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· Deng 'ten sunu 
Merhaba! 
Geçen sayımızın önsözünde yaptığımız kısa değerlendirmede, halkımızın beklentileriyle siyasal ik

tidm·ın tutumu arasında varolan uçuruma dikkat çekmiş, rejimin İmralı yargılamasıyla başlattığı poli

tik hamleyi, Kürt hareketini tümden çökertme perspektifine oturttuğunu ifade etmiştik. 
Gelişmeler bizi haklı çıkardı. 
"Demokratik cumhuriyetin inşa sürecine katılım ve devleti güçlendirme projesi" adı altında yürü

tülen "karayı ak" yapma kampanyası, düzenden kopmuş olan kitleleri rehabilitasyo~a aldı. Kürtler 

Kemalizmin ne kadar "demokratik ve çağdaş " olduğunu, üniter devletin "yararlarını" bu kampanya 

sayesinde yeniden öğrenmeye başladılar! 
Temelsiz, içi boş bu kampanya egemenlerin işine çok yaradı. Devletin inkar ve baskıya dayalı 

Kürt politikası "savaş rantçısı" bir kesimin işiymiş gibi ortaya konuldu;' Baskı politikasının mimarları 

olan Demirel-Ecevit ikilisi bu durumdan yararlanıp Kürdistana geziler düzenlediler. Gittikleri yer

lerde HADEP'li belediyelerin organize ettiği çiçekli, posterli gösterilerle karşılandılar. 

Bu zatlar kendilerine sunulan sahte zaferin sarhoşluğu içinde Kürlere "Kürtlükten vazgeçmeleri" 

telkininde bulunarak, aksi halde baskı ve kıyımdan kurtulamayacakları mesajını verdiler. 

·Öcalan hakkında verilen ölüt;n cezasının infa~ı da bu koşula bağlanıp bir tehdit ve şantaj unsuru 
olarak geleceğe bırakıldı. 

Görülen odur ki, AB'ye üyelik sürecindeki Türkiye, Kürt sorununun çözümü ve demokratiklcş

m~ yönünde bir istek içinde değil. Ecevit hükümetinin icraatına bakarak·, sınırlı bir takım hak '(C öz

gürlüklerin de tehlikede olduğunu söyleyebiliriz. 
Bununla birlikte, Kürt sorununun çözümü ve demokratikleşme yönünde bir süreciri AB 'nin etkisi 

ve hatta "zoruyla" işletileceğine inananların sayısı hiç de az değildir. 
Bu beklenti gerçekleşebilir mi? · .. 

Soruya olumlu ya da olumsuz bir yanıt vermeden önce, AB'nin politikalarıııa yön veren argü

manları iyi irdeleyip tanımak gerekir. 
Mart ayına girilirken egemenleri Newroz korkusu sardı. İçişleri Bakanlığı valiliklere göndei·diği 

genelgeyle kutlamalaı·a engel çıkarılacağı sinyalini verdi. Yaşadığımız deneyimler bu Newraz'da 

birtakım sıkıntıların yaşanabileceğini gösteriyor. Zira ne zaman "güvenlik önlemlerinin arttırılması" 

yollu genelgeler yayınlanmışsa, aı·kasından ciddi provakasyonlar gelmiştir. Umarız bu kez böyle ol

maz, halkımız alanlaı·da Newroz'umı kutlar. 
Biz güncelliği ve önemi nedeniyle bu sayımızı ağırlıklı olarak AB konusuna ayıı·dık. 
Kemal Burkay, "AB Süreci Kürt Sorununu Nasıl Etkileyecek?" Başlıklı yazısında, AB 'nin niteli

ğini, adaylık sürecinin Türkiye'ye etkisini ve Kürt Sorununun bu gelişmelerden nasıl etkileneccğini 

irdeliyor. 
Demokrasi ve Barış Partisi Genel Başkanı Yılmaz Çamlıbel, "Avn.ıpa Birliği'ne Entegrasyon So

runu" ana başlığı ile yazdığı yazıda, konuyu partisinin yaklaşımı çerçevesinde değerlendiriyor. 

Diğer bir yazı ise AB 'nin dayandığı hukuksal temelleri ve bunların: iç hukuka etkilerini inceliyor. 

Avukat Hasip Kaplan 'nın kaleme aldığı "ll Nolu Protokol ve AİHM'nin Uygulamaları ve İç Huku

ka Etkisi" başlıklı yazı konuya ışık tutacaktır. 
Bu sayımızdaayrıca "Avrupa Birliği Üyesi Olmak ve Evrensel DeJilokrasiye Geçiş" başlıklı yazı-

sıyla Ayfer Eğilmez; · · 

"Geçmişten Günijmüze Avrupa Birliği" başlıklı yazısıyla N abi Kesen; 
"Adaylık sürecinde Avrupa Birliği hukuku karşısında Türk hukuku" başlıklı yazısıyla Osımin Ay

dın; 

"Çalışma İlişkileri ve Demokratikleşme Konusunda Türkiye Avrupa'nın Neresinde?" başlıklı ya
zısıyla da C. Faydalı yer alıyorlar. 

Son yazımız Munzur Çem'in 54. Sayıda yayınlanan "Dersim tarihi mi, resmi tarih mi?" başlıklı 
yazısının devamıdır. İlgi ve beğeniyle okuyacağınızı umuyoruz . 

.'i4. Sayımız da toplatıldı. Bu "rutin " bir gelişme 'olduğu için pek şaşırmadık; 
Bundan böyle iki aylık yayın peryodunu aşmamaya çalıŞacağız. 
Gelecek sayıda buluşmak dileğiylc. Halkımızın Newroz Bayramı'nı kutluyoruz. 
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AB Süreci Kürt Sorunun·u 
Nasıl Etkileyecek? 

AB kanımca, uluslararası 
ilişkilerin yönü ve 

gelecekte alacağı biçim 
bakımından bir prototip ve 

dünyamızdaki genel 
değişim· sürecinin 

bir ürünüdür. 

Kemal BURKAY 

T ürkiye yıllar süren bir 
beklemeden sonra, niha
yet I I Aralık J999'da, 

Avrupa· Birliği'nin Helsinki'de 
yapılan doruk toplanttsında bir
liğin genişleme halkası içine 
aday üye olarak alındı. Böylece 
Türkiye bakımından AB ile iliş
kilerde yeni bir dönem başladı. 
Türkiye'nin tam üye olm.ası bir
liğin kendisinden istediği koşul
ları yerine getirmesine bağlı. 

Türkiye 'nin yapacağı reformlar
la hem ekonomide, hem insan 
hakları alanında Avrupa stan
dartlarına ulaşması, en azından 
yaklaşması gerekir. Ayrıca Kıb
rıs sorununu ve Yunanistan'la 
ikili sorunlarını barışçı yoldan 
çözmesi gerekir. Bu olmazsa çö
züm konusunda AB 'nin hukuku 
devreye girecektir. Çözüm ge
rektiren diğer bir konu ise Kürt 
sorunudur. Bu olmadan Türki
ye'nin AB'ye tam üye olması 
mümkün değil. AB 'nin Türki
ye'yi böyle bir baş ağrısı ile içi
ne alması bekleheınez. 

Türkiye bütün bu adımları 

----------------------2 

atabilecek mi? Bana göre TUt-ki
ye, düşe kal ka ve ayak sürtiyerek 
de olsa, sözkonusu adımları ata
caktır. Osmanlı döneminden 
ba~layarak ikiyüz yıla yakın bir 
süredir Avrupa'dan güçlü biçim
de etkilenen, batılılaşınaya çalı
şan, ama doğu ile batı arasındü 
hep bir kişilik bunalımı yaşayan 
Türkiye, AB 'ye aday üyelik sü
recinin başlamasıyla, yeni ve. ar
tık dönüşü zor bir yola girdi. Ka
nımca bu, Türkiye açısından ar
tık bir dönüm noktasıdir. 

Öte yandan AB 'nin, tam 
üyeliğe hak kazanınası için Tür
kiye'nin önüne koyduğu görev
ler ~ekonomi, demokratikleşme. 
insan hakları, Kıbrıs sorununun. 
Yunanistan'la ikili sorunların ve 

. Kürt sorunuı;ıun çözümü- birbir
lerine bağlıdır. Bu nedenle. Tür
kiye'nin nasıl bir yola girdiğini 
ve bunun Kürt sorununun çözü
münü nasıl etkileyeceğini kavra
mak için, konuyu daha geniş bir 
çerçevede, bütünlük içinde ele 
almak gerekir. 
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Olaylar ve Görüşler 
• Avrupa Birliği 
Nasıl Bir Oluşum 

AB kanımca, uluslararası 

ilişkilerin yönü ve gelecekte ala
cağı biçim bakımından bir proto
tİp ve dünyamızdaki genel deği
şim sürecinin bir ürünüdür. Yüz
yıl önce böyle birşey, örneğin 

"Avrupa Birleşik Devletleri" tü
ründen öneriler; insanlar için bir 
düş ya da fantaziydi. Geçmiş 

yüzyıll~ırda Avrupa "Otuz Yıl" 

hatta "Yüzyıl" savaşlarıyla kay
nadı. Birkaç gün önce artık geri
de bıraktığımız 20. Yüzyıl ise in
sanoğlunun tanık olduğu en bü
yük, en acımasız iki dünya sava
şına tanık oldu ve bu savaşlar 

Avrupa'da patlak verdi. Avrupa'
nın büyüklü küçüklü ulusları bir-

· birleriyle kıyasıya boğazlaştılar. 
Böyle bir Avrupa'dan, yüzyılın 
2. yarısında AB türü, önce eko
nomik, sonra da siyasi birliklerin 
doğabileceği kimin aklına gelir
di? 

Ama bütün bunlar oldu. Yüz
yılın ilk yarısında birbirleriyle 
boğazlaşan Avrupa ulusları, ikin
ci yarıda yeni bir süreç başlattı
lar. Aslında Avrupa da, dünya da 
iki zit sistemle -kapitalizm ve 
sosyalizmle- bölünmüştü ve bü
yük bir rekabet, gerilitTI ve çatış
ma yaşanıyordu. Bir yandan bu 
rekabetin, ote yandan ekonomik 
çıkarların etkisiyle hem "Doğu" 
hem de "Batı" kendi arasında 

birliğe yöneldi, askeri ve ekono
mik paktlar ortaya çıktı: Batı'da 
.NATO ve Avrupa Ekonomik 
Topluluğu, Doğu'da, SSCB'nin 
öncülüğünde Varşova Paktı ve 
sosyalist yönetimli Doğu Avrupa 
ülkelerinin ekonomik birliği olan 
KOMEKON. SSCB 'nin kendisi 
çok uluslu büyük bir federasyon
du. 

Dünya 1945'ten 1980'1i yıl

ların sonlarına kadar, yaklaşık 45 

AB Süreci Kürt Sorununu ... DENG 
yıl süreyle, iki sistemin dünya öl
çüsündeki çekişmesinden kay
naklanan bir gerilim içinde ve bir 
nükleer savaş tehditi altında ya
şadı. Belki de nükleer, kimyasal 
ve biyolojik silahların büyük yı
kım gücü ve yarattıkları "ddışet 
dengesi" yeni bir dünya savaşını 
önledi, barış içinde birarada ya
şama politikalarına yol açtı. Do
ğu ve Batı bloku ülkelerini içine 
alan Avrupa Güvenlik ve işbirli
ği Konferansı (AGiK, daha son
raki adıyla AGİT) bu dönemde 
ortaya çıktı. Bloklar arasındaki 
denge ise çok sürmedi. Dünya 
çapındaki ilk büyük sosyalist de
neyim· başarısızlıkla sonuçhındı 
ve sosyalist sistem yüzyılın so
nuna doğru büyük bir çöküntüye 
uğradı. Böylece, mücadeleyi -bu 
etaba yönelik de olsa- kapitalizm 
kazandı. 

Dönemin yarattığı birlik sü
reci ise, doğuya doğru genişle
yen NATO, Avrupa Birliği ve 
AGiT biçiminde devam etti. So
ğuk savaş döneminin sona erme-. 
si yle globalleşme. yönündeki eği
lim hız kazandı. 

Yüzyılın son onyılında yaşa
nanları kapitalizmin nihayi.zafe
ri saymak kadar, sosyalizm ve 
devrim adına globalleşmeye kar
şı çıkmak da kanımca yanlıştır. 
Kapitalizmin üstünlüğü geçici
dir. 2L Yüzyılda neler olacağını 
ise kimse şimdiden kestiremcz. 
Bu aşamadan sonra değişim, bü
yük ihtimalle -özellikle de geliş
kin ülkeler bakımından- savaş ve 
şiddet yöntemleriyle değil, asıl 

olarak evrimci biçimde, kitlele
rin barışçı ve demokratik seçimi
ne dayalı o.larak gerçekleşecektir. 
Globalizme karşı kimi çevrelerin 
gösterdiği tepki ise tutucu nite
liktedir ve bu çevrelerin kaygı ve 
kork;ularını yansıtıyor. ilginç 
olan, gerek AB 'ye, gerekse dün-

Yüz yılın ilk yan.~ ında 
birbirleriyle bo,~azlaşan 

• Avrupa ulusları, ikinci 
. yarıda yeni bir süreç 
başlattılar. Aslında 

Avrupa da, dünya da iki 
zıt si:<ıtemle -kapitalizm 
ve sosyalizmle
bölünmüştü ve büyük bir 
rekabet, gerilim ve 
çatlşma yaşanıyordu. Bir 
yandan bu rekabetin, öte 
yandan ekonomik 
çıkarların etkisiyle hem 
"Do,~u" hem de "Batt" 
kendi arasmda birli,~e 
yöneldi, askeri ve 
ekonomik paktlar ortaya 
çıktı: Batı' da NATO ve 
Avrupa Ekonomik 
Toplulu,~u, Do,~u' da, 
SSCB' nin öncülü,~ ünde 
Varşova Paktı ve 
sosyalist yönetimli Do,~u 
Avrupa ülkelerinin 
ekonomik biriiki olan 
KOMEKON. SSCB' nin 
kendisi çok uluslu büyük 
bir j~derasyondu. 

-,--,----,--,----:------------- .3 
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Olaylar ve Görüşler 
ya ölçüsündeki globalleşme eği
limine karşı tepkiler hem ırkç,ı, 

milliyetçi çevrelerden, hem de 
kimi sol çevrelerden geliyor. 
Bunlardan herbirinin kendine 
göre nedenleri var. lrkçı ve mil
liyetçi ler, bu geniş kaynaşma 

(entegrasyon) süreci içinde ken
dilerine özgü renk ve değerleri 
yitirmekten korkuyorlar. Bazı 

sol çevreler ise. olup biteni ser
mayenin istekleri yönünde bir 
gelişim olarak değerlendirdikle
ri için, emeğin haklarını koruma 
kaygısıyla tepki gösteriyorlar. 
Oysa, bu önü alınamaz değişim 
süreci karşısında ırkçı ve milli
yetçi çevrelerin çabaları boşuna 
olduğu kadar, solun tedirginliği 
de yersizdir. Hem ticaretin ve 
scıınayenin dünya ölçüsünde ar
tan bÜyümesini ve yaygınlığını, 
buna denk düşen siyasal yapı
laııınaları, birlik yönündeki olu" 
şumları önlemek imkansızdır, 

hem de emeğin çıkarlarını bu tür 
birlikler içinde savunmak müm
kündür. Glob~ılleşme yalnızca 

semıayenin daha geniş bir alan
da hareketini ve büyümesini de
ğil, emeğin birliğini de hızlandı
rıyor. Sol partilere ve sendikala
ra düşen, süreci·· doğru biçimde 
yonımiayıp yeni koşı.ıllarda ken
dilerine düşeni saptamak ve ye
rine getirmektir. Nitekim Avru
pa Parlamentosu, kapsadığı çe
şitli gruplarla (muhafazakarlar, 
liheraller, yeşiller, sosyal de
mokratlar, sosyalistler, komü
nistler) bir ulusal parlamentoyu 
andırıyor .. 

Ulusların kendi geleceğini 

belirleme yanlısı olan Marks, 
geleceğin dünyasını ise sınırla

rın giderek oıtadan kalkacağı, 

ulusların kaynaşac-.ığı, bazı dil
lerin yaygınlaşıp uluslararası di
Ic dönüşeceği bir dünya olarak 
tasarlamıştı. Bir başka deyişle, 

AB Süreci Kürt Sorununu ... DENG 
ulusal ayrışmaları kaçınılmaz. 

olarak kaynaşma süreçleri izle
yecektL Günümüz dünyasında 
olup bitenler Marks'ın öngörü
lerine tümüyle uygundur. Birin
ci Dünya Savaşı 'nın ardından 

ortaya çıkan Milletler Cemiyeti, 
ikinci Dünya Savaşı 'h ın ardın
dan Birleşmiş Milletler Örgütü 
bu yolda adımlardır. Avrupa'da. 
son 50 yılda yaşamın değişim ise 
daha ileri bir örı'lek. Dünün bir
birleriyle boğazlaşan Avrup~t 

deylctleri şimdi aralarındaki .sı
ımları kaldırıyorlar. Ortak Avru
pa bayrağı, parlamentosu, para 
birimi daha şimdiden var. Avru
pa ve bazı Asya ülkelcriniı1 ya
nısıra.ABD ve Kanada'yı kapsa
yan AGiT ise, güvenlik ve işbir
liği alanında daha geniş bir olu- . 
şu m. 

Öte yandan sürecin daha 
başlarındayız. Birleşmiş Millct
ler'in rolü ve etkinliği zaman 
içinde artabilir ve bunu gösteren 
işaretler var. AB' ve AGiT gide
rek genişlemekte. Bugün Avru
pa'da olanlar, ekonomik ve kül
türel gelişme süreçlerine paralel 
olarak yarın Ortadoğu'da, Latin 
Amerika'da ve dünyanın başka 
yerlerinde gerçekleşebilir. Geli
şen ekonomik ilişkilere, ulaşım 
-.;e haberleşme araçlarındaki hız
lı devrime paralel biçimde dün
ya görece olarak küçülüyor. Ay
rışma ve birleşme süreçleri -
farklı ülkeler bakımından- aynı 

anda yaşanıyor. Bir yanda sö
mürge imparatorluklarının dağı
lışı, ulusların özgürleşme, ba
ğımsız devlet kurma eğilimi, öte 
yanda özgür uluslar arasında gö~ 
nüllü birlikler ve fcdcrallcşmc .. 
Bu iki eğilimin aynı yüzyıl, hat
ta aynı onyıllar içinde birarada 
yaşanması, ya da birini diğerinin 
izlemesi doğaldır. Halkların 

kendi kendini yönetme tercihi-

4 

ne, özgürlük istemine karşı çık
mak nasıl gericilik ve zoı:balık
sa, özgür halkların yakınla~ına · 
ve gcni~ birlikler kurma eğilimi
ne karşı çıkmak da öylesine geri 
bir tavırdır, tutuculuktur. 

• AB Adayiiğı Türkiye'yi 
Nasıl Etkileyecek? 

Türkiye Avrupa Birliği'ne 

.tanı aday olma amacıyla girdiği 
bu yolda çok yönlü etkilenecek
tir. O, en baştaekonomisini Av
rupa Birliği 'ne uyarlam ak zo
runda. Bu alanda Avrupa'nın 

desteğini de göreceği için Türki
ye ekonomisi geli~ip zaman. 
içinde Avrupa standartlarına 

yaklaşacak. ulasal geli ı'· artacak 
ve ya~aın düzeyi iyileşecektir. 

Geli~cn ekonomi,/ ister istemez 
sosyal hayatı da etkileyecek ve 
insan ilişkilerinde önemli deği
şikliklere yol açacaktır. 

Türkiye hukuk sistemini Av
rupa'ya uyarlamak zorundadır 

ve bir apda olmasa da, tam üye
liğe uzanan yıllar içinde bu de
ğişiklikleri yapmak zoruıı(la. 

Köklü bir anayasa değişikliğinin 
·yanısıra, genel olarak hukuk sis
tc;ninde bir reform yapılıp de
mokrasinin, insan haklarının 

önünde ayakbağı olan yasa ve 
hükümlerin ayıklanması gerekir. 
Türkiye bugünkü yasakçı düze-

. niyle, işkencesiyle Avrupa Birli
ği içinde yer alamaz. Ö, kiitü 
huylarını bırakmak, zorundadır. 

Bir toplum için ekonomik 
durumun. hukuk sisteminin öte
sinde bir de yüzyılların oluştur
duğu gcleneklci·, alışkanlıklar, 

değer yargıları vardır. En zor de
ğişen de bunlardır. Am·a kimse 
değişen dünyanın dışında kala
maz, çağa direnemez. Türk yii
n.eticilerinin ve halkının kaf<isııi
daki belli saplantılar, tartışılmaz 
sayılan kimi tabular da ister iste-
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Olaylar ve Görüşler 
mez zaman içinde yıkılacaktır. 

Bunlar arasında Kemalizme, 

üniter devlete, egemenliğe iliş~ 

kin olan yargılar da var. 

Öteden beri devleti kutsal bir 
yaratık sanan, ya da işlerine gel
diği" için öyle gösteren Türk yö

neticiler. yıllardır üniter devleti 
de değişmez sayıyorlar, federas
yonu ve benzer önerileri korku, 

ve öfkeyle karşılıyorlar,. Oysa 
Avrupa Birliği'nin kendisi, daha 
şimdiden bir tür federasyon, ya 

da konf~derasyondur. Uüşünün 
sınırları, 

AB Süreci Kürt Sorununu ... DENG 
hale geldiğini düşe kalka da olsa 
öğrenecekler. Tek tek devletler 
ülke içinde bile artık diledikleri 

gibi davranamıyacaklar. Her ül

ke insan haklarına uymak zorun

da. Hiç bir devlet işkence yapa
maz, insan hak ve özgürlüklerini 
keyfi biçimde kısıtlayamaz. Av

rupa Birliği gibi birlikler içinde 
ise kaynaşma çok daha güçlüdür. 

Burada egemenlik bir bölümüyle 
ortak kurumlara devredilmiştir. 

Türk insanı.da, Türk yöneti

cisi de artık hem dünyanın, hem 
de tek tek ülkelerin değiştiğini 

nen kesimler, Türk ırkçı ve mil
liyetçileri ile bazı sol gruplanlır. 
Soy sop ve kan üstünlüğü üzeri

ne dünyalarını kuran ırkçıların 

durumunu anlamak mümkündür. 

Bunlar geniş bir dünya ile kay

naşmaktan elbet ürkerler. Ama 
Türk solunun bazı kesinıleri de. 
diğer ülkelerdeki benzerlerinde 

olduğu gibi, emperyalizme, 

ulus'lararast sermayeye karşı di
renme ve sözde emekçileriı11ıak

larını koruımı adına birliğe karşı 

çıkıyorlar. Temeli araştırıldığı 

zaman bunların tavrının temelin-
de de. Türk milli-

ki birliğin artık ortak 
ortak bir Avrupa pasa
porlu ve ortak Avrupa 
parası var. Kendi ara
larında artık ne güm
ıtik. ne pasaport kon
trolü yapılıyor. Ülke
lerin kendi bayrakları
nın ve parlamentoları
nın yanısıra. Avrupa'
nın ortak bir bayrağı, 
ortak, bir parlamento-

Yann Avrupa Birliği içinde Türk soyunun ve 
kantnm üstünlüğünü savunmak arttk gülünç 

olacaktlf. Kemalizm dogmasmt sürdürmek de. 

yetçilerinin duydu
ğu korkuların ben
zerini bulmak müm
kündür. Bunlar da 
ulusal egemenlik 

adımı geni~ birlik
le.rden ve kayna~

madan ürküyorlar. 
Yarın Avrupa Birli
ği içinde Türk soyu
nun ve kanının üs-su var. Bu parlamen-

Gelişkin, uygar, demokratik bir dünyada put 
yaratmak ve sürdürmek koJay değil. Dtşa 
açilan, Avrupa yaşam tarztnt, kültürünü 

tamyan Türk insant da ister istemez 
etkitenecek ve zamanla, çoğu aşağtltk 

duygusunun ürünü olan bu tür kof 
övünmelerden uzak/aşacaktlf. 

toda tüm ülkelerin dil-
leri konuşul uyor. AB Bakanlar 

Konseyi i.se ortak bir hükümet 
olma yolunda. 

Türkiye işte böylesi bir birli
ğe giriyor. Bu durumda yıllardır 

bir sakız gibi çiğnenen üniter 

devlet y<ı da "tek sınır, tck bay

rak, tek dil" ve benzeri nakarat
-ların önemi kalıyor mu? Bu tür 

heyecan verici sloganlar, ne ya
zık ki (!) bir süre sonra müzelik 

olacak!. 
Egemenlik kavramı da böy

lesi birlikler içinde artık esk.1 an
lamını yitiriyor. Bu, görece ola

rak küçülen dünyada uluslar ar
tık geniş insanlık ailesinin bir 
parçası olduklarını, kendilerini 

izole etmenin mümkün olmadı

ğını, ırkçı ve şoven safsatalann 

boşluğunu, uluslararası bazı de
ğer ve normların ise artık ortak 

kabul etmek zorunda. Siz bu ge-
, niş dünyada ve aynı zamanda tek 

tek ülkelerde başka kökenden, 
renkten, inançtan ve dilden in
sanlarla yaşamak zorundasınız. 

Devlet dediğin kutsal değildir, 

ona insanlar biçiı11 vermiŞtir ve 

gerektiğinde bu biçim değişir. 

Hatta, bir gün gelir, devlet insan-• 
lığın yaşamında tümüyle işlevsiz 
hale gelir ve ortadan kalkar. TC 

de dahil, hiçbir devlet ebedi de
ğildir. Bugünün tutucu kafaları 

bunu kavramasa da, gelecek ku
şaklar buna tanık olacaktır. 

Özetle söylemek gerekirse, 
Türk toplumunda bugün varo

lan, tartışılmaz ve dokunulmaz 
olan kimi tabular birleşme süreci 

içinde yıkılacaktır. Türkiye'deki 

tutucu çevrelerin telaşı da ·bu n

dandır. AB 'ye .girişe karşı di re" 
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liiiılüğünü · savun

mak artık gülünç olacaktır. Ke
malizm dogmasını _sürdürmek 
de. Gelişkin, uygar, demokratik 

bir dünyada put yaratmak ve sür
dürmek kolay değil. Dı~a açılan, 

Avrupa ya~am tarzını. kültürünü 
tanıyan Türk insanı da ister iste

mez elkitenecek ve zamanla. ço
ğu aşağılık duygusunun ürünü 

olan bu tür kof övünıncierden 
uzaklaşacaktır. 

Avrupa Birliği 'nin Türkiye·

ye yapacağı en önemli etkilerden 
-biri de, dem<?krasi ve insan hak

ları alanındaki geli~melere para

lel olarak toplumsal ya~amın si
ville~mesi, ınilitarizmin etkisi

nin azalması. bugünkü polis 
devletinin zayıllaması olacaktır. 

Yunanistan ve Kıbrıs'la sorunla

rın önümUzdeki yıllarda harı~çı 

yöntemlerle, AB'nin ve ARD.-
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Olaylar ve Görüşler 
nin katkılarıyla çözülmesi (görü
nen odur) ve Küıt sorununda sa
va~ ve ~iddetin yerine barışçı 
yöntemlerin geçmesi de (yeni 
süreç o yöndedir) Türkiye'de si
villqme sürecini etkileyecektir. 
Terör döneminde zayıflayan, si
nen barış ve demokrasi güçleri 
yeni dönemde canlanacak, bu da 
Kürt ve Türk halkının demokra
tik ve ilerici güçleri arasındaki 
köprüterin yeniden güçlendiril
mesine ve Kürt sorununun barış
çı çözümüne olumlu bir etki ya
pacaktır. 

Kuşkusuz, bütün bunlar bir 
anda, kendiliğinden ve kolayca 
gerçekleşmeyecektir. Gerek hu
kukun ve siyasal yaşamın de
mokratikleşmesi, gerek tutucu 
geleneklerin ve değer yargıları
nın değiŞmesi, AB 'nin etki ve 
teşviklerinin yanısıra, ülke için
de değişiınci ve tutucu güçler 
arasındaki çekişmenin bir sonu
cu ı1lacaktır. Bu değişimin başa
rısı ve hızı, aynı zamanda içerde 
demokrasi güçlerinin çaba ve et
kinliğine bağlıdır. Bu olmadıkça, 
AB ile bütünleşme yolundaki bu 
süreçten bir geriye dönüş zor ol
sa bile. tümden imkansız da de
ğildir. 

• Kürt Sorunu 
Nasıl Etkilenecek 

Türkiye şu anda aday üyedir 
ve tam üyeliğe giden yolun ne 
kadar süreceğini bugünden kes
tiremeyiz. Bu hem ekonomik, 
hem de siyasal alanda uyum so
nınunu çözmeye bağlıdır. Bunun 
ise, sevindirik olan Türk yöneti
cilerinin sandığı kadar kısa ol
mayacağına kuşku yok. Çünkü 
en başta bu bayların kafaları de· 
ğişimin önünde ciddi bir engel-

. dir. 

Tam üyelik için daha çok 
Kıbrıs sorununun, Yunanistan 'la 

AB Süreci Kürt Sorununu ... DENG 
ikili sorunların yanısıra, Kürt so
rununun çözümü gerekli görünü
yorsa da, ekonomik uyum da az 
önemsiz değil; hatta Batılı ülke
ler açısından, ötekiler kadar 
önemlidir. Tam üyelikle birlikte 
Türkiye'nin büyük işgücü Avru
pa içinde serbest hareket edebi
lecektir. Bu nedenle Türkiye'nin 
o zamana kadar ekonomisini iyi
leştirmesi, ulusal gelir düz~·i 
yükseltmesi, işsizlik sor~nu 
Avrupa ölçülerinde çözmüŞ ol
ması gerekiyor. 

AB aday üyeliği Kürt soru
nuna nasıl bir etki yapacak? Bu 
etkinin olumlu olacağma kuşku 
yıık. Öncelikle, demokrasi ve in
san hakları alanında iyileşen bir 
Türkiye 'de Kürtlerin durumu 
daha iyi olacaktır. Besbelli bu, 
Kürt sorununu otomatik olarak 
çözmez; ama Kürtlerin mücade
lesi için daha elverişli bir ortam 
oluşturur. 

Bu açıdan, Avrupa'nm aday 
ülkeler için koyduğu kriterler, 
yalnızca insan haklarına ilişkin 

değil, aynı zamanda üye ülkeler
deki farklı etnik kökenden grup
lara, ulusal azmiıkiara ilişkin hü
kümler de Kürtlerin çlurumumı 
doğrudan etki ler. 

Aday üyelik sürecinde daha 
çok Kopenhag Kriterleri günde
me geldi. Avrupa Birliği ülkele
rinin 21-22 Haziran 1993 tari
llinde Kopenhag'da yaptıkları 

doruk toplantısında, birliğe alı

nacak yeni ülkeler için saptadık
ları ve üç başlık altında toplanan 
bu kriterlerden biri, AB içinde 
rekabet gücü olan bir serbest pi
yasa ekonomisinin gerekliliğidir.. 
Bir diğeri, ilgili ülkenin AB'nin 
politik, ekonomik ve parasal bir
lik konularında koyduğu ortak 
hedefleri benimsemesi Ve bu 
doğrultuda çaba gösterınesidir. 
Üçüncüsü ise "kurumsal istikrar, 
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demokrasi ve hukuk devlet i~ıiıı 
güvence altına alınması, insan 
haklarına saygı ve azınlık hakla
rının korunması "dır. 

Avrupa ölçülerine uygun bir 
demokrasi ve insan hakları düze
yinin Kürt sorununu olumlu 
yönde ctkileınesi bir yana, ko
runması istenen "ulusal azınlık
ların hakları" özel olarak Kürt 
sorununun çözümü yönünde 
Türkiye'ye ciddi sorumluluklar 
yükli.iyor. 

Gerçi Türk devletinin başın
dakiler, daha şimdiden, yine şark 
kurnazlığıyla bu işin içinden çık
mak ve ödevleriıü yapınaktan 

kaçınmak için Lozan Anlaşması
na sığınınaya kalkıyor ve K li rtle
rin bir azınlık olmadığını i leri 
süri.iyorlar. Kürtlerin bir azınlık 
olmadığı clhak doğrudur. Elbet 
Kürtler bir azınlık değil, kendi 
toprakları Lizerinde bir çoğun
luktur. Kürtlerin, adına Kürdis
tan denen ve Türkiye, İran. Irak 
ve Suriye arasında bölünmü~ ko
ca bir ülkeleri var. Kürtler -
Türkler, Araplar ve Farslar"la 
birlikte- Ortadoğu 'nun dört bü
yük ulusundan biridir. Türkkrin 
bu bölgedeki tarihi datıa bin yılı 
bile doldurmamı~ olmasına kar
şılık, Kürtlerinki ilk çağa uzan
maktadır. Kürtler kendi lerine öz
gü bir tarihi, dil ve kültürü. vata
nı olan büyük bir ulustur. 

Böyle bir ulusu sıradan bir 
ulusal azınlığa indirgemek elbet 
kimsenin haddi değildir. Nitc
kim Lozan'da da Türk tarafı, İs
met Paşa'nın ağzından, Kürtle
rin bir azınlık değil, Türklerle 
birlikte ülkenin iki asli unsurun
dan biri olduğunu dile getinni~, 
"azınlık hakları" belirlemesinin 
onları tatmin etmeyeceğini ileri 
süımüştür. Ne ilginçtir ki Türk 
yönetimi, Lozan'da ettiği sözle
re karşılık, o günden bu güne. bu 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Olaylar ve Görüşler 
"asli unsura" tanıması gereken 
eşit hakları tanımakşurda kalsın, 

onlara azınlıklar kadar hak tanı
mayı bile kabul etmemiştir. Hat- , 
ta Lozan Anlaşmasının 39. Mad
desiyle tüm TC vatandaşlaı·ına 

tanınan "anadilini basın-yayında 
ve yaşamın her alanında serbest
çe kullanma hakkını" bile·onlar
dan esirgeıniş, yani uluslararası 

anlaşınaları göz göre çiğnemiştir. 
Türk yönetimi bugün de aynı 

zorbaca politikayı sürdürmek is
tiyor. Nitekim, daha Helsinki 
sözleşmesinin ınürekkebi kuru
madan Cumhurbaşkanı Demirel, 
basma yaptığı açıklamada Kürt
çe televizyona bile karşı çıktı ve 
bir kez daha demagojinin seçkin 
örneklerinden birini vererek "in
san haklarına evet, ama grup 
haklarına hayır!" dedi. 

Kürtlerin bir ulus olması ve 
ilkesel olarak. kendi kaderini ta
yin hakkı dahil, tüm ulusların 
sahip oldukları temel haklara sa
hip olması bir yana -ki bunu 
gerçekleştirmek pratikte bir güç
ler dengesi sorunudur- en azın
dan Avrupa Birliği 'ne girmeye 
hazırlanan bir Türkiye'nin Kürt
lere ve öteki etnik gruplara, Ko
penhag kriterlerinde benimsenen 
azınlık haklarını tanımayı kabul 
ettiği açıktır. Türkiye bundan 
kaçamaz. Bu Lozan'ı çiğnemek 
kadar kolay olmayacak. Çünkü 
dünya yetmiş beş yıl önceki 
dünya değiL Kürtler de o günkü 
Kürtler değil. 

• Azınlık Haklarının 

Çerçevesi 
AB 'nin Haziran 1993 'teki 

duruk toplantısında azınlık hak
larıyla ilgili olarak yapılan belir
leme ilkeseldir, bu hakların koc 
runması gerektiğini söylüyor. 
Öte yandan burada kimlerin 
azınlık olduğu ve azınlık hakları-

AB Süreci Kürt Sorununu ... DENG 
nın ne olduğu tek tek sayılma
mıştır, buna gerek de yoktur. 
Besbelli, "ulusal azınlıklar"dan 

kastedilen üye ülkelerdeki ege
men ulusun dışında kalan tüm et
nik gruplardır. Bunun, Türk tara
fının iddia ettiği gibi, Lozan'da 
sayılan ve sayılmayantarla hiçbir 
ilgisi yoktur. Önemli olan gerçek 
durumun ne olduğudur. İnsan ve 
azınlık hakları her kişinin ve 
grubun ,doğal hakkıdır. Besbelli 
Türkiye'de, Kürt ulusunun yanı
sıra, Arap, Çerkez, Laz gibi bu 
ülkede ancak bir azınlık teşkil 

eden halkların .da bu haklardan 
yararlanmaya hakları vardır. 

Öte yandan, azınlıklar sorunu 
ile ilgili olarak Avrupa Güvenlik 
ve İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT) 
daha önceki bir dönemde aldığı 
kararlar vardır. AGiT üyesi 35 
ülkenin dışişleri bakanlarının ka
tıldığı. ve Haziran 1990'da, yine 
Kopenhag'da yapılan doruk top
lantısının sonucunda yayınlanan 
ortak bildiride ulusal azınlıklar

dan söz eden bir bölüm vardır. 
Bu 4 nolu bölümde hertürlü zo
raki asimilasyon çabasına karşı 
çıkılıyor ve ulusal azınlıkların 

hakları şöyle sıralanıyor: 

"Kendi etnik, kültürel, dilsel 
·veya dinsel kimliklerini özgürce 
ifade etme, koruma ve geliştir

me; 
"Kendi anadillerini özel ve 

aynı zamanda kamu yaşamında 
özgürce kullanli1a; 

' "Kendi eğitim, kültür ve dini 
kurumlarını, örgütlerini, dernek
lerini kunna ve gel,iştirıne." 

Aynı bildirinin 33. maddesin
de ise şöyle deniyor: 

"Taraf ülkeler kendi toprak
ları üzerinde ulusal azınlıkların 

etnik, kültürel, dilsel ve dinsel 
kimliklerini koruyacak ve bu 
kimliğin gelişmesi için uygun 
koşullar yaratacaklardır." 
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Madde 34'te ise ulusal azın
lıkların kendi anadillerinde eği
tim yapma hakkına yer veriliyor 
ve eğitim kurumlarında tarih ve 
edebiyat öğreninıinin, aynı za
manda ulusal azınlıkların tarih 
ve kültürünü içermesi ger~ktiği 

belirtiliyor. 
Bu bildiri AGiT içindeki 35 

ülkenin uz! aşması sonucu, görüş
birliği ile yayayınlanmıştı. bu 
nedenle ele AGiT'in bir üyesi 
olan ve bu toplantıya dışişleri 

bakanıyla katılan Türkiye bakı
ınından da bağlayıcıdır. 

Gerek Avrupa Birliği'nin 

Kopenhag kriterleri. gerek 
AGiT'in 1990 bildirisi birlikte 
göz önüne alındıkları zaman, 
Türkiye'nin en azından Kopen
bag kriterleri çerçevesinde ne 
yapınası gerektiği ortaya çık,ar. 
Bunun içinde etnik kimliğin ta-· 
nınması, kültürün özgürce geliş
tirilmesine fırsat verilmesi, ana
dilde eğitim, anadilin özel ve ka
mu yaşamında özgürce kullanıl
ması (basın-yayında, toplantılar

da, resmi işlemlerde) ve serbest
çe örgütlenme hakları var. 

• Hakların Hayata Geçmesi 
için Güvence Nedir? 

Türk yönetimi işine gelme
yen durumlarda, benzer pckço~ 
uluslararası sözleşmede olduğu 

gibi, AGİT içinde de bugüne ka
dar verdiği sözleri tutmadı. AB'
ye üyelik sürecinde de aynı şeyi 
yapamaz ını? Kanımca bu kez 
de aynı şeyi deneyecekler. üyak 
sürüyecekler, normları sulandır
mak · isteyeceklef ve. Kürtlerin 
haklarını tanımamak için elleri n
den geleni yapacaklardır. Nitc
kim daha şimdiden ı:Iemagojiyc, 
çarpıtn~aya hız verdiler. Bay De
min~!, göz önündeki metinleri 
adeta abra kadabra yöntemle-
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Olaylar ve Görüşler 
riyle bir yana iterek; "insan· 
haklarına evet, ama grup hakla
rına hayır!" diyor, Kürtçe eğiti
me, televizyona bile karşı çıkı
ym. Türk yönetiminin, Kopen
hag kriterleri çerçevesinde· de 
olsa Kürt haklarını tanımamak 
için direneceğine, zaman kaza
nıp bu normları kendi açısın
dan dejenere etmeye çalışaca
ğına kuşku yok. 

Ancak bu kez durum farklı
dır. Avrupa Birliği'nin kendisi 
de Türkiye'ye aday üyelik 
perspektifi sunmak!~ sorumlu
luk altına girmiştir. AB Kürt 
sorununun boyutlarını biliyor 
ve Kıbrıs sorunu ve Yunanis
tan'la sorunlar gibi bu sorun 
çözülmeden Türkiye'nin tam 
üyeliğinin kendisi bakımından 
ciddi baş ağrılarına yol açaca
ğının farkında. Bu nedenle 
Türk yönetimi Kürt sorununda 
ne kadar başını kuma gömse de 
Avrupa gerçekçi olmak zorun
dadır. Bu da sorunun çözümü 
için çaba gösterıneyi gerektiri
yor. 

Öte yandan, Kopenhag kri
terlerinin hayata geçmesi, su
landırılmaniası, asıl olarak da 
Kürt halkmın vereceği müca
deleye bağlıdır. Biz Kürtler, so
runu AB'ye havale etmekle ye
tinelneyiz. AB 'nin ve AGiT'in 
saptadığı çerçevede de olsa, 
sözkonusu hakların hayata geç
mesi için rejimi ve Avrupa'yı 
zorlamalıyız. Bu da etkili, kit
lesel, barışçı bir siyasal müca
deleyle mümkündür. kürt halkı 
önümüzdeki dönemde bunu 
yapabilir ve yapmalıdıt. Kürt 
halkHim nice! gücü, örgütleh
me ve mücadele deneyimi yeni 
koşullarda bunu l:ia~armaya el-
verir. ' 

AB Süreci Kürt Sorununu ... DENG 
Rejim yıllardır bizzat kendi 

ürünü olan terörü gerekçe gös
tererek barışın ve demokrasi
nin yölunu kesti, içten ve dış
tan. gelen haskılara karşı Kürt 
halkının haklarını tanımamakla 

direndi. Ama şimdi, PKK'nın 
silahları bırakması ilc rejim ba
kımından terör bahanesi artık 

son bulmaktadır. 

Kürt ulusal mücadelesi ise 

yeni dönemde ister istemez da

ha çok legal alanda, çeşitli ör
güt ve eylem biçimleriyle ve 
asıl olarak barışçı biçimde ken
disini ifade edecektir. Özgür

lük mücadelesinde silalım öne

mine koşullanmış kimi çevre
ler bunun nasıl olıicağını kav
ramakta zorluk çekiyorlar. Oy
sa siyasal mücadele en başta 

kitleleri örgütleme ve kendi çı
karları, istemleri doğrultusun

da harekete geçirme sanatıdır. 
Türkiye sınırları içinde sayısı 

20 milyona ulaşan ve geniş bir 

bölgede çoğunluğu oluşturan 

Kürt halkı, sağlıklı politikala

rın eşliğinde siyasal mücadele
yi başarıyla yürütebilir. Rejim, 
dağa çıkmış bir avuç insana 

karşı ordusunu seferber edebi
lir ve bunu bahane ederek siya

sal ve demokratik h*ları bu
dayabilir, kitleler üzerinde te

rör estirebilir. O, şimdiye kadar 
bunu yaptı. Ancak, günümüzde 

ve Türkiye'nin AB'ye girmeye 

yöneldiği koşullarda yüzbinle
rin ve milyonların barışçıl, si
yasal mücadelesine karşı bti 

yapılamaz. t:Jemitel, dilediği 

kadar "Kürtçe televizyon ol

maz," desin ve buha kilıfl:.tr 

biçmeye ça-
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lışsın, yarın yüzbinlerin imza
sını taşıyan Kürtçe televizyon 

istemine karşı duraınaz. Böyle 
bir isteme AB kayıtsız kala

maz. Kürtçe eğitim, siyasal 

haklar ve öteki istemler için de 
öyle. Kürt halkı yığınsal gösıc
rilerle. ve çok çeşitli demokra
tik eylem biçimleriyle, çok de
ğişik platformlarda istemlerini 

Türkiye ve dünya kaınuoytııı<t 

yansıtabilir. 

