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1976 yılında yaş sınırı nedeniyle Siyasal Bilgiler Fakültesi Sos-
yoloji kürsüsü başkanlığından emekli olan hocamız Sayın Prof.  Dr. 
İbrahim Yasa, 21 yıl süreyle fakültemizde  görev yaptı, her düzeyde 
çok sayıda öğrenciler yetiştirdi, bir çok araştırmalar yaparak yayın-
ladı. 

Profesör  Yasa Türk toplumbiliminin oluşup gelişimine Türk top-
lumbilimleri tarihinde anılmaya değer katkılar yapmış bir bilim ada-
mıdır. Türk köylerinin araştırılıp tanınması, gecekondu ailelerinin 
toplumsal-kültürel dinamiği içinde incelenmesi, yurt dışında çalışan 
işçilerin yurda dönüp verimli olarak çalışabilmeleri koşullarının araş-
tırılması alanlarında, başka deyişle Türk toplumbiliminin kilit öne-
mindeki konularında yaptığı araştırma, inceleme ve yayınları hep 
öncü değerinde olmuştur. Bu niteliğiyle fakültemizde  ve Türk üni-
versiteleri topluluğunda saygın bir yer kazanmıştır. 

Profesör  Yasa'yı bir hoca, bir meslektaş, bir insan olarak da hep 
tatlı anılarla anıyoruz, anacağız. Araştırmacı sakinliği içinde sürekü 
çalışması, hoşgörüsü, çevresine sevgiyle yaklaşması ve vakarlı espri-
leri ile güzel örnekler verdi, güzel anılar bıraktı. 

Hocamıza bu değerli hizmetlerinden dolayı öğrencileriyle, öğretim 
üyeleriyle ve bütün görevlileriyle tüm fakültemiz  adına şükranları-
mızı sunuyor, kendisine yeni yaşamında sağlık, esenlik, mutluluklar 
diliyorum. 

Prof.  Yasa için yayınladığımız bu armağan'a katkıda bulunan 
değerli bilim adamlarına da bu vesileyle teşekkürlerimi sunuyorum. 





DEĞERLİ HOCAM PROFESÖR YASA 

Prof.  Dr. Özer OZANKAYA 

Değerli hocam sayın Prof.  Dr. İbrahim Yasa'yı, öğrenciliğimde, 
ilk kez sayın Prof.  Dr. Herbert H. Hyman'ın Kamu Oyu derslerini 
Türkçeye çeviren hocamız olarak tanıdım. O yıllarda doçentti. Hasan-
oğlan köyü, kültür, kültürel değişim kavramları bu derste O'nun yap-
tığı araştırmaya yollamada bulunulurken geçmeye başlamıştı. 

Fakülteyi bitirip bilimsel çalışmayı meslek olarak seçmeye karar 
verdiğimde, öncelikle ilgi duyduğum toplumbilim kürsüsünde boş 
asistanlık kadrosu bulunuyordu. O sırada kürsü yöneticisi olan değer-
li hocam rahmetli Prof.  Dr. Yavuz Abadan sayın Yasa'ya beni tavsiye 
etti. Prof.  Yasa ile 1959 yaz aylarında başlayan asistan-hoca ilişkimiz, 
Sayın hocamın emekliliğine dek kesintisiz sürdü. 

Hemen o yaz aylarında yoğun çalışmalarına beni de katan değer-
li hocamla Ankara'da  Gecekondu  Aileleri  araştırması dolayısıyla o 
zamanki tüm Ankara gecekondu mahallelerini adım adım dolaştık. 
Birçok evlerde, kahvehanelerde derinlemesine görüşmeler yaptık. 
Daha sonra 25 Yıl  Sonra  Hasanoğlan  Köyü  araştırmasının da her aşa-
masına katılma olanağını bana sağladı. Bunların mesleki çalışmala-
rımda bana çok yararlı katkıları olduğunu, benim de tüm araştırma-
larımın alan araştırmaları niteliğinde olmasında büyük etki payı bu-
lunduğunu şükran duygularımla belirtmek isterim. Zaten saym Pro-
fesör  Yasa'm Türk toplumbiliminde, toplumumuzun en önemli ko-
nularını, somut gerçeği temel alarak incelemiş ve bu yolu geliştirme-
ye büyük çaba göstermiş olmak gibi kalıcı bir yeri vardır. 

Değerli hocama, sürekli ve disiplinli çalışması, işini ciddiye alı-
şı, araştırmacı kişiliği, hoşgörüsü, vekarlı esprileri ve güzel dostluğu 
dolayısıyla tüm meslekdaşları gibi ben de derin saygı ve sevgi duy-
gularıyla doluyum. Sayın Prof.  Dr. İbrahim Yasa'ya emeklilik yaşa-
mı boyunca sağlık ve mutluluklar dilerim. 
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PROFESÖR YASA 

Prof.  Fehmi YAVUZ 

Profesör  Yasa Siyasal Bilgiler Fakültesine sunduğu 12 Haziran 
1957 tarihli dilekçede şöyle diyor: 

"1950 yılı, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Sindel 
Köyü Üzerinde Bir İçtimaî Araştırma adı ile hazırlamış olduğum bir 
çalışma ile Sosyoloji Doçentliği unvanını almış bulunuyorum. 

Fakültenizde münhal bulunan Sosyoloji Doçentliğine talibim. 
Bu hususta gereken işlemin yapılmasına emirlerinizi saygılarımla rica 
ederim". 

19 yıl sonra SBF Dekanlığının Ankara Üniversitesi Rektörlüğüne 
gönderdiği yazı da şöyledir: 

"Fakültemiz öğretim üyelerinden Prof.  Dr. İbrahim Yasa emekli 
olmak istemektedir. Gereken belgeler ilişikte sunulmuştur. Gereğini 
onayınıza saygı ile sunarım". 

Prcf.  Yasa ile 25 yıldan beri sürüp giden dostluğumuzun kimi çar-
pıcı anılarını dile getirmek istiyorum. 

1958 yılında, görkemli törenlerle öğretime başlayan Erzurum 
Atatürk Üniversitesinin Ankara'da bir irtibat (hazırlık) bürosu vardı. 
Ben de bir süre orada çalıştım. Anımsadığıma göre, Yasa ile ilk karşı-
laşmamız bu büroda oldu. Yasa Atatürk Üniversitesinden görev al-
mak için dilekçe vermişti. O zaman SBF'de tam zamanlı Sosyoloji 
öğretim üyesi yoktu. Arkadaşlarla SBF'ye başvurmasını önerdik. İş-
lem böyle başladı ve yürüdü. 

SBF Profesörler  Kurulunun 22 Haziran'da yaptığı toplantıda, 
ilgili tüzük gereğince, Komisyona şunlar seçiliyor: Prof.  Seha L. Me-
ray, Prof.  Dr. Kemal Fikret Arık, Prof.  Bedri Gürsoy, Prof.  Fehmi 
Yavuz. 

Fakültemiz Profesörler  Kurulunun 2 Temmuz 1957 gün ve 158 
sayılı kararı da şöyle bitiyor: 
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"... Komisyonun vermiş olduğu 26.6.1957 tarihli rapor okunup 
aynen kabul edilerek, adı geçenin münhal bulunan Sosyoloji eylemli 
doçentliğine, müktesep hakkı olan maaşla tayin edilmesine mevcudun 
ittifakı  ile karar verildi". 

Yasa o günlerde Ankara'daki Ulus Ortaokulu İngilizce öğretme-
nidir. Bu nedenle Üniversiteye geçmesi için Milli Eğitim Bakanlığının 
onayına gerek vardır. Milli Eğitim Bakanlığı Rektörlüğün bu konudaki 
yazısına şu olumsuz yanıtı veriyor: 

"Öğretmene olan ihtiyaç dolayısiyla, Ankara Ulus Ortaokulu 
İngilizce öğretmeni İbrahim Yasa'nın, bugünkü görevinden ayrılması 
mahzurlu görülmektedir..." 

Yeni yazışmalar sonunda muvafakat  veriliyor. Rektörlüğün 
8.10.1957 tarihli yazısı da şöyle bitiycr: 

"İbrahim Yasa'nın Doçentliğe naklen tayini hakkında düzen-
lenen ve Maarif  Vekilince onanan kararnamenin bir örneği yukarıya 
çıkarılmıştır". Sözkonusu kararnamede şu bilgiler de var: 

Doğduğu yer ve yıl-Demirhisar 1322, 
Çıktığı okul ve tarihi - İzmir Muallim Mektebi 928-929, 
Amerika Missouri Üniversitesi 1937, 

Cornell Üniversitesinde Doktora vermiş ve 5 yıllık Yüksek Öğre-
nim gördüğü Maarif  Vekâletince tasdik edilmiştir. 

Eski görevi - Ankara - Ulus Ortaokulu İngilizce Öğretmeni." 

SBF Profesörler  Kurulu'nun 2 Haziran 1963 gün ve 308 saydı 
kararı da şöyledir: 

"Sosyoloji Kürsüsünde açık bulunan Profesörlük  için teşkil olu-
nacak jüriye, aşağıda isimleri yazılı öğretim üyelerinin seçilmesine ... 
Hamide Topçuoğlu - Hilmi Ziya Ülken - Cahit Talaş- Aydın Yalçın 
Fehmi Yavuz. 

Jüri Hilmi Ülken'i Başkanlığa seçmiş ve 13 Haziran 1963 de son 
toplantısını yapmıştır. 14 sayfa  tutan jüri raporunun başlıklarını ak-
tarıyoruz : 

— Adayın eğitim durumu ve meslekî faaliyetleri, 
— Dr. İbrahim Yasa'nın Fakülte'de okuttuğu dersler ve çeşitli 

müesseselerdeki görevleri, 
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— İlmi araştırma ve yayın faaliyetleri, 
— Sonuç. 
Rapordan, Profesör  Yasa'nın Dr.'dan sonra iki yıl, Kolombia 

Üniversitesine bağlı Körler Yüksek Enstitüsünde Sosyoloji hocalığı 
yaptığını, 1942'de yurda döndüğünü de öğreniyoruz. 

Raporda, Yasa'nın çalıştığı yerler hakkında şu bilgiler de var: 
"Dr. İbrahim Yasa, 1942 yılında askerlik görevini yaparken 

Millî Savunma Bakanlığı tarafından  izin alınarak, yeni açılmış bulu-
nan Yüksek Köy Enstitüsünde (Hasanoğlan'da) Sosyoloji okutmakla 
görevlendirilmiş, askerlik görevi bittikten sonra bu Enstitüye öğretmen 
olarak atanmış ve Enstitünün 1947 yılında kapatılması ile, ilkönce 
Ankara Gazi Lisesine nakledilmiş, 1947 - 1953 yılları arasında Millî 
Eğitim Bakanlığı kadrosunda çalışırken, 1949'da İstanbul Edebiyat 
Fakültesinde imtihan vererek eylemsiz Doçent ünvanını almıştır". 

Jürinin raporu şu sözlerle son buluyor: 
"Doçent Dr. İbrahim Yasa, kendi bilimsel alanı ile ilgili dersleri 

ve diğer öğretim işlerini başarı ile yürütmek, kendi bilimsel alanında 
orijinal ve başarılı şahsi ve ortaklaşa çalışmalarda bulunmak suretiyle 
bilimsel erkini, öğretim yeteneğini göstermiştir. 

Doçent Dr. İbrahim Yasa çalışkanlığı, görevlerine bağlılığı, so-
rumluluk duygusu ve iyi ahlâkı ile kendisini sevdirmiş, saygı telkin et-
miş ve arkadaşlarının takdirini kazanmıştır. 

Bütün bu sebeplerden, Komisyonumuz, Doç. Dr. İbrahim Yasa'ya 
Profesörlük  unvanının tevcihi ve adıgeçenin sosyoloji Kürsüsünde açık 
bulunan Profesörlük  kadrosuna tayini hususunun Profesörler  Kuru-
luna teklifine  oyçokluğu  ile karar vermiştir". 

Çoğunluğun kararına katılmayan Profesör  Aydın Yalçın'ın 2,5 
daktilo sayfası  tutan muhalefet  şerhinden de kimi aktarmalar yapmak-
ta yarar görüyoruz: 

"... Kendisinin yayınları ve akademik hüviyeti hakkındaki dü-
şünce, kanaat ve intihalarımı, açık bir şekilde ifade  etmeyi, akademik 
mesleğin yüksek bir standarda ulaşması meselesinde sorumlu kişiler 
olarak, önemli bir vazife  telâkki etmekteyim... 

Sosyal Bilimlere mensup araştırıcı ve müşahadecilerin bilhassa 
cemiyet olaylarına bir bütün olarak bakarken dikkatli ve hassas ol-
maları gereken bir noktadır. Bu nokta, Sosyal ilimleri, geniş bir iş bö-
lümü çerçevesi içinde okutan Siyasal Bilgiler Fakültesi gibi bazı eğitim 



4 FEHMİ YAVUZ 

müesseselerinde daha önemli bir mahiyet kazanmaktadır. Bir sosyolog 
cemiyeti bir kül olarak ele aldığı zaman, yahut müşahade, tetkik ve 
araştırma konusu olarak bir sosyal topluluğa baktığı zaman, iktisat, 
hukuk, siyasî meseleler, teknik, hijiyen, şehircilik vs. gibi çeşitli konu-
ların ihtisaslaşmış disiplinler tarafından  daha derinliğine, daha şümullü 
ve mazbut olarak ele alındığını farketmektedir.  Bunların hiç biri üze-
rinde derinleşmeden, hepsine birden bakma ve tümünü kavrama gay-
reti ise müşahade ve araştırıcıyı çok defa  sathi ve umumi bazı müşa-
hade ve sonuçlara sürükleme tehlikesi yaratmaktadır. Bu vaziyette, 
yapılan çalışmalarda geniş malzeme toplanmakta, çeşitli konular ele 
alınmakta, bir gazeteci gibi dikkati çeken birçok meseleler ve olaylar 
yan yana zikredilmektedir. Olay ve teferruat  yığını arasında, sebep 
ve sönuçlarının birbirine nasıl bağlandığı, cemiyet için, sosyal bilimler 
metodu ile, tecessüs duyulan bazı meselelerin manidar yönlerinin ne-
lerden ibaret olduğu gibi hususlar vazıh olarak ortaya çıkmamaktadır... 

...Köy tetkiklerinde de, bir zamanlar Halkevlerinde çalışan ama-
tör folklorcu,  etnograf  ve "köy tetkikçisi"nin genel müşahadeleri 
ile gazete röportajı mahiyetindeki, genelleştirmeye müsait olmayan 
ferdi  müşahadelere benzer malzeme biriktirilmiştir. Bunlarm faydasız 
ve ilmi bakımdan değeri olmayan çalışmalar olduğu söylenemez. An-
cak  ilmi disiplin ve akademik kesafet  bakımından, Doç. İbrahim Ya-
sa'mn malzeme üzerinde daha sentezli, daha analitik çalışmalarla ko-
nuyu kavraması ve aydınlatmaya hizmet etmesi beklenirdi... 

...Örnekolay araştırmalarının... bazı tehlike  ve güçlükleri vardır. 
Darvin'in, yalnız biyolojide değil, sosyal bilimlerde de çok yerinde 
olan metodolojik tavsiye ve ihtarını bu münasebetle hatırlamak yerinde 
olur: "Her müşahede bir ön izah, bir görüşe dayanmalıdır". Aksi tak-
dirde girift  ve zengin olaylar yığını ve müşahede malzemesi içinde kay-
bolma tehlikesi vardır. 

Gerçekten Dr. İbrahim Yasa'nın yayınlarında insan böyle bir teh-
like,  böyle bir ihmal ile karşılaşmaktadır... 

Dr. İbrahim Yasa'nın yetişme tarzı, eğitim ve kariyerinin, Siyasal 
Bilgiler Fakültesi müfredatı  ve eğitim disiplininden bir miktar fatklı 
şartlar içinde gelişmiş olması, şüphesiz sosyal bilimler ve sosyoloji 
alanında ciddî bazı güçlükler yaratan bu durumda yardımcı ve telâfi 
edici bir rol oynamamıştır. 

Bu sebeple Dr. İbrahim Yasa'nm Profesörlüğe  adaylığı tezekkür 
edilirken, yukarıdaki hususların da göz önünde bulundurulması lazım-
dır". 
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Profesör  Yasa, 70 yaşına girdiği için, ilgili kanun uyarınca emekli 
olmuştur. Yasayı gören ve tanıyanlar, bu gün bile ona bu yaşı çok bu-
lurlar. Kendisi yaş olayını şöyle anlattı: 

Adı İbrahim olan bir kardeşi, Yasa doğmadan ölmüş, aile ölen 
çocuğun nüfus  kimliğini saklamıştır. O günlerle nüfus  kimliği çıkart-
manın bir güçlüğü olmalı ki, bundan kaçmak için, yeni doğan çoçuğa 
İbrahim adını verirler. Böylece Yasa doğduğu gün 5-6 yaşma girmiş 
olur, ve 1906'da doğmuş görünür. 

Yasa'nın öğretmen okulunu bitirme yaşı da bu gerçeği doğrula-
maktadır. Bilindiği gibi hastalık ve aşırı tembellik araya girmedikçe 
Öğretmen Okulunu bitirme yaşı 18'in üstüne çıkmaz; ölen kardeşinin 
kimliği nedeniyle Yasa 23 yaşında bitirmiştir, İzmir Öğretmen Okulu-
nu. Devlet imtihanını kazanarak Amerika'da yüksek tahsil yapması 
ve Dr. unvamnı kazanması da sağlığının yerinde olduğunu, çalışkan 
ve başarılı bir öğrenci olduğunu göstermeye yeter, kanısındayız. Ame-
rika'ya gitmeseydi, Yasa 16-17 yaşında iken askerliğe çağrılabilirdi. 

Profesör  Yasa Doçentliğinin ilk aylarında uzunca bir süre İskân 
ve Şehircilik Enstitüsünde bize komşuluk etti. Konuk Profesör  olarak 
gittiği Amerika Birleşik Devletlerinden döndükten sonra da, kendisine 
bir çalışma odası verilinceye kadar, aynı odayı paylaştık. 15 gün süren 
Erdemli Araştırmasını beraber yürüttük. Köy öğretmenliği yapmış 
olmam işin içine girince, kendisiyle anlaşmamız kolay oluyordu. Hemen 
her konuyu, köy, ülke, dünya sorunlarını, yaptığımız çalışmaları, araş-
tırmaları ... konuşup tartışma olanağı buluyorduk. 

Bir gün kitaptan, yazıdan, makaleden... söz ederken, Türkçeyi 
büyük bir başarıyla kullanan Yasa, bu konudaki titizliğini şöyle dile 
getirmişti: 

"Ben yapıtlarımı, baskıya vermeden, güvendiğim bir ortaokul, 
ya da lise Türkçe - Edebiyat öğretmeninin denetiminden geçiririm. 
Bu yardımı benden esirgemeyen, çok dikkatli birkaç dostum her zaman 
olmuştur". 

Profesör  Yasa, çoğunlukla haftasonu  tatillerini, Ankara'ya kom-
şu köylerden birinde geçirir, gördüklerini anlatırdı. Birçok aydınla-
rımız gibi, halktan kopmak şöyle dursun, Yasa, kendisini halka, köy-
lüye kabul ettirmek bakımından üstün bir başarıya ulaşmıştır. Alman-
yacüık çıktıktan sonra, Yasa Almanya'daki işçilerimizin ailelerine gön-
derdikleri mektupları, yerine göre para da ödeyerek, toplamış ve bun-
ları çalışmalarında değerlendirmiştir. 
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Yasa'nın din eğitimi konusunda ne düşündüğünü yansıtan bir 
öykü de şöyle: 

Seçimlik olan din derslerine girmemesi için hazırladığı dilekçeyi, 
Ankara Kolejinde öğrenci olan kızma verir. Dönem sonunda alman 
karnede, din derslerinin karşısında da bir not vardır. 

Bunun nedenini kızı şöyle açıklar: 
— Arkadaşlarımın ve yönetimin baskısı karşısında dilekçeyi 

veremedim, dersleri izlemek zorunda kaldım. 
25 yıl sonra Hasanoğlan Araştırmasını yeniden yapıp yayınlaması 

Prof.  Yasa'nm tutarlı ve gerçek bilim adamı olduğunu kanıtlamağa 
yeter de, artar da. Profesör  Yasa yöneticilik yapmamış, politikaya gir-
memiş, "ben de varım", "beni de unutmayın" yollu ve de gösterişli 
tutumlardan kendisini koruyarak, bilim çizgisinde kalmayı bilmiş ve 
başarmıştır. 

"Feleğin çemberinden geçmiştir" sözünde ufak  bir değişiklik 
yaparak: "İbrahim Yasa Millî Eğitimin çemberinden geçmiştir" di-
yeceğiz. 

Demirhisar köyünden kalkıp, İzmir Öğretmen Okuluna gelen, 
Amerika'da yüksek tahsilini yapan ve de Dr. unvanmı alan, orada 2 
yıl öğretim üyeliği yaptıktan sonra yurda dönen, Köy Enstitüsünde 
çalışan; Orta öğretimde İngilizce öğretmenliği yaparken, dışarıdan 
girdiği Doçentlik sınavını kazanan, yurt içinde ve dışındaki bilim çev-
relerine, özellikle köylüye kendisini kabul ettiren Yasa'nın bütün ba-
şarıları, tutarlı bilim adamı olması ve güçlü kişiliği ile açıklanabilir. 
Yasa sözkonusu ve zaman zaman, yer yer kıyma makinası gibi çalış-
tırılan çarkın dişleri arasında yok olmaktan kendisini kurtarmış ve yan-
madan pişmesini bilmiştir. 



SOSYO KÜLTÜREL DEĞİŞMELER VE ÖĞRETMEN 

Doç. Dr. Mahmut TEZCAN* 

Sosyo-kültürel değişmeler, çağımızın en belirgin olgularından bi-
risidir. İlkel olsun, gelişmiş olsun, hiçbir toplumu durgun, hareketsiz, 
statik olarak nitelendiremeyiz. Her toplumda sürekli bir dinamizm, 
bir değişme görürüz, ilkel toplumlar bile yavaş da olsa değişme süreci 
içerisindedir. Ondokuzuncu ve yirminci yüzyıllara, değişme yüzyılları 
denebilir. Toplumsal yapılar, toplumsal davranış örnekleri, toplumsal 
sistemler, toplumsal kurallar sürekli olarak değişen öğelerdir. 

I. DEĞİŞME VE SOSYO-KÜLTÜREL DEĞİŞME KAVRAM-
LARI 

A. Değişme kavramı 

Hiçbir doğrultuyu ifade  etmeyen, önceki durum ya da davranış-
tan farklılaşmadır.  (Fichter 1959: 340). İleriye doğru olabileceği gibi, 
geriye doğru da olabilir. Her iki durum da değişmedir. Burada bir 
sistem, başlangıçtaki şeklinden farklı  bir şekle dönüşerek biçim değiş-
tirir. Toplumda ve insanda gözlenen başkalaşmalar, farklılaşmalar 
değişme olarak nitelendirilir. 

B. Toplumsal  değişme,  toplumun yapısını oluşturan toplumsal 
ilişkiler ağının ve bunları belirleyen toplumsal kurumların değişmesidir 
(Bottomore: 329). Bunlara yapısal değişmeler de diyebiliriz. 

C. Kültür  değişmesinden  ise, değerler, normlar, tutumlar ve inanç-
lardaki, düşünce sistemlerindeki değişmeler anlaşılmaktadır. Bunlara 
işlevsel değişmeler de denebilir. T. Parsons'un anlayışı bu tür değiş-
melerdir. Bir başka ifade  ile toplumsal değişme, toplumun maddî ve 
manevî öğelerinden yeni özelliklerin oluşmasını ifade  eder. Aslında 
toplumsal değişme ve kültür değişmesi ayrımları yapaydır. Birisin-
deki değişme, diğerinde de söz konusu olabilmektedir. 

* Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi öğretim Üyesi 
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II. ÇAĞDAŞ DEĞİŞMELERİN NİTELİKLERİ 

Toplumsal değişmeler, tüm ülkelerde ya serbest olarak, ya başka 
ülkelerle ilişkiler sonucu, ya da zorlama ile gerçekleşmektedir. Günü-
müz toplumlarında değişmeler, sosyologlara göre aşağıdaki özellik-
leri göstermektedir (Moore 1963: 2). 

a. Herhangibir toplum ya da kültürdeki değişmeler büyük bir 
hız kazanmıştır. Değişmeler, yoğunluk ve süreklilik göstermektedir. 

b. Değişmeler ne geçici, ne de alan bakımından soyutlanmıştır. 
' Yani, değişmeler, birbirini izleyen ve giderek büyüyen halkalar biçi-

minde oluşmakta ve sonuçlan ülke ve hatta dünya çapında etkiler 
yaratmaktadır. 

c. Değişmeler her yerde vardır, yâni evrenseldir. 
d. Çağdaş değişmeler genellikle plânlıdır. Giderek daha rasyonel 

bir nitelik kazanmakta ve planlarla gerçekleştirilip düzenlenmeğe 
çalışılmaktadır. 

e. Bir çeşit toplumsal planlama teknolojisi ve stratejisi hızla ya-
yılmaktadır. 

f.  Modern dünyadaki normal değişmeler, bireysel deneyim ve 
toplumların işlevsel görünümlerini geniş ölçüde etkilemektedir. 

Çağdaş değişmelerin özelliklerini böylece belirttikten sonra öğ-
retmenin yerel, ulusal ve uluslararası sosyokültürel değişmelerdeki 
rollerine değinelim. Tüm ülkelerde sosyo-kültürel değişmeler yerel, 
ulusal ve uluslararası düzeyde oluşmaktadır. 

III. YEREL SOSYO-KÜLTÜREL DEĞİŞMELER VE ÖĞ-
RETMEN 

Ülkemizde yerel toplumsal değişmeler daha çok kültürel nitelik-
teki değişmeler (değer yargılarındaki, tutumlardaki, inançlardaki de-
ğişmeler), toplum kalkınması çalışmaları, bürokratik hizmetlerde ar-
tış, tarımsal teknik ve hayvancılığa yönelik ve kooperatifleşmeye  iliş-
kin kısmî değişmeler, konut biçimlerindeki değişmeler, kitle iletişim 
araçlarının gelişmesi ve kullanılması ve altyapı hizmetleri biçiminde 
oluşmaktadır. Bunlar arasında çağdaşlaşmaya yönelik, birçok ulusun 
benimsediği uluslararası ortak özelliklere sahip kalkınma çabaları dik-
kati çekmektedir. 
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Öğretmenin bu yerel değişmelerdeki rolü nedir? Öğretmen, kıs-
men görevi nedeniyle bu gibi değişmelerin içinde yer almaktadır. 
Kısmen de bu değişmelerden bir yurttaş olarak diğerleri gibi etkilen-
mektedir. öğretmen bu değişmeleri desteklemeli, teşvik etmeli ve hal-
kın yerel değerlerine ters düşmemelidir. Bu konuda şu örneği verebi-
liriz: Afyon'nun  Çayırbağ köyünde beşik kertmesi geleneği son yıl-
larda yaygın biçimde uygulanmaktadır. Erken yaşta nişanlanan kız 
ve erkek çocukların okulda birlikte olmamasmı isteyen köylü veliler, 
okul müdüründen çocukların sabahçı ve öğlenci olarak ayrılmalarını 
istemişlerdir. Öğretmen de köylünün bu isteğini yerine getirmiştir. 
Aksi davransaydı köylü ile çatışmaya gidecektir. Ve köylü de çocu-
ğunu okula göndermeyecekti. Öğretmen eğer benimsemediği bir de-
ğeri uygulamak zorunda ise önce karşı gelmeden, zamanla bunun olum-
suzluğunu köylüye anlatmalıdır. 

Öğretmen,  değişmeye  karşı  kültürel  engelleri  görebilmeli  ve yenebil-
melidir. 

Birçok ülkede kırsal kesimde yenilik ve değişme daha az olumlu 
karşılanır ve kuşku duyulur (Foster 1973: 83-84). Buralarda eski olan 
şey, yeni olan herhangibir şeyden daha değerlidir. Geleneklere ters 
düşme korkusu, yeniliklerin kabullenişini güçleştirir, örneğin gelenek-
sel toplumlarda insanlar doğaya daha az egemendir. Tüm doğa olay-
larının ortaya çıkardığı felaketler  ümitsiz durumlar yaratır ve Tanrının 
arzusu ile yapıldığına inanılır. Böylece bu durumun değiştirilemeyeceği 
nedeniyle yenilikler engellenir. Örneğin çocuk ölümleri bu kesimlerde 
Tanrının arzusu ile açıklanır. "Allah verdi, Allah aldı, o bu dünya 
için yaratılmamış" biçiminde yorumlanır. Latin Amerika ve Ortadoğu 
ülkelerinde bu görüş oldukça yaygındır. Hastalık Allahtan gelir inancı 
ile onun nedenlerine inilmez. İşte böyle kaderci bir tutumu değiştir-
mede öğretmenin bulunduğu çevrede çaba göstermesi gerekir. 

Bir başka örnek: "Yaşam boyu öğrenim" anlayışı, dünyanm bir-
çok ülkelerindeki kırsal kesimde kabullenilmemiştir. Buralarda okula 
gitme işi çocuklara özgü bir şeydir, öğrencilik rolü sadece çocuklar 
ve gençlere özgüdür. Yetişkinlerin böyle bir rolü oynaması uygun 
olmayan bir durum olarak görülür. Örneğin Hindistan'da toplum kal-
kınması programlan içinde yer alan okuma-yazma öğretme projeleri 
başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Çünkü yetişkinler, gece kurslarına git-
memişlerdir. Eğitim ve okuma yazma yüksek bir değere sahip olduğu 
halde, yine de bu kurslar orada rağbet görmemiştir. Eğitim, orada ço-
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cuklara özgü olduğu için yetişkinler alay edilmek, gülünç duruma düş-
mekten, çocuk yerine konulmaktan çekinmişlerdir (Foster, 1973: 
88). Ülkemizdeki halk eğitimi çalışmalarındaki başarısızlık nedenlerin-
den birisi de yukardaki örneğin aynen bizde de var oluşudur. 

Bağnazlığın  giderilmesi 
Örneğin köylünün karısını erkek doktora götürmek istememesi 

yine kırsal kesimde görülen bir durumdur. Hatta götürse bile muayene 
sırasında doktorun yanında bulunmak istemesi gibi bağnazlıkların 
önlenmesinde öğretmenin köylüyü eğitici rolü etkin olabilir. Bu örnek-
te öğretmen, köylüye, doktor-hasta ilişkisinde cinselliğin söz konusu 
olamayacağını vurgulamalıdır. 

Amacın farklı  algılanması 
Amacın farklı  algılanma biçimleri de kırsal kesimde değişmeleri 

engellemektedir. Teknisyenler uyguladıkları yeniliklerin bir süre iyi 
gittiğini görürler. Program ve amaçlan halk tarafından  anlaşılmış ve 
onaylanmıştır. Fakat bir süre sonra görünürde hiçbir neden olmak-
sızın halk, menfaatlerini  gözetmez ve uygulanan programı takip et-
mezler. Bu, yenilik uygulanan halkın, beklentilerinin az oluşundan 
ya da farklı  hizmet anlayışından doğar. Onların asgarî beklentileri 
karşılandıktan sonra daha fazlasını  istemezler. Asgarî beklentileri 
gerçekleşince memnun olurlar ve daha fazlasına  gereksinim duymaz-
lar. Plancıların amaçları ile onların amaçları farklıdır.  Örneğin kuzey 
Rodezya'da 1962 yılında bir kısım Afrikalı,  sadece bir miktar okuma 
yazma istediler. Biraz hesap öğrenip isimlerini yazmayı, imzalarını da 
atmayı öğrendikten sonra bekçilik, kamyon şoförlüğü  gibi işleri ko-
laylıkla elde edebiliyorlardı. Bu işler, onların yaşamlarında önemli 
bir yükselme yaratıyordu. îşte bu asgarî talepleri karşılandıktan sonra 
gerçekten okur-yazar olmak için daha uzun süre ve çok çalışmayı 
gerektiren çabaları sürdürmek istememişler ya da ilk çabalarından çok 
az bir istek duymuşlardır (Foster 1973: 141). İşte öğretmen, bu durum-
da yerel halkı kazandıkları bilgileri daha da arttırmaya teşvik edici 
bir role sahip olmalıdır. Türk Eğitim Derneği 1980 Yılı Eğitim Hizmet 
Ödülü almış bir köy öğretmeninin aşağıda belirteceğimiz çalışmaları, 
öğretmenin kırsal kesimde sosyo-kültürel değişmelerdeki rolünü açık-
lığa kavuşturan bir örnektir. Bu öğretmenin gerçekleştirdiği hizmetler 
şöyle özetlenebilir (Eğitim ve Bilim, 1980: 14). 

% Kişisel çaba ve girişimleriyle çeşitli kamu kuruluşlarından sağ-
ladığı malî kaynaklarla çalıştığı okulların bakım, onarım, ek dersane, 
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badana, oyun alanı yaptırmak, okula su getirmek, okul uygulama bah-
çesini düzenlemek vb. 

% Köye çağdaş tarım araçlarının girmesinde köylüye kılavuz-
luk etmek, 

# Köylüye hayvan, bitki hastalıkları ile savaşını öğretmek ve 
özendirmek, 

# Köylüye kültür ırkı hayvan cinslerini anlatmak, yetiştirilme-
sine özendirmek, 

0 Köyde sebze ve m e y v e yetiştirilmesini geliştirmek, 
0 Köyde hayvancılığın, sütçülüğün, arıcılığın, tavırkyuluğun ge-

lişmesine öncülük etmek, 
# Köylüleri daha çağdaş konut yapımma özendirmek, 
0 Köyde sulama işlerini geliştirmeye, köye yol yapılmasına, elekt-

rik getirilmesine katkıda bulunmak, 
0 Biçki dikiş kursları açılmasına yardımcı olmak, 
£ Çalıştığı köye ve çevre köylere Atatürk büstü yapılmasına yar-

dımcı olmak. 
Aynı öğretmenin bir köy öğretmeninin köyün kalkındırılmasmda-

ki rolleri konusundaki önerilerini buraya almak istiyorum ("Çiçek, 
1980). 

"Bir köy öğretmeni, gittiği yerin kalkınabilmesine ekonomik yön-
den katkıda bulunabilecek konulan saptamalı, sorunları önem sırasına 
göre ele alarak köylünün katkılarını da sağlayarak, onları onore ederek 
çözmeye çalışmalıdır. Sorunları çözerken köylüyü zorlamamalıdır. 
Köylünün sorunları üzerinde, onları aydınlatmalıdır. Doğruyu, iyiyi 
ve güzeli, karşısına çıkacak engellerden yılmadan, köylünün diliyle, 
sabırla anlatmalıdır. Taki inandırana kadar bu tutumuna devam et-
melidir. Öncelikle, mutlaka başarabileceği konulardan başlayarak 
birşeyler yapabileceğine köylüyü ve çevreyi inandırabilmelidir. Uygu-
lama bahçesinde, öğretmen çevrenin özelliklerine uygun yurt ekono-
misine katkıda bulunabilecek çalışmalar yaparak, köylüyü böylesi 
işlere özendirmelidir." 

Öğretmenin bu görevleri yerine getirebilmesi için: 
a. Onun köy koşullarına göre yetiştirilmesi, 
b. Siyasetin dışında kalması, 
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c. Kuramsal ve uygulamaya yönelik bilgilerinin hizmet içi eği-
tim yoluyla sürekli yenilenmesi, 

d. Çalıştığı çevre ile bütünleşebilmesi ve uyumlu bir diyaloğa 
gimtesi, 

e. Daha fazla  uygulamaya yönelik etkinliklerde bulunabilmesi 
için köy okullarının araç gereçlerle donatılması, 

f.  Maddeten ve manen desteklenmesi gerekmektedir (Eğitim ve 
Bilim: sayı 26). 

Bazı uluslararası sorunların yerel yansıması da söz konusu ola-
bilir. Örneğin aşırı nüfus  artışı gibi. Bu durumlarda öğretmenin yerel 
halkı aydınlatıcı rolü önem kazanır. Araştırmalar, mevcut bütün kay-
naklarıyla dünyanın en fazla  6-8 milyar inşam barındırabileceğini gös-
termektedir. Bu durum 2000 yılında dünyanın bir patlama noktasına 
geleceğini ihtar etmektedir (Ülgüray, 1974: 181). Aşırı nüfus  artışının 
kalkınmayı engellediği ölçüde azaltılması gerektiğini öğretmen, yö-
resinde açıklamalıdır. Doğum kontrollünün gereğini vurgulamalıdır. 

Apollonun uzaya atılışında köylümüzün bir kısmı dinsel neden-
lerle aracın aya inişine inanmamıştır. Bu durumda öğretmen, din ile 
bilim arasındaki ayrılığı açıklayabilmelidir,. Kırsal kesimde televiz-
yonun izlenmemesinin dinsel nedenlerle günah olduğu inancım yen-
melidir öğretmen. Yine, televizyonda yayınlanan uluslararası bir so-
runu öğretmen, köy kahvesinde, köy odasında yorumlayabilmeli, 
açıklığa kavuşturabilmeli, köylünün diliyle anlatabilmelidir. 

IV. ULUSAL DÜZEYDE SOSYO-KÜLTÜREL DEĞİŞME-
LER VE ÖĞRETMEN 

Ülkemizde çeşitli alanlarda ulusal düzeydeki başlıca sosyo-kül-
türel değişmeler şunlardır: Hızlı bir kentleşme, metropoliten merkez-
lerin daha fazla  büyümesi, aşırı nüfus  artışı, sanayileşmeye doğru yak-
laşım, bilim ve teknolojinin gelişmesi, mesleksel ve teknik öğretimin 
yaygınlaştırılması, okullara kısmî de olsa uzman personelin girişi, kitle 
iletişim araçlarının önem kazanarak etkinliğini arttırması, alt sosyo-
ekonomik düzeydeki kesimi koruyucu yasal düzenlemelerin uygula-
maya geçirilmesi, kuşaklar çatışması, ailenin çekirdek aileye dönüşmesi, 
kadının çalışma yaşamındaki yer ve öneminin artması, ana okullarına 
gereksinimin artması. 

Öğretmenin ulusal düzeyde değişmelerdeki katkısı ne olmalıdır? 
Bu hususta aşağıda belirteceğimiz roller söz konusu olabilir. 
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a. Değişen olgular hakkında bilgi sahibi olması, 
b. Bilgisini sözlü ya da yazılı olarak kitlelere duyurabilmesi, 
c. Uygulama ve önlemleri eleştirebilmeli, 
ç. Gerektiğinde uygulama ve planlama etkinliklerine kısmî olarak 

katılması, 
d. Yetişkin eğitimi etkinliklerine katılabilmesi, 
e. Ulusal değişmelerin benimsetilmesine kitleleri özendirmesi, 
f-  Toplumu planlı değişmelere yöneltmesi ve diğer eğitimci ve 

yöneticilere yardımcı olması ve onlarla işbirliğinde bulunması, 
g. Reform  ve yeni düzenlemeleri benimseyerek desteklemesi ve 

bu konuda çevresinde örnek olması, —^ 

h. Ulusal düzeydeki değişmelerin gerektirdiği örgütlenmelere 
yardımcı olması, 

ı. Araştırma ve bilimsel yaklaşımları kitlelere benimsetmesi. 

Kent kesiminde kentleşme olgusu içinde öğretmen, gecekondu 
okullarında rol almaktadır. Bu okullardaki çocukları çeşitli etnik grup-
lar ve sosyo-ekonomik düzeyi farklı  öğrencilerden oluşmaktadır. İşte 
öğretmenin böyle bir okuldaki başlıca görevi, buradaki çocukları kay-
naştırmak, bütünleştirmektir. Aralarmdaki kültürel farklılıkları  gi-
dererek onların örgün eğitimden eşit biçimde yararlanmalarını sağla-
maktır. 

Gecekondu okullarının topluluk modeli okul durumuna getiril-
mesi durumunda ise öğretmenin velîler yönünden rolleri daha fazla 
artacak, onların kente uyarlanmasında, boş zaman etkinliklerinde, 
yetişkin eğitimlerinde sorumluluk sahibi olacaktır (Tezcan, 1980: 
Milliyet gazetesi). Gecekondulardaki genellikle avantajsız durumda 
olan çocuklarm eğitiminde öğretmenlerin yeni beceriler ve tutumlar 
geliştirmeleri gerekir. Batıdaki sanayi ülkelerinde buralarda öğretimde 
bulunan öğretmenler yetişme tarzlarına ve kişisel tercih ve özelliklerine 
göre bu tür okullarda yararlı olmaya çalışmaktadırlar (Brembeck, 
1971: 483). Öğretmen insancıl davranışları, bireysel itibarı ve özellik-
leri ile çevre halkının ve öğrencilerin güvenini kazanmalı ve kendisini 
kabul ettirmelidir. Özellikle alt sosyo-ekonomik düzeyden gelen 
öğretmenler gettolardaki çocukları anlama ve gereksinimlerini bilmek 
bakımından diğer öğretmenlerden daha yararlı olmaktadırlar (Brem-
beck, 1971: 484). Yine batıdaki ırksal ayırım nedeniyle daha önce 
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farklı  ırklar arası ilişkilerin değişmesiyle okullardaki öğretmenlerin 
yeni rolleri söz konusu olmaktadır. Okullarda ırksal dengeye gidilmesi, 
öğretmenlerin yeni tutumlar ve beceriler geliştirmesini gerektirmiştir 
(Brembeck, 1971: 487). Zenci öğretmen ve yöneticilerin beyazların ve 
zencilerin bulunduğu okul bölgelerinde sayılarının ve etkilerinin artışı 
ile eğitimin geleceğine geniş katkılarda bulunmaktadırlar. (Brembeck, 
1971: 489). Kültürce yoksun çocuklar, egemen kültürün dışında kalan 
azınlık gruplarıdır. Bunlara etnik gruplar da denebilir. Bunlar egemen 
kültürden din, dil, kırsal alanda soyutlanmış olarak yaşamaları, gelir 
düzeylerinin düşüklüğü, ırksal kökenleri, fiziksel,  ruhsal vc zihinsel 
bakımdan sağlıklı olmayışları, kızların eğitiminin sınırlandırılmış el-
maları nedeniyle farklılaşırlar,  Bunlar özellikle egemen kültürün 
dışında kalmışlardır. Egemen kültürün değerlerince denetlenen eğitim 
sisteminden kendilerini engelli olarak bulurlar. Düzensiz aile yapısına 
yapışma sahip bu ailelerin çocukları egemen kültür çocuklarından 
daha saldırgan ve yola gelmez niteliklere sahiptirler. Örneğin Amerikan 
toplumunda Okul, çocuklardan kibar olmayı, toplantılara katılmayı, 
başkalarının mülküne saygılı olmayı bekler. Çalışkanlığı, etkinliliği 
ve tutkuyu teşvik eder. Bütün bu değerlere orta sınıfa  mensup çocuklar 
alışkındır. Fakat azınlık grup çocukları bu değerlerin çoğuna yabancı-
dır (Kneller, 1971: 57). Çünkü okulun değerleri onların değildir. Bu 
yüzden bu çocuklar orta sınıf  çocuklarıyla eşit durumda değildirler. 
Hatta onlardan daha az yeteneklidirler. Bir kısmı öğrenimini sürdür-
meye entellektüel bakımdan yetenekli olsalar dahi, öğrenimlerini ya-
rıda bırakıp ayrılırlar. Bu durumdaki çocuklar için hazırlanması ge-
rekli programların aşağıdaki gibi biçimlendirilmesi önerilmektedir 
(Kneller, 1971: 58-59). 

a. Onların kendilerine özgü özel değerlerine dokunmadan kül-
türel farklılıkları  gidermek, 

b. Bu çocukları orta sınıfın  başarı ölçülerine yükseltmek. 
Bu amaçları öğretmen yerine getirecektir. Bu nedenle öğretmen, 
a) Okula gelen bu durumdaki çocukların tutumlarını anlamalı-

dır. 
b) Bu çocukların içinde büyüdükleri alt kültürleri iyice incele-

meli, öğrenmelidir. 
c) Öğretmenler, öğrenci özellikleri konusundaki egemen tipo-

lojileri eleştirisel olarak yeniden gözden geçirilmeli, alt kültüre mensup 
öğrenci davranışının alt kültürel belirleyicilerini bilmelidir. Bu çocuk-
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lar kendilerini sözsel olmaktan çok fiziksel  ve duygusal olarak ifade 
ederler. 

d) Öğretmenler iki dil öğrenmeye teşvik edilmelidir. Bu ikinpi 
dil, çocuğun bildiği dil olmalıdır. 

e) Öğretmen kendi davranışı üzerinde kültürünün etkisini ince-
lemeli, kendi değerlerini ve onların kökenlerini araştırmalıdır. 

Cumhuriyet döneminde Atatürk inkîlâplarının kitlelere ulaştı-
rılması ve benimsetilmesinde öğretmenlerin geniş katkıları olmuştur. 
Hükümdarlık sisteminden demokratik-siyasal sisteme geçilmiş, siya-
sal bir değişme gerçekleşmiştir. İşte bu değişmede öğretmenler büyük 
çaba harcamışlar, Cumhuriyetin ilânı, lâyiklik, kadın hakları, alfabe 
ve dil devrimi, millî eğitim devrimi, giysi devrimi, öğretmenlerin desteği 
ve katkısı ile kökleşmiş, kitlelere benimsetilmiştir (Akyüz, 1978: 254). 
Öğretmenler toplantılar, törenler düzenlemişler, kişisel yaşamlarında 
bu devrimlere uyarak halka önderlik etmişler, mesleksel yayınlarında 
devrimleri savunmuşlardır. Ülkemizde yerel düzeydeki sosyo-kültürel 
değişmelerden birisi de kuşaklar arası anlaşmazlıklardır. Hızlı toplum-
sal değişmeler, çatışmanın derecesini arttırmaktadır. Özellikle değer 
değişmeleri nedeniyle kuşaklar çatışması, değer çatışmaları olarak 
nitelendirilebilirler (Tezcan, 1981:42). Farklı iki sosyo-ekonomik dü-
zeydeki lise öğrencileri üzerinde yaptığımız araştırmada öğrencilerin 
yarısı, kuşaklar çatışmasını değer değişmelerine (Düşünce farklılık-
ları) bağlamışlardır (Tezcan, 1981: 44). Bir sosyolog, değer değişme-
lerinin iki durumda ortaya çıktığına değinmektedir (Fichter, 1966: 
302). Birincisi, kültürün kabul ettiği değerleriyle insanların gerçek dav-
ranışı arasında bir boşluk ya da çatışma olduğu zaman; ikincisi ise, 
toplumda çeşitli alt kültürlerin farklı,  birbiriyle çelişen değerleri ol-
duğu zaman. Bu konuda Amerika'dan bir örnek vermek istiyoruz. 
G. Spindler, Amerikan toplumunda temel değerlerde köklü değişme-
ler meydana geldiğini belirtir (Buxton-Prichard, 1973: 56-60). Orada, 
geleneksel değerler ile yeni ortaya çıkan değerler ayrımını yaparak genç 
yetişkinlerde yeni değerlerin daha çok benimsendiğini söyler. Gelenek-
sel değerler, bireycilik, özgünlük, gelecek zamana yönelim, yaratıcılık, 
başarıdır. Spindler'a göre Amerikan toplumunda yeni doğan değer-
ler, toplumsallık, dışa dönüklük, göreli ahlâkîlik, başkalarıyla ilgilen-
me, gruba uygunluk ve hazcılık ve şimdiki zamana yönelmedir. Eği-
tim açısmdan önemli olan, bu değerleri genç öğretmenlerin, öğrenci-
lerin ve öğrenci b i r l ik l er in in ve bazı velîlerin benimsemeye başlama-
sıdır. Bu ıkı grup farklı  değerlerin eğitimde müfredat  programlarına 
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yansıması, eğitimde sorunlar doğurmaktadır. Müfredat  programların-
da hangi değerlerin yer alması gerektiği, bu iki farklı  değeri savunan-
lara göre değişmektedir. Bununla birlikte, antropolog C. Kluckhohn, 
evrensel beşerî değerlerin smıfta  ele alınmasında eğitimcilere yardımcı 
olunması girişiminde bulunmuştur. Ona göre eğitimciler, yaşamın 
evrensel beşerî teknikleri üzerinde yoğunlaşmalıdır. Değerler, ailede 
ve dinsel kuruluşlarda olduğu kadar okullarda da eleştirisel olarak 
incelenmelidir. Kluckhohn'un eğitim kuramına katkısı, sınıfta  ince-
lenmeğe değer evrensel değerler olabileceğini tanımış olmasıdır (Tez-
can 1978). Kuşaklar çatışmasının önlenmesinde öğretmenin çeşitli 
rolleri söz konusu olabilir. Bunlar arasında, gençlere sorumluluk ver-
mek, yaşlıların gençlerle olan eğitim farklılıklarını  gidermek, kuşak-
lararası diyaloğu gerçekleştirmeye yardımcı olma ve ortak değerler 
yaratılmasına çaba sarfetmek  gibileri belirtilebilir (Tezcan, 1981: 

-186-190). 

Ülkemizde ulusal düzeydeki bir diğer toplumsal değişme örneği, 
turizmin gelişimidir. Öğretmenin turizm sanayiinin önemini kavra-
ması, sanatsal ve tarihsel yapıtların korunması, turiste iyi muamele 
ve doğal özelliklerin korunması bakımından bir rehberlik rolü oyna-
ması gerekir. 

Öğretmenin ülkemizde son yıllarda baş gösteren kültür yozlaş-
ması karşısında da kayıtsız kalmaması, basitlik, zevksizlik değil, iyi, 
güzel, kaliteliyi beğenmek ve yaratıcılığı teşvik etmek işlevini de yerine 
getirmesi, sorumluluklarından birisi olmalıdır. 

V. ULUSLARARASI SOSYO-KÜLTÜREL DEĞİŞMELER VE 
ÖĞRETMEN 

Uluslararası düzeydeki sosyo-kültürel değişmelere birçok örnek 
verilebilir. Ulusalcılık, savaşlar, silahlanma yarışı, çevre sorunları, 
nüfus  patlaması, kalkınma çabaları, uluslararası terörizm gibi. 

Milliyetçilik: 
Uluslararası düzeyde gerçekleşen değişmelerden birisi, günümüzde 

milliyetçilik anlayışlarının önem kazanmasıdır. Öğrencilerin milliyet-
çilik kavramını anlamalarma ve "Olumlu" ve "olumsuz" milliyetçiliği 
birbirinden ayırmaya gereksinimleri vardır. İşte öğretmenler bu fark-
lılığın anlaşılmasında öğrenciye yardımcı olmalıdırlar (Millier, 1964: 
99). Olumsuz milliyetçilik,  kültür  bencilliğidir.  Etnosantrizm olarak 
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da adlandırılır. Bu kavram, her toplumun kendi kültürünü en üstün 
olarak görmesini ifade  eder. Tüm toplumlarda bu böyledir. Her birey 
kendi kültürünü başkalarmdan üstün görür. Böylece başka kültürden 
alman bir öge, genellikle kültür bencilliği nedeniyle küçümsenir. Bu 
durum da değişmeye engel olur. Örneğin Batı toplumları, bilim ve 
teknolojideki başarıları nedeniyle tüm kültürlerini en ileri olarak 
görürler ve diğer kültürlerden kendilerininkini üstün görürler. Her 
kültür kendi yaptığını en doğal ve en iyi olarak görür. Bir başka ör-
nek : Eskimolar, Avrupalıların kendi topraklarına erdem ve iyi halleri 
öğrenmek için geldiklerine inanırlar (Foster, 1973: 86). Kültür bencil-
liği, bütün diğer gruplara düşman olarak bakmayı gerektirir. Öğret-
menler öğrencilere kültür bencilliğini görebilmelerine yardımcı ola-
bilmelidirler (Miller: 1964, 99). 