Örgütlü kitlelerin gücü tü

feklerin gücünden çok daha 

önemlidir. Bütün sorun Kürt 
ulusal hareketinin yeni döneme 

uygun politikalara yönelmesi 

ve buna denk düşen sağlıklı ya
pılar oluşturmasıdır. 

· Kuşkusuz, Kürt hal_kının is
temi, salt Kürtçe televizyon ya 
da eğitim değildir. Hatta Ko
penhag Kriterlerinin sulandırıl-

. mayıp lam anlamıyla uygulan
ınası bile Kürt ulusal sorunu
nun nihayi çözümünü sağlama
ya yetmez. 

Sorunun çözümü kültürel, 
yönetsel ve siyasal alanları 

kapsayan çok daha köklü .deği
şimleri gerektirir. Çözüm <lll

cak eşitlik temelinele yen i h ir 
yapılanma ile ·mümkündür ve 
bize göre bunüıı. biçimi, eğer 
iki halk birlikte yaşayacaksa. 
federasyondur. 

Öte yandan, Kopeııhag kri
terlerinin gerçekleşmesi i~ in 
çalışmak, bunu gündemde tut
mak ve bunun içiıı Türkiye'yi 
ve Avrupa 'yı zorlamak, eşitlik 
temelinde nihayi ve gerçek bir 
çözümle çelişmez, ondaıi vaz
geçildiği anlamına gelmez. Her 
kazaiıımlü özgürlük mikadelc
si güç kazahacak ve silrecek ı ir. 
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Deınokrasi ve llarış ı:ıartisi Açısından 

Avrupa Birliği'ne Entegrasyon Sorunu 

Yılmaz ÇAMLIBEL 
DBP Genel Başkam 

D.ü.nya Değişimine 
Genel Bir Bakış 

. Avrupa feodalizminde top
rak sahipleri, milyonlarca selfi 
karın tokluğuna çalıştırarak, 

önemli bir sermaye birikimi 
sağladılar. .Biriken bu sermaye 
sonucunda, sermaye sınıfı 

doğdu. 

Buhann bulunu§u, buharın 
makinalarda kullanılınaya 
başlanmasıyla birlikte, Hol
landa, İspanya, İngiltere, 
Fransa gibi devletler emperya
list yayılınacı bir politika so
nucu Asya ve Afrika'yı sö
mürgeleştirmeye, bu ülkelerin 
yeraltı ve yerüstü zenginlikle
rini Avrupa'yatran~fe~ etmeye 
başladılar. 

Gerek· Avrupalı emekçiler-

9 

den, gerekse sömürge ülkeler
den elde edilen değerler sonu
Cul)da güçlenen Avrupa bu.ı:ju
va sınıfı, kendisine engel olan 
feodalizmi yıkarak buıjuva de
mokratik devrinilerini gerçek
leştirdiler. Bu dönüşüm sonu
cunda eski statik dünyanın ye
rine dinamik bir dünya kurul-
du. ·· 

Eskinin tüm tabuları yıkıl
dı. İnsan yaratıcılığının önü 
açıldı, keşifler icatlar çağı baş
ladı. Ekonomik, sosyal ve kül
türel alanlarda Rönesans diye 
nitelendirj)en yeniden doğuş 

başladı. Sanayi devrimi ger
çekleştirildi. Bilim teknik sa
nat ve edebiyatta hızlı. bir ge
lişme başladı. Buyeni oluşan 
toplumsal yapıya paraleL ola-
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Olaylar ve Görüşler 
rak politik alanda yeniden yapı
lanma ihityacı ortaya çıktı. 

Sanayileşmeyle beraber tarih 
sahnesine çıkan işçi sınıfı, eko
nomi, sosyal ve politik hayatın 
önemli bir dinarnizınİ haline gel
di. Yaratılan değerlerin bölüşü

mü konusunda ernekle sermaye 
sınıfı ara~> ında büyük bir tartışma 
ve çekişme gündeme geldi. 

Sermaye sınıfının uzlaşmaya 
yanaşmaması üzerine iş şiddet 

ve çatışmalara doğru kaymaya 
başladı. Sosyalist devrim koşul
ları olgunlaşma ya. başladı. Bu 
tehlikeyi sezen egemenler, sınıf 
savaşımı yerine sınıf uzlaşmacı
lığını ortaya atarak sosya] de
mokrat siyasi anlayışı sistemati
ze etmeye başladılar 

Sermaye ve işçi sınıfı arasın
da diyalog, tartışma ve uzlaşma
yı öne çıkaran bu yeni politik an
layış sonucunda,. tarafların birbi
rinin varlığını kabul etmesi, sen
dika ve işçi sınıfı partilerinin ku
rulması, düşüncenin suç olmak
tan çıkartlması ve üretilen değer
lerin daha adil bölüşülmesi ger
çekleştirildi. Bu uzlaşma anlayı
şı diğer toplumsal gruplar arasın
qa da gelişip güçlenmeye başla
dı. 

Böylece toplumda varolan 
halkların, sınıfların, etnik grup
ların, mesleklerin hak ve hukuk
larını korumak için örgütlendiği 
tüm toplumsal çelişkilerin barış
'çı diyalog ve uzlaşmalarla çözül
düğü çok renkli: çok sesli, katı
lımcı ve paylaşımcı bir yaşam 
anlayışı kökleşti. Sosyal hukuk 
devleti anlayışı kurumlaştırıldı. 
Kısacası günümüzdeki çağdaş 

demokrasi ortaya çıktı. 
Bu çağdaş, sosyal, ekonomik 

ve politik yapı sonucunda, üre
tim arttı, bölüşüm daha adil bir 
hale geldi. Her toplumsal grup 
kendini geliştirecek uygun bir 

Avrupa Birliği'ne entegrasyon ... DENG 
ortama kavuştu. Toplumsal ger
ginlik, çatışma ve savaşların ye
rini toplumun ortak çıkarları için 
birlikte hareket etme anlayışı 

yerleşti. 

Avrupa'da bu gelişmeler 

olurken, sömürgelerdeki zora ve 
baskıya dayalı sömürüele tüm hı
zıyla devam etti. Dünya kapita
list emperyalist sistemi içinde 
yer alan devletler bu sömürü po
litikasında eşgüdürn halinde çalı
şırken, öbür taraftan sömürünün 
paylaşılmasmda bir birleriyle ça
tışıyorlardı. Sömürünün ve sö
mürge ülkelerin yeniden bölü
şülmesi yüzünden iki dünya sa
vaşı meydana geldi. Bu devletler 
1945 'ten sosyalist sistemin yıkıl
masına kadar dünyayı soğuk sa
vaş atmosferi içinde. tuttular. Bu
nu üçüncü dünya ülkelerini de
netim ve sömürü altında tutma 
vesilesi yaptılar. 

• Avrupa Birliği'nin 
Oluşması 

Avrupa'daki devletler silahla 
istila ettikleri sömürge ülkelerin
de başlayan ulusal kurtuluş mü
cadeleleri üzerine buradaki iş

gallerine son verip bu ülkelerin 
.l:ıağımsızlığını tanımak zorunda 
kaldılar. Ama bu sefer de yaptık
ları ikili anlaşmalarla buradaki 
ulusal çıkarlarını devamettirme
nin yolunu buldular. Bu sömürü 
ve buna bağlı değer transferi za
yıflayarak da olsa hala devam 
ediyor. 

Sermaye birikiminin oluştu
ğu, sömürgeciliğin başlatıldığı, 

sanayi devriminin gerçekleştiği 
Avrupa kıtası doğal olarak sanat, 
edebiyat, gelişme, değişme, de
mokrasi ve zenginliğin de mer
kezi oldu. Avrupa Birliği işte bu 
tarihi zenginliğin üzerine kurul
du. 

Nasıl ki, her yenilik Avrupa 

! Nasıl ki, her ye~ilik 
1 Avrupa kıtasında 
i çıkıyorsa, sömürünün 
• payiaşmasında kavga 
1 etme yerine uzlaşma 
i fikri de yine buradaki 
• ülkeler tarafindan 
! ortaya atıldı. Kapitalist 
dünyanın lideri 
Amerika' ya ve son 
yıllarda oluşan 

Uzakdoğu' daki 
rakipiere karşı avantajlı 
hale gelmek için, 
Avrupa ülkelerinin el 
ele vermesi gerekiyordu. 
Onlar da öyle yaparak 
Avrupa Birliği'ni 
kurdular. 

- \ 
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Olaylar ve Görüşler 
kıtasında çıkıyorsa, sömürünün 
paylaşınasında kavga etme yeri
ne uzlaşma fikri de yine burada
ki ülkeler tarafından ortaya atıl
dı. Kapitalist dünyanın !,ideri 
Amerika'ya ve son yıllarda olu
şan Uzakdoğu'daki rakipiere 
karşı avantajlı hale gelmek için, 
Avrupa ülkelerinin el ele veıme
si gerekiyordu. Onlar da öyle ya
parak Avrupa Birliği 'ni kurdu
lar. 

Önce birkaç ülkeyle başlayıp 
sonra 12 üyeye oluşan bu toplu
luğun, aralarındaki sınırları kal
dırınaları, tek bayrak, tek para 
birimine geçmeleri önemli bir 
gelişmedir. Bu yapılarıyla dünya 
sermaye sınıfının çıkarlarını da
ha uzun süre koruyacakları, ya" 
kın komşularını ve hatta ·dünya
nın önemli bir bölümünü kendi 
cazibelerinde tutacakları anlaşı
lıyor. 

• Küreselleşme ve 
Yeni Dünya Düzeni 

Teknoloji ve iletişimin hızla 
gelişip yaygınlaştığı günümüzde 
artık dünyamız toplum ve dev
letlerin birbirinden habersiz ya
şadığı bir dünya olmaktan çık
mış, çok küçülmüştür Herhangi~ 
bir yerde meydana gelen deği
şiklik ve toplumsal olay tüm 
dünyayı etkiler hale gelmiştir. 

Bu hızlı iletişim toplumları kül
tür,dil, din ve devletleri karşılık
lı olarak birbirlerini etkiler hale 
gelmiştir. Buna kısaca küresel
leşme denilmektedir. 

Gerçekten günümüzde dün
yanın farklı yerlerinde yaratılan 

·tüm değerler kısa zamanda tüm 
dünyanın ortak rnah haline gel
mektedir. Yaratılan ekonomik, 
sosyal, kültürel, teknik ve politik 
değerler ulusal sınırların dışına 

taşınakta, dünyaya yay1lmakta
dır. Bu da ülkelerin bu alanlarda-· 

Avrupa Birliği'ne entegrasyon ... DENG· 
ki ulusal egemenliklerini zayıf
latmaktadır. Bu evrensel etkileş
me sonu~unda ideolojik ve.ku
tuplaşmalar da zayıflamaktadır. 

Bu gelişmeler, dünya kay
naklarının savaş yerine kalkın
ınada kullanılmasına, doğanın 

korunmasına, yaratıcılık, biri
kim ve zenginiikierin eşgüdüm 
halinde insanlığın ortak çıkarı 

doğrultusunda kullanılınasma 

olanak sağlamaktadır. 
Böylece insan hakları, d~

mokras.i, barış içinde üretip pay
laşma, toplumsal sorunların ba
rışçı demokratik uzlaşmalarla 

çözmeye dayalı, adil, demokra~ 
tik barışçıbir dünya kurına şan
sı doğmuştur. · 

Ama bazılarına göre bu yeni 
dünya düzeni, soğuk savıtş dö
neminde ve sosyalist sistemin 
çökmesinden sonra, dünya kapi
tialist-emperyalist sistemin dün
yayı egemenliği altında tutma 
projesidir. Bu projeyle dünya 
sermaye sınıf dünya genelinde 
tekelleşerek sömürürüsünü daha 
da yaygınlaştırmakta, dünyayı 

açık bir pazar halie getirmekte
dir. 

Dolayısıyla bu anlayış dün
yaya barış, demokrasi, eşitlik ve 
özgürlük getirmeyecektir. Geliş
miş ülkelerle gelişmemişler ara
sındaki efendi-köle ilişkisi, şekil 
değiştirerek devam edecektir .. 

Bu iki görüşün içinde doğru
yanlış, olumlu-olumsuz öğeler . 
vardır. Daha huzurlu, zengin, 
demorkratik ve barışçı bir dünya 
isteyenlerin görevi her iki görü
şlin olumlu yönlerini yanyana 
getirerek, mutlu bir ortak insani 
yaşamı kurmak olmalıdır. 

Sosyalist sistemin yıkılına

sından sonra çok farklı bir dün
yayla karşı karşıyayız. Artık ül
kelerin kendilerini ulusal sınırlar 
içine hapsederek, istediği gibi 

davrandığı bir dünyada yaşamı
yoruz. İnsan hakları, demokrasi. 
barış~ çevreyi koruma, ekonomi 
gibi sorunlar artık e-vrensel bir 
kimlik kazanmış bulunmaktadır. 
Kimliklerin birbirini kabul etti
ği, kendisi için istediğini başkası 
için de istemesi toplumsal so
ruı'ıların barışçı diyalogtarla çö
züldüğü, çok renkli, çok sesli, 
katılımcı paylaşııncı demokratik 
bir yaşam artık evrensel bir din 
haline gelmiş bulunuyor. Artık 

gelişmiş zengin bir azınlığın, ge
lişmemiş çoğunluğa zorba bir 
düzeni dayatmasi giderek daha 
da zorlaşmaktadır. Böyle bir da
yatma yaşandığında fakir top
lum ve ülkelerin kendisini sa
vunmak için ceınaatleşmeye ye
rekleşıneye yöıielmektedilkr. 

Yani yeni dünya düzeninde ye
relleşme i Ic küreselleşmeyi iç 
içe yaşamaktayız. 

Ayrıca gelişmiş zengin ülke
lerin arasında tam bir birliğin ol
madığı ortadadır. Sömürüele or-_ 
tak ama sömürünün paylaşılma
sında bir birleriyle çeli~ki için
deki bu odakların bölge esası 

üzerine gruplaştıklarını göri:iyo
ruz. Böylece birbirlerine karşı 
grupsal çıkarlarını daha iyi şe

kilde korumaya çalışıyorlar. Bu 
grupların en -önemlileri ABD, 
AB, G7, NAFTA, Uzak Asya 
Birliği'dir. Bunlar IMF, Dünya 
Bankası, Uluslararası Dünya Ti
caret Örgütü gibi uluslararası 
kurumları da eklemek gerekiyor. 

Özellikle G7 diye bilinen 
dünyanın en gelişmiş 7 ülkesi 
ABD, Almanya, İngiltere, Fran
sa, İtalya, Japonya ve Kanada 
adeta dünya ekonomisine yön 
verınekte ve ~ekillendirnıekte

dirler. Örneğin bu 7 ülke dünya
daki diğer ülkelerde elde edilen 
gelirlerden daha fzlasını yanıt

makta, onların. iki. katı kadar i h-
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Olaylar ve Görüşler Avrupa Birliği'ne entegrasyon ... DENG 
racat yapmaktadırlar. 

Kısaca, uluslararası ilişkiler

de çıkarlarını korumak, gelişmek 
ve sanayileşrnek için ekonomik 

. ve politik gruplaşmalar önümüz
deki dönemlerde daha da önem 
kazanacaktır. Bu gidiŞe ayak uy
duramayanlar yalnızlaşarak geri
leyecek ve kalkınma yaraşından 
kopacaklardır. 

Iii Küreselleşmede Ortaya 
Çıkan Temel Faktörler 

Bu faktörlerin en önemlileri 
çok ulus! u şirketlerin ortaya çık
ması, iletişimdeki hızlı gelişme 

bilginin giderek· en önemli zen
ginlik olmaya başlaması ve 1990 
yılında sosyalist sistemin dağıl
masıdır. 

İşletmelerin verimli hale ge
tirilmesi, üretimin aıtması, Pazar 
için dışa açılma, yatırımların ge
lişmekte olan ülkelere kaydırılıp 
mal üretme, .paranın ve emeğin 
mobilize olması, teknolojideki 
hızlı gelişme ve şirketler arasın
daki evlilikler (bütünleşme) dün
ya ekonomisinin küreselleşmesi
ne sebep olmaktadır. 

Oıtaya çıkan uluslararası şir

ketler, devlet sınırla~ını tartışılir 
hale getinniştir. Artık ulus dev
letlerin yerini uluslararası şirket
ler almıştır. Zira bazı çok uluslu 
şirketlerin gücü· bir çok devletin 
gücünden daha büyüktür. Bu şir
ketlerin etki alanları da keza bir 
çok devletin etki alanından daha 
geı'ıiştir. 

Bilim, teknoloji ve iletişim 

alanlarındaki hızlı gelişme sonu
cunda artık bilgi dünyamn en de
ğerli zenginliği olmaya başla

mış,tır. Bilgi toplayan kurum, şir
ket ve devlet dünyayı şekillen
dlrınede belirleyici bir güç hali
ne gelmektedir. Çünkü bu bilgi
ler sayesinde verim ve tiretim 
artmakta, üretim sürecini ve bi-

çimini şekillendirmektedir. 
Bu gelişmeler sonucunda 

emek piyasası şekil değiştiriyor. 
Ağırlık artık yoğun emektenyo
ğun teknolojiye kayıyor. Nitelik
siz emeğe ihtayaç kalmıyor. Bu 
yüzden emek sermaye ilişkisinde 
önemli değişmeler yaşanıyor. Bu 
da sosyal güvenlik kurumlarını 
ve politikayı ciddi şekilde etkili
yor. Sosyalist sistemin çökmesi
nin bir sebebi de bu önemli de
ğişmedir. Sovyetler Birliği'nin 

dağılması sonucunda dünya artık 
tck kutuplu bir hale gelmiştir. Bu 
da dünyada küreselleşmeyi hız
landırmıştır. 

ıiı1ürkiye'nin Küreselleşme 
ve AB'ye Entegrasyonunu 
·Engelleyen Faktörler 

Acaba Türkiye dünyada ya• 
şamm bu gelişmelerden nasıl et
kileniyör ve onu nasıl etkiliyor? 
Bu sorunun cevabı çok önemli
dir. Bu konu iyi anlaşıldığında 

yapılması gereken şeyler daha 
net olarak ortaya çıkacaktır. 

Eskiden dünya kapitalist-em
peryalist sistemi, ülkelerin yeral
tı-yerüstü kaynaklarını metro
polle~e taşıma, mamul maddele
rini satma sömürüsünil zor, baskı 
va askeri işgallerle yürütüyordu. 
Günümüzde bu iş artık askeri 
harcamalara gerek kalmadan iki
li ekonomik, sosyal ve kültürel 
ilişkilerde sağlanıyor. Dolayısıy

la zor, şiddet ve savaşlara gerek 
duyulmuyor. Bu strateji sonu
cunda politik ve etnik sorunların 
çözümü de yine aynı şekilde ba
rışçı uzlaşmalarla çözülmektedir. 

Küreselleşme ve yeni dünya 
düzeni içinde bir önemli para
doks yaşanıyor. Bu düzen içinde 
devletler; ulusalar ve halklar bir 
taraftan bir entegrasyona gider
ken bir taraftan da etnik ınilllyet
çiliğe sebep oluyor. İnsan hakla-

~ Bilim, teknoloji ve 
! iletişim alanlanndaki 
! hızlı gelişme sonucundu 
! artık bilgi dünyanın en 
ı değerli zenginliği 

i olmaya başlamıştır. 
i Bilgi toplayan kurum, 
' şirket ve devlet dünyayt 
şekillendirmede 

belirleyici bir güç 
haline .gelmektedir. 
Çünkü bu bilgiler 
sayesinde verim ye 
üretim drtmakta, üretim 
sürecini ve biçimini 
şekillendirmektedir. Bu 
gelişmeler sonucunda 
emek piyasast şekil 
değiştiriyor. Sermaye 
artık yoğun emekten 
yoğun teknolqjiye 
kayıyor. Niteliksiz 
emeğe ihtayaç kalmtyor. 
Bu yüzden emek 
sermaye ilişkisinde 
önemli değişmeler 
yaşanıym: Bu da sosyal. 

ı güvenlik kurumlarını ve 
i politikayı ciddi.şekilde 
i etkiliyor. Sosyalist 
i sistemin çökmesinin bir 
· sebebi de bu önemli 
! de,~işmedir. Sovyetler 
! Birliği' nin dağılması 
! sonucunda dünya artık 
1 iek kutuplu bir hale 
i gelmiştir. Bu da 
i dünyada küreselleşmeyi 
i hızlandırmıştır. 

___._ ______ .........;.. ________ .......___J2'--------....;._--...__._---
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Olaylar ve Görüşler 

Dünya 
kapitalist-emperyalist 

sistemi de bu konuda çifte 
standart/ı. 

davranmaktadır. 

Sovyetler Birlilfi' ni 
İslami bir ablukaya alıp 
yıkmayı amaçlayan ve 
başarı kazanan "yeşil 

kuşak" prqjesi bu sistem 
tarafindan yürürlüc~e 

konulmuştur. Bugün de 
aynı prqje, Rusya'ya 

yönetini baskı altında 
tutmak için 

kullanmaktadır. Bu iç ve 
dış dinamikler 

sonucu_nda Türkiye' d~ l 
tıcaret ve sanayı 

burjuva partilerinin 
dışında olmasına karşın 

Türkiye' nin politikasını 
yönlendiren derin devlet 

denilen mekanizma 
Türk-İslam senteziyle 
Türkiye'yi yönetmeye 

devam ediyor. Birbirine 
zıt olan bu iki görüşün 
sentezi olan bu politik 
anlayışı milli birlik ve 

bütünlüğü sağlamak için 
zorla kitlelere dayatılıyor. 

Bu karmaşa yüzünden 
dünya kapitalist sistemi 

ve onların yerli 
işbirlikçileri hem. 

İslamiyeri örgütlüyor hem 
de şikayetçi oluyorlar. 

Avrupa Birliği~ne entegrasyon ... DENG 
rı demokrasi ezilenhalkların mil- ken, Kürtlerin kültürel haklarına 
liyetçiliğini tahrik eden bir unsur 
oluyor. Yani bu iki kavram bir 
üst yapı kurumu olarak insanlık 
ailesini hem bir entegrasyona 
hem de bir ayrışmaya itiyor. Her
kes bunları kendi çıkarına ku-l
lanmaya çalışıyor. 

Bu açıdan küreselleşmeyi sa
vunan kişi, halk ve devletler ol
duğu gibi buna şiddetle karşı çı
kanlarda oluyor. Örneğin İran; 
Irak, Suriye, Libya gibi devletler 
küreselleşmeye karş; çıkıyorlar. . 
Türkiye'de bu konuda zaman za
man katılmaktadır. Bu ülkeler 
Ortadoğu' da, Makedonya ve 
Kafkaslardaki anti-küresel milli
yetçi akımlara destek vermekte
dirler. Örneğin Türkiye Kıbrıs, 
Makedonya, İran ve Kafkaslar
daki Türk-İslam aynıncı hareket
leri destekliyor. Irak'taki Türk
ıneniere destek verirken Kürt 
oluşumuna da şiddetle karşı çıkı
yor. Kıbrıs'ta 200 bin Türk için 
bağımsız devlet isterken, vatan
daşından 20 milyon Kürdijn te
mel insani haklarına karşı çıkı

yor. Bu yüzden İsrail, Türkiye, 
Mısır aracılığıyla Ortadoğu'daki 

çıkarını korumaya çalışan Ame
rika ile bölge ülkeleri arasında 

çok karmaşık bir mücadele yürü
tülüyor. 

Türkiye bu karınaşık dengee 
ler içinde önemli bir konuma sa
hip olan bir ülkedir. Küreseki ve 
anti küreseki güçlerin göbeğinde 

·yer alan Türkiye bu konuda zik 
zak çizen sık sık politika değişti
ren ve iç çatışmalar yaşayan bir 
ülkedir. Bu yanıyla küreselleş

meden yana bir duruş sergiler
ken, diğer yandı;lll yerel milliyet
çi ayrılıkçı hareketleri destekle
yen bir paradoks içindedir. Dün
yanın bir çok bölgesindeki azın- . 
lıklar için federasyon hatta ba
ğımsız devlet olmayı savunur-

bile karşı çıkınaktaclır. Çifte stan
darti ı bir politika izlemektedir. 

Dolayısıyla Türkiye bu kar-' 
ınaşa içinde istiharlı bir politika 
izleyemiyor. Hep ikircikli bir ta
vır sergiliyor ve kimseye güven 
veremiyor. Bu da onu il.kcli bir 
politika oluşturmasını ilkeli ve 
istikrarlı bir yola girmesini en
gelliyor. Türkiye'nin küreselle
şerek AB'ye entegre olmasının 
önündeki zorluklarm birisi eko
nomik. diğeriyse politiktir. İç içe 
geçmiş bu iki temel faktör birbir
lerini karşı lık lı olarak etki lcmek
tedir. 

Türkiye Cumhuriyeti, çok 
halklı, çok dilli, çok sınıt1ı, çok 
dinli ve çok kültürlüdür. Osman
lı mirası üzerine kuruldu. Ama 
bu zenginliğe inat topluımı olu~
turudğu resmi ideolojinin dar ka
lıbına sokmak istedi. Buna itiraz 
eden toplumsal muhalefet grup
larını sususturmak için. yasakçı. 
baskıcı, totaliter bir yönetim 
oluşturdu. 

Cumhuriyeti kuran sivil asker 
bürokrasi yönetimi eline aldı. Bu 
bürokratik yönetim aradan geçen 
77 yıla rağmen bu bürokratik yii
nctim hala a~ılabilmi~ değildir. 

Bu bürokratik hegemonya yii
zünclen Türkiye'de adeta iki dev
let oluşmuş bulunuyor. Birisi gö
zönünde olan legal, diğeri görün
meyen illcgal derin devlet. 

Türkiye'de hemen heıncın her 
şey Milli Güvenlik Kurulu'nda 
karara bağlanıyor. AB 'ye üye ol
ma konusunda da ordumın mut
lak ikna edilmesi gerekiyor. 

Keza deınoratikleşıne konu
sunda da en büyük engel bu bah
sedilen derin devlettir. 

Gerek tek parti gerekse çok 
partili dönemıerde Türkiye'yi sa
nayi buı:juvazisi ticaret buıjuva
zisiyle toprak ağalığının oluşttır-

-----------------------13----------------------
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Olaylar ve Görüşler 
duğu sermaye cephesi yönetmiş
tir. Ama günümüzde üçüncü or
taktan artık bahsetmek mümkün 
deği'ldir. 

Bugün Türkiye'yi yöneten 
sanayi ve ticaret buıjuva ortaklı
ğı, sömürü düzeninin yürütülme
sinden tam bir uyum sömürüsü
nün paylaşılmasındaı1 ise bir ça
tışma içindedirler. Bu onları kü
reselleşme ve AB 'ye entegre ol
ma konusunda da karşı karşıya 
getiriyor. S;mayi burjuvazisi kü
reselleşme ve AB 'ye üye olma
dan yana olurken, ticaret burju
vazisi ise karşı çıkmaktadır. Bu 
çatışma alt yapıda olduğu gibi 
üst yapıda da sürmektedir. Sana
yiciler laik, batıcı ticaret kesimi 
ise dindar ve muhafazakarlar ve 
doğucu bir yaşamı savunuyorlar. 
Sanayiciler batıya, ticaret kesimi 
ise islami devletler ortak yaşamı 
savunuyorlar. 

Dünya kapitalist-emperyalist 
sistemi de bu konuda çifte stan
dardı davranmaktadır. Sovyetler 
Birliği 'ni İslami bir ablukaya 
afıp yıkmayı amaçlayan ve başa
rı kazanan "yeşil kuşak" projesi 
bu sistem tarafından yürürlüğe 

konulmuştur. Bugün de aynı pro
je, Rusya yönetimi baskı altında 
tutmak için kullanmaktadır. 

Bu iç ve dış dinamikler sonu
cunda Türkiye'de ticaret ve sa
nayi burjuva partilerinin dışında 
olmasına karşın Türkiye'nin po
litikasını yönlendiren derin dev
let denilen mekanizma Türk-İs
lam senteziyle Türkiye'yi yönet
meye devam ediyor. Birbirine zıt 
olan bu iki görüŞün sentezi olan 
bu politik anlayışı milli birlik ve 
bütünlüğü sağlamak için zorla 
kitlelere dayatı lıyor. 

Bu karmaşa yüzünden dünya 
kapitalist sistemi ve onların yerli 
işbirlikçileri hem İslamiyeti ör
gütlüyor hem de şikayetçi olu-

Avrupa Birliği'ne entegrasyon ... DENG 
yorlar. İslami kesimde hem batı
cı bu sermaye cephesine karşı çı
karken, hem daha çok sermaye 
biriktirmeye çalışıyorlar. Yani 
hem birbirlerini destekliyor hem 
de çatışıyorlar. 

Bu karmaşa içinde pek göze 
görülmeyen önemli bir çelişki de 
Türkiye sermaye sınıfıyla, derin 
devlet denilen sivil-asker bürok-

. ' 

rasİ arasındaki çelişkidir. Türki
ye'nin egemen sınıf, olan serma
ye sınıfı, Türkiye'de iktidar ola
mamıştır. İktidar hala bürokrasi
nin kontrolündedir. Ordunun bu 
konudaki ağırlığı ve belirleyicili
ği herkes tarafından bilinmekte
dir. 

Küreselleşme ve AB 'ye en
tegre olma konusunda dcı bu iki 
güç arasında ciddi bir çelişki var. 
Örneğin Türkiye'nin sanayi bur
juvazisi, küreselleşmeyi, AB 'ye 
tam üye olmayı kararlı bir şekil
de savunmaktadır. Verimlilik ve 
üretimi arttırmak; kaynakları sa
vaşa değil yatırımlara yönetmek, 
bu açıdan Kürt sorunu ülke bü
tünlüğü içinde çözmek, demok
ratikleşmek gibi konuları kararlı
lıkla savunuyor. Çünkü onların 

büyümek için istikrar, iş güven
cesi, işbirliği, teknoloji ve bilgi 
akamı için demokratikleşme ve 
küreselleşmeye ihtiyaçları var. 
Bu adımların atılması için de de
rin devletin ikna edilmesi gereki
yor .. 

Tüm bu çelişki ve zıtlıklam 
rağmen yine de Türkiye bu ko
nuda belli adımlar atmış bulunu
yor, Avrupa ile imzalanan Güm
rük Birliği Antlaşması, Tahkim 
Yasası sermayenin uluslararası 
alana açılması gibi gelişmeler 
buna örnektir. 

• Küreselleşme, 
AB'ye Entegrasyon 
ve Kürt Sorunu 

Küreselleşme ve AB 'ye en
tegre olma konusunda Kürt soru
nunun çözümü çok önemli bir 
yer tutmaktadır. Kürt sorunu 
Türkiye'de tüm sorunların gelip 
dayandığı temel sorun hal ine 
gelmiştir. Türkiye'deki insan 
hakları, demokrasi, değişim, ·de
mokratikleşme gibi konularda 
konulan yasak ve engellerin se
bebi, Kürtlerin bu özgürlükler
den yararlanmasnı engellemek
tir. Şayet Türkiye'de Kürtler ya
şamasaydı bugün Türkiye çok 
daha özgürlükçü demokratik bir 
devlet olurdu. 

Küreselleşmenin de en 
önemli sorunlarından· biri. farklı 
ırk, din, dil ve kültürlerin bir ara
da yaşamasına olanak sağlaya

cak bir çözüm bulunmasıdır. Çok 
dil, din, ırk ve kültürlü toplum
larda bu konuda üç temel yakla
şım var. Birincisi artık demode 
olmuş ancak diktatörlükle yiine-

, tilen ülkeler de uygulanan yasak 
· baskı ve zorla bir potada eritip 
tekleştirme anlayışıdır. ikincisi 

. daha yumuşak önlemlerle asimi
lasyon yöntemiyle eritip yok et
mektedir. Üçüncüsü ise topluın
daki tüm farklılıkları koruyarak. 
gelişmesine olanak sağlayacak 

bir arada eşit haklara sahip bir 
anlayışla ortak bir yaşama kur• 
maktır. 

Küreselleşen dünyamızcia ar
tık bazı kimlikleri eritip yok et
mek anlayışı hızla terkediliyor. 
Çağdaş uygar bir dünya için her
kesin birbirine saygı duyduğu, 

kendisi için istediği şeyleri ba~
kası içinde istediği, her kimliğin 
insanlığın orta~ değeri olduğu bu 
açıdan korunınası gerektiği çok 
renkli, çok sesli, katılımcı, payla
ş_ımcı, demokratik bir yaşamın 
kurulması gerekliliği savunul
maktadır. Küreselleşmenin an
cak böyle bir kültürel ortam için-
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Olaylar ve Görüşler 
de olu~abileceği ortadadır. Keza 
savaşların yok olduğu, toplumsal 
sorunların barışçı uzlaşmalada 

çözüldüğü, daha zengin ve mutlu 
bir dünya yaratmanın da ancak 
böylesi bir kültürel ortamda kök 
salıp gelişeceği de bir gerçektir. 

Kürtler Osmanlı toplumu 
içinde diğer halklarla aynı hakla
ra sahip bir ~ekilde yaşardı. Kürt 
medreselerinde eğitim dili Kürt
çe idi. Bu medreselerde din eğiti
ıninin yanında Kürt dili, edebi
yatı ve tarihi konularında da eği
tim verilirdi. 

Cumhuriyet'in kuruluş aşa

masında da Kemalistler, Kürt ile
ri gelenlerine yazdıkları mektup
larda, Erzurum, Sivas Kongrele
rinde, diğer toplantılarda ve Lo
zan' da hep kurulacak devletin 
Türklerle Kürtlerin ortak devleti 
olacağını söylemişlerdir. Kürt
lerde verilen bu sözlere inanarak 
Cumhuriyet'in kurulması çalış

ınalarına katıldı. Ama Cumhuri
yet kurulduktan sonra Kürt varlı
ğı ret ve inkar edildi. Medreseler 
kapatıldı. Kürt dil, sanatı ve kül- · 
türü yasaklandı. Kısacası Cum
huriyet rejimi herkese bazı de~ 
ınokratik haklar verirken, Kürt
lerin sahip oldukları herşeyi geri 
aldi. Böylece Kürt sorunu Türki
ye Cumhuriyeti 'nin gündemine 
girmiş oldu. 

Devletin en zayıf olduğu dö
nemde tüm Osınanli halkları 

merkezi hükümete başkaldırıp 

ulus devletlerini kurdular. Sade
ce Kürtler, verilen sözlere kana
rak Türklerden yana tavır aldılar. 

Cumhuriyet'in kurulup kök
leşip güçlenınesi aşamasında ve
rilen sözlerin yerine getirilme
mesi üzerine Kürtler 1938 yılına 
kadar tam 28 kez silahlı müca
deleye girişmek zorunda kaldı
lar. Bunların hepsi kanla bastıril- . 
dı. Köy ve kasabalar yakılıp, yı-

Avrupa Birliği'ne entegrasyon ... DENG 
kıldı, binlerce insan sürgüne yol
landı ve 150 civarında Kürt ön
deri idam edildi. 

Cumhuriyet rejimi Osmanlı
nın bazı kurum ve anlayışını or
tadan kaldırırken bazılarını oldu
ğu gibi kendi içine taşıdı. Örne
ğin saltanatı ve halifeliği ortadan 
kaldırdı ama feodalizmi tasfiye 
edecek toprak reformunu yapma
dı. Böylece bugün hala Kürtler, 
aşiret reisieri ve toprak ağaları
nın emrinde köle gibi yaşıyor. 

Devlet bugünde halaOsınanlıda· 
ki gibi kutsaldır. Atatürk'ü koru
ma Kanunu var. 12 Eylül faşist 
generallerinin çıkardığı .688 Sa
yılı yasa ve yönetmelik yargı de
netimi dışındadır. Anayasa'nın 

bazı maddelerini değiştirmeyi 

önermek Türkiye'de farklı halk
ların dil ve kültürlerin bulundu
ğunu söylemek suçtur. İşte bu 
yüzden Türkiye'deki re.ıımı 

Cumhuriyet biçiminde nitelen
dirmek mümkün değildir. 

Türkiye'de demokratikleş

menin önündeki en büyük engel 
Cumhuriyet'le birlikte oluşturu~ 

·lan resmi ideoloji ve bunu. inatla 
sürdüren bürokratik yönetim an
layışıdır. 

Demokratikleşmenin gerçek
leştirilmemesinin bir sebebi de, 
Türkiye'deki toplumsal ımıhale~ 
fet kesimindeki zaaflar Türki
ye'nin demokratikleşmesine ça
lışan toplumsal muhalefet grup
ları da çoğulculuğu tam kavra· 
mış değil. Kendi içinde demok
ratik değil. Demokratik bir anla
yış ve çalışmayı kendi içinde 
kökleştirememişlerin Türkiye 'yi 
demokratikleştirmesi mümkün 
olamamaktadır. 

Türkiye'deki düzen partile
rinde demokratik bir işlerlik yok
tur. Bu kurumlar oligarşik yapıya 
sahiptir. Halk yönetime katılam
maktadır .. Her şey liderle etrafın-

.Küreselleşen 

dünyamızdaartık haZI 
kimlikleri eritip yok 
etmek anlayışı hızla 
terkediliyor. Ça,~daş 
uygar bii:. dünya için 
herkesin hirhirine sayg1 
duydu,~u, kendisi için 
isted(~i şeyleri haşkası 

içinde isted(~i, her 
kiml(~in insanlz,~ın 

ortak de,~eri oldu,~u hu 
açıdan korunması 

gerekt(~i çok renkli, çok 
sesli, katıhmeT, 
paylaşımcz, demokratik 
hir yaşamın kurulmasi 
gereklil(~i 

i savunulmaktadu: 
·Küreselleşmenin ancak 
! höyle hir kültürel ortann 
1 içinde oluşahilece,~i 
·ortadadır. Keza 
savaşların yok olduku, 
toplumsal sorunların 
harzşçı uzlaşmalarla 

çözüldüljü, daha zengin 
ve mutlu hir .dünya 
yaratmanın da ancak 
höylesi hir kültürel 
ortamda kök salıp geli c 

seceai de hir aerçTktir ,:, (_.., ö 
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Olaylar ve Görüşler Avrupa Birliği'ne entegrasyon ... DENG 
daki bir avuç yandaşının kontro- bilmektedir. İşin en vahim tara- toplumsal çalkantılara günde-
Iündedir. Siyasi partiler yasacı fı devlet bazı düşünceleri suç me getiren boyutlara ulaşmıştır. 
anti demokratik bir yapılanınayı sayarak, toplumun mdüşünme Üç bin yerleşim birimi yakılıp 
sağlayacak bir biçimde düzen- ve yaratma yeteneğini yok et- yıkılmış, 4 milyon Kürt göç-
lcnmiştir. Partiler bir avuç insa- miştir. Resmi ideolojiyi kurı.ım- men haline gelmiştir . .40 bin ci-
nın elinde çeteleşmiş durumda- taştırmak için düzenlenen bu varında insan ölmüştür. 3 bin 
dır. Dolayısıyla içinde demokra- hukuk sistemi Türkiye'de insan faili meçhul cinayet işlenmiştir. 
s iyi barındırmayan partiler dev- hakları, demokrasi, değişim ve Son 5 yıl içinde 1000 kişi 
leti de demokratikleştirememek- küreselleşmeye olanak verme~ gözaltında işkenceyle öldürül-
tedirler. Demokratik leşerneyen yen bir yapıdadır. müştür. 800 kişi kayıptır. 160 
düzen toplumdaki her türlü mu- Devlet bu inkarcı, yasakçı bin iiısan gözaltına alınmıştır. 
halefcti kendilerini yıkacak bir anti demokratik hukuk sistemi 13 bin insan tutuklanmıştır. XOO 
tehlike gibi algılamakta ve hep içinde, çetelerin ve kamu gö- civarında siyasi parti, yayın ku-
toplumu yasak, zor gerektiğinde revtilerinin yaptığı insanlık ruluşu, dernek, kültür kurumu 
şiddet kullanarak bir - • ..._ • - • _... • """"" • - • - • - • - • - • ....... k' ı ve ıt e örgütü 
~ı~-:~~~~ac~;;~c8~kJ~ Biz Demokrasi ve Barış Partisi olarak hu konuda kapatılmıştır. 700 

küreselle~menin 

önünü tıkayan bir 
anlayışın kökleŞme
sine sebep olmakta
dır. 

öngörü ve pn~je sahibi hir partiyiz. Ama fikir suçlusu ce-
Türkiye' de höyle hir yaşamın kurulmasını zaevıne konuı-

istemeyen partiler de var. Bu partiler hu hozuk muştur. Bunlara 
düzenden hesleniyorlm: Onlar hudüzenin toplanı 1900 yıl 

değişmesini istemiyor/ar. De,fjiştirmek isteyenlain hapis, 190 milyar 
Para cezası veril-

Anayasa başta halka ulaşmaszni, sesini duyurmasun 
miı-tir. olmak üzere tüm 1 ., engelliyor/at: Onlara hukuk ve ah ak dışt tuzaklar Gerek askerler 

yasalar Türkiye~ de-
kuruyor/ar. Düzen partileri bu düzenin arasıııda, buereksc ki zengin mozaiği 

degv işmesini istemiyor/ar. Çünkü onlar h u düzenin devlet tarafından ret edip, toplumu 
tek renk, tek kokti hirer p~rçası haliize gelmiş hulunuyorlm: silahlandırılnıış 
ve tek sese dönüş- .._ • ..._ • - • _... • - • - • .._ • - • - 60 bin köy koru-

suçlarını (işkence, rüşvet, cina- cusu arasında ciddi ruhsal bo-türnıeyi sağlanıaya yönelik anti 
Yct, ırza g!eçnıe, köy yakma vs.) zukluklar meydana gelmiştir. demokratik maddelerle. dolu- · 

dur. Bu anti demokratik hukuk örtbas etmektedir. Keza siyasi Türklerle Kürtler arasında kar-

düzeninde sendikalar, dernek
ler, kültür kurumları, vakıflar, 
sivil toplum kurumları adeta iş
lemez konuma sokulmuştur. Bu 
kurumların çalışmaları engel
lenmekte, gerektiğinde kapatıl
maktadırlar. 

Siyasi partiler yasasının 5. 
maddesine göre her parti, Türk 
milliyetçiliğini ve Atatürk ilke-

. lerini s<ivunmak zorundadır. 

Türkiye'de başka dil ve kültür
lerin olduğunu söyleyen siyasi 
partiler, Partiler Yasası 'nın 81. 
maddesine göre kapatılmakta
dır. Siyasi partilerin çalışmaları 
valiliklerin emriyle engellene-

partiler ve milletvekillerinin şılıklı güvensizlik, düşmanlık 
yasadışı işlerinin üstü örtü!- duyguları yerleşmeye başlanıış-

mektedir. tır. Bazı devlet yetkililerinin de 
Bu suçlar 20 yıldır sürdürü- içinde yer aldığı silah ve uyuş-

ten Olağanüstü Hal Bölge- turucu ticareti kurumsalla~mış, 
si 'nde akıl almaz boyutlara var- çeteler olmuştur. 
mıştır. Zaten bu yörede, ayrı bir 
hukuk ve idari si.stem uygulan- • Sonuç 
nıaktadır. Bu anlayış ve uygula- Uluslararası kurum ların 
ma.sonucu Türkiye adeta birbi
rinden farklı iki ~arçaya bölün
müş durumdadır. 

15 yıl süren savaşın sonü-
cuııda 100 milyar dolar silah 
harcamalarına gitmiştir. Btı 
yüzden türkiye'de yatırımlar 
dumiuş, işsizlik ve enflasyon 

yaptıkları hesaplara göre Türki
ye yatıhm yapabilir ülkeler ara
sında 38. sırada bulunuyoL 
Kürt stıruntı başta olmak üzere 
mevcut soiı.ıhlarını çözmesi ha
linde 28. sıraya çıkabilif. Yani 
türkiye ç<tğı yakalama ~ansına 
sahip bit ülke konumundadır. 
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Olaylar ve Görüşler 
Bu konuma gelip gelmemesini, 
insan hakları, demokrasi ve 
AB 'ye girmesi belirleyecektir. 

Bunları ba~ardığında, Tür
kiye' deki merkezi otoriter dev
let anlayışının yerini otoritenin 
yerel yönetimlere devredildiği, 
bölgeler ve kimlikler arası gelir 
dağılınıının daha adil hale gel
diği, üretimin arttığı, kimlikle
rin ho~görü ortaınında bir ara
da barış içinde yaşadığı de
mokratik bir yaşanı anlayışı 

alacaktır. 

Bu yapılamadığı taktirde 
Türkiye bölge ve dünyadan so
yutlanıp içinde kapanacak öy
netim daha da otoriter bir nite
lik kazanacak, sınıfsal, sosyal, · 
dinsel ve etnik kutuplaşnıalar 
büyüye.cek, çatışımı ve istikrar
sız bir ortaımı sürüklenecektir. 
Sonuçta Türkiye geri kalmışiık · 
zincirini kırıp, kalkınnıış çağ

daş insanlık ailesi içinde yer al
ma şansını yitirecektir. 

Bu açıdan Türkiye'nin de
nıokratikleşcrek, mevcut sorun
larını çözüp AB 'ye tam üye ol
ması gerekiyor. Bunun için heı~ 
toplumsal · ınuhalefeti ülkeyi 
bölecek bir düşman gibi görme 
paranoyasımlan bir an önce 
kurtulup, demokratik bir top
lum ve devlet olmak için gerek
li adımları atması gerekiyor. 

Toplumda mevcut tüm kim
liklerin korunduğu, gelişebil

mesi için gerekli her türlü önle
ınin alındığı, üretimin arttığı, 

bölüşüınün daha ·adil olduğu 

katılımcı ve paylaşııncı demok
ratik bir düzen içinde özgüven 
içinde bir yaşam kim istemez. 
Peki böyle bir yaşamı kim ger
çekleştirecek? Elbette bunun 
cevabı kitle içinde örgütlenmiş 
siyasi yapılanınalardır. Yani si-

Avrupa Birliği'ne entegrasyon ... DENG 
yasi partilerdir. 

Biz Demokrasi ve Barış 

Partisi olarak bu konuda öngö
rii ve proje sahibi bir partiyiz. 
Ama Türkiye'de böyle bir ya
şamın kurulmasını ·istemeyen 
partiler de var. Bu partiler bu 
bozuk düzenden besleniyorlar. 
Onlar bu düzenin değişmesini 
istemiyorlar. Değiştirmek iste
yenlerin halka ulaşmasını, sesi
ni duyurmasıın engelliyorlar. 
Onlarcı yasa ve ahlak dışı tuzak
lar kuruyorlar. Düzen partileri 
bu düzenin değişmesini istemi
yorim·. Çünkü onlar bu düzenin 
birer parçası haline gelmiş bu
lunuyorlar. 

Biz Demokrasi ve Barış 

Partisi olarak yukarıdan beri 
anlatmaya çalıştığım tespitleri 
'yapmak ve çözümün genel ilke
lerini sıralamış bulunuyoruz. 
Bu tespit ve çözüm önerileri
miz doğrultusunda olanakları

miz ölçüsünde çaba gösteriyo-· 
ruz .. 

Partimizin bu konudaki özet 
görüşü şöyledir. Silahların susc 
ması, AB kapısının Türkiye 'ye 
aralanması, demokratikleşme 

ve sorunlanmızı çözme konu
sunda önemli bir [ırsattır. Bu ta
rihi fırsattan yararlanmak 'için 
gereken adımlar atılmalıdır. 

Kürt sorunu her şeyden ön
cc Kürtlerin sorunudur. Bu ba
kımdan Kürtleri bu konuyla il
gili bilimsel, akademik verilere 
dayalı, Kürt halkının özlem ve 
istemlerine yanıt veren, uygula
nabilir projeler üretınesi gereki
yor Bu tür projelerin üretilebil" 
mesi için Kürt toplumsal çıkan
nı, kişi, grup ve i~leolojilerin 
önünde tutan bir kollektif aksi
yonun yaratılması gerekiyor. 
Ber kesin muhattap almak zo-

nında kalacağı bu aksiyon ile 
ancak ciddi ve kalıcı kazanıın
lar elde' edilebilir. 

Ancak bu ortak irade aracı
lığıyla, Türkiye'de düzenle ba
rışık olmayan muhalif kesim
lerle k<ılıcı, ilkeli iş ve güç bir
likleri oluştunılabilir. 

Tüm toplumsal muhalefet 
gruplarının eş güdüm halinde 
yürütecekleri bir mücadele, 
egemenleri demokratik adtnılar 
atınayiı zorlayabilir. Hiç bir 
muhalefet grubu, kendini diğer
lerinden soyutlayarak başanya 
ulaşamaz. 

Bize göre devlet tarafından 

atılması gereken ilk adınılar 

şunlardır: 

l- Olağanüstü Hal kaldırıl

malıdıı:. 

2- Sıkıyönetime son veril

meli. 
3- Koruculuk sistemine ~on 

verilmeli. 
4- Özel timler dağıtılınalı

dır. 

5- Genel bir af çıkarılmalı

dır. 

6- Türkiye, iç hukukunu al

tına imza attığı uluslararası hu

kuka uygun hale getirmelidir. 

Anayasa başta olmak üzere ti.iın 

yasalardaki anti demokratik 
maddeler çıkarılmalıdır. 

7- Kürt varlığı kabul edil

meli ve bu lıukuk sistemi içinde 

yeri.ni almalıdır. 
Işte bundan sonra Türkiye 

AB 'ye kabul edilmelidir. Bu 
demokratik adınıhır atılmadan 

Türkiye'nin AB'ye üye olması, 
gerek Türkiye'de ve gerekse 
AB içinde ciddi sorunlara se
bep olacaktır: Entegrasyon ko
nusunda ciddi sorunlara sebep 
olacaktır. 
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• 

11 ·Nolu Protokol ve AIHM'nin 
• 

Uygulamalan ve Iç Hukuka Etkisi 

Türkiye'de 
yargıçlarm seçimi 

katılımcı olmadığı gibi 
anti demokratiktir ve 

Baroların görüşü 

alınmadan, hükümeiin 
ve siyasilerin isteğine 
göre belirlenmektedir. 

Hasip Kaplan 
Hukukçu 

1 Kasım 1998 tarihinde yürür
lüğe giren 1 1 Nolu Protokol 
sonrası, Avrupa İnsan Hakla-

- _rı Komisyonu ve Divan'ı birle~
tirilerek tek mahkeme haline 
geldi. Bundan sonra kısaca "Av
rupa Mahkemesi" olarak anıla· 
cak. 

Daha önce Komisyon ilc Di
van 'm ayrı ayrı çalı~ma kuralla
rı vardı. Yargıçları da ayrı seçili
yordu. Türkiye'yi Komisyon'da 
(Komisyon'un görevi 1 Kasım 
1999 tarihine kadar sünnü~tü) 
Prof. Dr. Şeref Gözübüyük, Di
van'da Prof. Dr. Feyyaz Göl
eüklü temsil ediyordu. Göleük
lü'nün görevi sona erdiğinden 
yerine ·Türkiye yargıcı olarak 
Strasbougr'taki Türkiye Daimi 
Temsilcisi Rıza Türmen seçildi. 

Türkiye'de yargıçlarm seçi
mi katılımcı olmadığı gibi anti 
demokratiktir ve Barolarm gö-

rü~ü alınmadan, hükümetin, ve 
siyasilerin isteğine göre belir
lenmektedir. Hükümet belirledi
ği üç ismi Avrupa Parlamento~ 
su 'nun oyuna sunmaktadır. Di
ğer Avrupa ülkelerinde bazı sivil 
toplum kuruluşları ile Baroların 
itirazları sonucu bazı hükümet
lerin önerdiği üç yargıcınd~t sc
çilmediği görülmüştür. Bizim de 
ilerde bu konuda duyarlı olına
mızda yarar bulunmaktatlır. 

Daha önceleri Komisyon 
aşaması kural 33 uyarınca gizli 
yürütülürken, ll Nolu Protokol 
sonrası gizlilik kuralı kaldırıla

rak "alenilik" sağlanmıştır. Yeni 
yapılanmada, 3 kişilik komite
ler, 7 kişilik Daireler ve 17 ki~i
lik Büyük Daireler'den oluşan 
yeni mahkemenin iç tüzük ku
ralları da yenilenmiş ve 1 Kasım 
1999 tarihinde yürürlüğe gir
miştir. 

----------------------18--~------~----------

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Olaylar ve Görüşler 
Yeni yapılanmaya gidilirken, 

daha önce Komisyon ve Di
van'm ayrı ayrı olan iki kalemi 
birleştirilerek "Yazı İşleri Mü
dürlüğü" adı altında tck kalem 
teşki latına dönüştürülmüştür. 

ll Nolu Protokol sonrası Av
rupa Konseyi'ne üye olan ülke 
sayısının 40'ı bulması nedeniyle 
iş hacminde hızlı bir aıtış olmak
la birlikte Doğu Bloku ülkeleri
nin katılımı ile seçilen yargıçla
rın yaş düzeyinde belirgin bir 
gençleşnıe görülmüştür. 

Yeni Mahkeme çalışınaları

nın üniteler vasıtasıyla daha pra
tik bir hale getirilmesi için kendi 
içinde görev dağılımları yapıl

mış, her yıl açılan sınaviarta yar" 
dınıcı hukukçular ile yoğunlaşan 
iş hacminin altından kalkılınaya 
çalışmıştır. 

1 Kasım 1999 tarihinde faali
yete başlayari yeni Mahke
me'nin diğer bir özelliği, sürekli 
olarak çalışmasıdır. Daha önce 

·belirli dönem çalışmaları vardı. 
Seçilen yargıçların ülkelerinde 
asli işlerini (örneğin öğretim 

üyesi ise üniversitedeki görevi 
sürüyordu). Yeni Mahkemenin 
seçilen yargıçlarının başka bir 
işte çalışma imkanı ise bulunma
maktadır. Dönemsel çalışmalar 

som~ erdirilmiş, sürekli çalışma 
başlamış sadece Ağustos ayında 
kısa tati 1 süresi bulunmaktadır. 

ll Nolu Protokol sonrası, da
ha önce komisyon aşamasında 
karara bağlanan ve 31. Madde 
uyarınca raporları yazılınış baş

vurular, Büyük Daire önüne gel
diğinden ilk duruşınaları bunlar 
oluştLtrdu. Şubat, Mart, Nisan 
1999 aylarında BüyükDaire'de 
katıldığını beş dava duruşmasın
da, ulusal dilde sözlü ve yazılı 
savunma izni verilmesine rağ

n.ıen, genel eğilimin ilerde resmi 
diller olan İngilizce ve Fransızca 

11 Nolu Protokol ve ... DENG 
olması yönündedir. 

Katıldığımız bu duruşmalar 
esnasında ll Nolu Protokol için 
hazırlanan yeni bireysel başvuru 
formu, yeni yetki belgesini İs
tanbul Barosu İnsan Hakları 
Merkezi 'ne sunarak üyeleriıni- · 
zin bilgisine en kısa süre içinde 
ulaştırınıştık. 

ll Nolu Protokol sonrası, ha
zırlanacak başvuruların dava di
lekçelerinin kapsamlı ve gerek
çeli olmasına büyük özen göste
rilmesi, mümkünse sözleşıneci 

devletin dili dışında resmi dilin 
kullanılınası hem kazandırıcı 

hem davanın sağlıklı olarak ha
zırlanmasında önem arzetmekte
dir. 

Kabul etmek gerekirki, 3 ki
şilik koınitelerin başvurunun 

reddine ilişkin kararları kesindir 
ve hiçbir şekilde itiraz imkanı 
bulunmamaktadır. Daire kararla
rına karşı ise itiraz imkanı bu
lunmaktadır. 

ll Nolu Protokol sonrası, da
ha önce 50 madde de yeralan, 
yeni kurallarda 41. madde kap
saınında olan tazıninat, ücreti· 
vakaJet ve giderlerin belgelen
ınesi büyük önem arzetmektedir. 
Bclgelenıneyen taleplerin çoğu 
kez reddildiği bilinmelidir. 

Adli Yaf(\ım Prosüdürü ll 
Nolu Protokol ile fazla bir deği
şiklik yaşamamıştır. Başvurucu

lar adına ekonomik durumları 

zayıf cilanlar için duruşmalar ön
cesi mutlaka bu talebin yapılına
sı ve gönderilen fonnların zama
nında gönderilmesi gerck_mcktc
dir. 

ll Nolu Protokol sonrası du
ruşmaların alcni olduğu ve izle
nebildiği gibi, üçüncü kişilerin 

Mahkeme Başkanı'nın izni ile 
dosyaları inceleme olanağı yeni 
bir uygulamadır. 

Duruşmalar sonrası genellik-

le Daireler, hemen duruşımı son
rası karar müzakeresine çekil
mekte, bir ay kadar bir süre son
ra ikinci bir müzakere yapmakta 
ve genellikle önceden olduğu gi
bi, kararlar duruşmadan takriben 
üç ay sonra lefhim edilmektedir. 
Bu sürenin uzun olmasının iıe

deni. kararının yazılması, basınıı 
ve teknik nedcnlerledir. 

ll Nolu Protokol sonrası en 
büyük sancıyı Türkiye'nin ı,;ekti
ğini ifade etmek istiyorum. Çün
kü yeni seçilen yargıç Rıza Tür
men, Türkiye'nin daimi temsil
cisi olduğu için, daha önce açı
lan davalarda hükümet tarafı 

olarak imzası bulunduğundan 

yaklaşık bin başvuruya gircnıe
ınc durumu ile karşılaşmıştır. 

Yeni iç tüzükte buna ilişkin lıü
,küınler bulunduğundan sorun 
"Ad Hoc'· yargıç ilc giderilmek
te ve e'ski yargıç GölcükiLi Tür
kiye'nin Ad Hoc yargıcı olarak 
bizim katıldığımız bq dav<ıda 

da görev almıştır. 
ll Nolu Protokol sonrası. 

Komite ve Daire çalışınaları hız
Ianınasına rağmen sistemin tanı 
oturmaması nedeniyle Mart 
2000 yılına kadar duruşmalar 

seyreltilmiştir. Bu tarihten sonra 
daha hızlı bir yargılamanın sOre
ceği tahmin edilmektedir. 

ll Nolu Protokol sonrası 

dikkati çeken diger bir husus 
tazminat miktarları könusunda 
Kuzey ve Güney i.ilkelcri arasın
da o ülkelerin standartlarından 

kaynaklanan hükıncclilcn rakaın
lardır. Kuzeyli avukatlara daha 
fazla avukatlık i.icrctinc. ve gide
re hükmedilirken örneğin Türki
ye, gibi ülkelere daha az hükme
dilmekte ve Doğu Avrupa ülke
leri için bu rakamların dahada 
düştüğü görülmektedir. Eşit bir 
standartın yakalanmasında avu
katların bu konuda ısrarlı olma-
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Olaylar ve Görüşler 
ları gerektiği açıktır. Bu konuda 
katıldığımız duruşmalarda İstan
bul standartlarının Kuzey ülke
lerinden düşük olmadığı yönün
deki belgeli çalışmalarımız, Tür
kiye'nin enflasyon oranı, banka 
faiz oranları vs. yönündeki bel
geli ikna edici çalışmalarımız, 

İstanbul Barosu'nun AİHM'deki 
ücret tarifelerini güncelleştirme
si ile etkili olmuştur. Bu konuda. 
eşitsizliğe karşı duyarlı olmak 
ve tavır koymak gerekir: Aksi 
takdirde yapılan başvuraların 

ekonomik olarak kendi giderle
rini karşılayamaz duruma düş
mesi birey haklarının da kullac 
nılınasını etkiliyecektir. 

AİHM'ne 1.1 Nolu Protokol 
sonrası dahi gidişlerde avukatla
ra Fransa'nın çıkardığı vize en
geli can sıkıcıdır. Bu konuda Ba
rolara uğranılan engeliemelerin 
bildirilmesi, Barolarında bu şi

kayetleri bilgi kabilinde AİHM 
Başkanı'na sunması etkili ola- . 
cak tır. 

Sözleşıneci hükümetin ulusal 
dilinde sözlü ve yazılı savunma 
1 1 Nolu Protoko.l sonrası iç tü- . 
zük hükümlerine göre mahkeme 
başkanının takdirine bağlıdır: 

Çeviri ücretlerinin pahalı olması 
nedeniyle, resmi dillerin kulla
nılması yönündeki eğitim de 
dikkate al ındığıncia avukatların 

ve Baroların bu konuda ısrarlı 

olmasında yarar vardır. Aksi tak
dirde İngiltere ve Fransa'da olan 
avukatların lehine haksız reka
bet ortamı doğacağı vurgulan
malı, AİHS'ne göre sanıkların 
kendi dillerinde çevirmenden 
yararlanma hakkı yanısıra, du-

. ruşmalarda dinlenen tanıklar 

için çevirmen getirildiği dikkate 
alındığmda bir duruşma için 
ekonomik kısliltıya gidilmesinin 
savunma hakkının sınıriandırıl

ması anlamına geleceği üzerinde 

11 Nolu Protokol ve ... DENG 
durulmalıdır. Şimdiden bu konu
da gösterilecek duyarlılık i 1 No
lu Protokol sonrası işleyişin 

oturmasında belirleyici olacak
tır. 

• 11 Nolu Protokol Sonrası 
Gelişmeler Ve AiHM 
Kararları ışığında Avrupa 
Konseyi'ne Üye · 
Devletlerin Durumu 

1 Sözleşmeci hükümetin 
i ulusal dilinde sözlü ve 
• yazılı savunma ll N olu 
~Protokol sonrası iç tüzük 
·hükümlerine göre 
mahkeme başkanmın 
takdirine ba<~lıdn:: 
Çev iri ücretlerinin 
pahalı olması nedeniyle, 

1 l Nolu protokol sonrası, 

AİHM'nin daha hızlı ve etkili resmi dillerin 
bir çalışma içine girdiğinin işa
retleri verilmeye başlandı. 

AİHM'de Türk yargıç Rıza Tür
men bugüne kadar AİHM'ne ya
pılan başvuru sayısını 1 2254, 
Türkiye'ye karşı yapılanların ise 
2369 olduğunu açıklarken, Ada
let Bakanı Kıbrıs'tan Türkiye 
aleyhine yapılan başvuruların d~\ 
toplamı üzerinde şu dökümü 
yapmaktadır. 

Türkiye aleyhine toplam haş-
vuru sayısı 4000 

Açılan dava sayısı 658 · 
Sonuçlanan 45 (aleyhe) 
5 (Lehe) 
6 (Dostane çözüm) 
Türkiye bugüne kadar 

269365 1 -$ yani 148 mi Iy ar Türk 
lirası ,tazminat ödedi. 

En Çok Mahkum Olan Dev
letler 

Birinci sırada 44 dava ile 
İtalya, Türkiye ikinci sırada ve 
18 dava, Fransa 16, İngiltere 12, 
Portekiz 8 dava. 

Rakamların diliyle 1999 yı
lında hakkında en çok dava açı
laiı devletler: 

1- Rusya 972 dava 
2- İtalya 881 dava 
3- Fransa 868 dava 
4- Polonya 691 dava 
5- Türkiye 655 dava ile sıra

lamada ki yerini alırken, ülke
mizde Güneydoğu'dan yapılan 

başvuruların azalması sonucu 

kullamlmasr yönündeki 
e<~itim de dikkate 
alındı<~mda avukatlarm 
ve Baroların bu konuda 
ısrarlı olmasında yarar 

l ~ardır. Aksi takdirde 
.Ingiltere ve Fransa' da 
1· olan avukatların lehine 
i haksız rekabet ortamr 
• do<~aca,~r vurgulanmalt, 
! AİHS' ne göre sanıkiann 
1 kendi dillerinde 
i çevirmenden yararlanma 
luıkkı yamsıra, ' 
duruşmalarda dinlenen 
tanıklar için çevirmen 
getirild(~i dikkate 
alındı<~ında bir duruşma 
için ekonomik kısınflya 
gidilmesinin savunma 
hakkının 

srmrlandırılması 

anlamına gelece<~i 

üzerinde durulmalıdn·. 
Şimdiden bu konuda 
gösterilecek duyarlrlık 
ll Nolu Protokol sonras1 
işleyişin oturmasmda 
belirleyici olacaktu: · 
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Olaylar ve Görüşler 
Türkiye'nin öneelim sırasını 

başka ülkelere kaptırdığını gös
teriyor. .1997 yılında Türkiye, 
İtalya ve Fransa'dan sonra üçün
cü ülke iken bugün beşinci ülke 
sıralamasında yer alıyor. 

• Türkiye aleyhine açılan 
davaların gruplandırılması 

Birinci sırada işkence, yaşam 
hakkının ihlali, köy yakma ve 
bo~altma mülkiyet hakkı ihlali 
dav~ları, 

ikinci sırada, adil yargılanma 
hakkı ve uzun gözaltı ile ilgili 
kişi güvenliği ve özgürlüğünü 

esas alan davalar, 
Üçüncü sırada parti kapatma 

davaları lle düşünce ve örgütlen
me özgürlüğü davaları, 

Dördüncü sırada yaş kararla
rı .ve istimtak davaları yer al
maktadır. 

Beşinci sırada kişilik hakları

nın ihlali ve diğer münferİt baş" 
vurutarı kapsamaktadır. 

Türkiye aleyhine yapılan 

başvuruların son yıllarda artma
sının nedeni, hukukçuların daha 
fazla bilgilenmcleri, baroların 

çalışmaları, daha fazla kaynak 
yayının ortaya çıkması ve 
AİHM'den alınan sonuçların et
kili olarak değerlendirilmelidir. 

• Türkiye AiHM kararları 
karşısında ne yapıyor? 

Türkiye Avrupa Konseyi 
üyesi olarak uluslararası yüküm
lülüklerine riayet etmede devam 
etmektedir. 1987 yılında bireysel 
'başvuru hakkının kabulünden 
sonra 1990 yı lı nda Divan' ın yar
gı yetkisi kabul edilmiş, 1 1 Nolu 
Protokol'ün imzalanması ile ulu
sal üstü yargılama sürecinin ta
rafı olarak, AİHM'nin verdiği 
kararları iki yönde yorumlama 
ve gereğini yerine getirme çaba
sı içine girmiştir. Çünkü 

11 Nolu Protokol ve ... DENG 
AİHM'nin kararları birinci dere
cede iç hukuk mevzuatının söz
leşmeye aykırılığından kaynak
lanıyordu. 

CMUK değişiklikleri, uzun 
gözaltı sürelerinin kısaltılması 

(OHAL Bölgesi 'nden açtığım 

Demir-Kaplan sübsin başvurusu 
ilc DEP milletvekilleri adına 

yaptığımız başvuru sonucu 
AİHM'nin verdiği karar esas 
alınmıştır). Memurin Muhake
matı hakkında kanunun değişik
liği (kazandığımız Yeşilyurt-Gü

leç-üğur davalarında tartışıldı). 

ifade ve gözaltı yönetmeliğinin 
değiştirilmesi, işkenceye karşı 

gcnelgeler, işkenceye karşı cczai 
yaptırımların etkili hale getiril
mesi, yeni ceza yasası tasarısı, 

ceza usul tasarısı, AİHM karar
larının etkisi ile değişikliğe uğ
ramaktadır. Bu değişikliklerin en 
önemli etkilerinden biri de Ana
yasa' da 1 995 ve 1997 yı hiıda 

yapılan kısmi dcğişiklikleı;dir: 

Türkiye'de sivil toplum ku
ruluşları ve siyasi partilerin so
yut eleştirileri dışında kabul et
mek gerekirki, Dışişleri Bakanlı
ğı, Adalet Bakanlığı, İçişleri Ba
kanlığı, İnsan Haklarından So
rumlu Devlet Bakanlığı (bakan
lığa bağlı insan hakları üst kuru
lu) Başbakanlığa bağlı . İnsan 
Hakları Üst Danışma Kurulu'· 
önemli çalı.şmalar yapmakta ve 
mevzuatımızın AİHS 'ne uydu
rulması çabaları devam etmeklee 
dir. 

Helsinki Zirvesi sonrası AB 
aday üyelik statüsü bu gelişme
lere hız kazandırmış. Öcalan 
hakkındaki tedbir kararın,a koa
lisyon hükümetinin 12 Ocak 
2000 tarihinde uyma kararı 

önemli bir gelişme olarak teza-
hür etmiştir. · 

İstinaf mahkemeterin kurul
ması çabaları, Obdusınan kuru-

mu oluştunıiması çabaları yine 
AİHM'nin aldığı kararların etki
si s<mucu gelişen olumlu çaba
lardır. 

Türkiye 'nin Kopenlıag Kri
terleri 'ne uyma taahhüdü ve ça
baları ilc tüm bu çalışınalar bir~ 
leştiğinde görüli.iyorki artık 21. 
yüzyıl ulusal escmenliğin hukuk 
alanında d<;t üye devletlerin kar
şılıklı ortak rızaları ve olurları 

sonucu uluslararası sözle~melere 
uygun bir şekilde, ulusalüstü hu
kuk ve ulusüstü yargının bağla
yıcı ve denetleyici etkisi altına 

girmektedir. 
21. yüzyıl seıınayenin küre

selleşmesinin yanısıra hukuk 
alanında da küreselle~me, geli
şimlerini oıtaya koyarken, bin.:y
yuıttaş haklarının devletlere kar
şı güçlenınesini sağlıyacaktır. 

Türkiye'nin bu sürece girmesi 
olumlu olmakla birlikte her yurt
taşın,· yurttaşlıktan kaynaklanan 
haklarını· bireysel olarak ve bi
linçli bir şekli~le hak aramaya 
dönüşti.iıınesiyle daha da geli~e
ccktir. 

' .· ·, . 
·r·~·~:-·-·-·~·-·-

.i" il Nolu Protokol sonrasi. 
· hazirianacak haşı·urulann 

·.·! dav.a dilekçclei·inin kapsamit 
' 1 v~ ;r_:erekçeli.olma,Çma. hüyük, 
i özen gösterilmesi, mümkünse 
i sözleşmec;i devletin dili 
• diŞliK{a resmi dilin 
, ! kullamimaslhlm kaiaiU/mci 
1 hem davamnsa,~lzklı olarak 
· hazırlanrriasında.önem 
arzeimekteqil~ Kahııl etmek 
gerekii·ki, 3 k·işilik komite/erin 
başvurunun reddine ilişkin 
kararlan kesindir ve hiçinf 
şekilde itiraz imkam 
bulunmamaktadir. Daire 
kararl;rına k~rş1, ise itiraz 
imkam hulunmcıktadı~·. , 
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Avrupa Birliği .. 
Uyesi Olınak 
ve Evrensel 

Demokrasiye 
Geçiş 

Ayfer Eğilmez 
Kimya Yüksek Mühendisi 

K apifalizmin dünyayı 
tek bir ekonomı halıne 

getirme eğilimi, "globa
lizm" adı altında ortaya çı
kan ideolojik ekolden çok 
evvel başlamıştır. Bugün de 
ileri evretere varmış durum
dadır. 

150 yıl öncesinde Karl 
Marx tarafından saptanmış 

olan bu gerçeklik, yeni bir 
ambalajlamayla globalizm, 
küreselleşme olarak sunul
maktadır. 

Avrupa Birliği'nin (AB) 
esas önemi, demokratik bir 
takım ülkelerin birliği olma
sı değildir. AB 'nin esas öne
mi İkinci Dünya Savaşı son-

rasında parçalanmış bir Av
rupa'nın. yani ıarihsd gcli~
me sonucunda çeşitli ulus
devletlere bölünmüş oan 
Avrupa'mn büyük bir güç 
olarak ortaya çıkinış .ve 
dünyayı tamamen hege
ın<myası altına atını~ ABD 
karşısında birle~crek. orıak 

emperyalist çıkarlarını ko
ruma için geliştirdiği bir 
birlik olmasından gelmekte: 
dir. 

AB herşeyden iincc. 
dünya çapında bir emperya
list odaktır. Bilindiği gihi 
bugün dünyada Alınan
ya'nın çevresinde AB. ABD 
ve Japoı1ya bu üç ııdak bir-
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Olaylar ve Görüşler 
biriyle rekabet içindedirler. AB, 
NAFTA ve APEC emperyaliz
min bu üç odağı kendi aralann
daki rekabeti Sovyetler Birli
ği 'nin çökü~ünden sonra yükselt
me olanağı bulmu~lardır. dide
rek çelişkiler gerginleşmekte ve 
bir blokla~maya hızla gidilmek
tedir. AB 'nin içine ginnek ileri
de einperyalizmin dünyayı sü
rükleyeceği çatışmanın da göbe
ğine girmek olacaktır. 

•1- AB-Türkiye ilişkileri 
Türkiye'nin Avrupa Birliği 

ile ilişkilerinin tarihi kırkıncı yı
lına yaklaşmaktadır. Bu tarih ay
nı zamanda İkinci Dünya Sava
şı'nı izleyen soğuk savaş veBer
lin Duvarı'nın yıkılmasından 

sonraki soğuk barış yı Ilannda 
Avrupa'nın Türkiye'ye karşı tav
rındaki değişmenin aynası, küre
sellqmenin, kültürel milliyetçi
lik temelinin bir yansımasıdır. 

Türkiye'nin Avrupa'yı SSCB 
karşısında koruyan NATO'daki 
rolünün bitmesi, Kırım Savaşı 

s'onrasındaki Osmanlının duru~ 

mumı çağrıştıımaktadır. Bu sa
vaş boyunca Osmanlıyla işbirli
ğine giren İngiltere ve Fransa, 
bununla yetinmeyip Osmanlıyı 

''Avrupa Devletler Tqpluluğu" 
içine almışlardır. Ancak 1 870'de 
Alınanya 'nın bütünleşmesi bu 
Avrupa devletlerinin Rusya ile 
işbirliğine girme zorunda kalma
ları sonucunda Osmanlı'nın Av
rupalı kimliği unutulmuştur. 

Türkiye-AB ilişkilerinde de 
tarih benzer biçimde tekrar et
miştir. SSCB 'nin çözülmesiyle 
Türkiye adım adım Avrupa'nın 
temel kurumlarınındışma itilme
yc başlamıştır. 

Türk pasaportu taşıyaniara 

vize uygulanması, Dördüncü 
Mali Protokol'le birlikte mali 
destekierin durdurulması ve 

Avrupa Birliği Üyesi. .. DENG 
1987'deki AB'ne tam üyelik 
başvurusunun reddilmesi Türki
ye'ye biçilen rolün göstergeleri
dir. 1 Mart 1 995 'de imzalanan 
Ortaklık Konseyi Kararlarıyla 1 

Ocak 1 996'dan itibaren Gümrük 
Birliği (GB)'riin geçiş dönemi 
tamarn !anın ış tır. 

Gümrük Birliği esas olarak 
karşılıklı ticaretin serbestleştiril
mesi ve üçüncü ülkelere karşı da 
aynı ticaret politikasının uygu
lanmasıdır. Bu haliyle bir ulusla
rarası bütünle~me süreci olarak 
GB bir çelişik yapı taşımaktadır. 
O yüzden de kendisine özgün bir 
diyalektiği vardır. Bu çelişik ya
pı nedir: Bir ulusal ekonomiyi ta
nımlayan bir çok faktör bulun
maktadır. Korumacılık gibi şey
ler en dış halkadır. İç halka da, 
Merkez Bankası etrafında 
oluşturulan para sistemi, dev
let bütçesi, dış ödemeler denge
si meselesi ve sendikal rejim en 
önemlileridir. Diğer bir anlatım
la o ülkenin sınıf mücadelesinin, 
dolayısıyla kapitalist ekonomide 
eri önemli fiyatlardan birisi olan 
ücretierin nasıl belirleneceğini 

ortaya koyan sürecin, yalnızca 

hukuki değil, bütün gclenekleri. 
politik dengeleri vs. ile nasıl bir 
çerçeve içinde varolduğudur. 

Ekonomik bütünleşn1e sonucun
da siyasi bütünlqme yani 
AB'nin bugün geldiği evre bun
ları da birleştirmektedir. Avrupa 
Sosyal Şartı, Maastricht'in ön
gördüğü hükümler, yapılan tüm 
uyuıniaştırma denemcli.:ri Avru
pa'nın birbirine yakın olan bu sı
nıf mücadelesinin siyasi ve hu
kuki çerçevesini iyice birbirine 
iizdeş hale getirmek yolunda bir 
süreçtir. 

Gümrük Birliği ise, sadece ti
caret alanında engelleri ortadan 
kaldırdığı buna karşılık, sendikal 
ve sosyal alanlardaki düzenleme-

lerde yaptırım gucu olmadığın
dan çelişkili bir yapıdır. 

iŞte bugüne dek AB üyesi 
hiçbir ülke tam üyelik beklentisi 
dışında GB koşullarını hem de 
mali yardım almaksızın taıııanı
lanıarnıştır. Yani "Aleyhte ay
rımcılık"ın uygulandığı ilk w 
tek ülke Türkiye'dir. 

Türkiye dış ticaret politikası
na ilişkin egemenlik· hakkıııı 
AB 'ne devretmiş ve AB 'nin hiç
bir siyasal organında (AP. AK, 
A:BK vb.) temsil edilıııeınektc 

dir. 
Diğer yandan serbest dol<ı~ırn 

siyasal birliğin ayrılmaz bir par
çasıdır. diılayısıyla Avrupa Tür
kiye 'nin çok sayıda genç ve va
sıfsız işgücünün Avrupa 'ya akını 
işsizliği daha da arttıracağı kay
gısını taşımaktadır. Ayrıca Türki
ye'nin bilim/teknoloji kapasıle

siyle AB'ne katacağı bir gücii de 
söz konusu değildir. 

Avrupa Birliği 1999 Helsinki 
Zirvesi'nde Türkiye'nin tanı üye 
adaylığını kendi denetiminin dı
şına ilmemek ve ABD'nin haskı
sı altında onaylanıı~ ancak. fi
nansal destek ve donanımdan ya
rarlandırmaını~tır. Bu dunııııda 

Türkiye'nin koııı~uları ya da 
AB 'yle siyasal bütiiııle~ım:yç 

girme olasılığı düşük olac;ığı Vl' 

bölgeselleşıne en gevşek biçim
de eko;1omik işbirliği anlaşmala
rı ya da serbesi ticaret. anlaşnıalıı
rıyla yürüyebilecektir. 

al) işçi Sınıfının 
Kazanımları ve Uluslararası 
Dayanışmanın 

Gerçekleşmesi 

Kapitalizmin· uluslararası 

plandaki eşitsiz gelişimi, kendi 
başına bir olgu ya da herhangi 

·bir sürecin belirleyici dinamiği 

değil, gelişmekte olan küpitalisı 
ulus devletler arasındaki geli~-
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Olaylar ve Görüşler 
melerin getirdiği bir sonuçtur. 
Yani tek tek kapitalist ulus dev
letler, bunların gelişimi ve arala
rındaki ilişkilerden bağımsız 

kendi başına bir "uluslararası ka
pitalist sistem" bulunmamakta
dır. 

Bunun gibi AB 'ne üyeliğin 
işçi hakları anlamında Avrupa 
işçi sınıfının kazınınlarının elde 
edileceği ve Avrupa işçi sınıfıyla 
enternasyonalist bir dayanışmayı 
kolaylaştıracağı, seımayeye kar
şı Avrupa ölçeğinde mücadeleyi 
getireceğini ileri sürmek, se'nna- . 
yenin kendiliğinden işçi sınıfına 
haklar sunacağı ve işçi sınıfının 

birliğinin önündeki engelleri 
kaldımcağı varsayımına dayan
maktadır. Oysa bu tez sınıf sava
şımlarının tarihsel yasalarına uy
ınadığı gibi Avrupa burjuvcızisi
nin ve işçi sınıfının bugünkü du
rumunu yansıtmamaktadır. 

AB, siyasal, ekonomik ve iş
çi sınıfına kazanıriliarı bakımın
dan derin eşitsizlikler içermekte-

. dir. AB 'nin en dış halkasındaki ' 
İspanya, Yunanistan gibi ülke
lerdeki durum, merkezdeki .in
giltere, Fransa ve Alınanya gibi 
ülkelerden daha kötü olup, Tür
kiye ise en dıştaki ülkelerin ko
numuna bile gelmeyecek durum
ctadı r. Ayrıca merkez ülkelerde 
yerli ve göçmen işçiler ar-asında 
da büyük eşitsizlikler bulunmak
tadır. 

Avrupa merkez ülkelerinde 
işsizlik % 9-12 arasında iken İs
panya'da bu oran% 20-22 dola
yındadır. 

Diğer yandan çocuk ve kadın 
emeği sömürüsü konusı.ında baş
ta İngiltere olmak üzere merkez 
ülkelerin sicili okh.ıkça kabarık
tır. İngiltere'de 11-15 yaşları 
arasında 750 bin çocuk haftada 
50 saatten fazla çalıştırılınakta
dır ( Exeter Üniversitesi 'nin araş-

Avrupa Birliği Üyesi. ... DENG 
tırmasum göre). 

Kapitalizmin beşiğincieki bu 
ülkelerde sendikal haklar gide
rek geriletilınektedir. 1985-1995 
yılları arasında sendikalaşma 

oranlarındaki değişimin ülkelere 
göre dağılımında % 27.7 ile İn
giltere, % 50.2 Portekiz, % 17.6 
Almanya, % 7.4 İtalya, % 37.2 
Fransa, % 33.8 Yunanistan ve 
Hollanda da % ll gerileme söz
konusudur. 

Uluslararası Çalışma Örgütü 
(ILO) bile sık sık bu ülkeleri kı
namak durumunda kalmaktadır. 
İngiltere'de Toplu İş Sözleşme
leri'nde% 40 baraj uygulanmış, 
Almanya'da en güçlü işçi sendi
kası olan Metal İşçileri Sendika
sı saldırılar karşısında kamu har
camlarının kısılmasını, geçici iş
çi istihdamını, enflasyon altında 
zam oranlarını, işsizlik sigortası
nın azaltılmasını ve emeklilik 
yaşının yükseltilmesini kabul et
mek zorunda kalmıştır. 

Benzer biçimde Almanya'da 
5 milyon kişi, Hollanda'da top
lam istihdamın % 41 'i, İspan
ya'da % 30'u part-time çalış

makta olup, bunlar işten çıkar
malarda işlerini ilk kaybedenler 
olmaktadır. 

Diğer yandan AB Avrupalı 

emperyalist güçlerin ekonomik. 
ve siyasal bir koalisyonu olmak
la birlikte, birliğin geniline Al
manya egemendir. Ve her emper
yalist ülke gibi yayılınacı içgü
düye sahiptir. Almanya egemen
liğinde Birleşik Avrupa'yı AB 
çatısı altında gerçekleştirme ha
yaliiıdedir. Avrupa para birimi 
Euro gücünü marktan alırken, 

Avrupa Merkez Bankası da fii
ien Sundesbank tarafından yö
netilmektedir. Sundesbank para 
birliği için Maastricht Kriterleri 
konusunda çok sıkı bir politika 
izlemektedir: Bunlar kamu har-

camalarının kısılmasını ve iwi 
sınıfının kazanımlarının gerile
tilmesini içermektedir. 

Çünkü, Almanya burjuvazisi 
İspanya ve Yunanistan gibi ülke
lerin ekonomik sorunlarının çö
zümüne yönelik yükü taşımak 

istememektedir. Dolayısıyla AB 
üyesi ülkelere kamu harcamala
rının kısılmasını dayatmaktadır. 

Bu bağlamda, AB üyesi· ül
keler, yalnızca siyasal gerekçe
lerle değil, birliğin iç pazar bü
tünlüğünün sağlanınası için alı

nacak ekonomik önlemler için 
de işçi sınıfının bütününe saldır
mak durumundadır. 

AB yeni üyelerini de pazar 
olarak görmektedir. Sendikalar 
tasfiye edilmeye sendika bürok
ratları teslim alınarak işlevsiz 

hale getirilmektedir. Aynı koşul' 
lar üye olacak· ülkelere de daya
tı lmaktadır. 

Belirtildiği gibi, AB üyeliği 

işçi sınıfının· uluslararası daya
nışmaya girmesini kolaylaştıra

cak hiçbir koşul barındırmaınak
tadır. Tam tersine işçi sınıfını 

bölme politikası uygulamakta
dır. Ucuz işgücüne olan gereksi
nimi nedeı-liyle yıllarca teşvik 
edilen göçmen işçiler, işsizlik 

nedeni 'olarak güsterilınekte, 
bunlar; Avrupalı işçilerle kar~ı 

karşıya getirilmektedir. 

• 2) insan Hakları Meselesi 
ve Evrensel Demokrasi 

İnsan hakları kavramını dış 
siyasette sıkça kullanıldığı son 
yıllarda uluslararası alanda yapı
lan çeşitli araştırma verileri "'in
san haldarı"nın emperyalizmin 
güç ve kontrol mekanizmaların
dan birisi olduğunu gösteı!mck
tedir. 

Örneğin World Rights Gui
de'nin verilerine göre: Dünyada 
yaşayan yaklaşık 6 milyar insa-
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Olaylar ve Görüşler 

nın yalnızca ondabiri (600 mil
yonu) insan haklarından yarar
lanmaktadır. Bu "mutlu azınlık" 
ise AB, ABD, Kanada ve Avus

turalya' da yaşamaktadır. 
Örneğin ABD'de milyonlar

ca .işsiz aç, 'evsiz insanlar ve 
Avustralya' da yasalar karşısın
da bile hala eşit sayılınayan yer

liler de bulunmaktadır. Bu da 
"insan hakları" ile hegemonik 
güç olma arasında bir koşutlu
ğun olduğunu göstermektedir. 

İnsan . haklarına sahip em
peryalist ülkeler, bunıi dış poli
tika argümanı olarak kullanma 
yetkisini de elleriı1de bulundur
maktadırlar. 

Özetle emperyalist güç ol
ma, kişi başına düşen yıllık ge
lirin artması oranında (örn. 20 
bin ABD doları) insan hakları 
gündemine gelmektedir. Bu bir 

silah, bir denetim mekanizması 
olarak dış politikada kullanıl

maktadır. 

Bu durum ise "insan hakla-

-rı" nın dünya GSMH'sının % 

70'ini bölüşen dünyanın % 

13 'ünün tekelinde bulunduğu 
anlamına gelmektedir. Bö~le

likle ekonomik gelişme ile in
san haklan arasında tam bir ko
şutluk sözkonusudur. 

Diğer yandan AB 'nin 1993 
yılında aday ülkelerin önüne 
koyduğu Kopenhag Kriterle
ri 'ni savunanlar "evrensel de
ınokrasi"nin ilkelerinin, Kopen
hag Kriterleri 'nde gerçekleşti

ğini ileri sürmektedirler. 
Oysa Kopenhag Kriterle

ri'nin ağırlıklı bölümü ekono
miyle "ilgilidir. Türkiye'deki 
savunucularının ise hiç değin
nıediği ekonomik kriterlerin 
merkezinde, "Serbest piyasa 
ekonomisi':gJ.n benimsenmesi 

Avrupa Birtiği Üyesi. .. DENG 

bulunmaktadır. 

Özellikle Doğu Avrupa ül
kelerini hedef alan bu kriteriere 
göre, aday ülkeler, "işleyen" bir 

piyasa ekonomisinin varlığını 

kanıtlamak zorundadır. 