B. Russell, kültür bencilliğinin eğitimde de olumsuz sonuçlarına 
dikkati çekiyor (Russell, 1979: 196) ve şöyle diyor: "Tarih öğretim 
kitaplarının yurtseverlik nedeni ile, bile bile yazılan yanlışlarla dolu 
olduğunu dünyadaki bütün eğitim bakanları bilirler. Tarih öğreti-
minin yanlışlarla dolu olması çok önemli değildir; asıl kötüsü, bu yan-
lışların savaş olasılığını arttırıcı nitelikte olmalarıdır... Bütün uygar 
ülkelerde çocuklara aynı tarih öğretilirse, ülkeler birbirlerine daha az 
düşmanlık beslerler.... Okul kitaplarının yazımı ve tarih öğretmenleri-
nin eğitim yönetimi uluslararası bir otorite tarafından  yapılmalıdır. 
Bugünkü uygulama, her ulusun kendisinin haklılığı ve gücü konula-
rındaki kendi inancını, sonuç olarak da savaş hevesini arttırmakta-
dır. "Sonuç olarak, insanlığın bir tek büyük aile olduğu ve eğitimin 
bu yöne yöneltilmesi gerektiğini savunur. Kuşkusuz ulusçuluk akım-
larının günümüzdeki önemi karşısında Russell'ın önerisinin ne dere-
ceye kadar gerçekleşebileceği tartışılabilir. Hiçbir ülkenin böyle bir 
öneriyi kabulleneceği bugünkü uygulama açısından düşünülemez. 
Ancak, birkaç ülkenin bulunduğu bölgesel bir uygulamanm ilerde 
gerçekleşmesi söz konusu olabilir. 

Olumlu ulusalcılık  ise, bir milletin  ortaklaşa  menfaatlerine  önem 
verir. Hak  ve görevlerini  tayin eder  ve köyüne, bölgesine ve ulusuna sa-
dakati  geliştirir.  İşte bu rollerin yerine getirilmesinde öğretmene görev 
düşer. Tatminkâr bir gelişme oranının temelinin böyle bir olumlu ulus-
çuluk olduğu hususunda öğrencilere yardımcı olunmalıdır (Miller, 
1964, 101). Olumlu ulusçuluk, akıllı bir kitlesel katılımı ve merkezî 
hükümet programlarının desteklenmesini gerektirir. 
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Barış arzusu 

Birçok insanlar dünyada barışı arzular. Çocuklar ve gençler, is-
yana ve aşırılığa karşı direnecek biçimde eğitilmelidirler. Dünyadaki 
büyük süper güçlerin açıklığa kavuşturulması eğitimcilerin görevleri-
dir (Miller, 1964: 104). Her iki grupta askerî savunma olanakları art-
tırılmakta ve kaygılar, gerilimler ortaya çıkmaktadır. Bu durumda bu 
iki kutupdaki güçlerin barış çabalarında, insanları birbirine yaklaş-
tırmada ve bir araya getirmede eğitim, rasyonel bir etkiye sahip ola-
rak hizmet edebilir. İşte eğitimin bu görevi yerine getirmesinde öğret-
menin rolleri söz konusudur. 

Kültürel  empati 
Başka kültürlerin içine girme, onların dünyayı görüş biçimlerini 

anlamak, bugünün öğrencisi için temel hususlardır. Kültürel empati 
(Başka insanların duygularını idrak ile anlama, duygu ortaklığı), ki-
şiye başka kültürleri ve kendisini doğru bir bakışla görmesini sağlar. 
Kişi, kültürler arasındaki benzerlik ve farklılıkları  görür. Kültürel, 
siyasal, ekonomik ve eğitimsel faktörlerle  ilişkileri görür. Ulusal özel-
likleri tanır. Fakat uluslar arasında kalıp yargılar (Stereotip) edinmek-
ten kaçınır (Miller, 1964; 108). Çünkü kalıp yargılar bilimsel olarak 
kanıtlanmamış yargılardır (Tezcan: 1974 : 9). İnsanlar ve gelenekleri 
hakkında yanlış bilgi ve bilgi yokuluğu, kalıp yargılı düşüncelere yol 
açar. Stereotip biçimindeki düşünceler de uluslarası ilişkileri olumsuz 
olarak etkiler. 

Uluslararası  örgütler 

Öğretmenin, üyesi olduğu ülkenin çıkarlarını koruyan uluslararası 
kuruluşları ve karşıt örgütleri ve amaçlarını iyi bilmesi gerekir (Oğuz-
kan, 1980: 29). Bu kuruluşlar ülkelerarası kültürel ilişkiler alanında 
olduğu gibi, askerî dayanışmaya ilişkin ya da bölgesel nitelikteki çı-
karları koruyan kuruluşlar da olabilir. Bu kuruluşları tanımayan öğ-
retmenin ülkesine gerektiği durumlarda yararlı olamayacağı açıktır. 

Çok  yönlü dış  politika 

Uluslararası ilişkilerde süper güçler yanında, üçüncü dünya ül-
keleri ve Arap ülkeleriyle de ülkemizin ilişkiler içinde bulunması ge-
rekmektedir. Ülke yararına çok yönlü bir dış politikayı son yıllardaki 
tüm hükümetler benimsemişlerdir. İşte öğretmenin özellikle İslâm 
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ülkeleriyle olan ekonomik ve kültürel nitelikteki bu dış politika değiş-
melerini değerlendirmesi ve kavraması gerekmektedir. 

VI. ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEYE İLİŞKİN ÖNERİLER 

Sosyo-kültürel değişmelerin uluslararası sorunları karşısında 
öğretmen yetiştirme programlarında konuya yer verilmesinin gereğini 
şimdiye değinki açıklamalarımızda değinmiştik. Bu konuda şu öneri-
ler ileri sürülebilir: 

1. Öğretmenin  uluslararası  sorunlarda  bilgi  sahibi olması. 

Öğretmenin genel kültürünün çok güçlü olması gerekmektedir. 
Alan bilgisi yanında genel kültür ağırlıklı bir müfredat  programı söz 
konusu olmalıdır. Uluslararası sorunlar bilgisi kazandırmada öğret-
men yetiştirme programlarında konuya ilişkin seçimlik ya da zorunlu 
dersler konabilir. Ayrıca hizmetiçi eğitim programları da konuya yer 
verebilirler. Serbest seminerler, özel kurs ve konferanslar  ve dergiler 
yayınlanması hizmet içi eğitim programlarında yer almalıdırlar. 

2. İlgi  uyandırma 
Öğretmenin bilgi edinmesi dışında onun bu konularda ilgisinin 

uyandırılması gerekmektedir. İlgi uyandırma, çeşitli yollarla gerçekleş-
tirilebilir. Kitle iletişim araçları ve özellikle televizyon, eğlendirerek 
eğitmek biçiminde öğretmenin uluslararası konulardaki ilgisini uyan-
dırmakta etkin bir araçtır. 

3. Öğretmene  deneyim  kazandırma  ve gözlemlerde  bulunma ola-
nakları  sağlanmalıdır. 

Programlarda öğretmene seyahat olanaklarının sağlanması, onun 
gözlembrde bulunmasını sağlayacaktır. Bir deniz görmeyen, bir hava 
alanı görmeyen öğretmenin uluslararası ulaşım ve ticaret konusundaki 
bilgi vc ilgisi yetersiz kalacaktır. Seyahat ederek eğitilen okul gemile-
rindeki öğrencilerin başarı oranlarının yüksek oluşu, onlara olayların 
somut olarak gösterilmesi nedeniyledir. Bu olanaklar, kamu ve özel 
kuruluşlar, mesleksel ve gönüllü kuruluşlar yoluyla sağlanabilir. 

VII. SONUÇ 

Gelecek yıllarda uluslararası ilişkileri anlamak ve bu konuda 
bilgi edinmek, sadece öğretmenler için değil, aynı zamanda herkes 
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için bir vatandaşlık sorumluluğu durumuna gelecektir. Bu nedenle bu 
alandaki öğretimin üniversite öncesinden başlatılması gereği ortaya 
çıkmaktadır. Kuşkusuz ulusal ya da uluslararası değişmelerin kalkın-
ma planlarına yansımasıyla değişmelerden olumlu olarak yararlanmak 
olanaklıdır. Bu çerçevede eğitim politikasının önemini de vurgulamak 
gerekir. Toplumdaki değişmeler eğitim politikasına da yansımalı, ay-
rıca, eğitim politikası, toplumu belli doğrultularda değiştirmeyi ve 
etkilemeyi amaçlamalıdır. Böylece toplumsal yapı ile eğitim politi-
kası karşılıklı etkileşimde bulunarak istenen değişmelere yön vere-
bilirler. 
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ORDU VE BİLİM 

Dr. Mevlüt BOZDEMİR 

Geri kalmışlığın belirtilerinde biri de kendi öz kaynaklarına sahip 
çıkamamak ise başka alanların yanı sıra bu sahipsizliği "Ordu-bilim" 
konusunda da gözlüyoruz. 

Ordu-bilim belki iyi bir tanımlama değil. Bu bile tek başına sö-
zünü edeceğimiz konunun ne denli ihmal edildiğini göstermez mi? 
Başka toplumların birden çok alt ve yan dallarını kurmaya çalıştık-
ları bir alanda henüz ana başlığın konamamış, ilk tanımın yapıla-
mamış olması bu konuda da çok geç ve geri kalınmış olduğuna kanıt 
oluşturmaz mı ? 

Ordu-bilim sanki Ordunun iç işleyişini, kuruluşunu, teknik, 
yapısını... ele alan bir uğraş alanı gibi bir izlenim bırakabilir. Oysa 
anlatılmak istenen başka bir şey: Ordunun kendi özgün işlev ve varlığı 
dışında kalan etkileri, eylemleri, müdahaleleri... Ve özellikle bu asker-
lik dışı eylemlerin siyasal ve toplumsal olanları. Fransızcada "Soci-
ologie Militaire", İngilizcede. "Military Politics" deniyor. İyice bir 
Türkçe karşılık istenirse "Ordu Toplumbilimi" denebilir. Ama bu bile 
istenen karşılamakta yeterli değil. Yünkü bir kurumun toplumbilimi 
-örneğimizde Ordu- biraz da toplumsal temellere ağırlık verecek bir 
iştir. Oysa Ordu olgusu, çevresinde bir dizi toplumsal sayılamayacak 
öğeden de katkı alıyor. Bir Strateji konusu var ki Ordu araştırmaların-
da önemli bir yer tutacaktır. Bunu aynı zamanda bir toplumbilim ko-
nusu yapmak biraz zorlama ister. Yine Ordunun tioplumla alışverişi, 
siyasa ile uyumu, uyumsuzluğu, uluslararası düzeyde tuttuğu yer, 
ağırlık ve eylem hem ordu olgusunun en doğrudan bağlantılarını hem 
de en genel çerçevesini oluşturur. Örneğin Nükleer silahlarm sınır-
landırılması çabalan (SALT) hem bir uluslararası politika olayı, hem 
bir hukuk, hem de strateteji konusu oluşturur. Toplumbilimden de 
oldukça uzak kalır. 

Öte yandan Savaş ve Barış bir toplumbilim konusu olduğu kadar 
bir teknik "sanat" ve politika işidir de. Dolayısıyla Ordu, Savaş, 
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Barış v.b. araştırmalar çok disiplinli bir araştırma yaklaşımı gerektir-
mektedir. 

Bu çok yönlü araştırmaların ancak toplu olarak yürütülüp değer-
lendirildiğinde özlü ve bütünsel sonuçlar vereceği açıktır. Bu yüzden 
merkezîleştirilmiş bir çalışma türüne gereksinme duyulmaktadır. İşte 
bu çeşit araştırmaların gerçekleştirileceği; bütün bilgi ve tekniğin bir-
leştirilip, değerlendirileceği, disiplinlerarası bir araştırma merkezine 
gereklilik buradan doğmaktadır. 

Böyle bir merkezin hiç kuşkusuz tek dayanağı ve kaynağı Ordu 
çevreleri olmayacaktır. "Savaş generallere bırakılamayacak kadar 
ciddi bir iştir" dendiği için değil. Fakat konunun kendisi çok yönlü 
ve çok boyutlu olduğu için. Bu nedenle başta Ordu çevreleri olmak 
üzere, Üniversite ve dış politika ilgililerini bir araya getirecek bir araş-
tırma birimi sayısız yararlar sağlayacaktır1. 

Ordu, bilim ye diplomasi üçlüsünün ayrı ayrı yürüttükleri bilgi ve 
ve deney akışını sağlamaya, değişik görüş ve meslekteki insanların 
konuya getirecekleri görüş ve önerilerin herkesçe tanınmasına gitmek 
herhalde ilk yarar olacaktır. 

Çoğu kez ilişkisizlikten doğan yetki, söz ve uygulama sürtüşme-
lerinin de tartışma /uzlaşma ortamında hoşgörülebilir düzeylere in-
dirgenmesi umudedilebilir. 

Ayrıca kamu oyunun bu bilgi birikiminden olabildiğince yaralan-
dırılması çağdaş demokratik açık toplum anlayışı bakımından da ka-
çmılamaz bir işlevdir. 

Böyle bir araştırma merkezinin kamu kuruluşları karşısındaki 
durumu iki yönde ele alınabilir: Kendisine malî ve insan gücü olarak 
katkıda bulunan kuruluşlara sürekli bir yayın, toplantı, v.b. bilgi 

1 Kamu yönetiminde en üst düzeyde sorumluluklar alan ya da almaya aday kişilerin, 
yurt ve dünya sorunlarına ulusal bir güvenlik bilinci içinde yaklaşma ve bunlara çözüm 
bulma; yol ve yöntemleri araştırma aşamasında çeşitli görüşleri tartışmak, ve ekip çalış-
maları için ortam hazırlamak... salt askeri bir amaçla kurulabilecek bir Ulusal Güvenlik 
Akademisinden ayrı bir işlev yüklenecektir. 

Bu konuda daha önce Yüksek Müdafaa  Meclisi vardı. 1962'de 129 sayılı yasa ile 
kurulan Millî Güvenlik Kurulu için 1963'de Kurula bağlı, güvenlik plan ve politikalarının 
düzenlenip, geliştirilmesi için gerekli önlem ve tasarıları hazırlayan bir Genel Sekreterlik 
kurulmuştu. Genel Sekreterlik bu danışma işlevini çeşitli teknisyenlerden seçilmiş bilim 
adamı, uzman ve ilgililere dayanarak yapmaya çalışırdı. Söz konusu işlev yürütme gü-
cünün en üst düzeyine yönelik olduğu gibi kamuoyundan da son derece kopuk bir çalışma 
türünü benimsemişti. 
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üretim kaynağı olmak ve daha somut olarak da belirgin konularda 
kendinden istenecek araştırmaları gerçekleştirmek. 

Ordu-bilim deyiminin bir de ordu-toplum ilişkilerini ele alan 
doğrudan toplumsal ve siyasal yanı var ki bu da ikinci plana atılacak 
bir konu değildir. 

Türkiye gerek uzun dönem tarihsel olgular açısından gerekse 
Ordunun çağdaş toplum üzerindeki etkileri bakımından son derece 
zengin bir labaratuarken bu konunun bilim çevrelerinin ilgisi dışında 
kalması büyük eksikliktir. 

Son yirmi yılda üç askerî müdahale yaşamış bununla birlikte De-
korasiden hiç de vazgeçer görünmeyen Türk toplumu ve Türk Ordusu 
her halde incelenmeye değer bir örneklik oluşturmaktadır. Bu örneğin 
tarihsel birikimi de tartışılmaz zenginliklerle doludur2. Orta Asya'dan 
başlayarak günümüze kadar izlenecek tarihsel bir kuşbakışı da gös-
terecektir ki Türkiye'de Ordu toplum üzerinde vazgeçilmez bir işlev 
yüklenmiştir. Bugün ise içinde yaşadığımız dönem bile tek başına, bir 
askerî yönetim dönemi olarak araştırma konusu oluşturabilir. 

Türkiye örneği hangi açıdan bakılırsa bakılsın ilginç ve zengin 
bir ortamdır. Tarihsel bakımdan belki de "her şeyin Batı'dan kaynak-
landığını nerede ise bir ilke gibi benimsemiş yazar ve düşünürlere karşın 
Türk toplumlarında Ordulaşma  olgusu bu toplumların tarihte kendi-
lerini ilk tanıttıkları zamanlara kadar çıkartılabilir. Böylece ileri sü-
sürüldüğü gibi "profesyonel  Ordu" modern toplumların ortaya çıkar-
dığı bir kurum3 olmaktan çok daha eski bir varoluşuna Türklerde rast-
lanan bir kurumdur. Bunun için Silahlı Kuvvetler'in kuruluşunu iki 
bin yıldan daha eski bir tarihe bağlaması ne abartma ne şovence bir 
tutumdur. 

Jeo-stratejik açıdan Türkiye sık sık yinelendiği gibi hem tarihte 
hem bugün üç ana kıtayı birbirine açılan dört denizle bağlayan, hatta 
kilitleyen ayrıcalıklı bir konumdadır. Her ne kadar İkinci Dünya Sa-
vaşından sonra bir süre hüküm süren nükleer panik bir süre bütün 
toprağa ve denize bağlı stratejileri unutturmuş görünse de artık anla-
şılmıştır ki insan düşmanıyla birlikte kendini de öldürürse savaşı ka-
zanamaz. Bu yüzden korkunç fakat  kullanışsız Atomun gölgesinde 
alışılmış yöntemlerle sürdürülen yöresel savaşlar daha "çekici" olmaya 

2 BOZDEMİR, Mevlüt, Türk Ordusunun Tarihsel Kaynaklan, AÜSBFY, 1982 
3 HUNTINGTON, P., The Soldier and the State, The Theory and Politics of  Civi-

Military Relations, Cambridge, Mass., Harvard Univeristy Press, 1959, s. 19 
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başlamıştır. Jeo-politika ise milletvekillerinden, sokaktaki adamın 
gündelik sözlüğüne girecek kadar güncellik kazanmıştır. 

Ordu, savaş, barış, silahlanma, silahsızlanma, v.b. araştırmalar 
salt savunma, güvenlik ve strateji gibi doğrudan doğruya askerî ko-
nulara değinen türden olduğu gibi toplumsal ve siyasal bilim açısından 
da ilginç bir alan oluşturur. Çünkü Türkiye'de Ordu varlık nedeni 
olan ulusal savunma dışında toplumun alınyazısını değiştirecek görev 
ve sorumluluklar üslenmiştir. Yüz yıldan uzun bir süredir bir takım 
sivil güçlerle işbirliği içinde Batıda bambaşka sınıfların  gerçekleştir-
diği dönüşümleri gerçekleştirmeye çalışmıştır. Tarihsel bir misyon 
sahibi gibi Türklere uygarlık yollan göstermiştir. Birden çok defalar 
Türkiye'ye siyasal rejimler vermiştir. Şu gün için bile içeriği ne kadar 
tartışma götürürse götürsün ilgisiz kalınamayacak girişimler içindedir. 

Böylesine kapsamlı işlevsel yürütmüş ve yürütmeye çalışan bir 
kurumun bugüne kadar uzun ve ciddi bilimsel araştırmalara konu se-
çilmemiş olması büyük talihsizliktir. 

Bir zamanlar Dış Politika konusunda yetkililerden başkasına söz 
hakkı tanınmaması gibi Ordu konusu da kamuoyunun ilgisi ve bilgisi 
dışında dışında tutulmak istenirse tartışmanın, araştırmanın ve bilgi 
üretiminin kısıtlanması demek olan bu durumdan herkes zarar görür. 
Nasıl Dış Politika herkesçe tartışılır hale gelince Devlet politikası aya-
ğa düşmemiştir ve tam tersine daha gerçekçi ve ulusal çıkarlara daha 
uygun bir yaklaşımın oluşturulmasında önemli aşamalar katedilmiş-
tir aynı iyimser gelişmeyi ordu konusunda da bekleyebiliriz. 

Batılı toplumların her konuda oldukları gibi askerî konularda 
da açık toplum olmalarıdır ki bizim askerî ataşelerimizin "devlet sırrı" 
saydıkları konuları günlük gazete sütünlarında sergileyebilmektedirler. 
Ve yine aynı anlayıştır ki Ordu konusunda bir kaç on yılda çok yaygın 
bir literatürün gelişmesine ortam hazırlayabilmiştir4. Demek ki konu-
lar ne kadar nazik olursa olsun tartışmadan, araştırmadan kaçmamak 
gerekir. Özenle, ciddiyetle ele almak koşuluyla devlet güvenliği gibi 
konular dahi, hatta korkulduğu gibi zarar değil yarar getirecek biçimde 
kamu oyu önünde tartışılabilir. 

Ordu araştırmaları konusunda geri kalmışlığın nedenleri neler-
dir? Hem evrensel hem de Türkiye'ye özgü nedenler bulunabilir. Ev-

4 Bu konuda kaynakça çalışmaları bile yapıldığını da göstermesi bakımından şu 
kaynağı anmada yarar görüyoruz: Kurt LANG, Military Sociology (A Trend Report and 
Bibliography) - Sociologie Militaire..., Current Sociology, yolume XIII, No: I, Oxford, 
Basic Blackwell, 1965, Volume XIV, No: 3, La Haye, 1968 (İngilizce ve Fransızca) 
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rensel neden bütün ordularda görülebilen bir gizlilik anlaşısıdır ki 
bu konulan araştırıcı gözlerden uzak tutma çabalarına kaynaklı et-
mektedir. Bir toplumun savunulması gibi can alıcı bir işlevle ilgili bazı 
bilgilerin genel kamuoyundan, dolayısıyla diğer devletlerden saklı 
tutulması bir ölçüde olağan görülmektedir. Gizlilik savaş ve savun-
manın ana kurallarından biridir. Ne var ki gizlilik pek çok ülkede bu 
arada Türkiye'de görevin gerektirdiği ölçüyü çok aşıyor. Bir maniye, 
psikolojik bir saplantıya dönüşebiliyor. Bu da her ayrıntıyı gerekli 
olsun olmasın gizlilik konusu yapmaya yöneltiyor. Gizliliğin bu kadar 
yaygınlaştığı bir alanda araştırma yapmak da kuşkusuz büyük engel-
ler çıkarıyor. 

Bir de Türkiye'ye özgü nedenler var ki o da tarihten kaynaklanan 
bir gelenektir: Halkı devlet işlerinden uzak tutmak diye özetleyebile-
ceğimiz "providentialiste"  tepeden inmeci devlet anlayışı, sınıtları be-
lirsiz bir "Devlet sırrı" mekanizması aracılığıyla aslında bürokrasinin 
halk üzerindeki üstünlüğünü sürdürme çabasındadır. Başka bir deyiş-
le, Profesör  Duverger'nin de dile getirdiği gibi "Devlet sırrı iddiası 
devletin çıkarlarından çok devleti özel çıkarları için araç olarak kulla-
nanların işine yaramaktadır"5. Böylece gizlilik geleneği araştırma ça-
balarını kısıtlayan tabular yaratmaktadır. Buradan devletin güvenliğini 
ilgilendiren hiç bir bilginin gizli tutulmaması gerektiğini ileri sürdüğü-
müz çıkarılmamalıdır. Asıl eleştiri konusu yapmak istediğimiz konu 
gizliliğin temelden gereksizliği gibi gerçekçilikten uzak bir tutumdan 
çok, neyin önemli neyin önemsiz olduğuna bakmaksızın her şeyi sır 
konusu yapmaya yönelen kapalı toplum anlayışıdır. Böylesine ölçüsüz 
bir gizlilik anlayışından işlevsel ve seçici bir anlayışa geçildikçe askerî 
konuların araştırılması da özendirilmiş olacaktır. 

Türkiye'de ordu ile ilgili çalışmaları engelleyen nedenlerin biri 
de araştırmacıların kişisel güvenlik konusundaki çekinceleridir. Oysa 
bu konuda yapılacak ciddi çalışmalardan sivil, asker bütün bir toplum 
yararlanabilir. Üstelik Orduyu incelemek mutlaka onun gereksizli-
ğini, ortadan kaldırılmasını v.b. safdil  ve hayalci sloganlarla, önyargı-
gılarla işe başlamak mı demektir? 

Bir takım felsefesel  inanç ve özlemler taşımak günümüzdeki 
somut gerçekleri bilimsel yöntemlerle ele almamıza engel midir? Bi-
limselliğin ilk koşulu kişisel seçim ve beğenileri nesnel araştırmalardan 
uzak tutmak değil midir? Öyleyse hem asker kişilerin bağlı oldukları 
kurumu haklı olarak kıskançlıkla korumaları saygı görebilir hem mi-
litarist olmadan da Ordu olguları incelenebilir. Elverir ki herkes bi-
limsel çalışmanın erdemine inansın. 

5 DUVERGER, M., Methodes des Sciences Sociales, Paris, PUF, 1961, s. 94 
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YAŞLILARLA İLGİLİ BAZI TOPLUMSAL ARAŞTIRMALAR 

Dr. Vedia EMİROĞLU 

I - GİRİŞ 
Dünyanın tüm bölgelerinde toplam nüfus  içinde yaşlı kişilerin 

sayı ve oranlarının giderek arttığı Birleşmiş Milletlerin yayınladığı 
raporlarda belirtilmiştir1. Bu olayın toplumlar, özel olarak da yaşlılar 
üzerinde sosyal ve ekonomik etkileri vardır. 

Gelişmiş batı ülkelerinde geçen yüzyılda başlayan olayın boyut-
ları genişlemiştir. Son yetmiş, seksen yıl yaşlılık sorunlarının giderek 
çoğaldığını, tepe noktasma ulaştığını göstermiştir. Yaşlıların kader-
lerinin terselmesınde üç ana etmen, sanayileşme, kentleşme ve tıp bi-
limlerindeki ilerlemedir. Sanayileşmeden önce tüm toplumlarda yaş-
lıların üstün tutulan bir yeri vardı. Ekonomik güvenlikleri ve toplumsal 
statüleri geniş aile içindeki yer ve rolleri tarafından  sağlanmıştı. Geniş 
aile kuşaklar arasmda karşılıklı hizmeti pekiştiren ve toplumsal bağları 
sıkı evhalkından oluşan, ekonomik üretim yapan bir birimdir. Sanayi-
leşme ve kentleşme süreci bu tip ailenin yapısını ve akrabalık bağlarını 
hızla değiştirmiştir. Önemli olan yaşlılık sorunlarının genişlik derece-
sinin toplumsal değişme ve ekonomik gelişmeye bağlı olarak farklı-
laşmasıdır. 

Aslında bütün yaş grupları sanayileşme ve kentleşmeden etkilen-
mişlerdir. Ancak bu sürecin 65 ve yukarı yaş grubundaki etkisi hızlı 
bir artma biçiminde olmuştur. Örneğin, A.B.D.'de 1850-1950 yılları 
arasmda yaşlı nüfus  iki kat artmıştır2. 

Dünyanın gelişmiş bölgelerinde 60 ve yukarı yaştakilerin genel 
nüfus  içinde ki oranı yüzde 14.1'dir. İkibin yılında yüzde 15.9'a 
ulaşacağı bekleniyor3. 

1 Problems of  the Elderly and the Aged, B.M. Raporu, A /35 /130,1980, s,. 2. Ques-
tion of  the Elderly and the Aged, B.M. Raporu, E / C N /513, 1976, s. 8. 

2 E.W. Burgess, "Western European Experience in Aging as Wiewed by an Amer-
can." 

Social  İVelfare  of  the Aging,  New York, 1962. s. 349. 
3 Problems of  the Elderly and the Aged, B.M. Raporu, A/35 /130, 1980, s. 2 

\ 
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Gelişmekte olan bölgelerde yaşlı kişilerin genel nüfus  içinde gide-
rek artması, buradaki ülkeleri yaşlılık sorunları ile karşı karşıya ge-
tirecektir. Gelişmekte olan ülkeler bir yandan hızla artan nüfus  kar-
şısında beklenen demografik  eğilimleri değiştirme yolunda kararlar 
alırlarken, öte yandan yaşlı nüfusla  ilgili yeni yeni ortaya çıkan so-
runları sosyal refah  politikaları yürürlüğe koyarak çözmeğe çalışıyor-
lar. 

Türkiye'de bu ülkelerden biridir. Türkiye'de modernleşme sü-
recinin hızlanmasına koşut olarak yaşlı kişilerin genel nüfus  içindeki 
sayı ve oranlarının arttığı görülüyor. 1950'de yüzde 3.3. olan bu oran, 
1955'de yüzde 3.4, 1960'da yüzde 3.5, 1975'te yüzde 4.5'dir. Uzun 
dönemli yaş yapısı tahminlerine göre 1995 yılında, orta doğurganlıkta 
yüzde 4.83, alçak doğurganlıkta yüzde 5.14 olacaktır4. 

Ancak Türkiye'de yaşlılara ilişkin ayrıntılı demografik  bilgi, 
inceleme ve araştırmalar yok denilecek kadar azdır. Doğrudan yaş-
lılar üzerinde odaklaşan araştırmalar nitelik ve nicelik bakımından 
çok sınırlıdır. Yaşlılığa başka konular içinde bir alt konu olarak ba-
kılmıştır. Bu konunun üzerine gidilmemesinin nedenleri şunlar olabilir: 

1- Toplumumuzun geleneksel yapısı ve genç nüfus  yapımızın 
yaşlılığı toplumsal sorun düzeyine çıkartmaması. 

2- Öğretim kurumlarında yeterince yer almaması. 
Bu yazı yaşlılık olayını ve sorunlarını yaklaşık yüz yıldan beri 

yaşayan ülkelerdeki bazı toplumsal araştırma ve kuramsal yaklaşım-
ları kapsamaktadır. 

II- YAŞLILARLA İLGİLİ ÇALIŞMALAR 

Yaşlılarla ilgili çalışmaların tarihi oldukça yenidir. Yüzyılımızın 
başında tıp biliminin özel bir dalı olarak gelişen ve yaşlılığın patolojisi 
üzerinde odaklaşan "geriatri" çalışmaları başlamıştır. Bunu izleyen 
yıllarda yaşlanma sürecini inceleyen "gerontoloji" kurulmuştur. Ge-
rontoloji biyolojik, psikolojik ve toplumsal alanlarda çalışmaktadır. 
Son yirmi yıldır toplumsal gerontoloji çalışmaları giderek artmıştır. 
Sosyologlardan bazıları toplumsal gerontoloji alanına yönelmişlerdir. 

İnsan davranışları ister gencin, ister yaşlının olsun toplumsal bi-
limlerin konuşudurlar. Yaşlı kişilerle toplumsal olgu arasındaki ilinti 

4 S. Yener, T. Kocaman, 4. Beş Yıllık Plan Nüfus  Tahminleri, DPT. yayın, 1669, 
SPD: 311, Ankara, 1979, s. 31, Tablo. 3. 



YAŞLILARLA İLGİLİ BAZI TOPLUMSAL ARAŞTIRMALAR 31 

sosyologların ilgisini çekmiş, ve yaşlılığın tüm konularına yansımıştır. 
Yaşlılık olayı gelişmiş batı ülkelerinde birçok toplumsal araştırmaya 
konu olmuştur. Batı Avrupa ülkelerinde ve A.B.D.'de son otuzbeş, 
kırk yıldan beri yaşlıların toplumsal görünümü üzerinde odaklaşan 
çalışmalar yoğunlaşmıştır. İkinci dünya savaşından önce yapılan ça-
lışmalar yaşlıların ekonomik durumları ve barınma sorunlarıyla il-
giliydi. Bunun yanında az sayıda da psikolojilerini konu alan çalış-
malar yapılmıştı. 

A.B.D.'de yaşlılarla ilgili çağdaş toplumsal araştırmalar 1940 da 
E.W. Burgess'in hazırladığı "toplumsal uyum" araştırma programı 
ile başlamıştır. İngiltere'de bir vakıf  tarafından  yürütülen çalışmala 
uzun süre "yoksul yaşlı" kavramından kaynaklanmıştır. Avrupanın 
öteki ülkelerinde yaşlılar üzerindeki çalışmalar son yirmi beş, otuz yıl-
dan beri yapılmaktadır. Gelişmiş ülkelerde, özellikle A.B.D.'de yaşlı-
ları konu alan toplumsal araştırmalar beş gruba ayrılıyor5. 

1- Nüfus  yapısı ve değişmesiyle ilgili demografik  çalışmalar -
2- Bilgi edinme ve sorunu incelemeyi amaçlayan sörveyler 
3- Sağlık çalışmaları 
4- İş ve Emeklilik çalışmaları 
5- Sosyal Psikolojik çalışmalar 
Yaşlılık olayı ve ilgili konuları incelemede yaşlının tanımı kro-

nolojik olarak yapılmaktadır. Araştırmalarda çoğunlukla 65 yaş, 
yaşlılığın başlangıcı olarak kabul edilmektedir. Birleşmiş Milletlerin 
yayınladığı raporlarda ise yaşlılık dönemi 60 yaştan başlatılmaktadır. 

1. Demografik  Çalışmalar 

Dünyanın her yerinde, özellikle nüfus  patlaması olayını geçen 
yüzyılda yaşamış olan sanayileşmiş batı ülkelerinde nüfusla  ilgili ya-
yınlar pek çoktur. Nüfus  bilimcilerden bazılarının yaptıkları incele-
meler nüfus  yapısının değişmesinde toplumsal, kültürel etmenlerin 
payının bulunduğunu göstermiştir. Toplumsal karekterli yaşlı nüfus 
incelemeleri yaşlılarla ilgili demografik  çalışmalara göre daha dar kap-
samlıdır. Derinlemesine yapılmış olan bu araştırmalarda yaşlıların 

5 E. Shanas, "Some Sociological Research Findings About Older People Pertinent 
To Social Work" 

Toward  Better  Understanding  of  the Aging,  Council on Social Work Education, New 
York 17, N.Y. 1961, s. 50. 
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özel, bölgesel demografik  nitelikleri ve bunların değişmesini etkileyen 
toplumsal etmenlere bakılmıştır. Araştırmalarda yaşlı nüfusun  dağı 
lımında bölgesel ve ekolojik farklılıklar,  yaşlı ve nüfus  üzerindeki etki-
leri, kır-kent farkı,  v.b. konular işlenmiştir6. Demografik  çalışmalarda 
genel nüfus  sayımları ve uluslarası kuruluşların nüfusla  ilgili verileri, 
genel ve bölgesel kayıtlar başvurulan temel kaynaklardır. 

2. Bilgi edinmeyi ve sorunu incelemeyi amaçlayan sörveyler 

Yaşlılarla ilgili özel bilgilere ihtiyaç duyulması karşısında, önce, 
veri toplamak amacıyla sörveyler yapılmıştır. Bu çalışmalar A.B.D. de 
Avrupa'da, ve Avusturalya'da gerçekleştirilmiştir. Bunları izleyen sör-
veyler yaşlılık sorunlarına yöneliktir. Örneğin bunlardan New York'un 
bir mahallesinde uygulanan bir araştırmada yaşlıların sağlık ihtiyaç-
ları üzerinde durulmuş ve ihtiyaç duydukları hizmet tipi saptanmaya 
çalışılmıştır7. Araştırmanın bulgularına göre, yaşlılığa uyum sağla-
mada sağlık temel bir öğedir. Yaşlılar arasındaki yaşlılığa uyum fark-
lılığı yaşlının sosyo-ekonomik durumundan kaynaklanmaktadır. 

Batı ülkelerinde yaşlıların toplumdan ve ailelerinden soyutlan-
dıkları görüşü yaygındır. Londra'nın bir mahallesinde yapılan bir 
sörveyde yaşlıların aile yaşamları ve yakınlarıyla ilişkilerine bakılmış-
tır. Çalışmada yaşlılıkta soyutlanma kalıpları ve bu kalıpların oluşma 
sında etkili olan değişkenler araştırılmıştır. Sonuçta, yaşlıların tümden 
soyutlanmadıkları, bir iki yakını ve arkadaşlarıyla ilişkilerinin bulun-
duğu saptanmıştır. İleri derecede soyutlanmış yaşlılar çocuksuz ve ev-
lenmemiş olanlardır8. 

Soruna yönelik araştırmalardan birinde yaşlıların ihtiyaçlarını 
karşılamayı üstlenmiş kurum ve yerel kuruluşlarla ilişkileri, verilen 
hizmetin ne kadarını alabildikleri üzerinde durulmuştur9. Yaşlılara 

6 Örneğin; 
Donald O Covvgill "The Demography of  Aging in the Midwest," s. 275-310. 
Courtmey B. Cleland, Mobility of  Older People, s. 323-339 
Douglas G. Marshall, "Migration and Older People in o Rural Community: The 

Story of  Price County, Wısconsin," A.M. Rose ve W. A. Peterson (ed). Older  People  and 
Their  Social  fVorld,  F.A. Davis Company, Philadelphia, PA., 1965, 341-355. 

7 B. Kutner ve arkadaşları, Five Hundred Över Sixty: A Community Survey on 
Aging. 

8 P. Tovvsend, The  Family  Life  of  Old  People:  An tnquiry  in East  London,  Routlege 
and Kegan Paul, London, 1957. 

9 E. Shanas, a.g.e., s. 52. 
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ilişkin sörveylerden bazıları ulusal düzeyde yapılmıştır. Sağlık ihtiyaç-
larını saptamak amacıyla yapılmış olan geniş kapsamlı bir sörveyde 
tesadüfi  örnekler kullanılmıştır10. Araştırmalarda bazen yaşlıların 
eş ve yakınları da mülâkata dahil edilmiştir. Sörvey çalışmalarıyla 
ortaya çıkan önemli bir bulgu, yaşlılar arasında büyük farklılıkların 
görülmesidir. 

3. Sağlık Çalışmaları 

Yaşamın erken dönemlerine göre daha çok sorunla yüzyüze gelen 
yaşlıların sağlıklarını her sorun önemli ölçüde etkiler. Yaşlı sağlığının 
toplumsal yönünü inceleyen çalışmalar çoğunlukla seçilmiş gruplar 
üzerinde yapılmıştır. Bu çalışmalarda sağlığı bozuk, bakıma muhtaç, 
medikal bakım gören yaşlılar araştırma kapsamına alınmıştır. 

Yaşlıların fiziksel  ve ruhsal sağlıklarının toplumsal gerçekle iliş-
kisine bakan çalışmalarda varsayımlar sınanmıştır. 

Yaşlıların kendi sağlıklarını değerlendirmeleri ile genel görünüş-
leri, ilgileri, yaşlılık grup bilincinin oluşması arasındaki ilişkiye bakan 
sınırlı bir araştırma, fiziksel  yönden kendini sağlıksız algılayan yaşlıla-
rın, sağlıklı algılayanlara göre daha az hareketli ve daha çok ruhsal 
bakımdan depresyona eğilimli olduklarını göstermiştir11. 

A.B.D.'de verileri yaşlı derneğinden alman örneklemden sağlanan 
bir pilot çalışmada, yaşlıların sağlık durumları ve sağlık hizmetlerin-
den yararlama dereceleriyle, toplumsal katılımları arasmdaki ilişki 
gösterilmiştir12. Araştırmada sağlık sorunu az ve sağlık hizmetlerinden 
yararlanma dereceleri düşük olan yaşlıların dernek faaliyetlerine  ka-
tılımlarının fazla,  sağlık sorunu olan ve sağlık hizmetlerinden yarar-
lanma dereceleri yüksek bulunan yaşlıların dernek faaliyetlerine  ka-
tılımlarının az olduğu, sağlık durumunun toplumsal katılımı etkilediği 
saptanmıştır. 

Yaşlılarda süreğen (kronik) hastalıklar yetişkinlere göre daha çok 
sağlık sorunu yaratır. Hasta ve ailesinin toplumsal işlevlerini etkiler. 
Ayrıca hasta bakımıyla ilgili davranış kalıpları kültürel bakımdan 

10 E. Shanas, a.g.e., s. 53. 
11 A.M.Rose, "Physical. Health and Mental Outlook Among the Aging", Older 

People  and Their  Social  fVorld,  Phıladelphia, PA, 1965. s. 201-223. 
12 R.M. Coe ve E. Barnhill, "Social Participation and Health of  the Aged, Older 

People  and Their  Social  fVorld,  s, 211-223. 

/ 
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farklılık  gösterir. Uzun süre yatan bir yaşlının toplumsal faaliyetlerin-
den uzak kalması, hareket yetisini yitirmesi, günlük yaşamının tek dü-
zeliği, yaşama anlam veren kaynaklar üzerindeki kontrolünü yitirmesi, 
sonu gelmez tedavi v.b. gibi topluma bağlılık modlarından yoksun 
olması, yaşlıda kişiliğin bozulmasına yol açar. Başka deyişle yaşlı 
da kişilik özdeşmesi yiter. Süreğen hastalığı olan yaşlılarda kurum 
bakımının toplumsal, psikolojik etkilerini saptamayı amaçlayan bir 
çalışmada, yukarıda sözü edilen görüşten yola çıkılmış, sonuçta bu 
tür hastalarda kurum bakımının kişilik bozulmasına neden olduğu 
bulunmuştur13. 

Yaşlı sağlığının toplumsal yönü üzerinde odaklaşan araştırmalar 
genellikle sağlığı bozuk, bakıma muhtaç, medikal bakım gören yaş-
lılar üzerinde yapılmıştır14. 

Yaşlı sağlığıyla ilgili çalışmaların bazıları geniş kapsamlıdır. 
Bunlardan A.B.D.'de yapılmış olan geniş kapsamlı bir sörveyle yaş-
lıların ihtiyaç duydukları sağlık hizmetleri saptanmıştır15. 

4. tş ve Emeklilik Çalışmaları 

Yaşlıların iş ve emeklilik yaşamları bir çok disiplinin ilgisini çek-
miştir. Yaşlının iş ve emeklilik yaşamının toplumsal yönüne bakan 
çalışmalarda, kişinin yaşamında işin anlamı, rolü, yaşamını örgütle-
mesi ve emekliliğe uyum kalıpları konu edilmiştir. îş ve emeklilikle 
ilgili varsayımların sınandığı çalışmalardan bazıları farklı  meslek grup-
larını kapsamına almıştır. A.B.D.'de yapılmış olan bir araştırmada, ça-
lışanların mesleklerinin özellikleri, emekliliğe uyumları ve emek-
lilik sonrası çalışma istekleri arasında anlamlı ilişkiler bulunmuştur. 
Ayrıca bu araştırma farklı  işçi gruplarında işin ekonomik yanının 
ön plâna alındığını göstermiştir16. 

îş ve emeklilik çalışmalarından bazıları emeklilik öncesi ve son-
rasını kapsamaktadır. Uzun süreli araştırmalarla emekliliğe uyumu 
etkileyen değişkenler belirlenmek istenmiştir. Endüstri işçileri üzerinde 

13 R.M. Coe, "Self  Conception and Institutionalization", Older  People  and Their 
Social  World,  s. 225-243. 

14 Örneğin, E. Shanas, a.g.e., s. 54'den, Mack J. Margery, "Personal Adjustment 
of  Chronically 111 Old People", Nursing  Research, I, 1952, s, 9-30. 

15 E. Shanas, a.g.e., s. 54. 
16 E. Shanas, a.g.e., s. 57'den, E.A. Freidmann ve R.J. Havvighurst, The Meaning 

of  Work and Retirement, Chicago University Press, 1954. 
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emeklilik öncesi ve sonrasında yapılmış olan bir araştırmada yaşlılığa 
uyumsuzlukta emekliliğin tek başına bir etmen olmadığı bulun-
muştur. Bireysel ve toplumsal uyumda sağlık durumu ve sosyo-eko-
nomik düzeyin kesin etkilerinin varlığı saptanmıştır. Araştırmacılara 
göre, emeklilik öncesi çeşitli sorunların varlığı emekliliğe uyumu za-
yıflatır.  Bu nedenle emekliliğe hazırlanma emeklilik öncesinden baş-
lamalıdır17. 

Yaşlılara iş verme olanaklarını araştıran bir çalışma, yaşlı erkek-
erin çoğunun bir işte çalışmaya istekli olmadıklarını göstermiştir. Bu 
isteksizliğin en başta gelen nedeni sağlığın bozukluğudur. Öte yandan 
meslek de emeklilik sonrası çalışma isteğini etkilemektedir. Emeklilik 
öncesi ağır fiziksel  güç isteyen bir işte çalışanlar emeklilik sonrasında 
çalışmaya istekli olmamaktadırlar18. 

Emeklilik ve yaşlılık üzerinde duran yazarlar emeklilerin toplumda 
verilen yer ve değerlere göre statülerinin belirlendiğini ve yaşlılıkla 
emeklilik arasında bir ilişkinin bulunduğunu belirtmişlerdir. 

Çalışma ve boş zaman beşeri faaliyetin  biribirini tamamlayan 
parçalarıdır. Emeklilikte ortaya çıkan boş zamanı doldurma ihtiyacı 
daha da önem kazanır. Çağımızın yaşlı insanı için yaşlılığa uyum ve 
toplumsal katılımı sağlamada sistemli boş zaman faaliyetleri  yapıl-
maktadır. Boş zaman faaliyeti  yaşlı kişilere toplumdaki öteki gruplarla 
ilişki kurmak olanakları yaratır. Sistemli boş zaman faaliyeti  yaşlı 
için yalnız bir ihtiyaç değil, bundan öte yeni bir toplumsal kimlik geliş-
tirmesini kolaylaştıran iyi bir yoldur. 

Yaşlıların boş zaman faaliyetlerini  konu alan çalışmalarda boş 
zaman kalıplarının toplumsal, kültürel bakımdan farklılığı  vurgulan-
mış, sistemli ve özel boş zaman faaliyetlerinin  yaşlıların kişisel ve top-
lumsal uyumlarındaki etkileri gösterilmiştir. Ayrıca sistemli boş zaman 
faaliyetinin  ekonomik işlevine de işaret edilmiştir19. 

5. Sosyal Psikolojik Çalışmalar 
Sosyal psikolojik çalışmalarda kişisel ve toplumsal uyumla ilgili 

kavramlar kullanılmıştır. Yaşlıların yaşamlarının son dönemlerinde 
kişisel ve toplumsal uyumlarını ölçmek için ölçekler geliştirilmiştir. 

17 E. Shanas, a.g.e., s. 57'den G.F. Streib ve W.E. Thomson, Personel and Social 
Adjustment in Retirement. 

18 E. Shanas, a.g.e., s. 58'den, P.O. Steiner ve R. Dorfman,  The Economic Status 
of  The Aged, University of  California  Press, 1957. 

19 E.A. Christ, "The Retired Stamp Collector: Economic and Other Functions of 
a Systematized Leisure Activity," Older  People  and Their  Social  World,  s, 93-124. 
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"Yaşlılık kültür kalıplan" "yetişkin" kültür kalıpları"ndan farklı-
dır varsayımından yola çıkan Cavan ve arkadaşlarının kullandıkları 
yaşlılığa uyum ölçeği çeşitli meslek, din ve kültürel gruplara uygu-
lanmıştır20. Yetişkinlikten yaşlılığa doğru her adım bslirli ölçüde is-
teklerin azalmasına, alışkanlıkların bozulmasına neden olur görüşünü 
ileri süren Cavan ve arkadaşlarının kullandıkları ölçek yaşlılık kültür 
kalıbına iyi uyumu ölçmek için düzenlenmiştir. Bu ölçek bireysel mut-
luluğu ölçmemektedir21. 

Sosyal psikolojik çalışmalarda yaşlılıkta kişisel ve toplumsal uyu-
mu etkileyen toplumsal, ekonomik, psikolojik ve sağlık etmenlerine 
bakılmıştır. Yaşlılık yardımı alan bir grubu kapsayan araştırmada, yaş-
lılığa yüksek uyum puvanları evli ve eşleriyle bir arada oturanlarda, 
sağlık durumları iyi olanlarda, dinsel faaliyette  bulunanlarda, gelecekle 
ilgili plân yapanlarda, ölüm sonrası yaşama inananlarda, ve kendini 
gerçek yaşından daha genç görenlerde bulunmuştur22. 

Sosyal psikolojik çalışmaların bazıları yaşlıların toplumsal rol ve 
statüleriyle ilgilidir. Her grup've her toplumda ortak yaşam ve amaç-
ları belirleyen çeşitli roller vardır. Cinsiyet ve yaş özellikleri bireylerin 
belirli dönem ve yerlerdeki rollerini belirler. Bunlar tüm toplumlarda 
rol kategorilerini yaratırlar. Yaşlının da toplumda bir çok rolü vardır. 
Çalışmalar farklı  rollerin yaşlının yaşamını belirlediğini göstermiştir. 
Araştırmalarda değişen toplum ve ailede yaşa bağlı rol, statü değişimi 
ve rol kaybı üzerinde durulmuştur. Burada kaydetmeğe değer ki yaş-
lının rolünün kültürler arası yaklaşımla incelenmesi önce 1940'h yıl-
larda yapılmıştır23. 

Araştırma bulguları, bir rol alanı içinde uygun ve başarılı rollerin 
her zaman diğer alandaki rollerle uyumlu olmadığını göstermiştir. 
Öte yandan yaşlı kişinin yaşlandığını algılamasında kendi yaşını bil-
mesinin yetmediği, başkalarının onu yaşlı olarak kabul etmelerinin daha 
önemli olduğu vurgulanmıştır. 

Yaşlılık konusuna eğilen birçok toplumbilimciyi yaşlının aile 
içindeki uyumu ve moral sorunları ilgilendirmiştir. Yaşlılık döneminin 

20 E. Shanas, a.g.e., s. 55'den, R.S. Cawan, E.W. Burgess, R.J. Havighurstue H. 
Goldhamer, Personal Adjustment in Old Age, 1949. 

21 E. Shanas, a.g.e., s. 55. 
22 E. Shanas, "The Personal Adjustment of  Recipients of  Old Age Assistance", 

Journal  of  gerontology,  V, 1950, s. 249-253. 
23 Leo W. Simmons, The role of  the Aged in Primitive Society, New Haven, Yale 

University Press, 1945. 
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toplumsal bakımdan incelenmesinde, bu dönemin aile ile bir bütün 
teşkil ettiği görülür. Yaşlıları aile, akrabalık kurumu içinde ele alan 
çalışmalarda, etkileşim kavramları kullanılmıştır24. Burada aile, 
akrabalık kurumu toplumsal yapının egemen bir birimi olarak değil, 
toplumdaki diğer kurumlarla bağları olan bir toplumsal kurum biçi-
minde görülmüştür. Aile, akrabalık çerçevesinde daha çok kuşaklar 
arasındaki etkileşim üzerinde durulmuştur. Aile içinde kuşakların etki-
leşiminde yaşlı-yetişkin çocukları, yaşlı-torunlan odak noktalarıdır. 

Yaşlılarla ilgili sosyal psikolojik çalışma alanından birisi de yaşa-
mın geç dönemlerinde kişisel ve toplumsal soyutlanmadır (isolation). 
Batı ülkelerinde yaşlıların aile ve toplumdan soyutlandıkları görüşü 
yaygındır. Yaşlılarda soyutlanma kalıplarını belirlemeyi amaçlayan 
bir çalışmada iki tip soyutlanma kalıbı saptanmıştır25. Yaşlıların 
bir bölümü gençlik ve orta yaşlılık dönemlerinde çevreleriyle ilişkileri 
az olduğundan yaşamlarının her döneminde soyutlanmıştı. Bunların 
dışındaki soyutlanmış yaşlıların bir kaç yakını yada dostu ile ilişkileri 
bulunuyordu. Benzer bulgulara Londra'da yapılmış olan bir araştır-
mada da, rastlanmıştır. Bu çalışmada soyutlanma tip ve dereceleri gös-
terilmiştir26. 