Bunun ilk koşulu, arz ile ta
lep arasında ki dengenin piyasa 
güçleri tarafından "serbestçe" 

belirlenmesi ve fiyatların "libe
ral ize" edilmesi, yani, devletin 
toplumsal çıkarlar doğrultusun
da fiyatlara müdahalelerde bu
lunması yasaklanmaktadır. 

İkinci koşul, piyasalara giriş 

ve çıkışların önündeki her türlü 
engelin kaldırılmasıdır. Kamu 
yararı ve çıkarı doğrultusunda 
belirli sektörlere yönelik düzen
lemelere izin verilıneınekte, ül
keler açısından stratejik önem 
taşıyan sektörler yerli ve yaban
cı sermayeye teslim edilmekte

dir. 
Mülkiyet haklannı koruyan 

yasa ve düzenleıncierin yalnız
ca kağıt üzerinde kalmaması 
gerektiği özellikle vurgulan
maktadır. Ayrıca aday ülkeler
den AB ülkelerini bağlayan an
laşınaların gereklerini yerine 
getirmeleri istenmektedir. Bım
lar: Merkez Bankası 'nın bağım
sızlığı, sermaye hareketlerini 

ti.im4yle · serbestleştirilmesi ve 
döviz kurlarının sabitlenmesi 
gibi. 

Asıl önemlisi ise, aday ülke
ler, Avrupa Para Birliği 'ne ka
tılmasalarbile, bu birliğe katıl

ınanın gerektirdiği kurallara bü
yük oranda uymak zorunda ol

malarıdır. Kısaca Kopenhag. 
Kriterleri, tüm ekonomi poli
tikalarmın Avrupalı emper
yalistlerin talepleri doğrultu
sunda belirleomesini öngör
mektedir. Ekonomik düzen 

sözkonusu olduğunda· emper
yalistlerin' herhangi bir "de

mokrasi" tartışmasına ge·rek
sinimi olm~dığı ortadadır. 

Öbür yandan, kendi dışına 

pek fazla "demokratik" davran
mayan AB 'nin kendi içinele de 
"tam demokrasiniiı" bütünlüğü
nü söylemek oldukça güçtür. · 

Tümü emekçileı'e saldırı ni
teliği taşıyan sayısız kural ve 

·düzenleme getiren Avrupa Para 
Birliği için kaç Avrupa ülkesin
de referanduma gidilmiştir? 

·Avrupa Birliği 'nin ekonomi, 

siyaset, hukuk, çevre vs. gibi 
konuları düzenle'yen onbinlerce 
sayfalık mevzuatı hangi "de
mokratik süreçler"in sonucu . 

oluşttırulm]Jş ve AB 'nin dış po
litika ya da silahianma konu
sundaki kararlarına yönelik ne 
tür toplumsal destek aranmıştır 

Türkiye'de çeşitli sivil top
lum kuruluşlan, yerel, ulusal 
inisiyatitler ve demokratik güç
lerin ideolojik bulanıklık içinde 
ileri sürelükleri Türkiye 'de de
mokrasi ve Kürt sorununu çö
zecek olan Kopenhag Kriterleri 

ancak "sermaye demokrasisi" 
içindir. Bunun ötesine geçen 
dillerden düşmeyen "evrensel 

demokrasi"ye bu yoıia ulaşıla

mayacağı unutulmamalıdır. 

Sonuç olarak: Evet Avru
pa 'nın demokratik kuruluşları 

vardır. İşçi hareketi yüzyıldan 
fazla bir süre boyunca, uğrunda 
mücadele ettiği haklar karşısın

dü başka ülkelere de duyarlıdır. 
Ancak AB sonuç olarak ser

maye tarafından, üstelik em
peryalist sermaye tarafından 
yönetilen bir devletler üstü 
organdır. Ve yeni bir ulusla

rüstü devlete doğru gelişmek
tedir. 
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Geçmişten Günümüze Avrupa Birliği 
. ' 

(AB düşüncesinin tarihsel evrimi ve bu düşüncenin politik ve ekonomik nedenleri) 

1 AB ile ABD ilişkileri 
işbirliği ve rekabet 
ekseninde süreceğe 

"benzer. Buna rağmen, 
AB' nin dünya politikası 

ve ekonomisindeki önemi 
ve artan gücünün altını 

çizmek ve Kürtler için 
bundan bazı sonuçlar ı 
· çıkarmak gerek. 

Nebi Kesen 

1. Giriş 
Son on yıl içerisinde 

dünyadaki politik ve ekono
mik güç dengeleri çok hızlı 
bir şekilde değişime uğradı. 
Birbirine politik ve ekono
mik.açıdan karşıt sistemler
den biri olan sosyalist sis
tem (Doğu bloku) tarihe ka
rıştı. Bu sistemin içinde ka
lan ülkeler, sosyalist düzen
den ve merkezi planlama 
ekonomisinden demokratik 
düzene ve serbest piyasa 

, ekonomisine geçiş sürecini 
(transformation process) ya
şıyor. Sadece, Çin Halk 
Cumhuriyeti sözkonusu ge
çiş sürecini, ülkesinin ve 
halkının koşullarını gözönü~ 

Qe alarak, aşamalı ve denge
li bir şekilde gerçekleştirme 

yolunu seçti. 
Buna karşılık kapitalist 

sistem tek alternatif olma 
özelliğini yeniden kazandı. 
Politik ve ekonomik açıdan 
varlığını koruyan kapitalist 
sistemin geçmişte ba~ını 

ABD çekiyordu. Günümüz
de Yeni Dünya Düzeni 
ve küreselleşme sürecinde 
ayakta kalan tek süper güç 
ise ABD'dir. Dünya ekono
misinde ve politik alanda 
ABD'nin etkinliğine yöne
lik karşı güç olma şansını 

yakalamaya çalış~uı iki grub 
vardır ki, bunlar da Avrupa 
Birliği (AB) ve bazı Uzak 
Asya ülkeleri (Çin ve Ja
ponya) olsa gerek. Biiyle 
olunca da, AB 'nin ekono
mik ve politik bütünlqme 
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Olaylar ve Görüşler 
süreci, önümüzdeki yıllarda aynı 
zamanda uluslararası güçler den
gesinde yeni değişimler yaratına
ya aday görünüyor. AB 'nin eko
nomik ve politik ç,ıkarları, ABD 
ile her zaman ve her yerde çakış
ınıyor. Bu nedenle ABD'nin ön
cülüğünde gerçekleşen AB. gele
cekte o'na karşı bir blok olma 
özelliğini kazanabilir. Şüphesiz, 
bundan "sistemler arası yarış" 

gibi bir sonuç çıkarmak yanlış 
olur. AB ile ABD ilişkileri işbir
liği ve rekabet ekseninde sürece
ğe benzer. Buna rağmen, AB'nin 
dünya politikası ve ekonomisin
deki önemi ve artan gücünün al
tını çizmek ve Kürtler için bı.ır
dan bazı sonuçlar çıkarmak ge
rek. 

• 2. Birleşik Avrupa 
Düşüncesi 

Avrupa kıtasında yer alan lil
kelnin ve halkların yakıniaşması 
ve entegrasyonu düşüncesi so~ 

mut bir şekilde 1. Dünya Savaşı 
sonrasında ortaya çıkınıştı. Fran
sa ve Avusturya'da daha çok ta
raflar bulan bu düşünce, 1927 yı
lında Fransız Dışi~lcri Bakanı 

Aristide Eriand'ın Avusturya'da 
192~ yıl ında kurulımı~ olan ''Pa
n;ıvnıpa Rirliği" klubünün şeref 
ba~kanlığına getirilmesiyle yeni 
bir boyut kazandı. Nitekim 5 Ey
lül 1929 yılında Cenevre'de ya
pıl;ın !\'lilktkr topluluğu 5. Ge
ıll'l Kıırıılıı'ııda hansıt. Dı~i~leri 

Bakanı. bir Avrupa federasyonun 
kurulmasını önerdi. Bundan ha
reketle Fransız hükümeti 17 Ma
yıs 19~0 tarihinde birle~ik bir 
Avrupa dii~ıiııcesini somutlaştı

ran "Briaııd Açıklamasını'' ka
ıııtllıvuııa duyurdu. 

Ne var ki. 1. Dünya Savaşı
ıiııı ,oııunı Avrupa halkları ara
'ında yaygıııla~an iinyargılar ve 
ınilli\ct<;i yakla~ımlar bu düşün-

Geçmişten Günümüze ... DENG 
cenin devletler politikasına yan~ 
sımasım engelledi. Ayrıca Al
manya, İtalya ve Ispanya'da fa
şist ve ırkçı partilerin iktidara 
gelmesi ve Hitler'in 2. Dünya 
Savaşını başlatması ile "ortak 
Avrupa" düşüncesi gündemden 
indi. 

2. Dünya Savaşı boyunca da, 
Britanya Başbakanı Winsoı1 

Churcill gibi kimi politik şahsi
yeller, ortak bir Avrupa'nın yara
tılmasının bu tür savaşları önle
yecek tek alternatif olduğu yö
nünde düşüncelerini vurgula
maktan kaçınmadılar. Savaşın 

hemen bitiminden sonra Chur
cill, 19 Eylül 1946 tarihinde Zü
rih Üniversitesinde yaptığı bir 
konuşmada, halkların kardeşliği 

ve barışın güvencesi olarak bir 
nevi "Avrupa Birleşik Devletle
ri"nin kurulması gerektiğini sa
vundu. Savaşın sonunda Batı 

blokunun lider'liğini üstlenen 
ABD, baştan beri ortak bir Avru
pa düşüncesine sıcak bakıyor ve 
bunun gerçekleşmesi içiri somut 
destek sunuyordu. 

Bilindiği gibi, Hitler'in başı
nı çektiği faşist savaş cephesinin 
başlıca hedeflerinden biri "Bol
şevizmin kökünü kazımak" idi. 
Yani, o güne dek tek sosyalist ül
ke olan Sovyetler Birliği 'ni yo
ketınek amaçlanıyordu. Oysa 2. 
Dünya sava~ının bitimiyle ve 
Sovyetler Birliği 'nin savaşı ka
zanan ülkeler arasında yer alma
sıyla, yeni sosyalist ülkeler sah
neye çıktı ve bir sosyalist sistem 
doğdu. Sovyetler Birliği'nin Do
ğu Avrupa'da artan etkinliği ve 
işgal altındaki Almanya'da ko
numlanması ona dünyada 2. sü
per güç konumunu kazandırdı. 

Gerek ABD gerekse Batı Avrupa 
ülkeleri Sovyetlerin giderek tüm 
Avrupa kıtasını etki alanına çek
mc yönünde korkular duymaya 

başladı. Artan Sovyet etkinliğine 
karşı ekonomik ve politik alanda 
bir i~birliğine gitmek, Batı Avnı
pa ülkeleri için aynı zamanda bir 
zorunluluk olmuşt~ı. Avrupa 'nın 
ekonomik ve politik yakınla~ına
sının hıziand ın lmasında Sosya
list bloklın varlığı önemli ve itici 
bir rol oynamıştır. Bu anlamda 
·Batı dünyasının başını çeken 
ABD, birleşik bir (Batı) Avru" 
pa'nın Sovyetler Birliği 'ne kar~ ı 
kendisine önemli bir destek güç 
olabileceğinin farkındaydı. . 

• 3. Avrupa Birliği'nin 
Kurumsal Oluşumu · 

3. 1. Ekonomik ve 
Politik işbirliği 

ABD Dışi~lcri Bakanı Geor
ge Marshall 5 Haziran 1947 gü-

. nü tarihe "Marshall planı'' diye 
geçen ABD ekonomik yardım 

paketini açıkladı. Sözkonusu 
yardımın bir koşulu olarak . ta. 
Avrupalıların ekonomik i~birliğ:i
ni geliştirmesi öngörülüyordu. 
Bunun sonucu 16 N isan 1 94X ta
rihinde Avrupa Ekonomik İşbir
liğiÖrgütü (Organization for Eu
ropean Economic Coopcration, 
OEEC) kuruldu. Bu örgütlin ku
nıluşumr imza atan ülkeler ise 
Lüksemburg, Belçika, 'Büyük 
Britanya, Fransa, Danimarka. 
Yunanistan, İrland, İzlanda, İtal
ya, Hollanda, Norveç, Avustur
ya, Portekiz, İsveç, İsviçre. Tür
kiye ve henüz devlet statüsü ka
zanmam'ış Batı Almanya idi. 

' OEEC'nin ana amaçlarından bi
risi Avrupa 'ülkeleri arasındaki ti
careti;, geliştirilmesi ve ithalat 
sınırlamalarının kaldırılması ola-

.. rak tespit cdilmi~ti. ı 9 Eylül 
1950'de ise Avrupa Ödemeler 
Birliği (Eurdpehn Payıneni Uni
on, EPU) kuruldu. Böylelikle 
Avrupa iktisatları arasında ticaret 
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Olaylar ve Görüşler 

25 Mart 1957 tarihinde ı - . 
imzalanan Roma J 

Sözleşmeleri ile Avrupa j 
Toplulukları resmi bir i 
statü kazandı. 1 Ocak • 

1958 tarihinde yürürlüğe ı 
giren Roma Sözleşmeleri 

günümüz Avrupa 
Birliği' nin doğuş anı 

olarak kabul edilir. 
Kısaca Avrupa 

Topluluğu (AT) denilen ve 
üç sözleşmeye 

dayanan Topluluklara ilk 
imza atan ve kurucu ı 

- üyesi olan ülkeler i 
şunlardır: Fransa, , 

İtalya, Almanya, Belçika, 
Hollanda ve 

Lüksemburg. 
Sözleşmelerin 

uygulamaya 
konulabilmesi için ise 

ortak organların 
oluşturulması 

gerekiyordu. Bu 
düşünceden hareketle 
koordine ve yürütme 

alanlarında yetkiye sahip 
topluluk organları olarak 

Genel Kurul, Konsey, 
Komisyon ve Mahkeme 

tespit edildi. Buna ek 
olarak "Avrupa 

Toplulukları Ortak 
Organlarına ilişkin 

Sözleşme" 1957 yılında 
imzalandı ve üye 

ülkelerin 
parlamentolarından 

onaylama.vıhdan sonra 1 
Temmuz 1967 yılında 

yW·ürlüğe girdi. 

Geçmişten Günümüze ... DENG 
ve ödemeler dengesinde işbirli
ğinin önü açılmış oldu. 

Avrupa kıtasında Doğu blo
ku dışında kalan ülkeleri içine 
alan ekonomik yakınlaşma süre
ci politik alanda da yankı bulma
ya başladı. 

Nitekim 5 Mayıs 1949'da 
Avrupa Konseyi (European Co
uncil, EC) kuruldu. Böylelikle 
günümüz Avrupa Birliği 'ne gö
türen yolun önü açıldı. Avrupa 
Konseyi 'nin oluŞumuna yol açan 
7-1 O Mayıs 1948 Den Haag zir
ve toplantısında geleceğin Avru
pasının çerçevesi ana hatları ile 
çizilınişti. Buna göre Avrupa 
konseyi ile birlikte, politik ya
kınlaşınanın gerektirdiği kuruın

ların da oluşturulmasına karar 
verilmişti. 4 Kasım 1950 tarihli 

- Avrupa İnsan Hakları Dcklaras
yonu (European Human Rights 
Convention) ve Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesi (European 
Human Rights Court) bu yönde 
altı çizilmesi gereken ilk politik 
adımlar oldu. 

İnsan Hakları Deklarasyonu 
temel insan hak ve özgürlükleri
ni içeren bir katalog nlteliğin

deydi ve bunu imzalayan tüm ül
keleri bunun gereklerini yeriı1e 
getirmekle yükümlü kılıyordu. 

Bu alanda yargı işlevi de İnsan 
Hakları Mahkemesine verilmiş 

oldu. Bu, temel insan hak ve öz
gürlüklerinin uluslarüstü (supra
national) bir kurum tarafından 

güvence altına alınması açışın

dan ilk olma özelliğine_ sahiptir. 

3.2. Avrupa Topluluklari 
Siyasi alanda Avrupa ülkele

rinin yakınlaşma süreci, iki dün
ya savaşının halklar arasıiıda ya
raıtığı uçurumların kaldırllama

ması yüzüilden beklenen şekilde 
yürüınüyordu. Örneğin, Büyük 
Britahya politik entegrasyona sı-

cak bakınıyor ve politik alandaki 
yetkiterin ulusal kurumlardan 
uluslarüstü ve ortak orgaı'ılara 

devredilmesine karşı çıkıyordu. 
Ağır bedeller ödeyerek ve savaş
tan galib çıkan bir ülke, yakın 
geçmiste ~avaşta bulunduğu ül
kelerle ortak bir devletleşıneye 
gitme yönünde en başta kendi 
kamuoyunun baskısını gözönüne 
almak zorundaydı. Bu nedenle. 
birleşmeden yana ve Fransa ile 
Alınanya'nın başını çektiği ülke
ler, ekonomik entegrasyonu iine 
çıkarına ve derinle~tirme sonu
cuna vardılar. 

Fransız Dışişleri Bakanı Ro
bert Schuman tarafından hazırla
nan ve oiıun istnini ta~.ıyan 

"Schuman raporu" çerçevesinde 
ekonomik entegrasyontın adım
ları atılmaya başlandı. 1 X Nisan 
I 95 1 tarihinde Avrupa Kömür ve 

'Çelik Topluluğu kuruldu. Buna 
bir başka isimle "Maden Birliği .. 
(Montanunion) denildi. Bu dü
şüncenin temelini kömür ve çe
lik ana maddeleri ve sanayiileri 
konusunda tarihi Fransız ve Al
ınan rekabetini ortadan kaldır~ 

mak tezi olu~turuyordu. Kömür 
ve çelik alanlarında rekabetin 
yerine, iki ülkeı1in çıkarlarını 

birleştirme stratejisi temel alın

mıştı. Sözkonusu anlaşma i le. 
kömür ve çelik ürünleri ticareti 
önündeki engellerin kaldırılması. 
ve bu alanlarda bir serbest ticaret 
bölgesi (free trade zone) olu~tu
rulınası kararlaştırıldı. Nitekim 
l 953- l 95R yı ll arı arasında bu 
alanlarda bütün gümrük vergileri . 
ve koraları kaldırıldı, üçüncü ül
kelere yönelik ise ortak gümrük 
tari Fe! eri uygulanınaya sokuldu. 

Kömür ve çelik sanayiileri 
yahısıra diğer alanlarda da tica
reti geliştirmeye yönelik planlar 
geliştirildi. Hollanda hükümeti. 
o dönemili Dışişleri Bakanı .1. W. 
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Olaylar ve Görüşler 
Beyen adıyla anılan Bcyen Pla
nı'nı 14 Şubat 1953 tarihinde di
ğer Avrupa ülkelerinin tartı~ma
sına sundu. Buna göre "Maden 
Birliği"ni kuran 6 ülke bir ortak 

pazar ve gümrük birliği oluştur
malıydı. Bu öneri kısa sürede ka
bul edildi. 29-30 Mayıs 1956'da 
6 ülke Dışişleri Bakanlarının Ve- · 
ncdik zirvesinde aldıkları bir ka~ 
rar ile Avrupa Ekonomik Toplu
luğu (European Economic Com
munity. EEC) ile Avrupa Atom 

. Topluluğu'nu ( European Atom 
Öm1munity, EAC) kurma kesiıi
lik kazandı. 

Böylelikle Batı Avrupa ülke
lerinin ekonomik entegrasyonu
mm temelini oluşturan 'Avrupa 
Toplulukları projesi geriye dö
nüşü olmayan bir. yapı kazandı. 

3.3~ Roma Sözleşmeleri 
ve Gümrük Birliği 

25 Mart 1957 tarihinde imza
lamuı Roma Sözle~meleri ile Avc 
rupa Toplulukları resmi bir statü 
kazandı. 1 Ocak 1 95X tal"ihinde 
yürürlüğe giren Roma Sözleş

mcteri günümüz Avrupa Birli
ği 'nin doğuş anı olarak kabul 
edilir. Kısaca Avrupa Topluluğu 
(AT) denilen ve Uç sözleşmeye 
da:yanan Topluluklara ilk imza 
atan ve kurucu üyesi olan ülkeler 
şunlardır: Fransa, İtalya, Alınan
ya, Belçika, Hollanda ve Lük
semburg. 

Sözleşmeleri n uygulamaya 
konulabilmesi için ise ortak or
ganların oluşturulması gereki
yordu. Bu düşünceden hareketle 
koordine ve yürütme alanlarında 
yetkiye sahip topluluk organları 
olarak Genel Kurul, Konsey, Ko
misyon ve Mahkeme tespit edil
di. Buna ek olarak "Avrupa Top
lulukları Ortak Organlarına iliş
kin Sözleşme" J 957 yılında im
zaland ve üye ülkelerin parla-

Geçmişten Günümüze ... DENG 
ıncntol~ırında onaylamasından 

sonra 1 Temmuz I 967 yılında 

yürürlüğe girdi. AET sözleşmesi 
bir ortak pazarın kutulmasını ve 
üye ülkeleıin ekonomik politika

. lannda aşamalı bir yakıniaşmayı 
öngörüyordu. Sözleşmenin giriş 
bölümünde Avrupa'nın politik 
yakınlaşmasının önemi vurgula
nıyor ve böylelikle uzun vadeli 
hedef de belirlenmiş oluyordu. 

Ortak pazarın ilk adımı ola
rak bir Gümrük Birliği'nin ku
rulması kararlaştırılmı~tı. Güm
rük Birliği'nin içeriğini gümrük 
vergileri ve kotaların kaldırılma
sı, topluluk üyesi olmayan üçün

. cü ülkelere karşı ortak gümrük 
tarifesine geçme ve topluluk 
içinde serbest ımil dolaşıınıi1ı 
sağlama oluşturuyordu. Ayrıca 

AET'nin ortak ticaret politikası
nı yaratmak da sözleşmenin da
hilinde tutulmuştu. Ortak tarım 
politikası, AET'nin hala varlığıc 
nı sürdüren bir önemli oluşumu
dur. Roma Sözleşmelerinde ön
görüldüğü gibi, 1 Temmuz 196X 
tarihine kadar bu hedener ger
çekleştirildi. Böylece ınalların 

serbest dolaşımını içere!' ortak 
pazar tamaıniyle doğmuş oldu. 

Diğer y<mdan AET dışında 
kalan ülkeler arasında da serbest 
ticaret bölgesi oluşturma dü~üil
cesi yaygınlaşıyordu. Sonuçta 21 
Hazinın 1959 tarihinde alımlll 

bir karar ile Avrupa Serbest Ti
caret Ortaklığı (European Free 
Trade Association, EFTA) doğ
du. EFTA üyesi ülkeler ise Dani
marka, Büyük Britanya, Norveç, 
·Avusturya, Portekiz, İsveç ve İs
viçre oldu. Sonradan EFTA ve 
AET ülkeler grubu serbest tica
ret bölgelerini birleştirerek, 14 
Mayıs 1991 'den geçerli olmak 
üzere Avrupa Ekonomik Bölge
si 'pi (European Econoınic Area) 
olüşturclular. 

3.4. Ortak savunma ve 
politik bütünleşme çabalan 

ABD, Künada ve Batı Avnı
pa ülkeleri 2. Dünya Savaşının 
sonunda güçlenerek çıkan ve et
rafında da taraftar devletler yara
tan Sovyetler Birliği 'ne kar:jı po
litik ve askeri konumlarıni giiç
lendirınek amacıyla 4 Nisan 
1949 tarihinde Kuzey Atiantik 
Savunma Paktı 'nı (No rttı Attaıl
tic Treaty Oranization, NATO) 
kurdu~l~mnı açıkladılar. Bunun 
·yanısıra 27 Mayıs 1952 'de Batı 
· Avrupa'nın güvenlik ve savun

ımısını amaçlayan Avrupa Sa
vunma Topluluğu (European 

· Defence Comınunity, EDC) 
oluşturuldu. Bunun ba~lıca m:de
ni, fransa ve diğer kom~u ülke
lerin sava~tan yenik çıkan /\1-
manya'nın tekrar silahlanınasın

dan duyduğu korku ve ku~kular 
olsa gerek .. 

Silahianan Almanya'nın or
tak bir savunma örgütünde yer 
alniası düşüncesine öncülük 
eden Fransa. hatta bir an önce bir 
ortak Avrupa ordusu kurulması
nı öneriyordu. Böylelikle. Al

manya ite kom~uları arasında 

olası bir yeni sav<~~ın ba~tan iin
leınini almak istcniyordu. Söz
konusu örgütün kurulu~ sözle~
ınesinde, prensip olarak üye dev
letlerin ulusal ordular kurmak 
yerine, her ülkenin Avrupa Or
dusu çatısı altında ·kalacak yak

laşık 40 tümen olu~turması ka
rarlaştırılmıştı. Ne var ki. Fransa 
parlamentosunda 30 Ağustos 

1954'te yapıtim oylamada parla
menter çoğunluk, Avrupa Sa
vunma Topl\.ıluğu'na karşı tavır 

aldı. Böylelikle ortak bir savun
ma örgütü oluşturma dü~üncesi. 
o günün ko~ullarında başarısız
lıkla sonuçlandı. 

Almaı1ya'nın Avrupa kıtasııı
cıa· bir ortak savunma paktı içine 
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. Olaylar ve GörüŞler 
çekilmesi düşüncesi ise terkedil
medi. 23 Ekim 1954 tarihinde 
imzalanan Paris Sözleşmelerine 
göre Batı Avrupa Birliği (West 
European Union, WEU) kurul
du. 5 Mayı~ I 955'te Almanya 
Federal Cumhuriyeti'ne tam 
egemenlik hakkı tanındı. Bunun
la Almanya'nın askeri paktlarda 
yer alması olanağı sağlanmış ol
du. Böylelikle, Almanya hem bu 
birliğin, helnde NATO'nun üye
si olmuştu. 

Siyasi işbirliği-

Geçmişten Günümüze ... DENG 
3.5. Ekonomik ve Para 
Birliği düşLineesi 

Avrupa Topluluğu'nun eko
nomik entegrasyon alanında 

, gösterdiği başarılar yeni ve ileri 
entegrasyon modellerini gerekli 
ve zorunlu kılıyordu. Özellikle 
ekonomik· ve para politikaları 

konularında işbirliğinin gelişti

rilmesi ve uyurnun sağlanması 
gündeme gelmişti. I -2 Aralık 

I 969 tarihinde yapılan Den Ha
ag zirve toplantısında Ekonomik 

ortak bir para biriminin yaratıl
ması için üye ülkelerin para bi
rimlerinin konvertibel olması ve 
kurların sabitleştirilmesi öneri li
yordu. Ortak ekonomik, para ve 
döviz politikalarının uygulanına
sı da gerekli koşullardan biri ola
rak görülüyordu. 

1973/1974 dünya petrol krizi 
Ekonomik ve Parasal Birlik için 
atılması gereken adımları zorla~
tırdı. Sabit kur sistemine geçil
diyse de, ortak bir para sistemi-

nin gerçekleş-

ni pekiştirrnek ama
cıyla bir Avrupa 
Politik Topluluğu 

(European Political 
Community, EPC) 
önerisi yine Fran
sızlar tarafından ya
pıldıysa da, Britan
ya Hükümeti 'nin 
çekincelerinden do
layı gerçekleştirile

medi. Ulusal dev-

Almanya' nın Avrupa kıtasında bir ortak savunma 
paktı içine çekilmesi düşüncesi ise terkedilmedi. 

23 Ekim 1954 tarihinde imzalanan Paris 

mesi ancak Ba
kanlar Konse
yi'nin 5 Aralık 

197X'te yap ıl an 
Brüksel toplanlı
sında kararla~tı

rılabildi. 1 Ocak 
1979 tarihinden . 

Sözleşmelerine göre_ Batı Avrupa Birliği 
(West European Union, WEU) kuruldf1. 

5 Mayıs 1955'te Almanya Federal Cumhuriyeti' ne 
tam egemenlik hakkı tanındı. Bununla Almanya' mn 

askeri paktlat-da yer alması olanağı sa,~lanmış 
oldu. Böylelikle, Almanya hem bu birliğin, hem de 

NATO' nun üyesi olmuştu. 

geçerli olmak 
üzere Avrupa 
Para Sistt.:nıi 

(European Mo-
netary System. 
EMS) yürürlüğe letlerin egemenlik 

haklarının Topluluk organlarına 
devredilmesi en çok tepki topla
yan ve onaylanması olanaksız 

konulardan birisini oli.ışturuyor

du. Bu nedenle ortak bir siyasi 
olu~uma gitmeden, varolan AT 
organlarının (Konsey, Komis
yon, Mahkeme v.s) yetkilerinin 
genişletilmesi görüşü ağırlık ka
zandı. Ekonomik entegrasyonu 
gerçekleştirmeden, siyasi işbirli
ğini geliştiımenin olanaksız ol
duğu görüldü. Böyle olunca da, 
Avrupa Topluluğu yaklaşık 30 
yıl ekonomik alanda bir bütün
leşme süreci geçirdi. Öyle ki, ço
ğu kez AT'na bir bölgesel eko
nomik oluşum gözü' ile bakıldı. 
Ekonomik alanda gerçekleştiri

len hedeflere bakıldığında da bu 
di.işüncenin haklılık payı büyük. 

ve Para Birliği (Economic and 
Morietary Union) kurulması ka
rarlaştırıldı. Sözkonusu birliğin 

içeriği ve işleyişi konusunda bir 
konsept geliştirmek için bir ko
misyon oluşturuldu. Komisyo
nun başkanlığına Lüksemburg 
Başbakanı Pierre Werner getiril
di. 

8 Ekim 1970 tarihinde sunu
lan Werner-Raporu'nda Ekono
mik ve Parasal Birlik, ekonomik 
entegrasyonun en son aşaması 

olarak kabul edilmekte, bunun 
aşamalı bir şekilde uygulanabi
leceği vurgulanmakta ve bunun 
çerçevesi belirlenmektedir. Buna 
göre Ekonomik ve Parasal Birlik 
iÇin temel dört ekonomik özgür
lük zorunluydu: Kişilerin, malla
rın, hizmetlerin ve sermayenin 
serbest dolaşım hakları. Ayrıca, 

girdi. Bundan Topluluk üyesi ül
kelerin para birinıleri arasında 

yaşanan kur dalgalanmalarını 

kontrol altına almak ve döviz pi
yasalarında para biriınierinin is
tikrarını korumak amaçlanıyor
du. Avrupa Para Sistemi gele
cektc kurulacak Ekonomik ve 
Parasal Bifliğin de ilk adınıını 
oluşturuyordu. EMS çerçevesin
de ECU (European Currency 
Unit} adıyla bir nevi ortak para 
birimi çıkarıldı. Bu para birimi 
ulusal para birimlerin arasındaki 
kur ayarlamalarındcı önemli bir 
işlev gördü. 

3.6. Ekonomik 
bütünleşmeyi genişletme 

ve derinleştirme 
. Avrupa'da ekonomik ve poli

tik entegrasyıınun oluşumunda 
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Olaylar ve Görüşler 
koşulları yerine getiren ve gir
mek isteyen her ülkeye kapılar 
açık tutulmuştu. Şüphesiz, Top
luluk üyesi olmanın temel koşul
larından, olmazsa olmaz iki ko
şul demokrasi ve serbest piyasa 
ekonomisi olmuştur. Kurucu· 
üye ülke sayısı yukarıda belirtil
diği gibi 6 ikeri, bu sayı 1 Ocak 
1973 'te Büyük Britanya, Dani
ınarka ve İrlanda ile 9'a ulaştı. 
Bunu ı Ocak ı9R ı 'de Yunanis
tan izledi. ı Ocak ı9R6 'ta Porte
kiz ve İspanya'nın üyelikleri ile, 
AT üye ülke sayısı 12'yi buldu. 
1993 yılmda İsvcç, Avusturya ve 
Finlandiya'nın tam üyeliği ile 
üye sayısı 15'e çıktı. 1997 Lük
semburg zirvesinde 6 ülkeye 
(Polonya, Macaristan, Çek Cum-. 
huriyeti, Hırvatistan, Estonya ve 
Kıbrıs) aday üyelik statüsü veril
di. Aralık 1999 Helsinki zirve
sinde ayrıca Litvanya, Letonya, 
Bulgaristan, Romanya, Slovak 
Cumhuriyeti, Malta ve Türkiye 
aday üye listesine alındı. Böyle
likle AB'nin üye ve aday üye sa
yısı 2R'e çıkmış bulunuyor. 

AT gündeminde 7Ö'Ii yıllarm 
sonlannda bir ortak iç pazar 
olu~turma yer alıyordu. AT Kon
seyinin ı9R2 Kopenhagen zirve 
toplantısında, Roma Sözleşme
lerinin yenilenmesi sağlanarak 

1992 yılına kadar bir iç pazar 
oluşturulması kararlaştınlch. İç 
pazar, gümrük birliğine göre 
ekonomik entegrasyonun bir üst 
aşaması olarak kabul edilir. Bu
na göre malların serbest dolaşı
mı yanısıra, işgücü dolaşımmın 

önündeki tüm engellerin kaldı
rılması gereklidir. Nitekim ı 992 
yılından itibaren AT üyesi ülke
lerin arasında, kişilerin serbest 
dolaşımı sağlandı. 

İç pazarın gerçekleşmesi iç.in 
önemli olan bir diğer alan da hiz
metlerin serbest dolaşımı ile ilgi~ 
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lidir. Hizmet sektöründe işletme
lerin ve kişilerin AT içinde her
hangi bir sınırlama olmaksızın 
çalışmaları önündeki engellerin 
kaldırılması gerekiyordu. Bu ne
denle de, hukuki, teknik ve vergi 
alanlarında bir çok yasa ve mev
zuatın birbiriyle uyumunu sağla
mak zorunluydu. İç pazarın ta
mamlanması için ı 985 yılında 

300 dolayında sözkonusu alan
larda uyumu gereken noktaları 

içeren, "Beyaz Kitab" adıyla bir 
katalog hazırlandı ve bu kararla
rm büyük bir bölümü gerçekleş
tirikli. İç pazarınyaratılması ile, 
AT iktisatları ulusal ekonomik 
pazar türü bir yapılanma içinde 
büyüme sürecine girdi. 

Politik alanda önetnli sayıla
bilecek adımlardan biri 17 Şubat 
19R6 tarihinde kararlaştırılan 

"Ortak Avrupa Senedi'' olsa ge
rek. Sözkonusu anlaşma:, iş ko
şulların-ın Avrupa düzeyinde dü
zeltilmesi, çevre politikası, Av
rupa Parlamentosunun görev ve 
yetkilerinin genişletilmesi gibi 
geleceğe yönylİk konuları içeri
yordu. 

3.7. Maastricht zirvesi ve 
sonrast gelişmeler , 

AT dışişleri ve maliye bakan
larının katıldığı ve ı7 Şubat 

1992 tarihinde gerçekleşen Ma
astricht Zirvesi ekonomik ·ve po
litik alanlarda bir dönemeç işle
vini gördi.i. Avrupa Birliği (Eu
ropean Union, EU) kavramı btm
dan sonra ekonümik, politik ve 
sosyal entegrasyonu içeren bir 
kurumlaşmayı, daha doğrusu 

devletleşmeyi ifade ediyordu. 
Maastricht sözleşmeleri herşey
den önce. Avrupa Birliği 'ne (AB) 
gitme yönünde önemli kararlar 
içeriyordu. Dış politika, savun
ma ve güvenlik konttiarında or
tak politikalar belirleme ve yü-

rütme, diğer üye ülkelerin vatan
daşlarına yerel seçimlerde seçme 
ve seçilme hakkmı verme .. AB 
vatandaşlığını getirme vb. karar
lar Avrupa'nın siyasi alanda en
tegrasyonu daha da geliştireceği
ni gösteriyordu. Bu kararların 

-çoğu gerçekleşmiş bulunuyor. 
1990'1ı yılların başında sos-

. yalist sistemin dağılması ve Do
ğu Avrupa ülkelerinin AB'ne yö
nünü çevinnesi, politik entcgras
yonuıi hızlandırılmasında önenı

li bir etken olmuştur. Avrupa kı
tasının doğusunda bil' güç boşlu
ğu görülmeye başlanıyordu. 

Ekonomik ve politik krizin içine 
düşen Doğu Avrupa ülkelerinin 
aynı zamanda AB ülkeleri için 
de bir tehdit unsuru oluşturacağı 
düşüncesi ağırlık kazanıyordu. 

Bir yandan politik bütünlcşnıeyi 
sağlayarak bu tehlikeye hazırlık
lı olm<tk, diğer yandan Doğu Av
rupa ülkelerini ekonomik ve po
litik anlamda AB içine çekmek 
gerekiyordu. Bu nedenle Maas
tricht zirvesi gelecek Avrupa
sı'nın planlamasını gündemine 
almıştı. 

Maastricht sözleşmelerinde 

Ekonomik ve Para Birliği'nin 

koşulları ve takvimi belirlendi. 
Para Birliği'nin oluşumunda ara
nan kriterler, enflasyonun dü~ük 
olması, devlet borçlanmasının 

ulusal gelirin yüzde 60'nı aşma
ması ve devlet bütçe açığının ise 
ulusal gelirin yüzde 3'ün altında 
tutulması. olarak tespit cdilmi~ti. 
Buna göre, AB üyesi ülkelerin 
içerisinde koşulla~ı yerine geti
ren ülkeler sözkonusu birliği ku
rabileceklerdi. 

Birliğin kurumsal yönden iki 
önemli koşulu olarak bir ortak 
merkez bankası kurmak ve ortık 
para birimi belirlenmi~ti. Bu he
deflere de, .aşağıda açıklandığı 

gibi, ulaşmak zor olnwdı. 
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Olaylar ve Görüşler 
• 4. Ekonomik ve politik 
entegrasyonu gerektiren 
(tarihsel) nedenler 

4.1, Ekonomik Çikarlar 
Avrupa Birliği'nin gelişimin

de ekonomik faktörlerin belirle
yici rol oynadıkları açık. Roma 

· sözle~nielerinin yapıldığı dö
nemde. üye ülkeler arasında tica
reti geliştirmek, ulusal gelirleri 
artırmak ve böylelikle ekonomik 
ya~am düzeyini yükseltmek ana 
dü~ünccyi oluşturuyordu. 2. 
Dünya Savaşının Avrupa iktisat
larında yarattığı zararları gider
mek ve bu ülkeleri yeniden inşa 
etmek açısıııdan ulusal ekonomi
lerin yakınla~ması ve birbirini 
desteklemeleri ti.im Batı Avrupa 
ülkelerinin çıkarına geliyordu. 
Bundan hareketle ekonomik en
tegrasyon düşüncesi geliştirildi. 

Ekonomik /entegrasyon değişik 

, ulusal pazarların yakıniaşması 

ve. giderek bütünleşmesi amacını 
ta~ır. Bunun aşamaları olarak 
serbest ticaret bölgesi, gümrük 
birliği, ortak pazar ve ekonomik 
birlik sayılabilir. Ekonomik en
ıegrasyomın en üst aşaması olan 
ekonomik birlik, ortak ekonomik 
ve mali politikaların yürütütıne
sini zorunlu kılar. Bunun sonucu 
ulusal iktisatlarda görülen bi( iç 
(topluluk) pazarı doğar. AB bu 
entegrasyonun tamamlanması 

açısındat1 Para Birliği 'ni de ger
çcklqtirıniştir. Böylelikle hem 
ekonomik ve hem de para politi
kalarında AB organlarının karar 
alma yetkisi ve olanağı yaratıl-

mıştır. . 
A8 iilkcleri arasında ticaretin 

önündeki tiim engellerin kaldırıl
ması bir yandan refah düzeyini 
yükseltıniş, diğer yandan AB dı
~ındaki ülkeler ile rekabet gücü
nü artırmıştır. Günümüzde AB 
üyesi ülkeler ticaretinin yüzde 

Geçmişten Günümüze ... DE;NG 
60'nı topluluk içinde gerçekleş
tiriyor. Pazarın büyüklüğü daha 
fazla üretim, bu da maliyetin dü
şüşü demektir. 

Ekonomik entegrasyon aynı 
zamanda Avnıpa'nııı ekonomik 
olarak geri kalmış bölgelerinin 
kalkınınasına da katkıda bulun
du. Tarım, sosyal ve bölgesel 
kalkınma fonları Yunanistan, 
Portekiz ve İspanya g-ibi ülkele
rin kalkınmalarınd~ı küçümsen
ıneyccek katkılarda bulundu. 
Avrupa bölgeleri arasında yaşa
nan dengesiz ekonomik gelişıne
nin önüne geçmek ve yaşam 
standardlarını yakınlaştırmak 

için ekonorrıik entegrasyon ge
rekliydi. Ekonomik gelişme ve 
istikrar ken~lisiyle beraber poli
tik istikrarı getiriyordu. Örneğin, 
Yunanistan ve Portekiz gibi ül
kelerde AB'ne entegrasyon süre
ci ile artık· askeri darbe tehlikesi 
kalkımş oldu. 

AB oluşumuna gitmenin bir 
başka ekonomik avantajı, iç pa
zar ve ekonomik birlik ilc AB iş
letmeleri arasında rekabeti geliş-

. ıirmek ve iş bölümünü yaratmak 
olmuştur. Ülkeler, bölgeler ve iş
letmeler eliizeyinde iş bölümü bir 
yandan uzmanlaşmayı, böylelik
le de verimliliği artııınayı getir
di, diğer yandan maliyeti düşü
riilen mal ve hizmetlerin fiyatla
rında düşüş sağladı. Bundan do
layı çoğu ülkelerde enflasyon 
oranları ekonomik entegrasyon
dan önceki düzeyin altında sey
retti. Başka bir deyişle, ekono
mik entegrasyon, tüketiciler için 
ucuz fiyat ve kalite artışı demek
tir. Ulusal ekonomiler ise hantal 
ve verimsiz sektörlerden vazge
çip, maliyeti düşük ve rekabet 
gücü yüksek sektörlere ağırlık 
verdi. Ömeğin, Alınanya'da kö
mür ve çelik s~nayiileri, gemi iıı
~aatı, tckstil sektörü vb. sektör-

AB ülkeleri arasında 
ticaretin önündeki tün1 
engellerin kaldınlmas1 
bir yandan refah 
düzeyini yükseltmiş, 
d(~er yandan AB 
dıştndaki ülkeler ile 

' rekabet gücünü 
arttrmıştır. Günümü:de 
AB üyesi ülkeler 
ticaretinin yüzde 60' nt 

topluluk içinde 
gerçekleştiriyor. 

Pazann büyüklü,~ü 
daha fazla üretim, bu 
da maliyetin düşüşü 
demektir. AB 
oluşumuna gitmenin 
bir başka ekonomik 
avantajı, iç pazar ve 
ekonomik birlik ile AB 
işletmeleri arasında. 

rekabeti geliştirmek ve 
iş bölümünü yaratmak 
olmuştur. Ülkeler, 
böloeler ve isietmeler 

~ " 
düzeyinde iş bölünıü 
bir yandan 
uzmaniaşmayi, 

böylelikle de· 
. verimliliği arttrmay1 
getirdi, diljet yandan 
maliyeti düşürülen mal 
ve hizmetlerin 
fiyatlarında 

düşüş sa,~ladı. 

------------~--------32~--------~----------

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Olaylar ve Gör~şler 
lerde üretim düşürijldü, bunun 
yerine otomotiv ve elektronik 
sanayiiterin geliştirilmesine hız 

verildi. Hem AB içinde, hem 
uluslararası piyasalarda bu tür 
s0ktörlerin rek~ıbet gücü sağlan
dı. Bu, genelde tüm AB ülkeleri 
için geçerlidir. 

AB gÜnümüzde uluslararası 

rekabeti yakalamak ve yaşaya
bi lınek için.de, ekonomik ve pa
rasal birliği geliştirmek zorunda. 
ABD. Japonya ve Çin gibi ikti
satların rekabet gücünü yakala
mak tek tek AB üyesi ülkeler 
için olanaksız görünüyor. Dünya 
. piyasalarında ınalların çeşitliliği 
ve maliyet düşüklüğü, AB işlet

ınelerinin birliğini zorunlu kılı- · 
yor. Teknolojik gelişme de buna 
eklenince, herhangi bir AB üye
si ülkenin dünya ticaretinde tek 
başına gücünü k~J,ruınası artık 

olane:ıksız. Buna örnek olarak 
elektronik, uçak ve uzay sanayi
ilerini gösterebiliriz. Bu nedenle 
AB 'nin ekonomik bütünleşme 

süreci hızlandıi·ıldı. 
Ulusal para birimlerinin yeri

ne Euro'nun getirilmesi de tüm 
AB iktisatlarının çıkannadır. Ar
tık bir iç pazar özettiği kazanmış 
bir bölgede, değişik para biriın
lerinin bir ödeme aracı olarak 
kullanı lması ek masraf yaratıyor. 
Ayrıca döviz kurlarında yaşamın 
"sarsıntılar" ulusal ekonomileri 
olumsuz şekilde etkiliyor. Ortak 
para politikası ve tek para birimi 
döviz piyasalarının reel ekonomi 
(üretim) üzerindeki haksız ve 
spekülasyona dayalı etkilerini 
bir ölçüde ortadan kaldırınış ola
cak. AB· üye ülkelerinin ekono
mik çıkarları gereği, borsaların 

dengeli gelişmesi ve krizierin 
aza indirilmesi amaçlanıyor. 

4.2. Politik nedt:!nler 
4.2. 1. AB ülkelerinin 

Geçmişten Günümüze ... DENG 
politik yakm/aşmalan 

AB politik entegrasyonu dü
şüncesi ilk önce Avrupa kıtası ile 
ilgilidir. Kuruluşundan bu yana, 
AB üyesi ülkeler, Avrupa'da po
litik istikrar ve barışm korunma
sı amacını güdüyor. Avrupa mer
kezinde ya da çevresinde bir böl
gesel kriz. veya savaş, en başta 
AB ülkelerini ekonomik ve poli
tik olarak etkiliyor. Bu neğenle 
AB üyesi ülkel~r ve komşuları
nın çıkarlarını yakınlaştınna ve 
birleştirme stratejisi izlendi. Po
litik yakınlaşma uzun vadede çı
kar çelişkilerini azaltnıakta, en 
azıııdan bir bölgesel krizi ya da 
savaşı engcllcnıektedir. Varolan 
politik çıkar çelişkileri de, uzlaş
ma ve anlaşma yolu ile gideril
ıneye çalışı ldı. İhti laf yönetimi 
(conflict nıanagement) konusun
da AB 'nin çoğu kez başarılı ol
duğu gôrülüyor. Örneğin, iki Al
ınanya'nın birleşme süreci bu 
yolla sağlandı. 

Doğı:ı Avrupa ülkelerinin de
mokratikleşme ve serbest piyasa 
ekonomisine geçiş süreci AB 
için politik alanda da yeni fırsat
lar yarattı. Bu ülkeleri birlik içi
ne çekerek, AB 'nin sınırlarını 

. genişletmck, güvenlik ve savı.ıu
ına politikalarına ortak etmek 
amaçlanıyor. Böylelikle bölün
müş bir Avrupa yerine, birleşik 
ve ortak çıkarlarlar temelinde 
birbirine bağlı tek Avrupa yara
tılınış olacak. 

AB içinde yaşayan halklarıı1 
arasındu tarihsel düşme:ınlıkların, 
rekabetin ve önyargıları~ olduğu 
biliniyor. Her iki dünya savaşı 
Avrupa kıtasında başlatıldı ve en 
büyük kayıpları burada yarattı. 

Yüzyılları aşan bu ihtilafların 

tck tck hükümetlerin ve kurum
ların çabasıyla kısa sürede .orta
dan kaldırılması zor. Politik (ve 
ekonomik) bütünleşme ilc Avru-

pa halklarının ortak bir kader 
birliği içine çekilmesi, ·halklar 
arasında öri.ilen duvarları yıkabi
lir ve belki de artık Avrupa kıta
sında bir daha sava~ların olma
nursını getirebilir. Bu anlamda 
politik yakınla~ma ve entegras
yon, halklar arasında dostluk v0 
kardeşliğin artık dönüşü olmaya
cak şekilde yerleşmesini sağla

yabilir. "Ortak Avrupa" di.i~üıı

ccsinin yaratıcıları özellikle bu
nun için 'uğra~tılar. Avnıpa'da 

kalıcı bir barış için de, politik 
entegrasyondan ba~ka se<,:eııck 

görünmüyor . 

4.2;2. D1ş politika aç1smdan 
AB, son yıllarda ABD'nin 

dünya politikasındaki tartı~nıa

sız öncülüğünden rahatsızlık 

duymaya başladı. "Sovyet tehdi
di'' artık kalkmış bulunuyor. Bir
leşmiş Milletler Örgütü uluslara
rası krizlerde işlevsiz kılınıyor. 

Dünya politikası bir nevi Was
hington 'ta belirleniyor. Biilgcsd 
krizlcrde, ABD, AB i.iycsi ülke
leri bir oldu-bitti ile karşı kar~ıya 
bırakıyor. Somali ve Körfez Sa
vaşı buna verile.cek birkaç örnek. 
Çoğu kez bu tür krizierin ve sa
vaşların maliyeti ise AB'ne yük
leniyor. Ru nedenle AB'cfc dün-/. 
ya ve bölge politikasında 

ABD'den bağımsız politikalar 
geliştirme eğilimi ağırlık kazanı

yor. AB politik bütünleşmesi ve 
ortak karar mekanizmalarının 

güç.fenclirilmesi. aynı zamanda 
bu amaca hizmet' etmektedir. 
AB, dış politikasını kendisi be
lirlemek istiyor. 

AB, Avrupa kıtasmın güven
lik ve savunma sorunlarını. ge\~
ınişte olanın tersine, bu kez, 
ABD'nin idaresinden almak ça
bası içinde. Avrupa'yı ilgilendi
ren konulürda söz sahibi olmak
Lçın da öte aıtık birinci aktör ol-

' 
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Olaytar ve Görüşler 
mak düşüncesi giderek yaygınla
şıyor. Bu nedenle NATO dışında 
bir ortak savunma ve güvenlik 
örgütü oluşturuldu. Bundan çı-

. karılacak sonuç, AB'nin Avrupa 
politikasını gelecekte ağırlıkta 

·kendi başına belirleyeceğidir. 

AB 'nin elinde olan en önemli 
araç, şüphesiz, ekonomik gücü
dür. AB'nin dünya politikasında 
Sovyet-ABD çekişrpesi türünde 
bir "egemenlik politikası" peŞin
de olduğunu söylemek için şim
dilik erkendir ve abartılmış olur. 
Diğer yandan AB üyesi iki ülke
nin (Büyük Britanya ve Fransa) 
atom güçleri arasında bulundu
ğunu da bu arada unutmamak 
gerekir. 

AB, ekonomik çıkarlarını 

güvence altına almak amacıyla 
dünyanın birçok bölgesinde po
litik istikrarın kararlı savunucu
su görünüyor. Ayrıca, AB 'nin 
oluşumuna yol açan değerlerin 

((lcmokrasi, insan hakları ve öz
gürlüklcri) onun uluslararası po
litikasında hala geçerliliğini ko
ruduğunun altını çizmek gerek. 
Bu anlamda, AB, uluslararası 

alanda politika belirlemek ve söz 
sahibi olmak amacını güderken, 
ABD ile çıkar çelişkileri kaçınıl
maz oluyor. Örneğin, askeri dar
beler. diktatörlükler ve teokratik 
rejimler konusunda AB, 
ABD'den değişik bir _tutum ala
biliyor. Bunda Avrupa kamuoyu
nun baskısının ro!U büyüktür. 
Oysa ABD, ekonomik ve politik 
çıkarları ile çelişınediği ölçüde 
dikta rejimleri destekliyor ya da 
ayakta kalmalarına göz yumu
yor. AB organlarının, ülke hükü" 
metlerinin ve kamuoyunun bas
kısı sonucu, böylesine sadece çı
kar temelinde bir politika belir
lemeleri ve uygu'lamaları zor gö
rünüyor. Bu nedenle AB'nin dış 
politikası için belli bir değer sis-

Geçmişten Günümüze ... DENG 
teminin varlığından sözedilebi
lir. Politik entegra~yonun gelişti
rilmesi, demokrasi ve insan hak
ları konusunda AB 'nin dünyada
ki etkinliğinin artacağı düşünce
sine haklılık kazandırıyor. 

• 5. Küreselleşme ve 
entegrasyonun önemi 

Uluslararası ticaret önündeki 
engeller kalktıkça ve sermayenin 
dolaşımı süreci hızlandıkça, ulu
sal ekonomiterin geçmişte oldu
ğu gibi "bağımsız'' (autark) kala
bilmeleri de giderek zorlaşıyor. 
Dünya pazarlarında ulusal tekel
lerin rekabeti yerine, çokuluslu 
(multinational) işletmelerin doğ
ması ve rekabeti süreci yaşanı'" 

yor. İletişim araçlarının teknolo
jik gelişmeye paralel olarak yay
gınlaşması, mal ve sermaye pi
yasalarının dünya genelinde içi
çe geçmesini yarattı. Örneğin, 
bir bölgesel borsada yaşanan ge1 
! işıneler anında yerkürenin diğer · 
alanlarında biliniyor ve buraları 
ctkilcycbiliyor. Dünya ekonomi
si ve en başta döviz borsaları açı
sından bir iletişim ağı oluşmuş 

ki, ulusal iktisatların ve ekono
mik politikaların önemi ve etkin
liği giderek azalmaktadır. Ulus
lararası ekonomik ko;ıjönktür, 
serbest piyasalar ve onların ak
törleri olan çokuluslu şirketler 

tarafıııdan belirleniyor. Böyle 
olunca da, tek tek ulusal devlet
lerin ve hükümetlerin ekonomik 
gclişrrielere müdahelesinin ko
şulları giderek zorlaşıyor. 

Adına küreselleşme (globa
lisın) denen bu süreç AB'nin 
önüne gerek ekonomik gerekse 
politik alanda yeni görevler ve 
sorumluluklar çıkarıyor. AB, 
kendi işletmelerinin küreselleş

me sürecinde rekabet gücünü 
korumaları_ için onların birleş

melerini teşvik ediyor. Bununla 

bir yandan birliğin dünya ticare
tindeki güci:inü korumak ve artır
mak amaçlanıyor. Diğer yandan 

, üzeilikle sayılı uluslararası döviz 
borsalarının tamamiyle AB 'nin 
kontrolü, en azından etkisi dışımı 
çıkması engellenmek istenmek
tedir. Sonuçta, dünyanın herhan
gi bir bölgesinele patlak veren bir 
kriz, etkisiı1i AB iktisatlarında 
hemen gösteriyor. Çünkü. siiz
konusu bölgeler AB işletmeleri 

için hem bir (mal sürüm) pazarı, 
hem de küçünsenmeyecek yatı
rım alanlarını oluşturuyor. Pazar 
kaybı ve yatırımların boşa ı;ık" 

masinın yanısıra, dünyanın ı;oğu 

ülkeleri AB'nc ya da özel banka
lara borçlu olduğu için, ekono
mik ve mali krizler aynı zaman
da verilen kredilerin ödenmeme
si rizikosun_u da beraberinde )CC 

tiriyor. Küreselleşmenin r;ıyııı
dan çıktığı yönünde kaygılar gi
derek yaygınlaşmakta ve buna 
karşı uluslararası mekanizmala
rın (kurumsal ve yasal anlamda) 
gel iş tl ri Im esi düşüncesi ağı ri ı k 
kazanmaktadır. Dünya Bankası 

(World Bank, WB) ve Uluslara
rası Para Fonu (International 
Monetary Fund, IMF) gibi ulus
laranısı mali kuruluşlar işleviL:ri 
ve etkileri ile kiircselleşıne siirc
cine yanıt veremeyecek durum
da. 

Küreselleşmenin politik ve 
sosyal boyutu da AB için önem 
taşıyor. Telekomünikasyon ve 
diğer iletişim araçları dünyanın 

herhangi bir köşesinde olan ge
lişmeleri en kısa sürede AB'nin 
·de gündemine otuıtuyor. Doğal 
felaketler ve kazalar acı ve zarar
lürı ile Avrupa kamuoyunu ya
kından ilgilendiriyor. Başka ülke 
ve bölgelerdeki p()litik ve sosyal 
çalkantılar AB organlarını han;
kcte geçiriyor, çabuk karar alnıa
ya ve taxır takınmaya zorluyor. 
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Olaylar ve Görüşler 
Güncel politika ve gündem, poli
tikacılara çoğu kez göz açıırma
yacak bir hızda gelişiyor. Küre
selleşme bu anlamda, politikaya 
(ve politikacılara) günlük geliş
melerde ve yaşamda "vazgeçile-

. mez" bir işlev kazandırıyor. Bu 
da, siyasi ekonomi açısından po
litikacılar sınıfının kamuoyunca 
"önemsenmesini" sağlıyor. Top
lum(lar)da birşeyler yapılması 

yönünde politikacılara çağrıda 

bulunmak ve bunu medya üzeri 
yaygı11laştırınak bir gelenek ha
line dönüşüyor. Hükümet olma
yan kuruluşlar (non gouvern
ment organizations, NGO) bu 
gelişmenin başını çekmektedir. -
Buna göre, politikacılar da büt
çelerini artırabiliyor ve yeni (ge
rekli/gereksiz) kurumlar oluştur
maya ·gidiyor.AB bürokrasisi 
üzerine yürütülen tartışmalarda 

"Eurokrasi" kavramı artık yer
leşmiş durumda. Çoğu ülkelerde 
AB teknokratlarının kendi "ceb
lerine" çalıştıklar yönünde kay
gılar giderek artıyor. Nitekim, 
açığa çıkan bazı skandallar _ bu 
tür kaygıların haksız ve yers~z 

olmadığını gösterdi. 
AB politik entegrasyonunda, 

küreselleşme gerekçe gösterile
rek hızlı bir bürokratikleşme ya
şanmaktaı:iır. Kısıicası, küresel
leşme, olaylara ve gelişmelere· 
politikanın müdahele gücünü ar
tınmı yönünde AB'nin politik 
entegrasyonunu zorunlu kılar

kan, olumsuz bürokratik yapı

lanınalara da yol açıyor. 

• 6. Günümüz Avrupa 
Birliği'nin kurumsal ve 
işlevsel yapısı 

6.1. AB siyasi organiart 
ve işleyiş biçimleri 

AB'nin politik entegnisyonu 
onun siyasi kurumları olmadan 

Geçmişten Günümüze ... -·DENG 
düşünülemez. Bu kurumlar, 1957 
Roma sözleşmelerinden bu yana 
dışarıya karşı önemsiz işlevleri 

ve yetkileri olan kurumlar olarak 
görülmüşsede, bugüne dek ger
çekleştirilen ekonomik ve politik 
entegrasyon sözkonusu kurum
ların sayesinde gerçekleştiril

miştir. Örneğin, 1957'den bu ya
na Topluluk kuruluş sözleşmele
ri üç kez (1987-0rtak Senet, 
1992-Ma~stricht, 1997 -Arrlster
dam) yenilcnmiştir. AB siyasi 
yapılanması .giderek bir (Avrupa 
Birleşik Devletleri ya da Fede
rasyonu türünde) ortak devlet bi
çimini kazanıyor. AB'nin kendi
ne özgü bayrağı ve marşı, 9 Ma
yıs olarak kabul edilen bir kuru
luş günü vardır. Entegrasyonu 
geliştirilmesi ve yeni üyelerin 
alınması gibi konularda siyasi 
organlar arasında uyumiu ve is
tikrarlı bir işbirliğinin sağlarm

bildiği söylenebilir. 
AB 'nin siyasi alanda en 

önemli organlarının başında AB 
Konseyi, Komisyon ve Parla
mento gelmektedir. 

Konsey: 9-10 Aralık 1974'te 
yapılan Paris zirve. toplantısında 
birliğin böylesine bir organ kur
ması ilk defa' kararlaştırıldı. 
Devlet ya da hükümet başkanla
rının içinde yer aldığı Konsey'in 
başta gelen göreviAB'nin genel 
politikalarını ve ilkelerini, birli
ğin gelişimi ile ilgili önemli ko
ımları ve uluslararası politikaları 
belirlemektir. Yılda en az 2 kez 
birararaya gelen· Konsey'in top
lantılarına DıŞişleri Bakanları ve 
Komisyon'un bir üyesi de katılır. 
Bu anlamdaAH'nin kaderi Kon
sey'in kararlarına.bağlıdır. 

Komisyon: 20 üyeden oluşan 
AB Komisyonu, bir nevi yürüt
me organı işlevini görmektedir. 
Bu nedenle merkezi Brüksel'de 
olan Komisyon için AB hükü-

meti denilmektedir. Birliğin iç 
ve dış politikalarının tespiti ve 
belirlenmes~nde. politik öneri k
rin formüle edilmesi ve uygulan
masında Komisyön öncü rol üst
lenmiş bulunuyor. AB hukuku
nun işlerliliği konusunda da d1> 
netleme işlevini görür. Yılda 

• yaklaşık 83 milyar Euro tutan 
AB bütçesinden Komisyon so
rumludur. Komisyon üyelerini 
ulusal hükümetler önerir ve 5 yıl 
görev yapma süresi tanınmı~tır. 

Ne var ki, Komisyon üyeleri ka
rarlarında bağımsızdır ve her bir 
üyenin sorumlu olduğu bir alan 
(bakanlık) tespit edilmiştir. Ko
misyon 'un başında bir başkan ve 
başkan yardımcısı bulunur. Ko
misyon, AB adına uluslararası 

sözleşmelere ilişkin görüşmeleri 

yürütme yetkisine sahiptir. Örne
ğin, Türkiye'nin tam üyelik ko~ 
nusunu sonuçta belirteyecek 
olan kurum Komis.yon'dur. 

Parlamento: Merkezi Lük· 
semburg'ta bulunan ve topı'antı
larını genelde Strasburg'ta yapan 
Avrupa" Parlamentosu giderek 
yasama organı özelliğini kazanı
yor. Haziran 1999'da yapılan se
çimler sonucu 626 millctvı;kili 

şu an parlamentoda bulunuyor. 
Ulusal parlamentolar _da olduğu 
gibi, sosyal demokratlar. muha
fazakaı1ar, yeşiller, komünistler 
ve diğerleri fraksiyonlarda ör
gütlenmiş durumda. AB iç paza
rını, bütçesini ilgilendiren konu
larda, AB 'ne yeni üye alına yö
nündeki kararlarda ve ortaklık 

(association) anlaşmaları yapıl

masında Parlamento'ya birlikte 
karar verme ve veto yetkisi veril
miştir. Parlamento, aynı zaman
da Komisyon'u denetleme ik 
yükümlüdür ve onu feshetme 
yetkisi vardır. Avrupalı parla
menterler beş yılda bir seçilir. 
Parlamentoda yer alan nıilletvc-
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Olaylar ve Görüşler 
killerinin sayısı ülkelere göre da
ğıtılmış bulunuyor. 

Bakanlar Konseyi: Bu siyasi 
c~rganların yanısıra, bir de eko

nomi, nıali 1 tarım ve dı~ politika 
gibi konularda üye ülkelerin so
n.imlu bakanlarının içinde yer al
dığı Bakanlar Konseyi'ni belirt-· 

mekte yarar var. Örneğin yaban-. 
cılar ya da iltica politikası gün
demde olduğu zaman, sözkonu
su Konsey toplantılarına, AB 
üyesi ülkelerinden içişleri ba
kanları katılır ve ortak politika
lar belirler. Komisyon.~ın aldığı 
kararları, sözkonusu Konsey oy
birliği ile bozabilir. Bu toplantı
larda mutlaka bir görüşbirliğine 
vamıa ve karar alma. zorunluğu 
yoktur. Çoğu kez uzlaşma yolu 
ile politikaların uyumu sorunu · 
da çözüme bağlanır. Konsey ka
rarları ülkelere göre ve farklı da
ğıtılmış (yani qit olmayan) oy
lara göre belirlenir. Bakanlat 
Konseyi 'nin en çok kamuoyu
nun ilgisiııi çeken toplantıları 

genelde dışişleri ve savunma ba- · 
kanlarının toplantı larıdır. Çünki.i, 
AB 'nin dış, savunma ve güven
lik politikaları ağırlıkta burada 
t~spit edilir. 

Siyasi organların yetkileri ve 
işlevlerine bakıldığında, AB 
içinde "güçler dağılımı" prensi
binin giderek yerleştiği görül
mektedir. Politik karar mekaniz
ımıları oluşturulmuş bulunuyor. 
Bu organların görevlerini denet
leme, AB hukuku ve mevzuatla
rının uygulanmasını sağlama ve 
üye ülkelere karşı da gerektiğin
de yaptınıniara gitme yetkisi ise, 
aşağıda değinileceği gibi, oluştu
rulan yargı organlarına verilmiş
tir. 

6.2. Avrupa Para Birliği 
Maastricht sözleşmelerine 

uygun olarak, 1997 yılında Av-

Geçmişten Günümüze ... DENG 
rupa Me.rkez Bankası .kuruldu ve 
ortak para birimi olarak Euro 
1999 yılından itibaren bir ödeme 
aracı olarak kullanılmaya baş

landı. Avrupa Merkez Bt\nkası, 
Euro'nun iç ve dış piyasalarda 
istikrarını koruma görevini üst
lcrimişbulunuyor. O, para ve dö
viz politikalarında AB organla
rından ve ulusal ,hükümetlerden 
bağımsız karar alma ve uygula
ma yetkisine sahiptir. Böylelikle 
AB politik organlarının para p_o
litikalarına müdahalesinin önüne 
geçitmiş oldu. Üye ülkelerin 
merkez bankaları ise, Avrupa 
Merkez Bankası'nın alt (ulusal) 
şubeleri işlevini görecek. 

Para Birliği, AB'de ekono
mik ve para politikaları alanında 
ileri ve eşit gelişme düzeyini y~ı
kalamış iktisatlar arasında ger

çekleştirildi. Böylece, AB içinde 
bir ikinci entegrasyon aşaması 

ile Pcıra Birliği'nde yer alan bir 
çekirdek Ulke grubu yaratılmış 

bulunuyor. 1 Ocak 1 999'da Euro 
uygulamasına geçen ülkeler ise 
şunlardır: Almanya, Fnınsa, 

Hollanda, Belçika, Lüksemburg, 
İtalya, İspanya, Avusturya, Pin
landa ve Portekiz. Bu ülkeleHle 
.artık Euro, ulusal para birimleri 
yanısıra, hesap birimi ve ödeme 
aracı olarak kullanılıyor. 2002 
yılından itibaren Euro tek.geçer
li para birimi olacak. Bilindiği 

gibi, çoğu ülkelerde ulusal para 
birimleri aynı zamanda ulusal 
bağımsızlığın bir sembolü olarak 
görülür. Bu nedenle, Para Birliği 
ve Euro süreci ile ekonomik ve 
parastll alanda ulusal devlet ve 
egemenlik anlayışmdan bir par
ça daha uzaklaşılmış oldu. 

Para Birliği, üye v~ diğer AB 
ülkelerinin ekonomik istikrarın
da öfiemli bir rol oynuyor. İlk 

defa böylesine bir parasal alanda 
birlik oluşumuna gidildi. Eu-

ro'nun hem sermaye ve diiviz pi
yasalarında güçlülüğüni.i kanıtla

ması. hem de sözkonusu ülkele
rin tüketicilerinin ve tasarruf sa
hiblerinin güvenini kazanınası 

·gerekiyor. Bu gerçekk~nıezsc .. 
Euro'nun genelde Avrupa Birliği 
özelde Para Birliği içinde enflas
yonu artırıcı bir faktör olnı;ısı 

sözkonusu. Diğer yandan Eu
j·o'nun değerini birlik üyesi iil
kclerin ekonomik güçleri ve ge-. 
lişmeleri (ticaret. yatırımlar. bü
yüme vs.) belirleyecektir. Bu 
arada Avrupa Merkez Banka
sı'nm para politikasını dü unut
ımtınak gerekir. 1999 yil ı Eu
ro'nun bu yönde ilk sınavı verdi
ğini gösteriyor. 

Dünya ekonomisinde Eu
ro'nun rolü AB'nin ekonomik 
gelişimine paralel olarak art;ıuı

ğa benzer. Küresellc~ınc sürecin
de Euro, ABD Doları' na rekabel 
etme şansına sahip vıy uluslarara
sı döviz borsalarında aranır hir 
pariı birimi olmaya aday giirüıı
mektedir. 

6.3. AB hukuku ve 
politik otorite 

AB 'nin politik ve ekonomik 
entegrasyonıi , onun hukuku ol
madan düşünülemez. Gerek ku
rumları, gerekse yasalar ve mev

zuatlar niteliği taşıyan sözlc~nıc
ler, kararlar ve tavsiyeleri ilc ;\B 
hukuku günümüzde üye ülkeleri 
hukukun bir parçası olmu~ du
rumda. Süreç içinde AB hukuku 
ulusal yasa ve mevzuat ların. üs
tünde ve bunların uyumunu zo
runlu kılan bir işlev görüyor. O, 
ekonomi, ticaret, ulaşım, ı;evre. 

vergi, insan hakları vb. biıv>k 

alanda geçerli- olan bir hukuk sis
temini oluşturuyor. 

AB hukukunun biçimtenmc
sinde ve uygulanmasında önde 
gelen organ, 1 952'de kurulan 
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Olaylar ve Görüşler 
AB Adalet Divanı'dır. 15 hakim 
ve 9 savcının başında bulunduğu 
Adalet Divanı, en üst mahkeme~ 
den ( 1. merci) başlamak üzere 
birçok mahkeme ve odadan olu
şuyor. Adalet Divanı iki merci
den olu~an bir yargı organı işle
vini göımektedir. O, kararlarında 
ulusal hükümet ve kurumlardan 
tamamıyla b~tğımsızciır. Aldığı 

kararlar AB için genel ve ortak, 
ulusal hukukun üstünde ve ge
nelde uygulanmayı gerektiren 
niteliktedir. 

AB hukukumin bir özelliği 

de, onun bireylerin hukuki alan
da güvencesini sağlayan bir içe
rik taşıınasıdır. Örneğin, temel 
insan hak ve özgürlüklerinin üye 
ülkelerde çiğnenmemesi yönün-

' de hukuki korunma mekanizma
ları geliştirilmiştir. Avrupa İnsan 
Hakları Bildirgesi, Adalet Diva
nı ve diğer kurumlar için bu 
alanda aynı zamanda bir anayasa 
işlevini görüyor. Kuı·uınsal yöne 
den insan hakları konusunda bi
linen organ, ~üphesiz, Avrupa 
insan Hakları Mahkemesi'dir. 

AB, politik, ekonomik, sos
yal ve çevre korunması vb. alan
larda uyumuı1 ve bütünleşmenin 
hukuki altyapısını oluşturarak 

aynı zamanda birliğin politik 
otoritesinin de giderek artırılma
sı amacıili güdüyor. Bu nedenle, 
Al3 hukukunun belirleyici ve 
bağlayıcı yönü, birliğin politik 
otoritesinin tüm ülkelerde yara
tılması ve korunmasına hizmet 
etmektedir. Öyle ki, AB hukuku
na ters politikalar ve uygulaina
lar hukuki yoldan yaptırımlar ve 
cezalar ile birliğin beklentileri 
yönünde değiştirilebilmektedir. 

Son. yıllarda sözleşmelerin de
ğiştirilinesi ve yenilerinin ger
çekleştiı-ilmesi politik ötoritenin 
giderek yerleşeceğihi göster-

Geçmişten Günümüze ... DENG 
mektedir. AB hukuku bu anlam
da önemli bir işlev görecek. 

6.4. Genişleme sürecindeki 
aday ülkelerin konumlan 

AB'de aday üyelik statüsü 
verilen ülkeler iki grubta toplan
maktadır. 1997 Lüksemburg zir
vesinde aday üyelik statüsünde 
yer alan ülkeler ile önümüzdeki 
yıllai'da hızlı bir bütünleşme sü
reci işletilecek. Bu ülkeler, poli
tik, sosyal ve ekonomik yapıları 
ile birlik içine kısasürede alınma 
ve entegre olma özelliği taşıyor. 
Böylelikle AB'nin sınırlan Do
ğu Avrupa'da genişleyerek, As
ya kıtasına daha da yakıniaşmış 
olacak. Bunun politik ve ekono
mik öneminin altını çizmektc 
yarar var. Doğu Avrupa ülkeleri
nin AB 'ne alınınası sürecini içe
ren "Agenda, 2000" programı 
şimdiden uygulanmaya başlandı. 

Türkiye'riin de içinde bulun
duğu 2. aday ülkeler grubu için 
tam üyelik konusu daha uzun bir 
süreci kapsıyor. AB üyesi. ve ye
ni üye ülkelerin ekonomik ve po
litik gelişmeleri yanısıra, birliğin 
kendi sorunları bu ülkelerin üye
lik süreçlerini sonuçta belirleye
cektir. Diğer ya11dan tam üyelik 
sırasında beklerken de, bu ülke
lerin Al3 ile ekonomik ve politik 
ilişkilerinin daha da geliştirilece
ğini unutmamak gerek. AB 'nin 
bu ülkelere ekonomik ve mali 
yardımı, sözkonusu ülkelerin 
ekonomilerine küçümsenmeye
cek katkılar sunacaktır. 

AB, biryandan ekonomik bü
tiinleşmesini geliştirecek, diğer 

yandan da aday ülkeler ile olan 
ilişkilerini tam üyelik yönünde 
ilerietmeye çalışacaktır. Bu sü
ı·eÇte, aday ülkelerin politik, ida
ri ve ekonomik alanlarda yeıti
den yapıİahınahtrı ~e AB 'ne 

uyum sağlaınaları bir zorunluluk 
olmuştur. Bu nedenle Türkiye 
gibi ülkelerin politik ve ekono
mik gelişmeleri, önümüzdeki 
yıllarda, AB'ne uyum ve lam 
üye olmaya ehdekslenmi~ıir. 

Aday ülkelerin iç politikalan 
AB 'ne tam üyelik sürec.inden 
ayrı düşünülemez bir konuma 
girecektir. Böyle olunca da, AB · 
üyeliğine taraf ve karşı olan ke
simler arasında bir kutupla~nıa 
kaçınılmaz görünüyor. Bunun en 
karına~ ık ve çelişkili biçimini ise 
Türkiye'de yaşayacağız. Çünki.C 
Türkiye, AB bütünleşme süre
cinde şimdiye dek karşıla~ılma
yan ekonomik ve politik ikilem
leri (diializinleri) ile "zengin" bir 
ülke konumunda .. Bu düalizınlc
rin aşılması için de AB aday 
i.iyeliği beklendi gibi. Bugüne 
dek ya~anan gelişmelerden bu 
sonucu çıkarmak yanlış olmazsa 
gerek .. 

~~ -;;;l;;;;l~;; ~i-; . - . -
1 özell(ği de, onun 
• bireylerin hukuki alanda 
1 güvencesini sa,ğlayan bir 
i iÇ,erik taşımasıdu: 
,; Orneğin, temel insan.hak ve 
J özgürlüklerinin üye 
• ülkelerde ç(~nennıemesi 
1 yönünde hukuki korunma 
mekanizmaları 

geliştirilmiştir. Avrupa İnsan 
Haklan Bildirge:çi, Adalet 
Divanı ve d(ğer kurumlar 
için bu alanda aynı zamanda 
bir anayasa işlevini 
götüym:Kurumsal yönden 

• in sait ,hakları koitilsunda 
J 1Jiline11 (~rgan, şüphesiz, 
• Avrupa Insan Haklan 
1 Mahkemesi' dir. 
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Bu yazıda biz AB' ne, 12. 
aday üye olarak kabul 

edilen Türkiye'nin adaylık 
sürecinde· hukuk alanında 

hangi yeni düzenlemeleri ve 
değiştirmeleri yapması 

gerektiğini ve bu değişiklik
leri yapma konusunda 

Türkiye' nin ne denli 
hazırlıklı olduğunu kalın 

çizgilerle belirtmeye 
çalışacağ ı·z. 

Osman Aydın 

2 5 Mart 1957 yılında Ro
ma Andiaşması ile kuru

lan AET'na (Avrupa Ekono-
mik Topluluğu) Türkiye ba
şından beri ilgi duydu. Ancak 
bu ilgisine rağmen, Türki
ye'nin böyle bir topluluğun 
içine girmek için gerekli olan 
ekonomik, sosyal, hukuksal 
ve siyasal koşulları uygun 
değildi. Diğer taraftan bu il
gisine rağmen Türkiye. bu 
uyumu göstermek için yete" 
rince istekli de görünmüyor
du. Türkiye uzun dönem bu 
paradoksu yaşadı. Herşeye 

rağmen Avrupa ülkeleri ile 
yaptığı ikili andlaşmal~r, 

ekonomik ilişkiler, dışıicaret 
hacminin gelişmesi ve. özel
likle NATO içinde Avrupa 

camiasının önemli bir üyesi 
olması Turkiye'nin bu ilgisi
nin hep diri kalması için itici 
nedenler oldu .. 

Türkiye, AET'ye katılma 
kararını 1 959 yılında aldı. ve 
12 Eylül 1963 yılında imza
ladığı Ankara Andiaşması ilc 
tam üyelik iradesini kar~ı w
rafa dekiere etti. /\ncak 
AB'ne (Avrupa Birliği) ıaın 

üyelik konusundaki n.:~ıııı 

başvuru tarihi, 14 Nisan 19X7 
dir. Bu tarihten itibaren bu 
konuda çok yoğun diploma
tik ve ekonomik ilişkiler dö
nemi başladı. AB. Türkiye 
ile Gümrük Birliği Andla~

ması Imzalamış olması ııa 
karşın Türkiye 'nin aday üye
liğini uzun süre kabul elmek 
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Olaylar ve Görüşler 
istemedi. AB, Türkiye'ye "evet" 
demiyorrlu ama dış kapının 

önünde beklemesini de söylüyor
du. AB'nin Türkiye'ye "evet" 
dememesinin çok önemli ekono
mik, siyasal, sosyal, hukuksal 
hatta dinsel nedenleri vardı. 

Bu yazıda biz AB'ne, 12. 
aday üye olarak kabul edilen 
Türkiye 'nin adaylık sürecinde 
hukuk alanında hangi yeni dü~ 
zenlemeleri . ve değiştirmeleri 

yapması gerektiğini ve bu deği
şiklikleri yapma konusunda Tür
kiye'nin ne denli hazırlıklı· oldu
ğunu kalın çizgilerle belirtmeye 
çalışacağız. Ancak ayrıntılı bir 
karşılaştırma ve inceleme yap
mak için Türk Hukuku'nun ve 
Avrupa Birliği Hukuku'nun tam 
bir envanterini çıkarmak gerekir. 

Türkiye, AB 'ne üyelik için 
başvuruda bulunduğu zaman, bu 
birlik içinde entegrasyonun sağ
lanmasında hukuksal anianda 
çok ciddi zorlukların çıkmayaca
ğını düşünüyordu. Daha doğrusu 
bu konuda yeterli etüdleri de 
yapmış değildi. Bütün dikkatini 
ekonomik alanda yoğunlaştır

mıştı. Çürkü "Türkiye Hukuku 
Avrupa Hukuku'nun hir parça
sıydı" ve bu nedenle büyük so
runların çıkmayacağı düşünülü

yordu. Ancak sonradan görüldü 
ki mesele hiç de sanıldığı gibi 
tek düze değildir. Bu anlayış ne
deniyle, başlangıçtan beri hukuk 
alanındaki ilişkiler, AB ile Tür
kiye arasındaki ilişkilerde en za
yıf kalan alanlardan biri oldu. 
Gerçi Türkiye temel yasalarını 

Avrupa'dan almıştı ama, iki şey 
göz ardı edilmekteydi. · 

Birincisi Türkiye, Medeni 
Kanun, Borçlar Kanunu, Ceza 
Kununu, Ceza Muhakemeleri 
Usulü. Kanunu, Ticaret Kanunu, 
İcra ve İflas Kanunu gibi çok te
mel kumınl<trı Avrupa'dan almış-

Adaylık sürecinde ... DENG 
tı. Ancak bu kanunların Türkiye 
tarafından yürülüğe konmasın

dan sonra Avrupa'da Nazizm ve 
faşizmiktidara gelmiş ve iktidar
dan gitmişti. Bu rejimierin yıkıl
masından sonra Avrupa ülkeleri 
hukuklarını yeni baştan elden ge
çirdiler. İşte Türk Hukuku'na 
kaynaklık eden Avrupa Huku
ku'ndaki bu değişikliklere Türkic 
ye yeterince ayak uydurmadı. 

İkinci husus Avrupa'da "de
mokrasi" ve "sosyal devletin" 
yeniden tanımlanması ve bu ta
nımlamaya uygun hukuksal, si
yasal ve yönetsel düzeniemelerin 
yapılmasını da Türkiye yeterince 
izlemedi ve izlediği kadarını da 
gerekli biçimde kavrayamadı. 

Bu iki nedenden dolayı Avru
pa'dan alınmış olmasına karşın 
Türk Hukuku normları ile Avru

. pa Hukuku normları arasında, 

önemli ayrılıklar ve aykırılıklar 

bulunmaktadır. 

• Milli hukukun üstünde 
yeni bir hukuk düzeni 

Dünyadaki yeni siyasal-eko
nomik globalleşme, beraberinde 
her alanda entegrasyon ve uyum 
programlarını da dayatmaya baş
ladı. Bu anlamda AB, devletlerin 
kendi aralarında kurdukları eski 
klasik tip paktlardan ve uluslara
rası kuruluşlardan farklı bir ko
numla dünya siyasal, sosyal, 
ekonomik ve hukuksal yaşamın
da önemli bir yer aldı. Bu farklı
lıklardan biri de, artık ulusal hu
kukun üzerinde enternasyonal 
kimlikli bir hukuk sisteminin 
doğmasıdır. Ulusal iç hukukların 
da bu evrenselleşen hukuka gide
rek tabi olması olgusudur. 

Türkiye'nin AB'ne üyelik 
başvurusu ile birlikte topluluk 
hukuku ile hukukun uyumu ko
nusundaki tartışmalar ve çalış

ınalar da gündeme geldi. Daha 

önce de Türkiye'nin taraf olduğu 
ikili veya çok taraflı uluslararası 
andiaşmaiar nedeniyle hukuk 
alanında önyınli ölçüde sorunları 
veya tartışmayı yaşamaınış ol
ması düşünülürse, bu yeni du
rum, Türkiye için alışık olmadığı 
sıkıntılı birdönemin başlayacağı 
anlarnma gelmektedir. 

AB bünyesinde üye devletle
rin ulusal hukularını topluluk hu
kukuna uydurmak zorunluluğu

nun nedeni, AB 'nin yapısının 

hukuk alanına da yansım ış olma
sındadır. AB'nin diğer uluslara
rası teşkilatlardan farklı olarak, 
"uluslarüstü" (supranationa) bir 
yapıya sahip olmasıdır. Bu özel
liği ile AB Hukuku, kendine öz
gü ve güçlü bir karakterle karşı
mıza çıkmaktadır. Bu karektcr, 
AB Hukuku'nu, diğer uluslarara
sı kuruluşların yarattığı hukuktan 
ayıran iki önemli temel özelliğe 

. sahiptir: 
Birincisi kurucu andiaşınaiar 

ve AB organlarınlll aldığı k<lrar
lar, üye devletler tarafından doğ-

. rudan uygulanmak zorundadır. · 
Üye devletlerin herhangi bir ne
denle bu uygulamadan kaçmma
lan veya çekinceler koyınaları 

mümkün değildir. 
İkincisi topluluk hukuk ku

ralları ile ulusal hukuk kuralları 
çatıştıkları zaman topluluk huku
ku kurallarının üstünlüğü kabul 
edilmiştir. Bu nokta da üye ülke
ler, herhangi bir nedenle, örneğin 
eğemenlik ve hükümranlık. hak
larını ileri sürerek bu ilkeyi gö
zardı edemezler. 

Bu iki kural nedeniyle tam 
üyelik sürecinde, Türkiye ilc AB 
arasmda hukuk alanında ciddi 
uyuşmazlıkların çıkacağı kesin
dir. Bu uyuşmazlıkların ı,:özü

münde en önemli engeller. Tür
kiye'de ulusal şovenizmin (Türk 
şovenizıni) yıllar yılı topluma 
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pompalanmış olması, devletin 
dokunulmazlığı fikri ve politik 
elitin tolerans eksikliğinden kay
naklanmaktadır.· Devletin doku
nulmazlığı ve ulusun üstünlüğü 
ilkeleri Türk hukuk sistemi için
de de fonnüle edilmiştir. Nite
kim 19X2 Anayasası'nin giriş 

bölümünde bu iki ~avram, "Bü
yük Türk Milleti, kutsal Türk 
Devleti" olarakçok çarpıcı ve 
çok çağdışı bir biçimde vurgu
lanmıştır. (Bu cümle 1995 yılın
da yapılan anayasa değişikliği 

ile , "Yüce Türk Devleti" biçimi
ne dönüştürüldü.) Siyasi erk bu 
olgutarla şekillendirdiği topluma 
yeni değerleri benimsetmek is
terken büyük sıkıntılar yaşaya
caktır. Yani siyasi erk, Türkiye 
kamuoyunu yeniden biçimien
clirmek gibi zor bir görevin altın
da olacaktır. 

• Eğemenlik ve yetki devri 
AB'ne kahlah her üye devlet 

eğemenlik hak ve yetkilerinin 
bir kısmıııı AB'nin organlarına 
devretmek yükümlüiUğü altıııda
dır. Aday üye statüsü kazanmış 
olan Türkiye açısıııdan artık bu 
süreç başlamış bulunmaktadır. 

Bu bakımdan Türkiye, AB or
ganlarınııı kararlarını sıııırlayıcı 

nitelikte bulunan veya bunlarla 
çatışan, fakat kendi eğemenlik 
haklarını' içeren hukuk normları
nı, kaldııınak veya en azından 
yumuşatmak gibi bir mecburiyet 
ile karşı karşıyadır. Her ne kadar 
1982 Anayasası 'nııı 90/5 mad
desinde ·:usulüne göre yürürlü-' 
.~e konmuş milletlerarası andiaş
malar kanun hükmündedir" hü
kümü bulunuyorsa da, bu hüküm 
eğemenlik hak ve yetkilerin bel
li olçüde AB'nin yetkili organla
rına devrine yetmemektedir. 
Çünkü andlaşmalardan kaynak
lanan bir hukuk normunun iç hu-

Adaylık sürecinde ... DENG 
kuk normu olarak kabulü, o nor
mun iç hukuk normları üzerinde 
olduğu anlamına gelmez. Başka 
bir deyişle iç hukukun, andiaş
malarta ortaya çıkan kurallara 
tabi olması ve buna göre düzen
lenmesi mecburiyeti getirmez. 
Oysa ki AB Hukuku iç hukukun 
üzerinde bir konuma sahiptir. 
AB Hukuku normlarını, iç hu
kuk normları kuvvetinde görınek 
mümkün olmadığı gibi, anayasa
nın bu hükmüne dayanarak, 
AB 'ne girmenin hukuksal alan
daki koşullarınııı yerine getiril
miş olduğu biçiminde bir tez de 
ileri sürülemez. 