III- TOPLUMSAL GERONTOLOJİ'DE BAZI KURAMSAL 
YAKLAŞIMLAR 

Nüfus  yüzdesinin toplumsal açıdan. anlamlı biçimde büyümesi 
son yıllarda yaşlılık çalışmalarının sayısını artırmıştır. Yaşlanma sü-
recinin toplumsal yönünü incelemede önce betimsel nitelikli çalışmalar 
yapılmıştır. Bu araştırmalarda kullanılan "toplumsal uyum", "rol 
değişimi", "rol kaybı", "kendini algılamanın değişimi" kavramları 
sosyal psikolojiden alınmıştır. Sosyal psikolojideki etkileşim kuramı-
nın aıan çakışmalarında kullanılması toplumsal gerontolojinin kurucusu 
sayılan E.W. Burgess'ten kaynaklanmıştır. Yaşlılıkla ilgili birçok araş-
tırmanın temeli etkileşim kuramına dayanmıştır. A. Ross etkileşim 
kuramına "yaşlılık alt kültürü", "yaşlılık grup bilinci" kavramlarını 
ekleyerek genişletmiştir. A. Ross'a göre bu kuramın yararı görgül 

24 H.M. Smith, "Family Interaction Patterns of  The Aged: A Revievv", Older  Peop-
les and Their  Social  World  s. 144. 

25 E. Shanas, a.g.e., s. 56'dan W.H. Harlan, isolation and conduct in Later Life, 
University Chicago Press, 1950. 

26 E. Shanas, a.g.e., s. 56'dan P. Towsend, The Family Life  of  Old People: An 
İnquiry in East London, London, 1957. 
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çalışmalarda varsayımları test edebilme olanağını vermesidir. Etkile-
şim kuramına dayanmayan toplumsal gerontoloji çalışmaları betim-
leyici nitelik taşırlar27. A.M. Ross'un "yaşlılık alt kültürü" kavramı 
şöyle tanımlanabilir: Toplumun herhangi bir kesiminde diğer kesim-
aşlerine onla kişiler arasında etkileşimin artıp yoğunlaşması sonucunda 
bir alt kültür oluşur. Toplumdaki bireylerin bazı temellere dayanan 
ortak ilgileri, değerleri, sorunları, arkadaşlıkları, ortak çıkarları bir-
birlerine karşı olumlu ilgiler duymalarına neden olur. Bir toplumdaki 
yaşlıların giderek aralarında daha çok etkileşimde bulunmaları ve genç-
lerle daha az iletişim kurmaları sonucu bir yaşlılık alt kültürü gelişir. 
Yaşlıların birey ve toplumsal grup olarak diğer yaş gruplarından uzak-
laşma oranı arttıkça alt kültürün derinliği ve kapsamı o denli gelişip 
artar. A.M. Ross yaşlıların tüm farklı  davranışlarının yaşlılık alt kül-
türü ile tanımlanamayacağını belirtmiştir. Yaşlı davranışlarında, bi-
yolojik değişme, kişisel özellikler, toplumda yaşlı davranışlarına iliş-
kin kültürel normlar, kuşaklar arası değişmeler sonucu yaşlıların sür-
dürdükleri genel kültürün genç kuşak tarafından  modası geçmiş sa 
yılması gibi öğelerin de etkisinin bulunduğunu ileri sürmüştür2®. Her 
Yaşlının yaşlılık alt kültürüne katılma oranı toplum çeşitlerine göre 
değişir. Yaşlılık alt kültürünün incelenebileceği alanlar pek çoktur. 
Yaşlının toplumsal statüsü, toplumsal faaliyeti,  cinsiyeti ve kendisiyle 
ilgili görüşleri, evliliğe, ölüme karşı tutumları, kişiler arası ilişkileri, 
konuşma biçimi, dinsel görüşü, zevkleri, boş zamanı değerlendirme 
faaliyetleri  içinde bulunduğu toplumsal, kültürel ortamdan önemli 
ölçüde etkilenir. Bu nedenle yaşlıların içinde yaşadıkları toplum da 
incelenmelidir. Böylece toplumda yaşlılık alt kültürünü oluşturan ko-
şulları yaratan eğilimlerin bilinmesi mümkün olur. Ayrıca A.M. Ross 
yaşlılık alt kültürünün incelenmesinde "yaşlılık grup bilincinin" gelişip 
gelişmediğinin de sistemli biçimde araştırılmasını öneriyor29. 

Yaşlanma sürecinin toplumsal yönünü incelemede kullanılan, 
etkileşim kuramına göre farklı  bir yaklaşım, E. Cumming ve W. Henry-
nın çalışmalarıdır30. Bu çalışma anitolopolojide birçok görgül araştır-
manın dayandığı işlevsel kuram çerçevesinde yapılmıştır. E. Cumming 

27 A.M. Ross "Current Theoretical Issue in Social Gerontology", Older  People 
and T/ıeir  Social  World,  s. 359. • 

28 A.M. Ross, "The Subculture of  The Aging", Older  People  and Their  Social  tVorld. 
s. 6. 

29 A.M. Ross, a.g.e., s. 15. 
30 Elaine Cumming ve VVilliam E. Henry, Gowing  Old,  Basic Books, New -York, 

1961. 
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ve arkadaşının çalışmalarının dayandığı kopma (disengagement) ku-
ramına göre, yaşlı kişi yaşının getirdiği onulmaz güçsüzlük ve ölümün 
kaçınılmazlığı karşısında yaşamdan kopmakta, ölüme hazırlanmak-
tadır. Böylece yaşlı toplumsal ilişkilerden, bedensel işlerden geri çekil-
mektedir. Ölüm kaçınılmaz olduğundan yaşlının yaşamdan kopması 
da kaçınılmazdır. Bu ise işlevsel kuramın temel ilkesiyle uyumludur. 
Birey ve toplum birbiriyle sıkı ilişkileri bulunan olgulardır. Sonunda 
ya şlı kişinin ölümü toplumun dengesini bozmaz. Bu bir yaprağın, 
yada meyvenin kurumasına benzer. Ölüme hazırlık biçiminde oluşan 
bu durum birey ve toplum açısından uyumludur. Toplumsal bakımdan 
yaşlı kişi çocuk yetiştirme, üretme gibi işlerden zaten uzaklaşmıştır. 
Toplumsal bağları olmadığı için de ölümü rahatlıkla karşılar. Ölüm 
evrensel bir olgu olduğundan yaşlının toplumdan kopması da evren-
sledir. Bu süreç bir topluma ya da toplum içinde bir gruba mal edile-
mez. Faklı toplumlarda ve bir toplum içinde kopma dereceleri farklılık 
gösterir. Bazıları buna direnirken bazıları da yaşlanmadan önce top-
lumdan koparlar. E. Cumming ve arkadaşının işlevsel temele dayalı 
kopma kuramı böyle özetlenebilir. Eleştiriler karşısında E. Cumming 
bu kuramı "karekter özelliği", "toplumsal zorlama", "rol değişimi" 
kavramlarını ekleyerek genişletmiştir. Bu değişkenlerin yaşlıların top-
lumdan kopma derecelerinde farklılıklar  yarattığını ileri sürmüştür. 
Aynı kuramın izleyicisi olan W. Henry katılma ve kopmanın kişilik 
dinamiğinin bir genel biçimi, yaşlının toplumdan kopmasının ise, bir 
özel durum olduğunu belirtmiştir31. 

Toplumsal gerontolojide alan araştırmalarında kuramın test edil-
mesinde yöntemle ilgili sorunlarla karşılaşıldığı görülmüştür. 

Bunlardan birincisi, uzun bir dönemi kapsayan çalışmalardan el-
de edilen verilerin irdelenmesi sorunu, ikincisi, toplumsal etkileşim-
lerde niteliklerin tanımlanması sorunu, üçüncüsü, yaşam süresinin ta-
nımlanması sorunu, dördüncüsü, yaşlı kişinin rolünün irdelenmesinde 
diğer önemli kişilerin bilgilerini kullanma sorunudur. Alan çalışma-
larında bu sorunları en alt düzeye indirmek için büyük ölçekli araştır-
malar yerine, yöntemleri belirlemek ve geliştirmek amacıyla öncelikle 
özel ve sınırlı amacı olan küçük, dar kapsamlı çalışmalara yönelme öne-
rilmektedir32. 

31 K.K. Schooler ve C.L. Estes, "Differences  Betvveen Current Grontological 
Theories: Implication for  Research Methodology", D.P. Kent  ve arkadaşları,  Research 
Planing  and Action For  Elderly:  The  Power  and Potential  of  Social  Science,  Behavioral 
Publications, New York, s. 107. 

32 K.K. Schooler ve C.L. Estes, a.g.e. s. 115. 
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IV. SONUÇ 
Yaşlılık üzerine eğilen toplum bilimcilerin artan ilgileri yaşlılığın 

tüm konularına yansımıştır. Yayınlamış gerontolojik kaynakların 
çokluğu ve çeşitliliği bunu göstermektedir. 

Yaşlılarla ilgili toplumsal içerikli araştırmalar birkaç ayrıntı dı-
şında beş grupta toplanmıştır. Bunlar demografik  çalışmalar, bilgi 
edinme ve sorunu incelemeye yönelmiş sörveyler, sağlık çalışmaları, iş 
ve emeklilik çalışmaları, sosyal psikolojik çalışmalardır. Çalışmalar-
dan çıkarılan ortak bulgular şöyle özetlenebilir: Farklı toplumlarda 
ve bir toplum içindeki yaş kategorileri arasında farklılıklar  vardır. Bu 
nedenle evrensel yaşlılık tanımı yapmak mümkün değildir. Yaşamın 
erken dönemindeki yaşam kalıpları geç dönemini etkilemektedir. însan 
davranışlarının biçimlenmesinde, kendi dışındaki bireylerin davranış-
larının da etkisi vardır. Yaşlı kişinin yaşlandığını algılamasında kendi 
yaşını bilmesinin, kendisini nasıl gördüğünün yetmediği, başkalarının 
onu yaşlı olarak kabul etmelerinin daha önemli olduğu sonucu çık-
mıştır. Yaşlının geç dönemindeki sorunlar herhangi bir yaştakinin 
sorununun aynısıdır. Yaşlının sorunları kendinden ve toplumdan kay-
naklanmaktadır. Bir başka deyişle bireyin ve toplumun bir işlevidir. 
Yaşlı ihtiyaçları tüm insanların ihtiyaçlarmın aynısıdır. Ancak top-
lumların bunlara getirdikleri çözümler toplumdan topluma fark  eder. 

Toplumsal gerontolojide araştırmaların çoğu üç temel görüşe 
dayanmaktadır. Birinci yaklaşım, yaşlılığın toplumsal gerçeklerini 
tarihsel ve kültürel bakımdan açıklamayı hedef  almıştır. İkinci yak-
laşımın temeli sosyal psikolojiden alınan etkileşim kuramına dayan-
mıştır. Yaşlıların toplum ve aile içinde diğer grup ve kişilerle ilişkileri 
etkileşim terimleriyle açıklanmaya çalışılmıştır. Etkileşim kalıplarının 
biçimlenmesinde kültürel değerler çok önemli öğelerdir. Değerler top-
luma ve çağa göre değişirler. Bu yaklaşıma göre yaşlının içinde yaşadığı 
toplum da incelenmelidir. Üçüncü yaklaşım Antropoloji ve sosyolo-
jide kullanılan işlevsel kurama dayandırılmış olan "kopma" kuramı-
dır. Bu kuramı geliştirenler daha sonra genişletmişler, yaşamdan kop-
ma sürecinde farklılaşmayı  etkileyen biyolojiye ve toplumsal zorlama, 
rol değişimi kavramlarına yer vermişlerdir. Alan çalışmalarında ku-
ramın test edilmesi ve varsayımların sınanmasında bazı metodolojik 
sorunların ortaya çıktığına işaret edilmiştir. Bu'sorunları en alt düzeye 
indirmek ve toplumsal gerontolojide alan çalışmalarında kullanılan 
yöntemleri geliştirmek için sınırlı amaçlı, küçük ölçekli araştırmaların 
yapılması önerilmektedir. 
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"KADRO" HAREKETİ AÇISINDAN KEMALİST İDEOLOJİ 

Doç. Dr. Naci KEPKEP 

Kadro hareketi KADRO adını verdikleri bir aylık dergide bir-
leşen kimselerin yürütükleri bir düşünce akımıdır: 

KADRO dergisi 1932 yılı ocak ayından başlayarak 1934 yılı so-
nuna kadar yayınını sürdürmüştür. Üç yıl boyunca her ay düzenli bir 
biçimde okuyucuya sunulan bu dergi Mustafa  Kemal olayını ve do-
layısıyla Türk devrimini dizgesel bir biçimde yorumlamış; konuyu 
kendi içinde tutarlı bir görüş açısından irdeleyerek, bunu kamuoyuna 
benimsetmeye çalışmıştır. Gerçi KADRO 1932 yılı ocak aymda yayın-
lanmaya başlar, ama Kadro hareketinin başlangıcı biraz daha öncedir. 

KADRO'da savunulan görüşler ilk kez 15 Ocak 1931 de Ankara-
da Türkocakları genel merkezinde verilen bir koferansta  gün ışığına 
çıktı1. "İnkılabın İdeolojisi" başlığmı taşıyan bu konuşma daha sonra 
genişletilerek, "İnkılap ve Kadro„adıyla, kitap olarak yayınlanmıştır. 
Bu kitapta yeralan görüşler Kadro hareketinin kuramsal temelini oluş-
turur2. 

KADRO dergisini yayınlayanlar, bir başka deyişle, Kadro ha-
reketini yürütenler, az önce sözü edilen konferansın  konuşmacısı ve 
,İnkılap ve Kadro, kitabının yazarı olan Şevket Süreyya (Aydemir),in 
yanı sıra, Burhan Asaf  (Belge), Yakup Kadri (Karaosmanoğİu), İs-
mail Hüsrev (Tökin), Vedat Nedim (Tör) ve Şevki (Yazman)dır. 

Bu beş Türk aydınının, görüşlerini benimsetmek için, verdikleri 
savaşım yankısız kalmamıştır. O günlerde ve daha . sonra, yurt içinde 
ve yurt dışmda, Kadro hareketinin görüşleri birçok kimseye inceleme 
konusu olmuştur. Dergide yayınlanan yazılardan bazıları başka dil-
lere çevrilmiş veya bunlardan alıntılar yapılmıştır. Kadro hareketi 
yankısız kalmamanın ötesinde, yoğun bir biçimde eleştirilmiştir de. 

1 Bkz., Ş.S. Aydemir, İnkilap ve Kadro, 2. basım, Bilgi Yayınevi, 1968, s. 29-30 
2 Bkz., a.g.y., s. 32 
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Eleştirilmek şöyle dursun suçlanmışlardır da. Bu suçlamalar çok de-
ğişik yönlerden gelmiş ve her keresinde Kadro hareketi birbirinden 
değişik siyasal görüşleri savunmakla suçlanmıştır. Bazıları onu ko-
münist olmakla suçlarken, başkaları da faşist  olarak nitelemişlerdir. 
Milliyetçi komünist diyenler de çıkmıştır, nasyonel sosyalist damga-
sını vuranlar da olmuştur. Kimileri sosyal faşist  derken, kimileri de 
neo-Hitler-ist etiketini yapıştırmıştır. Dahası, anarşist diyenler de ol-
muştur, nihilist diyenler de.3 

Oysa Kadro hareketi bunlardan hiçbirisi değildir. Bu hareketi 
başlatanlar olaylara bir başka açıdan bakmaktadırlar. Birinci Dünya 
Savaşından sonra tarih sahnesinden silinmek istenilen Türk ulusu bir 
ulusal kurtuluş savaşı vermiştir. Bunu yaparken yalnız kendini kurtar-
makla kalmamış, aynı zamanda dünyadaki kurtuluşlarını bekleyen di-
ğer uluslara örnek olmuştur. Ama Türk ulusal bağımsızlık hareketi 
yalnızca bağımsızlık savaşı ve onun sonunda kazanılan askersel bir 
utku değildir. Bağımsızlık savaşı artı cumhuriyetin ilanı artı halifeliğin 
kaldırılması artı diğer devrimlerin toplamı da değildir. Eğer yalnızca 
bunlar sayılırsa, Türk ulusal bağımsızlık hareketi bir bütün olarak 
açıklanmış olmaz. Mustafa  Kemal olayı yalnız bunlarla bitmez. 

Türk ulusal bağımsızlık hareketi daha derin bir anlama sahiptir, 
bütün bunların ötesinde bir şeydir, devrimdir. Mustafa  Kemal de bu 
devrimin öncüsüdür, önderidir, yol açıcısıdır. Dogmacı ve doktrinci 
olmayan aksiyon adamlığı ile, bu devrimi ateşleyen ve yürüten o'dur. 
Bu hareketin çıkardığı veya çıkarabileceği sorunlarını ilk kez algılayan 
o'dur. Ancak herşey önderden beklenmemelidir, beklenemez. Devrim 
henüz bitmemiştir. Onun yerleşmesi ve derinleşmesi gerekir. Bunların 
gerçekleşmesi ve yozlaşmanın önlenmesi için de devrimin bir düşünce 
dizgesine dayanarak yürümesi gerekir. 

Ayrıca, önderin emrinde, çevresinde, devrimin düşünce dizgesine 
göre yetişmiş, ona inanmış bir kadronun bulunması gerekir. 

İşte, devrimin nedenlerine ve yönüne ışık tutan ilkeleri nesnel bir 
düşünce bütünlüğü içinde dizgeleştirmek ve bu düşünce dizgesine inan-
mış, devrimci kadroyu yetiştirmek veya oluşturmak aydınların göre-
vidir. Kadro hareketi bu görevi üstlenmiştir. , 

Her devrimde olduğu gibi, Türk devriminde de ilkeler onun ta-
rihsel koşullarından kaynaklanır ve onun içinde mayalamr ve bunlar 

3 Bkz., Ş.S. Aydemir, Fikir Hareketleri arasında Türk Nasyonalizmi, Kadro, sayı: 
18, Haziran 1933, s. 5 
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devrimin niteliklerini oluşturmaktadır. Dolayısıyla devrimin bir de 
ideolojisi vardır4. 

İdeoloji içinde yaşanılan teknik ve toplumsal koşulların beyin-
lere yansıması ve bu yansımaların, belli ilkelere göre ve onların gelişme 
yönleri içinde, açıklanması ve anlatımıdır5. 

Kendi tarihsel koşullarından kaynaklanan 1789 Fransız devrimi 
o günkü toplumsal düzene tepki niteliğindeydi. Liberal düşünce akı-
mının giderek kök saldığı bir ortamda, yürürlükte olan feodal  düzen 
artık dayanılmaz bir şey olarak görülmüştü. Bu dayanılmaz, kısıtlayıcı, 
çağdışı düzen ortadan kaldırıldığında, dilden düşmeyen slogan "öz-
gürlük, eşitlik, kardeşlik,, yaşanılan gerçek olacaktı. 

Yine kendi tarihsel koşullarından kaynaklanan 1917 Rus devrimi 
de o günkü toplumsal düzene ve onun getirdiği sınıf  farklılıklarına 
karşı bir tepkiydi. Sosyalist düşünce akımının ileri sürdüğü sav, varolan 
düzen ortadan kaldırıldığında, toplumda sömürünün, eşitsizliğin, hak-
sızlığın ortadan kalkacağı idi. 

Kemalist devrimin kendisinden önce ortaya konmuş bir öğretisi, 
dayandığı bir düşünce akımı yoktur. Fakat, onun ortaya çıkmasına 
neden olan tarihsel koşullar ve bu koşulların Türk toplumunda ve onun 
devrimi gerçekleştiren önderinde yarattığı bilinç vardır. Söz konusu 
Kemalist İdeoloji işte bu bilinçtir ki, en yalın anlatımı ile amacı ulus-
lararası sömürgeciliğin ortadan kaldırılması ve ülke içinde sınıf  fark-
lılığı yaratmayan gelişmedir6. 

Türk ulusal kurtuluş hareketinin ortaya çıkmasma neden olan ta-
rihsel koşulların en önemli öğesi emperyalizm ve dolayısıyla sömürge-
ciliktir. Bu öğenin önemini ve etkilerini, bir başka deyişle, Kemalist 
ideolojinin kaynağı olan bilincin oluşumundaki pay oranını anlaya-
bilmek için onun tarihsel gelişimini bilmek gerekir. 

Emperyalizm, kapitale, endüstri ve sömürgelere sahip sınırlı sa-
yıda ülkelerin kapital ve endüstriden yoksun geri kalmış ülkeler üs-
tünde kurdukları ve sürdürmek istedikleri sömürü düzeninin adıdır7. 

4 Bkz., Ş.S. Aydemir, İnkılap ve Kadro, s. 12-17 
5 Bkz., Kadro, sayı: 4, Nisan 1932, s. 3-4 
6 Bkz., Ş.S. Aydemir, İnkılap Bitti mi?, Kadro, sayı: 3, Mart 1932, s. 5-10 ve V.N. 

Tör, Devletin Yapıcılık ve İdarecilik kudretine inanmak gerekir, Kadro, sayı: 15, Mart 
1933, s. 13-19 

7 Ş.S. Aydemir, Emperyalizm şahlanıyor mu?, Kadro, sayı: 16, Nisan 1933, s. 8 
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Yeni kıtaların bulunuşu, tutsak alınması, kolay sömürgelerin ele 
geçirilişi ile başlar emperyalizm. Onbeşinci yüzyılın başmdan onseki-
zinci yüzyılın sonlarma kadar süren bu ilk dönemde sömürgecilik te-
melde bir korsan yağmacılığı, bir tutsak avcılığıdır. Bu açık yağmacılık 
ve ilk sömürgeleştirme döneminde sömürgeci Avrupanın ekonomik 
üstünlüğü, ekinsel hegemonyası, ilk kapital birikimi sağlandı. 

Bundan sonraki dönem onsekizmci yüzyılın sonlarında makina-
ların bulunuşu ve üretimde kullanılışı ile başlar. Yüzyıllar süren yağ-
maların ve kanlı tutsak alışverişinin biriktirdiği kapital makinalann 
bulunuşu ile endüstri alanına akmıştır. İşte bu ikinci dönemde emper-
yalizm evrensel bir düzen olarak zorla tüm dünyaya kabul ettirilmiş, 
bir ekonomik ve siyasal düzen niteliğini almıştır. 

Bu düzende sömürgeciler temelde çok yalın olan bir mekanizmayı 
işletmekteydiler: maliyetinden çok ucuza bir fiattan  satınal, maliye-
tinden çok daha pahalıyı sat. Bu mekanizma önceleri yeni bulunan 
kıtalarda, sömürgelerde uygulandı. Batı Avrupa ülkelerinde üretilen 
tüketim malları buralarda büyük kârlarla satıldı.ve hammaddeler yok 
pahasına satınalındı. Sömürgelerden sonra sıra yarı sömürgelere \e 
giderek yarı-sömürgeleştirilen ülkelere geldi. Giderek yarı-sömürgc-
leşen ülkelerde limanlardan başlayarak ülkenin içlerine doğru sömür-
geci ülkelerin tüketim mallan piyasaya hakim oldu. Bu ülkelerde var-
olan elsanatları, küçük endüstri sömürgeci ülkelerin piyasaya sunduğu 
mallarla rekabet edemiyerek, adım adım köreldiler. Bu yerel endüstd-
nin yerini sömürgeci ülkelerden gönderilen tüketim mallannın satışın-
da aracılık işi aldı. 

Sömürgeci ülkelerde endüstrinin gelişmesiyle birlikte emeğin de-
ğeri gittikçe yükselirken, eskiden varolan endüstrisini de giderek yiti-
ren ülkelerde emeğin değeri giderek düştü. Bu ülkelerde daha önceden 
biriken zenginlikler, görünür görünmez binbir kanaldan, sömürgeci 
ülkelerin kapital piyasalarına akmaya başladı. Böylece, daha önceden 
elde edilen sömürgelere, siyasal açıdan bağımsızmış gibi gözüken, 
ekonomik bakımdan bağımlı yarı-sömürgeler eklendi8. 

İnsanlık tarihinin, kuşkusuz, en önemli olaylarından biri olan 
endüstri devrimi, böylece, meydana geldiği ülkelerde kapitalist ilişki-
lerin ve bunun sonucu sınıf  savaşımlarının nedeni olurken, bir başka 
şeyin de nedeni oluyordu. Bağımlı ülke emeğinin bütün kazancını ba-
ğımlı olduğu ülkeye kaptırıyordu. Bağımlı ülkede kapital birikimi ola-

8 Bkz., a.g.y., s. 5-6 
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mıyordu. Birikim sağlıyabilen, varsıllaşanlar yalnızca aracı kesimi id1'. 
Ama bu aracıların da yağmadan aldıkları paydan biriktirdikleri hiçbir 
zaman endüstri yatırımına akmıyacaktı. 

Endüstri devrimi sonucu dünya, makinalara sahip sömürgeci 
ülkeler ve makinalardan yoksun sömürülen ülkeler olarak, ikiye bö-
lündü. Fakat diğer yandan da, ekonomik ilişkilerin dünya çapında 
ilişkiler biçimine dönüşüşü, dünyayı ekonomik bir bütünlüğe gö-
türdü. Gerçi -dünya çapındaki bu bütünleşme hiç de hakça olmayan 
bir işbirliğine dayanıyordu ama, ilk kez bir dünya birliği de kurulmuş 
oluyordu. 

Kurulan bu dünya birliği kendi anti-tezlerini de kendisi yarata-
caktı. Endüstrileşen ülkelerde bir endüstri işçisi meydana getirerek 
geleceğin sınıf  savaşımının ortamını yaratmaktaydı. Ayrıca, sömürge ve 
yarı-sömürgeler ile metropoller olarak dünyanın ikiye bölünmesi ge-
lecekteki ulusal kurtuluş hareketlerinin nedenini oluşturuyordu. Sö-
mürülen ülkeler sömürgeci ülkelerin ucuz hammadde kaynakları ve 
endüstrilerinin ürettikleri tüketim malları için pazarı olduklarından 
bunların paylaşımı veya yeniden-paylaşımı amacıyla yapılan, sömürgeci 
ülkeler arasındaki savaşlara neden olacaktı. 

Dünya savaşı temelde böyle bir yeniden-paylaşım savaşı idi. Gei-
çekte bu savaştan hiçbir çıkarı bulunmayan Osmanlı devleti savaşa 
girerken "hiç olmazsa kapitülasyonlardan kurtuluruz,, umudu içindey-
di. Ancak, Osmanlı hükümetinin kapitülasyonların kaldırıldığına 
ilişkin açıklamasına ilk karşı çıkan Osmanlı devletinin bağlaşıkları 
olan Almanya ve Avusturya idi. Bu, emperyalist ülkelerle sömürülen 
ülkeler arasındaki ilişkileri göstermesi bakımından ilginç bir örnektir9, 

Osmanlı devleti, bilindiği gibi, Napoleon savaşları sonrası giderek 
yarı-sömürgeleşme süreci içine girmişti. Bu süreç içinde, örneğin Kas-
tamonudaki kendir endüstrisi, Ankaradaki dericilik ve sof  dokuma-
cılığı, Bursadaki ipekli dokumacılığı giderek gerilemiş, uluslararası 
önemlerini yitirmişlerdi. Türk limanlarından İran ve Arap kentlerine 
yapılan ticaret giderek azalmış ve önemsiz bir düzeye inmişti10. Yirminci 
yüzyılın başlarında Osmanlı devleti artık bir yan-sömürge idi. Ülke-
deki endüstriyel kapasite tam olarak çökmüştü. Yerel gereksinmeleri 
karşılamanın ötesinde herhangi bir önemi olmayan bazı el sanatları 
kalmıştı geriye. Osmanlı ekonomisi artık giderek yoksullaşan bir tarım 

9 Bkz., Ş.S. Aydemir, İnkılap ve Kadro, s. 101-110 
10 Bkz., Ş.S. Aydemir, Emperyalizm Şahlanıyormu?, s. 7 
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ekonomisinden başka bir şey değildi. Ülkede zenginleşen tek bir kesim 
vardı. O da ülkenin önemli liman kentlerinde oturan ve endüstrileş-
miş ülkelerden gelen tüketim mallarının dağıtımını, hammaddelerin 
bu ülkelere gönderilmesini sağlayan aracılardı. 

İşte Mustafa  Kemal olayının, ulusal kurtuluş savaşlarının ilk ör-
neğinin, ortaya çıkmasına neden olan tarihsel koşullar bunlardır. 

Bu koşullara bir tepki, emperyalizme karşı isyan niteliğinde olan 
Türk ulusal kurtuluş hareketi sıradan bir olay değildir. Tarihte 
yüzlercesini gördüğümüz, biri diğerine benzeyen, yalın bir devlet yıkıp 
devlet kurma olayı da değildir. O, insanlık tarihinin yeni bir evresinin 
başlangıcıdır. Onun, ortadan kaldırmak istediği evreye bir tepki ola-
rak, zihinlerde oluşturduğu, birbirlerini bütünleyen bir amaçlar diz-
gesi, bir ideolojisi vardır11. 

Buna koşut olarak. Türk ulusal kurtuluş hareketinin dünyayı 
algılayış biçimi diğer siyasal akımlarınkinden değişiktir. Herşeyden 
önce devlet anlayışı diğerlerinkinden çok başkadır. Fransız devriminin 
devlet kuramının kendisi devlet kavramını değerden düşürmüş ve onu 
herhangi bir düşünsel sözleşmenin, contrat söciaPin, iki tarafından 
biri düzeyine indirmiştir. Ayrıca, Fransız devriminde amaç gerçekte 
belli bir sınıfın  kurtuluşu olduğu için, onun kurduğu devlet de, doğal 
olarak, bir sınıf  devletinden başka birşey olmamıştır. Dolayısıyla bu 
devlet sınıflar  arasında sürekli bir savaşım konusu olarak kalmıştır12. 
Ama bu ondokuzuncu yüzyıl düşüncesinin devleti görünüşte ne ulusun 
dışında, ne de ulusun üstünde bir kuruluştur. Oysa tarihin hiçbir dö-
neminde devlet bütün ondokuzuncu yüzyıl boyunca ve birinci dünya 
savaşına kadar olan devrede olduğu kadar toplumun sosyal-ekonomik 
yapısına kesin ve yön belirleyici müdahalede bulunmamıştır13. 

Devrimci sosyalizmde devlet açıkça bir sınıf  diktatörlüğüdür. 
Sınıfsız  bir topluma götüreceği ve bu gerçekleştiğinde ortadan kalkacağı 
söylenen bir araçtır. Ancak bu gerçekleşinceyedek varolan sosyalist 
otoriter devlettir. 

Faşizmde ise parti devleti vardır. Burada da söz konusu olan fa-
şist otoriter devlettir. Buna göre devlet bir araç değil amaçtır ve top-
lumun doğal düzenidir14. 

11 Bkz., Ş.S. Aydemir, Beynelminel Fikir hareketleri arasında Türk Nasyonalizmi, 
Kadro, sayı: 21, Eylül 1933, s. 5 

12 Bkz., V.N. Tor, Devletin Yapıcılık ve İdarecilik kudretine inanmak gerekir, 
Kadro, sayı: 15, Mart 1933, s. 13 

13 Ş.S. Aydemir, İnkılap ve Kadro, s. 195-196 
14 Bkz., Ş.S. Aydemir, Beynelminel Fikir hareketleri arasında Türk Nasyonalizmi, 

s. 9-10 
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Gerek faşizmde,  gerek devrimci sosyalizmde devlet, belirtildiği 
gibi, sınıfsal  niteliktedir. Birinde büyük kapitalist kârların dokunul-
mazlığı, diğerinde devletin temelde sınıf  dikkatörlüğü biçimi, onlarda 
devletin otoriter niteliğini ulus içinde bir bölük halkın, diğer bir bölük 
halka karşı zor kullanmasına dönüştürür. Böyle bir devlet ya içeriye 
karşı sınıfsal  çelişkinin, ya dışa karşı emperyalist egemenliğin uygu-
lama aracıdır. 

Oysa ulusal kurtuluş ideolojisinde devlet, yüzyıllardan beri yağ-
malanmış, sömürülmüş, endüstrisizleştirilmiş, kültürsüzleştirilmiş olan 
ulusu bir bütün olarak ve ulusun genel çıkarlarını bireysel çıkarlara 
üstün kılarak ilerletmek için kurulmuştur. Burada devlet, dışa karşı 
siyasal ve ekonomik bağımsızlığı korumanın ve içe karşı çelişkilere ve 
sınıf  savaşımlarına meydan vermemenin doğurduğu bir zorunluluk-
tur. O, ulusun etkinliklerini düzenler ve yönlendirir. Emperyalist ül-
kelerin teknik üstünlüğü karşısında bireylerin başaramıyacağı kuru-
culuk işlerini kendisi yapar. 

Büyük kapital isteyen, devlet koruması isteyen ve ulustan dayan-
ma ve özveri isteyen başlıca ve büyük üretim ve tecim işlerini kendisi 
yürüterek, ulusun göze görünmez, fakat  genel katılımı ve payı ile mey-
dana gelen büyük kazançları ulus adına benimser ve gene ulus işlerine 
yatırır. 

Bu bakımdan ulusal gücün hesap altına alınışı, plan ve amaca gö-
re üretim, ulusal kurtuluş devletinde asıldır. Fakat bu etkinlik hiçbir 
zaman bir sınıfın  adına veya bir sınıfın  ortadan kaldırılması için değil, 
ulus yapısının korunması ve bu yapıda herhangi bir çelişkiye yer ve 
meydan verilmemesi için yürütülür15. 

Böyle bir anlayışın ürünü olarak kurulan devlet aracılığı ile, ulu-
sal kurtuluş hareketi, yine kendisini ortaya çıkaran tarihsel koşulların 
belirlediği nesnel amaçlara ulaşma çabası içinde olacaktır. 

Türk ulusal kurtuluş hareketinin ve onu izleyecek olan diğer ulu-
sal kurtuluş hareketlerinin amaçlarından biri endüstrinin ve yüksek 
tekniğin bugün yoğunlaştığı ülkelerden çıkarak doğal koşulların iz-
nine göre dünyanın her yanına dağılması, bir başka deyişle, bütün 
ülkelerin kendi özelliklerine göre endüstrileşmeleridir16. Bununla is-
tenilen dünyanın ekonomik birliğinin parçalanması ve her ülkenin ken-

15 Bkz., ibid. 
16 Bu ve diğer amaçlar için, bkz., a.g.y., s. 818 
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di kabuğuna çekilmesi değildir. Tam tersine, her ülkenin kendi üretim-
lerini olabildiğince geliştirerek, dünya alışverişinde yerlerini alma-
larıdır. Böylece bağımlı ve bağımsız ekonomiler düzeni yerine, bağım-
sız ve eşit haklara sahip ekonomilerin karşılıklı işbirliği meydana ge-
lecektir. Bu karşılıklı işbirliği daha akılcı dünya birliğinin kurulmasını 
sağlayacaktır17. 

Yüksek teknik ve yeni doğacak endüstri üstünde, kapitalizmde 
de olduğu gibi, egemen bir sınıfın  zorbalığına meydan verilmemesi 
amaçlardan bir diğeridir. Toplumdaki her teknik gelişme gene toplum 
içinde bir yandan refah  getirici araçları arttırırken, diğer yandan da 
ekonomik çıkar çatışmalarına ve sınıf  savaşımlarına neden olması, 
ileri tekniğin ve büyük üretim araçlarının ve kuruluşlarının bir devlet 
planı ve toplum kontrolüne alınmasıyla önlenebilir. 

Aynı önlem, yani ileri tekniğin ve büyük üretim araçlarının ve 
kuruluşlarının bir devlet planı ve toplum kontrolüne alınması bir başka 
amacın gerçekleşmesine de hizmet edecektir. Sömürge karlarının yad-
sınması ve büyük kazançların bütün ulusun genel çıkarlarına yarayacak 
bir biçimde devlet elinde toplanması da bu yolla sağlanarak, liberal 
kapitalizmin nedeni olduğu uluslar arasındaki bağımlılık düzeninin 
ortadan kaldırılması sağlanabilir18. 

Sınıf  savaşımını ve sınıfı  parçalayarak yerine tek, çelişkisiz ve ba-
ğımsız ileri bir ulus düzeninin konması da bir başka amaçtır. Bu ama-
ca ulaşmada da devletin ülkedeki sosyal gelişmeleri ve bunun nedenini 
oluşturan ekonomik ilişkileri kontrolü altına alması gerekmektedir19. 

Bu amaçlara ulaşmak için, Türkiyede ve benzer ülkelerde devlet, 
geçen yüzyılda bilinmeyen bir yeni nitelikle, yani sahip olucu, planlayıcı 
ve çelişmeleri önleyecek biçimde toplumu yönetici niteliği ile sahnede 
yerini alacaktır. Büyük endüstri, büyük üretim üniteleri ve en büyük 
mülkiyet, ulus adına ve ulusun malı olarak bu yeni devletin elinde ve 
yönetiminde olacaktır. Özel sektör, yani karma ekonominin gerek-
tirdiği fakat  toplum içinde aşırı sınıf  farklılaşmaları  ve çelişmeler ya-
ratmayacak ekonomik etkinlikler kendi alanlarında devam edecek-
lerdir. Ama aslolan, önde olan, bütün ulusal ekonomiye hakim et-
kisini vuran, büyük ekonomik etkinlikler alanında elbetteki devlet-

17 Bkz., Ş.S. Aydemir, İnkılap ve Kadro, s. 230-231 
18 Bkz., a.g.y., s. 232 
19 Bkz., a.g.y., s. 232 
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tir20. Buna göre ulusal kurtuluş hareketinin uygulayacağı politikanın 
ana ilkesi kendiliğinden belirmiştir: devletçilik. 

Ulusal rejimimizin bu devletçilik niteliği milliyetçilik gibi, cumhu-
riyetçilik gibi, halkçılık gibi ve laiklik gibi ulusal devrimimizin maddi 
yapısından gelir. Bir başka deyişle, devletçilik Türk rejiminin yapısın-
dan ayrılması olanaksız temel bir elemendır. O, ne sosyalizm düşün-
cesinden ulusal yapımıza aktarılmıştır, ne de faşist  ülkelerde yer alan 
devlet müdahalesi yöntemlerinden esinlenerek benimsenmiş bir eği-
limdir. 

Türk ulusal kurtuluş hareketinde devletçilik, bu hareketin doğ-
rudan doğruya somut yapısından ve trihsel yasallıklarından gelen bir 
şeydir. Yani doğrudan doğruya somut koşulların ve zorunlulukların 
buyruğu ve anlatımı olan bir doğal yasadır. Bizim istencimiz dışında, 
belki de bizim istencimize karşın oluşan nesnel bir düşünce ve madde 
hareketidir. 

Devletçilik yalnızca ekonomik yaşama şu veya bu biçimde bir dev-
devlet müdahalesi değildir, yani yalnızca ekonomik bir kavram değil-
dir. O bir ulusal toplumsal düzendir ki, bu düzende ulusal yaşamın 
bütün alanları ve ulusal yapının iskeleti, ulusun genel ve yüksek çıkar-
larını bireysel çıkarların ve eğilimlerin üstünde tutan örgütlü bir ulu-
sal uyum içinde düzenlenir. 

Bunun doğal sonucu olarak, devletçiliğin sınır ve kapsamı yalnız 
ekonomik etkinliklerden oluşmaz. Ekonomide devletçilik, halk eği-
timinde ve kültür işlerinde devletçilik, sağlık ve sosyal yardım işlerin-
de devletçilik, sosyal güvenlikte devletçilik, ücret ve maaş tarifesinde, 
üretici veya tüketici çıkarma fiat  politikasında devletçilik veya örneğin 
belediye politikasında devletçilik. Özetle, bütün ilkelerini örgütlü \e 
devletçe düzenleme düşüncesinden alan ulus birliği: işbirliği. İşte dev-
letçilik budur21. 

Sömürge ekonomisi yerine, çağdaş bağımsız ulusal ekonomiyi 
kurmak, ulusal kurtuluş hareketinin amaç edindiği düzeni gerçekleş-
tirmek program ve planı gerektirir. Planı ister bir direktif,  ister gelişme 
aşamalarının bir takım koşullar ve dengeler içinde önceden saptan-
ması diye alalım ve planlı bir toplum düzeninin, ister Rusyada olduğu 
gibi bir devrim konusu, ister Avrupada düşünüldüğü gibi barışçıl bir 
rönesans, ister bizim gibi ülkeler için asıl olan düzenlenmiş bir ulusal 

20 Bkz., a.g.y., s. 233 
21 Bkz., Ş.S. Aydemir, Programlı devletçilik, Kadro, sayı: 34, s. 5-13 
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işbirliği biçiminde anlıyalım, kesin olan şudur ki, plan kavramı artık 
devrin en karakteristik kavramıdır ve yarının toplum düzeni, sosyal 
niteliği ne olursa olsun, ancak planlı bir toplum düzeni olabilir. 

Uluslar arasında var olan ve bizi tarihimizin son yüzyıllarında 
o kadar mutsuz kılan ekonomik bağımlılık çelişkisinin, sömürgecilik 
çelişkisinin ortadan kaldırılması ve bu yolla tekniğin irrasyonel 
gelişmesinden doğan pazar ve sömürge olayının yok olması için 
heryerde tekniğin planlı bir denetim altına alınması, ulusal kurtuluş 
hareketlerinin gelişmesi ve güvenliği için zorunludur. 

Ayrıca, bugünkü büyük endüstri ülkelerinde görüldüğü gibi, 
kesin sınıf  savaşımlarına, bunalımlara, çöküntülere ve sonunda ulusal 
yapının çözülmesine yol açan çelişkiler ve ekonomik savaşımlar, ora-
larda büyük tekniğin ve büyük ekonomik çalışmaların başıboş geliş-
melerinin birer kaçınılmaz sonuçlarıdır. 

Oysa şimdi ulusal kurtuluş hareketlerinin meydana geldiği bütün 
ülkelerde ve özellikle bu hareketin en ileri temsilcisi olan Türkiyede 
ne büyük üretim tekniği, ne bu tekniğe dayalı büyük para ve mülkiyet 
çalışmaları esas olarak gelişmiş değildir. Bunların ondokuzuncu yüz-
yıl Avrupasında olduğu gibi, bireyin özgür savaşımı ve liberal ulusal 
kapital birikimi ile gelişmesi için zorunlu olan koşulların, ilkel birikim-
lerin, sömürgelerin,- serbest pazarların hiçbiri yoktur. Bu durumda, 
bizde yüksek teknik ancak ulusun, yani ulusun ileri çıkarı adına top-
lumu düzenleyen ve yöneten ulusal, bağımsız ve planlı bir ekonomik 
devletçiliğin müdahale ve denetimi altında doğar ve gelişebilir. 

Türkiyede devlet ondokuzuncu yüzyıl Avrupasında bilinmeyen 
ve o yüzyılın koşullarıyla gerçekten bağdaştırılamıyacak olan, "sahip 
olan ve yöneten bir ekonomi etmeni,, olarak yeni Türk toplumunun 
gidişini yönlendirecektir. 

Büyük teknik, büyük mülkiyet, büyük ekonomi sirkülasyonları 
zorunlu olarak bu yeni toplum etmeninin elinde toplanacak, ulusal 
ekonomi düzeninin çıkarlarıyla çatışmayan ve toplum içinde hakim 
çelişkilere meydan vermeyen ekonomik girişimler, bu hakim etmenin 
gölgesi altında serbestçe yaşayabilecektir. Bu bakımdan, tekniğin geliş-
miş olduğu ülkelerde, bazen bir devrimi, bazen çöküntülere yol açan 
bir yapıyı anlatan planlı toplum kavramı, bir ulusal kurtuluş hareketi 
yaşayan Türk toplumunda çelişkisiz ve savaşımsız bir toplumun do-
ğuşunun, mutlu bir kurtuluşun anlatımıdır22. 

22 Ğkz., Ş.S. Aydemir, Plan mefhumu  hakkında, Kadro, sayı: 5, Mayıs 1932, s. 5-12 



"KADRO" HAREKETİ AÇISINDAN KEMALİST İDEOLOJİ 53 

Genel ulusal gerksinmeleri karşılayan ve büyük kapitale gerek-
sinmesi olan üretim dallarını devletin kendisi örgütlerken, devlet 
mülkiyetinin yanında kişisel girişimler de çalışır. Bunların çalışmaları 
ulusal çıkarlara ters düşmediği sürece devlet bunlara müdahale etmez23. 
Gerçi plan ulusal ekonominin kendi kendine, bireyci kurallara göre 
gelişmesinin tersi olan bir sistemdir, fakat  bu plan hiçbir zaman kişisel 
mülkiyetin ortadan kaldırılmasına yönelik sosyalist bir plan değil, 
yalnızca ulusal ekonominin, büyük endüstri, ulaştırma, kredi gibi, 
komuta aygıtlarını eline alacak, ulusal ekonomiyi devlet aracılığı ile 
kuracak bir program olacaktır24. 

Dünyada endüstrinin yalnız belirli ülkelerde yoğunlaşmasmdan 
ve diğer ülkelerin endüstrisiz bırakılmalarından doğ^n sömürgecilik 
düzeninin kökünden yokedilmesi için, bu endüstrisizleştirilmiş veya 
endüstrilerini kurmaktan yoksun bırakılmış olan ülkelerin kendi ulu-
sal çıkarlarına uygun bir biçimde endüstrileşmeleri, kaçınılmaz bir 
zorunluluktur. Yoksa bunu sağlamayacak bir ulusal kurtuluş hareketi 
kendi tarihsel misyonunu yapmamış olur ve hızla soysuzlaşır25. 

Çağdaş endüstri, kısaca, yüksek teknik ve yoğunlaşmış kapital 
demektir. Yüksek teknik ve büyük kapital ise günümüzde toplumun 
niteliğini vd geleceğini belirleyen öğedir. Bunları kim kullanıyorsa top-
luma o egemen olur. Bugün yüksek tekniğe ve büyük kapitale fiilen 
sahip olmayan devlet, vatan sınırları içinde çarpışan karşıt çıkarlara 
fiilen  müdahale erkinden yoksun, güçsüz bir bekçi gibidir. 

İleri ülkelerde bütün savaşım bunların çevresinde dönüyor. Libe-
ral kapitalizmin bütün çırpınması yüksek teknik ve kapital öğesi üs-
tündeki mülkiyeti elinden kaçırmak, proletaryanın bütün savaşımı bu 
öge üstünde mülkiyetini kurmak, faşizmin  bütün isteği aynı öğe üs-
tünde faşist  mülkiyeti savunmak ve sürdürmektir. Eğer ileri bir toplum-
da yüksek teknik ve büyük kapital üstündeki mülkiyet biçimi değişecek 
olursa, o toplumun niteliği de değişmiş olur. 

Ekonomisini hızla endüstrileştirmek zorunda olan ulusal kurtuluş 
hareketi, saptadığı temel amaçlar doğrultusunda, bu endüstrileşmenin 
biçimini de saptamak durumundadır. Bu da ancak sınıf  farklılığı  ya-
ratmayacak, ülkenin kaynaklarını, gereksinmelerini dikkate alan ve 

23 Bkz., İ.H. Tökin, Milli kurtuluş devletçiliği, Kadro, sayı: 19 Temmuz 1933, s. 
23-31 

24 Bkz., İ.H. Tökin, Türkiyede Milli Sermaye Hareketi, Kadro, sayı: 10, Birinci 
Teşrin 1932, s. 20-25 

25 Bkz., Ş.S. Aydemir, inkılap ve Kadro, s. 223 
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buna göre kurulacak endüstrinin türünü, yerini ve öncelik sırasını belir-
leyen plana dayalı, devletçi bir endüstrileşme olabilir. Kurulacak en-
düstri dizgesinde hangi alanların özel girişimlere bırakılacağı da, yine 
temel amaçlar dikkate alınarak belirlenecektir26. 

Ulusal kurtuluş hareketinin temel ilkesi olan 'ulus çıkarını bireyin 
çıkarından üstün tutma, ilkesi tarım konusunda da geçerlidir. Bu ne-
denle, tarımda uygulanacak politika da "devletçilik,, olacaktır. Buna 
göre, bireyler toprak üzerinde mülkiyet hakkına sahiptirler, fakat  bu 
hakkın ülke çıkarlarına en uygun bir biçimde kullanılmasını sağlayacak 
çalışma koşullarını ve yöntemlerini devlet belirleyecektir. Bir başka 
deyişle, devlet tarımını hazırlıyacağı bir plan uyarınca yönlendirecek-
tir27. 

Konu ile ilgili olarak yapılması gereken en önemli şey toprak 
reformudur.  Bununla köylü toprak sahibi yapılarak, onun ortakçılık 
yoluyla sömürülmesine son verilecektir. Köylünün işlediği toprağın 
sahibi olması üretimi artırmasına neden olacak, dolayısıyla da ulusal 
üretim ve ulusal verimlilik artacaktır. Toprak reformu,  getireceği eko-
nomik yararın yanı sıra, siyasal ve toplumsal yönden de olumlu sonuç-
lar doğuracaktır. 

Toprak reformuna  koşut olarak izlenecek bir kooperatifleşme, 
bir örgütlendirme girişimi, bir yandan bireysel üreticilerin başıboş-
luğunu düzen altına alacak ve bu başıboşluktan doğacak, tarım üreti-
mindeki ist'krarı bozan piyasa dalgalanmalarını hafifletecektir.  Diğer 
yandan, üreticinin kazancına ortak olarak köyde kapital birikimini 
ve dolayısıyla refahın  yükselmesini engelleyen aracı zümrelerin ulus 
çıkarlarına ters düşen etkinliklerini baskı altına alacaktır28. 

Kooperatifleşmeye  giderek üretimi düzenlemek, verimi artırmak, 
yeteneği yükseltmek ve bu yolla maliyeti düşürmek olanağı bulunduğu 
gibi, satışı da yine üretici adına örgütleyerek, aracı kârları üreticiye 
kazandırılacaktır. 

Kooperatif  liberal ülkelerde küçük üreticiler ile büyük üreticilerin 
sınıfsal  bir savaşım organı ojarak görülmüştür. İşçi sendikalarında ol-
duğu gibi. 

26 Bkz., Ş.S. Aydemir, Yürüyen Devlet, Kadro, sayı: 25, İkinci Kânun 1934, s. 5-12 
27 Bkz., V.N. Tor, Devletçi bir ziraat siyasetinin Ana prensipleri, Kadro, sayı: 20, 

Ağustos 1933, s. 12-19 
28 Bkz., İ.H. Tökin, Millet içinde Sınıf  meselesi, Kadro, sayı: 26, Şubat 1934, s. 20-26 



"KADRO" HAREKETİ AÇISINDAN KEMALİST İDEOLOJİ 

Komünist Rusyada ise kooperatif  mülkiyetin ortadan kaldırılması 
için bir araç olarak kullanılmaktadır. 

Ulusal kurtuluş hareketinde ise kooperatif  ne sınıf  savaşımı, ne 
de kişisel mülkiyetin ortadan kaldırılması için bir organ değil, ulusal 
ekonominin gelişmesi ve savunulması için bir araç olacaktır. 

İstenilen amaçlara ulaşmak ancak tam katılımla olasıdır. İsteğe 
bağlı kooperatif  üyeliği ise tam katılımı sağlamıyacak, kooperatifleş-
meden çıkarı bozulanların çeşitli yollardan bunu engellemelerine fırsat 
verecektir. Bu nedenle üretici zorunlu kooperatifler  içinde örgütlen-
dirilmelidir29. Bu zorunlu devlet kooperatifleri  saptanacak tarım pla-
nının uygulama organları olacaktır30. 

Endüstride, tarımda, bankacılıkta, dışticarette, ekonominin her 
alanında; yalnız ekonominin değil, toplumu ilgilendiren her konuda 
devletçi yaklaşım sömürge koşullarını ortadan kaldıracak, ulusun im-
tiyazsız, sınıfsız,  kaynaşmış bir kitle olması ve her bakımdan hızla 
kalkınırken de, aynı özelliğini koruması, yani imtiyazsız, sınıfsız, 
kaynaşmış ve refah  içinde bir kitle olması gerçekleşecektir. 

Türk ulusal kurtuluş hareketinin ilk örneğini verdiği ulusal kur-
tuluş hareketleri sonucu emperyalizm ortadan kalkacak ve böylece 
insanlık tarihi mutlu bir evresine erişmiş olacaktır. 

Kadro hareketi açısından ulusal kurtuluş hareketi ideolojisi veya 
Kemalist ideoloji, ana çizgileriyle budur. 

Kadro hareketinin yürütüldüğü günlerden günümüze dek uzun 
bir süre geçti. Geçen bunca süreden sonra, bu görüş günümüzde de 
geçerliliği korumakta mıdır, veya günümüz koşullarında bu görüşün 
önemi nedir? Bu konuda da yanıtı bu görüşün sahiplerine bırakalım. 

Şevket Süreyya Aydemir İnkılap ve Kadro adlı kitabının ikinci 
baskısını 1968 yılında yayınladı. Bu ikinci baskıya yazdığı önsözün 
bir yerinde şöyle diyor: 

Gerçi bu kitabın yazılışından bu yana uzun bir zaman geçti. 
Küprünün altından nice sular aktı. Bu kitap bugün ancak, Türk 
inkılabının tarihinde bir fikir  hareketi olarak mana taşır. Ama ben, 
gerek bu kitapta, gerek Kadro neşriyatmda yer alan sayfaların 
hepsinin altına, bugün de imzamı atabilirim. Çünkü sanıyorum 

29 Bkz., V.N. Tör, Köylü kazanmalıdır, Kadro, sayı: 33, Eylül 1934, s. 11-15 
30 Bkz., Ş.S. Aydemir, Programlı devletçilik, Kadro, sayı: 34, T. evvel 1934, s.5-13 
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ki insan, üzerinde bulunduğu köprünün altından nice sular akar-
ken, bu köprünün taştan kanatlarına sıkı sıkıya sarılır ve dünya 
görüşünde' asli dayanaklarını kaybetmeden bu akan suları, yani 
değişen şartları, değişen ölçülere göre ayarlayabilir. Bunu 
yapabilirse bu akışın dışında ve ardında kalmaz. Zaman içinde, 
zamanla beraber yaşayabilir31. 

31 Ş.S. Aydemir, İnkılap ve Kadro, s. 17 
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VE BİR KAÇ SORUN 

Doç. Dr. Cahit KAVCAR 

Eğitim Bilimleri Fakültesi 

Yeni ve ulusal bir devlet kurmayı başaran Atatürk'ün yaptıkları, 
Türk insanının kafa  yapısını temelden değiştirip çağdaşlaştırmayı amaç-
layan köklü bir kültürel atılımdır, bütünüyle bir kültür devrimidir. 
O'nun tüm yeniliklerinde güttüğü temel düşünce, değişmez amaç "çağ-
daşlık"tı. Bunu kendisi de etkili ve çarpıcı bir biçimde şöyle dile getiri-
yor: 

"Yaptığımız ve yapmakta olduğumuz devrimlerin amacı, Türkiye 
Cumhuriyeti halkını tümüyle çağdaş ve bütün anlam ve biçimiyle uy-
gar bir topluluk durumuna getirmektir. Devrimlerimizin ana amacı 
budur. Bu gerçekleri benimsemeyen düşünceleri paramparça etmek 
zorunludur. Şimdiye kadar ulusun beynini paslandıran, uyuşturan, 
böyle düşüncelerde bulunanlar olmuştur. Kuşkusuz, düşüncelerdeki 
bu boş inançlar tümüyle kovulacaktır. Bunlar çıkarılmadıkça beyinlere 
gerçeğin ışıklarını yerleştirmek mümkün değildir". 

Onurlu bir Ulusal Kurtuluş Savaşı ile yurdu düşmanlardan te-
mizledikten sonra bir arkadaşı kendisine soruyor: "İşte memleketi 
kurtardınız. Şimdi ne yapmak istersiniz?" Verdiği karşılık şu: "Milli 
eğitim bakanı olarak milli kültürü yükseltmeye çalışmak en büyük 
emelimdir,,1. Görüldüğü gibi böylesine inançlı, kültür sorunlarına ve 
eğitime böylesine önem veren bir önder var karşımızda. Üzerine tit-
rediği tam bağımsızlığın temel öğeleri arasında kültürel bağımsızlık 
ve ulusal dil de yer alıyordu. Bunun gerçekten bilincinde olan Atatürk, 
dil, eğitim ve kültür sorunlarına yakından eğilmekle kalmamış, kendi 
eliyle bir de "geometri" kitabı yazarak Türk diline, kültürüne ve bili-
mine unutulmaz hizmetlerde bulunmuştur. 

1 Haldun Taner, Atatürk ve Sanat-Kültür, Milliyet Sanat Dergisi, 1981, Sayı 13 
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Bugün sosyoloji, ulus kavramını, "aynı topraklar üzerinde yaşa-
yan, dil, kültür ve ülkü bakımından birlik oluşturan topluluk,, diye 
tanımlıyor. Görüldüğü gibi dil, hem ulus olmanın temel öğesidir, 
hem de kültür birliğinin en önemli aracı. Edebiyat ise kültürü oluş-
turan başlıca etmenler arasında yer alır. Bu bilimsel gerçekleri, kültü-
rel birikimi ve o şaşmaz sezgi gücüyle daha o zamanlar görüp kavrayan 
Atatürk, yaşamı boyunca dil ve edebiyata özel bir önem vermiştir. 
Sanat ve edebiyata ilgisi daha önce başladığı için, Onu önce edebiyata 
yakınlığı açısından ele alacak, daha sonra da dil yönünden incelemeye 
çalışacağız. 

Atatürk'ün edebiyat ve sanatla ilgisi iki yönlü olmuştur: 
1. Edebiyatçılığı ve sanatçılığı, 
2. Sanatseverliği ve koruyuculuğu. 
29 Ekim 1933Jte yaptığı Onuncu Yıl Söylevi'nde ulusumuzu "çağ-

daş uygarlık düzeyinin üstüne çıkarmak" hedefini  ısrarla vurgularken, 
güzel sanatlar konusuna da özlü bir biçimde yer verir. Devrimleri ya-
parken O, sanat ve yaratıcılık gücümüzün artmasını, ihmal edilmiş 
sanatımızın yeniden ele alınmasını, bu alandaki gücümüzün tanın-
masını ve kanıtlanmasını yürekten istemişti. Kendisi her şeyi bütün 
inceliğiyle sezmiş, olayları güçlükleri içinde izlemiş, her biri üzerinde 
derinlemesine düşünmüş, onlara yön vermesini bilmiştir. 

Daha ortaöğrenim yıllarında Fransızcayı çok iyi öğrenen Atatürk-
ün Çankaya Köşkü'ndeki kitaplığında, askerlik, hukuk ve tarih ki-
taplarının yanı sıra çok sayıda edebiyatla ilgili eser de vardı. Ölüm 
döşeğinde geçen son günlerinde bile öyküler ve gezi eserleri okutup 
dinlediği bilinmektedir2. 

"Ben edebiyatı ve şiiri severim!" diyen Büyük Önder, edebiyat 
ve şiirle yakmdan ilgilenmiş, birçok şiir yazmış, Fransızcadan şiir 
çevirileri yapmış3, özellikle güzel konuşma ve düzgün yazma konusun-
da özel bir çaba harcamıştır. Söylev adıyla da birçok baskısı yapılan 
Büyük Nutuk, onun bu alanda kendini nasıl yetiştirdiğini ve ne güçlü 
bir konuşmacı (hatip) olduğunu açıkça gösteriyor. 1927 yılında olu-
şan bu büyük yapıt, başlı başına bir "şaheseredir. Hele sonundaki 
Gençliğe Hitabe, gerek özlü ve derin anlamı, gerek heyecanı ve ge-

2 Afet  İnan, Atatürk'ün karakter hususiyetlerinden birkaç örnek ve onun son gün-
leri Dil ve Tarih-Coğrafya  Fakültesi Dergisi, 1950, C. VIII, Sayı 3, s. 342. 

3 Melâhat Özgü, Atatürk'ün Edebiyat ve Sanat Anlayışı, Türk Tarih Kurumu Ata-
türk Konferansları,  Ankara 1964, s. 27. 
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rekse hitabet üslubu ile eşsiz bir değer taşır. Gerçekten Atatürk'ün 
söylevleri, edebiyatımızda güzel konuşma (hitabet) sanatı için gösteri-
lecek en güzel örneklerdir. 

Atatürk için edebiyat; devrimleri benimsetme, sevdirme ve yü-
rütme yolunda güçlü bir araçtır. Milleti uyandırma, aydınlatma ve 
bilinçlendirme bakımından da edebiyattan hizmet ve yarar bekler. 
Gerek söyleşilerinde ve gerekse ilgililerle konuşmalarında, edebiyatın 
toplumun yücelmesi yönünde kullanılmasını istemiştir. Türk çocuğu, 
edebiyat sayesinde ulusunun yüceliğini, sağlam karakterini öğrenecek, 
devrimlere bu kanalla daha iyi bağlanacak, onları koruyacak, yine 
edebiyat yoluyla iyi konuşmacı olarak yığınları olumlu yönde etkileyip 
peşinden sürükleyecektir. Ona göre insanlık, geleceğe yönelmek için 
uyandırıcı, hedeflendirici,  yürütücü, yapıcı aracı edebiyatta bulur. Bu 
özelliği ile edebiyat, en etkili eğitim aracıdır. 

Bir güzel sanat olarak önem verdiği edebiyatı Atatürk şöyle ta-
nımlıyor: "Söz ve anlamı, yani insan zihninde yer eden her türlü bil-
gileri ve insan gücünün en büyük duygularını, bunları dinleyenleri 
veya okuyanları çok ilgilendirecek biçimde söylemek ve yazmak sa-
natı". 

1923 yılında Atatürk, Türkiye'de aydınların ülke gerçeklerini bil-
mediklerini ve genellikle halktan kopuk olduklarını belirterek: "Ay-
dın sınıfın  halka telkin edeceği ülkülerin, halkın ruh ve vicdanından 
alınmış olması gerektiğini,, ileri sürüyordu. Ona göre aydınlarımız 
belki bütün dünyayı, başka bütün milletleri tanıyor, fakat  kendimizi 
bilmiyordu. 

Daha 1921'de tanıştığı genç şairlere şu öğüdü veriyor: "Bazı genç 
şairler modern olsunlar diye konusuz şiir yazmak yoluna sapıyorlar. 
Size tavsiye ederim, amaçlı şiirler yazınız"4. Ve ardından, şairlerimizin 
sağlam kültür sahibi olmaları, Türk toplumunu ve tarihi iyi bilmeleri 
gerektiğini söylüyor5. 

Yaşamı boyunca edebiyat konusu üzerine sık sık dönmüş, top-
lumsal gelişme için ondan sürekli yardım ve hizmet beklemiş, önemli 
bir eğitim aracı saydığı edebiyatı toplum hizmetine yöneltmek için 
okul programlarının bu yönde düzenlenmesini istemiştir. Bir düşün-
cenin, özellikle devrimlerin yayılıp kökleşmesinde bu sanatın güçlü 
bir etmen olduğunu sık sık vurgulamıştır. Bundan dolayı onun, Yakup 

4 Fahir Onger, Atatürk ve Edebiyat, Yeni Gazete, 10.11.1970. 
5 Afet  İnan, Atatürk Hakkında Hatıralar ve Belgeler, 1959, s. 276. 
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Kadri, Falih Rıfkı,  Yahya Kemal gibi tanınmış yazarları ve başka 
sanatçıları yakından koruduğu görülür. 

Atatürk'ün edebiyata ilgisi lise yıllarında başlar. Namık Kemal 
ve Tevfik  Fikret'teki yurt ve özgürlük temaları, onun hayranlığını çe-
ker, onların birçok şiirini ezberleyerek zaman zaman okur, yaşamı 
boyunca da bu iki büyük şaire gönülden bağlı kalır. Sonraları büyük 
kumandan olarak Tevfik  Fikret'in Aşiyan'mı birkaç kez ziyaret et-
mesi ve ona hayranlığını belirtmesi de bunu gösterir. Atatürk'ün yaz-
dığı ve T. Fikret'in üslûbunu andıran "Kadid-i İstibdat yahut Kır-
mızı İzler,, şiiri, 24 Kasım 1908 günlü "Şanlı Ordu" gazetesinde ya-
yayımlanmıştır. Birinci Dünya Savaşı yıllarında cepheden cepheye 
koşarken bile T. Fikret ve Mehmet Emin Yurdakül gibi şairlerden 
şiir okuduğunu, hatta yer yer eleştirilerde bulunduğunu biliyoruz6. 

Cumhuriyet'le birlikte ise, bütün kurumları ve kuruluşlarıyla yeni 
bir devlet oluşuyordu. Bu yeni toplumsal yaşamın yeni bir sanatı, 
yeni bir edebiyatı olacaktı. Bu nedenle Atatürk, edebiyatın önemini 
bir kez daha vurgulayarak, sanki bir eğitim programcısı gibi konuya 
eğiliyor, edebiyat öğretiminin amaç ve işlevlerini sıralıyor, Milli Eğitim 
Bakanlığına direktifler  veriyor: 

"Askerlik gibi yüksek bir ideal meslek dahi, kendini içinde bulun-
duğu sosyal gruba anlatabilmek ve bu büyük insanlık ve kahramanlık 
yolculuğunu hazırlayabilmek için uyandırıcı, hedeflendirici,  yürütücü 
ve nihayet fedakâr  ve kahraman yapıcı vasıtayı edebiyatta bulur. 

Bu itibarla, edebiyatın her insan topluluğu ve bu topluluğun o 
anını ve geleceğini koruyan ve koruyacak olan, her kurum için en esaslı 
eğitim araçlarından biri olduğu kolaylıkla anlaşılır. Bunun içindir ki, 
Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı, edebiyat öğretiminde 
şu noktalara özellikle önem ve değer vermelidir: 

a) Türk çocuğunun kafasını,  soydan getirdiği özelliklere göre ge-
liştirmek, 

b) Türk'ün kafa  ve zekâsını açmak, yaymak, genişletmek. Ye-
tenekli çocukların kafalarına  pozitif  bilim ve teknik kavramlarını, 
yalnız kuramsal olarak değil, aynı zamanda pratik araçlarla verip 
onları geliştirmek, 

c) Türk kafalarmdaki  yetenekleri, Türk karakterindeki sağlam-
lıkları, Türk duygularındaki yükseklik ve genişlikleri, kendilerini hiç 
zorlamadan, tabii bir biçimde anlatmaya onları alıştırmak. 

6 Geniş ve ayrıntılı bilgi için bkz., Sadi Borak, Atatürk ve Edebiyat, Varlık Yayınevi, 
İstanbul 1972. 
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Bunlar yapılınca, sonuç şu olacaktır: Türk çocuğu konuşurken, 
onun konuşma ve anlatış tarzı, Türk çocuğu yazarken onun anlatım 
tarzı, kendisini dinleyenleri onun yürüdüğü yola götürebilecek bu ye-
teneği sayesinde, Türk çocuğu kendisini dinleyen veya yazısını okuyan-
ları peşine takarak yüksek Türk ülküsüne iletebilecek, ulaştırabilecek-
tir,,7. 

Atatürk'ün edebiyat sanatıyla yakın ilgisini maddeler halinde şöy-
le özetleyebiliriz: 

1. İyi bir edebiyat okuyucusudur. 
2. Edebiyat sanatını çok başarılı bir biçimde uygulamıştır. Büyük 

Nutuk ve tüm söylevleri bunu açıkça kanıtlar. 
3. Kültürel gelişme, eğitim ve çağdaş bir toplum yaratma açısın-

dan edebiyata büyük önem ve değer verir. 
4. Edebiyatçıları yani şair ve yazarları korumuştur. 
5. Bir eğitim programcısı gibi edebiyat eğitimiyle yakından ilgi-

lenmiş, amaç ve ilkeler saptamıştır. 

Dil Görüşü 

Tanzimat döneminde başlayıp da Cumhuriyet'e kadar sürekli 
olarak kendini gösteren dil sorunlarım Atatürk bir devlet sorunu sa-
yarak bilinçli bir yaklaşımla ele almıştır. Çünkü dil, ulus olmanın ve 
ulusal kültürün en başta gelen öğeleri arasmda yer alır. Bu nedenle, 
imparatorluktan uluslaşmaya geçişte dil büyük bir önem taşıyordu 
ve Mustafa  Kemal de bunu çok iyi biliyordu. 

Mustafa  Kemal'de Türkçe sevgisi ve dile ilgi de Kurtuluş Savaşın-
dan çok önce başlar. 1911'de Genç Kalemler dergisince ortaya atılan 
"Yeni Lisan" yani sade Türkçe ve Milli Edebiyat akımı ile yakından 
ilgilenir. Daha o zamanlar anlaşılır bir dil özlemini dile getirir, duru 
Türkçeden yana tavır alır. 1922'de, yani Kurtuluş Savaşı bütün şidde-
tiyle sürerken bile, halkın anlayabileceği dil zorunluluğu ve ibadet 
dilinin Türkçeleştirilmesi üzerinde durulur. Çünkü hem sağlıklı bir 
iletişim için, hem de Atatürk'ün üzerine titrediği ve kültürel bağımsız-
lığı da içine alan "tam bağımsızlık" için dil temel öğedir. Hiç kuşku 
yok ki, ulusal bir eğitim için de ulusal dil gerekir. Bu nedenlerle dili-
mizi millileştirmek, halka yaklaştırmak amacı ön planda tutulur. 

7 Afet  İnan, Atatürk'ün Milli Eğitim Üzerindeki Düşünceleri ve Edebiyat, Cumhu-
riyet, 10.11.1963. 
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Çünkü onun haklı olarak "dünyanın en zengin dillerinden biri" diye 
nitelediği Türkçe, uzun yüzyıllar hor görülmüş, ihmal edilmiştir. 

Ulusal Bağımsızlık Savaşı kazanıldıktan sonra Atatürk'ün özel-
likle ele aldığı ana sorunlar vardır. Türkçeyi yabancı dillerin boyun-
duruğundan kurtarma, bu temel sorunlar arasında yer alır. Çünkü 
ulusal duygu ve ulusal bilinçle dil arasındaki bağı çok iyi biliyordu 
Atatürk. Bu konuda kendisi şöyle diyor: 

"Millî his ile dil arasındaki bağ çok kuvvetlidir. Dilin millî ve 
zengin olması, millî hissin inkişafında  başlıca müessirdir. Türk dili, 
dillerin en zenginlerindendir, yeter ki bu dil şuurla işlensin. 

Ülkesini, yüksek istiklâlini korumasını bilen Türk milleti, dilini 
de yabancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır". 

Devlet yazışmaları ve aydınlar için ayrı bir dil, geniş halk yığın-
ları içinse ayrı bir dil düşünülemezdi. Böylesine bir kopukluk ve böy-
lesine uçurum yaratan bir ikilik içinde çağdaş,bir devlet oluşamazdı. ' 
Büyük zekâsı, geniş kültür birikimi ve şaşmaz sezgi gücüyle bu durumu 
çok iyi değerlendiriyor, gerçekçi önlemler arıyordu. Çünkü Tanzi-
mat'tan beri süregelen tartışmalar ve çabalar, sorunu kökten çöze-
memişti. Üstelik koca imparatorluk yıkılıp dağılmış, geride ancak bir 
avuç Türk kalmıştı. O halde Türkçe ön plana alınmalıydı. Bu düşünce, 
Cumhuriyet yönetiminin temel ilkeleri arasmda yer alan halkçılık ve 
milliyetçilik açısından da zorunluydu. 

Halkçılık, toplumsal yapı içindeki her türlü ayrıcalığın gideril-
mesidir. Bunun gerçekleşmesinde dilin ayrı ve önemli bir payı vardır. 
"Türkiye Cumhuriyetinin kurucuları, ülkede halk ve idare edenler 
diye tamamen iki ayrı sınıfın  varlığını gerçekten istemiyorlardı. Halkın 
okumasını, bir vatandaş olarak haklarını ve ödevlerini bilmesini iç-
tenlikle istiyorlardı. Yönetici sınıf  Osmanlıcayı kullanmaya devam et-
tikçe halkla aralarındaki ayrılığın giderilmesi beklenemezdi. Yüz yılı 
bulan Türkçeyi sadeleştirme çabasına rağmen, halk hâlâ okuduğu 
gazeteyi, kitabı, kanunu ya anlamıyor ya da çok zor anlıyordu. Hatta 
idarecisinin söylediklerinin gerçek anlamını bile pek iyi kavrayamıyor-
du. Bu dil ayrılığının giderilmesi ihtiyacı en çok Ulusal Savaş yıllarında 
kendini duyurmuştu. Ankara Hükümetinin amaçlarını halka anlat-
mak kesin bir zorunluluktu. Bu yüzden Meclisin hazırladığı önemli 
bildirilerin hepsi, ikinci kez elden geçirilerek halkın anlayacağı sade 
bir dile çevriliyor, ondan sonra yayımlanıyor, cami avlularına asılı-
yordu"8. 

8 İlhan Başgöz - H.E. Wilson, Türkiye Cumhuriyetinde Eğitim ve Atatürk, s. 185-86. 
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Yazı Devrimi 

Böylesine karışık ve karmaşık bir dille sağlıklı bir iletişim kuru-
lamadığı gibi, öz bir edebiyat da doğamazdı. İşte bunun için, her şey-
den önce dilimizden bu yabancı öğeleri atmak ve yerine Türkçe ku-
rallar, sözcükler koymak gerekiyordu. Yeni sözcüklerle de deyiş ve 
düşünüş tarzımız değişecekti. Fakat Arap harfleriyle  yazılan bir dil-
den Arapça sözcükleri atmak çok güçtü. Bunun için yazının değişmesi 
gerekliydi. Bizi eski yazışma tarzından, köhnemiş düşüncelerden an-
cak yeni harfler  kurtarabilirdi. 

Bu durum da önce yazı devrimi gerekiyordu. Harf  devrimi diye de 
anılan bu devrim, halkçılık ilkesi açısından bakılınca daha da anlam 
kazanır. Yüzde 80-90'ı okuma-yazma bilmeyen bir toplumda, Arap 
alfabesinin  öğrenme ve öğretme zorluğu da, sanki büyük yığınların 
karanlıktan çıkmasını büsbütün güçleştiren bir engel oluşturuyordu. 
Gerek basındaki tartışmalar ve gerekse Atatürk'ün yurt gezileriyle 
sağlam bir kamuoyu yaratıldıktan sonra 1 Kasım 1928 günü Meclis'te 
kabul edilen Latin kökenli yeni Türk alfabesi  bu büyük engeli yıktı 
(Türk Harflerinin  Kabul ve Tatbiki Hakkındaki Kanun). Milyonları, 
okuma-yazma bilmezliğin karanlığından aydınlığın ilk eşiğine getiren 
bir anahtar oldu. Yeni yazı, köklü bir uygarlık değiştirme aracıdır'. 
Devrimin mimarı ve önderi Atatürk bu konudaki düşüncelerini şöyle 
dile getiriyor: 

"Güzel dilimizi ifade  etmek için yeni Türk harflerini  kabul edi-
yoruz. Bizim güzel, ahenkli, zengin dilimiz yeni Türk harfleriyle  ken-
dini gösterecektir... Büyük Türk milleti cehaletten az emekle, kısa yol-
dan, ancak kendi güzel ve asil diline uyan böyle bir vasıta ile sıyrıla-
bilir. Bu okuma yazma anahtarı, ancak Latin esasından alman Tüık 
alfabesidir...  Yeni Türk harfleri  çabuk öğrenilmelidir. Türk harflerini 
her yurttaşa, kadına, erkeğe, hamala, sandalcıya öğretiniz. Bunu yurt-
severlik ödeyi biliniz. Bu ödevi yaparken düşününüz ki bir ulusun, 
bir sosyal topluluğun yüzde onu-yirmisi okumu yazma bilir, yüzde 
sekseni-doksanı bilmezse bu ayıptır. Bundan insan olarak utanmak 
gerekir. Bu ulus, utanmak için yaratılmış bir ulus değildir. Övünmek 
için yaratılmış, tarihi övünçlerle dolu bir ulustur. Ama ulusun yüzde 
sekseni okuma yazma bilmiyorsa, bu yanlış bizde değildir. Türkün 

9 Cavit Orhan Tütengil, "Türk Harfleri"nin  50. Yılında Bir Durum Değerlendir-
mesi, Ulusal Kültür, 1978, Sayı 2. 
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karakterini anlamayarak kafasını  birtakım zincirlerle saranlarındır. 
Artık geçmişin yanlışlarını kökünden temizlemek zorundayız"10. 

îşte bu gerçekçi yaklaşımlardan sonra, aynı yıl ülkemizde çok bü-
yük bir coşkuyla geniş ve yaygın bir okuma-yazma seferberliği  baş-
lar11. Bir yıl içinde milyonu aşkın yurttaşımız okuma-yazma öğrenir. 
Bunlardan dolayı Atatürk: "Cumhurbaşkanı olmasaydım milli eğitim 
bakanı olurdum!" demiş12, yazı, dil, eğitim ve kültür sorunlarımıza 
bütün gücüyle eğilmiştir. Dil devriminin de öncüsü olan yazı devrimi, 
Cumhuriyet'ten sonra kültür ve çağdaşlaşma alanında yapılan dev-
rimlerin başında gelir. Bu devrimin getirdiklerini maddeler halinde şöy-
le sıralayabiliriz: 

1. Eğitim ve öğretimi kolaylaştırma, yaygınlaştırma. 
2. Ulusal dile dönüş ve dil devrimine yol açma. 
3- Çağdaş uygarlıkla köprü kurma. Bu devrim, temelde bir uy-

garlık değiştirme olayıdır. 
4. Basın ve yaym işlerini kolaylaştırma13. 

Dil Devrimi 

Atatürk'ün dilimize en büyük hizmetlerinin başında, medreseleri 
kapatması gelir. Böylece, Arapça ve Farsça kurallarla sözcükleri ya-
şatıp yayan köklü bir kaynak kurutulmuştur. Gerçekten medrese, 
düşünce ve bilim dünyamızı köreltmekle kalmamış, dili, aydınların 
bile anlayamadığı karmaşık bir biçime sokmuştur. Bu kurumda anadili 
olan Türkçenin aşağı görüldüğü, üstelik yetersiz sayıldığı, buradan 
yetişen aydınların Türkçeyle yazı yazmayı küçümsedikleri de bir ger-
çektir. îşte çağa ve çağdaş gelişmelere ters düşen böyle bir kaynağın 
kurutulması, dilimizin öz benliğine dönmesi açısından büyük değer 
taşır. Medreselerin kapatılmasından sonra gerçekleşen yazı devrimi; 
uluslaşma ve bağımsız dil, çağdaş düşünüş yolundaki çabaları hızlan-
dırır. 

10 Atatürk'ün 8 Ağustos 1928 gecesi İstanbul Sarayburnu'nda yaptığı konuşma: 
Söylev ve Demeçler, C. 2, s. 251-53 ve 1 Kasım 1928'deki Büyük Millet Meslici'ni açış ko-
nuşması: Söylev ve Demeçler, C. 1, s. 359. 

11 Bilindiği gibi yurdumuzda "İkinci Okuma Yazma Seferberliği"  23 Mart 1981 
günü başladı ve Devletin bütün olanaklarıyla sürmektedir. 

12 Melâhat Özgü, Adı geçen yazı, s. 36. 
13 Bu konuda daha geniş bilgi için bkz., Emin Özdemir, Yazı Devriminin Getirdik-

leri, Türk Dili, 1978, Sayı 326. 
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Yazı devriminden sonra ise gündeme Dil Devrimi girer. Bu da 
halkçılık ilkesinir temel uzantılarından biridir. Çünkü Osmanlıcayı 
ancak küçük bir azınlık, seçkin ve ayrıcalıklı bir azınlık kullanıyordu. 
Geniş halk, yığınlarının, bir çeşit aydınlar şifresi  denebilecek olan bu 
dille uzaktan yakından bir ilgisi yoktu. O halde herkesin anlayacağı 
açık seçik ve aydınlık bir dil gerekiyordu. Bu dil, Osmanlıcanın ya-
bancı öğelerle ve tamlamalarla, süs ve sanatlarla gizlenen içerik boş-
luğuna yer vermeyecekti. Somut bir örnek verelim: Ölen bir kişiden 
söz ederken düpedüz "Öldü" demek varken, Osmanlı yazarları sözü 
allayıp pullayarak: "Mürg-i canı kafes-i  tenden tayerân etti" (Can 
kuşu ten kafesinden  uçtu) diyorlardı. 

Bu tür gereksiz ve dolambaçlı süslerden arınınca, sözün özlü ol-
ması zorunluğu da ortaya çıkıyordu. Kuşkusuz, açık seçik yazma 
gereği, açık seçik düşünme zorunluğunu da yanında getirir. Çünkü dil 
yalnızca anlaşma ve iletişim aracı değil, aynı zamanda düşünme ara-
cıdır. Böylece yeni dil, Türk insanını akılcı düşünmeye, yalın ve özlü 
düşünmeye de yöneltiyordu. İşte gerek bilim ve kültür, gerek eğitim 
ve öğretim, gerekse sanat ve edebiyat hayatımız bakımmdan büyük 
önem taşıyan dil devriminin asıl değeri de buradadır. Ye bu devrimin 
ulusal bir niteliği vardı. Dildeki yabancı kökenli öğelerin ayıklanması 
ile birlikte, Türk insanı kendi arı ruhunun aynası olan bu dilde ulusal 
güvenini ve onurunu buluyordu. 

Artık dilde sadeleşme giderek bir akım haline gelir, güçlenir. 
Türkçe bir sözlük zorunluğu doğar. Bu konudaki ilk girişimleri de 
Atatürk başlatır. Yazı devriminden sonra Ankara'da geniş bir kurul 
oluşturularak dilimizin gelişmesi ve zenginleştirilmesi çalışmalarına 
başlanır. Fakat zaman geçtikçe, işlerin kurul ve komisyonlar kanalıyla 
çözülemeyecek kadar derin olduğu anlaşılır. Örgütlü ve merkezi bir 
çalışmanın gereği belirir. Mustafa  Kemal, bu işin bir örgüt kanalıyla 
yürütülmesini zorunlu görür. Böylece, 12 Temmuz 1932'de, adı daha 
sonra Türk Dil Kurumu olan Türk Dili Tetkik Cemiyeti yani dil dev-
riminin örgütü kurulur. Temel amaç, "dilimizi millileıtirmek, halka 
yaklaştırmak"tır. Hemen ardından Dolmabahçe Sarayında ve Ata-
türk'ün başkanlığında I. Türk Dil Kurultayı toplanır (26 Eylül 1932). 
Bundan sonra da ölümüne kadar her kurultaym en dikkatli ve sürekli 
izleyicisi olur. Bu arada dil sorunlarına çözüm getirmek amacıyla ya-
bancı ülkelerden dil bilginleri getirtir, onlardan yararlanır. 

I. Dil Kurultayının amacı, Türk dilinin dünkü, bugünkü ve ge-
lecekteki durumunu görüşmek, çeşitli çalışma kolları kurmak, temel 
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program hazırlamak ve dil sorununu halka mal etmekti. Düşünüş 
tarzımızı çağdaşlaştırmayı amaçlayan bu kurultayda öne sürülüp be-
nimsenen başlıca tezler şunlardır: "Halkımız yazı dilini anlayamamak-
tadır. Türkçe, tarihi gelişimi içinde Arapça ve Farsça sözlerin baskısı 
ile öz benliğini yitirmiştir. Ayrıca doğu uygarlığından çıkmış bulunu-
yoruz. Artık Batı uygarlığı içindeyiz. Bu yüzden dilimizi bu yeni uy-
garlığın getirdiği kavramları da karşılayacak bir düzeye ulaştırmalıyız. 
Bunu başarmak için de dilimizin kendi olanaklarından yararlanmalıyız. 
Yani halkın konuşma dilinden, eski eserlerden derlemeler yapmalıyız. 
Türkçenin sözcük türetme yollarını araştırmalı, yeni kelimeler türet-
meliyiz"14. 

Temel amaç, dilimizi işlemek, özgürlüğüne kavuşturmak, ileri dil-
ler arasındaki yerini almasını sağlamaktır. Bunun için derleme, yabancı 
sözcüklere karşılık bulma, tarama, terim, gramer ve yayın çalışmaları 
hız kazanır. Böylece ülkemizde bir de dil seferberliği  başlar. Temel 
düşünce, Türkçeyi yabancı diller egemenliğinden kurtarmaktı. Yeni 
kavramları karşılayacak bir kültür dili yaratmaktı. İşte bu amaçları 
gerçekleştirmek üzere girişilen atılımların tümüne birden Dil Devrimi 
denildi. Bu devrim, yeni devletin ulusallık, halkçılık ve laiklik ilkeleri-
nin bir ürünü ve sonucudur. 

Atatürk 1 Kasım 1932'de yaptığı Meclis'i açış konuşmasında dil 
konusuna yeniden eğilerek şunları söylüyor: "Türk dilinin kendi 
benliğine, aslındaki güzellik ve zenginliğine kavuşması için, bütün dev-
let teşkilâtımızın dikkatli, ilgili olmasını isteriz". 

18-23 Ağustos 1934'te II. Dil Kurultayı toplanır. Bütün terim-
lerin Türkçe köklerden türetilmesi, türetilecek bu sözcüklerin de okul 
kitaplarına girmesi kararlaştırılır. Birçok terim, okul kitaplarına bun-
dan sonra girmiştir. 

Atatürk'ün Türkçeyi özleştirme ve zenginleştirme eylemi, Kemaliz-
min yani Atatürkçülüğün temel dayanakları olan ulusal bağımsızlık, 
milliyetçilik, halkçılık ilkeleri üzerine oturmuştur. Büyük Önder'i 
bir yandan da dil işçisi olarak yoğun bir biçimde çalışırken görürüz. 
Yeni sözcüklerle kendisi bir de Geometri kitabı yazmıştır. Bu kitabı, 
III. Türk Dil Kurultayından hemen sonra 1936 kış aylarında Dolma-
bahçe Sarayında kendi eliyle yazdı. Kitabın amacı, "geometri öğreten-
lerle, bu konuda kitap yazacaklara kılavuz olmak"tır. Görüldüğü gibi 
yurdunun kültür ve eğitim sorunları, büyük bir asker ve devlet adamı 

14 I. Türk Dil Kurultayı, s. 200-214. 
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olan Atatürk'ü, aynı zamanda bir eğitimci durumuna getirmiştir. 
Bugün okullarda, bilimsel eserlerde kullanılan, birçoğu konuşma di-
line bile geçmiş olan terimler içinde O'nun üretip Türk diline armağan 
ettiği pek çok sözcük vardır. İşte O'nun öz ürünü olan matematik te-
rimlerinden bazı örnekler: Açı, boyut, gerekçe, uzay, yüzey, düzey, çap, 
yarıçap, yay, çember, taban, eğik, yatay, düşey, dikey, üçgen, dörtgen, 
köşegen, eşkenar, ikizkenar, pay, payda, çarpı, bölü, eşit, artı, eksi, 
kesit, türev, konum, yöndeş...15 

Dil alanında yapılan çalışmaları çok yakından izleyen, onlara 
katılan ve yön veren Atatürk, sağlanan gelişmelerden memnundur. 
Bunu şöyle belirtiyor: "Kültür işlerimiz üzerine ulusça gönüllerimizin 
titrediğini bilirsiniz. Bu işlerin başında da Tüı k tarihini doğru temelleri 
üzerine kurmak, öz Türk diline değeri olan genişliği vermek için can-
dan çalışılmakta olduğunu söylemeliyim... Okullarımızda öğretimin 
Türkçe terimlerle başlamış olmasını, kültür hayatımız için önemli bir 
olay olarak belirtmek isterim"16. 

II. Dil Kurultayından sonra da söz derleme, dilbilgisi, kitap tara-
ma ve folklor  çalışmaları sürdürülür. 1934 yılının önemli bir olayı da, 
Soyadı Kanunu'nun çıkışıdır. Bu yasa, dil devriminin gelişmesini olum-
lu yönde çok etkilemiştir. Alınacak soyadlarının Türkçe olmasına özen 
gösteriliyordu. Bu durum, pek çok sayıda öztürkçe sözcüğün ortaya 
çıkmasına yaradı. 

Atatürk, dil ve tarih konularının bilimsel yaklaşım ve yöntemler-
le incelenmesini sağlamak için 1936'da Dil ve Tarih-Coğrafya  Fakül-
tesini kurdu. Aynı yıl III. Dil Kurultayı da toplanır. Bazı dilciler buna 
Dil Felsefesi  Kurultayı derler. Burada Atatürk'ün Güneş-Dil Teorisi 
üzerinde duruldu. Bu yolla Türk dilinin eskiliği ve başka dillere kay-
naklık ettiği görüşü savunulur. Bu kuram, gerçekten bir dil felsefesidir. 

Görüldüğü gibi Atatürk, dilimizle çok yakından ve her bakımdan 
ilgilenmiş, bu büyük ilgisi ölümüne kadar da sürmüştür. Dünyada dil 
sorunlarıyla onun kadar canla başla uğraşan başka bir devlet adamı 
yoktur sanırım. O'nun dil görüşünü, çabalarını ve hizmetlerini madde-
ler halinde şöyle özetleyebiliriz: 

1. Yeni bir devlet ve toplumsal düzen kurmada dilin rolünü çok 
iyi kavrama. 

15 Bunlar ve daha başka matematik terimleri için bkz., Türk Dil Kurumu, Geometri, 
2. baskı, Ankara 1981. 

16 Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, C. 1, s. 377 ve 411. 
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2. Ulusal dil çalışmalarına yön ve hız verme. 
3. Dil işçisi olarak çalışma, ürün verme. 
4. Dilimizi geliştirip zenginleştirerek eğitime hız ve yaygınlık ka-

zandırma. 
5. Özgün bir dil kuramı oluşturma. 
Büyük Önder'in ölümünden sonra da dilimizin ve edebiyatımızın 

gelişmesi, zaman zaman kendini gösteren güçlüklere, engellere karşın 
çok yönlü olarak sürdü. 

» 

Birkaç Sorun 

Eskiden, "yazıya ne kadar çok yabancı sözcük doldurulursa o 
kadar başarı gösterilmiş olur" anlayışı geçerli iken, bu anlayış artık 
yerini "Türkçeye ağırlık verme" anlayışına bıraktı. Cumhuriyet'ten 
bu yana sayısı giderek artan edebiyat, sanat, kültür ürünleriyle bilim- * 
sel yapıtlarda kullanılan dil, bu görüşü açıkça kanıtlar. Özellikle şiir, 
öykü, roman ve tiyatro ürünlerinde, Türkçenin bütün güzelliği, can-
lılığı ve kıvraklığı kendini göstermektedir. Bilimsel ve teknik yayınlarda 
da Türkçe sözcük-terim oranı günden güne artıyor. 

Ancak dil ve değişik türleriyle edebiyat alanlarında görülen can-
lılık ve çarpıcı gelişmenin, dil ve edebiyat eğitimi için de geçerli oldu-
ğu söylenemez. Atatürk'ün dil ve edebiyat eğitimi ile amaçladığı nok-
taya ulaştığımızı, hele "gençlerin kendilerini hiç zorlamadan tabii bir 
biçimde" anlatım becerisi kazanmaları yolunda istenilen düzeye var-
dığımızı kesinlikle öne süremeyiz. 

Arasıra yoğunlaşan dil ve Kurum tartışmaları ise son zamanlar-
da yeniden güncellik kazandı. Bu arada dille ilgili önemli bir konuyu 
vurgulamakta yarar görüyoruz. Bilindiği gibi bir dilin gelişmesi ve 
zenginleşmesi için başlıca üç yol vardır: 1. Derleme 2. Tarama 3. Yeni 
sözcük yapma. Sözcük yapma iki yolla olur: a) Türetme b) Bileştirme. 
Bunlardan ilk ikisiyle, yani derleme ve tarama konularıyla ilgili bir tar-
tışma ve sürtüşme yok. 1932'den beri bu alanlarda yoğun çalışmalar 
yapıldığı, çok yol alındığı bir gerçek. 

Şimdiye kadar hiçbir kişi ya da bilim kurulunca gerçekleştirilme-
miş olan iki büyük sözlüğü Dil Kurumu ortaya koymuştur. Bunlar-
dan biri, on bir ciltlik Derleme Sözlüğü'dür ve yurdumuzun hemen her 
köşesinde kullanılmakta olup da eski yazı dilimizde yer almayan yet-
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miş bin sözcükten oluşmuştur. Öteki, 13. yüzyıldan beri yurdumuzda 
yazılmış eski eserlerde kullanılmış olan ve Osmanlıcanm son yüzyıl-
larmdaki yazı dilinde bulunmayan Türkçe sözcükleri tanıklarıyla bir-
likte veren sekiz ciltlik Tarama Sözlüğü'dür. Bunlardan başka çok 
sayıda sözlük ve kitap da yayımlayan Kurum, yıllardan beri, Türkçenin 
Tarihsel Sözlüğü adlı bir anıt eserin hazırlığı ve çalışmaları içindedir. 

Yeni sözcük yapma ise, türetme ve birleştirmeler yoluyla, Türkçe 
sözcüklerden, kök ve gö\ delerden yeni sözcük ve terimler yapma demek-
tir. îşte asıl gürültü ve tartışmalar da bu konuda oluyor. Eğitim gibi dil 
de hemen herkesi yakmdan ilgilendirdiği için, yetkili olsun olmasın, her-
kes bu alana el atıyor; akıl, mantık ve insaf  ölçülerini çok aşan davra-
nışlar içine giriyor. Hemen herkes dil uzmanı kesiliveriyor. Bu durum, 
ya yerli yersiz sözcük yapma, ya da çok doğru ve yerinde olsa bile yeni 
sözcüklere karşı çıkma biçiminde kendini göstermektedir. 

Önce şu gerçeği kabul etmek gerekir: Bilim ve tekniğin başdön-
dürücü bir hızla geliştiği bir dünyada, dilin gelişmesi, zenginleşmesi ve 
bağımsızlığı büyük önem taşımaktadır. Dilin, çeşitli alanlarda görülen 
gelişmelere ayak uydurması gereklidir. Yoksa, Cumhuriyet'e kadar 
Doğu dillerinin egemenliği altında yaşama savaşı veren dilimiz, bu kez 
de Batı dillerinin egemenliğine girer. Çünkü kendimiz karşılık bulmaz-
sak, yabancı sözcük ve terimleri olduğu gibi alıp kullanmak durumuna 
düşeriz. Ancak, yeni sözcük yaparken gözönünde tutulması gereken 
üç temel nokta vardır: 

1. Önerilecek terim ya da sözcük, dilimizin yapısına ve kuralları-
na uygun olmalıdır, 

2. Anlamı tam karşılamalıdır, 
3. Söylenişi kolay olmalı ve kulağa hoş gelmelidir. 
Saydığımız yollarla 1932'den bu yana dilimize kazandırılan ve 

artık iyice benimsenip yerleşen binlerce sözcük vardır. Bu ise, dilimizin 
giderek zenginleşmesi, gelişip serpilmesi demektir. Bilinmesi gereken bir 
başka gerçek de, yeni olan her şeyin tepkiyle karşılaştığıdır. Eskiden, 
"Bahr-ı Siyah" yerine "Karadeniz", "Bahr-ı Sefid"  yerine "Akdeniz", 
"nân-ı aziz" yerine "ekmek" denmesi yadırganıyordu. "Kuzey Buz 
Denizi" yerine "Bahr-ı Muhît-i Müncemid-i Şımâlî", "din dersi" ye-
rine "ulûm-ı diniyye" deniyordu. "Kânun-ı evvel, kânun-ı sânî..." 
gibi ay adları yerine "aralık, ocak..." önerildiği zaman, "kapı aralığı, 
ocak başı..." diye alay edilmiştir. "Mâ-yı mahruk" yerine "akaryakıt", 
"tayyare" yerine "uçak", "müdafaa"  yerine "savunma", "hadise" 
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yerine "olay", "vaziyet" yerine "durum..." önerildiği zaman da tepki-
lerle karşılaşılmıştır. Bu tür örnekler daha da çoğaltılabilir. 

Son yıllarda çok kullanılan "Yaşayan dil" konusuna gelince, 
bunun henüz açık bir tanımı yapılmış değil. Bununla, "halkın kullan-
dığı günlük dil" amaçlanıyorsa, bu dille belki iyi bir tiyatro eseri, iyi 
bir öykü ya da roman yazılabilir; fakat  bilimsel, felsefi  ve düşünsel 
çalışmalar nasıl gerçekleştirilecektir? Halkın günlük dili, sayısı 1945'-
lerde 54 iken bugün 900'ü aşan uzmanlık daimin adını bile karşılaya-
maz17. Günlük dilin bu konuda ne denli yetersiz kaldığı çok açıktır. 
Ya günlük halk dilinde kullanılmayan bilimsel ve teknolojik terimleri 
ne yapacağız? Bunlara karşılık bulmak için hiç çaba gösterilmeyecek 
mi? Gelişmelerin hızla arttığı çağımızda, değişik uzmanlık alanlarıyla 
ilgili bilimsel ve teknolojik terimler için şöyle bir yol ayrımı söz ko-
nusudur : 

1. Bu tür terimleri yabancı dillerden olduğu gibi almak ve kullan-
mak. Yani dilimizi giderek yabancı dillerin, bu kez de Batı dillerinin 
boyunduruğu altına sokmak. 

2. Kendi dilimizin olanaklarını kullanarak sözcük türetmek ve 
terim bulmak. Bu iki yolun dışında başka bir yol, seçenek yok. 

Gerçekçi ve akılcı yaklaşım, 2. yolu uygun bulmaktadır, bulma-
lıdır. Çünkü 1. yol, hem Atatürk'ün, "Ülkesini, yüksek istiklâlini 
korumasını bilen Türk milleti, dilini de yabancı diller boyunduruğun-
dan kurtarmalıdır!" görüşüne, hem O'nun ulusal ve bağımsız devlet 
anlayışına, hem de gerçek milliyetçiliğe ters düşer. 

Önerilen her sözcüğün kullanılması yolunda bir zorlama yok. 
Zaten her yeni sözcüğün tutunması da beklenemez. Nitekim yıllar önce 
önerilip de bir türlü yerleşemeyen birçok sözcük var. Fakat sözcük 
türetirken çok titiz davranmakta ve yukarıda belirtilen noktaları göz-
önüne almakta yarar olduğu açıktır. Özellikle Dil Kurumu'nun, hem 
yeni bir sözcük ve terim ortaya koyarken, hem de başkalarınca öneri-
lenleri değerlendirirken çok titiz davranması, ince eleyip sık dokuması 
ve iyi bir süzgeçten geçirmesi gerekir. Bu arada şunu da önemle vurgu-
layalım ki, tutunmayan ya da yanlış olduğu öne sürülen sözcüklere 
dayanarak, yapılan çalışmaları toptan yadsımak ve yeni sözcük yapma 
gibi çok önemli bir yolu tümüyle kapamaya kalkışmak, mantık ve in-
saf  ölçüleriyle bağdaşmaz. Çeşitli nedenlerle eski sözcüklere sarıl-

17 Türker Alkan, Siyasal Toplumsallaşma ve Dil, Türk Dil Kurumu, Atatürk'ün 
Yolunda Türk Dil Devrimi, Ankara 1981, s. 55. 
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manın ve onları yaşatmak için çırpınmanın çağdaş bir tutum olmadığı 
açıktır. Dili kendi haline, kendi doğal gelişimine bırakalım diyenlerin, 
bir akademi kurulmasını istemeleri anlamak güçtür. Kurulması za-
man zaman önerilen akademi, dile hiç "müdahale" etmeyeceğine göre 
ne yapacaktır? 

Bundan dolayı, son günlerde yine gündeme gelen akademi düşün-
cesini, hele birer dernek çatısı altında çalışmalarını sürdürmekte olan 
Türk Dil ve Tarih Kurumlarını ortadan kaldırarak bir akademi kuru-
lacağı yolundaki tasarıları pek anlayamıyoruz. Devlet isterse, elbette 
bir bilimler akademisi kurabilir. Fakat böyle bir akademi kurmak için 
ille bu iki kurumu kapatmak mı gerekir? Onların dışında bir akademi 
kurulup çalıştırılamaz mı? Böylece bir kültür hizmeti yarışı sağlansa 
ve kamuoyuna bir karşılaştırma şansı tanınsa kötü mü olur? Bir iş-
birliği yoluna gidilmesi, ya da akademinin, çalışmalarıyla bu kurum-
ları etkisiz hale getirmesi beklenemez mi? Özellikle şimşekleri üstüne 
çeken Dil Kurumu elbette eleştirilebilir, onun daha iyi olması ve yan-
lışlardan arınması istenebilir. Bu son derece doğaldır. Ama bir kuru-
mu, sanki başka hiçbir iş yapmıyormuş da, işi gücü "uydurma" sözcük 
yapmakmış gibi algılayıp değerlendirmek ve bu nedenle de kapatmaya 
kalkışmak, yanlış bir tutumdur. 

Bir başka önemli konu da şu: Türkiye Iş Bankasının olağanüstü 
Genel Kurulu 29 Aralık 1981 günü toplandı ve Bankanın sermayesi 
30 milyar liraya çıkarıldı. Ancak bu arada önemli bir sorun doğdu. 
Bilindiği gibi İş Bankasının yaklaşık % 27'lik payı Atatürk'ündür ve 
Büyük Önder'in vasiyetnamesi uyarınca bu payların geliri, Türk 
Tarih Kurumu ile Türk Dil Kurumu'na verilmekte idi. Bu son deği-
şiklikle, Atatürk'ün bankadaki payı % 27''den % 1 dolayına düşmüş 
oldu. Bu ise adı geçen kurumlar için yıkım anlamına gelmektedir. Hu-
kukçu olmadığımız için, konunun yasal sakıncaları, Türk Medeni 
Kanunu'nun miras hükümlerine ve Miras Hukuku ilkelerine aykırılığı 
üzerinde durmayacağız. Ancak soruna Bankaca bir çözüm bulunmaz-
sa, bu iki kurumla birlikte Türk kültürü ağır bir yara alacaktır. Belki 
de, Türk kültürüne, diline ve tarihine büyük hizmetlerde bulunmuş 
olan bu kurumlar tarihe karışacaktır. Böyle bir sonuç ise, hiçbir kişi 
ve kuruluşa onur kazandırmaz. Hele Atatürk'ün vasiyetini yok say-
manın, ya da büsbütün etkisiz hale getirmenin bağışlanacak yanı ola-
maz. Özellikle Atatürk'ün kültür politikası doğrultusunda, "Kültür 
Yayınları" gibi dev bir kültür hizmetini sürdürmekte olan Türkiye 
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İş Bankası'nın, böyle bir yanılgıya düşüp onu sürdürmesi beklenemez. 
Bir çözüm yolu bulunacağına inanıyoruz.* 

Türkçeyi sevme ve bilimsel yaklaşımla geliştirme, bu dilin anla-
tım gücü ile olanaklarına inanma, Türkçeleri varken yabancı söz de-
ğerlerini kullanmaktan kaçınma, bu dili ve edebiyatı Türk çocuklarına 
tam olarak öğretme, Atatürk'ün ve Atatürkçülüğün temel ilkeleri ara-
sında yer alır. 

* Bu yazı 1982 yılının başkalarında yazılarak baskıya verilmiş, yeni Anayasa 
daha çıkmamıştı. Bilindiği gibi 7 Kasım 1982 günü halkoyuna sunularak kabul e-
dilen Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nm 134. maddesi; "Atatürk Kültür, Dil ve Ta-
rih yüksek kurumu" adıyla yeni ve kapsamlı bir kurum öngörmekte, bu kuru-
mun, Türk Dil Kurumu ile Türk Tarih Kurumunu da içine alacağını, onlar için 
"Atatürk'ün vasiyetnamesinde belirtilen malî menfaatler  saklı olup kendilerine tahtis 
edileceği"ni belirtmektedir. 



ETHNIC CONFLICK: NEGRO CIVIL RIGHTS MOVEMENT 
IN THE UNITED STATES 

Yahya Kemal KAYA 

PREFACE 

in approaching to the subject of  the Negro  Civil  Rights Movemerıt 
in the United  States.  the author cf  this paper tried to remain ever alert 
to several considerations: 

* To present the historical background and development 
of  Black-White conflict  in the United States 

* To indicate the relationship between increasing civil 
rights protest and urbanization 

* To touch on the role of  public administration -particu-
larly that of  local governments- for  solving the problem, but to 
leave the detailed discussion of  the relevance of  public administ-
ration theory and practice for  solving the problem to the other 
members of  the group 
The author researched dozens of  references  (see Bibliography) in 

preparing for  this paper and gave a four-page  'Selected Bibliography' 
for  the subject. However, particular recognition is given to the United 
States  Riot Commission Report. 

INTRODUCTION 

The years since the close of  the Second World War have witnes-
sed a remarkably intensive and uncompromising demand for  racial 
equality throughout the world. The victory of  the Allies över the ra-
cism of  Hitler soon went beyond the expectations, or even the hopes, 
of  those responsible for  the defeat  of  Aryan and other racist doctrines. 
With the achievement of  what seemed to be a complete victory, Asians 
and Africans  alike could challenge with impunity the assumptions of 
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racial superiority that ali too frequently  formed  the basis for  the co-
lonialism of  Hitler's conquerors. The successful  challenge of  these as-
sumptions led directly to the collapse of  most of  the European empries 
in Asia and Africa;  and it contributed greatly to the intensification  of 
the protest of  Negro Americans against their misteratment and deg-
radation that had gone on for  centuries. 

Since 1945 this re la ti ve ly safe  prognostication has been more than 
borne out as increasingly the Negro has demanded what he believes 
to be his rightful  place in American life.  However, more significant 
perhaps that the mere fact  of  increased protest has been the advent 
of  new forms  of  protest. The use of  non-violent direct action on a large 
scâle has risen to take its place in the field  of  Negro protest along with 
the more traditional techniques. The burgeoning black nationalist 
sect of  the Nation of  islam has shovvn the United States a genuine se-
parationist movement, unique in its vehemence for  white America. 

There is widespread evidence among many American Negroes of 
dissatisfaction  with the traditional means of  expressing grievance and 
seekıng redress. It is the author's purpose in this study to investigate the 
important changes that Negro protest has undergone in recent years 
and to relate them to the total picture of  Negro protest thoughout 
American history as well as to the more immediate forces  that have 
caused them. 

In doing this, I have elected to put the whole work inhistorical 
perspective by first  discussing the forms  of  Negro protest in the past, 
before  passing on to a more detailed discussion of  Negro protest since 
the Second World War, The main part of  this work consists of  a dis-
cussion of  the traditional forms  of  protest as carried out by the Nati-
onal Association for  the Advancement of  Colored People in the years 
after  the Second World War, and of  two new types of  protest that have 
arisen to challenge the traditional approach -the non-violent direct 
-action movement and the Black Müslim movement. Now let us turn 
to the story of  Negroes in the United States. 