19X2 Anayasası 'nın devletin 
vğemenliğini tanımlayan ve bu 
eğemenliğin sınırlarını çizen 6. 
Maddesi eğemenliğin tanımı ve 
sınırları ve devri konusunda şu 
ilkeyi koymaktadır: "E~~enıenlik 

kayıtsız şartsız milletindir: Tiirk 
milleti, eğenıenlij?ini, anayasa
nın koyduğu esaslara göre yetki
li organlar eliyle kullanu: E,~e
menli,~in kullanılması, hiçhir su
rette hiı.;hir kişiye, zümreye ve sı
n!la hırakılamaz. Hiçhir kimse 
veya organ kayna,~ını anayasad
ran alnıayan hiçhir devlet yetki
sini kullanamaz." Bu hukusal il
kc, AB Hukuku açısıııdan son 
derece katı bir hukuk normudur. 
Bu lmkuk normunun yumuşatıl
ması istemi Türkiye'nin önüne 
her zaman gelecektir. Çünkü 
eğemenliğin bir bölümünün AB 
organlarına devri bir zorunluluk 
olarak ortaya çıkacağı gibi, AB 
hukuku içinde "millet" tanımı da 
artık farklı biçimde algılanmakta 
ve _ tanımlanmaktadır. Ayrıca 

AB 'nin yetkili organlarına eğe
menlik yetkilerinin bir kısmının 
devri zorunluluğu, anayasanın 

"e,~enıenli,~in devredilenıe~li,~i" 

konusundaki ilke ile de çeliş

mekte ve hukuksal olarak bu il-

keyi işlevsiz kılmaktır. 
Devredilmesi gereken bu 

eğemenlik yetkileri nelerdir ve 
kimlere devredilir'! 

Devletin eğemenlik yetkile
rini, 1982 Anayasası 7. madde 
ile_ "yasama yetkisi". 8. madde 
ile "yüriitme yetkisi" ve 9. madde 
ile de "yargı yetkisi"ni düzenle
miştir. Anayasaya göre bu yetki
leri, Türk milleti adına TBMM. 
Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kuru
lu ve Bağımsız Mahkemeler kul
lanır. 

Türkiye AB'ne tam üye ola
rak katıldığı zaman, devletin bu 
eğemenlik yetkileri belli ölçüde 
sınırlanacaktır. Devletin bu eğe
menlik yelkilerinden yasama 
yetkisi, AB Konseyi ve AB Ko
misyonu 'nun tüzük ve kararları 
ile, yürütme yetkisi, yine AB 'nin 
aynı organlarının kararları ile ve 
yargı yetkisi ise, AHİM'nin (Av
rupa İnsan Hakları Mahkemesi) 
yargı yetkisi ilc s_ınırlanmı~ ola-.· 
caktır. 

• Sadece Eğernanliğin 
Sınırlanması mı? 

Genel eğemenlik sınırlanıası 
mecburiyetinin yanında Türkiye. 
AB'ne adaylık sürecinde Özel 
hükümler itibariyle de anayasa
da ve yasalarda değişiklik yapa
rak hukuksal alanda uyumlu ha
le gelmek zorundadır. 1 9X2 Ana
yasası'nda yer alan ve AB Hu
kukuna uyum sa$1amak için de
ğiştirilmesi veya yumu~atılınası 
zorunlu olan diğer hükümleri de 
satırbaşlarıyla belirtmek istiyo
rum. Btinlar, 1982 Anayasa
sı' nın yabancıların dururriu i le 
ilgi li 1 6., yerleşme ve seyahat 
hürriyeti ile ilgili :n., kamutaş
tırina ile ilgili 46., çalışına ve 
sözleşme hürriyeti ile ilgili 4X .. 
çalışma hakkı ve ödevi ile ilgili 
49., çalışma şartları ve dinlenme 
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Olaylar ve Görüşler 
hakkı ile ilgili 50., ücretlerde 
adalet sağlanması ile ilgili 55., 
sosyal güvenlik hakkı ile ilgili 
60., sağlık hizmetleri ve çevre
nin korunması ile ilgili 56., ver
gi ödevi ile ilgili 73., planlama 
ile ilgili 166. ve inkılap kanun
larının korunması ile ilgili 174. 
maddelerdir. 

Bütün bu anayasal hak, öz
gürlük ve ödevlerin düzenlen
ınesi biçimi ile AB Hukuku ara
sında çatışmaların olacağı ve bu 
nedenle AB Hukuku'na uygun 
düzenlernelerin ve yumuşatma
ların yapılması, tam üyelik sü" 
recinde Türkiye için kaçınılmaz 
olacaktır. 

Bu konulardaki hukuk 
normlarında yeni düzenlemele
re ve yuınuşatınalara gidildiğin-

. de, devleti yönetme anlayışı ve 
devletin ideolojisi açısından çok 
önemli ve ciddi sorunların yaşa
nacağı da kaçınılmaz olacaktır. 
Özellikle anayasaya göre değiş
tirilmesinin teklif edilmesi dahi 
mümkün olmayan "inkılap ka
nunlarının" AB Hukuku ile 
açıkça çatışan hükümlerinin de
ğiştirilınesinde veya yuınuşatıl
ınasında ciddi sıkıntılar yaşana
caktır. 

• eaşka Özel 
Konular da Var 

Türkiye, AB 'ne tam üye 
olarak katılması durumunda, 
gerek Roma Andlaşması'ndan, 
gerek AET Ortaklık Andiaşma
sı' ndan kaynaklanan bazı yü~ 

küınlülükler ile karşı karşıya 

olacaktır. Bu anlamda Türkiye, 
Anayasa' daki değişikliklerin 

dışında diğer iç hukuk normları
nı da AB Hukuku sistemine uy
gun biçimde yeniden düzenle
mek yükümlülüğü altında ola
caktır. Bu normların bazılarını 

Adaylık sürecinde ... DENG 
da satırbaşları ele sıralamak 

mümkündür: 
-Yabancılar hakkında geti

rilmiş olan bazı kısıtlayıcı hü
kümlerin yasalardan ayıklan

ınası. (Yabancıların taşınmaz 

ınal alımları önem kazanmakta
dır.) 

-Vatandaşlık tanımı ve lm
kukun yeniden gözden geçiril
mesi, 

-Türk Ceza Kanunu'ndaki 
bazı hükümlerin değiştirilmesi 

(Bu alanda özellikle 141, 142, 
ve 163. maddelerin kaldırılmış 
olmasına karşın, hala değişmesi 
_gerekli epey madde bulunmak
tadır. Özellikle idam cezasını 
içeren maddelerin öncelikle de
ğişmesi gerekmektedir), 

-Sendikal haklara getirilen 
kısıtlamaların kaldırılması, 

-Terörle Mücadele Kanu
nu' ndaki düşünce özgürlüğünü 
kısıtlayan düzeniemelerin kal-
çlırılması, , 

-Azınlık haklannın konın

ması konusunda engelleyici hü
kümlerin kaldırılması. Bu hü
kümlerin kaldınfması da yetme
mekte, bu alanda azınlıklara 

azınlık haklarının tanınması ve 
bu hakların hukuksal güvenceye 
kavuşturulması da gerekir. 
Özellikle Kopenhag Kriterleri 
açısından bu durum, aday ülke
nin tam üye olabilmesinin ol
mazsa olmaz şartı durumunda
dır. 

• Demokrasi ve 
insan tiakları 

Türkiye'nin AB ile olan iliş
kilerinde demokrasi ve insan 
hakları sorunları, her zaman en 
sorunlu alanlar olmuştur. Ancak 
1983 den bu yana demokrasi 
konusunda anayasal ve yasal 
bazı engel ve yasaklamaların 

kaldırılması ile demokratik par
lementer rejim önemli bazı so
runlardan arındı. Kuşkusuz bu 
elemorasinin Türkiye' de hala 
sorunsuz öldtiğu anlamına gel

memektedir. 
Gerek Siyasal Partiler Kanu

nu'nda ve gerekse Seçim mev
zuatında AB Hukuku'nun stan
dartlarıyla çelişen hususlar· hala 
mevcuttur. Bunların saptanması 
ve ayıklanması gerekir. Siyasal 
partilerin kapatılması AB Hu
kuku normlarının anladığı bir 
husus değildir. Bu nedenle .Tür
kiye, bu konuda çok kalıcı, cid
di ve AB Hukuku standartlarına 
uygun düzenlemeler getirmek 
durumundadır. 

İıisan hakları bağlaınında da 
Türkiye henüz AB'nin yerleşik . 
normlarının düzeyini yakalaya
bilmiş değildir. Öğle görünüyor 
ki bu hususta pek ·aceleci de 
davranmaınaktadır. Ancak bü
tün bunlar tam üyelik için önü
ne konulacak şartlardır ve Tür
kiye bunları aşmak zorundadır. 

Anayasada mevcut temel 
hak ve özgürlükler için getirilen 
sınırlamalardaki kriterlerin ye
niden gözden geçirilmeleri ve 
daha çağdaş tanımiara kavuştu
rulması gerekecektir. Öyle ki 
hiçbir sınırlamanın hak ve öz
gürlüklerin özünü zedeleyici ni
telikte olmaması gerekir. 

İnsan onurunu herşeyin üze
rinde tutan bir lmkuk sistemine 
ihtiyaç olacaktır. Bu bakımdan 
özellikle yargısız infaz , işkence 
ve kötü muamele gibi eylemle
rin ne sebeple olursa olsun ma
zur görülıneyeceği ilkesinden 
hareketle, gerek Türk Ceza Ka
nunu 'nda ve gerekse Pplis Vazi
fe ve Selahiyetleri Kanunu'nda 
önemli değişiklikler gerekecek
tir. 
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Olaylar ve Görüşler 
• Kürt Sorunu 

İnsan hakları açısından Tür
kiye'nin sahip olduğu sabıkayı 
silmesinin bir yolu da Kürt so
nınun çözümünden geçmekte
dir. ANAP Genel Başkanı Me
sut Yılmaz'ın "Türkiye'nin 
AB'ne üyeliği Diyai·bakır'dan 

geçer" beyanı, bu konuda doğru 
bir belirlemedir. 

Kuşkusuz Kürt sorunu, salt 
insan hakları boyutu ile açıkla
namaz. Genelde AB, Kürt soru
nu ile insan hakları sorunu ara
sında bir ilişki kurup birlikte te
lafuz ediyorsa da, bunun böyle 
olmadığı hem AB hem de Tür
kiye tarafından bilinmektedir. 
Bu makalede meseleye sadece 
hukuksal boyutu açısından bak
tığımız için bu sorunun esasına 
girmeyeceğiz. Ancak Kopenhag 
Kriterleri içinde yer alan "azın
lık hakları" tam üyeliğin vazge-· 
çilmez koşulu olarak konulduğu 
için değinmek gerekir. Bu koşul 
görünüşte siyasal bir durumu 
işaret etmesine karşın, çözümü 
hukuksal. nonnlara bağlanmış
tır. Azınlık haklarının hukuk 
sistemi içinde güvence altına 

alınması Kürt sorununun çözü
münde önemli bir adım olacak
tır. Bu noktada Anayasa'ya ve 
ilgili bazı yasalara yeni düzen
leyici hükümlerin konulması 

gerekmektedir. Böyle bir dü
zenlemenin Kürt sonlımnun çö
zümü olarak algılanmasının bü
yük bir yanılgı olduğunu da bil~ 
mek gerekir. Ancak Kürt soru
nunun çözümünde yol açıcı 

önemli bir işlevi yerine getire
cek önemli bir adımdır. 

Olağanüstü Hal'in devamı. 

ve Olağanüstü Hal Kanu
ntı 'ndaki antidemokratik hü
kümler, Terörle Mücadele Ka
nunu'nun mevcut hali, iç gü-

Adaylık sürecinde ... DENG 
venlikte evrensel hukuk kuralla
rıyla çelişen uygulamaların var
lığı, Türkiye'nin AB'ne tam 
üyeliği önünde hukuksal düzen~ 
lemelcrden kaynaklanan önemli. 
engcllerdir. Bu noktalarda da 
Türkiye'nin çok ciddi hukuksal 
iyileştirmeleri gcrçckleştirınesi 

gerekiyor. 

• Sonuç 
Dünya artık yeni kavramlar 

ve sistematikleri tanıyarak ve 
bunlara alışanık yaşanıayı sür
dürnıeye çalışacaktır. Yüzyıllar

dır süregelen ulusal iç hukukun 
üstünlüğü kavramı artık değeri

ni yitirmek durumunda olacak
tır. Daha evrensel ve daha enter
nasyonal hukuksal düzenleme
leri ve sistemleri, ikinci bin yı
lın yeni hukuk anlayışı ve sistc
mi olarak algılayacağız. 

Gerek hukuk literatüründe 
ve gerekse siyasi literatürele 
asırlardır kıskançlıkla konınan 

ve savunulan kavramların yeri
ne artık başka kavramlar yerle
şecektir. "Ulus devleti". "eğe

menlik", "ulus", "ulusal ekono
mi", "ulusal çıkarlar;' gibi kav
ramlar ilc, bundan böyle global
leşmenin getirdiği "topluluk" 
çıkarları ve yetkileri bir süre 
birlikte önemini koruyarak ya
şayaçaktır. Ama sonuçta glabal 
değerler daha öncelikli bir ko
numa geçecektir. Bu büyük de
ğişim ve dönüşümün doğal so
nuçlarından biri olarak, global 
hukuk sistemi de süreç içinde 
öncelikli ve giderek eğcmen bir 
konum kazanmış olacaktır. 

Türkiye 'nin AB 'ne tam üye 
olması için önünde "uzun-ince" 
bir yoL bulunmaktadır. Bu yolu 
Türkiye'nin sorunsuz katetmesi 
mümkün görünmüyor. Tam üye 
olmasının önünde ekonomik, si-

yasal, sosyal hatta dinsel engel
ler önemli ye tutmaktadır. K<ı

muoyunda da hep bH engclkr 
üzerinde tartışılmaktadır. Oysa 
ki kamuoyunda tartışılınay;uı 
hukuksal boyuttaki engellerin 
aşılmasının hiç de sanıldığı ka
dar kolay olmadığı ortadadır. 

Gerçi uzun diinenıdçn heri 
kamuoyunun dikkatleri n elen 

uzak. zaman zaman bu alanda 
toplanan ihtisas komisyon ları 
AB 'nin ilgili kuruniları ilc ili~
kileri sürdürmektedir. Hatta bu 
komisyonların bir hukuk envan
teri çıkarıp, AB Hııkııku ik 
uyumu konusundaki engelleri 
saplama çalı~maları yaptı kLııı 

ve projeler ürettikleri de hi 1 in
ınektedir. Ancak bu değişiklik
ler iinemli ölçüde siyas;d ir;ıdc 

tarafından hcniiz sonuç lan d ı rı ı. 
nuş değildir. Bunlar kaınuoyuıı;ı 
pek yansımanıakla biri ik tc lı u 
alandaki çalışmalar sürüyor. 

Esas olan. eğemenlik lıakl;ı
rının sınırlanması ve ckvri ko
nusunda Türkiye'nin ciddi ~ı

kıntıları ya~ayacağı gerçcğidir. 

Hatta bu noktada üniter devlet 
yapısının tartışmaya konu olma
sı kaçınılmaz gibi görünmekte
dir. Keza azınlıklar sorunu ve 
özetikle Kürt sonınunıın ~:özii · 
mü hukuk alanını biiyiik iilçiıdc 
ilgilcndirnıektcdir: Kürt siyase
tinin bugünden yarını hcklcım~
den acilen bu konuth somut lnı
kuksal projelerini bu tarlı~ııı;ı 

alanına taşımalı ve adaylık siirL:
cinde sorunun siyasal çözi.iıni.i

nün önünü açma ba!-iarısı giistcr
ıııclidir. Eğer bu noktada Kürt 
siyaseti gerekli performansı 

göstercnıezse, bir kez dalw ken
dilerine rağmen yapılacak dii

zenlcınclere uymak durumunda 

olacaklardır. 
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• 

Çalışma Ilişkileri ve Demokratikleşme 
Konusunda Türkiye Avrupa'nın Neresinde? 

Bu yazıd.a AB sürecini 
Avrupa Birl(~ine uyurnun 
sa,~lanabilmesi için neler 
yapılmasr gerektiğinden 

çok, AB sürecinde emek 
cephesini nelerin 

bekled(~ini, negatif/pozitif 
etkileme boyutunun ortaya 

konabilmesi için çeşitli. 
göstergelerin ele 

alınmasının kıyaslama 

yapılmasının daha doğru 
olacağma Inanıyorum. 

C. Faydali 

1963 yılında yapılan 
Ankara Andiaşmasm

dan Avrupa Ekonomik Top
luluğu (AET) sürecinden 
günümüzde Avrupa Birli
ği 'ne evrilen sürece kadar 
olan dönemi ve bugünden 
sonraki gelişmeleri değer

lendirmek birkaç kitaba ko
nu olacak düzeyde olduğu 
açıktır. 

Geçtiğimiz aylarda Hel
sinki'de yapılan Avrupa 
Birliği zirvesinde Türkiye'
nin aday adayı konumunun 
kabul edilmesinden sonra 
oluşturulan havayı iyi irete
lemek gerekiyor. 

Birçok Siya:si Organi
zasyonun ve medya kuru
luşlarınm Avrupa Birliğine 
aday adayı olma konumunu, 

demokratikleşme, ekono
mik gelişme ve çağdaşlaş
ma yolunda büyük aşama 
olarak lanse etmeleri ve bu 
konuda büyük gürültü oluş
turmaları, sürecin objektif 
olarak ele alınmasının 

önünde engel teşkil etmek
tedir. Bu durum Avrupa Bir- · 
liği sürecinin getireceği ne
gatif etkilerin gündeme ge
tirilmesini engellediği gibi 
pozitif etkilerin sağlıklı tar-

. tışılmaması gibi bir sonucu 
da doğurmaktadır. 

Avrupa Birliğine aday 
adaylığı konumunu abartıl

maması gerekir. 1960'1ı yıl
larda Türkiye'ye aday aday
lığı konuniu verilmiş, 19XO 
Askeri Darbesi sonucu geri 
alınmış ve 1999 yılında ye-
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Olaylar ve Görüşler 
niden bu statü tanınmıştır. 

Yeni Dünya Düzenindeki ser
mayenin bölgesel güç olma orga
nizasyonlarından (NAFTA, AF
TA, OSEAN) birisi de Avrupa 

Birliğidir. Avrupa ülkelerinin 
Türkiye:ye karşı tavırlarında is
tikrarlı bir çizgi olmamasına kar
şın, 65 milyonluk bir pazarı gö
zardı etmedikleri de açıktır. Tür
kiye 'yi mevcut sosyo-ekonomik, 
demokratikleşme düzeyi ile içine 
sindiremedikleri gibi, büyük bir 
pazar olma potansiyelinden dola
yı Avrupa Birliği sürecinin dışı
na itmeyi de göze alamamakta
dır. 

ABD kendisine karşı bir güç 
olarak gördüğü Avrupa Birliğini 
dizginleme, denetleme aracı ola
rak ta~eron ülkelerlullanma po
litikalarını gütmektedir. Balkan
larda Yugoslavya'nın parçalan
ması ABD için önemli fırsat do
ğuı'muş parçalanan ü1kelerden 
hegoırtonyasını kurmuştur. Ayrı

ca Hazar Bölgesinide Türkiye 
üzerinden denetimi altına alınaya 
çalışan ABD, Avrupa Birliği sü
recinde Türkiye'yi diğer taşeron 
ülkesi olarak görmektedir. Elbet
teki bu konuda daha birçok se
naryo üretilebilir. 

Olaya birde emeğin Avrupa<;ı 
Cephesinden bakmak gerekir. 
Eğer bugün Avrupa ülkelednde, 
demokrasi varsa, insan hakları, 
sendikal hak ve özgürlükler belli 
bir gelişmişlik düzeyinde ise bu 
Avrupa burjuvazinin hoşgörü

sünden kaynaklı bir sonuç değil
dir. Yüzyıllardır sürdürülen sınıf. 
mücadelesiqin kazanımlarıdır. 

Şunu da hemen belirtrnek gere
kir, emeğin Avrupasındaki dina
mikler sahip oldukları hakların 

tüm dünya ülkelerine yaygınlaş
ması noktasında enternasyonalist 
dayanışma konusunda iyi sınav 

verdikleri söylenemez. Ne za-

Çalışma ilişkileri ve ... DENG 
ınanki küreselleşme sonucunda 
işye'rleri az gelişmiş ülkelere ta
şındı, hükümetler sosyal harca-

. ınaları kısrnaya başladı o zaman 
gelişınemiş ülkelerin büyük sı

kıntı çeken emekçi sınıfının var
lığını farkedebildiler. 

Bu yazıda AB sürecini Avru
pa Birliğine uyurnun sağlanabil
mesi için neler yapılması gerek
tiğinden çok, AB sürecinde 
emek cephesini nelerin bekledi
ğini, negatif/pozitif etkilerne bo
yutunun ortaya konabitmesi için 
çeşitli göstergelerin ele alınması
nın kıyaslama yapılınasının daha 
doğru olacağına inanıyorum: 

Ernek cephesinde son dö
nemlerde yapılan tartışmalardan 
biri de Avrupa Birliğinin mevzu
atına u)ii.ııplulaştırma politikala
rının Türkiye'de ne gibi değişim
ler -yaratacağıdır. Oysa konuya 
salt Ayrupa Birliği mevzuat cep
hesinden yaklaşmakolayı dı:tralt
rnak anlamına gelmektedir. Av
rupa Bitliğinin çalışına hayatına 
yönelik ayrıntılı bir mevzuatı bu
lunmamaktadır. Daha çok ilke 
düzeyinde yaklaşırnlar vardır. 

AB' de çalışına hayatına yö
nelik rnevzuatın ayrıntılı bir şe
kilde düzenlenmesi, Avrupa'daki 
sendikaların istediği birşey de
ğildir. Çünkü Avrupa ülkelerinde 
mevzuat açısında farklı gelenek
ler vardır. Anglo-Saksson gele
neğini sürdüren ülkeler genellik~ 
le sözleşmeci bir yaklaşımı sür
dürmüşlerdir. Bu ülkelerde kısa 
anayasa, çerçeve sunan yasalar, 
ayrıntıların ise sözleşmelerde yer 
aldığı bir durum sözkonusudur; 
Fransa, Yunanistan gibi ülkeler
de ise mevzuata bir yaklaşım 
sözkonusudur, yasalar daha ay
rıntılıdır. Diğer bir etkende, Av
nıpa Birliğinde üye olan ülkele
rin gelişmişlik düzeyindeki fark
lı lık I ardır. İngiltere' deki ek ono-

mik gelişmişlik düzeyi ile Poı1e
kiz ve Yunanistan'ın ekonomik 
gelişmişlik düzeyi oldukça fark-· 
!ıdır. Bu fark sendikal, sosyal 
haklarda kendisini göstermekte
dir. 

Böylesi bir durunıda Avrlıpü 
Birliği çalışma mevzuatını oluş

tururken hangi gelişmişlik düze
yini baz alacağı tartışması tüke
tilıneıniştir. Eğer Yunanistan 'ın 
standartları üzerinden bir mevzu
at oluşturulursa, bu durum daha 
gelişmiş ülkelerde hak gasbına 

yol açacaktır. Tersi ç\uramda ise 
gelişmişlik düzeyi daha düşük 
olanlara yeni yükümlülükler ge
tirecektir. 

Bu olumsuzluklar düşi.iniile

rek, Avrupa Sendikaları AB ·nın 
mevzuatının ayrıntıl.andıı:ı lması 

konusl.ında fazla lsrarcı olınamış
lardır. Bu yaklaşım Türkiye için
de geçerlidir. Türkiye 'deki çalış
ma Myahna yönelik hak ve iiz
gürli.ikle~i salt AB mevzuat; çer- , 
çevesinde ele almak istenınedik 
sonuçlara yol açabilir. Böylesi 
bir kar~ıla~tırmalarda hak ve iiz

gürlüklerin en gelişkin olduğu 

örneklerin referans alınması da

ha ufuk açıcı olacaktır. 
Avrupa Birliğinin mevzuatıııı 

oluşturan belgeleri tekrar anım
sat.arak çalışma hayatının ii nem 1 i 
belgelerinden Avrupa Sosyal 
Şartı ve -Kopenhag Toplumsal 
Kalkınına Deklerasyonu çerçe
vesinde bazı ba~lıklarıyla AB ül
keleri ve Türkiye' deki durum 
karşılaştırmasına·geçebiliriz. 

Örgi.itlenıiıe, insan hakları ve 
sosyal haklar çerçevesinde refe
rans alınan belgeler; 

• İnsan Hakları Evrensel Bil
dirgesi, 

• Avrupa İnsan Hakları Söz
leşmesi, 

• Avrupa Sosyal Şartı, 
• Kadınlara KarŞı Ber Türlü 
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Olaylar ve Görüşler 
Aynıncılığın Önlenmesi Ulusla
rarası Sözleşmesi 

• Çocuk Haklan Sözleşmesi 
• Kopenhag Toplumsal Kal

kınına Deklerasyon 
• Uluslararası Çalışma Ör

gütü (ILO)'nun Amaç ve Hedef
lerine İlişkin Bildirge 

• Çalışınaya İlişkin Temel 
Haklar ve İlkeler ILO Bildirge
si, 

• ILO Sözleşmeleri 
• Maastricht Anlaşması, 
• Helsinki Nihai Senedi 
• Avrupa Sosyal Güvenlik 

Kodu 
Diğer belgeler ise AB'ni 

kendi sürecin hukuki mevzuatı
nın bir parçası olan ve tüm ülke
ler için doğrudan geçerli olan re
gülasyonlar ve ulusal uygulama 
önlemleri gerektiren direktifler
dir. 

Çeşitli alanlarda oluşturulan 
direktifler, 

• İşçi leri~ serbest dolaşımı 
• Yaşama ve çalışma koşul-

ları 

• Eşit ımıarnele 
• İşçilerin Bilgilendirilmesi 

ve danışma 
• İşçi Sağlığı İş Güvenliği 
Avrupa Sosyal Şartı, Kopen

bag Toplumsal Kalkınma De.kle
rasyonu ve ILO Sözleşmeleri 

çerçevesinde AB ülkeleri ve 
Türkiye'deki çalışma hayatıyla 

ilgili karşılaştırmalar. 

A- AB Sürecinin Çalışma 
Hayatına Yansıyacak 

Olguları 

1- Serbestleşme 
Kopenhag Toplumsal Kal

kınma Deklerasyonunun 9-
haahhüdü P fıkrasında Ticari 
faaliyetlerin düzenlenmesi ile. il
gili şu ilke kabul edilir : "Büyü
menin gelir, istihdam ve ticaret 

Çalışma ilişkileri ve ... DENG 
gibi unsurlara daha fazla bağlı 
olduğu süreçlerde bu unsurların 
birbirlerini karşılıklı olarak güç
lendirdiklerini unutmaksızın ve 
Nihai Belge'nin uygulanmasının 
etkilerini değerlendirirken Afri
ka ülkelerinin ve en az gelişmiş 
ülkelerin eksiksiz yararlanmaları 
gerektiğine dikkat ederek, Dün
ya Ticaret Örgütü'nü kuran Mar
rakeş Andlaşma,sında yeralan ta
mamlayıcı koşullarda dahil ol
mak üzere Uruguay Yuvarlak 
masa toplantısı Nihai Belgesinde 
yeralan çok taraflı ticaretic ilgili 
hükümlerin programlandığı za
man dilimi içinde uygulanmasını 
sağlayacağız". 

Bu taahhütte Uruguay raun
dan başlayan Seatlc'de devam 
eden "millieneum raund"un ilke
lerinin hayata geçirileceği ifade 
edilmektedir. Daha somut . ifa
deyle, Mali ve Ticari sektörde 
gerçekleştirilen serbestleşmenin 

sağlanmasıyla yetinilmeyerek, 
hizmetler sektöründe· de serbest
leşmeye gidirecektir. Liberali
z~syonun sağlanınası karşımıza 

çıkmaktadır. 

Hizmetler Sektörün Serbest
leşınesinin olası sonuçları şun

lardır; 
• Kamu hizmetlerinin ticari

leştirilerek, bu işletmelerin Çok 
Uluslu Şirketler aracılığıyla yü
rütülmesi 

• Kamusal yarar yerine "kar" 
gözetilerek kamu işletmelerinin 
özelleştirilmesi AB ülkelerinde 
daha önce kamu aracılığıyla yü
rütülen hizmetler sektörünün 
özelleŞtirilmesi sonucunda mil
yonlan~a işçi işinden olmuştur. 

Örneğin enerji sektöndeki Libe
ralizasyon sonucunda istihd,am
da %25'lik bir azaltılmaya gidil
mesi şirketietin lfedefle.ri arasın
dadır ... 

• Hizmetler Sektöründe ya-

pılan sözleşmelerde ulusal hu
kuk devre dışı bırakılarak, ulus
lararası tahkim'in devreye sokul
ınası, 

• Orijinin de insan, insanın 
refahıyerine şirketlerin çıkarının 

esas alındığı Çok Taraflı Yatırım 
Andlaşmalarının (MAl) devreye 
sokulması, 

• Çok Uluslu Şirketlerin de
netimine geçen hizmetlerin "pi
yasa malı" olarak halka pahalı 

olarak sunulması, 
• Hizmetler Sektöründeki 

Liberali'zasyon sürecinde işsizli
ğin ve sendikasıziaştırma olgu
sunun daha da artması. Serbest
Jeşme ve Liberalizasyon politi
kaları sonucunda AB ülkeleri ve 
tüm dünya ülkelerinele yaşanılan 
·diğer bir olayda sendikasızlaştır
ınaclır. Gelişmiş ve gelişmekte 

olan tüm ülkelerde sendikalı işçi 
sayısında azalmalar yaşanmakta
dır. 25 milyon civarında faal nü- · 
fusu bulunan Türkiye'de sendi
kalı sayısı 1 ,2 mflyon civarında 
olup TİS ve grev hakkını kulla
nanların sayısı 70Ö bin civarın
dadır. Serbestleşme politikaları 

oldukça düşük oranda bulunan 
sendikalılaşma oranını daha da 
clüşi.irecektir. · 

2· istihdam 
İşsizlikle ilgili olarak 1919 

yılında Uluslararası Çalışma Ör-
. gütü Genel Konferansında "İş
sizliği önleme ve onun sonuçla
rına bir çare bulma araçlarına 

müteallık 2 numaralı JLO Sü.z
·ıeşmesi imzalanmıştır. 

• Avrupa Sosyal Şartı Bü
lüm I madde 1 "Herkesin, öz
gürce edinchileceği bir işle yaşa
'ınını. sağlama fırsatı olacaktır. 

Bülüm Il madde 1.1 "Tüm is
tihdamı getçekleştirmek üzere 
olabildiğince yüksek ve istikrarlı 
bir istihdam dj.izeyine ulaşınayı 
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Olaylar ve Görüşler Çalışma ilişkileri ve ... DENG 
ve bu düzeyi korumayı başta gelen amaç ve sorum
luluklardan biri sayınayı taahhüt eder" denilmekte" 

dir. 
- Kopenhag Toplumsal Kalkınma Dekleras

yonu 3. 
Taahhüt'te istihdaınla ilgilidir. "Tam İstihdam 
ve toplumsal politikalarıınızın temel. önceliği· ola
rak belirlemeyi ve bütün kadın ve erkeklerin öz
gürce üretken istihdam ve iş seçmeleri yoluyla 
sağlam ve sürekli geçinme olanakları yaratabilme
lerini sağlamayı taahhüt ediyoruz." 

işsizliği önleme ilc ilgili daha birçok uluslarara~ 
sı belgeler bulunmasına rağmen, gerek gelişmiş, 
gerekçe az gcli~ıniş, ülkelerde işsizlik oranı art
maktadır. 

İşsizlik Oranı 

1989 1996 

Belçika 10.2 14.2 

Danimarka 9.4 x.9 

Alınanya 7.9 11.2 

Yunanistan 7.9 10.2 

İspanya 17:3 22.3 

Fransa 9.4 12.1 

İtalya 11.4 12.1 

İngiltere 6.3 
1 8.2 

İsveç 1.4 7.6 

Kaynak: EC 1996 A 

Türkiye'de i~sizlik DiE rakamlarına göre eksik 
istihdam la birlikte %12 civarında gösteriiseele ta
rım sektöründeki işsizlikte eklendiğinde %26 ora
nında işsizlik vardır. 

· Bir önceki bölümde belirtilen hizmetler serbest

leşme politikalarına getireceği işsizlik yanında 

IMF'ye verilen niyet mektubunda taahhüt edilen 
Tarım sektöründe Liberalizasyon politikalarının 

uygulanınası sonucunda işsizlik daha da artacaktır. 
Birçok sektörde, teknoloji yoğun işletmelerin 

devreye girmesi AB ülkelerinde işsizliği önemli öl
çüde arltıımıştır. Özellikle büro işkolunda istih
(tamda büyük azalışlar yaşanmıştır. Bilgisayarla 
daha yeni yeni tanışan Türkiye'de de bu işkolunda 
büyük orçmda istihdam daralınasi yaşanacaktır. 

Görüldüğü gibi uygulanan ekonomik politikalar 
sonucunda, birçok haklar yalnızca belgeler üzerin-

de kalmaktadır. 

3- Gümrük Birliği 
• Kopenhag Gümrük Duvarlarının Kalkın

masının Olası Sonuçlarına Yünelik Olarak, 
Toplumsal Kalkınına Deklerasyonu; Taahhüt 
9'un 'C' fıkrasında "Küçük ve çok küçük i~letnıe
lerin, r~smi olniayan sektördekilerde dahil olmak 
üzere toplumdaki mağdur olmuş sektörlere özel 
önem vererek, daha fazla kredi alnıalarını te~vik 

edeceğiz." 

• Taahhüt 9'un 'g' fıkrasında "Kalkınmakta 
olan ülkelerin, temel insani gereksinimleri kar~ıla
yabilıneleri için geliştirmektc oldukları ticaretin 
Liberalizasyonu sürecinin etkilerini dcnctleyece
ğiz, bu ülkelerin uluslararası pazarlara daha fazla 
girmelerine yönelik yeni insiyatifler oluşturmaları
na özel önem vereceğiz." denilmektedir. 

• Maastrich anlaşın'asının hedel'i de Avrupa 'da 
"tek pazar-tek para''dır. 

1996 yılında Türkiye Güımük Birliğine büyük 
şaınatalarla girdi. Ülkede bir devrim havası olu~tu
ruldu. Gümrük Birliğine girildiğinde "otomotiv ve 
dayanaklı tüketim ınallarında büyük dampingler 
olacak ve rekabet ortaını eksiksiz sağlanacak" yay
garası kopartılmıştı. Türkiye Gümrük Birliği sonu
cunda büyümesini ve kalkınınasını sürdürecck,ti. 

Avrupa Birliği projesi. ekonomik, s(ısyal. de
mokratik, insan. hakları çerçevesinde bütlinlliklü bir 
proje iddiasına karşın, her nedense bı; sürece katı· 
lan ülkelerde öne çıkan yalnızca ekonomi yönüdür. 

Gümrük Birliği de bu yaklaşımııı somut örneği
dir. Demokratikleşme ve insan haklarıııın inşa edil
me sürecinde büyük eksiklikle;·i bulunan Türkiye·_ 
nin Gümrük Birliği'ne gitmesinde hiçbir itiraz ol
mamıştır. Kaldı ki Gümrük Birliği 'ne kabul de bel
li koşullarda sağlanmıştır. "Mallar arası bir birliğe 
evet fak<it insanların birliğine J:layır" şeklinde çifte 
standart uygulanmıştır. 

Gümrük Birliği sonucunda ki.içük ve orta ülçt:k
li birçok işletme· in as etmiştir. imalat sektöründe 
%9'1uk daralımı yaşanmıştır. Ayrıca ihracaatta 
%9'1uk artışa karşılık ithalauı %60'1ık bir artı~ 

meydana gelmiştir. Gümrük Birliği süreci 1996 yı
lından da buyana Türkiye'nin <ıleyhine bir durum 

yaratmıştır. 

4- istihdamda Esneklik 
• Avrupa Sosyal, Şartı Bölüm I'in 3.şıkkı 

"Tüm çalışanların güvenli ve sağlıklı çalışına ko-
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Olaylar ve Görüşler Çalışma ilişkileri ve ... DENG 
şullarına sahip olma hakkı vardır" 
• Avrupa Sosyal Şartı Bölüm II 7.maddesi 3.şıkkı Henüz zorunlu öğrenim çağında olanların eğitim

lerinden tam anlamıyla yararlanmalarını engelleyecek işlerde çalı~ınamalarını sağlamayı taahhüt ederkr.'' 
• Avrupa Sosyal Şartı Bölüm II 8.maddenin 4.şıkkı (b) fıkrası" 
Küreselleşme politikaları sonucunda üretim biçimini doğrudan etkilemi~, kitlesel-seri üretim yerine az 

ölçekli, sipariş usulü üretim modeline geçmiştir. Üretim sürecindeki' bu değişiklik, mekan, zaman ve islih
dam esnekliğini doğurmuştur. 

Küçük ölçekli·işletmeler ve üretimin parçalanması sonucunda emek cephesinde de önemli deği~iklik
ler yaşanın ı ştır. 

Vasıflı-vasıl'sız emek arasında farklılık artmış, çocuk ve kadın işçiliği artmıştır. Ayı'ıca sipariş usulü 
üretimden dolayı sürekli istihdam yerine süresi belirli proje düzeyinde, evlerde, küçük atölyclerde istihdam 
tercih edilmiştir. 

AB ülkelerinde part-time, esnek istihdamcia bulunanların kısmen sosyal hakları korunmasına karşın. az 
gelişmiş ülkelerde esnek istihdam edilenler sigortasız, güvencesiz ve sendikasız çalıştırılınaktadırlar. 

1 AB ülkelerinde part-time ve tam çalişma saatine uymayanların durumu: j 

Tüm Hak Sahibi Olmak İçin 
ÜLKE Gerekli Ödeme Eşiği Ya da Ek. Hak Sahibi Olma koşulları 

Minimum Saat 

İspanya Hafta 12 Saat -
·--

Hollanda Saat Sınırı Yok -
Lüksemburg Haftada 16 Saat Daha az katkı payı 

Finlandiya Haftada 18 Saat Tüm zamanlı işler için uygunluk 

Belçika Günde 3 Saat -
İngiltere ·Haftada 57 Sterlinlik Kazanç Tüm zamanl·ı içişler için uygunluk 

Kaynak: Nuber_v V..IJ_ 7996A 

Yukarıda görliklüğü gibi AB ülkelerinde esnek istihdam kapsamında çalışanlarında tam istihdanıda bu
lunanlar gibi sosyal hakları bulunmaktadır. AB ülkelerinde bu hakların bulunması gözardı edilerek, Avru
pa'da esnek istihdam var Türkiye'de de olsun denilerek, TUSİAD esnek istihdamla ilgili yasa tasarısı ha
zırlamaktadır. 

B. Çalışma Hayatına yönelik 
Avrupa birliği türkiye Kıyaslamalırı 

1. Sendikal Hak ve Özgürlükler 
Sendikal hak ve özgürlüklere yönelik önemli düzenlemeler şunlardır : 
• İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin 23.maddesi 4. şıkkı "Herkesin çıkarını korumak için sendi

ka kuıına veya sendikaya üye olma hakkı vardır." 
• Avrupa Sosyal Şartı Bölüm l'in 5. şıkkı "Tüm Çalışanlar ve Çalıştıranlar ekonomik ve sosyal çı

karlarını korumak amacıyla ulusal ve uluslararası kuruluşlar düzeyinde örgütlenme özgürlüğüne sahipti,r". 
• Bölüm l'in 6.şıkkı "Tüm çalı~anlar ve çalıştıranlar toplu pazarlık hakkına sahiptir." 
• Avrupa Sosyal Şartı Bölüm ll'in 6.maddenin 4.şıkkı "Menfeat uyuşmazlığı durumunda çalışanla

rın ve çalıştıranların bir önceki toplu sözleşmelerden doğabilecek yükümlülükler saklı kalmak üzere grev 
hakkı dahil, ortak hareket hakkını tanır." 

• Örgütlenme ve toplu pazarlık hakkı idelerinin uygulanınasma ilişkin 98 Sayılı ILO Sözleşme
sinin l.maddesi "İşçiler çalışına hususunda sendika hürriyetine hale! getiııneye matul her türlü gözetic i 
harekete karşı tavır himayeden faydalanacaktır." 
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Olaylar ve Görüşler Çalışma ilişkileri ve ... DENG 
• Sendika -Özgürlüğü ve Örgütlenme Hakkı

nın Korunmasına İlişkin 87 Sayılı ILO Sözleş
mesinin Il.Bölüm madde 1.1 "Hakkından bu söz

leşmenin yürürlükte bulunduğu uluslararası çalış

ma örgütünün her üyesi, çalışanların ve işverenle

rin örgütlenme hakkını serbestçe kullanmalarını 

sağlamak amacıyla gerekli ve uygun bütün önlem

leri alnıakla yükümlüdür. 
• Kamu Hizmetinde, Örgütlenme Hakkının 

Korunmasının ve İstihdam Koşullarının Belir
lenınesi Yöntemlerine İlişkin 151 Sayılı ILO 

Sözleşmesinin Iİ.Bölüm 4.maddesini l.şıkkı 

, "Kamu görevlileri çalıştırmaları konusunda sendi

kalaşma özgürlüğüne helal getirecek her türlü ay

rımcılığa karşı yeterli korumadan yararlanacaklar
dır." Aynı sözleşmenin VI.Bölüm 9.maddesi "Ka
mu görevlileri, diğer çalışanlar gibi yalnızca görev- : 

1 

lerinin niteliğinden ve statülerinden kaynaklanan 

yükümlülüklerine bağlı olarak örgütlenme özgürlü
ğünlin normal olarak uygulanması için gerekli ki~i

sel ve siyasi haklardan yararlanacaklardn. 
Sendikal hak ve özgürlüklere dayanak noktası 

olacak daha birçok uluslararası belge mevcuttur. 

!LO uzmanlık komitelerini ve sendikal özgürlükler 
komitesinin kararları da belgelerden sayılmaktadır. 

Türkiye'de işçi statüste bulunanların sendika 
kurma, toplu sözleşme ve grev yapma hakları Ana
yasa'nın 53. 1 54.nıaddeleri ve 2821.,2822 sayılı ka

nunlarla düzenlenmiştir. 
İşçilerin sendikal hak ve özgürlükleri ilc ilgili 

olarak çalışma yaşamına ilişkin yasalarda düzeltil

mesi gereken öncelikli hususlar şunlardır : 
a) İşyeri barajının kaldırılması, 
b) işkolu barajının kaldırılnıa!'ı, 

Avrupa Birliği Ülkelerinde Memurların .Sendikalaşma, 
Toplu Sözleşme Bağıtlama ve Grev Yapma Hakları 

Avrupa Birliği 
Sendikalaşına Hakkı Toplu Yasal Silahli Kuvvet Polis Tc~kilatı 

İşçile•~Je Sözleşme Grev 
Mensuplannın Mensuıllarının 

Ülkeleri 
Kendi Scndikala~ma Sendikala~ma 

Sendika lu- nyn seJ,di-
r1ndn kalard.n Hakkı Hakkı Hakkı Hakkı 

Belçika X X X 

:Qaniınarka X X X X X 

Alınanya X X X X X 

Fransa X X X X 

.Hollanda X X X 

İngiltere X X X 

İrlanda X k.h.b.y* X 

İtalya X X X 

İspanya X X X X 

Lüksemburg X X X X X 

Portekiz X X X 

Yunanistan X X X 

İsveç X X X ~ X X 

Avusturya X k.h.b.y* X X 

Finlandiya X X X X X 

*k.hb.y: Konu hakkında Bilgi Yoktur 
Kaynak: Ilo Avrupa Sendika Enstitüsü ve llo yayınları taranarak hazırlanmıştır. 
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Olaylar ve Görüşler Çalışma ilişkileri ve ... DENG 
c) Bazı işkollarının grev yasağının kaldırılması, 
d) Yasalarda, sendika tüzüklerinde bulunması 

gereken maddelerin ayıklanması, 
e) Hükümetingrev eıteleme yetkisinin kaldırıl

ması, 

f) Sendikal hak ve özgürlüklerle ilgili yasalarda 
ceza hükümlerinin ayıklanması. 

Kamu çalışanlarının ise Türkiye Avrupa Sosyal 
Şartının 5. ve 6.maddesine çekince koymasına rağ-

. men, 98, 87, 151 sayılı !LO sözleşmeleri AİHS, 
!LO Sendikal Özgürlük Komitesinin kararları gere- . 
ğince. sendika kurma, toplu sözleşme ve grev yap
ma ve siyaset yapma hakları vardır. Ancak hükü
metler çıkartmak istedikleri yasalarla bu hakları 

gönnemezlikten gelerek toplu sözleşme ve grev 
hakkını içermeye, örgütlenme hakkını oldukça kı
sıtlayan, yasaklar ve cezatarla 4olu anti-demokra
tik yasa çıkartma eğilimindeler. 

Türkiye sendikal hak ve özgürilikler açısında 
ancak birçok sözleşmeyi de onaylamamıştır. 52 
Evrensel insan hakları sözleşmelerinden 24 'ünü, 
181 ILO Sözleşmelerinden 34'ünü, 26 Avrupa 
Konseyi ve ek protokolUndan 8'ini imzalamış, 

Türkiye sendikal hak ve özgürlükler açısından 
bu kouumuyla Avrupa Konseyi üyelerinin en alt sı-
ralarında yer almaktadır. -. 

2. Ücretler 
İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, Avrupa Sos

yal Şartı, Kopenhag Toplumsal Kalkınma dekteras
yoncia ücretiere yönelik ilkeler ve kriterler şöyledir 

• İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi 23. mad
de 3. şıkkı "Herkesin kendisi ve ailesi için insah 
onuruna yaraşır ve gerekirse her türlü sosyal koru
ma önlemleriyle desteklenm\ş bir.yaşam sağlaya
cak adil ve elverişli bir ücrete hakkı vardır." 

4. şık "herkesin çıkarını korumak için sendika 
kunna veya sendikaya üye olma hakkı vardır." 

* Avrupa Sosyal Şarti Bölüm lİ, 4. madde
nin l. şıkkı "Çalışanların kendilerine ve ailelerine 
saygııi bir yaşam düzeyi sağlayacak ücret hakkına 
sahip olduklarının tariınması" 

3. şıkkı "Çalışan erkeklerle kadınlatın eşit işe 
eşit ücret hakkını tanımayı "taahhüt ederler; 

i Kopenhag Toptumsal Kalkimrta dekhıras
yonu taahhüt 1'iiı 'b' şıkkı "Herkesin gelir, kay
nak ve toplum hizmetlerinderi eşit biçimde yararla
nabilmesini desteklemeye dönük güçlendirici bir 
ekonomik ortam yaratacağız. 

• Eşit değerde iş için erkek ve kadın işÇiler 
arasında ücret eşitliği üz~rine 100 sayılı ILO 
Sözleşmesiı,in !.maddesi 1. şıkkı 'b' fıkrası "c~iı 
değerde iş için erkek ve kadın işçiler arasında ücn;t 
eşitliği" 

AB ülkelerinde ve Türkiye'de saat ücretleri: 

Ülke Sendikal Ücret -Dolar-

Belçika 13,21 

Danimarka . 16,5 

Fransa 
, 

10,43 

Almanya 20,06 

İtalya 14,14 

Hollanda 19,51 

Yunanistan 4,83 

Türkiye 1,6 

Kaynak: '95-'96 Petrol-Iş Yıllığı 

Türkiye'de saatlik ücretler bazi Avrupa ülkele
rinin l/20'si kadar olduğu gibi, çeşitli sektörlerde 
ve çalışanların statülerine göre büyük eşitsizlik 

vardır. 

Çeşitli yasalarla çalışanlar, işçi, memur, sözleş
meli, kapsam dışı eleman, taşeron işçisi vb. ayrıştı
rılmıştır. 

Aynı işi yapqnlar arasında ücret makası olduk
ça açılmıştır. Resmi olmayan sektörlerde asgari üc
retin altında çalışan insan sayısı milyonları bul
maktadır. Kaldı ki asgari ücret şu aııda 140 dolar 
civarındadır. 

Aynı sektörde aynı işi yapan ancak statüsü fark
lı olan çalışanlar arasında ücret farkı 7 kat oranın
da değişebilmektedir. 

İsveç'te bir takım elbise almak için 17 saat ça
lışmak gerekirken Türkiye'de 15 gün çal1şıtması 
gerekmektedir. 

Bu tablo, Türkiye.'nin eşit işe eşit ücret politika
sını Avrupa ülkelerini de gözeterek uygulaması 
için harcaması gereken çabanın hangi boyutta ol
duğunu göstermektedir. 

3. Çalişma Saatieti 
Avrupa Sosyal Şartında çalışma saatlei·ine yö

nelik düzenlemeler : 
Ili Avrupa Sosyal Şartı llöiühı 1, 2 şık "Tüm 

çalışanların adil çalışma koşullarına. sahip olma 
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Olaylar ve Görüşler Çalışma ilişkileri ve ... DENG 
hakkı vardır." 

• Avrupa Sosyal Şartı Bölüm 2, 4. maddesi
nin 2. şıkkı "Çalışanların fazla çalışma karşılığın
da zamlı ücret aşmaya hak sahibi olduklarını tanı
mayı" taahhüt edeler. 

• Avrupa Sosyal Şartı Bölüm II, 2. madde
nin l. şıkkı "Verimlilik artışı ve ilgili diğer etken
ler izin verdiği ölçüde haftalık çalışma sürelerinin 
tedricen azaltılmasını öngören makul günlük ve 
haftalık çalışma saatlerinin sağlanmasını" taahhüt 
eder. 

Avrupa Birliği ülkelerinin büyük bölümünde 
haftalık çalışma saati 40 saat; Fransa ve Danimar
ka'da ise 39 saattir. Ancak yasada belirtilen bu sü
reler azami süre olup, toplu sözleşmelerle çalışma 
süreleri 35 saate kadar indirilebilmektedir. Türki
ye'de 657 sayılı Devlet memurları Kanununa göre 
çalışanların haftalık çalışma saati 40, kamuda işçi
lerin 45 özel sektördeki işçilerin haftalık çalışma 
saati ile ilgili sağlıklı veri yok. 60 saati aşan süreler 
olduğu bilinmektedir. 

Çalışanların Y1llık Çalışına' Saatleri 

Ülke 1983 1993 

Belçika 1739 171] ,2 

Danimarka 1833,6 1746,8 

Fransa 1785,3 1790,0 

Almanya 1808,2 1738,7 

' Portekiz 1904,8 1857,7 

Yunanistan 1852,9 1835,4 

Norveç - 1,424 

Türkiye - 2,470 

Kaynak: Eurostat 1995 

Yıllık fiilen çalışma saatlerinin karşılaştırılması 
durumunda Türkiye'deki çalışma saatleri Avrupa 
ülkelerine göre ortalama %25-30 oranında fazladır. 
Türkiye ile Norveç arasında yaklaşık 1000 saatlik 
fark bulunmaktadır. Tüm AB ülkelerinde yıllık ça
lışma saatlerinin düşürülmesi eğilimi vardır. 

Haftalık çalışma saatlerindeki bu farklılığın or
talama yıllık çalışma saatine yansıması aşağıdadır. 

Haftalık çalışma saatlerinin azaltılarak işsizlik 
oranının düşürülmesi Türkiye gibi birçok ülkelerin 
önünde durmaktadır. , 

. 4. Gelir Dağılımı 
ILO Belgelerinde ve Kopenhag kriterlerinde 

gelir dağılırnma yönelik düzenlemeler de yapılmı~
tır. 

• Uluslararası Çahşma örgütünün amaç ve 
hedeflerine ilişkin bildirgenin (Philedelphia Bil
dirgesi) II. Bölüm 'a' fıkrası "ırk, inanç ve cinsi
yetleri ne olursa olsun, bütün insanlar maddi ve 
manevi gelişmelerini, hür ve haysiyetli bir şekilde. 
ekonomik güvence altında ve eşit şartlarda sürdür
mek hakkına sahiptirler. 

• Kopenhag Toplumsal kalkınma Deklaras
yonu ilke ve hedefler başhğını 'f' fıkrası "Eşit 
gelir dağılımının desteklenmesi ve herkes için eşit 
ve adil fırsatlar yaratılması yoluyla kaynakları;ı da
ha geniş kesiml.ere ulaştırılmasının sağlanması" 

• Aynı deklarasyonun ı. taahhütün 'b' fık
rası "Herkesin geliri kaynak ve toplum hizmetle
rinden eşit biçimde yararlanabilmesini destekleme
ye dönük güçlendirici bir ekonomik ortam yarata
cağız.'' 

• Taahhüt 2 "Kararlı ulusal eylemler ve ulus
lararası işbirliği ile, insanlığın bir ahlaki, toplum
sal, politik ve ekonomik zorunluluğu olarak, yok
sulluğun dünyanın her köşesinde ortadan kaldırıl
ması hedefi doğrultusunda çaba harcayacağınıızı 
içtenlikle ifade ediyoruz." 

Gelir dağılımı, gerek büyüme ile ilişkisi gerek
se i.ilke içindeki sosyal adaletin sağlanması açısın
dan üzerinde önemle durulması gereken bir konu
dur. 

Tabloda da' görüldüğü gibi en yüksek %20'lik 
grup gelirini diğer 4 grubun aleyhine olacak şekil
de arttınnıştır- En düşük %20'lik grupla en yüksek 

Türkiye'de Gelir Dağılımı; 

Gelir gruplan 1987 1994 

Eridüşük %20 5,2 4,9 

İkinci %20 9,6 X,6 

Üçüncü %20 14,1 12,6 

Dördüncü %20 21,2 IY,O 

En yülçsek %20 49,9 54.lJ 

En yüksek 9,6 ı 1,2 
En düşük 

Kaynak: '95-'96 Petrol-İş Yıllığı 
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Olaylar ve Görüşler Çalışma ilişkileri ve ... DENG 
%20'lik grubun gelirinin arasında I 1 kat fark vardır. Gelir dağılımının bu kadar bozuk olduğu bir ülkede 
taşlan yerli yerine oturtmak, demokrasiyi geliştirmek oldukça zordur. İşin diğer bir tarafı ise uygulanan 
ekonomik politikalar bu olumsuzluğu gidermek yerine arttırıcı etki yaratmasıdır. 

5. Sosyal Güvenlik 
• İnsan baklan Evrensel Bildrigesinin 22. maddesi "Herkesin toplumun bir üyesi olarak sosyal gü-

venliğe hakkı vardır" - · 
• Avrupa Sosyal şartı II. Bölümünün 12. maddesi "Akit taraflar sosyal güvenlik hakkını etkin bi

çimde kullanılmasını sağlamak üzere bir sosyal güvenlik sistemi kurmayı veya korumayı, sosyal güvenlik 
sistemini giderek daha yüksek bir düzeye çıkarmaya çalışmayı" taahhüt ederler. 

• Sosyal Güvenliğin Asgari Kuralları Üzerine 102 Sayılı !LO Sözleşmesinde; 
- Sağlık Yardımları · 
- Hastalık Ödenekleri 
- işsizlik Yard.ımları 
- İhtiyarlık yardımları 
- i~ Kazalarıyla Meslek Hastalıkları Halin.de Yapılacak yardım 
- Aile Yardımları 
- Annelik Yardımları 
- Maluliyet Yardıinları 'nın asgari koşulları belirlenmiştir. 
AB ülkelerinde sosyal güvenlikle ilgili göstergeler aşağıdadır; 

Türlerine göre sosyal güvenlik cari tahsilatının toplam tahsilat içerisindeki yüzde payı (1993) 
AB ülkelerinde sosyal güvenlikle ilgili göstergeler aşağıdadır; 

Türlerine göre sosyal güvenlik cari tahsilatının toplam tahsilat içerisindeki yüzde payı (ı 993) 

Tür Aktif İmputed işverenler Kendi işin- Emekliler ve Hali tarafından de çalışan-çalışan la- Çalışanla- ödenen larça iide- diğer kişilercc hazırdaki Diğer 

rm sosyal rm sosyal sosyal kat- nen sosyal iidenen sosyal hükümet alındılar 
,. 

Ülkele katkısı katkısı katkılar katkısı 
kılar katkılar 

Belçika 32,72 8,75 24,79 1,61 1,03 21,05 10,05 

Danimarka 2,23 4,56 - - - 81,22 6.30 

Almanya 25,69 12,68 21,96 1,04 7,95 27,39 3,30 

Yunanistan 27,56 19,26 - - - 17,65 7,86 

İspanya - 39,91 12,50 7,96 4,35 4,18 28,93 2.18 

Fransa 40,43 9,66 22,54 4,91 0,81 19,69 2,52 

İrlanda 15,45 7,73 13,98 1,29 - 60,68 O.R7 

İtalya 34,01 15,15 10,24 6,82 - 30,10 3,68 

Lüksemburg 23,05 7,04 18,41 2,71 o:54 41,02 7,22 

Hollanda 14,89 5,27 32,68 1,59 7,89 21,91 15,78 

Portekiz 35,84 4,48 12,07 1,50 0,11 37,2 8.79 

İngiltere 18,91 7,19 . 14,53 0,68 0,42 43;85 14,43 -
Avrupa 12 28,51 10,78 18,63 2,75 3,53 29,86 5,94 

· Kaynak: Eurostat 1993 
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AB ülkelerinde tabloda da görüldüğü gibi devktin sosyal güvenlik'e katkısı en az Yunanistan'da 

%17,65, en fazla Danimarka'da %81,22 oranındadır. 

Türkiye'deki duruma bakacak olursak; 

Konsolide Bütçe Transfer Harcamalarının Türler.i İtibariyle Yüzde Dağılımı (1999-2000) 

1990 1991 

Borç faizleri 35,8 45,6 

Kit transferleri 5,1 21,2 

Sermaye 3,5 19,4 

Göre zararı 1,6 3.8 

Sosyal güvenlik 4,9 3,0 

Emekli sandığı 4,9 3,0 

SSK o o 
Bağkur o o 

* Ekını sonıı kesın harcama tutarı 
**Bütçe teklifi 

1992 1993 1994 

51,5 51,2 62,4 

10,4 ı ı ,4 4,4 

10,0 ıo,o 4,4 

0,4 ı,4 0,01 

5,1 4,8 8,2 

5,1 4,8 4,2 

o o 3,0 

o o 1,0 

1995 1996 1997 1998 1999* 2000** 

59,0 61,9 49,3 65,7 64,1 6R,7 

4,7 2,7 2,7 ı ,7 2,2 2,0 

4,6 ı ,7 2,6 1,5 1,7 -

0,1 0,4 0,1 0,2 0,5 -

ı ı' ı 13,9 16,4 14,9 16,0 ı 1,7 

4,2 4,9 6,5 5,5 6,4 4,5 

3,0 6,0 7,3 4,8 6,3 2,6 

0,8 3,0 2,6 4;6 3,3 4,6 

1990 yılında Sosyal Güvenlik Kurumuna devletin katkısı %4,9 iken 2000 yılında %1 1,7 civarındadır. 

Bu olaya devletin katkısı demek yanlış olur. Çünkü, yasal olarak sosyal güvenliğe devletin katkısı belir

lenmemiştir. Sadece var olan açığın karşılanması sözkonusu olmuştur. Yıllarca tersine durum yaşanmıştır. 

Sosyal Güvenlik Kurumu hazineye katkı sağlamıştır. Devletin kendi bütçesinden ödemesi gereken sosyal 

transferler bu kurumlar üzerinden yapılmış, bunlar da devlet katkısı olarak gösterilmeye çalışılmıştır. 

Avrupa Sosyal şartında Sosyal Güvenlik sisteminin daha yüksek düzeye çıkartılması ilkesi benimseni r-

ken, Türkiye'de süreç tersine işletilmektedir. · 

8 Eylül 1999 tarihinde çıkartılan 4447 sayılı yasayla, hem emeklilik yaşı artırı !ını ş, hem de prim öde

me gün sayısı 5000 günden 6000'e çıkartılmıştır. 
Sosyal güvenlik harcamalarına bir de gayri safi milli hasıla içindeki payı olarak bakalım: 

Ülke 1980 

Belçika 28 

Danimarka 28,7 

İngiltere 20,5 

Fransa 25,4 

Hollanda 30,1 

Yunanistan 9,7 

Portekiz 12,9 

Türkiye 0,35* 

1994 

27 

33,7 

28,1 

30,5 

32,3 

16,0 

19,5 

2,8* 

Görüldüğü gibi Türkiye'deki Sosyal Güvenlik Sisteminin 

GSMH içindeki payı AB ülkelerinden en az olan ülkenin 

l/8'i en yüksek olanın 1/1 7'si civarındadır. 

6. işsizlik Sigortası 
• Sosyal Güvenliğin Asgari. Kurallan üzerine 102 sayılz 

/LO sözleşmesinin 20.,65.maddeleri r,;alışanların işlerini 

kaybetmeleri durumunda güvencelerini helirler. 

"Sözleşmenin bu bölümünü tatbik eden her üye korunan 

kimselere, bu bölümün aşağıdaki maddelerine uygun ola

rak işsizlik yardımları yapılmasını teminataltına alır." 

"Yardım yapılacak hal, çalışmaya muktedir ve iş alınaya 

hazır bulunan bir kimsenin uygun bir iş bulma imkansızlı

ğı sebebiyle ve milli mevzuatta tarif ol unduğu şekilde, ka-

Kaynak: Eurostat 1996 zancının muvakkaten durması halidir." 

* 2000 yılı Bütçe Gerekçesi (1992-2000) "Bu madde gereğince yapılacak periyodik ödeme miktarı 

ile bu ödemenin yapılmasını gerektiren halin devamı süresince verilecek aile yardımlarının toplamı kendi-
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si veya hak sahibi kimselerine periyodik ödeme ya
pılan sigortaimm eski kazancı ile örnek sigortalı 
veya hak sahibi kimseler gibi aynı aile mesuliyeti
ni haiz korunan bir kimsey'e ödenen aile yardımı 
toplamının bu haline bağlı cetvelde gösterilen yüz
desinden az olamaz." 

Örnek. Sigortalı veya hak sahibi kimselere ait 
periyodik yardımlar; 

Bölüm Yardım gerektiren hal 

III Hastalık 

lV İşsizlik 
-

V İhtiyarlık 

İş kazaları ve meslek hastalıklari 
Geçici İş görmezlik VI 
Maluliyet 
Ölüm 

VIII Analık 

IX Maluliyet 

X Ölüm 

Aynı maddede işsizlik ödeneği miktarı 
Günlük işsizlik ödeneği, sigortaimm son dört 

aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesap
laması günlük ortalama kazancın %50'sidir. Bu su
retle hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı 25/8/1997 
ve 1475 sayılı iş kanununun 33'üncü maddesine 
göre aylık asgari ücretin netini geçemez. 

1 milyar ücret alan bir kişi işten çıkartıldığında 
ücretinin %50'si 500 milyon olduğu halde asgari 
ücretin neti (83 milyon) kadar işsizlik sigortası ala
bilecektir. 

Bu ödenek ILO sözleşmelerinde belirtilen ilke 
ve yöntemlere tamamen aykırıdır: 

AB ilikelerinde işsizlik sigortasından yararlan
ma koşullarında oldukça farklılıklar var. Portekiz'
de işsizlik sigortasından yararlanmak için son 2 yıl
da 540 gün çahşmak ohnak koşutti varken, Dani
marka'da son üç yılda 17 hafta çalişmışlık koşulu 
yeterli görülmektedir. 

türkiye'de ise şu ana kadar işsizlik sigcJitasın
dan yararlanma söz koımşu değildir. Ancak_ 8 ~ylül 
1999 tarihinde çıkartılah 4447 sayılı yasayla işsiz
lik sigortasından yararlanmak söz konusu olacak. 

Yasaya baktığımızda işsizlik sigortası, gerçekten 
bir sosyal yardım olmaktan çok, bizde de işsizlik 
sigortası yok denmesin diye çıkartıldığını görürüz. 

4447 sayılı yasanın 49, maddesinde işsizlik si- • 
gortası primi brüt kazanç üzeri.nden (SSK 'lı lar için) 
%2 sigortalı, %3 işveren, %2 devlet payı kesinti le- · 
riyle. 4447 sayılı yasanın 50, maddesinde işsizlik 
ödeneğinderi yararlanma k<>Şulu şöyle belirlenmiştir. 

Örnek-Sigorta veya hak sahibi % 
kiınsilir Nisbeti 

Evli ve iki çocuklu erkek 45 

Evli ve iki çocuklu erkek 45 

İhtiyarlık aylığı bağlanacak 
40 

yaşta bir karısi olan erkek 

-

Evli ve iki çocukluerkek 50 
Evli ve iki çocuklu erkek so 
İki çocuklu dul kadın 40 

Kadın 45 

Evli ve iki çocuklu erkek 40 

İki çocuklu dul kadın 40. 

Hizmet akdinin sona ermesinden önceki soh 1 20 
gün prim ödeyerek sürekli çalışmış .olanlardan, son 
üç yıl içinde; 

a) 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigor
tası primi ödemiş olan sigortalı işsiziere 180 gün, 

b) 900 gün sigortalt olarak çalışıp işsizlik sigor
tası primi ödemiş olan sigortalı işsiziere 240 gün, 

c) 1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik si
gortası primi ödemiş olan sigortalı işsiziere 300 
gün süre ile işsizlik ödeneği verilir. 

· İşs.izlik ödeneği göstermelik bir ödenek olduğu 
halde hükümet yetkililerin işsizlik sigortası ilk biz 
çıkardık cakasım satmaları traji-komik bir olgudur. 

Bugün tüm çalışanlara verilen ücretler bile AB 
ülkelerinde.ki işsizlik ödeneğinih oldukça altında
dir. 

C· biQer Göstergeler 
2· Vergiler 
lliiKop~iihag Thphunsal Kalkihttuı Deklaraş

yohu 9, Thahhüdüıi e fıkrası "Ulusal öncelikiere 
ve ı:ıolitlkalara uygun olarak vergi sistentirtin. adil, 
artan otanlı ve ekonomik bakımdan etkirl olmasını 
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Olaylar ve Görüşler 
sağlayacağız. Vergi sisteminin 
sürdürülebilir kalkınması ilgi
lendiren konularına gereken ilgi
yi göstereceğiz ve vergilerin et
kili bir biçimde toplanmasını~ 
sağlayacağız. '' 

OECD ülkeleri ve AB ülke
lerinin GSYİH'ye oranla toplam 
vergi gelrilerine bakıldığında 

OECD istatistiklerine göre; 
OECD Avrupa ortalamasının 
1965 yılında yüzde 21;7, ı985 
yılında yü;zde 28,4, nihayet ı 992 
yılında yüzde 29,4 olduğu görü
lür. 

AB ortalamasına bakıldığın~ 
da; 1965 yılında yüzde 20,4: 
1985 yılında yüzde 28,2; 1992 
yılında da yüzde 29,4 olduğu 

gözlenir. 
Bu rakarnlar bize 30 yıllık 

süreçte toplanan vergi gelirleri
nin milli gelire oranının yüzde 
30'1ara kadar uzandığını göster
mektedir. 

Türkiye'ye bakılacak olursa 
1965 yılında vergi gelirlerinin 
milli gelire oranının yüzde 10,1; 
1985 ;ılında yüzde 13,1; nihayet 
1992 yılında yüzde 18,4 olduğu 
görülür. 

Bu tablonun anlattığı şudur: 
Avrupa'da sosyal güvenlik prim~ 
leri hariç toplanan vergi gelirlerı 
milli gelirin yüzde 30'u civarın
da iken Türkiye'de %20'yi dahi 

o bulmamaktadır. Buradan hare
ketle Türkiye'nin bir vergi cen
neti olduğu söylenebilir. 

Toplanan vergilerin tamamı- o 

nın harç faizlerine gittiği ülke
mizde verginin önemli hir bölü
münün ücretliler tarafindan kar
çı/andığı hesaha katı/u·sa, Türki
~e' nin AB'ye girmesinin birinci 
anlamı vatandaşın canına oku
yan ve mark up piyasalarıyla is
ted(~i .fiyatı uygulayan, ama hu
na karşılık vergi vermeyen ser-

Çalışma ilişkileri ve ... DENG 

maye kesiminin hu alışkanlığın
dan vazgeçmek zorunda kalması 
olacaktır. 

ı 988-96 yılları arasında üc
retliler milli gelirden yüzde 21,5 
ile yüzde. 24 arasında pay alır
ken; toplam gelir vergilerinin 
yüzde 45 ile yüzde 5 ı ,4' ünü 
ödemiştir. Aynı dönem için ser
maye; milli gelirden yüzde 63,2 
ile yüzde 60,7 pay almış, buna 
karşılık toplam gelir vergilerinin 
ı 988 yılında yüzde 54,8 'ini ve 
ı 996 yılında da yilzde 48,6 's_ını 
ödemiştir. Rakamların dili bizle
re şunu söylemektedir; birincisi, 
emek kesimi milli gelirden daha 
az pay almasına karşılık daha 
çok vergi yükü altındadır; ser
maye ise milli gelirden daha çok 
pay almasına karşılik daha az 

o vergi yükü taşımaktadır. İkinci 
nokta da yıllar itibariyle ücretli
nin vergi yükü artarken, serma
yenin vergi yükünün hafifleme
sidir. 

3- Kadın ve Çocuk 
Hakları ve Çevre 

Başka bir yazıda· ayrıntılı 

olarak ele ajınması gereken bu 
konuyla ilgili yalnızca Kopen
bag Toplumsal Kalkınma Dekla
rasyonundaki taahhütleri anım

satınakla yetineceğim. 

• Kopenhag Toplumsal 
Kalkınma Deklarasyonu 7 • 
maddesi "Kadının tam katılımı
nın gerçekleştirilmediği bir o~- · 
tamda, toplumsal ve ekonomık 
kalkınmanın sürdürülebilir bir 
biÇimde hayata geçirilemeyece
ğine, uluslararası topluluk .iç~n 

kadın ve erkek arasında eşıtlık 
ve adaletin birinci derecede 
önemli yer tuttuğunu ve bunların 
ekonomik ve toplumsal. kalkıri
manın merkezinde yer alması 

gerektiğine inanıyoruz.'! 

• Deklarasyonun 26. mad
. desi 'o' şıkkı "Bütün insanların, 
özellik!~ kadınların, bireysel ni
teliklerinin güçlendirilmesinin 
kalkınmanın temel hedeflerin
den biri ve kalkınmanın temel 
kaynağı olduğunu kabul etmek 
insanlara bireysel niteliklerinin 
güçlendirilmesi, insanın, top
lumlarımızın işleyişini ve refa
hın belirleyecek kuralların forc 
mülasyonu, uygulanma ve de
ğerlendirilmesine tam katılımıni 
gerekli kılar. 

• Deklarasyonun 3. taah
hüdün .... fıkrası "Kadınların 

çalışma alanlarına daha fazla 
girmelerine, emek pazarındaki 

konumlarının korunmasına, 

özellikle ücretler alanında erkek
lerle kadınlar arasında eşitliğin 
geliştirilmesine önem verece-
ğiz." , 

• Deklarasyonun 6. taah
hüdün c fıkrası "Çocuk hakları 
sözleşmesinin (13) hükümlerine 
bağlı kalarak, çocukların, özel
likle kız çocuklarının haklarını 

kullanabilmeleri ve bu hakların 
geliştirilmesini, o eğitimi- yeterli 
besienmeyi ve temel sağlık hız
metlerinden yararlanması herkes 
için olanaklı kılarak ve ebeveyn
lerin ve çocuklarınçlan yasal ba
kımdan sorumlu başka ki~ilerin 
hak, görev ve sorumluluklarını 
kabul ederek sağlayacağız. 

• Deklarasyonun 16. mad
desinin d fıkrası "Bütün dünya
da çevrenin sürekli olarak kir~ 

lenmesinin en önemli nedenı 

sürdürülemez tüketim ve üretim 
biçimlerinin benimsenıne~id~r. 
Bu özellikle sanayileşmemı~ ul
keler için geçerlidir. Çok ciddi 
endişeler doğuran bu sorun b.u 
ülkelerde yoksulluğun ve gelır 

dengesizliğinin artmasına neden 
olmaktadır. 
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Olaylar ve Görüşler 
' • Deklarasyonun 26. mad

desinin b fıkrası "nesiller ara-
. sında eşitliği ağlayarak ve doğal 

çevrenin bütünlüğünü ve sürdü
rülebilirliğini koruyarak bugün
kü ve gelecekteki nesillere karşı 
sorumluluklarıının gereklerini 
yerine getirmek." 

1- Ekonomik Politikalar 
Kopenhag kriterleri ve Meas

trieah anlatmalarında uygulana
cak ekonomik politikaların ve 
ekonomik göstergelerin genel il
keleri belirlenmiştir. Bunlara gö
re; 

• Kopenhag Toplumsal 
kalkınma Deklarasyonu 26. 
maddesinin e fıkrası "Sürdürü
lebilir toplumsal kalkınmanın 

gerçekleştirilebilmesi için, eko
nomi politikalara sağlam ve ge
niş bir temel üzerine oturlulma
sına özen göstermek. 

• Deklarasyonun 1. taah
hüdünün e fıkrası "Dinamik, 
açık, serbest piyasayı teşvik 

ederken gereken ölçülerde paza
ra müdahale etme gerekliliğini 

kabul edeceğiz. Piyasa işleyişin
deki kusurları engelleyip gere
ken önlemleri mi alacağız, karar
Iılığı ve uzun dönemli yatırımla
rı teşvik edeceğiz, ekonomik ve 
toplumsal kalkınınayı uyumlaş
tıracağız." 

• Deklarasyonun 2. taah
hüdün e fıkrası "Ulusal bütçe 
ve politikalara, temel gereksi
nimieri karşılayabilecek biçimde 
ve eşitsizlikleri azaltıp yoksullu
ğu stratejik bir hedef olarak be
lirleyecek özellikler vereceğiz. 

• Deklarasyonun . 21. mad
desi "Aşırı askeri harcamaların, 
silah ticaretinin, silah üreterek 
kar elde etmeye yönelik yatırım
ların kalkınma üzerindeki olum
suz etkileri açıklamalıdır." 

Çalışma ilişkileri ve ... DENG 
• Deklarasyonun 9. taah

hüdün f fıkrası "Yeni kamu ve 
özel mali kaynak yaratma konu
sunda yeni yöntemler bulmayı 
üstleniyoruz. Bunun için ulusal 
güvenlik gereksinimlerine dik
kat edilerek aşırı askeri harca
malarına uygun oranlarda azal
tılmasına, bütün dünyadaki aske
ri harcamalar ve silah ticaret ve 
buna dahil ve böylece toplumsal 
ve ekonomik 'kalkınma için ek 
fonların tahsisinin mümkün kı

lınmasına özen göstereceğiz." 

• Maestrıceh andiaşmasında 

belirtilen ekonomik göstergeler; 
- Yapısaldeğişmeler 
- Enflasyon oranı en fazla 

%1,5 
· - Faiz oranı yılda %2 
- Bütçe açığının ve borçlan

manın GSMH'ye oranı %3 
Türkiye'de bu ekonomik 

göstergelere ,baktığımızda; 
- Enflasyon yıllık yaklaşık 

%70 
- Faiz oranı yıllık %60-100 
- Bütçe açığının GSMH ora- · 

nı %7 
-İç borcun GSMH oranı yak

laşık% 18 
- Dış borcun GSMH oranı 

yaklaşık %40 
Ayrıca milyonlarca dolarlık 

silah ın akıbetinin belli olmadığı 
ve yaklaşık 7 milyar dolarlık 

tank ihalesinin yapıldığı bugün
lerde deklarasyondaki ilkelere 
nasıl yaklaşıldığının önemli 
ipuçları yakalanabilir. 

4. Demokratikleşme 
• İnsan Hakları Evrensel 

Bildirgesinin 3. maddesi "yaşa
nacak özgürlük ve kişi güvenliği 
herkesin hakkıdır." 

19. madde "Herkesin düşün
ce ve anlatım özgürlüğüne hakkı 
vardır. B.u hak ve düşüncelerin-

den dolayı rahatsız edilmemek, 
ülke sınırları söz konusu olmak
sızın, bilgi ve düşünceleri her 
yoldan araştırmak, elde etmek ve 
yaymak hakkim gerekli kılar." 

• Avrupa İiısan Hakları 
Sözleşmesinin 3. maddesi "Hiç 
.kimseye işkence veya insanlık 

dışı veya onur kırıcı bir davranış 
ya da ceza uygulanamaz." 

• Kopenhag Toplumsal 
Kalkmma Deklarasyonunun 
26. maddesini (f) fıkrası "ulu
sal, bölgesel ve uluslararası dü
zeylerde demokrasi, insan onu- · 
ru, toplumsal adalet ve dayanış
manın geliştirilmesi, toplumlar 
arasındaki teşviklerinin tüm say
gı göstererek, hoşgörü, şiddeti 

.............. çoğulculuk ve ayrımcı
lık yapınama eğilimlerini güç
lendirmek." 

• Deklaı:'asyonun 1. taah
hüdünün (a) fıkrası "Anayasa
larımıza, yasalanınıza ve usulle
rimize uygun olarak ve uluslara
rası hukuk kurallarına ve· yü
kümlülüklerimize bağlı kalarak 
kararlı bir yasal çerçeve sağlaya
cağız. Bağlı kalacağımız ulusla
rarası anlaşma ve yükümlülükle
rimiz içinde kadın ile erkek ara
sında eşitlik ve adaleti destekle
yen maddeler, bütün insan hakla
rına ve hukukun üstünlüğüne 

tam saygıyı, adaletin herkes için 
uygulanmasını, per türlü ayrım
cılığın ortadan kaldırılmasını, 

şeffaf ve güvenilir yönetim ve 
uygulamayı ve özgür ve temsili 
sivil toplum Örgütleriyle işbirli
ğini teşvik eden maddeler yer 
alacaktır. 

• Deklarasyonun 4. taah
hüdünün (ı) fıkrası. "Kültürel 
etnik ve dinsel faktörleri kabul 
edeceğiz ve bunlara saygı göste
receğiz, ulusal, etnik, dinsel ya 
da dinsel azınlıklar içinde yer 
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Olaylar vo Görüşler 
alan kişilerin haklarını geliştire
ceğiz ve bu hakları koruyacak, 
bu insanların içinde yaşadıkları 
toplumların politik, ekonomik, 
tôplumsal, dinsel ve kültürel ya
şamın her alanına tam katilıı;nla
rını kolaylaştıracak önlemler 
alacağız." 

Türkiye' de· demokratikleşme 
nasıl sağlanacak konusunda hiç
bir yorum yapmadar, atılması 

gereken adımlar ve değiştirilme
si gereken yasaları sıralayarak 

Türkiye' nin demokratikleşme~ 
nin neresinde olduğu sorusunun 
yanıtını okuyucuya bırakıyorum. 

a) 1982 Anayasasında ayık
lanması gereken anti-demokratik 
madde sayısı 23 'tür. 

b) Türk Ceza' Kanununda 
idam cezası maddesi dahil bir 
çok maddesi değiştirilmelidir. 

Di,~er de,~iştirilmesi gereken 
kanun/ar; 

c) Ceza Muhakemeleri Ka-
nunu 

d) Avj.ıkatlık.Kanunu 
e) Noterlik Kanunu 
f) Seçimlerin Temel Hüküm

leri ve Seçmen Kütükleri Hak
kında Kanun 

g) Siyasi Partiler Kanunu 
h) Milletvekili Seçimi Kanu-

nu 
i) Türk Medeni Kanunu 
j) Terörle Mücadele Kanunu 
k) Demekler Kanunu 
1) Toplantı ve Gösteri Yürü

yüşleri Kanunu 
in) Sendikalar ve Toplu Söz-

leşme Grev Kanunu 
n) BelediyeKanunu 
o) Yüksek Öğrenim Kanunu 
p) Arıayasa Mahkemesinin 

Kuruluş ve ,Yargılanma usulleri 
Hakkında Kanun 

q) Kooperatifler Kanunu 
r) Vicdan ve Toplanma Hür

riyetinin Korunması hakkında 

Kanun 

Çalışma ilişkileri ve ... DENG 
s) Cezal~rın İofazı Hakkında 

Kanun 
t) Devlet Memurları Kanunu 
u) Basın Mesleğinde Çalı

şanlarla Çalıştıranlar Arasındaki 

Münasebetlerin tanzmi Hakkın
da Kanun 
, v) Matbaalar Kanunu 

w)' Devlet Güvenlik Mahke
melerinin Kuruluş ve Yargılama 
Usulleri Hakkında Kanun 

x) Fikir ve Sanat Eserleri Ka
nunu 

y) Küçükleri MuzırNeşriyat
tan Koruma Kanunu 

z) Sıkıyönetim Kanunu 
(Görüldüğü gihi a(f"ahenin 

hm:fleri yetersiz kaldı) 
aa) Tevhit-i Tedrisat Kanunu 
bb) Ticaret ve Sanayi Odala

rı, Ticaret Odaları, Sanayi Oda-· 
ları, Deniz Ticaret Odaları, Tica
ret Borsaları ve Türkiye Ticaret 
Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve ' 
Ticaret Borsalar Birliği Kanunu 

cc) Meslek Odalarıyla İlgili 
Kanun ' 

dd) RTÜK Yasası 
ee) Radyo ve Televizyon ka

nunu 
ff) Olağanüstü Hal Bölge Va

liliği ve Olağanüstü Halin Deva
mı Süresince· Alınacak İlave 

Tedbirler Hakkında Kanun Hük
münde Kararname 

gg) Askeri Ceza Kanunu 
hh) Polis Vazife ve Selahi-

yetleri Kanunu 
ii) İl İdaresi kanunu 
jj) İş Kanunu 
kk) Devlet ihale Kanunu 
ll) Olağanüstü Hal Kanunu 
Ve daha sayamadığımız 37 

kanunun değiştirilmesi gerek
mektedir. 

•Sonuç 
Türkiye ekonomik, politik, 

demokratik açıdan gelişmiş ül-. 
kelerle mukayese eden bu değer-

lendirmede alınacak yolun çok 
uzun olduğu görülmektedir. 

·Kaldı ki Avrupa Konseyi bu
günkü işleyiş ve yönetime katıl
ına ilkelerini koruduğu sürece 
Türkiye'nin AB'ye kabul edile
ceği oldukça uzak bir hedef ola
rak görülebilir. 

Atılması gereken adımlar bu 
ülkede yaşayan insanların bir ta
lebi, bir özlemi olarak ele alın
malıdır. Salt henüz fikir birliği 

oluşmamış bir birliğe girme ko
şulları olarak algılamamak gere
kiyor. 

Emek cephesinde AB süreci 
ile ilgili yapılacak tartışmalar, bu 
süreçte emeğe yansıyacak olum
suz gelişmelere nasıl müdahale 
edeceği çerçevesinde yol açıcı 

olacaktır. 

Sermayenin ve medyanın 

toplum üzerinde yarattığı .sam1l 
beklentilerin etkilerint de göze
terek, gerçekçi adımların atılımı
sından yanayım. Ve emeğin Av
rupa'sı ile buluşacak politikala
rın belirlenmesi hayati önem ta
şımaktadır. 

Emek cephesi argümahlarını 
kendi portföyünde bulunan de
ğerler üzerinden şekillendiııneli
dir. 

Kaynakçalar 
I. Avrupa' da sosyat k orum, 

de,~işim ve sorunlar /996 ( Harh
iş Yayınları) 

2. '95-'96 Petrol-iş Yıllı.~ı 
3, Avrupa Sendikal Hareke

tin: Dünü, Bugünü ve Gelece,~i 
(Harh-iş Yayınları) 

4. insan Hakları ve Çalişma 
Yaşamının Uluslararası Belgele-
ri (Harh-iş Yayınları) · 

5. Devlet Denetleme K urulu
nun Demokratikleşmeye ilişkin 
Araşttrma ve İnceleme Raporu 

6. Çeşitli Makaleler 
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Dersim tarihi mi, 
Wli?.•2 resw.i tarih 

Şeyh Sait hareketiyle 
ilişki bakımından 

Dersimli/er arasında 
farklılıklar mevcut. 

Dersim' in doğu yörelerinde, 
özlellikle dePeri nehri kıyı 

şerdinde olanların bir 
bölümü, çeşitli vaadler/e 

aldatılarak ve kendilerine 
çıkarlar sa.~lanarak devletin 

yanında harekete karşı 
savaştmldılm: Merkezi 

Dersim genellikle sessiz 
kalırken, Batı Detsim' deki 
kimi aşiretler ise harekete ~ 

destek olma yönündeki çaba 
sm/ediyorlardı. 

IVtunıur ÇI:M 

Y. azar, "Kurtuluş Savaşı 'nda 
Dersim" başlıklı .bölümün 

hemen altında, Mustafa Ke
mal'in Erzurum'dan Sıvas'a gi
derken pusuya düşürüldüğüne 
ilişkin bir senaryo aktarmaktan· 
da geri kalmıyor. 

" ... Gerçekten de Erzin
can' dan s,vas' a giderken pusu
ya düşürülür. Olay şöyle gerçek
leşir, bir kişi 'Paşa: diye bağırır. 

Mustafa Kemal bağıran kişi
ye 'Ne istiyorsun?' diye seslenir. 
Kolbaşı Alişer Efendi, 'Sizi ya
kalayıp ingilizlere teslim etmek 
üzere Elazığ Valisi Ali Galip'ten 
emir aldık' diye paşaya seslenir. 
Mustafa Kemal: 'O halde ne du
ruyorsıüıuz?' der. Alişei" karşılık 
verir. 'Biz Ali Galip' in e mr ini 
dinlemeyeceğiz! "Çünkü biz va
tanın kilrtaı-ı/ması için ı.;alışıyo
rılz, biz size yardım edeceğiz' 

de1: Alişe1; Di yap Ağa' nın kar
deşi Haydar Ağa ve 250 kişilik 
Dersimli/er Mustafa Kema(' in 
güvenl(~ini sağlayarak 4-11 Ey
lül 1919 da Sıvas'ta yapılacak 

kongre için Sıvas' a giderln:" 
(180) 

Bundan yıllarca önce, resmi 
tarihçiterin bu yalanı Cemal Şe-

, ner tarafından kaleme alı

nan"AtaTürk ve Aleviler" isimli 
kitapta da yeralmıştı ve o zaman 
eleştirmiştim. (Bkz. M. Ç~m, 
Alevilik Sorunu ve Dersim 
Ayaklanması özerine, Stock
holm 1995, s. 124) 

Bir kere hem Cemal Şener 
gibi A. kaya da verdikleri bu 
bilginin kaynağını belirtmeini~
Ier. ikinCisi, o dönemde bahsedi
len tarzda Mustafa kemal· e yö
nelik bir pusu. yok, pusu te~eb
büsüne ilişkin liaberiet var ki o 
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DENG Olaylar ve Görüşler Dersim tarihi mi, resmi. .. 
--~----------~-------------------~~~-----------------
da ne ölçüde doğrudur bilinmi-
yor. Büyük ihtimalle, bu da res
mi tarihin üfürüklerinden biridir. 
Onu da geçelim, Mustafa Ke
mal'in Sıva<;'a gittiği sözkonusu 
dönemde, Alişer harıl harıl Kür
distan davası için çalışıyordu. 

Yani Mustafa Kemal ile tam zıt 
amaçlar uğruna mücadele veri
yordu. AliŞer'in, aynı günlerde 
Mustafa Kemal'in Kürt aşiret ve 
dini liderlerini yanına çekme ça
balarını boşa çıkartmak için ver
diği uğraşıyı o dönemin olayları
nı izleyebilmiş Dersimliler iyi 
bilirler. Onun, Mustafa Ke
mal'den uzak tutmaya çalıştığı 

kişilerin başında ise bizzat Di
yap Ağa geliyordu. Hem M. Ke-~ 
mal'e pusu kurmaya gidenler, 
neden son anda bundan vazgeç
sinler, neden damdan düşer gibi 
çocuksu bir tavırla "Ali Ga
lip'ten emir aldık" desinler? Ali
şer kim, Ali Galip kim? Yalan 
olur da böylesi de az olur doğru
su. 