* 
* * 

" ali clıildren  born of  any Negro  or other slave shall  be slaves as 
their fathers  were, for  the term of  their lives." 

Maryland Act of  1664 
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PART I 

HISTORICAL REASONS FOR CIVIL RIGHTS MOVEMENT 
IN THE UNITED STATES 

SLAVERY IN THE NEW WORLD - THE COLONIAL PERIOD 
(1619-1775) 

The Negro has been part of  the American experience from  the 
earliest days of  white European involvement in the New World. In-
deed, twenty years after  Columbus reached the New World, African 
Negroes, transported by Spanish, Dutch, and Portuguese traders, were 
arriving in the Caribbean Island. Almost ali came as slaves. By 1600, 
there were more than half  a million slaves in the Western Hemisphere.' 

However, as pointed out by Professor  Albert P. Blaustein, when 
the first  Negroes came to the New World they did so as explorers and 
not merely as servant or slaves. But from  the middle of  the sixteenth 
century the rapid growth of  sugar cultivation in Latin America made 
the use of  Negro slave labor particularly attractive and profitable. 
Soon, the European nations who engaged in settlement and develop-
ment relied heavily on the use of  Negro slaves to overcome the labor 
shortage that characterized the exploitation of  the wealth and resour-
ces of  the Western Hemisphere. Thus, the Dutch, French, and English 
became active in the Negro slave trade during the seventeenth century 
and the competiton for  Negro slaves was a majör cause of  friction  in 
the international revalries and wars of  the seventeenth and eighteenth 
centuries2. 

Negroes in Colonial America 

In Colonial America the first  20 Negroes Landed at Jamestown 
in August 16193. The first  Negro laborers brought to the North Amertca 
colonies had the status of  indentured servants. Their bondage was not 
perpetual, and like their white counterparts, they could eventually 
earn their independence. Unf  jrtunately, the rapid tempo of  economic 

1 Levvis Killian & Charles Grigg, Racial  Crises  in America (Englewood Cliffs,  N.J.: 
Printice-Hall, Inc., 1964), p. 2. 

2 Albert P. Blaustein & R.L. Zangrando (eds.), Civil  Rights  and the American Negro 
(New York: Washington Square Press, 1968), p. 1. 

3 Killian & Grigg, op. cit.,  p. 2. 



76 YAHYA KEMAL KAYA 

growth, coupled with the pressing labor shortage, proved too alluring 
an inducement to white colonists and Europian entrepreneurs: by the 
middle of  the seventeenth century the status of  the Negro from  the 
Carolines to New England began to undergo a marked change4. 

Within 40 years Negroes had become a group apart, separated 
from  the rest of  the population by custom and law. Treated as servants 
for  life,  forbidden  to intermarry with white, deprived of  their Afrıcan 
traditions, and dispersed among Southern plantations, American Neg-
roes lost tribal, regional, and family  ties. Through massive impotation, 
their numbers increased rapidly. By 1776, some 500.000 Negroes were 
held in slavery and indentured servitude in the United States. Nearly 
one of  every six persons in the country was a slave.5 

Americans disapproved a preliminary draftofthe  Declaration of 
Independence that indicted the King of  England for  waging "cruel 
war against human nature itself,  violating its most sacred rights of 
life  and liberty in the persons of  a distant people who never offended 
him, captivating and carrying them into slavery in another hemisp-
here, or to incur miserable death in their transportation thıther". 
Instead, they approved a document that proclaimed "ali men are crea 
ted equal"6, The statement was an ideal, a promise. But it excluded 
the Negroes who were held in bondage, as well as the few  who were 
free  men. 

In 1661 Colonial legislatures in Virginia and Maryland lımited 
the freedom  and mobility of  Negro labor, and Negro slavery was exp-
ressly estabalished in the early laws of  the Carolines7. 

The First Protests Against Slavery 

1. Protest of  Negroes 
The conditions in which Negroes lived had already led to protest. 

Throughout the 18th century, the danger of  Negro revolts obsessed 
many vvhite Americans. 

4 Blaustein & Zangrando, op. cit.,  p. 2. 
5 Report  of  National  Advisory  Commission  on Civil  Disorders  (New York: Bantam 

Books, Inc.,! 1968), p. 207. 
6 Killian & Grigg, op. cit.,  0, 3. 
7 Ibid.,  pp. 2-3. 
Ina C. Brown, Race Relations  in a Democracy (New York: Harper & Row, 1949), 

p. 55. 
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Racial violence was present almost from  beginning of  the Ameri-
can experience, and some Negroes chese self-inflicted  death rather 
than enslavement, while other mutinied and fought  for  their freedom. 
Of  those forced  to labor in the North American colonies, some fled 
into the vast wilderness, others chose open rebellion. Slave revolts 
in New York in 1712, and in Stono, South Carolina, in 1793, for  examp-
le, confirmed  the fact  that whites could not automatically enslave Neg-
roes8. 

2. Protest of  Whites 

The religious and humanitarian sentiments of  the seventeeth and 
eighteenth centunes encouraged certain whites to protest openly against 
slavery. However, these protestors represented the \oice of  minority 
dissent on the questı'on of  interracial injustice. 

William Pen's colony produced the first  recorded protest against 
the traffic  in Negro slaves9. This protest of  the Germantown Mennoni-
tes was grounded on their belief  that the slave trade flaunted  Christian 
principles. After  the Declaration of  Independence, the Quakers would 
again take the lead in opposing slavery10. 

In 1700, Judge Samuel Sewall was also against slavery. Although 
he firmly  belıeved that slavery was wrong, he stili felt  that black men 
were not the equal of  whitesn. 

3. Decision of  English Courts 

The other movement against slavery came from  English courts. 
Indeed, the English courts had rendered numerous judgements against 
the existence of  slavery during the period preceding the American 
Revolution, although the slave trade was not abolished in England 
until 1807. The  Somerset  Case was the most significant  and far-reach-
ing decision on slavery ever handed down by an English court. Ren-
dered in 1772, by Lord Chief  juctice William Murray Manstfield,  it 
freed  the 14,000 Negro slaves then in Great Britain and ended the 
auction sales of  human beings in the British Isles12. 

8 Blaustein & Zangrando, op, cit.,  p. 2. 
9 Ibid.,  pp. 10-12. 
10 Ibid.,  pp. 53-54. 
11 Ibid.,  pp. 12-16. 
12 Brown, op. cit.,  p. 87. 
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The Court took position that slavery was so odious that it could 
not exist in the absence of  a "positive law" creating such an institution. 
This decision was well known to the colonial bar on the eve of  the 
Declaration of  Independence.'3 

First Acts Concerning Negroes in America 

The threat of  revolts induced colonial legislatures to intensify 
of  Negroes to hold property, bear arms, and secure liquor. 

Thus, by the end of  colonial period, the phenomenon of  Negro 
slavery had become fastened  on the English colonies in America and 
the bases had been laid for  the economic, political, social, and atti-
tudinal complexities that would characterize the interfacial  situation 
in the new United States.14 

1. Marylaııd: Act of  1664 
First act concerning Negroes in America was accepted by the 

Maryland Colonial Assembly in 166415. The harsb realitie s of  a land-
rich but labor scarce economy had become ıncreasingly apparent to 
the Maryıand settlers and their proproietor, Lord Baltimore. Thus, 
the Maryland Colonial Assembly was ready to impose, by force  of 
law, the status of  perpetual slavery upon Negro slaves and their 
offspring.  While Negroes had formly  shared with other servants the 
opportunies for  eventual freedom  and independence, lawsof  this kind 
during the last third of  the seventeenth century marked a sharp tur-
ning point in the Negro's legal position and marked the path to 
bondage, which he would begin walking in colonial America. 

This first  act concerning the offspring  of  Negrces reads as follow. 
... ali children born of  any Negro or other slave shall be 

slaves as their fathers  were, for  the term of  their lives. Be it fun-
ther enacted by the authority, advise and consent aforesaid,  that 
vvhatsover freeborn  vvoman marry or shall marry any slave... 
shall serve the master of  such slave during the life  of  the her hus-
band. And that ali the issue of  such freeborn  vvoman so married 
shall be slaves as their fathers  were16. 

13 Blaustein & Zangrando, op. cit.,  p. 36. 
14 Ibid.,  pp. 2-3. 
15 Ibid.,  pp, 8-9. 
16 Ibid. 
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2. New Jersey: Regulations Concerning Negroes (1704) 

In 1704, New Jersey colonial legislature, like the others, was care-
ful  to state the conditions regulating both the conduct of  the Negro 
and conduct toward the Negro. The act for  regulating Negro, Indian 
and mulatto slaves within the province of  New Jersey carried harsh 
physical penalties for  the slave who exceeded certain bounds, and pro-
vided severe financial  penalties for  the freeman  who traded with, made 
off  with, or even associated with slave beyond prescribed limits17. 

This is the reason that in 1709, the Lords Commissioners for  Trade 
and Plantations considered the New Jersey enactment recommended 
its repeal on the ground that it called for  "inhumans penalties on Neg-
roes"18. 

SLAVERY DURING NATIONAL PERIOD - WHITE'S REGULA-
TİONS ON NEGROES (1776-1820) 

The Paradoxes and Contradictions 

The years 1776 to 1820 reveal the genaral anbivalence of  the 
white majority regarding the status of  the Negro. The period began 
with assertions of  liberty outlined in the Declaration of  Independence 
- - a document of  freedom  that made no reference  to the Negro's 
right to be free1. 

In 1787, the Congress under the Articles of  Confedaration  pro-
mulgated the Northvvest Ordinance, which outlawed slavery and in-
voluntary servitude in those states which would be carved from  the 
Norhwest Territory. Ironically, the Founding Fathers sitting that 
same year in Philadelphia to draft  the new national Constitution, le-
gitimized slavery by their compromises and acquiescence in the insti-
tution of  bondage2. 

The paradoxes and contradictions seem almost endless during 
this crucial transitional period. The same generation that could pledge 
itself  to abolish the importation of  slaves from  abroad by the year 

17 Brown, op, cit.,  pp. 103-05. 
Blaustein & Zangrando, op. cit.,  pp. 17-20. 
18 Ibid. 
1 We  the States  (Rishmond, Va.: Virginia Commission on Constitutional Govern-

ment, 1964), pp. 11, 15. 
2 Commission  Report,  p. 208. 
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1807, also enacted a fedaral  law in 1793 to assist in the recupture of 
fugitive  slaves. Furthermore, while eight Northern and mid-Atlantic 
states abolished slavery in the period 1777 to 1804, the invention of 
the cotton gin served to intensify  the domestic slave trade and to ex-
tend and perpetuate slavery as an institutiori in the South3. 

From July to November, 1775, genaral George Washington and 
the continental Congress agreed on a policy of  barring both slaves 
and free  Negroes from  the American Army. After  Lord Dunmore, 
the deposed Royal governor of  Virginia, issued a proclamation pro-
mising freedom  to male slaves who joined in the defense  of  the Crown, 
Washington retreated from  his position, and the Continental Cong-
ress approved the enlistment of  free  Negroes. By the end of  the war 
about 5.000 Negroes had been in the ranks of  the Continental Army. 
Those who had been slaves become free4.  In this instance, as in many 
future  instances, the Negro would gain rights only in response to the 
threat of  external and internal pressures, rather than on the basis of 
inherent justice. 

Declaration of  Independence (1776) 

As already pointed out, the Declaration of  Independence made 
no reference  to the Negro's right to be free.  But an attact on slavery 
had been included in Thomas Jefforson's  original draft  as part of  his 
criticism of  the King. However, at the insistence of  Southern repre-
sentatives in the Continental Congress, the key section on slavery was 
struck from  the Declaration5. 

Now, let us examine the further  developments to better unders-
tand the meaning of  Negro Civil Rights movement in the United Sta-
tes. 

Delaware Constitution (1776) 

Of  the thirteen original colonies transformed  into states at the 
time of  the American Revolution, Delavvare was alone in making clear 
and detailed reference  to the question of  the Negro and slavery in its 

3 Blaustein & Zangrando, op. cit.,  p. 41. " 
4 Ibid.,  p. 42. 
Commission  Report,  pp. 208-09. 
5 Killian & Grigg, op. cit.,  p. 3. 
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Constitution. The passage did not prohibit slavery; it merely outla-
wed the importaion of  slaves and their sale within the states6. 

Northwest Ordinance (1787) 

The Northwest Ordinance was an outstanding attempt to bring 
some rational order to the question of  slavery in 1787. Article VI. 
incorporattd Jefferson's  suggestion of  1784, that slavery be e\entually 
outlawed in the lands recently ceded to the national goverment. 

Although the Congress banned slavery in the Northwest Terri-
tory, Congress was prohibited from  restricting the slave trade untıl 
after  1808, and the free  states were required to return fugitive  slaves 
to their Southern owners7. 

Massachusetts abolished slavery in 1783, and Connecticut, Rhode 
Island, New Jersey, Pennsylvania, and New York soon provided for 
gradual liberation. But relatively few  Negroes lived in these states. 
The bulk of  the Negro population was inthe South, vvhere white Ame-
ricans had fortunes  invested in slaves8. 

The Status of  Negroes After  Northwest Ordinance 

Actually, growing numbers of  slaves in the South become per-
manently fastened  in bondage, and slavery spread into the new Sout-
hern regions. When more slaves were needed, despite Congressional 
prohibition of  the slave trade, they were imported from  Africa9. 

The laws of  bondage become even more institutionalized. Masters 
retained absolute authority över their1 Negroes, who were unable 
to leave their masters' properties without written permission. Slaves 
could own no property, could enter into no contract, not even a cont-
ract of  marriage, and had no right to assemble in puplic unless a white 
person was present. They had no standing in the courts. Without le-
gal means of  defense,  slaves were susceptible to the premise that any 
white person could threaten their lives or take them with impunity. 

6 Francis Nevvton Thorpe, ed., The  Federal  and State  Constitutions,  Vol. I (Was-
hington, D.C.: U.S. Government Printing Office,  1909), p. 567. 

7 Commission  Report,  p. 208. 
8 Ibid. 
George H. Moore Not  es on the History  of  Slavery  in Massachusetts  (New York: 

Appleton and Co., 1866), pp. 83-87. 
9 Commission  Report,  p. 209. 
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The situation was hardly better for  free  Negroes. A few  achieved 
material success, sevaral owned slaves themselves, but the vast majo-
rity knew only poverty and suffered  the indignity of  rejection by white 
society. Forbidden to settle in some areas, segregated in others, they 
were targets of  prejudice and discrimination. In the South, they were 
denied freedom  of  movement, severely restricted in their choice of  oc-
cupation, and frobidden  to associate with whites or with slaves. They 
lived in constant danger of  being enslaved-whites could challenge their 
freedom  and an infraction  of  the law could put them into bondage. 
In both North and South, they were regularly victims of  mobs. In 1928, 
for  example, white residents invaded Cincinnati's "Little Africa", 
killed Negroes, burned their property, and ultimately drove half  the 
colored population from  the city10. 

Although the Congress prohibited the importation of  slaves in 
1794, some states constitutions was reestablishing the slavery system. 
The followings  are some of  the examples. 

1. Missisippi and Alabama state Constitutions (1817, 1819) 

While the Congress was prohibiting the importation of  slaves, 
almost the same years the constitutions of  Mississippi and Alabama 
left  the slaves without legal rights. Thus, their fate  was left  to the cap-
rice of  the dominant white society, both in law and in practice. 

Section 1 of  Alabama Constitution (1819) reads as follow: 
Section 1. The general assembly shall have no power to 
pass laws for  the emancipation of  slaves, without the con-

sent of  their owners",... 
Section 6 of  the same constitution did not considers Negroes as 

citizens: 
Every white male person above the age of  twentyone years, 

who shall be a citizen of  the United States, shall be deemed a 
qualified  elector at the first  election to be hold in this state. 
And every male person... shall be entitled to hold any office  or 
place of  honor, trust, or profit  under this sate; anything in this 
constitution to the contrary not with standing12. 
10 W. Hayvvood Burns, The  Voices  of  Negro  OProtest  in America (New York: Ox-

ford  University Press, 1963), p. 4. 
11 Thorpe, op. cit.,  pp. 111-12. 
12 Ibid. 
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2. Virginia Statute on Slaves, Free Negroes, and Mulattoes (1819) 
in 1819, the state of  Virginia recodified  into one majör act its 

various laws and regulations concerning the Negro, both slave and 
free.  This 4aw restricted the mobility and conduct of  free  Negroes, 
imposed harsh penalties upon slaves who traveled about without spe-
cial passes or who assembled for  educational purposes. The law also 
contained a provision to punish free  Negroes who spoke provocatively 
to whites. The numerous sections of  the act were devoted to the purch-
ase and sale of  slaves, the gift  of  Negroes from  one master to anoth-
er, and the disposition of  slave property upon the death of  the mas-
ter. According to this act, manumitted slaves could lose their freedom 
if  they remained within the states for  more than a year following  their 
emancipation13. Such regulations would result the migration of  Neg-
roes to the cities of  the North. 

PART II 

BEGINNING OF STRUGLE FOR CIVIL RIGHTS 

THE ANTI-SLAVERY CONTROVERSY, 1820-1860 

Toward the Civil War 

During the years 1820, the North and the South seemed increa-
singly to move in divergent directions. For its part, the South drama-
tized the fears  as justification  for  tightening the slave codes that limi-
ted the Negro's mobility, educational opportunities, and contacts 
with the world beyond his immediate environment. At the same time, 
the South interpreted Northern pressures as hostile and unrelenting 
opposition to its way of  life. 

I. Judical Front 

The 1850's brought Negroes increasing despair, as the problem 
of  slavery was debated by the nations' leaders. The Compromise of 
1850 and the Kansas-Nebraska Act of  1854 settled no basic issues. 
And the Dred Scott case in 1857 confirmed  Negroes in their unders-
tanding that they were not citizens and thus not entitled to the Cons-
titutional safeguards  enjoyed by other Americans1. 

13 Blaustein & Zangrando, op. cit.,  pp. 60-69. 
1 Commission  Report,  pp. 210-11. 
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II. Political Front 

On the political front,  the southern states increasingly voiced the 
arguments of  states' rights and local control över economic and social 
questions, and took the constitutional position that it was the res-
ponsibility of  the federal  government to protect the individual pro-
perty rights of  slaveholders and to guarantee the capture of  fugitive 
slaves. 

But as the northern states grew in population, wealth, and diver-
sity of  attitudes, they emphasized national political adjustments on 
the basis of  majority rule2. 

The South, on the other hand, increasingly adhered to a political 
philosophy designed to protect its minority status within Congress. 
At the same time that the South was seeking to justify  slavery, the 
North was becoming increasingly dissatisfied  with the institution3. 

In brief,  amendments, provisos, and compromises could not re-
concile the extreme views of  North and South. As a result, the nation 
moved to civil war. 

Now, let me summarize some important events preceding Civil 
War. 

1. The National Negro Convention Movement 
This Movement was formed  in 1830, and held conferences  to 

publicize on a national scale the evils of  slavery and the indignities 
heaped on free  Negroes.4 Only a few  Negroes joined white Americans 
who belived that only Negro emigration to Africa  would solve racial 
problems. 

2. Garrison's Liberator 
William Lloyd Garrison and his newspaper, the Liberator,  repre-

sented the extreme in antebellum abolitionist spirit in 1831. Garrison 
intensified  the sentiments of  North and South, Negro and white, by 
his outspoken and uncompromising position. He first  demanded the 
immediate and total end of  slavery5. 

2 Booker T. Washington, Up  From  Slavery  (New York: Deal Publishing Co., 1965), 
pp. 18-20. 

3 Blaustein & Zangrando, op. cit.,  pp. 75-76. 
4 Commissiorı  Report,  p. 210. 
5 Blaustein & Zangranda, op. cit.,  pp. 91-94. 
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3. The American Moral Reform  Society 

This society founded  by Negroes in 1834, rejected racial separa-
tism and advocated uplifting  "the whole human race, vvithout distinc-
tion as to... complexion". Other Negro reformers  pressed for  stronger 
racial consciousness and solidarity as the means to overcome racial 
barriers. Many took direct action to help slaves escape through the 
Underground Railroad. A few  resisted discrimination by political 
action, even though most Negroes were barred from  voting. Some 
few  called for,  but made no effort  to organize, slave rebellions and mass 
violence6. 

Racial Segregation in the Schools 

The Negroes of  Boston had long strugled against segregation 
in public education during 1840's. Despite the provision of  the Mas-
sachusetts Constitution that "ali men, vvithout distinction of  color 
or race, are equal before  the law", the Massachusetts courts held that 
the school regulation sperating the races was neither illegal nor even 
unreasonable. But, this problem was solved by legislature which pas-
sed a statute ending school segrigation throughout the state in 18557. 

Some Results of  Negro Struggles 

Ali above movements proved that the Negro was not content to 
accept a fate  arbitrarily handed him by the white socity. During the 
forty-year  period preceding the Civil War, numerous slave revolts, 
runaway slaves and the Underground Railroad ali give witness to the 
determination Negroes to reject the inherritance of  bondage. At the 
same, leading Negro abolitionists in the North allied themselves with 
white abolitionists in bringing pressure upon both North and South 
alike to recognize the evils of  slavery8. 

Reactions to these struggles were different  in the North and 
South. 

6 Ibid.,  pp. 78-81. 
7 Martin Luther King, Jr., Why  We  Carnıot  İVait  (Nevv York: Harper and Row 

1963), p. 5. 
8 Blaustein and Zangrando, op. cit.,  pp. 111-12. 
Killian and Grigg, op. cit.,  pp. 41-43. 
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1. The Reaction of  North - The Prohibition of  Slavery by the U.S. 
Congress 

The U.S. Congress enacted that: 
From and after  the first  day of  January, 1851, it shall not 
be lawful  to bring into the District of  Columbia any slave 
vvhatever, for  the purpose of  being sold, or for  the purpose 
of  being placed in depot, to be subsequently transferred  to 
any other State or place to be sold as merchandize. And if 
any slave shall be brought into the said District by its ow-
ner, or by the authority of  its owner, contrary to the provi-
sion of  this act, such slave shall thereupon become liberated 
and free9, 

2. The Reaction of  South - Prohibition of  Teaching Negroes to 
Read - 1853 
Despite the developments in the Northern States, as was common 

throughout the antebellum South, Virginia had a stratute imposing 
criminal penalties on those who taught Negroes to read or write!0. 
These laws were grounded on the fear  that literacy would result in 
increasing discontent with slave status and would faciliate  acts of  re-
bellion. Hovvever, it is clear that these laws also could not prevent 
the rebellions. 

EMANCIPATION AND RECONSTRUCTION (1861-1883) 

While the Civil War was nominally fought  to preserve the Union 
and free  the Negro, the victors pursued the former  objective only. 
Although released from  bondage, the Negro eventually paid the prıce 
of  national unification. 

Emancipation Proclamation (1862-1863) 

Lincoln's Emancipation proclamation was a response to northern 
radical pressures that the end of  slavery be designated the main ob-
ective of  the Civil War. 

9 Burns, op. cit.,  pp. 14-16. 
10 Blaustein, op. cit.,  pp. 134-38. 
Danial P. Mannix, Black  Cargoes  (New York: The Viking Press, 1962), p. 174. 
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In late September 1862, Lincoln issued his preliminary procla-
mation on emancipation. Like the more famous  companion document 
of  Jan, 1, 1863, this preliminary proclamation pertained only to those 
slaves resident in areas under Confederate  Control, its implementation 
therefore,  depended upon the force  of  Union troops in the field. 

Lincoln's Preliminary Emancipation Proclamation reads as fol-
low: 

That on the first  day of  Jan, 1863, ali persons held as slaves 
within any state shall be forever  free;  and the executive 
Government of  the U.S , will recognize and main-
tain the freedom  of  such persons, and will do no act or acts 
to repress such persons, or any of  them, in any efforts  they 
make for  their actual freedom1. 

Reconstruction 

. Reconstruction was a time of  hope, the period when the 13 th, 
and 15th Amendments were adopted, giving Negroes the vote and 
the promise of  equality. 

But campaigns of  violence and intimidation accompanied these 
optimistic expressions of  a new age, as the Ku Klux Klan and other 
secret organizations sought to suppress the emergence into society of 
the new Negro citizens. Majör riots occurred in Memphis, Tennessee, 
where 46 Negroes were reported killed and 75 wounded, and in the 
Louisiana centers of  Colfax  and Coushatte, where more than 100 Neg-
ro and white Republicans were massacred2. 

1. Southern Black Codes (1865) 

Throughout the former  Confederate  area, state governments 
legitimized by the terms of  Presidential reconstruction proceeeded in 
1865 and 1866 to pass legislation regulating the status and conduct 
of  newly freed  Negroes. Termed "Black Codes", these laws were based 
on the explicit assumption of  Negroes inferiority  and sharply rest-
ricted the mobility and personal liberties of  former  free  Negroes and 
new freedmen  alike. These codes was a reinstatement of  master-slave 

1 James D. Richardson, Messages  and Papers of  the Presidents,  Vol. VI (Bureau of 
National Literatüre and Art, 1904), pp. 96-98. 

2 Washington, op. cit.,  9, 65-70. 
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Conditions in practice if  not in name: Negroes could be bound över 
for  service and labor to white persons, ali prohibitive fees  were imposed 
upon Negroes who aspired to commercial and artısian occupations3. 
Finally, the codes made provision for  fines  and physical punishment 
for  Negroes who refused  to comply with the new legislation. 

2. The Civil Rights Act: 1875 

In 1875, recontruction reached a legislative climax with passage 
of  the first  Civil Rights law. Negroes now had the right to equal ac-
commodations, facilities,  and advantages of  transportation, inns, 
theaters, and places of  public amusement, but the law had no effective 
enforcement  provision and was, in fact,  poorly enforecd.  Although 
bills to provide federal  aid to education for  Negroes were prepared, 
none passed, and educational opportunities remained meager. 

But Negroes were elected to every Southern legislature, 20 served 
in the U.S. House of  Representatives, two represented Mississippi in 
the U.S. Senate, and a prominent Negro politician was Governor of 
of  Louisiana for  40 days4. 

Opposition to Negroes in state and local government was always 
open and bitter. In the press and on the platform  they were described 
as ignorant and depraved. Critics made no distinction between Negroes 
who had graduated from  Dartmouth and those who had graduate from 
the cotton fields.  Every available means was employed to drive Negroes 
from  public life.  Negroes who voted or held office  were refused  jobs 
or punished by the Ku Klux Klan. One group in Mississippi boasted 
of  having killed 116 Negroes and of  having throw their bodies into the 
Tallahatchie River. In a single South Carolina country, six men were 
murdered and more than 300 whipped during the first  six months 
of  18705. 

The federal  government seemed helpless. Having withdraw the 
occupation troops as soon as the Southern states organized govrnments, 
the President was reluctant to send them back. In 1870 and 1871, after 
the 15th Amendment was ratified,  Congress enacted several laws to 

3 Mannix, op. cit.,  p. 181. 
Washington, op. cit.,  p. 25. 
4 Commission  Report,  p. 213. 
5 Ibid. 
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protect the right of  citizeııs vote. They were seldom enforced,  and the 
Supreme Courtstruck down most of  the important provision in 1875 
and 18766. 

Frustration, disillusionment, anger, and fantasy  marked the Negro 
protest against the place in American society assigned to them. "I was 
free",  Harrict Tubman said, "but there was no one to welcome me in 
the land of  freedom.  I was a stranger in a strange land"7. 

We can conclude that in the Post- Civil War period- and for  the 
last time until 1957 - negro equality was the appropriate object of  the 
Congress. But the Supreme Court was to nullify  Congressional action. 
To give an example, in 1883, the Supreme Court completed the vir-
tual nullification  of  the Reconstruction era legislation designed to 
give equality to the Negro8. 

"Oppressed  people cannot remain oppressed  forever". 

Marcus Garvey 

PART III 
INCREASING PRESSURES OF WHITES AND ANSWER OF 
NEGROES 

INCREASING PRESSURES OF WHITES ON NEGROES 

The Civil Rights cases of  1883 confirmed  the fact  that the national 
govornment was officially  abondoning the Negro to the caprice of 
state control. The next thirty years indicated the extent to which the 
Negro, although nominally freed  from  slavery, could be repressed and 
reduced to the states of  second class citizenship by the froce  of  law and 
the force  of  custom sustained by that state control. 

Segregation by Law 
The dominant majority trated the Negro's lack of  education, tra-

ining, and wealth as confirmation  ûf  inferiority,  and justified,  on that 

6 Freedomways  (New York), Vol. 7, No. 2, Spring, 1967, pp. 103-05. 
7 Commission  Report,  p. 211. 
8 Ibid. 
Blaustein and Zangrando, op. cit.,  247. 
See also, Liberator  (New York), Vol, 8, No, 7, June 1968. 
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basis, ali forms  of  discriminatory behavior toward black Americans. 
State after  state throughout the South and border areas changed their 
constitutions and instituted statury measures designed to deprive the 
Negro of  ali opportunities for  civil and political particıpation. Other 
laws ımposed segregated facılities  in education, travel, public acccm-
modations, and the like1. As a result, Negroes and vvhites were seperated 
on public carriers and in ali places of  public accommodation, inclu-
ding hospitals and churches. In courthouses, vvhites and Negroes took 
oaths on separate Bibles. In most communities, whites were separated 
from  Negroes in cemeteries2. 

Segregation invariably meant discrimination. On trains ali Neg-
roes, including those holding firstclass  tickets, were allotted a few 
seats in the baggage car. Negroes in public buildings had to use freight 
elevators and toilet facilities  reserved for  janitors. Schools for  Negro 
children were at best a weak imitation of  those for  vvhites, as states 
spent 10 times more to educate vvhite youngsters than Negroes. Discri-
mination in wages became the rule, vvhether betvveen Negro and white 
teachers of  similar training and experience or between common labo-
rers on the same job3. 

In the words of  National Advisory Commission on Civil Disor-
ders. 

By the 20th century, the Negro was at the bottom of  Ameri-
can society. Disfranchised,  Negroes throughout the country 
were excluded by employers and labor unions from  vvhite 
collar jobs and skilled trades. .fim  Crow laws and farm 
tenancy characterized Negro existence in the South4., 

Lynchiııg and Mob Violence 

In addition to economic and political deprivation the Negro was 
also subjected to the brutatility of  vvhite terror and mob rule. From 
the early 1880'stothe years immediately following  World War I, 
lynching and mob violence went unchecked throughout the South 
and this phenomenon was frequently  matched by outbreaks of  race 
rioting in the North and in the Midvvest. 

1 Christopher S. VVren, "Black Power" Look, January 7, 1968, pp. 84-85. 
2 İbid. 
3 Commission  Report,  p. 215. 
Washington, op. cit.  pp. 18-19. 
4 Commission  Report,  p. 216. 
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About 100 lynchings occurred every year in the 1880's and 1890's; 
there were 161 lynchings in 1892. As increasing numbers of  Negroes 
migrated to Northern cities, race riots became commonplace, Northern 
Whites event many former  aboütionists, began to accept the white 
South's views on race relations5. 

, Now, it was the time for  coodinated Negro protests to get Civil 
Rights. This is the subject of  subsequent chapter. 

COORDINATED NEGRO PROTEST MOVEMENT 

An impressive array of  white liberals, such as Joel and Artur 
Spingarn, Oswald Garrison Villard, William English Walling, Charles 
Edward Russel, and Moorfield  Storey, joinned with Du Bois and other 
Negro activists to launch the Negro Protest movement on a coordina-
ted national basis with the founding  of  the National Association for 
the Advancement of  Colored People in 19091. 

Before  discussion of  these coordinated efforts  let us briefly  observe 
the important figüre  of  the Negro Civil Right movement-Booker T. 
Washington, first;  and other movements later. 

Booker T. Washington 

In early 1900's Booker T. Washington, principal of  the Tuskegee 
Normal and Industrial Institute in Alabama and the most prominent 
Negro in America, secretly spent thousands of  dollars fighting  dis-
ranchisement and segregation laws; publicly he advocated a policy of 
accommodation, conciliation, and gradualism. Largely blaming Neg-
roes themselves for  their condition, Washington believed that by hel-
ping themselves, by creating and supporting their own businesses, by 
proving their usefulness  to society through the acquisition of  education, 
wealth, and morality, Negroes would earn the respect of  the white 
man and thus eventually gain their constitutional rights2. 

Self-help  and self-respect  appeared a practical and sure, if  gradual, 
way of  ultimately achieving racial equality. Washington's doctrines 

5 Ebony (Chicago), May, 1968, pp. 126-31. 
• 1 VV.E.B. Du Bois, The  Souls  of  Black  Folk  (New York: Favvcett Publication, 1961), 

p. 72. 
2 Burns, op. cit.,  p. 11. 
3 Sarauel R. Spencer, Jr., Booker T.  Washington  and the Negro's  Place  in American 

Life  (New York: Harper, 1957), pp. 162-77. 
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also gained support because they appealed to race pride-if  Negroes 
believed in themselves, stood together, and supported each other, 
they would be able to shape their destinies3. 

The Niagara Movement 

In the early years of  the century, a small group of  Negroes, led 
by W.E.B. Du Bois, formed  the Niagara Movement to oppose Was-
hington's program, which they claimed had failed.  Washington had 
put economic progress before  politics, had accepted the separate-but-
equal theory, and opposed agitation and protest. Du Bois and his fol-
lowers stressed political activity as the basis of  the Negro's future,  and 
advocated agitation and protest4. 

In sharp language, the Niagara group placed responsibility for 
the race problem squarely on the whites. The aims of  the movement 
were voting rights and "the abolition of  ali caste distinctions based 
simply on race and color"5. 

Although Booker T. Washington tried to crush his critics, Du Bois 
and the Negro "radicals", as they were called, enlisted the support of 
a small group of  influential  white liberals and socialists. Together, in 
1909-1910, they formed  the National Association for  the Advancement 
of  Colored People6. 

The NAACP 

The agency most responsible for  the gradual emergence of  the 
Negro Protest movement was the National Association for  the Advan-
cement of  Colored people. The NAACP was pledged to a program of 
reeducating the American public to the need for  and wisdom of  inter-
racial reform7. 

As Advisory Commission On Civil Disorder has pointed out: 
The NAACP hammered at the walls of  prejudice by orga-
nizing Negroes and w.ell-disposed whites, by aiming pro-
paganda at the whole nation, by taking legal action in courts 

4 Du Bois, op. cit.,  p. 72.; 
5 Kilian ,op. cit.,  p. 6. 
6 Du Bois, op. cit.,  pp. 73-74. 

.7 James M. Dabbs, Southern  Heritage  (New York: Alfred  A. Knopf,  Inc., 1958), 
p. 54. 
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and legislatures. Almost at the outset of  its career, the 
NAACP prevailed upon the Supreme Court to declare 
unconstitutional two discriminatory statutes. In 1915, the 
Court overruled the Oklahoma "grandfather  clause", a 
provision in several Southern state constitutions that exclu-
ded from  the vote those ancestors were ineligible to vote 
in 1860. Two years later the Supreme Court outlawed 
municipal residential segregation ordinances. TheseNAACP 
victories were the first  legal steps in a long fight  against 
disfranchisement  and segregation8. 

In Brief,  the efforts  of  the NAACP were concentrated on a comp-
rehensive program of  reform  that would work principally through Cong-
ress and the state legislatures and through the various court systems. 

In his great classic, The American Dilemma, Gunnar Myrdal 
declarad that "To get puplicity is of  the highest strategic importance 
to the Negro people"9. NAACP leaders had fully  appreciated this fact 
from  the very inception of  their organization. The chief  aims of  the 
Organization, as indicated in the Tenth Annual Report of  the NAACP 
for  the year 1919, were followings: 

1. A vote for  every Negroman and woman on the same 
term as for  white men and woman. 

2. An aqual chance to acquire the kind of  an education that 
will enable the Nagro everywhere wisely to use this vote. 

3. A fair  trial in the courts for  ali crimes of  which he is 
accused, by judges in whose election he has participated 
without discrimination because of  race. 

4. Equal service on railroad and other public carriers. 
5. Equal rights to use of  public parks, libraries and other 

community services for  which he is taxed'°. 
In the period between the two World Wars, the NAACP domi-

nated the strategy of  racial advancement. The NAACP drew its 
strength from  large number of  Southern Negroes who had rnigrated 

8 Commission  Report,  p. 217. 
9 Gunnar Myrdal, The  American Dilemma  (New York: Harper and Bros,. 1944), 

Vol. I, p. 48. 
10 N.A.A.C.P.- An American Organization  (New York: NAACP, 1960), pp. 78-91. 
James Crouthamel, "The  Springfield  Race Riotof1908"  The  Journal  of  Negro  History, 

KLV, July, 1960, pp. 16-81. 
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to Northern cities; from  a small but growing Negro group of  profes-
sionals and businessmen who served them; from  an upsurge of  confi-
dence among the New Negro, race-proud and self-reliant,  believing 
in racial cooperation and self-help  and determined to fight  for  his 
constitution rights; from  writers and artists known as the "Harlem 
Renaissance" who used their own cuitural tradition and experience 
as materials for  their works. W.E.B. Du Bois, editör of  Crisis,  the 
NAACP publication, symbolized the new mood and exerted great inf-
luence11. 

The NAACP did extraordinary service, giving legal defense  to 
victims of  race riots and unjust judicial proceedings. It obtained the 
release of  the soldiers who had received life  sentences on charges of 
rioting against intolerable conditions at Houston in 191712. 

The NAACP tried vainly to promote passage of  an antilynching 
bili, but its most important activity was its campaign to secure enfor-
cement of  the 14th and 15th Amendments. It conducted sustained 
litigation against disfranchisement  and segregation, and embarked 
upon a long fight  against the vvhite primaries in the Southern states". 
But full  recongnition of  the Negroes' constitutional rights was stili 
a future  prospect. 

Universal Negro Improvement Association 

Stressing the beauty of,  and need for  racial purity, Marcus Garvey, 
founder  in 1914 of  the Universal Negro Imrovement Association 
(UNIA), aimed to liberate both Africans  and American Negroes from 
their oppressors. His utopian method was the vvholsale migration of 
American Negroes to Africa.  Contending that whites would always 
be racist, he stressed racial pride and history, denounced integration, 
and insisted that the black man develop "a distinct racial type of  ci-
vization of  his own and.. work out his salvation in his motherland'"" 
On a more practical level he urged support of  Negro businesses, and 
through the UNIA organized a chain of  groceries, restaurants, laund-

11 King, Why  fVe  cannot Wait,  p. 23. 
12 Crouthamel, op. cit.,  p. 165. 
13 Commission  Report,  p. 220. 
Dabbs, op. cit.,  p. 55. 
14 Edmund D. Cronon, Black  Moses:  The  Story  of  Marcus  Garvey & the Universal 

Negro  Imporvement  Association  (Madison: University of  Wisconsin Press, 1955), p. 44. 
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ries, a hotel, printing plant, and steamship line. When several promi-
nent Negroes called the attention of  the United States Government 
to irregularities in the management of  the steamship line, Garvey was 
jailed15, then deported for  having used the mails to defraud  in 1927. 

But Garvey dramatized, as no one before,  the bitterness and alie-
nation of  the Negro slum dwellers who, having come North with graet 
expectations, found  only overcrowded and deteriorated housing, mass 
unemployment, and race riots. 

Postwar Violence of  Whites 

Reorganized in 1915, the Ku Klux Klan was florishing  again 
by 1919, ıts program "for  uniting native-born white Christians for 
concerted action in the preservation of  American institutions and the 
supremacy of  the white race", was implemented by flogging,  branding 
with acid, tarring and feathering,  hanging and burning. It destroyed the 
elemental rights of  many Negroes, and of  some whites16. 

Violence took the from  of  lynchings and riots, and majör riots 
by whites against Negıoes took place in 1917 in Chester, Pennyslvaina, 
and Philadelphia; in 1919 in Washington, D.C., Omaha, Charleston, 
Longview, Texas, Chicago, and Knoxville; in 1921 in Tulsa17. 

The Chicago riot 1919 flared  from  the increase in Negro popula-
tion, which more than douhled in 10 years. Jobs vvere plentiful, 
but housing was not. Black neighborhoods expanded into white sec-
tions of  city, and trouble developed. Between July 1917 and March 
1921, 58 Negro houses were bombed, and recreational areas were sites 
of  racial conflict18. 

Negro soldiers returning home suffered  indignities. Of  the 70 
Negroes lynched during the first  year after  the war, a substantial num-
ber were soldiers. Some were lynched in uniform19. 

Ali these pressures of  whites on Negroes has crested more coordi-
nated and organized Civil rights movements which the auther will 
observe in the subsequent chapters. 

15 Blaustein and Zangrando, op. cit.,  p. 343. 
16 Ibid. 
17 Commission  Report,  p. 219. ' 
18 Ibid. 
19 Ibid. 
Blaustein and Zangrando, op. cit.,  p. 334. 
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PART IV 
ı 

EFFORTS TO SOLVE PROBLEM 

EXECUTTVE AND JUDICIAL RESPONSES (1941-1958) 

As already pointed out, under NAACP leadership, the objective 
of  the Negro protest movement during the interwas years, 1915 to 
1941, had been to seek reform  through legal and judicial proeesses. 
This approach prevailed until the emergence of  direct, nonviolent ac-
tion in the 1960's. 

From 1941 to 1958, Presidents Roosevelt, Truman, and Eisenho-
werissued a dozen executive orders effecting  civil rights1. These touched 
upon fair  employment practices, federal  contracts with private in-
dustry, employment and advancement opportunities in federal  service, 
integration in the armed forces,  and the implementation of  a federal 
court order for  school desegregation. The U.S. Supreme Court heard 
and ruled upon a wide range of  cases related to civil rights, and its de-
cisions on votings, inter state travel, hı using covenants, higher edu-
cation, and public school desegregation were resoundingly favorable 
to the Negro's plea for  reform2. 

These executive and judicial responses alarmed southern whites 
and their conservative counterparts throughout the nation, who dec-
ried interference  with state and local affairs  and denounced any sur-
render to minorit-group protest. Opponents of  civil rights openly exp-
ressed their resentment against executiye policy and initiated a relent-
less campaign to discredit the Supreme Court3. 

However, the constant pressure of  the Negro protest movement, 
coupled vvith the realities of  change at home and abroad, inexorable 
forced  American society to recognize the necessity of  interracial re-
form.  Now let me summarize some specific  events of  this era. 

World War II 
During World War II, Negroes learned again that fighting  for 

their country brought them no nearer to full  citizenship. Rejected when 

1 Blaustein and Zangrando, op. cit.,  pp. 355-375. 
2 King, Why  We  Cannot  fVait,  p. 5. 
3 Ebony (Chicago), May, 1968. 
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they tried to enlist, they were accepted into the Army according to 
the proportion of  the Negro population to that of  the country as a 
whole - but only in separate units - and those mostly noncombat. 
The United States thus fought  racism in Europe with a segregated 
fighting  force.  In some instances at home, Negro soldires were unable 
to secure food,  even though German prisoners of  war were being ser-
ved. The Red Cross, with the government's approval, separated Negro 
and white blood in banks established for  vvounded servicemen - even 
though the blood banks were largerly the work of  a Negro physician, 
Charles Drew4. 

Not until 1949 would the Armed Forces being to adopt an arm 
policy against segregation. 

Because of  this segregation policy of  the white America, new coor-
dinated Negro protest movements come into existence in the U.S. 

Establishment of  Federal Civil Rights Commission 

White opinion in some quarters of  America had to shift  to a more 
sympathetic regard for  Negroes during the New Deal, and the war 
had accelerated that movement. Thoughtful  whites had been pain-
fully  aware of  the contradiction in opposing Nazi racial philosophy 
with racially segregated military units. Tn the postwar years, American 
racial attitude become more liberal as new nonwhite nations emerged 
in Asia and Africa  and took increasing responsibilities in international 
councils5. 

Against this background, the grovving size of  the Northern Negro 
vote made civil rights a majör issue in national elections and, ultima-
tely, in 1957, led to the Federal Civil Rights Commission, which 
had the power to investigate discriminatory conditions throughout 
the country and to recommend corrective measures to the President. 

Northern and Western states outlawed discrimination in employ-
ment, housing, and public accommodatıons, whıle the NAACP, ın 
successive court victories, ended racially restrictive covenants in ho-
using, segregation in interstate transportation, and discrimination in 

4 Blausteln and Zangrando, op. cit.  pp. 384-85. 
Commission  Report,  p. 223. 
5 Ibid.,  pp, 225-26. 
King, Why  We  Cannot  Wait,  p. 5. 
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publicly-owned recteational facilities.  The NAACP helped register 
voters, and in 1954, Brown v. Board  of  Education  became the triunp-
hant climax to the NAACP's campaign against educational segrega-
tion in the public schools of  the South. Indeed, the Brown case marked 
the opening of  a new era in the legal struggle for  Negro equality<î. 

"If  we are arrested  every day,  if  we are exploited  every day, 
if  we are trampled  över every day,  don't  ever let  anyone pull 
you so low as to hate them. We  must use the weapon of  love. 
We  must have compassion and  understanding  for  those who 
hate us. We  must realize so many people are taught  to hate 
us that they are not totally  responsible for  their hate. But 
we stand  in life  at midnight;  we are always on the threshold 
of  a new dawn". 

Dr. Martin Luther Ring, Jr. 

NON-VIOLENT DIRECT ACTION ERA AND CONGRESSIONAL 
RESPONSE (1957-1968) 

The most dramatic series of  changes in tne status of  the Negro 
in America since the Civil War and Reconstruction were withnessed 
in the pericd 1957 to 1968. Finally roused to action, the United States 
Congress passed four  significant  pieces of  legislation touching on vo-
ting, school desegration, fair  employment practics, and public accom-
modation. These were designed to overcome local and state obstruc-
tion which had obdurately defied  the implementation of  federal  exe-
cutive and judicial action. 

It was also during the years 1957 to 1968 that the tempo and de-
mands of  Negro protest movement intensified.  A younger generation, 
angered by continued delays on the part cf  segregationists, dishear-
tened by the high costs of  extensive litigation and suspicious of  the 
intentions and sincerity of  public leaders, turned to the tactics of 
nonviolent direct action. These young activits worked through Martin 
Luther King's Southern Christian Leadership Conference,  the Cong-
ress of  Racial Equality, and the Student Non-violent Coordinating 
Committe, and left  to the older, more established NAACP the pro-
cedural techniques of  lobbying and litigation. This was also the period 

6 Blaustein & Zangradon, op. cit.,  pp. 417-47. 
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of  the Black Muslims and the Black Power advocates. Now let me 
briefly  discuss these Coordinated efforts  to get Civil rights. 

Nonviolent Direct-Action Movement 

1. The Rise of  Martin Luther King, Jr. as a Civil Rights Leader. 

It was the arrest of  Rosa Parks because she rejected the bus dri-
ver's suggestion to seat down at therear of  the bus to lead the rise of 
M. Luther King as a national civil rights leader on December 1, 1955 
in Montgomery, Alabama1. 

As Mr. W. Haywood Burns has pointed out, Mrs. Parks' arrest 
was not the cause of  the cityvvide bus boycott by Negroes that was to 
follow,  only its precipitant2. The bus service in Montgomery had long 
been something that particularly rankled with Negro patrons. Though 
they were the majör source of  the bus lines' customers, they w e re con-
tinually subjected to the indignities of  segregation. There were no Neg-
ro bus-drivers, and many of  the white drivers were rude, even abusive. 
Dr. Martin Luther King, Jr. stated that: 

It was not uncommon to hear them referring  to Negro pas-
sengers as, niggers', black cows', and 'black apes'. Frequently 
Negroes daid their fare  at the front  door, andthan were 
forced  to get off  and reboard the bus at the rear. Often  the 
bus pulled off  with the Negro's dime in the box before  he 
had time to reach the rear door3.. 

2. The Montgomery Improvement Association 

Word of  the arrest of  Mrs. Parks aroused the Negro community 
of  Montgomery, who seemed to feel  with her, ,We had enough'. Negro 
leaders in Montgomery Consolidated this opposition and called for  a 
boycott of  city buses on December 5, th; day of  the Parks'trial. Even 

1 Ebony, May 1968, p. 126. 
Don Shoemaker, ed., With  Ali  Deliberate  Speed  (New York: Harper & Row, 1957), 

p. 19. 
2 Jacqueline J. Clark, "Standard  Operational  Procedures  in Tragic  Situation",  Phylon 

(4th. Quarter 1961), pp. 318-28. 
Martin Luther King, Jr., Stride  Toward  Freedom  (New York: Harper, 19580, p. 40. 
3 Ibid.,  p. 41. 
Clark, op. cit.,  p. 38. 
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the leaders themselves were surprised at the almost 100 per cent ef-
fectiveness  of  the boycott, as nearly empty buses rolled around Mont-
gomery ali day. Mrs. Parks was convicter and fined  ten dollars, plus 
court costs. Negroes in Montgomery re-grouped and decided to carry 
on the protest. The Montgomery Improvement Association was for-
med, and the Rev. Martin Lüther King, Jr. was chosen as its president. 
King was a young man aged twenty-six, Southernborn, the son of  a 
Baptist minister. He had only recently completed his theological trai-
ning at Boston University and had come to Montogomery as pastor 
of  the Dexter Avenue Baptist Church. The faith  in the intelligence 
and dynamism of  King which the people displayed was to be justified 
by the leadership he was to display in the long months ahead4. 

3. Philosophy of  Dr. King 

King believed in the non-violent direct-action approach of  Gandhi 
and made it a basis for  the Montgomery bus strike. He combined the 
teachings of  Gandhi and Christian ethics into a philosophy of  direct 
action for  social change5. 

King held true to his philosophy throughout the boycott. On 
numerous occasions, acts of  violence on the part of  whites caused many 
Negroes to come to the verge of  retaliatcry violence, andhispovver 
as a leader and his commitment to the philosophy of  love and non-
violence were most powerfully  demonstrated when he quelled an angry 
armed mob of  Negroes which had formed  after  the bombing of  his 
home6. 

However, many Negroes had their homes bombed there were the 
threatening letters and telephone calls. One day King was taken to 
jail, later there were mass arrests. Ali were found  guilty7. 

4 Muzeffer  Sherif,  ed., Intergroup  Relations  and Leadership  (New York: John Wiily 
& Sons, Inc., 1962), 159. 

5 King, Stride  Toward  Freedom,  pp. 96-97. 
Commission  Reporp, p. 225. 
6 Quite often  the necessity of  preventing nonviolence from  being transformed  into 

violence proved a real test of  King's mettle. In this particular case, the ire of  the Negroes 
över the bombing of  his home was jrıore than obvious. King reports that when he arrived 
on the scene, policemen were roughly trying to clear the street, but vvere being ignored by 
the crowd. King heard one Negro say to a policeman who was trying to push him aside: 
,1 aint' gonna move novvhere. That's the trouble now; you white folks  alvvays pushing us 
around. Now you got your 38 and I got mine; so let's battle it out, (King, Stride  Toward 
Freedom,  p. 136). 

7 Burns, op. cit.,  p. 40. 
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Ali these tactics were to prove of  little avail, for  on 13 November 
1956, almost a year after  the boycott had started, the U.S. Supreme 
Court affirmed  the decision of  a lower federal  court and declared Ala-
bama's state and local laws requiring segregation on buses unconsti-
tutional. The desegregation order was sent to Montgomery. Rosa 
Parks would not hav e to move to the rear of  the bus8. 

It should be noted that the success and importance of  the Mont-
gomery bus boycott goes far  beyond the obtaining of  a Supreme Court 
ruling against segregated traasport facilities,  important as that was. 
The Montgomery strruggle called forth  a great and significant  Negro 
protest leader in the person of  Dr. King, it is also important beca-
use it captured the attention of  the nation and the rest of  the world 
and forced  people to take note of  some very important flaws  in the fab-
ric of  American demccracy. 

Moreover as Mr. Burns has pointed out, non-violent direct action 
as a means to social change caught the imagination and it vvas through 
the dramatic image of  King that the seeds of  future  protest first  become 
planted in many people's hearts9. At the same time such passive pro-
test showed white Southerners that the Negro was no longer as they 
thougbt him to be. The Negro was openly declaring that he vvould not 
conform  the patterns of  his behaviour to what the \vhites told him they 
should be, but to what he knew was in keeping with the worth and 
dignity of  the human individual10. 

4. The Southern Christian Leadership Conference  (S.C.L.C.) 
The Southern Christian Leadership Conference  (S.C.L.C.) under 

the Rev. Martin Luther King, Jr., formed  in 1957, came on the scene 
tc. aid this new phase of  direct-action non-violence in any way it could. 
JCing's group vvas based in Atlanta, Georgia but has sixty-five  groups 
throughout the South. Most of  the important offices  in the organiza-
zation are held by Southern Negro ministers. S.C.L.C. espouses non-
violence as a vvay of  life11. 

8 Ibid. 
9 Ebony, loc,  cit., 
Burns, op. cit.,  p. 41, 
10 Martin Luther King, Jr., "Showdown for  Nonviolence", Look, Vol. 32, No. 8 

(April, 1968), p. 23. * 
King, IVhy  We  Cannot  Wait,  pp. 44-45. 
Commission  Report,  p. 230. 
11 Ibid.-
Phyl Garland, "I' ve Been to the Mountaintop", Ebony, Vol. XXIII, No. 7 (May, 

1968), pp. 130-32. 
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5. The Congress of  Racial Equality (CORE) and the Student 
Non-Violent Co-Ordinating Committee (Snick) 

The Cogress of  Racial Equality (CORE) and the Student Non-
Violent Co-ordinating Committee (Snick) are two other organizations 
involved vvhich are of  at least equal importance with the S.C.L.C. These 
groups advocate non-violent protest only as a technique, a means to 
an end, and not ııecessarily as a way of  life.  CORE is a national inter-
racial organization, with its main offices  in New York. It has been 
active in direct- action non-violence since 1942'2. Throughout the sit-in 
movement, CORE has played a large and important role in orgaııi-
zing, co-ordinating, and advising protest demonstrators. 

"Snick" was formed  in 1960 and, as its name suggests, took 
its original function  the co-ordination of  the protest work of  the many 
student groups conducting sitings13. 

In a meeting of  student leaders during the height of  the sit-in 
protest in 1960, a Negro youth stood up and voiced this feeling  when 
he said, "We hav e been singing and praying for  300 years. Now is 
the time we should do something ourselves"14. And the other young 
said this: 

But we are born with a black mark - the color of  our skins. 
We are born second-class citizeııs, we go to a second-class 
college, we get a second-class education, and then we go out 
and teach and give other Negro kids more second-class 
education. If  we don't make a fight  for  it, we'll never get 
to be first  class'5. 

Thus, this movement for  civil rights can be interpreted as an ex~ 
perience of  a typical American middleclass drive for  "acceptence". 
A.nd w e can conclude that urbanization, industrialization and the ımp-
rovement of  Negro education have been effective  in this movement. 

As Mr. Burns put it: 

To some extent, the upsurge of  African  nationalism has 
served as a further  impetus to the protest of  Negroes in 

12 Congress  of  Racial  Equality:  This  is CO RE (New York: CORE Publication 1951), 
pp. 1-5. 

13 King, "Showdown for  Non-Violence", op. cit.,  pp. 24-25. 
14 Burns, op. cit.,  p. 46. 
15 The  New  York  Post,  April 2, 1960. 
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America. 1960, the year of  the sit-ins, is also konwn as the 
Afrıcan  Year, in recognition of  the large number of  African 
nations that received their independence then. The feeling 
is often  expressed among American Negroes that, ,If  we 
don't wake up soon, we're going to find  that w e and the 
people in South Africa  are the only coloured people in the 
world stili not free"6. 

Black Muslims 

As already pointed out, both the National Association for  the 
Advancement of  Colored People and the non-violent direct-action 
groups are motivated by a desire to see the American promise fulfilled. 
They believe that in the future  men will be able to move in society 
whithout racial prejudice and discrimination. 

Not ali Negroes, however, share the integrationist motives of 
these groups. For many it is no longer possıble to believe in the so-cal-
led American dream or the white man's good intentions for  an honest 
democracy. The largcst and mfluential  of  these militant black natıona-
list organizations is The Lost-Found Nation of  islam in the Wilder-
ness of  North America - known commonly as the Black Muslims. 
Since the middle of  the 1950s, the Muslims have exercised an incre-
asingly important influence  upon the nation's racial scene. 

The history of  the modern Black Müslim movement begins some 
time in the summer of  1930 when a mysterious pedlar appeared on the 
streets of  Detroit, although the growht of  the movement start affer 
1950". 

Müslim doctrine starts with the premise that the black man in 
America can never expect equal treatment, since the white man has no 
intention of  ever giving it to him. Then, the Black Muslims' solution 
to the American Negroes' problems is separation: they insist on the 
term ,separation' rather that ,segregation' in order to avoid the racist 
charges that are made against them. ,Separation', they hold, is somet-
hing that is done to equals, with no implication of  ,superior' or ,in-

16 Burns, op. cit.,  p. 51. 
17 Elijah Muhammad, Message  to the Blackman in America (Chicago, 111., 1965), 

12-18. 
Commission  Rebort,  p. 229. 
Burns, op. cit.,  p. 62.. 

\ 
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feror',  as is the case with segregation, They see American society as 
sick and point to the damaging effects  of  the slave mentality which they 
feel  stili prevails in the Negro community. They often  refer,  metapho-
rically, to Elijah Muhammad, leader of  the movement as the physi-
cian who can cure the Negroes'socio-economic ills18. 

Elijah has set forth  a twelwe-point progromme for  the deliverance 
of  the American Negro. His awereness of  the economic precariousness 
of  the American Negro masses is reflected  in se\aral points. The prog-
ramme commands: 

1. Separate yourself  from  your slavemaster. 
2. Pool your resources, education and qualifications  for 

independence. 
3. Stop forcing  yourselves into places where you are not 

wanted. 
4. Make your own neighbourhood a decent place to live. 
5. Rid yourself  of  the lust for  wine and drink, learn to love 

self  and kind before  loving others. 
6. Ünite to create a future  for  yourself. 
7. Build your own homes, schools, hospitals and factories. 
8. Do not seek to mix our blood through racial integra-

tion. 
9. Stop buying expensive cars, fine  clothes and shoes be-

fore  being able to live in a fine  house. 
10. Spend your money among yourselyes. 
11. Build an economic system among yourselfes. 
12. Protect your women19. 

Disillusionment with America has also caused the Muslims to 
rejeçt America and their citizenship. Malcolm X., leader of  the N.Y. 
temple and associnated, repeatedly made the claim that ,there are no 
degrees of  citizenship. Either you are a citizen or you are not. There 
is no such thing as a second-class citizen"20. 

18 George Breitman, The  Last Year  of  Malcolm  X  (New York: Merit Publishers, 
1967), pp. 13, 52-56. 

19 Muhammad, op. cit.,  pp. 170-71. 
Muhammad  Speaks  (Chicago), November 1, 1968, p. 40. 
20 Breitman, op. cit.,  pp. 60-61. 
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In order to fulfil  their desires, the Muslims say that they must 
have land of  their own. They wish to separate and form  a black nation 
vvithin the United States. The Muslims repeatedly make the cry "Give 
us some land!" and say that the United States owes them this con-
cession as back-wages for  the 200-plus years that America benefited 
from  the Negro's involuntary free  labour. In a debate at Harvard Uni-
versity Malcolm X. outlined some of  the detalis of  the Müslim request. 
He said that the Muslims vvanted some land, some tools and a Federal 
Government subsidy for  twenty to twentyfive  years, in order to get 
the nation established21. 

In this rejection of  white American society the Muslims include 
a rejection of  their "Christian slave master" last names. Their former 
last names are replaced by the letter ,X', which to them represents 
the fact  that, because of  the white man, they do not know their true 
last names but only those that have come down to them from  slavery. 

This movement has primary appeal among the low soci-econo-
mic class of  urban Negroes. 

Civil Disorders of  1960's and Their Results 
In the North, 1963 and 1964 brought the beginning of  the wives 

of  civil disorders in Northern urban centers. In the South, incidents 
occurred of  brutal white resistance to the Civil rights movement, be-
ginning with the murder of  Mississipi Negro leader Medgar Evers and 
four  Negro schoolgirls in a church in Birmingham22. 

The massive anti-Negro action is Birmingham and numerous ot-
her Southern cities during the spring of  1963, compeled the nation to 
face  the problem of  race prejudice in the South. President Kennedy 
affirmed  that racial discrimination vvas a moral issue and asked Cong-
ress for  a majör civil rights bili. But a majot impetus for  what was to 
be Civil Rights Act of  1964 vvas the March on Washington in August 
1963. 

1. The March on Washington (August 1963): Negroes and Liberal 
White's Action. 
Early in the year, A. Philip Randolph issued a cali for  a March 

on Washington to dramatize the need for  jobs and to press for  a fe-

21 Burns, op. cit.,  p. 66. 
Muhammad, op. cit.,  pp. 161-64. 
Muhammad  Spaaks,  Jaunary 3, 1969, p. 40. 
22 Commission  Report,  p. 229. 
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deral commitment to job action. At about the same time, Protestant, 
Jewish, and Catholic churches sought and obtained representation on 
the March committee. Although the AFI-CIO national council refused 
to endorse the March, a number of  labor leaders and international 
unions participated23. 

Reversing an earlier stand, President Kennedy approved the March. 
A quarter of  a million people, about 20 percent of  them white, parti-
cipated. It was more that a summation of  the past years of  struggle 
and aspiration. It symbolized certain new directions: a deeper concern 
for  the economic problems of  the masses; more involvement of  white 
moderates and new demands from  the most militant, who implied 
that only a revolutionary change in American institutions would per-
mit Negroes to achieve the dingity of  citizens24. 

2. President Kennedy's Action 

The civil rights movement had advanced at too fact  a pace to 
permit the nation to ignore the issue, and President John F. Kennedy 
was too vigorous a leader to allow southern officials  to defy  the fede-
ral courts. When Mississippi governer Ross Barnett and Alabama 
governer George Wallace, whose inaugaration vow had been a pledge 
of  "segregation now, segregation tomorrow, segregation forever", 
refused  to obey the Supreme Court decision for  the enrollment of 
Negro students to the State-supported institution of  higher education. 
President Kennedy responded swiftly  with the use of  federal  autho-
rity25. 

On June 11, 1963, the President addressed the nation and indi-
cated the absolute need for  wide-scale reform  on the status of  Negroes. 
The following  passage was taken from  President Kennedy's address: 

....Today we are committed to a worldstraggle to promate 
and protect the rights of  ali who wish to be free.  And when 
Americans are to sent to Vietnam or West Berlin we do not 
ask for  whites only. And this nation, for  ali its hopes and 
ali its boasts, will not be fully  free  until ali its citizens are 
free. 

23 Ibid. 
24 Collector's  Editiort:  Martin  Luther King  (New York: Country Wide Publica-

tions, Inc., 1968), pp. 18-23. 
25 King, Why  We  Cannot  Wait,  p. 43. 
Blaustein & Zangrando, op. cit.,  p. 483. 
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We preach freedom  around the world, and we mean it. And 
we cherish our freedom  here at home. But are we to say to 
the world that this is the land of  free,  except for  the Negroes; 
that we have no second-class or caste system, no ghettoes, 
no master race, except with respect to Negroes.26. 

The address of  president Kennedy helped launch a profracted  ef-  # 
fort  that culminated, after  the Presidents' death in November, in the 
passege of  the Civil Rights Act of  1964. 

The Civil Rights Act (1964): Congressional Action 

President Kennedy had set the stage for  the Civil Rights Act of 
1964. After  his death President Johnson took forceful  and effective 
action to secure its enactment27. 

Finally, on July 2, 1964, Congress enacted the most comprehen-
sive piece of  civil rights legislation ever proposed. 

The new law structured to insure maximum rights for  Negroes 
in as many areas of  public life  as possible. Separate titles touched on 
voting, public accommodations, public facil;ties,  education, and fair 
employment practices. The povver of  the Civil Rights Commission 
were extended28. According to this Act, discrimination because of  race, 
color, religion, sex or national origion is illigal in every area of  public 
life. 

its voting section, however, promised more that it could accomp-
lish. Martin Luther King and S.C.L.C. dramatized the issue locally 
with demonstrations at Selma, Alabama, in the spring of  1965. Again 
the national government was forced  to inter\ene, and a new and more 
effective  voting law was passed29. 

In practice, however, the status of  Negro remained same. Negro 
felt  that time was not to stop struggle for  the civil rights yet. This fee-
ling led to the birth of  Black  Power slogon. Unfortunately,  the Civil 
Rights leader Martin Luther King, Jr. was assosinated in April 1968 
by a racist white in Menphis just two months before  the assosination 
of  Robert F. Kennedy, the other shampion of  Civil Rights, on June 
5, 1968 in Los Angeles. • 

26 The  New  York  Times,  June 12, 1963. 
27 Commission  Report,  p. 230. 
28 Blaustein & Zangrando, op. cit.,  pp. 524-550. 
29 Martin Luther King, Jr., Where  Do We  Gofrom  Here  (New York: Harper, 1963), 

p. 1. 
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"....my four  liftle  children  will  one day....  not be judged  by 
the color of  their skin but by the content of  their character." 

Dr. Martin Luther King, Jr. 

PART V ' 
PRESENT AND FUTURE 

NEW TRENDS - PROSPECT FOR THE FUTURE 
Black Power 

Since the summer of  1966, the "Black Power" slogan has obsessed 
nation. Black Power first  articulated a mood rather than a program-
disillusioment and alienation from  white America and idependence, 
race pride, and self-respect,  or "black consciousness". 

In politics, Black Power meant independent action-Negro control 
of  the political power of  the black ghettos and its conscious use to 
better slum dwellers' conditions. It could take the form  of  organizing 
a black political party or controlling political machinery within the 
ghetto without the guidance or support of  white politicians. 

In economic terms, Black Power meant creating independent, 
self-sufficent  Negro business enterprise not only by encouraging Negro 
Entrepreneurs but also by forming  Negro cooperatives in the ghettos 
and in the predominantly black rural countries of  the South. In the 
area of  education, Black Power called for  loçal community control of 
the public schools in the black ghettos, as it seen in the Ocean Hill 
-Brownsville crises. 

Throughout, the emphasis was on self-help,  racial unity, and, 
among the most militant, retaliatory violence, the letter ranging frcm 
the legal right of  self-defense  to attempts to justify  looting and arson 
in ghetto riots, guerrilla vvarfare  and armed rebellion1. 

Phrases like "Black Power", "Black Consciousness" and "Black 
is Beatiful",  enjoyed an extensive currency in the Negro community, 
even within the NAACP and among relatively conservative politicians, 
but particulary among young intellectuals and Afro-American  student 

1 King, Where  Do We  Go from  Here,  pp. 36-38. 



NEGRO CIVIL R G H S MOVEMENT 109 

groups on predominantly white collage campuses. Expressed in its 
most extreme form  by small, often  local, fringe  groups, the Black Po-
wer ideolegy became associated with SNCC and CORE2. 

Black Power rhetoric and ideology actually express a lack of  po-
wer. The slogon emerged when the Negro protest movement was slo-
wing down, when it was finding  increasing resistance to its changing 
goals, when it discovered that nonviolent direct action was no more a 
panacea then legal action, when CORE and SNCC were declining in 
terms of  activity, membership, and financial  support. As Advisory 
Commission on Civil Disorders has pointed out, the Black Power ad-
vocates of  today consciously feel  that they are the most militant group 
in the Negro protest movement. Yet they have retreated from  a direct 
confrontation  with American society on the issue of  integration and, 
by preaching eparitism, unconsciously function  as an accomodation 
to white racism. Much of  their economic program, as well as their 
interest in Negro history, self-help,  racial solidarity and separation, is 
reminiscent of  Booker T. Washington. The rhetoric is different,  but 
the programs are remarkbaly similar3. 

In late september 1966, Stokely Carmichael, the leadar of  move-
ment, drafted  an explanation of  Black Power, and defined  it as a phi-
losophy and a strategy of  self-perception  and self-help  designed to 
after  black Americans Choices for  action and the apportunity to live 
with dignity vvithin on interracial society4. 

Trends in Negro Population 

1. The Formation of  Racial Ghettos in Large Cities 
Throughout the 20th. centuty the Negro population of  the United 

States has been moving steadily from  rural araes to urban and from 
South to North and West. In 1910,91 percent of  the nation's 9.8 million 
Negroes lived in cities of  2.500 persons or more. Between 1910 and 
1966 the total Negro population more than doubled, reaching 21.5 
milion and the number living in metropolitan areas rose more than 

2 Commission  Report,  p. 233. 
3 The  New  York  Review of  Books, Vol. VII, No. 4 September 22, 1966, pp. 5-8. 
4 Nelson A Reckefeller,  Unity,  Freedom  & Peace (New York: Vintage Books, 1968), 

pp. 33-35. 
King, Why  We  Cannot  Wait,  p. 83. 



110 YAHYA KEMAL KAYA 

five  fold  (from  2.6 million to 14.8 million). The number outside the 
south rose eleven-fold  (from  880.000 to 9.7 million)5. 

The Nation's metropolitan areas populations are groving and are 
becoming increasingly separated by race. Between 1940 and, 1970, the 
increase of  Negroes in metropolitan areas occured mainly in the 
central cities while the white increase occured mainly in the suburbs. 
These trends are continuing6. 

The Nation's metropolitan area populations are also becoming 
increasingly separated socially and economically. People whc live in 
the suburbs increasingly are more wealthy and better educated than 
people who live in the cities. 

In brief,  within cities, there is a high degree of  residential segra-
gation. As President L.B. Johnson pointed out in his address at the 
Howard University commencement exercises on June 4, 1965, "more 
than 73 % of  ali Negroes live in urban areas compared with less than 
70 % of  whites. Most of  them live in slums. And most of  them live to-
gether; a separated people"7. 

This situation is reflected  also in education. Indeed, racial isola-, 
tion in the public schools has been increasing. There is evidence to 
suggest that once a school becomes almost half-or  majority-Negro, 
it tends rapidly to become nearly all-Negro. Negro schoolchildren in 
metropolitan areas increasingly are attending central city schools and 
vvhite children, suburban schools8. 

2. Relationship Between Urbanization and Negro Protest 

Until the middle of  the 20th century, the course of  Negro protest 
movements in the United States except for  slave revolts, was based 
in the cities of  North, where Negroes enjoyed sufficient  freedom  to 
mount a sustained protest. It was in the cities, North and South that 
Negroes had their greatest independence and mobility. It was natural, 

5 Robert F. Kennedy, To  Seek a Newer  tVorld  (New  York: Bantam Books, 1968), 
p. 18. 

H. Wentwort Elderge, Faming  Megalopolis  (New York: Doubleday & Company, 
Inc., 1967), pp. 509-10. 

6 Ibid.,  pp. 99-100. 
7 "Text of  President Johnson's Commencement Address, Hovvard University, Was-

hington, D.C., June 4, 1965," The  New  York  Times,  June 5, 1965. 
8 Kennedy, op. cit.,  pp. 20-23. 
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therefore,  for  black protest movements to be urban-base - and, until 
the last dozen years or so, limited to the North. As Negroes migrated 
from  the South, the raounting strength of  their votes in Northern cities 
became a vital element in drawing the federal  government into the de-
fense  of  the civil rights of  Southern Negroes. Therefore,  it may conclu-
ded that as a result of  the growing number of  Negroes in urban areas 
civil rights movement has gained an active character. Thus, as Ad-
visory Commission on civil Disorders has indicated, it may be predic-
ted that, the American nation is moving toward two societies, one black, 
one white - separate and unequal9. 

Status of  Negro in 1968 

In 1968, 105 years after  emancipation of  Negroes by Abraham 
Lincoln in 1863 and 4 years after  the enactment of  Civil Rıght Act in 
1964, the segregation and discrimination are stili prevail >n practice. 
In Birmingham, for  example, there are jobs for  white men and <_ther 
jobs for  black men; there are also unions for  black men and unions 
for  white men10. Thus, "the Negro stili lives on a Lonely island of 
economic insecurity in the midst of  vast ocean of  material prosperity"11. 
Toduy, the Negra is under the tread of  poverty, unemployment 
and lack of  education. As Dr. King pointed out, Negroes are stili at 
the bottom of  the economic ladder. They live within two concentric 
circles of  segragation. One imprisons them on the basis of  color, 
while the other confines  them within a separate culture of  povverty. 
The a\erage Negro is born into want and deprivation. His struggle 
to escape his circumstances is hindered by color discrimination. He 
is deprived of  normal education and normal social and economic 
opportunities. Of  employed Negroes, 75 percent hold menial jobs12. 

There were twice as many Negroes as whites in combat in Viet-
nam War at the beginning of  1967, and twice as many Negro soldıer 
died in action (20.6 percent) in propertion to their numbers in the po-
pulation13. 

9 Commission  Report,  p. 1. 
10 Jack Star, "What Unions Do to Black", Look, Vol. 32, November 12, 1968, 

pp. 33-37. 
11 Kennedy, op. cit.,  pp. 20-21. 
Elderge, op. cit.,  pp. 917-19. 
12 King, Why  W  e Cannot  Wait,  p. 11. 
13 The  New  York  Times,  February 14,9167. 
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President John F. Kennedy observed that: 
The Negro baby born in America today,... has about one-
half  as much change of  completing a high school as a white 
baby, b rn in the same place, on the some day; onethird 
as much change of  completing college; one-third as much 
change of  becoming a professional  man; twice as much 
change cf  becoming unemployed; ; a life  expectancy 
which seven years shorter and the prospects of  earning only 
only half  as much14. 

Prospect For the Future 

1. New Directions 

While Negroes were being hired in increasing numbers, mass 
unemployment and underemployment remained. As economist Vivian 
Henderson pointed out in his testimony before  the Commission: 

No one can deny that ali Negroes have benefited  from  civil 
rights laws and desegregation in public life  in one way or 
another. The fact  is, hovvever, that the masses of  Negroes 
have not experienced tangible benefits  in a significant  way. 
This is so in education and housing. 
Negroes have made gains.... There have been important 
gains. But.., the masses of  Negroes have been virtually un-
touched by those gains15. 

This is the reason that ali segmets of  the protest movement agreed 
on tvvo things: 

a. future  civil rights activity vvould have to focus  on the econo-
mic and social discrimination in the urban ghettos and 

b. vvhile demonstrations vvould stili have a place, the majör wea-
pon would have to be the political potential of  the black masses. 

2. Conditions to be Attacked 
There are some' certain conditions to be attacked to solve etme 

conflict  in the society. As President Lyndon B. Johnson stated in his 
address to the Nation on July 27, 1967: 

14 "President Kennedy's Civil Right Address", The  New  York  Times,  June 12, 1963. 
15 Commission  Report,  p. 231. 
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....The only genuine, long-range solution for  what has hap-
pened lies in . an attack - mounted at e\ery level - upon the 
conditions that breed despair and violence, Ali of  us know 
what those conditions are: ignorance, discrimination, slums, 
powerty, disease, not enough jobs. We should attack these 
conditions - not because we are frightened  by conflict,  but 
because we are fired  by conscience. We should attack them 
because there is simply no other way to achieve a deçent 
and orderly society in America...16. . 

3. The Role of  Local Goverments 

Because the city is the focus  of  racial disorder, the immediate 
responsibility rest on community leaders and local institutions17. Wit-
hout responsive and representative local goverment, without effective 
processes of  interracial communication within the city, and without 
alert, well-trained and adequately supported local poliçe, national 
action - no matter how great its scale - cannot be expercted to provide 
a solution. 

4. And the Future of  the American Negro 

The American Negroes, today, look forward  for  the future.  They 
have a dream, as Dr. King expressed it: 

I have a dream that one day this nation will rise up and live 
out the true meaning of  its creed: "We hold these truths 
to be self-evident;  that ali men are created equal". 
I have a dream that one day on the red hills of  Georgia the 
sons of  former  slaves and the sons of  former  slaveowners 
will be able to sit down together at the table of  bortherhood. 
I have a dream that my four  little children will one day live 
in a nation where they will not be judged by the color of 
their skin but by the content of  their character18. 

16 "President Lyndon B. Johnson's Address to the Nation", The  New  York  Times, 
July 28, 1967. 

17 Commission  Recort,  p. 410. 
18 "Dr. Martin Luther King, Jr's Address, March on Washington, D.C.," The  Ne  w 

York  Times,  August 26, 1968. 
Martin  Luther King,  Gollecter's Edition, op. cit/, pp.18-23. 
Ebony, May, 1968, pp. 132-33. 
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İLETİŞİMDE DİNLEMENİN YERİ 

Prof.  Dr. Vahdet AYDIN 

Giriş » 

iletişimde dil bir araç. Nasıl ki, çeşitli san'at türleri, örneğin re-
sim, müzik, dans da böyle birer araç iseler. Yine ilişki kurmaya yönelik, 
ya da kurulmuş bulunan ilişkileri sürdürme isteği ile gösterilen mi-
mikler, bakışlar, hareketler de iletişimde etkin rol oynarlar. Kişi diğer 
insanlarla, bu arada çevresiyle kuracağı ilişkiler ağında anlaşılmak için, 
anlamak için yerine göre anılan iletişim araçlarmdan birini ya da bir 
kaçını birlikte kullanır. Herşeyden önce toplumsal bir yaratık olan in-
san, iletişim konusuna doğal olarak özel bir ağırlık \e önem verir. 
Bu önem kişilerarası yüzyüze ilişkilerde, kişi-gurup ilişkilerinde, gu-
ruplararası ya da kitlelerarası ilişkilerde aynı biçimde geçerlidir. Ne 
var ki, kişilerarası iletişim; yaklaşım biçimleri, kullanılan iletişim araç 
ve kanalları, zaman etmeninin iletişim sürecindeki etkililik derecesi 
yönlerinden "kitle iletişimi" d'ye bilinen türden başkalık gösterir. Ki-
şilerarası ilişki ve iletişimde mesaj alış verişinin çabukluk ve yoğunluğu, 
çok sayıda iletişim aracmm aynı anda kullanılabilmesi, örneğin konuş-
maya jestlerin, mimiklerin, bakışın, ses tonunun eşlik etmesi neden-
leri ile iletişim sorununa duygusallık daha fazla  karışır. Oysa kitle 
haberleşmesinde objektif  öğeler göreceli olarak daha çok yer tutar. 

Uygarlığın ilerlemesi ile kişi, çağdaş toplumun yaşam koşulla-
rına uyum sağlamaya çalışırken gerek kişilerarası, gerekse kitle ha-
berleşme süreçlerinde tutum ve davranış kalıplarını değiştirmek zo-
runluluğunu duymaktadır. Çağdaş toplumun yoğun ve değişken 
ilişkiler ağmda kaybolmamaya çabalayan günümüz aceleci insanı aday 
olduğu mutluluk olanaklarından yararlanmak isterken bir takım bu-
nalımların da odağı haline gelmektedir. Kuşkusuz günümüz insanı 
kendisinden önceki kuşakların belirgin, yavaş değişen, sıcak, hoşgö-
rülü ortamında yaşamıyor. Birçok yönden o, yığınlar içinde kendisini 
yalnız hissetmektedir. Yalnızlık içinde kişi, denebilir ki en çok gerçek 
bir dost ya da dost çevresine gereksinim duyar. İster günlük yaşantı-
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sında, ister iş ortamında insan, bu gereksinimle sürekli güdülenir. 
Neden ? Bu basit sorunun yanıtı zor değildir. Kişi toplumsal bir yara-
tıktır. Uygarlık ilerledikçe insanlarla, çeşitli gurup ve kuruluşlarla 
ilişkileri gittikçe kurallara bağlanan, biçimsel duruma gelen insan ken-
disini hem güvencede, hem daha rahat hissedeceği dost bir çevre ge-
reksinimi duyar. Ancak dost bir çevre içinde, içtenliğine inanacağı 
insanlar arasında sinirleri üzerindeki gerilimi gevşetebilir. Oysa 
dost çevrenin sınırları günümüzde daralırken bunalım ve gerginlik 
yaratan etmenlerin yoğunluğu artmaktadır. Bu da anılan gereksini-
min güdüleme gücünü artırmaktadır. 

Kişi bir yandan iç uyumunu, yani kendi bilinçli ve bilinçaltı var-
lıkları arasındaki iletişimi, bir yandan da yine kendisi ile çevresi ara-
sındaki dış uyumunu sağlamak için algılama, duyarlılık, duygusallık 
yönlerinden belli bir dengede bulunmak zorundadır. Bu arada kendi-
sinin de anlaşılmasını, algılanmasını ister. İşte gerek kendi uyum so-
runlarının çözümünde, gerekse çevrece anlaşılma zorlukları karşısında 
kişi kendisine bir yardımcı elin uzanmasını arzular. Bu yardımcı el 
duruma göre profesyonel  hizmet sunan bir uzmanın eli olabileceği 
gibi, günlük yaşam sürecinde çek kere bir dostun anlayışlı, sıcak, sa-
bırlı yaklaşımı da olabilir. Kimi zaman bir soruna; bir dostun çıkara 
dayanmayan içtenlikli ilgisi ile, profesyonel  bir hizmetin formel  ve serin 
kalıplarıyla ulaşılamıyacak olumlu çözüm yolları bulunabilir. Aşağı-
daki açıklamalar iki örnek olay'dan da yararlanarak sözkonusu du-
rumu ortaya koymaya yöneliktir. Sorun aslında kişisel açıdan uyum 
sağlama çabalarında bunalımlı kişiye dinleme yolu ile yardım etme 
sorunudur. Bu da yine öz olarak yoğun bir kişilerarası haberleşmeden 
başka birşey değildir. 

Dinlemenin zorluğu 

Dinleme birçok bakımdan insanı rahatsız eder. Özellikle günü-
müz koşullarmda derece farkı  ile hepimizin eski kuşaklara oranla 
daha bencil daha aceleci nitelik gösterdiğimiz iddia edilir. Bu iddiaya 
"hayır" demek zordur. Bizi doğrudan ilgilendirmiyen konuları dinlemek 
için irademizi zorlamak, gerçekten hem bir sabır, hem bir özveri işidir. 
Dahası dinlemeden sıkmıldığını konuşana hissettirmemek ince bir 
maharet gerektirir. Kişiye yardım duygusu, onun sorununun önemini 
onun kadar hissetme eğilimi, kişiyi yargılamadan onu ve sorununu 
anlama isteği, konuşma merakını yenip içten gelen bir dikkatle konu-
şulanı değerleme hususları gerçekten kolay başarılacak gibi görün-
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memektedir. Bütün bunları yadsımak olası görünmemekle beraber, 
sorunun özü bakımından dinleme, özellikle iki ana nedenden ötürü 
insana rahatsızlık verir. 

Önce başlıca duyu organlarımızdan birisi olan işitme organımız, 
koku alma organımız burundan sonra en çabuk yorulanıdır. Sürekli 
dinlemeğe tabi tutulma duyma (işitme) organını, dolayısı ile kişiyi yo-
rar. Her hangi bir konuda yapılan konuşmaları belli bir süre dinleyen 
insanın dikkati başka konulara kayar, dinlemenin verdiği yorgunluk 
bir ölçüde giderildikten sonra, iradi bir dikkatle kişi tekrar konuya 
dönüp konuşulanları dinlemeye çalışır. Durum kişiden kişiye, konudan 
konuya, ortamdan ortama farklılık  gösterse de, bu biçimde sürer gi-
der. Başlıca nedeni de sözkonusu ettiğimiz duyu organımızın çabuk 
yorulmasıdır. 

Dinlemeği kişi yönünden çetin bir sorun haline getiren ikinci te-
mel etmen kişiliği koruma güdüsüyle ilgilidir. Düşünürken, bir tutum 
alırken, bir davranışta bulunurken bu arada konuşurken bir takım var-
sayımlara dayanırız. Kimizaman açık, çok kere kapalı, bilinçli olmıyarak 
bizi dinleyenlere "doğru olan benim düşüncelerim, benim görüşlerim, 
banim olaylara yaklaşma biçimim ve benim sözlerimdir. Zira doğru 
olan kuram ve varsayımlar benim düşüncelerime, benim sözlerime, 
benim yazılarıma yön veren kuram ve varsayımlardır. Bunlara sizinki-
ler ters düşüyorsa onları atın, unutun, doğru olanı yani benim varsa-
yımlarımı kabul edin" de demek isteriz. Böyle bir yargının doğal so-
nucu dinleyicileri "Kişiliklerinizi benim kişiliğime uydurun, hüviyeti-
nizden çıkm, benim hüviyetime bürünün" zorlaması ve saldırısına he-
def  kılar. İşte kişiliğe yönelik bu saldırı konuşana, konuşulan sözlere, 
dolayısı ile dinlemeğe karşı haklı bir direnç doğurur. 

Tek yönlü olarak dinlemeğe hedef  kılınan bireyler kişiliklerini 
ortaya koyma, kendilerini kanıtlama anlamına da gelen yeter derecede 
konuşma olanağı bulamadıkları zaman yoğunlaşan bunalımlarıyla ya 
kişiliklerinden fedakârlıkla,  pes ederek önlerine sürülen her görüşü 
kabule yatkın birey durumuna gelirler, ya da kişiliklerini koruma 
güdüsüyle sertleşerek, esnekliklerini yitirip kabul edilebilir söz ve 
görüşlere bile direnç gösterirler. 

Bir de sesli düşünme diye adlandırılabilecek bir gereksinimle kişi, 
iyi, güzel konuşan değil, sabırlı anlayışlı bir dinleyici arar. Her insan 
zaman zaman, sorunlarını tartışma adı altında, kendisini dinlemeye 
katlanacak bir dinleyici bulmak ister. Bu gibi durumlarda da kişi, ilk 
planda kendisini yargılayıp "iyi yapmışsın", "kötü olmuş", "şöyle 
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hareket etmeliydin" sonuçlarına ulaşan bilgiç arkadaşlar değil, sorun-
larını analiz etmeğe çabalarken; sabırla, anlayışla dinleyen, bu doğ-
rultuda kendisine yardımcı olabilen kimselere gereksinim duyar. Bi-
linçli olarak kavrıyamasa da insan gerek kendi iç uyumunun sağlan-
masında, gerekse kendisi ile ortam ilişkilerinin düzenli yürütülmesin-
de iletişime girmeğe mecburdur. İşte çeşitli biçimler alması olası bu 
iletişim sürecinde dinleme çok önemli bir yer tutmaktadır. Dinlemenin 
ve bu arada hemen değinelim, yerinde konuşmanın önemi hakkında 
daha fazla  soyut açıklamalar yerine konuyu somut görünümleri ile 
de ele almanın yarına inanıyoruz. Aşağıda verilen iki küçük örnek 
olay, sanırız yukarıdaki yargıların geçerliliklerini daha da belirgin 
hale getirecektir. 

ÖRNEK  OLAYLAR* 

1- DURSUN SARIKAYA 

Olay 30 yılı aşkm bir tarihte, Kuzey-Doğu illerimizden birinin bir 
köyünde 1950'lerde yaşanmıştır. Dursun Sarıkaya o sıralarda 18-19 
yaşlarında bir gençtir. Gayet neş'eli, sağlıklı görünen Dursun 1950 
yılının bir sıcak Mayıs gününde kendisini "cinler çarptıktan sonra" 
nes'esini de, sağlığını da kaybetmişti. Çevrenin etkisi ile ailesi Dursun 
Sarıkaya'yı o yörede bildikleri ve duydukları tüm "keskin nefesli" 
hocalara ve hacılara götürmüşler okutup muskalar almışlardı. Birçok 
yatır türbe v.b. ziyaret edilerek dualar edilmiş, adaklar adanmıştı. 
Ne var ki, Dursun "cinlerden" yakasını bir türlü kurtaramıyor, olur 
olmaz yer ve zamanda bayılıyordu. Dursun'u kurtarmak için o zaman-
lar büyük kentlere ulaşmak ailesi için ciddi bir sorundu. Aslmda "cin 
çarpmasına" doktorların bir are bulacaklarına da pek inanılmamıştı. 

Kendisini "cinler çarpalı" iki ayı geçiyordu. Çocukluk arkadaş-
larından Nuri arpacı, okuduğu yatılı liseden tatilinin bir kısmım ge-
geçirmek üzere gelmişti. Nuri'nin ilk yaptığı şey, o yaştaki her genç 
gibi arkadaşlarmı armak, onları görmek istemesi olmuştu. Kendisine 
çok sevdiği Dursun'un durumu anlatıldı. Pek üzülmüştü. Nuri'ye göre 
• Dursun'un kendisi cindi, onu cinler nasıl çarpardı. Köyüne gelişinin 
ikinci günü Nuri'nin ilk işi Dursun'a koşmak oldu. Onu hiç de kork-
tuğu gibi bulmadı. Aralarında şöyle bir konuşma geçti. Söze Nuri 
başladı; 

* Yazar tarafından  geliştirilen örnek olaylar gerçek durumların raporlarıdır. Yer ve 
kişi adları yazarca değiştirilmiştir. 
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— Beni gereksiz korkutmuşlar. Aslan gibisin. Zaten cin min senin 
için ne ki? 

— İyiyim, ama cinler belirince, gözlerimin önüne gelince kendimi 
kaybediyorum. 

— Sen gerçekten bu cin peri hikâyelerine inanıyor musun? 

— İnanmazdım ama, çarpıldım işte. Belki de inanmadığım için 
çarpmışlardır. Sen de (biraz duralayarak) inanmalısın! 

Nuri birşyeler söylemek istedi, beceremedi. Belki de ne söyleye-
ceğini bilmiyordu. Tek isteği, en iyi çocukluk arkadaşmın eski sağlığına 
kavuşması idi. Fakat elinden hiçbir şey gelmiyordu. Çaresizdi o da. 
Ama arkadaşmın sorunu sanki kendi sorunu imiş gibi durumla ilgi-
lendiği belliydi. Nuri; 

— Dursun, şu işi istersen başlangısından ele alalım. Nasıl başla-
ladı? sen bana kardeş gibisin. 

Nuri, bir bakıma tüm çocukluk arkadaşlarından daha şanslı idi. 
Kendisi iyi bir yatılı lisede okuyordu. Parasız yatılı idi. Ailesi kendisine 
iyi bir yön verebilmişti. Köydeki yaşıtları da başlangıçta aynı olanak-
lara sahiptiler. Hatta bazılarının zekasına, fizik  güçlerine Nuri gıpta 
ederdi. Dursun da bunlardan biri idi. Fakat ailelerin çocuklarına yön 
verme ve onları belli yönde güdüleme durumu aradaki farkın  temel 
nedeni olmuştu. İşte bu neden Nuri'ye okuma ve ilerleme kapılarını 
açarken, yaşıtları köyde kalmıştı. Küçük yörelerde, özellile kırsal ke-
simlerde böyle bir fark,  olumsuz duyguların gelişmesine neden olur. 
Kıskançlık, haset, arkadan dedikodu söylentileri dile getirilir. Nuri 
için böyle bir durum hiç sözkonusu olmamıştı. Her tatil süresinde, 
arkadaşlarma kavuşmanın sevinci, onlarla içtenlikle kaynaşıp aynı 
oyunları oynaması, aynı çalışma düzenine hemen girebilmesi hem ar-
kadaşları, hem de onların ailelerince sevilmesine, güven duyulma sma 
sebep oluyordu. Dursun'un da Nuri'ye duyduğu güven ve sevgi, ço-
cukluk günlerinden itibaren sarsıntısız süregelmişti. Yukarıdaki so-
ruyu şöyle yanıtladı: 

— Galiba Mayıs ayının 20 ya da 21 idi. Kayadibine gitmiştim. 
Bilirsin orda bir çayırımız var. Onun temizlik işleri, çitlerinin onarıl-
ması gerekiyordu. Arklarmı sel tahrip etmişti. Sabahtan öğleye kadar 
çalıştım. Çayırın üst yamacında çıkan pınara gidip su içtim, terli idim 
ve çok yorulmuştum. Köklerinden pınarın çıktığı ağaçları anımsar-
sın! 
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— Anımsamaz olurmuyum, ne anılarımız var oralarda. Şu kök-
nar ağaçlarından söz ediyorsun. 

— Evet. İşte o ağaçlarm gölgesinde biraz dinlenmek için uzandım. 
Uyumuşum. Aradan sanırım 1-2 saat geçmiş. Uyandığımda önce göz-
lerim kamaştı. Sonra iki karartı heyula gibi, gözlerimin önünde göğe 
yükseliyordu. İşte o anda çarpılmışım. İşten dönen komşular baygın 
bulmuş beni. İlk çarpılmam dehşet verici idi. O zamandan beri de ara 
ara bayılıyorum. 

— Uyuduğuna göre, o yamaç yerde yüzükoyun yatarak uyumuş-
sundur. Ayakların pmara, başm gölgeye gelecek biçimde köknar ağaç-
larına doğru yatmış olmalı idin. 

— Öyle idi. 
— Bir iki saat uyumuşsun. Ağaçların gölgesi üzerinden kaymış 

olmalı ve evet, güneş belki bir saat, belki daha fazla  bir zaman güneye 
karşı beynine geçmiş olamaz mı? 

— Olabilir tabi! 
— Düşün hele! güneş beynine vuruyor ve onun çarpması ile uya-

nıyorsun, birden kalkmaya doğruluyorsun ışık gözlerini kamaştırıyor, 
yönün ağaçlara dönük kamaşan gözlerle onlara bakıyorsun. Seni deh-
şete düşüren o köknar ağaçlarının karartısı (silueti) olamaz mı? 

Dursun yeniden cin çarpmışa döndü, belirsiz ufuklara  bakar gi-
biydi. Nuri omuzundan tutup hafif  sarstı. Dursun kararsız gözlerle 
Nuri'ye baktı. Sonra toparlanıp ayağa kalktı. 

— Ben gidiyorum, sonra görüşürüz. 
— Dur, nereye gidiyorsun beraber gidelim. 
— Hayır, keşfe  gidiyorum, yalnız. 
Aradan bir saat ya geçmiş ya geçmemişti. Dursun eski neş'esi, 

eski muzip hali ile Nuri'nin karşısında idi. Ceplerinde, ceketinin şu-
rasında burasında asılı muskaları gülerek topluyor, koparıyordu. 

— Neden tatile bu yıl geç geldin. Sen gelince cinler kaçıyor. 
Gülüştüler. 

2- HASAN ÜNVER 

1933 Kayseri doğumludur Hasan Ünver. Liseyi orada bitirdik-
ten sonra Ankara Üniversitesinin sosyal bilimler alanında öğrenim 



İLETİŞİMDE DİNLEMENİN YERİ 125 

veren bir fakültesinde  yüksek öğrenimini tamamlamış, 1956 Temmuz 
aymda mezuniyetinden sonra özel sektörde faaliyet  gösteren bir işlet-
mede iş hayatına atılmıştır. Ünver, fazla  ara vermeden askerliğini yap-
mış, eski işine dönmüş, bu arada evlenmiştir. H. Ünver, annesi, eşi bir 
arada oturmaktadırlar. Aralarına çok geçmeden küçük Elif  de katılır. 
Aile çok mutludur. H. Ünver'in arkadaş ve dost çevresi fazla  geniş 
değildir. Fakat kendi dar çevresinde onu sevmiyen yoktur. Dürüst, 
güvenilir, neş'eli, içten bir insandır. Ancak H. Ünver, çabuk sinirlenip 
parlayan, duygu ve düşüncelerini hemen açığa vuran bir insandır. Si-
yasal eğilim olarak ona bir sosyal demokrat demek mümkündür. 

H. Ünver 1963 yılının bir sonbahar günü mezun olduğu fakültede 
asistan olan bir arkadaşını ziyarete gitti. Ünver, her zamanki güleryüzlü, 
neş'eli, şakacı Ünver değildi. Arkadaşı nedenini sormak, öğrenmek 
istedi. Ünver; 

— Aslında sana bir konuda içimi dökmek için geldim. 
— Sorun nedir? 
— Dün bizim Elif'in  doğum günü idi. Evde küçük bir toplantı 

yaptık. İşte, Annem, Serap (eşi), kayınvalidem, bekâr baldızım, kaym 
biraderim Doğan ve eşi, bir de bizim Necdet. 

H. Ünver, her isimden sonra biraz duralıyor, dişlerini sıkıyor, 
masaya yumrukla vuracak gibi yapıyordu. Hiç rahat değildi. Zaman 
zaman nefesi  tıkanır gibi oluyordu. Asistan arkadaşı 

— Gayet güzel, üzülecek ne var bunda? 
— Doğan ve eşi yoklardı. Daha doğrusu ben eve gelmeden onlar 

gelmiş. Ben Necdet'le buluşup saat 19'a doğru eve giderken, eşim 
pencereden görmüş. Geldiğimizi içerdekilere bildirmiş. Doğan da 
5. ci kattan bakıp bizi görmüş. Hemen "ben ne kendim ne de karım 
bu koministle aynı sofrada  oturamayız" deyip eşini de zorlayıp, biz 
merdivenleri çıkmcaya kadar salondan içerdeki küçük odaya geçmiş-
ler. Biz gelip salona girince de, bize sezdirmeden karı koca çıkıp ev-
lerine gitmişler. Ben iki de bir "Doğan niye gecikti" dedikçe, Serap 
"biliyorsun bugün Çarşamba, işleri çok yoğundur. Belki de bu yüzden 
gelemez, onu beklemiyelim" deyip beni oyalıyordu. Neden sonra ye-
meğe başladık. Tabii Doğan gelmedi. Geç saatlerde misafirler  gidip 
biz bize kalınca Kaym biraderim Doğan'm neden gelmemiş olabile-
ceğini yeniden sordum Serap'a. Ayrıca telefon  edebilirdi dedim. Ken-
disi ile ağabeyi arasmda bir tartışma geçip geçmediğini sordum. Bu 
sıkıştırmalarım üzerine Serap doğruyu söyledi. Bir anda kan beynime 
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sıçradı. Doğan denen o p...'e kim olduğumu göstermeliydim. Evden 
fırlar  gibi çıkarken annem de Serap da gitmemem için yalvarıyorlardı. 
Oldukça alkollü idim. Doğru şirkete gittim. Bekçiyi uyandırdım. 
Kapıyı açtı. "buyur bey" dedi. Tabancasmı aldım. Vermek istemedi 
ama sarhoşluğumdan da belki korktu, fazla  direnemedi. Oradan Do-
Doğan'a gittim. Ne kadar zili çaldımsa, bağırıp kapıyı yumrukladımsa 
da açmadı. Evde olduklarını biliyordum. Onu dün akşam geberteme-
medim, ama elimden kurtulamaz. Böyle bir günümde bana nasıl ha-
karet eder! 

— Doğan Necdeti nerden tanıyor ? Onun koministliğini bu kadar 
senelik arkadaşız ben bile bilmiyordum! 

— Doğan'la Necdet aynı ortaokul ve aynı liseden arkadaşlar. 
Birbirlerini bu bakımdan iyi tanırlar. 

— Doğan hangi fakülteyi  bitirdi? 
— Hiçbir. Zaten liseyi zar zor bitirebilmiş. Ama evinde sanki bir 

prens, hayır prens ne kelime bir kral! 
i 

— Necdet'e kominist dediğine göre, kendisi sağcı olmalı. 
— Hem de nasıl. Ama sağı solu anladığından değil. Aldığı günlük 

gazeteyi bile doğru dürüst okumaz. Başlıklarına bakar, bir de spor 
sayfasını  izler, Beşiktaşla ilgili bir haber varsa bir kaç kere okur. Dün-
yası (ellerini yanyana getirip işaret ederek) şu kadarcıktır. Akşama ka-
dar kasanın başında oturup para alır, para verir. 

— Zengin mi? 
— Mültimilyoner. Ama onu insanlıktan çıkaran o milyonları 

yiyemiyecek, çünkü geberteceyim. 

H. Unver'e asistan arkadaşı, "peki öyle ise burada işin ne? Niçin 
gidip öldürmüyorsun?" anlamında bir soru yöneltmedi. Aslında 
H. Ünver'in bir inşam öldürebilecek kadar canavarlaşabileceğini dü-
şünemiyordu. Belki sarhoş halinde ve duygularının en köpürmüş anın-
da karşısına çıksaydı Doğan, bir facia  meydana gelebilirdi. Ama o 
tehlike atlatılmış sayılabilirdi diye düşünüyordu. Kısa bir sessizlikten 
sonra asistan; 

— tki eski arkadaş olarak Doğan'la Necdet hiç görüşmezler mi? 
— Bütün arkadaşlar, yani tüm sınıf  arkadaşları görüşür diye bir 

kural yok. Hem sen onların ilişkilerini, Doğan'ın benimle olan iliş-
kilerinden önde tutar gibisin. Ama mademki seni sorunun o yönü daha 
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çok sardı, söyliyeyim. Necdet her fırsat  buldukça, Doğan'a uğıar. 
Onun nasıl kafası  çalışmaz bir dangalak olduğunu herkesin içinde yü-
züne vurur. Dar bir yörenin çocukluk arkadaşları olduklarından, Do-
ğan Necdet'in saldırganlıklarını açıkça hakaret sayıp işi kaba kuvvete 
dökemez. Aslında hem korkar, hem de mağazasında çalışan personele 
Necdeti önemsemediğini göstermek ister. îster ama bal gibi de önem-
ser. Necdet'e karşı korkunç bir yılgınlığı var. 

— Peki, neden bu iki kişiyi yanyana getirmek istedin. Necdet'i 
biliyorsun. Çok okuyan, kendisini Türkiye'nin en aydın kişisi sayan 
ve bunu her fırsatta  açıkça ifadeden  de zevk duyan bir tip. Üstelik her-
kese karşı saldırgan, herkesle tarışan, acımasız bir arkadaşımız. 

— Bunların bana yapılan hakaretle ne ilgisi var? 
— Sana bir hakaret yapılmamış. Bak dinle. Biraz önce Doğan'ın 

evinde sanki kralmış gibi hareket ettiğini sen söyledin. Kendisini kral 
gibi göstermeğe koşullandırmış bir kişi sadece kendi aile bireyleri 
karşısında değil, araya sen ve annen de girince hepinizin huzurunda 
hedef  kılınacağı saldırıların ağırlığını neden anlamaz görünüyorsun? 
Eşinin, annesinin, kız kardeşlerinin, eniştesi ve düğürünün huzurunda 
düşmesi olasılığı kuvvetli feci  durumu Doğan bir an için aklına geti-
rince kaçıp gitmek istemesi pek doğal görünüyor. Hele biraz da çakır 
keyif  olunca Necdeti susturabilirsen sustur! Doğan'ın orayı terk et-
mek istemesi senin, bana göre hiç geçerli olmayan anlamlaştırmanın 
aksine, sırf  kendini koruma güdüsüne dayanıyor. Bir nevi nefis  sa-
vunması. Dolayısı ile sizin e\den uzaklaşabilmek için de o anda bir 
gerekçe bulmalı idi. O anda koministlik yakıştırmasını bulmuş. Necdet 
sol eğilimli olmasaydı, Doğan yine de mutlaka başka bir neden öne 
sürecekti. O anda önemli olan oradan kaçıp kurtulmaktı. Kızılacak de-
ğil belki acınacak bir davranış Doğan'mki. 

H. Ünver bir zaman sustu. Sonra hüzünle sokağı, dışarıyı izle-
meğe başladı. Birkaç dakika sonra asistan arkadaşına, «Aga sana mü-
teşekkirim. Beni nasıl rahatlattın bilemezsin. Sanırım sen hakhsın. 
Onları birlikte çağırmak hata imiş. Ben gidip şu tabancayı yerine ve-
reyim. Hoşça kal» dedi. 

DEĞERLEME 
Örnek olaylarımızda görülen ortak noktaları belirlemekle değer-

lememizi yapmanın yararlı olacağını sanıyorum. Örneklerin her ikisi 
de günlük yaşamla, genel insan ilişkileri ile ilgilidir. Örneklerde görü-
len iletişimde verici ve alıcı taraflar  arasmda tartışmasız güven duygu-
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gusunun varlığı anlaşılıyor. Taraflardan  birinin diğerine üstünlüğü 
sözkonusu değil. Başka bir değişle taraflardan  biri görüşlerini diğerine 
herhangi bir baskı türü ile kabul ettirme çabasında değil. Bu husus 
aralarındaki eşitlikçi, demokratik espiriyi güçlendirerek karşılıklı gü-
ven duygusunu daha da pekiştiriyor. Böylece kurulan diyalogda taraf-
lar savunma durumuna girme ihtiyacı duymadıkları için yoğun bir 
kişilerarası iletişim sürecinin oluştuğu görülüyor. Her iki örnekte de 
ele alınan bir tarafın  sorunu, taraflararasmda  ortak sorun haline dö-
nüşüyor. Taraflar  bu ortak sorun üzerinde düşünür konuşurken, yu-
karıda değinilen biçimde adeta sesli düşünüyorlar. Bu şekilde de ka-
nıtlanan bir iki nokta dışında birbirlerini yargılama yok, ama sorun-
ları çözümleme ve anlama çabası var. Onları bu yöne iten temel iki 
öge bize göre karşılıklı güven ve birbirlerini dinlemesini bilmektir. 
Aslında karşılıklı güven olmasaydı. Böylesine özel, kişisel ve duygusal 
konularda diyaloga hemen girilemezdi. Birinci örnekte Nuri'nin baş-
lattığı diyalogda tarafların  hemen konuya girebilmeleri, ikinci örnekte 
de H. Ünver'in asistan arkadaşına duyduğu güven dolayısı ile hemen ko-
nuya eğilmeleri bu şekilde gerçekleşebilmiştir. Yine birinci olayda Nu-
ri'nin, ikinci olayda da asistanın iyi birer dinleyici olmaları muhatap-
larının konuşmalarını ve konuştukça açılmalarını sağlamıştır. Birinci 
örnekte Dursun, ikinci örnekte Ünver serbestçe konuşabildikleri için, 
Nuri ile asistan konuştuklarında sözlerini onlara gereken dikkatle 
dinletebilmiştir. Dinlenilmek isteyen kişi, dinlemesini bilmelidir kuralı 
örneklerde tam yerini bulmuştur. 