Hiç kuşkusuz bu sadece 
Mustafa Kemal'in yaptıklannı 

abartmaya yönelik bir balon de
ğil, Alişer gibi yaşamını halkının 
özgürlüğü davasına adamış, yüz
yılımızın en önde gelen Kürt 
yurtsever aydınlarından birini 
yanlış tanıtma, ona ve davasına 
leke süıme çabasıdır. 

Hem Kaya gibileri merak et
mesinler, birilerinin Mustafa Ke~ 
mal'i İngilizlere teslim etmesine 
gerek yoktu. O, zaten ingilizierin 
müttefikiydi ve ünlü! Samsun 
seferine de onlardan izin alarak 
çıkmıştı. Ankara'ya ulaşıp da 
politika sahnesinde yerini sağ

lamlaştırır sağlamlaştırmaz ise 
ingilizler Yunanlıları ortada bıra
karak ona destek oldular. Yani, 
Anti-emperyalist diye yutturul
maya çalışılan o savaş sonuçta 
İngiliz desteğiyle kazanıldı. Ka-

zamldıktan sonra Lozan'dan iti
baren yaşananlar da zaten orta
da. Her ne kadar o dönemin bazı 
gizli belgeleri bugüne kadar ya
yınlanmamış ve bizler de M. Ke
mal ile ingilizler arasındaki iliş
kileri tüm yönleriyle bilemiyor
sak da, resmi tarihin yalanlarını 
aşarak olaylara bakan biri, Mus
tafa Kemal ile İngilizler arasın" 
daki ilişkileri anlamakta zorluk 
çekmez. Öyle bir durumda Ali
şer kimin adamını yakalayıp ki
me teslim edecekti? 

Yazar, ı 925 Şeyh Sait ayak
lanması sırasında Dersim'in tu
tumu üzerinde dururken, " .. 
Dersimtilerin Şeyh Sait hiç hir 
ilişkisi olmadığı gihi, hükümete 
bağlılıklarını da ihmal etmemiş
lerdi .. " ( s.186) diyor. 

·Acaba durum gerçekten öyle 
mi? Dersim 'in tutumunu bir bü
tün olarak bu şekilde açıklamak 
mümkün mü? Tabii ki değil. 

Şeyh Sait hareketiyle ilişki 

bakımından Dersimliler arasında 
farklılıklar mevcut. Dersim 'in 
doğu yörelerinde, özlellikle de 
Peri nehri kıyı şerdinde olanların 
bir bölümü, çeşitli vaadlerle al
datılarak ve kendilerine çıkarlar 
sağlanarak devletin yanında ha
rekete karşı savaştırıldılar. Mer
kezi Dersim genellikle sessiz ka
lırken, Batı Dersim'deki kimi 
aşiretler ise harekete destek ol
ma yönündeki çaba sarfediyor~ 
!ardı. 

Bu konuda daha geniş bilgi 
için Sey Rıza'nın kayınbiraderi, 
aynı zamanda hem elçisi hem de 
silahşörlerinden olan Heme Bo
xi 'nin görgli tanığı olarak anlat
tıkları için Mehmet Gülmez'in 
"Dersim ra ve Darestene Seyit 
Rıza'' kitabının 157. sayfasında
ki "Sare wederdena Şıx Saidi de 
Dersim," bölümüne bakılabilir. 

Heme Boxi bu anlatısında 

özetle, "Mart ayında Sey Rı
za'ya Hasan Hayri'den mektup 
geldi. Hasan Hayri, Şey Sait 
kuvvetlerini Elazıf ı aldıklan m, 
Diyarbakır üzerine yürümekte 
olduklarını helirtiyordu. Sey Rı
za mektuhu okudu, altına hir 
şeyler yazıp Kalan aşiret reisi 
Ali Ağa' ya yolladı. Ali A,~a· dan 
yakın aşiretleri toplayıp Erzin
can üzerine yürümesini, böylece 
oradan ~·atışma alanlarına yeni 
hirlikler kaydırılmasımn öniine 
geçilmesini i.:ıtedi. Arkasmdan 
da Sey Rıza'yı kıza,~a hindirip 
Xaçeliye (Haçeliye )'ye götür
dük. Sey Rıza haher saldı, silahı 
olanlar toplandı/m: Sonra Hozat 
yakınındaki Dewres Cemal mez
rasına gittik. Sey Rıza Hozat'taki 
birliklerin durumunu ö,~renmek 
üzere hilgi toplarken, Hasan 
Hayri' den gelen yeni haher. Ela
zıf in yeniden hükümet kuvvetle
rinin eline geçtiğini hildirlyordu. 
Bunun üzerine .saldırıdan vazge
~·ildi." 

Dikkat çekici olan bu bilgile
rin resmi belgelerde yeralan ki
mi bilgilerle çakışmasıdır. Örne
ğin, 3. Ordu Müfettişliğinin 

28/2/34 ı (1925) tarih ve 347 nu
maralı şifresinde konuya ilişkin 
olarak şöyle denilmektedir: 

"Dersim Eki·adı' nın ( 1) hil
hassa Karahallı, Feratuşa,~ı. 

Ahhasuşa,~ı aşiretlerinin Bitlis 
(2), Hozat veya Pertek' i hasmak 
konusunda yaptıklan müzakere,
lerinde. evvela Hozat' ı hasurak 
mahpusları tahliye ettikten son
ra Pertek' i hasm(lya karar ver
dikleri pek mevsuk olarak haher 
almmıştır." (M. Bayrak, Kürtler 
ve Ulusal-Demokratik Mücade
leteri,.s.280) 

Aynı Müfettişliğin 1.3.341 
( 1 925) tarih ve 35R numaralı şif
reele ise şu satırlar var: . 

"E laz iz' in su kutu iizerilu; 
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Olaylar ve Görüşler 
Dersim' de galeyan olup Kürtle
rin vilayet merkezinde toplan
maya haşladıkları, hazı memuri
nin irticayı andınr sözler söyle
dikleri, Şeyh Şer(( ve Dersim 
Mehus-u sahıkı Hasan Hayri im
zasile E/aziz' de rüesaya gelen 
telgrajta E/aziz' de asayişin ihlal 
edilmemesinin hi/dirildiği, garhi 
Dersimtilerin iş hu taşkınlıkları
na karşı şarki Dersim ve hi/has
sa Mazgirt oşairinin lehinde sa
mimi tezahürat gösterdik/eri, .. 

Çemişkezek kazasının dün 
Ekrat tarafindan ihata olduğunu 
kısmen kaza içinde müsademe 
haşladı,~1 tarafeynden . dört he ş 
telef olduğu, Dersim Kürtlerinin 
hilahassa Karahallı, Fratuşa,~ı, 
Ahhasuşa,~ı aşir,i!tlerinin evvela 
Hozat' ı hasmak müzakeresinde 
hulunduklan öğrenilmiştir." 
(M. Bayrak, age, s. 280) 

İlginçtir, Hasan Hayri ve öte
ki milletvekillerinin Türk-Yunan 
Savaşı sırasında Ankara Yöneti
mine destek olmalarını "Cumhu
riyete sağlanan destek" olarak 
kabul ediyor. Ama aynı Hasan 
Hayri'nin Elazığ Cephe Komu
tan Şeyh Şerif ile görüşmesi, iki
si arasında sağlanan uzlaşma ve 
Dersim'e ortaklaşa telgraf çek
melerini gözönüne almadan, 
Dersimtilerin Şeyh Sait ile hiç 
bir ilişkisi olmadığını söylüyor. 

Kaya, 1925-38 döneminde 
Dersim 'i anlatırken resmi çevre
lerce kullanılan dili kullanmak
tan ve onlara paralel görüşler 

ileri sürmekten kurtulamıyor. 

" ... 19 Eylül 1926 tarihinde 
hükümet hatı Dersim' de bulu
nan Koçuşağı aşiretlerini ustan
dırma kararı alır: .. " (s. 193) 

"Böylelikle hükümetin Der
sim sorunuyla ilgili kararı hel/i~ 
dir. Dersim' de huzuru sağlama
nın ve toplumsal yaşama kazan
dırı/malarının çalışmaları yapı-

Dersim tarihi mi, resmi. .. DENG 
lacaktır. .. " (s. 213) 

" ... Yürütülen imar w iskan 
çalışmalarının önüne geçitrnek 
istend(~i görülünce 1937 Der
sim hareketinin artık gerekli ol
duğu kanısına hükümetçe varı
lır." (s.220) 

Yazar, olayları sıralarken de 
ciddi maddi hatalar yapıyor ve 
yanlış bilgiler veriyor. Buna iliş
kin bazı örnekler almakta yarar 
var: 

a) 2510 Sayılı Mecburi İskan 
yasasının kabul tarihi, 212. say
fada 21 Haziran 1932 olarak ve
riliyor. Doğrusu 1934'tür. 

b) SeyRız~nın oğlu Bıra İb
"rahim'in 1937 ·yılında Hozafda 
Abdullah Alpdoğan ile yaptığı 
görüşmeden dönerken Deşt kö
yünde öldürüldüğü yazılıyor. 
Oysa B ava İbrahim 'in öldürülüş 
tarihi 1933 'tür. Dolayısıyla onun 
Alpdoğan'la görüşmesi de söz
konusu değiL Ayrıca Bıra İbra
yim Deşte'de değil, Sine köyün
de öldürüldü. Sey Rıza'nıniSine 
başta olmak üzere Qırxan (Kır
gan) köylerini kuşatması ise on
dan bir sonraki yildır. 

c) Yazar, Sey Rıza'nın "Koz
luca Muharebesi" diye bir mu
harebeden bahsediyor ve "Seyit 
Rıza' nın yanında harhe iştirak 
eden karısı Be se, h üyük oğlu Şey 
Hasan, üç torunu ve hin kişiye 
yakın taraftarı h urada, · Laçin 
köyü yqkınındaki Çalemuriye 
mevkinde öldürülür. .. ," diyor. 
(S. 231) 

Gerçekte ise böyle bir muha
rebe yok. Yazar'ın da 234. say
fada değindiği gibi Dere Bırdfi 
denilen yerde, aralarında Sey 
Rıza'nın karısı Bese, oğlu Şıx 
Hesen, öteki aile bireyleri ile 
yanlarında bulunan başka aile
lerden oluşan grup kuşatılıp kat
lediliyor. Öldürülenterin sayısı 
30'dur ki hamile olan Şıx Hes-

ne n 'in karısının kurşun la parça
lanmış karnından eli dı~arı çık
mış olan bebek de bu sayıya da
hildir. (Daha geniş ·bilgi için bkz. 
Mehmet Gülmez, Dersim ra ve 
Darestene Seyit Rıza, s. 79-80) 
·. Ali Kaya'nın kitabı dahil, çe
~itli kaynaklarda Sey Rıza'nın 
karısı Bese, silah kullanan bir si
lahşör olarak gösteriliyor. Bu 
bilgi doğru değiL Bese ne öldü
rüldüğü sırada silah kullanıyor
du, ne de daha önceleri özel ola
rak bu tür bir faaliyeti olmuş. Si
lahşör olan Bese Demenanlı 
Mirzaliye Hernede Sılemani'nin 
karısı olan Besa Siya'dır (Kara 
Bese'dir). 

d) Kaya, "Olaylar üzerine 
Seyid Rıza' nın kardeşinin o,~ lu 
olan Rehher tarafsızlı,~ım ilan 
eder. Ancak huna rağmen akra
balık ha,~ ları nedeniyle S ey id Rı
za' nın ve Dersim aşiret önderfi
ğini sürdüren di,~er reisierden 
Alişar' ın yanına gider gelir," 
(s. 23\) diyor. Bunun da gerçek
le bir ilgisi yok. Rehber, Sey Rı
za'nın oğlu Bava İbrayim 'in 
1933 'te katiedilişini planlayan 
kişidir. Devletle ilişkileri de taa 
o zamandan beri var. Nitekim 
Bava'nın öldürülmesi için imza
lanan senette, (bu işi yapacak 
olanlara verdiği senet) Rayber, 
"İstediğim an hükümet arkam
dadır," diye garanti veriyor. (M. 
Gülmez, age. s. 189) O tarihten 
sonra da araları bozuktur. Ray
her, Dersim harekıanın ilk gü
nünden öldürüldüğü ana kadar 
devletle işbirliği içersindedir. 
östelik bu işi gizli de yapmıyor. 

Alişer ise ne "Dersim aşiret 
önderliği"ni sürdürüyor, ne de 
aşiret reisidir. O aslen Koçkirili 
olup 1921. direnişinden sonra 
Dersim'e gelmiş bir aydın, ~air 
ve politikacıdır. Yaşadığı si.irece 
Dersimliler arasında birliği sağ-
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Olaylar ve Görüşler 
lainaya, halkı aydınlatmaya ça
lıştı. 1920-37 döneminde, Der" 
sim' de en önde gelen düşünce 
adamıdır. 

- Alişer'in öldürülüşüne iliş
kin kimi bilgil~r de Kaya'nın ki
tabında yanlış v€riliyor. Kitapta 
belirtildiği gibi Alişer 'i öldür
meye giden grubun başında Ray
her Qop değil, Zeynel' Top 
(Zeynele Aliye Topi) bulunuyor
du. Rayher kendisi Alişer'in ya
nına gidemediğİnden Zeynel'le 
konuşuyor ve onu bu işi yapma
ya ikna ediyor. Gerçi Zeynel de 
tıpkı Rayher gibi amcasına yüz 
çevirmiş, devlete çalışıyordu 

ama Alişer ile arasında kirvelik. 
bağı bulunduğu için yanına gide
bileceği ni düşünmüştü ve nite
kim öyle de oldu. 

Ayrıca Alişer'in karargahı 

Ağdat değil, Ağdat'ın doğusun

daki Tüjik Dağı yamaçlarında 

bulunan "Mıxara Palaxıne"dir. 

Sey Rıza'nın Alişer'den 

yurtdı~ına çıkmasını istemesi ile 
onun öldürülüşü arasında sadece 
bir gün var: Dolayısıyla da yaza
rın kitabının 232. sayfasında be
lirttiği gibi, Abdullah Alpdo
ğan'ın bunu haber alması ve 
Rayber'i görevlendirmesi gibi 
bir durum sözkonusu olamaz. 
Devlet o gün değil, ötedenberi 
Alişer'i öldüıtmek için çaba har
cıyordu. 

e) Ya:?ar "Seyyit Rıza Sir
pot'ta uçaktan atılan bombalar 
esnasında omuzundan yarala
nır," diyor. (s. 233). Bunu ilk kez 
duyuyorum, bana doğru gibi gel
miyor, araşfırılması gerekir. 

f) 1937-38 Dersim direnişi 

ve katliamının nedenlerini anla
tırken yazar çelişki içerisindedir. 
Örneğin 291. sayfada, .onca insa
nın öldürülmesi, " ... Dersim' in 
etnik yapısı siyasal-düşünceleri 
ı·e inançları (mezhepsel) neden-

Dersim tarihi mi, resmi. .. DENG 
leriyle öldürüldü .. " şeklinde 

açıklanıyor. Ondan hemen bir 
önceki sayfada ise Dersim 'in 
"geriliğinden" bahsettikten son
ra " ... Doğanın göreneğin ve ta
rihin asi olduğu Dersim' de dev
let Dersim' e girerken asi doğa, 
asi tarih ve asi görenekler/e çar
pışarak hir daha kımı/damamak 
üzere asil(~i yeniyordu .. " diyor. 

Sözkonusu kavramların uy
gun kullanılıp kullanılmadıkları 
konusu bir yana, yazarın Der
sim'i devletin ağzıyla asi diye 
nitelendilmesi ve yapılanları da 
asiliğe karşı savaş şeklinde gös
termesi ilginçtir. 

Yine 1937 yılındaki harekat 
degerlendirilirken, " ... Yürütülen 
imar ve iskan çalışmalarının 

önüne ge~·ilmek istendiği görü
lünce 1937 Dersim harekatının 
artık gerekli olduğu kanısına hü
kümetçe varılır," şeklinde bir be
lirleme var. 

Her şeyden önce Dersim'de 
imar ve iskan çalışmaları vardı 
da Dersimliler bu çalışmalara 

karşı mı çıkıyorlardı? Ebette de
ğil. Türk hükümetinin imar dedi~ 
ği şey, karakol ve kışla inşaatı ile 
akseri amaçlı yollar; iskan dedi
ği ise sürgündü. İşte Dersimliler 
bu durumdan haklı olarak rahat
sızlık duydular, karşı çıktılar. 

Türk hükümetine gelince, o, ha
reketin gerekliliğine o dönemde 
karar vermedi. İktidar, yıllardır 

böyle bir harekat için hazırlık 

yapmaktaydı. Kuşku yok ki Der
sinıliler herhangi bir tepki gös
termeselerdi, hükümet yine aynı 
şeyleri yapacaktı. Çünkü ona gö
re genel olarak Kürt halkı ve bu 
arada tabii ki Dersim potansiyel 
bir tehlikeydi. 

Türk hükümetinin, Dersim 'e 
karşı yıllarca hazırlığı süren pla
nı resmi belgelere de yeterince 
yansıyor. 

Mülkiye Müfettişi Harndi 
Bey, daha I926'da hazırladığı 

raporda, "Yaptığım temasların 

hende hasıl ett(~i izlenime göre, 
Dersim gittikçe K ürtleşiyor, ül
küleşiyor ve dolayısiyle tehlike 
büyüyor ... 

"Geçen yıl kararlaştırılan ıs
/ahat hazı' siyasi sebeplerle elve
rişli ve uygun hir zamana erte
lenmişti. Bu siyasi düşüncelerin 
esası Musul meselesi idi ki, ... " 
diyor~ (Genel Kurmay Başk. ay
nı yayıh s. 375) 

Aynı kaynağın .bir yerinde 
ise, "Keza Genelkurmay Baş
kanlı,~ı da mesele üzerinde hü
yük hir ilgi ile durmuş ve muhte
l(f' teşekküllerden aldı,~ ı raporla
rı degerlendirmek sureti h>- IJcr.~ 

sim ıslahatınin zaruri oldu,~ u ka: 
nzsına varmıştı. "Neticede: Der
sim' in ıslahı esasları teshit edil
di ve hu keyflyet uzun vadeli hir 
programa bağlandı," denilmek
tedir. 

1936 yılında Dersim'in, biz
zat Mustafa Kemal tarafından, 

kökünden temizlenip atılması 

gereken bir çıban olarak değer
lendirildiğini de ayrıca unutma
mak gerekir. 

ı) 267, sayfada yazar "Yukarı 
Taner"de geçtiğini söylediği bir 
olayı, görgü tanığı Mehmet Sa
vaşçı 'nın ağzından veriyor. Sa
vaşçı olayı anlatırken, "Ben R 
yaşındaydım. /938 yılının a,~ııs

tos ayının sonuna do,~ruydu. Da
ha önce sürgün edilen Karahalı 

aşirt;.t reisierinde Kopo a,~anın 

tekrar kaçıp yôreye geld(~ini 

duymuştum ... ," diyor ki bu be
lirlemede önemli bazı yanlışlık
lar var. 

Birincisi, Qopo Use 1938'de 
hala sürgün edilmemişti. Onun 
sürgün edildiği yıl 1939'dur. 
İkincisi. Qopo Sıvas'a değil, 
Kayseri 'ye s ürüldü. Kaçıp geri 

----------------------60----------------------

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Olaylar ve Görüşler 
gelişi ise ondan bir kaç yıl sonra
dır. Dördüncüsü Dersim'de Ka
rabalı diye bir aşiret yok, Qere
baliyan var ki Qopo bu aşiretten 
değil. O, Kocan (Qozan) aşireti
nin Ileri gelenlerindehdir. Onun 
geri gelişi ve çoluk~çoçuğuyla 

birlikte öldürülüşü hakkında da
ha geniş bilgi edinmek isteyenler 
Peri Yayınları arasında çıkan 

"Tanıkların Diliyle Dersim' 38" 
isimli kitapta yeralan "Son Yüz
yılda Köyümüz Amutqe Yedi 
Kez yakıldı," ve "Dersim~in Be
lini Büken BirJik Olmaınaktı:' 

başlıklı röportajlara bakabilirler. 
Dördüncüsü, 1938 katliamı sıra
sında Tanere Lo lan' da insanlar 
büyi.ikçc bir eve doldurulup ateşe 
verilmi~lerdi. Burada ismi geçen 
Yukarı Taner ile "Tanere Lo
.lan"ın aynı köy olay olup olma
dığı konusunda bilgim yok. Ya
zar'ın 344. sayfada verdiği Ho
zat köylerine ait listede Yukarı 
Taner diye bir köy isim yeralmı
yor. 

•Sonuç 
· Yazının girişinde de değinii
rliği gibi A. Kaya, kitabını titiz 
bir çalışmanın ürünü olarak lanse 
ediyor ve amacının Dersimiiierin 
kendi tarihlerini öğrenmelerine 

yardımcı olmak olduğunu belir
tiyor. özülerek belirtmeliyiın ki 
bir bütün olarak değerlendirilidi
ğinde kitap böyle bir nitelikten 
yoksundur. 

Her şeyden önce Kaya'nın 

kitabı, kabul edilebilir ölçüyü 
aşacak tarzda iınla hataları, çeliş
kiler ve cümle bozukluklarıyla 
(loludur ki yeri geldiğinde bunla
rın örneklerini vermeye çalıştım. 
Ya, yazar böyle bir çalışmayı ya
zabilecek ölçüde Türkçeye ha
kim değil, ya da "Ben yazarım 
olur biter" anlayışıyla hareket et~ 
miş ve yazdıklarını yeniden oku-

Dersim tarihi mi, resmi. .. DENG 
ma .veya bir başkasına okutma 
gereği duymamış. 

Ancak kitapla ilgili değerlen
dirme yapılırken üzerinde asıl 

durulması gereken nokta bu de
ğil tabii. Yazarın asıl zaafı, Der
siın'e, Dersimtilerin yakın geç
mişlerinı<, temelde devlete ait 
resmi tezin kalıpları içerisinde 
kalarak bakmasıdır. 

· Bir kere yazarın yararlandığı 
kaynakların tamamına yakın bö
lümü, özellikle de legal planda 
propaganda ve asimiİasyon ama
cıyla hazırlanmış olanlardır. Bu
nunla, sözkonusu kaynakların. 

hepten gözardı edilmesi gerekti
ğini söylemek istemiyorum. El
bet gerektiğinde bunlardan da 
yararlanılır. Ancak bunu yapar
ken, T.C.nin red ve inkar politi
kasını, sistematik asimilasyon 
çabalarını· gözardı etmemek ge
rekir. 75 yildır, bu devletin top
rakları üzerinde Kürtlerle ve tabi 
bu arada Dersim'le ilgili hergün 
yalan şeyler yazılıyor. Bu dö
nemde Kürt dili, kültürü, tarihi 
ve mücadeleleriyle ilgili olarak o 
kadar gerçek dışı, uydurma şey
ler yazıldı ki bunlar bir araya ge
tirilse depolara sığmaz. Ali Kaya 
ise düşüncelerini esas olarak bu 
rtıalzeme üzerine inşa ediyor, on
ları gerçeklermiş gibi okuyucuya 
sunuyor. Böyle olunca da ister 
istemez kendisini başkalarına ait 
çarpıtma ve yanlışların aktancısı 
durumuna düşürüyor. 

Bir kaç örnek vererek bu ko~ 
nuyu biraz daha: açmak istiyo
rum: 

I) Kitabın 92. sayfasında ya
zar Erzincan Valisi Ali Kemal'in 
Erzincan Tarihi çalışınasıdan 

Dersim Seyitleri ile ilgili bir liste 
yayınlıyor ve bunu yaparken de 
Türk valisinin isimleri Türkçe
leştirme ya da Türkçeye yakın
Iaştırma yönündeki zorlamaları-

na en küçük bir i tirazda bulunma 
gereği duymuyor. Oysa Dersimli . 
yazar istese, bunların Dersim'de
ki orijinallerini tesbit edip yaza
bilir ve böylece okuyucu hem 
gerçek isimleri öğrenmiş olur 
hem de Türk valisinin çarpıtma
larını görme olanağına kavuşur. 

Vali'nin, hiç bir belge ve ka
nıt yokken, Dersim'li evliyaların 
önemlice bir kesimini Hacı Bek
taş'a bağlı, kökenierinin ise Tüı:k 
ya da Arap göstermesine, aynı 

şekilde yazarın hiç bir itirazı, 

farklı değerlendirmesi yok. İnsan 
merak ediyor: Eğer Dersim'de 
bu kadar çok Hacı Bektaş halife
si var idiyse, Dersimliler neden 
Bektaşi olmadılar ve bugün de 
öyle değiller? östelik dinsel ör
gütlenme bakımından Bektaşi

likle farklı bir yapıya sahipler. 
"Haci Bektaş Halifeleri" ona 
karşı ını çalıştılar acaba? 

2) Bilindiği gibi Türk araştır
macılar ya da yöneticiler, Kürt 
aşiretlerinden bahsederken de 
çoğunlukla onların isimlerinin 
sonuna ya h ekini getirir, ya da 
uşağı sözcüğünü eklerler. Koç 
Uşağı, Bahtiyar Uşağı, Ferhat 
Uşağı, Deınenanlı, Alanlı, Hay
darantı gibi. Oysa Kürtlerde aşi
~et isimleri, bir çogul eki olan 
an'la biter. Dersim-Erzincan yö
resinde an yerine u (un) veya o 
(on) formu da kullanılır. Deme
nan (Demenu), Bextiyaran 
(Bextiyaru), Alan (Aio). Şıxhe
scnan (Şıxheseno) vs. 

İşte Kaya bunları akt;;\rırken 
hiç bir açıklayıcı bilgi vermeden, 
orijinallerine değinmeden; ger
çeklerıniş gibi aynen alıyor. 

3) Yerleşim birimleri ilc coğ
rafi yerterin isimlerinin verilme- • 
si bakımından da durum farklı 

değil. Bu gibi yerlerin ya Türk
çeleştirilınişleririi ya da Kürtçe
lerinin Türkçeye uyarlanmış 
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Olaylar ve Görüşler Dersim tarihi mi, resmi. .. DENG 
formlarını kullanıyor, Bunların asıllarını bulup yaz
mak gibi bir derdi ve çabası yok yazarın. Öyle 
olunca da okuyucuya:, kendi çevresindeki köyterin 
isimlerini dahi yanlış aktarıyor. 

Kısmen daha yakından tanıdığım ve 354-355. 
sayfalarda yeralan Nazımiye ilçesine bağlı köy 
isimlerini örnek olarak vermek suretiyle aradaki 
farkı okuyucuya sunmakta yarar görüyorum. 
Kitapta yeralan isim Doğrusu (orijinali) 
Çevrecik (Sayrik) Sayreke (Soyreke) 
Demirci (Dizi) Dıze 

Güneycik (Azgılar) Azgılere 

Geriş · Gerise 
Günlüce (Kalma) Katınem 

Güzelpınar (Hosun) Xosım 

Hanköy (Kervan) Karwan 
Turnayolu (Holik) Xolk 
Yiğitler (Kirik) King 
Derova Deruye 
Ayranlı (İ<eşkuvar) Keskeware 
Beytaşı (Detay) Delav 
Büyükyurt (Hakis) Hakıs 

Doğantaş (Deşt) Deste 
Eğribelen (Köser) · KoyeSeri 
Oğullar (Hılbaş) Xılves/Xılbes 

Ramazan Remedan 
Sarıyayla (Civarik) Cıvrak 

Yayıkağıl 

Yaylacık (Mesken) Maskan/Moskil 

Dallıbahçe (iresi) Yeresk ÇEresk) 
Aşağıdoluca (Harik) Xariga Bınene 
Ballıca Bakiye/ Bolciye 
Bostanlı (P;;mal) Panan/Ponil 
llızsu (Çamurek) Çaınurek 

Yazgeldi (Hodik) Xodık 

Yedoluca (Yukarıharik) Xariga Serene 
Sanıyorum bu örnek, resmiyette kullanılan 

isimlerle, gerçek isimler arasındaki farkı yeterince 
ortaya koyacak niteliktedir. 

"Tunceli'de Nüfusun Ana Dile Göre Dağılımı" 
başlığı altında, 394 ye 395. sayfalarda yeralan ve 
Kaya'nın resmi verileri kullanarak hazırladığı tab
lolardan yapılacak bir kaç alıntı ise Kürtlerle ilgili 
resmi bilgilerin ne ölçüde "güvenilir!" olduğunun 
çok çarpıcı bir örneğini oluşturmaktadır. 

Tablo 7'den: 
Anadiller yıllar 

1927 1945 1965 
Türkçe 11.778 16.598 28.289 

Kürtçe 
Tablo 8'den: 
Türkçe 
Kürtçe 

1.184 1.476 

42.485 
47.895 

2.370 

120.553 
33.43X 

Görüldüğü gibi Tablo 7'de 1927 yılında Der
sim 'de (tabloda Tunceli diye geçiyor M.Ç. ) anadi
li Türkçe olanların sayısı 11.778 iken, Kürtçe olan
larınki sadece l.l84'dır. Yani Dersim'de Türkçe bi
lenlerin sayısının parmakla sayılacak kadar az ol- · 
duğu birdönemde, anadili Türkçe olanların adedi. 
Kürtçe olanlarınkinin 10 katı kadardır. 1945'de ay
nı rakamlar sırasıyla 16.598'e karşılık 1. 476, 
1965'te ise ~8.298'e karşılık 2.370'tir. 

Hemen yan sayfada bu kez 8 No.lu tablo var. 
Buna göre 1945 'sayımında anadili Türkçe olanların 
sayısı 42.485, Kürtçe olanlarınki ise 47. 895'tir. Ya
ni tablolardan birinde (aynı yıl için) anadili Türkçe 
olanların miktarı, Kürtçe olanlarınkinden yaklaşık 
14 kat daha fazla iken, ötekisinde, anadili Kürtçe 
olanlar Türkçe olanlardan 2500 kişi kadar daha faz
ladır! ar. ı 965'te bu kez anadili Türkçe olanlar 
120.553'e çıkarken, anadili Kürtçe olanlarm sayısı 
33.438 'e düşüyor. Diğer bir ifade i le I945'ten 
ı 965'e kadarki 20 yıllık sürede Kürt nüfusu mutlak 
sayı olarak geriliyor, buna karşılık Türk ni.ifus diye 
gösterilen hayali rakamlar 3 kat kadar bir artı~ kay
dediyor. 

Yine tabloların birinde, 1945 yılı itibariyle ana
dili Kürtçe olanların miktarı 1184 iken diğerinele b~ 
miktarı 47.895'tir. Bir diğer deyişle, iki ayrı tablo~ 
da aynı yıla ait olarak verilen rakamlar arasmda 40 
kattan daha fazla bir fark mevcuttur. 

Her iki tablonwı verileri hem kendi içlerinde 
hem de karşılaştırmalı olarak ele alındıklarında bir
birini yalanlayan bir dizi çelişki gözüküyor. Bu da 
elbette nedensiz değil. Devlet her adım attığında, 
Kürtlerle ilgili yeni bir yalan uydurmuş ve bunu ya
parken de geriye dönerek "Acaba clalıa önce söylec 
diğiın yalanlar nasıldı?" diye sorup biraz olsun işi 
kitabına uydurma gereği duyınamış. Öyle olunca da 
bu ucube sonuçlar ortaya çıkmış. 

Ali Kaya da oturmuş, ciddi ciddi bunları istatisc 
tik diye okuyucuya aktarıyor. Bir kere Kaya en baş
ta şuna dikkat etıneliydi, 1937 'ye kadar dev !etin 
Dersim'de hakimiyeti, denetimi var mıydı ki nüfus 

sayımını da yapmış olsun? Açıktır ki yoktu ve ora
da nüfus sayıını yapılmadı. Sayım sonuçları diye 
sunulan rakamlar, masa başında uydurulmuş şey-

. lerdir. Ikincisi Kaya, Dersim' lidir, gerçeği bilılıesi 
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Olaylar ve Görüşler 
gerekir: öç-heş Çemişgezek kö
yü ile devlet memurlan dışında 
Dersim' de anadili Türkçe olan 
var mı ki bu kategoriye giren nü
fus miktarı, anadili Kürtçe olan
larınkinden fazla olsun? östelik 
te 10 katından daha fazla. Yazar, 
nasıl olur da bilgi diye sunduğu 
rakamların ortaya koyduğu bu 
mantık dışı sonuçları görmezlik
ten gelebiliyor? 

İnsan elbet bu istatistikleri ir
deler. Irdeler ama onu yapanların 
yaianlarını, ortaya koyduları gü
lünç durumu açığa çıkarmak için 
yapar, ciddiye almak için değil. 

Ne var ki Kaya'nın dikkat
sizlikleri bununla da sınırlı kal
mıyor, dahası var: 

Örneğin. 7 No.lu tablonun 
başlığına bakıyorsunuz; "Nüfu
sun cinsiyet yapısı," diye yazı
yor. Altındaki tabloda ise cinsi
yete ilişkin herhangi bir veri 
mevcut değil. Yukarıda da deği- · 
nildiği gibi yıllar itibariyle konu
şulan anadiller verilmektedir. 

Yazar'n birdiğer önemli zaa
fı, başkalarına ait bir çok bilgiyi 
aktarırken çoğunlukla kaynak 
belirtmemesidir. Tabi bu da cid
di sakıncalar doğuruyor. Başka 

yerden alınan bir bilginin kayna
ğını göstermek, herşeyden· önce 
bir prensip sorunudur. Öte yan
dan bu yapılmadığı zaman, oku
yucu sözkonusu bilgi ve belgele
ti ana kaynağından izleme, onla
rı karşılaştırma ve daha geniş 

bilgi edinme olanağından yok
sun bırakılmış olur.Bunları yaz
makla kendisine haksızlık etti
ğim kanısına varmasın diye on
larcası arasından bir örnek ver
mek istiyorum. Örneğin, 187. 
sayfada yeralan aşiret resilerine 
ilişkin bir liste var, bu liste Bay
tar Nuri'den aktarılmasına rağ
men kaynak verilmemiş. 

Dersim tarihi mi, resmi. .. ·DENG 
Yazar, Dersimtilerin müca

delesini ya da Dersim-devlet 
ilişkisini aktarırken, olayın kül
türel, demokratik ve siyasal özü
nü yeterince önemsememekte, 
çoğunlukla da onu bir asayiş so
runu boyutuna indirgemektedir. 

Açıktır ki Dersim- Koçgiri 
bölgesi yüzyılımızın başında, 
Kürt yurtseverliğinin en güçlü 
olduğu birkaç merkezden biriy
di. O günün yurtseverleri, Kürt 
örgütlerinin kuruluşunda yeral
dılar, faaliyetlerine aktif biçimde 
katıldılar, kendi yör~lerinde şu
belerini açtılar. Bunu yaparken 
de kendi ulusal (Kürt) kimlikle
rini ve amaçlarını gizleme gereği 
duymadılar. Gün geldi bağımsız 
Kürdistan' ın kurulmasını, gün 
geldi kültürel, demokratik ve si
yasal haklarının verilmesini ta
lep etiller. Hareketin ideolojik, 
politik ve örgütsel yönden de
ğerlendirilmesi elbet yapılabilir, 
eksiklikleri, yanlışlıkları vurgu
lanabilir. Bu yönden söylenecek 
pek çok şey olduğu açıktır. Ama 
o örgütlerin ve tek tek kişilerin 
kendi halkının hakları için mü
cadele verdikleri, kimliklerini 
inkar etmek gibi bir davranış 

içerisine girmedikleri biliniyor. 
Karşı tarafta yeralanlar, yani 
Türk sömürgecileli de yine bu 
düşünce .ve amaçlara karşı çıktı
lar, katliam ve sürgünleri bu ne
denle yaptılar. Devletin tıpkı bu
gün olduğu gibi gerçeği çarpıt
maya dönük propaganda çabala
rı bu gerçeği değiştirmez. 

Zaten günümüzde ortaya çı
kan o kadar bilgi ve belge var ki 
isteyen onları rahatlıkla incele
yip gerçeği görebilir. Bakın, 

Türkiye'de en üst düzeyde yöne
ticilik yapmış olan Celal Bayar 
Kürt direnişlerinin nedenlerini 
ne kadar açık bir dille dile getiri-

Zaten günümüzde ortaya 
çıkan o kadar bilgi ve 
belge var ki isteyen onları 
rahatlıkla inceleyip 
gerçe/ji görebilir. Bakın, 
Türkiye' de en üst düzeyde 
yöneticilik yapmış olan 
Celal Bayar Kürt 
direnişlerinin nedenleri ni 
ne kadar açık bir dille. 
dile getiriyor: 
"Şeyh Sait, Bir Kürt 
Cumhuriyeti kurmak i 
stiyordu. (. .. ) Dersim 
İsyanı, tamamen Kürtlerin 
siyasi duşünceleridir. 
Bunlar ne anarşisttil~ ne 
şudur, ne budur. B unlar 
do,~rudan doljruya 
nıüstakil bir Kürt 
hükümetini kurmak 
istiyorlardı ... ~· 
(/Jayar, a.g.y.) 
İşte Dersim 1937-38 
olaylarının temel nedeni 
de budw: O halde 
sözkonusu direniŞierin 
ulusal-kurtuluşçu özlerini 
görmezlikten gelmeye 
olanak var nu? 
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Olaylar ve Görüşler 
yor: 

"Şeyh Sait, Bir Kürt Cumhu
i·iyeti kurmak istiyordu. (. .. )Der
sim İsyanı, tamamen Kürtlerin 
siyasi düşünceleridir. Bunlar ne 
anarşisttir, ne şudur, ne budur. 
Bunlar do,~rudan do,~ruya müs
takil bir Kürt hükümetini kurmak 
istiyorlardı. .. " (Bayar, a.g.y.) 

İşte Dersim 1937-38 olayla
rının temel nedeni de budur. O 
halde sözkonusu, direnişierin 

ulusal-kurtuluşçu özlerini gör
mezlikten gelmeye olanak var 
mı? 

Yani bir başka deyişle Der
simliler, dillerini, kültürlerini, 
dinsel inançlarını ve ulusal kim
liklerini kaybetmek istemedikle
ri, bütün bu değerlerine dış güç 
tarafından yöneltilen saldırıları 

bertaraf etmek için direndiler. 
Türk yönetimlerinin politikaları 
hakkında gerekli bilgi ve deneye 
sahip olduklan için de onl'ara hiç 
bir zaman güven duymadılar. El
bet herkes, her zaman politik bir 
program etrafında biraraya gel
medi, mücadeleyi bu çerçevede 
yürütın edi. 

Hareket, aşiretsel yapınİn, 

feodal ilişkilerin etkisi ve ağır 

tahriabtı altında yürüdü ama 
Dersim halkı kendi kültürel do
ğasına ve varlığına yönelmiş te
hidtlere karşı da doğal olan tep
kiyi ortaya koyarak direndi. 

Günümüzde kimi insanları

mızın bu gerçeği anlamakta güç
lük çektiklerini biliyoruz. Özel
Ukle de son 30-40 yılda asimi
lasyonun aldığı mesafenin bu iş
te büyük ·payı var. Geçmişte, 
Dersim' de geniş taban tutan sol 
hareketin, çok yanlış bir enter
nasyonalist anlayışla kendi hal
kının diline, kültürüne, tarihine 
ve mücadelesine; özeesi kendi 
ülkesine yabancılaşması, Kürt 

Dersim tarihi mi, resmi. .. DENG 
direnişlerini, çoğunlukla da ke
malizmin etkisiyle şekillenmiş 

sloganiara sarılarak gericilik di
ye damgalayıp bir kenara atması 
da böyle bir sonucun ortaya çık
masında büyük pay sahibidir. 

Oysa bu konularda çalışma 
yaiJıhrken şu veya bu çevrenin 
düşünce ve tepkilerini bir kenara 
bırakmak, haklıyla haksızı hiç 
bir tereddüde meydan vermeye
cektarzda açık-seçik ortaya koy
mak gerekir. 

Bilimsel çalışmanın, topluma 
ve tarihe karşı duyulan sorumlu
luğun gereği budur. Kitlelere 
yaniışı sunmak, bir şey sunma
maktan daha kötüdür. Bir yerde 
insanlar üzerinde baskı ve zulüm 
varsa, ırkçı ve şöven bir pOlitika 
izleniyorsa ona karşı çıkmak 

meşru ve doğaldır. Dersim' de ya 
da öteki yerlerdeKürtlerin yaptı
ğı da budur. 

Türk milliyetçiliği ırkçı ve 
şövendir, zulümkardır; Osmanlı 

düzenini fersah fersah geride bı
rakan kapkara bir gericiliktir. Bu 
bakımdan kitaba önsöz yazan İs- , 
met Kemal Karadayı, Dersim 
halkı için "0, insandan, ve 
Cumhuriyet ilkelerinden; aydın
lanmadan yanadır" derken doğ
ru ile yaniışı birarada söylüyor. 
Dersimlilerin genelde insandan 
ve aydınlanmadan yana oldukla
rı doğurudur. Ama "Cumhuriyet 
ilkeleri" denilen ilkeler için öyle 
değil. 

Dersimiii er, gerici .ve karan
lık bir tabioyu oluşturan bu ilke
lere karşı oldular. Türk yönetim
lerinin ülkemizin bu yöresinin 
halkına duydukları sınırsız kin 
ve düşmanlığın temelinde de bu 
yatmıyor mu? 

Sonuç olarak A. Kaya'ya 
önereceğimiz şudur. Önünde 
halkına hizmet edebileceği, ken-

disine gerçekleri iletebileceği 

uzun yıllar var onun. Dileriz ki 
yapılan eleştirileri soğukkanlıca 

değerlendirmeyi başarır; çabala
rını, halkına resmi tarihi değil, 

onun gerçek tarihini ve kültürü
nü aktarma yönünde harcıarnayı 
esas alır. 

( 1) Arapçada Küı1 demektir. 
(2) Bitlis isminin geçmesi 

dikkat çekicidir. Normal olarak 
Dersimtilerin Bitlis gibi kendile~ 
rinden yüzlerce km. uzaktaki bir 
yeri basmalan düşünülemez. 

Ancak o dönemde Bitlis'te bulu
nan politik Kürt tutukluların, 

bizzat kendi elleriyle olmasa da 
serbest bırakılınaları konusunun 
konuşmalarda geçtiği dü~ünülc

bilir. · 
( l) B urada yazılan e (er il) d 

ise dişili ifade eder. Mı zamiri, 
ikinci grup şahıs zamirierinin 1. 
Tekil şahsidır ve bütün geçişli h
illerin geçmiş zaman hallerinin 
çekimi bu grupla yapılır. Cümle 
içerisinde ku Hanildığı zaman su
fiks, fiil ya da edatla birlikte ba
na, beni, benim, benden gibi 
anlamlar verir Örneğin: mı re: 
bana, benim' için. mı ra: bana. 
benden. Kıtabe ının/ benim kita
bım. To qeleme de mın?/K.alemi 
bana verdin mi?. (Bana'nın kar
şılığı bazı yörelerde mı re. hazı 
yörelerde ise ını ra' dır. 

(2) Nereye'nin Kırmaneki 

karşılığı: 1) kata' dır. 2) Koti ke
limesinin önüne ilgili fiili n gel
mesi suretiyle yapılır. (Bena ko
ti?: Nereye götürüyorsun? )Olla 

koti: Nereye gidiyorsun) 
(3) Kırmanckide kam be

no'nun kim götürdü ve kiınıniş 
olmak üzere iki anlamı daha var. 

(4) Itara'nın doğru yazılışı 

ita ra/tiya ra şeklinde olup bu-
1\adan anlamına gelir. Ayrıca di- . 
şilde buradadır anlamını verir. 
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