Dikkat edileceği gibi Dursun'a ve Ünver'e sunulan hizmet profes-
yonel değildir. Ancak birçok durumdaki profesyonel  hizmetten daha 
etkin sonuç alınması sağlanmıştır. Bununla profesyonel  hizmetlerin 
önemini elbette küçümsediğimiz düşünülemez. Demek istediğimiz; 
bir konuya içtenlikle eğilmek, olumlu sonuç elde etmeği gerçekten is-
temek ve bu sonucu kişisel çıkar ve prestij elde etmek için kullanmadan 
istemek durumlarmda insan deneyimsiz de olsa genel mantık, ve sez-
gileri ile başarılı sonuç alınmasında yararlı olabilir. 

Anlamak için, anlaşılmak için güven duyacağınız bir ortamda 
dinlemesini de en az konuşmak kadar öğrenmek gerekiyor. Dinler-
sek, dinleyebilirsek konuşulanları anlayabiliriz ve konuşmalarımızın 
dinlenilmesi şansı artar. Konuşma merakımızı frenliyemediğimiz  öl-
çüde de hem konuşulanları anlama oranımız azalır, hem de sözleri-
mizin dinlenilme olasılığı düşer. Sonuçta da daha az anlarız, daha az 
anlaşılırız. 



TÜRK YAZIN VE SANAT YAŞAMINDA KÖY 

A. öykü ve Romanda Köy1 

Prof.  Dr. Cevat Geray 

1950'de Mahmut Makaı'm "Bizim Köy"ünün yayınlanması bir 
bomba etkisi yaratmıştır. İ948-49 yıllarında Varlık Dergisi'nde çıkmış 
olan köy notlarını bir araya getiren bu kitap, Türk Yazınında önemli 
bir dönemeç noktası olmuştur. Makal'm, "Bizim Köy"ünden sonra 
köy yaşamına karşı ilgi birdenbire artmıştır. Sanat, düşün ve yazın 
adamlarımız bu konuya sahip çıkmışlardır. "Bizim Köy"ün yazarı, 
1950 öncesi ve sonrası dönemlerde siyasal gücü elinde bulunduranların 
şiddetli tepki ve baskılarıyla karşılaşmıştır. Buna karşm, köy sorunu, 
Türk okuyucusunun ve yazarlarının benimsediği, sevdiği bir konu 
niteliğini korumuştur. 

Bilindiği gibi, "Divan Edebiyatı", gerçeklerden ürkmüş ve kaçmış-
tır. Bu nedenle, Anadolu ve köy gerçeğine eğilmemiştir. "Halk Edebi-
yatı" da, beklenenin aksine, köyü ve köylünün yaşantısını yansıtmak-
tan uzak kalmıştır. Fakat "Bizim Köy", Türk yazınında köyü konu 
edinen, köy sorunlarını dile getiren ilk yapıt değildir. 1890'da Nabizade 
Nazım, "Karabibik" adlı küçük romanıyla, köyü köylüyü Türk yazı-

1 Bu konuyla ilgili açıklamalarda, yazarların yapıtları dışında, aşağıdaki kaynak-
lardan geniş ölçüde yararlanılmıştır: 

Gündüz Akıncı, Türk Romanında Köye Doğru. A.Ü.D.T.C.F. Yayını, No: 99, 
Ankara, 1961. Tahir Alangu, "Sabahattin Ali Üzerine", Değirmen, Dağlar ve Rüzgar, 
İstanbul, Varlık Yayını (1965), s. 5-58, Şevket Süreyya Aydemir, "Toprak Uyanırsa", 
İmece,  C: 3, No: 35, (1964), s. 34-36. Fakir Baykurt, "Toprak Uyanırsa", tmece, C: 3, 
No: 34 (1964), s. 2-6. Beş Romancı Köy  Romanım Tartışıyor,  (Fakir Baykurt, Kemal Tahir, 
Mahmut Makal, Orhan Kemal, Talip Apaydın), İstanbul Düşün Yayınevi, 1960. Kemal 
Karpat, Türk  Edebiyatında  Sosyal  Konular,  İstanbul 1962. Muzaffer  Sencer, "Türkiye'de 
Köye Yönelme Hareketleri", Sosyoloji  Dergisi  Sayı: 17-18 (1962-1963), s. 223-241. Cavit 
Orhan Tütengil, "Türkiye'de Köy ve Aydınların Tutumu", Sosyoloji  Dergisi,  Sayı: 17-18 
(1962-1963), s. 106-118. - Köy  Sorunu ve Gençlik,  Türkiye Milli Gençlik Teşkilatı Yayını, 
İstanbul, 1967. - "Ziya Gökalp'in İktisadi Görüşleri", Sosyoloji  Konferansları,  V. Kitap, 
İstanbul 1965. 
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nına ilk kez sokan yazar olmuştur. Romanda, tarlasını sürecek öküzü 
bulunmayan köylünün acıklı durumu anlatılmaktadır. Kara bilgisizlik, 
okuma yazma öğrenme isteği, topraksızlık, köylü kızın evde kalması 
gibi toplumsal sorunlar "Karabibik"te ele alınmıştır. N. Nazım'a 
göre, köy, "devletin ancak vergi ve asker almak için hatırladığı bir 
yer"dir. Ebubekir Hazım Tepeyran'm 1909'da yayınlanan "Küçük 
Paşa" adlı romanı, bir ucu İstanbul'un paşa konaklarından birine 
değin uzanan, öbür ucu köyde acıklı biçimde sen bulan bir aile dramını 
konu edinmiştir. Kuşkuyla bozulan evlilik, bir daha kavuşulamayan 
dirlik ve düzen, kötü yaşam koşullarının doğurduğu amansız hastalık-
lar, romanın olaylar dizisi içinde yer almakta, köyün yaşantısını belli 
ölçüde yansıtmağa çalışmaktadır. 

Reşat Nuri Güntekin'in "Çalıkuşu" romanı (1923), köy roman-
tizminin başlangıcı olan bir yapıttır. Aynı yazarın "Yeşil Gece"si, ka-
saba dalaveresini, son medreselilerin din sömürücülüğünü anlatmak-
tadır. Güntekin, "Anadolu Notları"nda, kırsallıktan kurtulup kent-
leşmesini tümleyememiş olan Anadolu kasabalarını, kentlerini ele al-
mış, yolunu köye düşürmemiştir. 

Sadri Ertem'in "Çıkrıklar Durunca" adlı yapıtı, köyü kasabalaş-
tıran bir nitelik taşımaktadır. 

Refik  Halit Karay'm "Memleket Hikâyeleri" (1919) köyü değil 
daha çok, kenti kimi Anadolu kentlerini kasabalarını, anlatır. R. 
Halit Karay'dan 15 yıl sonra Bekir Sıtkı da, halkm ve köylünün yaşan-
tısını inceleyerek yazdığı öyküleri, "Memleket Hikâyeleri" adıyla ya-
yınlamıştır. Yazar, öykülerinde köylünün kasaba eşrafıyla,  ağalarla 
ilişkilerini anlatmaktadır. Bu ilişkileri, yazarın bir öyküsüne verdiği 
başlıkla özetlemek olanaklıdır: "Köylünün Yediği Kazık". Nahid 
Sırrı, daha önce Yeni Türk ve Varlık dergilerinde çıkan yazılarım 
"Anadolu'da Yıl Notları" başlığıyla bir kitapta toplamıştır (1939). 
Kitap, yazarın Ankara yakınındaki üç köy iJe öteki illerde yaptığı ge-
zilere ilişkin izlenimlerini biraraya getiriyor. Bu notlar da, köy gerçeğini 
tüm olarak ortaya çıkaracak derinliğe kavuşmuş değildir. 

Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun 1932'de yayınlanan "Yaban"ı, 
köye ve köylüye yabancı olan bir kent çocuğunun köydeki öyküsünü 
konu edinmiştir. Köylünün çektikleri, yol vergisi, güneş altında aç 
susuz çalıştırılan yoksullar, Yaban'da dile getirilmiştir. Yazar, yapı-
tında, köyün geri durumundan, kara bilgisizliğinden sorumlu tuttuğu 
aydmlara şöyle sesleniyor: 
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"... Bu satırları heyecanla okuyacak arkadaş, sen \e ben onları 
asırlardan beri bu yalçın tabiatın göbeğinde herkesten, her şeyden ve 
her türlü yaşamak şevkinden mahrum bir avuç kazazede halinde bırak-
mışız. Açlık, hastalık ve kimsesizlik bunların etrafını  çevirmiştir. Ve 
cehalet denilen zifiri  karanlık içinde ruhları, her yanından örtülü bir 
zindanda gibi mahpus kalmıştır". 

Yakup Kadri Karaosmanoğlu, "Yaban"da, köyün hazin bir res-
mini çizdikten sonra, bunun nedenini şöyle açıklıyor: 

"Bunun sebebi, Türk münevveri genç, sensin! Bu viran ülke ve 
bu yoksul insan kütlesi için ne yaptın ? Yıllarca onun kanını emdikten 
ve onu bir posa halinde katı toprak üstüne attıktan sonra şimdi de 
gelip ondan tiksinmek hakkını kendinde buluyorsun. Anadolu hal-
kının bir ruhu vardı; nüfuz  edemedin. Bir kafası  vardı; aydınlatamadın. 
Bir vücudu vardı; besleyemedin. Üstünde yaşadığı bir toprak vardı; 
işletemedin. O, katı toprakla kuru göğün arasmda bir yabani ot gibi 
bitti. Şimdi, elinde orak, buraya hasada gelmişsin'. Ne ektin ki, ne bi-
çeceksin ?" 

Buraya değin sözünü ettiğimiz yazarlar, görev, gezi, askerlik, sür-
gün ve benzeri nedenlerle köyü kısa süre gören, yakından tanımayan 
köy gerçeklerinin derinliklerine inemeyen kent çocuklarıdır. Bunlar, 
yapıtlarında köyü ve köylüyü, yüzeyde kalan gözlemlere duyanarak 
anlatırlar. Köy gerçeklerini, dışardan göründüğü gibi yansıtan bu 
yazarlar, köye ve sorunlarına, ülküsel ve duygusal bir açıdan eğilirıer. 

Yazınımızda gerçek anlamda köy ve köylü sorunlarının yansıtıl-
ması 1950'lerden sonra başlamıştır. Daha doğrusu köy dıştan değil, 
içten görülmeye başlanmıştır. Kuşkusuz bu gelişim ve değişim birden-
bire olmamıştır. Halkevlerinin açılışı, Batı \e Doğu dillerinden soy-
yapıtların çevrilişi, köylü çocuklarının okuduğu parasız yatılı Köy 
Enstitülerinin kuruluşu gibi etkenlerin bunda büyük payı vardır. 
Kestirmeden söylemek gerekirse yazarların yetişim kaynağı değişmiş-
tir. Örneğin, Cemal Süreya'nın bir araştırmasına göre (Papirüs, sayı 28) 
Tanzimat döneminde yazar ve ozanlarımızın % 79.5'i İstanbul'da % 
7.1 'i Anadoluda doğmuştur. Serveti Fünun döneminde İstanbul do-
ğumluların oranı % 73, Anadolu doğumluların oranı ise % 11.7'dir. 
Cumhuriyetten sonra bu oranlarda büyük bir değişim ortaya çıkmış, 
İstanbul doğumluların oranı % 29, Anadolu doğumluların oranı 
% 67 olmuştur. Bugünkü sınırlar dışında doğanların oranı: Tanzimat 
döneminde % 13.4; Servetifünun  döneminde % 11.7; Cumhuriyet 
döneminde % 4'tür). 
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Bu ayrıntısız sayılama yazarlarımızın yetişim kaynaklarındaki 
büyük değişikliği göstermektedir. Yazınımızın gerçekçi boyutlar ka-
zanmasında önemli etkenlerden biri budur. Başka etkenler de vardır. 
Sözgelimi... gerçekçi Türk Yazınına geçişte, Sabahattin Ali'nin roman 
ve küçük öyküleri ayrı bir önem taşımaktadır. Yazar, 1937'de yayın-
lanan "Kuyucaklı Yusuf"  adlı romanında bir köy, çocuğunun kasaba-
daki yaşantısını, kasabayı anlatıyordu. Anadoludan topladığı derle-
melere dayanan bu öykülerde duru bir gerçekçilik göze çarpar. "Kağnı" 
(1935), bir yandan köyün kapalı dünyasında örtbas edilen suçları an-
latır, öte yandan, köylünün devlet kapısından yargı düzeneğinin iyi 
işlememesinden duyduğu yılgınlık duygusunu dile getirir. "Kamyon" 
(1935), büyük kente çalışmaya giden köy delikanlısının öyküsüdür. 
"Asfalt  Yol" "Ses" (1937) ve "Köpek" (1937) adlı öykülerinde S. 
Ali, köylünün aydına karşı tutumu, amirlerin köylüye davranışı, ay-
dının köylüden kopuşu ve ona yabancılaşması, kentlinin köylüye karşı 
hafifliği  ve zalimliği gibi konuları işlemektedir. Köylüler üzerindeki 
jandarma baskısı, yazarın "Sıcak Su" (1936) adlı öyküsünde dile ge-
tirilmiştir. Köye giden Halkevcilerin köylü ile ilişkilerindeki gülünç 
tutumları, "Bir Konferans"  (1941) adlı öyküde açıklanmıştır. Yazar, 
"Çirkince" (1947) başlıklı öyküsüyle, zeytinci ve bağcı köyüne yer-
leştirilen tütüncü göçmenlerin yarattığı sorunları anlatmaktadır. An-
laşıldığı üzere, S. Ali, kendisinden sonra Mahmut MakaFların, Ta-
lip'lerin, Fakir'lerin ve öteki gerçekçi yazarların ele aldıkları sorunları 
roman ve öykülerinde işlemekle, "ülkücü \e duygusal köy yazının-
dan "gerçekçi köy yazını"na geçiş halkasını kurmuştur. İşte, böyle 
bir gelişim içinde, Mahmut Makal, köyün içinden çıkan, köyü yaşıya-
rak tanıyan bir yazar olarak, köy yaşantısını daha sağlam temeller 
üzerine oturtmasını bilmiştir. 

"Bizim Köy"ün, onbirinci baskısı yapılmıştı. Bu, Türkiye ölçü-
lerine göre bir rekor sayılır. Makal, bununla yetinmemiştir. Köy, 
eğitim ve kalkınma sorunlarını konu edinen yapıtlarıyla kendi reko-
runu kırmaya çalışmaktadır. Makal'ın yapıtlarından kimilerini burada 
anıyoruz: "Köyünden" (1952) "Hayal ve Gerçek adıyla (1957) de 
Üçüncü Baskı), "Memleketin Sahipleri" (1954, Üçüncü Baskı), "Kuru 
Sevda" (1957, 2. Baskı), "Köye Gidenler" (1959), "17 Nisan" (1959), 
"Eğitim Yolumuz Nereye", (1960), "Kalkınma Masalı" (1960), "İplik 
Pazarı" (1961). Mahmut Makal, açtığı çığırda yalnız kalmamış, ger-
çekçi yazarlar, ardı ardına verdikleri yapıtlariyle, henüz bilimsel çev-
relerin gereği gibi eğilemediği birtakım sorunları su yüzüne çıkarmak 
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yoluna gitmişlerdir. Fakir Baykurt, Talip Apaydın, Yaşar Kemal, 
Kemal Tahir, Orhan Kemal, Dursun Akçam, Ömer Polat, Mehmet 
Başaran, Sait Faik Abasıyanık, Kemal Bilbaşar, Aziz Nesin bu yazar-
lar arasındadır2. 

Bu gözlemci ve gerçekçi yazarların elinde Türk roman ve öykü-
sünün haritası değişmiştir. Daha doğrusu Anadolu türlü bölgeleriyle 
roman ve öykünün hem doğal hem de toplumsal çevresi olmuştur. 
Örneğin Güney Anadolu, Toroslar ve Çukurova yöreleri Yaşar Ke-
mal'in Teneke,  Ortadirek,  Yer  Demir Gök Bakır,  Ölmez Otu, İnce  Me-
med,  Demirciler  Çarşısı;  Orhan Kemal'in Vukuat  Var,  Hanımın  Çiftliği, 
Kanlı  Topraklar,  Bereketli  Topraklar  Üzerinde  adlı yapıtlarında toplum-
sal sorunlarıyle ele alınmıştır. Orta Anadolu Bölgesi Kemal Tahir'in 
Sağır  Dere, Kör  Duman, Rahmet Yolları  Kesti,  Yedi  Çmar Yaylası, 
Kelleci  Mehmet,  Köyün  Kamburu  Talip  Apaydının  Ortakçının  Oğlu; 
Sarı  Traktör,  Define,  Yar  Bükü, Yoz  Davar, Tütün  Yorgunu;  Fakir 
Baykurt'un Yılanların  Öcü, Irazcanın  Dirliği,  Amerikan  Sargısı,  Kap-
lumbağalar,  Tırpan  romanlarına konu olmuştur. Ege Bölgesini de Tü-
tün Zamanı,  Yağmurlar  ve Topraklar,  Susuz Yaz''da  Necati Cumalı; 
Yılan  Hikâyesi,  Bir Karış  Toprak'ta  Samim Kocagöz,  işlemiştir. Doğu 
Anadolu Bölgesini de Cemo ve Memo'da  Kemal Bilbaşar; Ölü Ekmeği, 
Taş  Çorbası,  Kanlı  Dere'nin  Kurtları  adlı yapıtılarında Dursun Akçam; 
Mahmudo  ile Hazel,  Dilan'du  Ömer Polat anlatmıştır. Bunun gibi 
Güney Doğu Anadolu bölgesi de Bekir Yıldız'm Kaçakçı  Şahan, Reşo 
Ağa adlı yapıtlarında sergilenmiştir. Böylece, doğudan batıya değin 
tüm Anadolu, köyü ve köylüsüyle öyküye, romana girmiştir. Bu ger-
çskçi, halkçı yazarlar, romanlarında, öykülerinde Anadolu insanını, 
köyü anlatırlar. Yoksulluk, yazgıcılık, dışarıya kapalılık, yeniye karşı 
ilgisizlik, boş inanmalar, büyücülük, bilgisizlik, eşikiya, ağalar, toprak 
yetersizliği, öğretmenin savaşı ve benzeri konuları ele alırlar. Örneğin, 
ağa ve ağalık sorunu değişik yönleriyle Yaşar Kemal'in İnce  Memed'in-
de, Samim Kocagöz'ün Bir çift  Öküz,  Kemal Bilbaşar'ın Cemo ve Me-
mo, Fakir Baykurt'un Yılanların  Öcü ve Tırpan,  Kemal Tahir'in Kör 

2 Bu ve öbür yazarların, köyle ilişkili (metin içinde ayrıca sözü edilmeyen) yapıtları 
şunlardır: 

Fakir Baykurt - Onuncu Köy, Yılanların Öcü, İrazcanın Dirliği, Cüce Mehmet, 
Çilli, Efendilik  Savaşı: Hayrettin Uysal - Yollar Çamur; Kemal Tahir - Sağır Dere, Rah-
met Yolları Kesti, Köyün Kamburu, Yedi Çınar Yaylası, Göl İnsanları: Orhan Kemal 
- Bereketli Topraklar Üzerinde; Samim Kocagöz - Yılan Hikayesi, Onbirlerin Dönüşü; 
Sunullah Arısoy - Kara Pürçek; Talip Apaydın - Bozkırda Günler; Yaşar Kemal - Sarı 
Sıcak, Yusufçuk  Yusuf. 
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Duman, Dursun Akçam'ın Kanlı  Dere'nin  Kurtları  yapıtlarında kaim 
çizgileriyle vurgulanmıştır. Köydeki ilkel yaşam koşullarım hazırla-
yan, bunların sürüp gitmesini sağlayan etkenlerden biri olarak gösterir-
ler ağalık kurumunu. 

Ağalık sorunuyla topraksızlık sorunu içiçedir roman ve öyküler-
de. Daha doğrusu bu iki sorun birbirine bağlı olarak algılanıp yansıtı-
lır. Çünkü köklü bir toprak reformu  yapılmamıştır. Bu yüzden belirli 
ellerde toplanmıştır topraklar. Ortakçılık ya da yarıcılık sürüp git-
mektedir. Köylünün kendisinin olan, kendisinin ekip biçeceği toprağa 
kavuşması en büyük özlem ve tutkusudur. Gelgelelim bir yandan sü-
rüp gelen topraksızlık, bir yandan yeterince toprağa sahip olamayış, 
olanı gereği gibi işleyemeyiş de birer sorun olarak belirir romanları-
mızda ve öykülerimizde, Gizli işsizlik bunlardan biridir. İnsan gücü-
nün değerlendirilmeyişi, kış boyunca yapılacak bir işin olmayışı köy-
den kentlere göç olgusuna yol açar. Kimi roman ve öykülerde de bu 
göç olgusu içinde yer alan köylülerle karşılaşırız. Gerçekte bu köylü-
ler köyden bütünüyle kopamazlar; bir ayakları kentte, bir ayakları 
köydedir. Kimileri mevsimlik işçidir bunların, kimileri de köyden 
kopmak kente yerleşmek isteı. Bocalar durur. Kısacası bu köylüler, 
,Köyün besleyemediği, toprağın şehre yani işe ve ekmeğe ittiği" insan-
lardır. Özellikle Orhan Kemal'in Vukuat  Var,  Hanımın  Çiftliği,  Eskici 
ve Oğulları,  Kanlı  Topraklar,  Bereketli  Topraklar  Üzerinde,  Gurbet 
Kuşları,  adlı romanlarında köylülükle işçilik arasında bocalayan, köyle 
kent arasında çile dolduran bu insanların dramları gösterilir. Şöyle 
de söylenebilir: "köy boşalımı", kırsal alanlardan kentlere göç olayı 
son yıllarda roman ve öykülerimizde üzerinde en çok durulan konu-
lardan biri olmuştur. Örneğin Yaşar Kemal'in Yer  Demir, Gök Bakır, 
Orta Direk,  Ölmez Otu adlı üçlüsü, Ümit Kaftancıoğlu'nun  Yelatan'ı, 
Fakir Baykurt'un Köygöçüren'i,  Samim Kocagöz'ün Bir Karış  Top-
raklı  Ömer Polat'ın SarıgüVü,  Lutfi  Kaleli'nin Haşhaş'ı,  Yılmaz Gü-
ney'in Boynubükük  Öldüler'i,  bu soruna ayna tutar. Öte yandan bu 
sorunun yurt dışına taşan, ekmeğini başka ülkelerde kazanmaya ça-
lışan köylülere yönelik yanı da vardır. Onları başka ülkelere çeken 
özlemler, umutlar ve tutkular, oralarda karşılaştıkları çetin koşullar 
da romanların öykülerin konusu olmuştur. Sözgelimi Bekir Yıldız'ın 
Türkler  Almanya'da,  Sahipsizler,  Alamarı Ekmeği,  Adalet Ağaoğlu'-
nun Fikrimin  İnce  Gülü adlı yapıtlarında bu insanların yaşamlarından 
acılı kesitler buluruz. Günümüzün gerçekçi yazınının önemli bir özel-
liği, Anadolu insanında yaşama isteği uyandırmak, onu çağdaş hayat 
kavramlarına göre hareket etmeye özendirmek eğilimidir. Artık, köy-



TÜRK YAZIN VE SANAT YAŞAMINDA KÖY 135 

lüde yeni dünyalar arama isteği uyandırarak onu durgunluktan kur-
tarmaya yöneltici bir tutum söz konusudur. Bu yazın türünde, dünya 
zevklerinin günah sayılmadığı, yaşamanın doğal sonucu olduğu sa-
vunulur. 

Yukarıda adı geçen yazarlardan bazıları, Orhan Kemal, Kemal 
Tahir, Aziz Nesin ve Sait Faik, kasabayı, köylünün kentle, kasabayla 
ilişkilerini, çoğu kez, kentteki köylüyü ele alırlar. Değişme ve kentleş-
me süreci içinde köyden kente, kasabaya göçenlerin yaşantısını yansı-
tan bu yapıtlarda, köy-kent ilişkilerine daha başka bir açıdan bakıl-
maktadır. Köylü, kasabalıya kuşku ile bakar. Onun, kendisini iste-
meyen, küçük gören bir insan olduğunu anlar. Orhan Kemal, "Bere-
ketli Topraklar Üzerinde" adlı romanıyla köylüyü büyük kentte iş 
ariyan, orada, kalbsiz patronların, halkı sevmeyen devlet memurları-
nın elinde oyuncak olan bir yabancı olarak tanımlar. Kemal Tahir'in 
Sağırderesi,  kente gelen köylünün yaşantısını yansıtır. Bu yapıtlarda 
Türkiye'nin toplumsal ve siyasal yaşamında önemli yer tutan kasaba-
nın köy üzerindeki etkileri açıklanır. Bu, köy gerçeğinin bir başka 
açıdan anlatımı demektir. 

Ağalık, topraksızlık, gizli işsizlik ve köy boşalımının yanı sıra 
roman ve öykülerimizde dile getirilen önemli sorunlardan biri de köy-
lünün ilkel üretim ilişkileri, acımasız doğa koşulları içinde bulunuşudur. 
Susuzluk, kuraklık, açlık ve bunlarla boğuşan köylülerin durumları 
birçok roman ve öyküde sergilenmiştir. Örneğin, Yaşar Kemal'in 
Teneke'si,  Talip Apaydın'ın Yarbükü,  Dursun Akçam'ın Kanlı  Dere-
nin Kurtları,  Ölü Ekmeği,  Necati Cumalının Susuz Yaz'ı,  Osman Şa-
hin'in Kırmızı  Yeli,  Abbas Sayar'm Yılkı  Atı, Can Şenliği  .... gibi 
yapıtlarında doğanın acımasız koşullarıyla didişen köy insanımızın 
acıklı yaşantısını buluruz. 

Günümüz yazarlarının ele aldıkları öteki bir köy sorunu da, ta-
nnan makinalaşmasının etkileridir. Talip Apaydm'ın Sarı  Traktör 
adlı romanında, traktörün, hızlı ve verimli çalışan, bu yüzden sahibine 
üstünlük sağlayan, çok para kazandıran, insandaki başarı duygusunu 
arttıran bir araç olduğu açıklanır. Köylülerin traktör satuı almazdan 
önceki kuşkuları ve duyguları anlatılır. Yaşar Kemal, Çukurova  Yana 
Yana  adlı röportaj-öykülerinde, tarımın makinalaşmasının Çukur-
ova'da yarattığı etkileri ele ahr. İşsiz kalanların traktöre nasıl düşman 
kesildiklerini, sonunda sıkıntının asıl nedeninin toprak yetersizliği 
olduğunu anladıklarım anlatır. Yaşar Kemal, traktörün girmesiyle, 
toprak sahibine kan bağlarıyla bağlı olmayan kiracı ya da ortakçıların 
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topraktan atılmaları gerçeğini ortaya koymaktadır. Kemal Bilbaşar'ın 
öykülerinde de, Pembe Kurt,  traktörün etkileri anlatılmıştır. 

Gerçekçi Türk yazım, köylü ve ağa ilişkilerini de olduğu gibi or-
taya çıkarmıştır. Ağaların saltanatına son vererek köylüyü toprak 
sahibi yapan, bağımsızlığa kavuşturan eşkiya tipi, Kemal Tahir'in 
Rahmet Yolları  Kesti,  Yaşar Kemal'in İnce  Memet  adlı romanlarmda 
anlatılır, hatta ülküleştirilir. İlkel üretim ilişkileri içinde köy insanının 
zamanından önce fiziksel  ve ruhsal yönden çöküşü, doktorsuzluk ve 
sağlık sorunu da roman ve öykülerde ele alman konulardandır. Sözge-
limi Kemal Tahir'in Köyün  Kamburu,  Fakir Baykurt'un Can Parası, 
Karın  Ağrısı; Talip Apaydm'ın Tütün  Yorgunu...  adlı yapıtlarında bu 
soruna değişik yönlerden parmak basılır. 

Köylerdeki tutucu güçlere, feodal  kalıntılara karşı direnen aydın-
rın savaşımları da roman ve öykülere konu olmuştur. Köyde çalışan 
ya da köylülerle ilişki kuran öğretmenler, kaymakamlar, doktorlar 
köye bilinç taşımak, köylüleri bilinçlendirmek, onlarm gözlerindeki 
perdeyi kaldırmak isterler. Sorunlarının çözümünde ön ayak olmak 
isterler. Karşılarına ağalar, tutucu din adamları, eğemen güçlerin tem-
silcisi bilgisiz muhtarlar çıkar bunların, Yalana dolana baş vururlar. 
Aydınları karalar, yerlerinden oynatırlar. Başka yerlere sürdürürler. 
Bu sorun Yaşar Kemal'in Teneke'sinde  Fakir Baykurt'un Onuncu 
Köy'ünde,  İlhan Tarus'un Yeşil  Kaya  Savcısı'nda,  Mahmut Makal'ın 
Zulüm  Makinası,  Karanlığa  Zorlayanlar...  adlı yapıtlarında kalın çiz-
gileriyle verilmiştir. 

Aydınların savaşımı yanında sık sık deşilen, üzerinde durulan so-
runlardan biri de köy kadının durumudur. Kadının ezilmişliği, kul-
luktan yurddaşlığa geçemeyişi, yörel baskıların altında ezilişi, kumalık 
ilişkileri romanlarda olsun, öykülerde olsun tüm çıplaklığayla vurgu-
lanmıştır. Örneğin Bekir Yızdız'm Bedrana,  Beyaz Türkü...  adlı yapıt-
larında, Fakir Baykurt'un Tırpan'mda,  Gülten Dayoğlu'nun DöVünde, 
O.Z. Özturanlı'nın Kör  Karga'sında  bu sorunu bütün burukluğuyla 
görebiliriz. 

Türk romanında, köy sorununa çözüm yolları arama eğilimi be-
lirmiştir artık. Şevket Süreyya Aydemir'in Toprak  Uyanırsa,  (1963) 
Fakir Baykurt'un Amerikan  Sargısı  (1967) Kaplumbağalar  (1967) 
adlı romanları buna örnek alarak gösterilebilir. Ekmeksizköy öğret-
meninin anılarına dayanan Toprak  Uyanırsa  da, emekli bir köy öğret-
meninin, köydeki dirlik ve düzenliği kurma, yerel önderüği geliştirme 
ve devlet kuruluşlarının desteğini sağlama yoluyla köyün kalkınma-
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sına katkıda bulunabileceği anlatılmaktadır. Ekmeksiz köyün uyanık 
imamı, köye gelen öğretmene, "Köyün dirliğine el atmadan, Kelte 
pe'ye mektep değil darülfünun  açsan nafile.  Sen köyün dirliğine el at 
oğlum, dirliğine bak" diyordu. Köyün dirliği düzelmedikçe köyün 
geçimi düzene koyulmadıkça, toprak kısırlaştıkça, çoraklaştıkça, okul 
açmaktan hiçbir şey çıkmayacaktır. Tabiata karşı topluca savaş ge 
reklidir. Tabiatı'yenmek için onun kanunlarına hakim olmalıdır. Bu 
nun için de, köylü kader birliği etmelidir. Fakat "bu savaş yalnız kö 
yün gücüyle olmaz ki.." "Tabiat köyün hem büyük dostu, hem de bü 
yük düşmamdır... Devletin bir vazifeyi  de, köyü tabiata karşı bu sa 
vaşında, çağımızın tekniği ve usulleri ile silâhlandırmaktır. Teşkilât 
landırmaktır. Köyün yaşayışını değiştirmek ve köyü yeniden yerleş 
tirmektir. İşte Devletin köyde hatta mektepten önce gelen işi budur". 

"... Köy hâlâ kendi başmadır. Köyün küçük alemini, ülkenin bü 
yük alemi içinde ele almalı ve bu iki alemi birbirine bağlamalı"dır. 
Çarkları işlemeyen kuruluşları, girişim gücünü ve heyecanını kaybeden 
politikacıyı ve aydını harekete geçirmek için halkın itici gücünden ya 
rarlanılmalıdır. "Uyuyan imkânlarla halkın itici, yaratıcı gücü" bir 
leşmelidir. 

Öğretmen, köylüyü önce birbirine, sonra okula ısındırdıktan son 
ra da devletin ve askeri makamların desteğini sağlayarak, "sıtma 
bükü" adı verilen batakhk kurutulur, "keklikpınarı" durumuna ge 
tirilerek tarıma açılır. "Herkese iş, herkese ocak, herkese toprak" 
ilkesi gerçekleştirilir. Köyde donatım, Pancar Üretimi, Hayvancılık 
ve Süt, Yapı Kooperatifleri  kurulur. Köylü, yeni plâna göre gösterilen 
arsalar üzerinde, devletin kredi ve gereç yardımından yararlanarak ken 
di evini yapar. 

Köyde değişen koşullar, köyün insanlarını da değiştiriyor. "Olay 
lara katılmak, güç ve işbirliği, daha iyisini istemek ve daha iyi olaca 
ğına inanmak Ekmeksiz köyde yeni bir zihniyet örgüsü yaratıyordu. 
Temeldeki değişiklikleri davet ederek Ekmeksizköyün madde ve ruh 
yapısında başka bir dokunun geliştiğini görmemek kabil değildi". 
Aydemir, bunu "basit ve mütevazı" bir sistem olarak nitelendiriyor. 
"İmkanların seferber  edilmesi", ve "Devletin tepeden inişi yerine, 
Devleti halkın kendi içine çekişi". 

Şevket Süreyya, romandan çok öğretmenler ve aydınlar için el 
kitabı niteliğini taşıyan bu yapıtıyla, köy kalkınması için birtakım ilke 
ler geliştirmiş bulunuyor. Ancak, iyimserlik sağlayan olumlu koşul 

/ 



138 CEVAT GERAY 

ların ve tiplerin tümü bu romanda bir araya toplanmıştır. Emekli bir 
öğretmenin köy içi ve dışı güçleri harekete geçirip köyü kalkındırması, 
fazla-iyimser  bir görüş olarak beliriyor. Hayatın gerçekleri, güçlükleri 
toplumu değiştirmeğe çalışanların karşılaştıkları engeller romanda yer 
almıyor. 

Fakir Baykurt'un "Amerikan Sargısı" köyün kalkınması için, 
"Türk köyüne bir iyilik yapalım" gerekçesi ile Amerikalıların giriştiği 
göstermelik çalışmayı ve yardımı değerlendirici bir romandır. Ameri 
kalılar, 40 bin Türk köyünde çalışma yapamayacaklarından, bunlar 
dan sadece birinde elde edilecek başarınm "az sonra her köyde duyu 
yulacağı, örnek alınacağı" düşüncesinden hareket ederler. Önceden 
pikniğe gittikleri Kızılöz köyünü, yola yakın olduğu ve kolayca erişi 
lebilir uzaklıkta bulunduğu için, örnek köy seçerler. Vali ve kayma 
kamın, Ankaradaki yüksek yöneticilerin benimsediği pilot projeyi, 
köylü söyleyişişle "pilot puruca"yı köylüler kuşku ile karşılarlar. Du 
rup dururken Amerikalıların yardım etmek istemesini bir türlü anla 
yamazlar. "Biz burada iyiyiz, halimizden memnunuz" derlerse de yö 
neticilere anlatamazlar. Onlar direnince, "Yapacaksa bizim hüküme 
timiz yapsın, Amerikalılar değil" derler. Köylüye, Amerikalıların 
"dağları devirecek güçleri olduğu" anlatılır. Köylü, işi yokuşa sürmek 
için, "madem bu kadar güçleri var, öyleyse halkın yelini, ışığını, gö 
rüşünü kesen, köyü ayazda bırakan tepsyi yıkıp düzleselerdi" diye 
söylenir. Amerikalıların aklı keser, bütün iş makinalarını köye yol 
layarak tepeyi yıkarlar. Yerine bir dostluk bahçesi" kurarlar. Buraya, 
Amerikadan getirilen "paynapıl" ağaçlan dikilir. Köyde fenni  kümes 
ve ahırlar yapılır. Amerikadan uçakla damızlık dana, tavuk getirilir. 
Köyün adı Kızılöz'den "Güzelöz"e çevrilir. Fakat ağaçların çoğu tut 
mamıştır. Tutanlar da zamanı gelmesine karşm meyva vermemiştir. 
Köylü, "bizim toprak bu ağacı sevmedi" diye bunun nedenini açıklar. 
Hayvanlar hastalanır. Danalar Amerikaya tedavi için gönderilir. Yine 
başarılı sonuç alınamaz. Tavukların yumurtaları boş çıkar, kabuktan 
ibarettir. Köylünün deyimiyle, "Dağ kuşu dağda, çöl kuşu çölde ol 
malıdır". Amerikayı tanımaları bilgi ve görgülerini arttırmaları için 
köyden kadınlı erkekli bir grup Amerikaya gönderilir. Bütün bunlar, 
köylünün "pilot puruca"ya olan kuşkusunun güçlendirir. Amerika-
lıların getirdiği domates, biber fideleri  ürün vermez, onlarm dağıttığı 
buğday ve arpa karalık olur. Köylünün gelecek yıl yiyeceği yoktur. 
Bunun üzerine, köylüler, Amerikalıların yaptığı bütün tesisleri bir gece 
içinde yakıp yıktıktan sonra, dostluk bahçesini yine eski durumuna 
getirir, yeniden tepe yaparlar. 
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Baykurt'un bu romanı, günümüzde kimi devlet kuruluşlarının, 
kimi illerin "örnek köy", "pilot köy" ya da "pilot proje" adı altında 
giriştikleri göstermelik, çalışmalar konusunda ders verici niteliktedir. 
Kızılöz köyünün öğretmeni Cemal, bu konudaki endişelerini şöyle 
anlatır: "Örnek diyorlar, böyle örnek olur mu? Kıyamet para dökü 
yorlar. Hadi örneği buldunuz, yarın okadar parayı nereden bulacak-
sınız?.. Bizim baçamız var, öteki köyler nereden bulacaklar? (Birer 
baça da onlar diksin, fakat)  fidanı  nereden bulacaklar? Ta Amerika 
dan getirtebilirler mi uçakla?". Teknik ve akçalı olanaklarm aynı köye 
yığılmasıyla birtakım gözle görülür sonuçlar ortaya çıksa bile, köylü-
nün duyduğu ihtiyaca dayanmayan, benimsemediği "örnek" çalış-
maların, nasıl son bulacağı konusunda "Amerikan Sargısı"ndan ala-
cağımız ders büyüktür. Amerikan  Sargısında  olduğu gibi Kaplumbağalar 
adlı romanında da köy sorununun değişik yanlarına parmak basar. 
Ayrıca köy kalkınmasının köylünün uyanmasma, kendi gücünün bi-
lincine varmasına bağlı olduğunu somut koşullar içinde göstermeye 
çalışır. Bunun için de Orta Anadolunun kıraç, verimsiz, pur taşlarıyla 
dolu bir köyü, Tozak köyü romana çevre olarak seçilir. Tozak köylü-
leri el ve gönül birliği yaparak doğayla yaman bir kavgaya girişirler. 
Daha doğrusu "bozkırın rengini değiştirme"ye girişirler. Bu girişim-
lerini gerçekleştirirler de. İmece, toplu çalışma düzeniyle kıraç, verimsiz 
pur taşlarıyla kaplı toprak parçasını Tozak köyünün yaşamını değiş-
tiren üzüm bağına dönüştürürler. Bu güç işi köylülerin kendi içlerinden 
çıkan Kır Abbas öncü kişilerin; Eğitmen Rıza, Rauf  Hoca gibi bu 
öncülere destek olan okumuşların girişimiyle başarırlar. Ne var ki 
doğayla savaşımlarını kazanan köylüler, yazçizciliğin karşısında sa-
vaş: yitirirler. Bağ durumuna getirilen purluğun kadostrosu yapa-
mamıştır. Köylüler yasalarm gereklerine uymamışlardır. Hazinenin 
arazisini işlemişlerdir. Bunun için de emeklerinin ürünü olan bağa ve 
ürünlerine el konmuştur. Dilekçeler yazılır, ilgililerle görüşülür; hiç-
bir yarar sağlanamaz. Bunun üzerine köylüler kendi emeklerinin ürü-
nü olan bağı bozar, talan eder, purluğu yine eski durumuna dönüş-
türürler. Böylece, bu romanında Fakir Baykurt, bir yandan Türk köy-
lüsünün yaratıcı gücüne, toplu çalışma düzeni içinde kalkınabileceğine 
olan inancını gösterirken bir yandan da köylüye destek olma şöyle 
dursun onun yaratıcı gücünü engelleyen bürokrasinin acımasız bir 
eleştirisini yapar. Köylü ve devlet ilişkilerinin işleyiş düzenini gösteıir. 
İki katlı, daha doğrusu bu iki boyutlu yönüyle roman, köy kalkmması 
sorununun değişik yönlerine ışık tutar. Köylülerin neleri başarıp ne-
leri başaramayacağını gösterir. 
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B. Röportaj ve Gezi Notlarıyla Köy: 
Roman ve öykü türünde ele alınan köy ve köylü sorunları, röpor-

taj, gezi yazıları, notlar .. gibi yazın türlerinde de değişik biçimde iş-
lenmiş, yansıtılmıştır. Özellikle, Fikret Otyam, Dursun Akçam, Tahir 
Kutsi Makal, Halil Aytekin, Muzaffer  Erdost ve Yılmaz Gümüşbaş, 
bu türde ün kazanmışlardır. Günlük gazetelerde yayınlanan röpor-
tajlarını, gezi notlarını "Gide Gide Anadolu" dizini adı altında, ayrı 
kitaplar biçiminde yayınlayan Fikret Otyam, Türk Dil Kurumu ve 
türlü gazetecilik ödülleri kazanmıştır. Kimi yapıtları şunlardır: "Ha 
bu diyar" (1959), "Doğudan Gezi Notları" (1960), "Harran-Hoy-
rat-Maym ve irip" (1961), "Uy Babo" (1962), "Topraksızlar" (1963), 
"Hû, Dost" (1964), "Bir Karış Toprak İçin" (1965), "Oy Fırat Asi 
Fırat, Denizi Yiyenler, Yaşama Duvarı, Kızamık Melekleri" (1966), 
"Can Pazarı", "Vay Kurban", "Hayvanlar ve İnsanlar".... 

"Analarımız" başlıklı yazı diziniyle Milliyet'in açtığı Karacan 
Armağanını kazanan Dursun Akçam, röportaj ve öykülerini "Analar 
ve Çocuklar" (1964) ve "Doğunun Çilesi" (1965) adlı kitaplarda top-
lamıştır. Türlü dergilerde, çoğu kez "Harmandalıoğlu" takma adıyla 
inceleme yazıları yayınlayan Halil Aytekin, bu yazılarını "Doğuda 
Kıtlık Vardı" (1965) adlı yapıtmda bir araya getirmiştir. Gazetecilik 
ödülü alan yazısını, Tahir Kutsi Makal "İç Göç" adıyla ayrıca yayın-
lamıştır (1964). Yılmaz Gümüşbaş'ın toprak düzeltimizle ilgili yazı 
dizini "Toprak Ağrısı" (1965) kitap olarak yayınlanmıştır. Yaşar 
Kemal'in daha önce değinilen "Çukurova Yana Yana"sı "Peri Baca-
ları" "Bu Diyar Baştan Başa" röportaj-öykü dalında başarılı örnek-
lerdir. Bunun gibi, Bekir Yıldız'ın Harran'ı,  Mehmet Emin Lebe'nin 
Can Meydanı  da başta topraksızlık, kan davası olmak üzere türlü köy 
ve köylü sorunlarını somutlayan özgün nitelikli yapıtlardır. 

Gazetecilik ve röportajdan farklı  bir biçimde "köy notları" deni-
len bir yazın dalı daha gelişmiştir. Muhtar Körükçü'nün "Köyden 
Haber" ve "Anadolu Hikâyeleri" Varlık yayınları arasında çıkmıştır. 
İzmirli bir avukat, Yalçın Dağlar, "Köylerimizden Örnekler" (1951) 
adlı kitabıyla 1926 ve 1950 arasında gördüğü bazı Ege köylerini karşı-
laştırmalı olarak anlatmaktadır. Karadeniz bölgesindeki köylülerin 
yaşantısını, toprak sevgisini, geçim savaşını öğretmen İbrahim Ku-
yumcu'nun "Bir Avuç Toprak İçin" (1963) adlı gezi notlarından iz-
lemek olanakhdır. Görevi başmdayken Zap suyunda boğulup giden 
bir öteki öğretmenin, Selâhattin Şimşek'in gezi notları, "Hakkâri 
Dedikleri" (1960) adıyla sonradan yayınlanmıştır. "Sosyalist Türkiye" 
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yazarı Ali Faik Cihan, savcı olarak görevli bulunduğu çevreyle, Doğu 
Anadoluyla ilgili izlenimlerini, "Acı, Ama Gerçek" (1961) adlı kita-
bında dile getirmiştir. Aydın bir din adamı, Mehmet Emin Bozarslan, 
"Doğunun Sorunları" (1966) adlı kitabında, doğu köylerinin sorun-
larını kişisel gözlemlerine dayanarak anlatmaktadır. 

C. Şiirde Köy3: 

Ozanlarımızın köyle ilgilenmeleri yeni değildir. Mehmet Akif, 
köylünün durumunu şu mısralarla anlatmaktadır: 

"Köylünün bir şeyi yok, sıhhati, ahlakı bitik; 
Bak sırtmdaki mintanı bile tiftik  tiftik. 
Bir kemik, bir deridir, ölmedi kaldıysa diri; 
Nerdi evvelki refahın  acaba onda biri? 
Dam çökük, arsa rehin, bahçeyi icra ister; 
Bir kalem borca bedel faizi  defter  defter! 
Hiç bakım göremediğinden mi nedendir, tcprak, 
Verilen tohumu inkâr edecek, öyle çorak". 

Ziya Gökalp, 1915 yılında, köyün mutluluğu için, aşar'ın kaldırıl-
ması, banka kredisi sağlanması ve kooperatifleşme  gereğini belirti-
yordu : 

"Lakin ey Türk, bu mes'ut köy bitiyor. 
Mültezimin, faizcinin,  tüccarın, 
Pençesinde!. Diyor beni kurtarın. 
Bu üç işi senden çabuk istiyor: 
Kaldır a'şar usulünü, aç banka 
Yap her semtte bir ziraî sendika". 

M. Ali Şevki'nin "Ortakçı Destanı" (1930), toprağı işleyecek ka-
pitali olmıyan yoksul köylünün, kasabadaki belli tüccar, faizci  ya da 
kapitalistlere ekonomik bakımdan nasıl bağlı olduğunu açıklar. Faizle 
borç alabilmek için köylünün yalvarışı destanda şu mısralarla anlatılır: 

3 Ozanların yapıtları ve Antolojiler dışında, aşağıdaki kaynaklardan geniş ölçüde 
yararlanılmıştır: 

Hüseyin Avni, Reaya ve Köylü,  istanbul, 1941; Ahmet Kökgiller, "Şiirimizde Köye 
Bakış", İmece,  Sayı: 48 (1965), s. 23-25; I. Hakkı Tonguç, Canlandırılacak Köy (2. Baskı), 
İstanbul, 1947, Cavit Orhan Tütengil, "Türkiye'de Köy ve Aydınların Tutumu", a.g.y.,-
Köy  Sorunu ve Gençlik  a.g.y. 
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"Köylü der - Şehre geldim bugün efendim, 
Pek severim seni, kimim var venim, 
Yarığım eskidi, yoktur yemenim, 
Olalım seninle ekin ortağı". 
"Şehirli der - Köse ben ondan vazgeçtim. 
Kimi ile ekdimse zarar ettim, 
Yok atlar ölüverdi hayli seyrettim, 
Fayda görmedim geç bu sevdadan". 
"Köylü der - Yarmlık burada kalsak, 
Biraz basma, kesme, yemeni alsak, 
Kirkora borcum var, kolayın bulsak, 
Yenilesek sırtımdaki abayı". 

En sonunda Kentli, köylüye faizle  para vermeğe yanaşır: 
"Köylü kaptığın doğru köye götürdü, 
Evin için bedestana döndürdü". 

Cumhuriyetin kurulmasını izleyen yıllarda gelişen ülkücü ve ro-
mantik köycülük, akımı, şiirde de kendini göstermiştir. M. Faik Gür-
tunca'nın "Anadolu" başlıklı şiiri yakın kuşakların ezberindedir: 

"Sen ne güzel bulursun, 
Gezsen Anadoluyu, 
Dertlerden kurtulursun, 
Gezsen Anadoluyu". 

"Orda bahar başkadır, 
Kışlar, yazlar başkadır, 
Ah., bu diyar başkadır, 
Gezsen Anadoluyu". 

Faruk Nafiz  Çamlıbel de aynı duygularla bezenen "Bizim Mem-
leket" adlı şiirinde; Anadolu'nun "sihirli pınar"larından içenler ?şöyle 
bir silkinir ceylan olurlar" diyordu. 

Munis Faik Ozansoy ise, "Köyde" başlıklı şiirinde, taşlı yoldan, 
"takunyelerle geçen pembe şalvarlı köylü dilberi" tasvir etmekten ileri 
gidemez. 
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Orhan Seyfi  de "Senelerce hasret taşıyan bir gönülle" Anadolu 
Toprağına atılmak ister: 

"Ben de bir gün kucağında yaşayan 
Bahtiyarlar arasına katılsam". 

Bütün bu ülkücü eğilim içinde, köyün ve köylünün acıklı duru-
munu aksettiren şiirler de yazılmıştır. Celal Sıtkı, "Yeni Şark" (1932) 
dergisinde yayınladığı "Anadoluda Bir Tablo" adlı şiirinde, köyü 
"Isdıraptan bir tablo, Sefaletten  bir eser" olarak anlatır. 

Nazım Hikmet, "Memleketimden insan Manzaraları" adını ver-
diği dizininde köyden tipleri de gözönüne serer. Hikmet'e göre Türk 
Köylüsü, "... topraktan öğrenip kitapsız bilendir. Hoca Nasrettin 
gibi ağlıyan, Bayburtlu Zihni gibi gülendir". 

Nasıl düz yazıda köyün yazına girmesi için Mahmut Makal'ı 
beklemek gerektiyse, köyün şiirde gerçek anlatımını bulmak için de 
Fazıl Hüsnü Dağlarca'nm "Toprak Anası"nm 1950'de yayınlanmasını 
beklemek gerekmiştir. Köy yaşantısını olduğu gibi şiire sokan Dağ-
larca, ışıksız, yolsuz, ağaçsız, habersiz, mektupsuz köyü, "Köy Dedi-
ğin Ne" şiiriyle şöyle tanımlıyor: 

"Namık Kemal'in mahzun dediği, 
Mustafa  Kemal'in bayrak açtığı dağ başı, ağam. 
Ağrıdığı yer hepimizin. 
İnsan oğluna karşı 
Kurdun kuşun yediği". 

Köy insanına, köye ve sorunlarına eğilen ozanların ve yapıtlarının 
dizinini burada verecek değiliz. Yalnız, bu ozanların köye yaklaşım-
larındaki gelişmeyi belirtecek birkaç örnek vermekle yetiniyoruz. 
Burada belirtilmesi gereken önemli bir nokta, bu ozanların, köyü, 
bir toplum bilimci imişçesine göz önüne sermeleridir. Günümüzün 
ozanları, karamsar, kötümser bir köy tablosu çizmekten daha ileriye 
gitmişlerdir. Bunlar, karanlık ve ümitsizlik içindeki köylüye daha iyi 
yaşama, insanca yaşama istek ve ümidini vermek isterler. Ceyhun Atıf 
Kansu, "Anadolunun yeniden doğuşunun mutlu şafağında"  bulun-
duğumuzu şiirlerinde müjdeler. Cahit Külebi, köye bir nebze neşe ve 
hayat götürmek ister. Dağlarca ise "Geçmiş Zamanlar geleceklerden 
parlak değil" mısrasıyla bu ümid pırıltısını yansıtır. 

Başta da değindiğimiz gibi yazınımız tümüyle ülkemizi ve ül-
kemizin sorunlarını yansıtan bir yönelim içindedir. Şiirimizi de bu 
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yönelimin dışında düşünemeyiz. Nitekim köyün susuzluğu, köylünün 
topraksızlığı, ezilmişliği, sıkıntıları şiirleştirilmiştir. Yılların geçmesine 
karşın köyün ve köylünün değişmemesi karşısında ozanlar da düşü-
nürler. Hastalıktan, bakımsızlıktan göçüp giden; insanca yaşama 
koşullarına kavuşmadan ölüme teslim olan köy insanının acıklı du-
rumuna dikkatleri çekmek isterler. Sözgelimi son şiirlerinin birinde 
bütün Doğu bölgesini şöyle betimler Cahit Külebi: 

İşte Doğu bu, Bit, deprem ve acı, 
Mutluluk dediğin, bir lavaş ekmek, 
Bir avuç ateştir, umut dediğin, 
Gerisi kar, çamur ve tezek. 

Külebi'nin bu betimlemesine başka ozanlar da katılmışlardır. 
Mehmet Başaran, Aydm Hatipoğlu, Hasan Hüseyin, Süreyya Berfe, 
Necati Cumalı... gibi ozanlarımız köy ve köylü sorunlarına yönelik 
şiirler yazmışlardır. 

D. Beyaz Perdede Köy4: 

İstenilen biçimde ve ölçüde olmamakla birlikte, köy ve köylünün 
yaşantısı beyaz perdeye de aksetmektedir. Başlangıçta, köy İstanbul 
çevresindeki çiftliklerde  çevrilen filmlerle  Türk sinemasına girmiştir. 
Köyü konu edinen ilk Türk filmini  Muhsin Ertuğrul yapmıştır. Se-
noryosu İsveçli Selma Lagerloffün  "Bataklık Kızı" adlı öyküsüne da-
yanan bu filme,  "Aysel, Bataklı Damın Kızı" adı verilmişti. Rejisör, 
"ülke nüfusunun  yüzde yetmişini teşkil eden köylünün yaşayışından" 
alman bu filmin  o güne kadar "perde üzerine aksetmiyen bir çevreyi 
gözler önüne" serdiğini, Türk filmciliğine  bu yönün verilmesi gerek-
tiğini ileri sürüyordu. Gerçekte, bu film,  köy gerçeğini aksettirmekten 
çok, sonradan çevrilecek olan düzünelerle köy melodramının ilk ör-
neği olmaktan ileri gidememiştir. Muhsin Ertuğrul'un "Kahveci Gü-
zeli" (1941), "Harman Sonu" (1946); Faruk Kenç'in "Dertli Pınar" 
(1943), "Hasret" (1945); Sadun Kâmil'in "Toros Çocuğu" (1946); 

4 Buradaki açıklamalarda, aşağıda verilen yazılı kaynaklar dışında Nejat Özün ile 
yapılan görüşmelerden yararlanılmıştır: 

Nejat Özün, Türk  Sinema Tarihi,  İstanbul 1962 - "Yılanların Öcü", Yön  No: 21 
(1962), s. 19; - "Hep Aynı Hikâye", Türk  Dili,  No: 155 (1964), s. 867-868; Adnan Ufuk, 
"Köy Filmi", Dost, No: 14, (1958), s. 21-24, - Fimlciliğimiz Üzerine Birkaç Not", Yeditepe, 
No: 85, (1955), s. 1 ve 8, "Yılanların Öcü Beyaz Perdede", Yön,  No: 15 (1962), s. 18-19. 
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Ferdi Tayfur'un  "Senede Bir Gün" (1947) yapıtları bu köy melodram-
ları arasmdadır. 

Folklor ve şarkı türüne giren köy filmlerinin  ilkini ("Kahveci 
Güzeli", 1941) yine Muhsin Ertuğrul çevirmiştir. Adolf  Körner'in 
"Kerem ile Aslı" (1942), M. Ertuğrul ve Hadi Hün'ün "Kızılırmak" 
(Karakoyun) (1947), Baha Gelenbevi'nin "Yanık Kaval" (1947), "Boş 
Beşik" (1952), Turgut Demirağ'ın "Bir Dağ Masalı" (1947) Lütfi 
Akad'ın "Tahir ile Zühre", "Arzu ile Kamber (1952), Şakir Sırmalı'nın 
"Efelerin  Efesi"  (1952) adlı filmleri  aynı tür yapıtlar araşma girmek-
tedir. Lütfi  Akad'm "Vurun Kahpeye" (1949) adlı filmi  ise kurtuluş 
savaşını canlandırmaktadır. 

Gerçekçilik niteliğini taşıyan ilk filmi,  1952'de Metin Erksan çe-
virdi. Halk ozanı Veysel'in yaşantısını, doğum yeri olan köyde (Şar-
kışla'nın Sivralan Köyünde) çevirdiği, "Âşık Veysel'in Hayatı" adlı 
filme  sansür izin vermemiştir. Bir yıllık uğraşmadan sonra, "kuşa çev-
rildikten sonra" filmin  gösterilmesine izin alınabilmiştir. Gerçekte 
bu yapıt da köy filmi  niteliğini kazanamamıştır. Bundan sı_nra, köy 
gerçeği Türk sinemasında bir "tabu" olmaya devam etmiştir. Nedim 
Otyam'm "Toprak" (1953) adlı yapıtı (senaryo Fikret Otyam'a aittir) 
da büyük kesintilerle sansürden geçebilmişti. Yaşar Kemal'in bir 
öyküsüne dayanan "Namus Düşmanı" (1957'de Ziya Metin tarafın-
dan çevrilmiştir) Anadolu'da birkaç yerde gösterildikten sonra "esrarlı 
biçimde" ortadan kaybolmuştur. 

Gerçekçi köy filmlerinin  çevrilmesine sansür büyük engel olmak-
tadır. Genellikle Türk Sinemasının gelişmesini köstekleyen olumsuz 
sansür anlayışını gösteren türlü örnekler vardır. Bunlar arasmda en 
ilginci Baykurt'un "Yılanların Öcü" adlı romanından alman filmdir. 
M. Erksan tarafından  1962'de yapılan bu film,  romana ve yazarma karşı 
belli tutucu çevrelerce duyulan tepkinin de etkisi altında, uzun süre 
sansürde kalmıştır. Filme gösterme izni verilmesi için, günün Cumhur-
başkanı Gürsel'in filmi  köşkte görmesini ve beğenmesini beklemek 
gerekmiştir. Oysa ki Erksan, 1952'de "Âşık Veysel'in Hayatı"ndan 
ağzı yandığı için bu filminde  kendi kendini bir hayli sansür etmiş bu-
lunuyordu. Metin Erksan'm 1963'te çevirdiği Susuz Yaz'm "Türki-
ye'yi temsil edemez" gerekçesiyle Uluslararası Berlin Film Şenliğine 
katılmasına izin verilmemiştir. Fakat köy gerçeğini yansıtan bu yapıt, 
sözü edilen şenlikte birincilik kazanmıştı. 

"Türk köylüsü yalınayak değildir", "Türk köylüsü yırtık elbise 
giymez", "Türk toprağı verimsiz olmaz" gibi gerekçelerle, sasür yö-
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netimi, köy gerçeğinin beyaz perdeye olduğu gibi yansımasını önlemek-
tedir. Bu yüzden, köy filmlerinde  "pembe gerçekçilik" adı verilen bir 
eğilim gelişmiştir. Yapımcılar ya melodram ya da folklor  türünde 
filmler  çevirmeğe yönelmek zorunda kalmışlardır. Gerhard Haupt-
mann'm, 1932'de İstanbul Şehir Tiyatrosunda "Yedi Köyün Zeynebi" 
adıyla sahneye konmuş olan "Rose Bernd" adlı oyununun 1953-55 
yıllarında tam üç ayrı yapımcı tarafından  "Kahpenin Kızı", "Irz Düş-
manları" ve "Yedi Köyün Zeynebi" adıyla perdeye çıkarılmasını, bu-
na bağlamak gerekir. Melodramdan kaçınmak için fimlciler,  köy ger-
çeğini yansıtmak yerine komedi ya da folklor  türünü başlıca çıkar 
yel bulmuşlardır. Atıf  Yılmaz'm "Gelinin Muradı" (1957), "Dolan-
dırıcılar Şahı" (1961) komedi, "Alageyik" ve "Karacaoğlan'ın Kara-
sevdalısı" (1957) folklor  türündeki yapıtları buna örnek olarak göste-
rilebilir. 

Sansür'e karşın, Halit Refiğ'in  "Şafak  Bekçileri" (1963) ve "Gur-
bet Kuşları" (1964); Osman Seden'in "Bir Avuç Toprak" (1958); 
Ertem Göreç'in "Kızgın Delikanlı" (1964); Atıf  Yılmaz'm "Murat'ın 
Türküsü" (1965) ve Duygu Sağıroğlu'nun "Bitmiyen Yol" adlı film-
leri gerçekçilik niteliği ağır basan yapıtlardır. 

Yetkililer, gerçek köy filminin  yapılmasını önleyen nedenler ara-
sında, senaryo yazarlarının, beyaz perde oyuncularının köyü, köylüyü 
tanımamasını belirtmektedirler. Kolay kazanma ilkesine dayanan olum-
suz bir ticari anlayışın etkisi yanında, sansürün "tutucu" davranışın-
dan yakınılmaktadır. Romanda ya da öyküde yer alan gerçeklere beyaz 
perdede göz yumulmaması düşündürücüdür. 

E. Tiyatro ve Köy5: 
Köyün, oyun türündeki yapıtlara konu olarak seçilmesi Cumhu-

riyetten sonra olmuştur. On dokuzuncu yüzyılda, sosyal olayları ele 
alan halk dramları arasında beş perdelik bir oyun, bu alanda bir baş-
langıç sayılabilecek niteliktedir. "Garip Çoban" adlı bu oyun, aile-
lerinin, tabaka farkları  yüzünden evlenmelerine izin vermedikleri iki 
gençin aşk öyküsünü konu edinmiştir. Genç kız, aşkı servetten üstün 

5 Turgut Özakman ve Ali Özoğuz ile yapılan görüşmeler dışında aşağıdaki yazılı 
kaynaklardan ve yayınlanmış olan oyun metinlerinden yararlanılmıştır. 

Ş. Günay Akarsu, "Tiyatrocu Yönüyle Ahmet Kutsi Tecer", Milliyet,  7.8.1967, s. 
6; Niyazi Akı, XIX. Yüzyıl  Türk  Tiyatrosu  Tarihi,  Atatürk Üniversitesi Yayını, No: 37, 
Ankara, 1967; T. Poyraz ve N. Tuğrul, Tiyatro  Bibliyografyası  (1859-1959), Milli Kütüp-
hane Yayını, Ankara, 1967. 
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tutar ve çoban sevgilisine kaçar. Fakat şehirli kız, köy hayatına kat-
lanamaz. Paşa, kızını alır ve damadını hapse attırır. Zindanda geçen 
ıstıraplı günlerden sonra gençler tekrar birbirlerine kavuşursa da, ölüm-
le sonuçlanan hastalık iki genci birbirinden ayırır. 

Cumhuriyetten sonra, Halkevi oyunları dizininde yer alan türlü 
yapıtların köyü konu edindiğini, fakat  bunların köy gerçeğini aksettir-
mekten uzak birer nitelik taşıdığını belirtmek gerekir. Son yıllara ge-
linceye kadar "Çalıkuşu" ve benzeri bazı romanlar sahneye uydurul-
muştur. Yazındaki gelişmeye paralel olarak, köyü ve insanını konu 
edinen oyunların sayısında önemli bir artış görülmektedir. Cahit 
Atay'm, "Sultan Gelin", "Pusuda", "Karaların Memetleri", Hidayet 
Sayın'm "Topuzlu" adlı oyunları dikkati çekmektedir. Orhan Ase-
na'nın "Fadik Kız" "Torosların Ötesi"; Recep Bilginer'in "İsyancı-
lar", Güngör DJmen'in "Kurban", Hidayet Sayın'm "Pembe Kadın", 
Mustafa  Yalçın'ın "Sürüp Gider" ve Turhan Oflazoğlu'nun  "Kezban" 
adlı oyunları bu tür oyunlar arasında yer almaktadır. Yetkililer, köy 
oyunlarının, köy gerçeklerini sahneye aktaracak nitelikte bulunmadığı 
ve duygusaı bir pıânda kaldığı görüşündedirler. Bunların bir özeıliği 
de, köy için, köylü için yazılmış olmamalarıdır. Kentlinin, köy yaşa-
mına karşı ilgi ve merakını gidermekten ileri gitmediği belirtilmektedir. 
Bütün bu nedenlerle, köy tiyatrosunun gerçek anlamda henüz ortaya 
çıkmamış olduğu görüşü yaygındır. Kötü ağa, aydın olmayan din ada-
mı, ülkücü öğretmen tiplerinin bu oyunlarda klişeleştirilmiş olduğu 
gözden kaçmamaktadır. Üstelik, köyü iyi tanımayan çevirmenlerin, 
oyuncuların yapma bir öykünmecilikle köylüyü canlandırmak iste-
meleri. bu oyunların oynanışındaki başarıyı sınırlamaktadır. 

Bu eleştirilere karşın, şurasını belirtmekte yarar var: Öteki yazın-
sal türlerde olduğu gibi, köyü ve köylüyü konu alan tiyatro ürünlerinde 
de birtakım temel sorunlarla karşılaşıyoruz. Sözgelimi topraksızlık, 
kan davası, köy kadının ezilmişliği, ağalık... gibi sorunlar andığımız 
tiyatro yapıtlarında işlenmiştir. Sanatsal değerlendirmeyi bir yana bı-
rakırsak köy ve köylü sorunlarını tanıma yönünden bunlardan da 
yararlanabiliriz... 

"Tiyatroda köy" kadar, "Köyde Tiyatro" da ayrı bir önem ta-
şımaktadır. Bugünkü olanaklarla, köye tiyatro götürmenin güçlüğü 
ortadadır. Fakat bu yolda kimi gerçekçi önlemler alınması olanaklı 
görülmektedir. Toplumsal ve ekonomik açılardan ilerlemiş olan kimi 
köylerimizde, örneğin İzmir'in Bademler ve Manisa'nın Sancaklı  köy-
lerinde, halkın kendi tiyatrosunu kurduğu görülmüştür. Köylü gençler, 
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"Pusuda", "İstiklâl", "Şehit Fatma", "Ağzı Çiçekli Adam" adlı oyun-
ları 300 kişilik Sancaklı tiyatrosunda temsil etmişler, sonra da bunu 
çevre köylerde tekrarlamışlardır. 

Köy tiyatrosu konusunda Ahmet Kutsi Tecer'in 1940 yılında 
ortaya attığı öneri bugün de aynı önemi taşımaktadır. Anadolu'da 
batıdan aktarılmış tiyatrodan ayrı bir tiyatronun varlığını, "Köylü 
Temsilleri" adlı yapıtında ortaya atan Tecer, köylerde "Köylülerce 
düzenlenmiş ve temsil olunmuş" oyunlara rastlanılmadığını ortaya 
çıkarmıştır. Tecer'e göre, köylüler kendi aralarında eğlenirken, "oyun 
çıkarıyorlardı". Köyü ilgilendiren her konu, oyun biçiminde temsil 
olunuyordu? Seyirci, oyuncu ayrımı yoktu. Önceden bilinen oyun-
ların temsiline, oradakilerin çoğu katılıyordu. Erkekler de kadmlar 
da kendi aralarmda oyun çıkarıyorlardı. Bunun kökünün çok tanrılı 
zamanlara, şamanizme değin uzandığı anlaşılıyordu. A.K. Tecer, hal-
kın ilkel, ama katıksız olarak binlerce yıl sürdüregeldiği bu geleneği 
çağdaş tiyatro tekniğiyle tamamlayarak ulusal tiyatronun kurulmasını 
öneriyordu. 

Tiyatronun köye ulaşması ve köyün sahnedeki yerini alması için 
bugün birkaç büyük kente yığılan tiyatroların "bölge tiyatrosu" biçi-
minde yurdun değişik bölgelerine dağıtılması zorunlu görülmektedir. 
Bölgelerde kurulacak tiyatroların, birer bölgesel konservatuvar gö-
revini yerine getiren kuruluşlar niteliğine kavuşturulması, tiyatro ve 
öteki sanat kollarında yerel öğeleri kullanmak, insan hazinemizi değer-
lendirmek, böylece halktan geleni ona götürmek ve sevdirmek olanağını 
yaratacaktır. 



ÇOCUKLAR İÇİN KURUM BAKIMI VE SOSYAL HİZMET 

Dr. Nesrin GÜR AN* 

Kurum bakımı, aile ve çocuk refahı  alanında özel yeri olan çok 
önemli bir hizmet türüdür. Çocuk bakım ya da yetiştirme yurtları ola-
rak adlandırılan ve bir aile ortamında bulunamayan çocukların bakıl-
dıkları kurumlar türlü aşamalardan geçmiştir. Çok eski devirlerdenberi 
süregelen kurum bakımı, çağdaş çocuk refahı  uygulamalarmda yeni bir 
biçim ve işlev kazanmıştır. 

Kurum bakımı, "bir aile ortamında bulunamayan çocukların 
kendileriyle herhangi bir kan bağı olmayan diğer çocuklarla birlikte 
gruplar halinde ya da topluca yaşamaları ve gene kendileriyle kan 
bağı olmayan ve biolojik ebevleynleıin yerini alan yetişkinlerce bakıl-
maları" olarak tanımlanabilir. Kısaca çocuklar için ailenin olmaması 
biya da işlevlerini yapamaması durumlarında başvurula bilen bir bakım 
çimidir. 

Tarihsel Gelişim 

Kurum bakımı çok eski devirlerden beri çocuklar için uygulanan 
bir hizmettir. Kimsesiz, hasta ve sahipsiz çocukların bir çatı altında 
barındırılmaları ile ilgili kayıtlar M.S. III ve IV. asra kadar gider. 

Sanayi devrimi sırasında bu çocuklar "fıkara  evleri"nde yetiş-
kinlerle birlikte çok kötü koşullar altında yaşamışlardır. 19. yüzyıl son-
larına doğru çocukların "fıkara  evleri"nden çıkartılması ve ayrı ba-
kımevleri kurulması yönünde bir akım belirmiştir. Böylece evlerden çı-
karılan çocuklar için bakımevleri yapımına hızla girişilmiştir. Çoğun-
lukla din ve hayır kurumları tarafmdan  yönetilen bu bakımevlerinde 
çocuklara barınak sağlanıyor, itaatli, düzenli olma öğretiliyor, iş yapa-
rak karakterlerinin gelişimi amaçlanıyordu. Daha sonraları kamu kuru-
luşları 4a konuyla ilgilenmeye ve sorumluluklarını gittikçe artan bir 
biçimde yerine getirmeye başlamışlardır. 

* Sosyal Hizmetler Akademisi Öğretim Üyesi 
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19 yüzyıl sonu ve 20 yüzyıl başında ailesinde kalamayan çocuklar 
için kurum bakımı mı yoksa koruyucu aile mi tartışmaları başladı. 
Psikoloji ve psikiyatri alanlarındaki ilerlemeler sonucu, çocuğun geli-
şiminde ailenin rolünün, öneminin farkedilmesi  kurum bakımı ile ilgili 
olarak zihinlerde birçok sorunun belirmesine yol açtı. Çocuğun hayatın-
da aile yaşamının önemi kabul edilrek koruyucu aile programları teş-
vik edildi. Çocuğun kendi evinin, yetersiz olması durumunda bile, en 
iyi çocuk yurduna oranla daha iyi olduğu savunulmaya başladı. 

Bu arada "kimsesiz ve yoksul çocuklar" kavramı yerini, daha kap-
samlı olan "korunmaya muhtaç çocuklar" kavramına bıraktı. Çün-
kü kimsesiz ve yoksul olmayan çocuğun da yardıma muhtaç olabile-
ceği görülmüştü. Çocuğa bakış açısı değişti; çocuğa değer verilmesi ve 
bir varlık olarak her zaman korunması gerektiği görüşü benimsenmeye 
başlandı. Sonuçta çocuklarm ihtiyaçlarının yalnızca barınma, yiyecek 
ve içecek olmadığı anlaşıldı, sevgiye ihtiyacı keşfedildi. 

Bu görüşlerden hareket edilerek yapılan gözlem ve araştırmalar, 
aile ve çocuk refahı  ile ilgili düşünce ve uygulamaları etkiledi, kurum 
bakımının sakıncalı yönleri üzerinde uyamk ve dikkatli olma zorun-
luğu duyuldu. Kurum bakımının sakıncaları özellikle "anneden yok-
sun" oluşun yarattığı sorunlar üzerinde toplandı. "Evde annenin 
çocuğuna verdiği nedir ki, kurumda verilememektedir?" sorusuna 
bulunan cevap annenin doğal olarak çocuğuna gösterdiği yakın ilgi, 
sevgi, şefkat  ve teke tek ilişki-fiziksel  ve duygusal-biçiminde oldu. Bu 
faktörlerin  doğumdan başlayarak, hatta doğumdan önce, çocuğun 
ilk gelişim yıllarında ne kadar önemli olduğu keşfedildi.  Yuva ve yurt-
larda çocuklar için bu tür bir ilişki ortamı yaratmamak ya da yarata-
tamamak kurum bakımının en önemli sakıncası olarak belirdi1. 

Psikoanalizin ortaya çıkışı ve özellikle II. Dünya Savaşında tehli-
keden koruma gayesiyle ailelerinden alınıp başka yerlerde barındırılan 
çocukların gelişimiyle ilgili deneyimler dolayısıyla bilim adamları yu-
va çocuklarının gelişimleri üzerine daha fazla  eğilme zorunluğunu duy-

1 Ana yoksunluğunun anlam ve etkisine ilişkin bir kayda 13. yüzyılda rastlanmıştır. 
O yüzyıl vakanüvistlerinden Salimbene, Almanya ve Avusturya İmparatoru Frederik'in 
yaptığı bir denemeden söz eder: "İmparator, çocuklar hiçkimse ile konuşturulmadıkları 
takdirde hangi dilde ve ne şekilde konuşacakların öğrenmek istedi. Bunun üzerine bakıcı-
ların çocukları beslemelerini ve yıkamalarım fakat  onlarla katiyen konuşmamaların emret-
ti. Bu halde çocukların, dillerin en eskisi olan İbranice mi, yoksa Yunanca, Latince, Arapça 
veya ana babalarının dilini mi konuşacaklarını öğrenmek, istedi. Fakat bütün gayretleri 
boşa çıktı; çünkü çocukların hepsi öldü. Onlar bakıcıların şefkat  sözlerinden ve güleryüz-
lerinden mahrum olarak yaşayamadılar" (Bkz. Tempo Abbot, 1970 Özel Sayısı) 
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muşlardır2. Bu çocukların gelişimlerindeki bozukluklarda en önemli 
etkenin anne yoksunluğu olduğu ve anne yoksunluğunun sakıncaları 
John Bowlby'nin çalışmaları ile daha iyi anlaşılmış ve evrensel bir bulgu 
olarak ortaya çıkmıştır. Bowlby Dünya Sağlık Örgütünün isteği üze-
rine birçok ülkede inceleme ve literatür taraması yaparak, ilgililerle 
görüşerek bir rapor hazırlamıştır. Aynı Örgütçe 1951 de yayınlanan 
rapor, aile ve çocuk refahı  alanını özellikle kurum bakımını çok et-
kileyen bir eser olmuştur. Bowlby, bu eserinde çeşitli ülkelerde yuva 
gibi toplu bakım veren kurumlarda yetişen çocuklarla ilgili olarak o 
zamana kadar yapılan araştırma ve incelemeleri derlemiş ve sonuçta 
nerede, hangi nitelikte kurumda yapılmış olursa olsun bütün bu araş-
tırmaların ortak bulgusu olarak anne ya da anne yerini tutacak bir 
kimseden (anne figürü)  uzunca süre yoksun kalan çocukların özellikle 
küçük bebeklerin sonradan giderilmesi imkânsız gelişim bozuklukları, 
gerilikleri gösterdiklerini etkili bir biçimde ilan etmiştir3. Yuvalarda 
yetişen çocuklar aile çocuklarına oranla her yönden gerilik gösteriyor-
du. 

Büyük tepki yaratan eser kurumlara karşı bir akım doğurmuş, 
özellikle koruyucu aile programlarının geliştirilmesi desteklenmiştir. 
Ayrıca daha bilimsel biçimde planlanan araştırma ve incelemeler yo-
ğunlaşmıştır. Bu çalışmalar ailesi yanında kaldığı halde annesinden 
gerekli ilgi ve şefkati  bulamayan çocukların da kurum çocukları gibi 
gelişim bozuklukları gösterdiklerini; ayrıca aynı tecrübeyi geçiren 
çocukların durumdan değişik derece ve biçimde etkilendiklerini ortaya 
çıkarmıştır. Dolayısıyla neden; kurum bakımından çok anne figürü-
nün yokluğu ya da niteliğindeki eksikliktir. Aile ortamına oranla ku-
rum bakımında anne öğesinin bulunmaması; böylece anne yoksun-
luğu sonucu oluşan bozukluklara örneğin, hospitalism anaklitik 
depresyona rastlama olasılığının daha yüksek olması nedeniyle bu 
tür rahatsızlıkların yalnızca kurumlara özgü olduğu sanılmıştır. 

2 II. Dünya Savaşı sırasında ailelerinden alınıp başka ülkelerde bakımları sağlanan 
çocukların kişilik gelişimleri, retrospektif  bir araştırma ile incelenmiştir. Henry Maaş ta-
rafından  yönetilen bu araştırmada savaş sırasında çeşitli yaşlarda olan bir grup gencin 
kişilikleri incelenmiş ve üç ayrı kişilik özelliği saptanmıştır: 1) Düşmanlık ve saldırganlık; 
sürekli olarak birine ya da birşeye karşı kızgın olma, 2) Katı bir kişilik, kompulsiflik  ve sı-
caklık eksikliği. 3) Pasiflik  ve bağımlılık. Ayrıca çoğu denek fiziksel  güçsüzlük nedeniyle 
ailelerini geçindirememe durumundadır. (Bkz. Maaş, "The Young Adult Adjustment of 
Twenty Wartime Residential Nursery Children", Child Welfare,  Vol. 42. No' 2 (February 
1963), s. 57-72.) 

3 J. Bovvlby, Maternal Care and Mental Health, Schocken Paperback, 1966. 
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Bütün bu gelişmeler kurumların biçimini ve işlevini büyük ölçü-
de etkilemiştir. Kurumların olduğu şekliyle çocuklara bir aile ortamı 
sağlayamadığı görülerek yeni düzenlemeler düşünülmüş ve olaniıdi-
ğince kurumlara aile havası getirilmeye çalışılmıştır. Kurumların ka-
pasiteleri küçültülmüş kışla tipinden ev tipi (cottage type) kurumlara 
yönelinmiştir. Bunların en bilineni Avusturya'da Herman Gmeiner'in 
başlattığı S.O.S. çocuk köyleri akımı olmuştur. Herbirinde sekiz, on 
kişilik karma grupların barmdığı küçük evlerden oluşan bu kurum 
larda çocuklara bir anne figürü  ile birlikte bir aile düzeni içinde yaşam 
sağlama amaçlanmıştır. Önceleri kent ya da köy yakınlarında kuru-
lan bu tür kurumlar daha sonraları toplum içinde yer almıştır. 

Kurum bakımının biçimiyle ilgili bu değişiklik yanısıra, yöneldiği 
çocuk populasyonunda da değişmeler olmuştur. Kısaca kurumda ba-
kılan çocukların niteliği de değişmiştir. Örneğin geçim güçlüğü çeken 
ailelerin çocuklarının yurtlarda bakılması çocuk refahı  siyasetinde 
redde uğramıştır. Çocuk refahı  siyasetine büyük etki yapan Beyaz 
Saray Konferanslarında  alman karar sonucu, sırf  yoksulluk yüzünden 
çocuğun ailesinden alınıp bir kurumda bakılması ve böylebe ailesin-
den yoksun bırakılmrsı eğilimi birçok ülkede terkedilmiştir. Aileye 
bırakılacak maddi yardımla çocuğun ailesiyle kalması sağlanmıştır. 
Aynı biçimde sahipsiz ya da kimsesiz çocukların kurumda bakılma-
ları yerine evlat edinilmeleri yeğ tutulmuştur. Küçük çocukların özel-
likle bebeklerin teke tek ilişkiye olan ihtiyaçları yüzünden kesinlikle 
kurum bakımına alınmamaları ilkesi benimsenmiştir. Çünkü grup 
yaşantısından yararlanamayacak kadar küçüktürler. Daha yoğun iliş-
kiye ve anneliğe muhtaçtır ve bu ancak aile ortamında sağlanabilir. 

Sonuç olarak, aileye, çocuğa daha başka hizmetler sunarak ço-
cuğun ailesinden yoksun edilmemesi amaçlanmış, bu yönde girişimler 
hızlandırılmıştır. Aile rehberliği, gündüz bakımevi, evlat edinme, 
koruyucu aile, sosyal yardım (paraca yardım, örneğin aile ödenekleri) 
gibi hizmetler bu felsefe  ile geliştirilmiştir. Özetle günümüz çocuk re-
fahı  alanında ailede bakım, çocuk gelişimi açısından ert uygun ve sağ-
lıklı ortam olarak benimsenmiştir. 

Ancak son zamanlarda, özellikle koruyucu aile uygulamalarında 
rastlanan bazı olumsuz sonuçlar, kurum bakımının yeniden tanımlan-
masına ve bir takım yararlarının onaylanmasına yol açmıştır. Kurum 
bakımı mı yoksa ıoruyucu aile mi tartışması bir yerde çözüme iulaş-
mıştır. Bu bir tercih sorunu olmaktan çıkmış uygunluk açısından ele 
alınmıştır. Bu iki hizmet türü arasında bir rekabet olmadığı, bu hiz-
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metlerin birbirini tamamladığı gerçeği görülmüştür. Her iki hizmet 
türü de değişik tipler için gerekli ve çocuk refahı  politikasında özel 
yerleri olan hizmetler sayılmıştır. Yakın tarihli araştırmalar kurum ba-
kımına karşı Bowlby ile başlayan olumsuz tutumu yumuşatmış, ço-
cuğun ihtiyacını bu tip bir bakım karşılayacaksa, kullanılması yönünde 
yatkınlık söz konusu olmuştur4. 

Kurum bakımı, böylece tarih içinde bir değişme geçirerek, günü-
müzde yeniden tanımlanmış, biçim, işlev ve yöneldiği grup açısından 
çocuk refahı  politikasında, diğer hizmet türlerinin de gelişmesiyle özel 
yerini bulmuştur. 

İyi bir biçimde düzenlenmiş yeterli sayıda ve nitelikte personelle 
donatılmış kurumların özellikle rehabilite ve tedavi isteyen bazı çocuk-
lara, ihtiyaçları olan şefkatli  bir bakım ve uyarıyı sağlayacağı artık ka-
bul edilmiştir. Kurum bakımı sakıncalarının özelikle anne yoksunluğu-
nun kritik döneminden uzaklaşmış olan örneğin 10-12 yaş çocuklar 
için geçerli olmadığı görülmüştür. 

Öte yandan kurum bakımının bazı eksiklik ve güçlükleri henüz 
giderilememiştir. Örneğin yirmidört saatlik bir bakım tatil ve dinlenme 
saatleri düşünüldüğünde üç ayrı takım personeli işbaşına sokmakta-
dır. Ayrıca bu tip kurumlarda hızlı bir, özellikle bakıcı personel, de-
ğişimi söz konusudur. Bu, bakımın sürekliliğini sekteye uğratmaktadır. 
Eğitilmiş personel eksikliği ve bu hızlı değişim kurum bakımının önem-
li bir genel sorunudur. Genç bakıcı personel bu işi bir meslekten çok 
gecici bir iş olarak görür. Düşük statüleri, ücretleri ve yükselme imkan-
larının olmayışı, özdeşim yapabilecekleri bir grup oluşturamamaları, 
işin ağırlığı ve manevi baskısı düşünüldüğünde bu hızlı değişimin ne-
deni anlaşılır. Çocuk bakıcısı çok düşük düzeyde eğitime sahipken 
çocuklarla herkesten fazla  birliktedir; çocukla doğrudan uğraşma du-
rumundadır. Her an çocukların tepkileriyle uğraşma sorumluluğuna 
sahip olmalarına rağmen diğer kişilerin yönetimi altındadır. Sınırlı 
eğitimi dolayısıyle başkalarına riayet zorundadır. Kısaca kurum ba-
kımında ideal olarak istenenle gerçek arasında çoğu kez büyük fark 
vardır. Ayrıca bu kurumlar toplum tarafından  çoğu kez kabul gör-
memektedir. 

Sonuç olarak kurum bakımındaki değişmeler kısaca şöyle özet-
lenebilir: Hizmet verilen populasyonun niteliği değişmiştir. Aileyi 

4 Alfred  Kadushitı, Child Welfare  Services, 2. Ed„ Mc Millan Publ. Co, Nevv York, 
1974. s. 617-662. 
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destekleyici ve tamamlayıcı hizmetler ve sağlık alanındaki gelişme-
ler kurum bakımı isteyen çocuk sayısını azaltmıştır. Şimdi daha 
çok sorunlu ve diğer hizmetlere uygun olmayan çocuklar için ge-
çerli sayılmaktadır. Dünün güzel, mahçup, sessiz anlayış ve şefkat 
isteyen yoksul ve mutsuz çocukları, günümüzde küfreden,  çalan si-
gara içen, tekme atan, kıran döken ya da sakatlık gibi özel sorun-
ları olan çocuklarla yer değiştirmiştir. Çocuğu kişileştirme gereği 
kurumların çeşitlenmesine yol açmıştır. Özel populasyona yönelik 
daha sorun çözücü, esas sorumluluğu tedavi olan özel kurumlar oluş-
muştur. Bu durum daha çok profesyonal  eleman kullanımına neden 
olmuştur. Çünkü eskinin barındırma ve bakımı profesyonel  hizmet 
gerektirmezken, günümüzde kurumların tedavi amacına yönelik ol-
ması profesyonel  hizmeti gerektirmiştir. Kurumların kurum havasından 
çıkarılması, kışla tipi yerine küçük ev tipine dönülmesi, çocuğun ken-
dine ait bir köşesi, kendi zevkine göre g iyim' olması, toplu bakım yerine 
grup bakımına geçilmesi ve toplumla daha yakın ilişki, toplum içinde 
yaşantı, günümüz kurum bakımının belli başlı ideal özellikleridir. 
Psiko-analitik yakla- şım yanmda, sosyal sistem modeli yaklaşımı, 
planlı sosyal interaksiyon kuramları, davranış değiştirme yöntemleri 
olarak kullanılmaktadır. 

KURUM BAKIMININ UYGUN OLDUĞU GRUPLAR VE 
SAĞLADIĞI YARARLAR: 

Yukarda da değinildiği gibi kurum bakımından tümüyle vazge-
çilemeyeceği ve bazı çocuklar için yararlı olduğu görüşü günümüzde 
benimsenmiştir. Bu çocuklar şöyle gruplandırılabilir: 

1. Kendisinin ve toplumun yararı için bir süre çevresinden uzak-
laşması gereken çocuklar (örneğin suça yönelmiş çocuklar). 

2. Sorunları, bu sorunların ortaya çıkmasında başlıca neden olan . 
aile ortamı ve çevresinden ayrılmadıkça çözümlenmeyecek çocuklar. 

3. Yoğun bir psikolojik tedavi, özel eğitim ve yaşıtlarıyla birlikte 
yaşantı yoluyla rehabilite olabilecek çocuklar. 

4. Birbirinden ayrılmamaları öngörülen kardeşler. 
5. Ailesine olan yakın bağlılığı ve yaşı dolayısıyla başka bir aileye 

yanaşamayacak çocuklar. 
Kurum bakımına uygun görülen çocuk yukarda sayılan bölüm-

lerden bir ya da birkaçına girebilir. Bütün bu sebeplerle kurum bakımı 
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öngörülse de amaç gene çocuğun ailesiyle ve toplumla ilişkisini kes-
meksizin ergeç ailesine ve topluma uyumlu bir birey olarak geri dön-
mesinin sağlamaktır. Bu grupların bakıldıkları kurumların da biçim 
yönünden ev tipine yakın olması beklenir. Görülüyor ki kurumlar 
daha çok tedavi ve rehabilite edici yerler olarak görülmekte ve olabil-
diğince aile ortamına yakın olması istenmektedir. Bunu sağlayabilmek 
için de kurum arda uygun bir atmosfer  bilinçli olarak planlanır ve 
geliştirilir. Bütün personelin taahhüd ettiği sınırlar içinde hoşgörü 
ortamı yaratılır. Çocuk bu hoşgörünün belirgin ve sürekli sınırları 
içinde serbest olur. Benimsendiğini ve kendisiyle ilgilenildiğini hisseder. 
Çevresine güvenebileceğini anlar. Bu güven ve serbestlik duygusu için 
de olumlu ilişkiler kurmaya ve yolu açıldığından büyümeye başlar. 

Kurum bakımının kendine özgü yararları vardır. Çocuk günlük 
yaşantısını grup üyeleriyle geçirdiğinden grup, çocuğa etki eder. Sada 
kat ve arkadaşlık bağları gelişir. Çocuk ğrup tarafından  kabul edilmesini 
ve grup dışı bırakılmamasını ister5. Değişik görünmemeğe çabalar. 
Grup onun davranışını kontrol gücüne sahiptir. O yüzden grup baskısı, 
davranışını değiştirmesi, böylece daha az sapma göstermesi, daha ita-
atli olmaya motive olması için kullanılabilir. Yaşıtlarıyla birlikte ya-
şam, grup interaksiyonunu değişim katalizörü olarak kullanma imkanı 
sağlar. Çocuk grup standartlarına göre yaşamaya ve grup aracılığı ile 
destek ve kendine güven kazanmaya çalışu. Grubuyla özdeşim yapa-
rak grubun istediğini kabul etmeye yönelir6. Kurumdaki yetişkinler de 
grup yapısmı teşvik eder. Çocuklar büyüklerden de kabul görmek is-
terler. Bu motifi  yetişkinler, çocuk ve grupla yapıcı bir biçimde kullana-
bilir. 

Kurum aynı zamanda çocuğa ebeveyn figuru  ile "dilue" olmuş bir 
duygusal ilişki imkânı sağlar. Çocuk kurumdaki anne figürünü  diğer 
çocuklarla paylaşma zorundadır. Bu durum, onun ebeveny figüründen 
"belirli" ve "güvenli" bir psikolojik uzaklıkta olmasını ve sınırlı katı-
lımını sağlar; emosyonel ihtiyacma uygun olarak temaslarını ayarla-
masını mümkün kılar. Çocuk ev annelerinden daha az "talep edici" 
olunca, onlar da daha az "talep edici" olurlar. Görevli kişiler olarak, 
çocuktan koruyucu ebeveynlere göre, daha az duygusal karşılık bekler-
ler. Kurum çocuğa ebeveyn seçme şansı verir. Ev annesiyle kendini 
pek rahat hissetmiyorsa, öğretmenle, sosyal hizmet uzmam ile ya da 
bir hizmetliyle ilişki geliştirebilir, özdeşim kurmak istediği kişiyi bul-

5 Child Welfare  Services USA. Dpt. of  H.E.W., Government printina Office,  1957. 
6 Kadushin, a.g.e., s. 655. 
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ma şansı daha fazladır.  Ancak çocuğun özdeşim objesi olarak araların-
dan seceçeği çeşitli yetişkinlerin olması çatışma da doğurabilir. Yetiş-
kinler birbirinden ayrı şeyleri savunuyor, amaçlıyor olabilirler. Sorun 
çocukla temasta olan değişik yetişkinlerin faaliyetlerini  bütünleştir-
mek böylece çocuğa değişik katkıları birbiriyle çatışmaksızın birbirini 
pekiştirir biçimde sunabilmektir. Bilindiği gibi kurum yaşantısında 
bir takım kurallar ve belli rutin vardır; çocukların ise çoğu herhangi 
bir günlük rutin ve düzen kalıbı görmemiştir. Önceki yaşamında bir 
düzen ve denge bulamayan bu çocuklar için kurumun düzenliliği, 
sağlamlığı, sürekliliği ve kararlılığı yararlıdır. Bu düzen ve rutin ço-
cuğa ihtiyacı olan güven ve desteği sağlar; kendini kontrol çabalarını 
pekiştirir. Gene bir çoğu belirsiz durumlarda kalmış, bundan ileri gelen 
"anksiyete"yi yaşamışlardır. Belirgin kuralların oluşu, onları kendi 
davranışlarıyla ilgili karar verme zorunluğundan kurtarır. Çünkü, ka-
rar verme anksiyete doğurur. Rutin ise çocuğun hayatına kolaylaştırır. 
Neyi bekleyebileceğini bilmesine olanak sağlar. 

Kurum aynı zamanda çocuğun kendisini kontrol etme ve uygun 
davranışta bulunma çabalarındaki ambivalansı -ikilem giderebilir. 
Karakter yapısında zayıf  olan kendini kontrol yeteneği kurum için-
deki kontrolla güçlenir. Çocuk impulsif  ve onaylanamaz davranış-
larından kendini alıkoyma çabalarında personelin kendisin destekle-
yeceğini hisseder. 

Çocuk çok agressif,  kırıcı ve dökücü ise normal aile hayatı süre-
mez. Toplum ona daha az hoş görülüdür. Toplum malına zarar söz 
konusudur. Durum ebeveyn kontrolünün ötesindedir. Bu gibi dışa 
dönük davranışlar, sapmalar topluma oranla daha kontrollü ve kapalı 
kurum ortamında yapılamaz. Kurum kontrolü ebeveyn kontoroluna 
benzemez. Kurumda yasa gücü vardır; gayri sahsidir; otoritedir. Ço-
cuğun bu güçle çarpışması daha zordur. Ayrıca, ebeveyn kontrolun-
dan farklı  olarak, kurum kontrolünün kişisel bir hücum olarak görül-
me olasılığı da daha azdır. Personelin hiçbiri kurumunun sahibi 
değildir. O yüzden koruyucu ailedeki gibi bir sandalye kırıldığında 
o kadar ağır tepki ile karşılaşılmaz. Kurum bu tip kayıplara daha az 
tepki verir. Aynı şekilde kurumda yetişkinlere karşı çocuğun düş-
manlık duygusunun yaygın olabilmesi, personelin durumu daha ko-
lay geçiştirmesine neden olur. Kurum yalnız dışa vurulan davranış-
ları değil, içe dönük nörotik ya da garip davranışları da daha kolay 
kaldırabilir. 

Yatılı grup bakımı çocuğun günlük yaşantısını planlama olanağı 
sağlar. Böylece terapötik, çocuğa yardımcı olacak planlı, kontrollü 
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bir ortam oluşturulabilir. Grubuyla güçlüğü olan bir çocuk aynı ku-
rumdaki başka bir eve nakledilebilir. Kurum personeli evlerdeki ço-
cukları düşünerek her birinin ihtiyaçlarma göre gruplayabilir. 

Bazı çocuklar kendi ailelerinde öyle bozulmuş olabilirler ki on-
ları bir başka aileyle yakın ilişkiye hemen sokmak üzüntü, mut-
suzluk ve olumsuz davranışlarını geri getirebilir. Oysa bir kurum 
ortamı daha elverişli olabilir. Buna karşılık ailesine düşkün bel-
li yaşa gelmiş çocuk için de kurum, ebeveyn figürü  ile candan, yakın 
ilişkiye girmek ve buna cevap verme zorunluğuna onu sokmayacağı 
için daha yararlıdır. Ayrıca kendini aile bağlarından kurtulmak iste-
yen genç yaştakiler için de uygun bir bakım biçimidir. 

Son olarak, kurum ihtisaslaşmış personele sahip olduğu için özel 
ihtiyaçları karşılayabilir. Örneğin, körler ve geri zekâlılar için özel re-
habilitasyon programları düzenlenebilir. Çocuk kurumda yaşadığı 
için gözleme, teshiş ve tedavi olanakları daha fazladır.  Kurumların bu 
yararları sağlayabilmesi için uygun ve yeterli fiziksel  yapısının ve belki 
de bundan daha önemlisi, personelinin olması gerekir. Kurumdaki 
bütün kişiler yöneticiden, grup annelerinden temizlikçisine kadar her-
kes çocukların yaşantısında önemlidir. Bütün personel çocukları se-
vebilecek, sevgi ve ilgilerini gösterebilecek kişiler olmalıdır. Sağlıklı, 
esnek ve sıcak olup modern çocuk gelişimi kavramlarını anlayan ve 
benimseyen hoş görülü fakat  çocuklarla ilişkilerinde kararlı ve sağlam 
olmalıdırlar. Sürekli personel eğitimi yeterli bir programın başlıca ko-
şuludur. Her üyenin rolü ve sorumluluğu açık olmalı ve her üye prog-
ramın bütününe katkısının önemini duymalıdır. Hiçbir üye adeta kendi 
başına işini gören ve yapılması gerektiği için sorumlulukların yerine 
getiren bir kişi gibi hareket etmemelidir. Diğer bütün üyelerle birlikte 
çocuğun iyiliğine yönelik işlevlerini bir takım olarak yerine getirmelidir. 
Ancak o takdirde bir kurum sınıflandırdığımız  çocuklar için en geçerli 
ideal hizmeti sunabilir. Yukarıda değinilen yararları sağlayabiliriz. 

KURUM BAKIMINDA SOSYAL HİZMET 

Aile ve çocuk refahı  alanı sosyal hizmetin en eski ve geleneksel 
birincil alanıdır. Bu alanda yer alan kurum bakımı da en eski ve u-
zun süre çocuklara yönelik tek hizmet türü olmuştur. O nedenle sosyal 
hizmet mesleği kurum bakımında önemli bilgiler ve deneyimler kazan-
mış, hizmetin vazgeçilmez esas öğesi durumuna gelmiştir. Özellikle 
çeşitli hizmetlerin gelişmesiyle çocuk için hangi hizmetin en uygun 
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olabileceğine karar verme mesleki bilgi ve beceri isteyen önemli bir iş 
olmuştur. 

Kurum Bakımı öncesi Çalışmalar: 

Sosyal hizmet uzmanı çocuğun kurum bakımına alınmasından 
önce işe dahil olur. Çocuklarını kuruma vermek için başvuruların 
yapıldığı veya çocuklar hakkında kararların alındığı kuruluşlarda 
yer almalıdır. Sosyal hizmet uzmanı çocuk ve ailesini inceleyerek, 
çocuk için ailesi dışında bir bakımın gerekip gerekmediğini, seçenek-
lerin neler olduğunu, hangi hizmetin ihtiyacı karşılayacağım araş-
tıracaktır. Onun yapacağı çalışma çocuk için en uygun çözümün ne 
olabileceğini ortaya koyacaktır. Aile ile uzmanın yapacağı ilk mülakat-
lar bazen ailenin çocuğu kuruma verme isteğini geri almasına yol aça-
bilir. Aile, sorunlarına daha başka çözümler olabileceğini görür. Ku-
rum bakımının çocuk için sakıncalarını anlayabilir. 

Çocuğun kurum bakımına alınıp alınmaması kararı durumun 
ayrıntılı bir biçimde incelenmesi sonucu verilir. Çocuğun sorunu, yaşı, 
aile yaşantısı, okulu, arkadaşları, ana babası ve diğer yetişkinlerle iliş-
kisi, tutum ve davranışları, ebeveynin kişilikleri, sorunları, rolleri, 
kurum bakımına karşı tutumları, toplumda daha uygun hizmet olup 
olmadığı, v.b. iyice araştırılır. Bu inceleme sonucu bir karara varılır 
(teşhis) ve bir çözüm, öneri (tedavi) getirilir. Bu bir psiko-sosyal ince-
celeme ve değerlendirme raporudur. Çocuğun kurumda bakılması en 
iyi çözüm olarak görülmüşse, çoğu ülke sisteminde gerektiği gibi, ko-
ruma kararına temel olmak üzere bu rapor mahkemeye sunulur. Ge-
nelde yargıç mesleki olarak hazırlanmış rapora uygun karar verir. 
Karardan sonra uzman, çocuğun yollanacağı kurumda çalışan sosyal 
hizmet uzmanı veya bu işlerle görevlendirilmiş kişi ile bağlantı kur-
ma durumundadır. Çocuk hakkında hazırlanmış anılan raporu ve di-
ğer materyal ve belgeleri kurum personelinin yararlanması için yol-
lar. Kuruma yerleştirmezden önce çocuğun ve varsa ailesinin kuruma 
getirilip gezdirilmesi, bazı ön bilgiler verilmesi, yerleştirmeye hazırlık 
açısından önemlidir. Bu her iki uzmanın ortaklaşa yapacakları bir 
görevdir. Bu ziyaret sırasında çocuk bir bölüm birlikte yaşayacağı 
grup üyelerini ve personeli tanır. Kurum yaşantısı ile ilgili bazı ya-
zılı materyal varsa, çocuğa verilir. En önemlisi kurum sosyal hiz-
met uzmanı ile durumu tartışır. Bu tartışmalarda korkuları, şüphe-
leri, ailesinden ayrılması ile ilgili duyguları, bir kurumda yaşama-
nın nasıl olabileceği gibi konular ele alınır. Neden kuruma geldiği, 
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neden gerekli görüldüğü, bundan sonra ne olacağı, hangi durumda ne 
zaman evine dönebileceği v.b. açıklanır. Bu ziyaret ya da ziyaretlerden 
sonra yerleştirme gerçekleşir ve kurumda çalışan uzman sorumlu kişi 
olarak vakayı tümüyle devralır. Uzman çocukla çalışmasını üç aşama-
da sürdürür. Bunlar, çocuğun kuruma geliş, kurumda kalış ve kurum-
dan ayrılış aşamalarıdır7. 

Çocuğun Kurama Gelişi: 

Kurum personeli çocuğun gelişine hazırlıklı olmalıdır. Katıla-
cağı grup düşünülerek seçilmelidir. Çocuğun gruba ve grubun çocuğa 
karşı etki ve tepkisinin ne olacağı önceden tartışılmalıdır. Çocuğun 
rahat uyumu için düzenlenlemeler yapılmalıdır. 

Kuruma geliş çocuğun yaşamında köklü bir değişmedir. Çocuk 
seçiminde hiçbir söz sahibi olmadığı kişilerle yaşantıya başlayacaktır. 
Daha önce hiç görmediği, onun sevebilecek ya da sevemeyecek, onun 
sevebileceği ya da sevemeyeceği çocuklara uyum sağlamak zorunda 
kalacaktır. Bu yüzden çocuğun kurumda geçireceği ilk günler zor 
günlerdir. Çevre ve kişilere alışıncaya kadar gerekli yardım uzman 
tarafından  sağlanmalı, ilişkileri ayarlanmalıdır. Uzman ilk günlerde 
yoğun, gittikçe azalan bir biçimde kuruma alışması, kurum düzenini 
öğrenmesi ve uyum sağlaması yönünde çalışmalar yapar. Çocuğun 
kurumda kaldığı sürece gereken mesleki kayıtların tutulacağı kişi-
sel dosyasını açar. 

Bu arada ailesi ile ilişkiler düzenlenir; ziyaretleri planlanır. Ziya-
retlerin önemi, belirli aralıklarla yapılmasının neden gerektiği açıklanır. 
Çocuğun bakımı için ne ölçüde katkıda bulunabilecekleri saptanır. 
Çocuklarını kuruma vermekten doğan suçluluk ve başarısızlık duygu-
ları içine düşmemeleri için yardımcı olunur. Kurumda ebeveyn rolünü 
üstlenecek kişilerin çocuğa yardımcı olabilecekleri gerçeğini kabul 
edebilmeleri sağlanır. Bu planın çocuğa yardımı konusundaki şüphe-
leri giderilir. Çocuk durumu o zaman daha kolay benimseyecektir. 
Arzu edilir ki birçok çocuk geçici bir kurum yaşammdan sonra aile-
sine dönsün. Bu bakımdan çocuk ve aile arasındaki bağları sağlam tut-
mak için çaba harcamaya daha ilk günden başlanmalıdır; ebeyevnin 
çocuğa karşı sorumluluğunun sürdüğü noktası üzerinde özellikle du-
rulmalıdır. Çocuğun evden ayrılması çoğu zaman aile-çocuk ilişkisinin 
bir başarısızlığı sonucu olduğundan çocuğun kuruma kabulü aileyi 

7 Kadushin, a.g.e., s. 631-643. 
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kurumla ilişkiye sokar. Böylece aileye değişmeleri yönünde yardım 
verilme olanağı doğar. 

Kurumda Kalış: 

Sosyal hizmet uzmanının kuruma gelen çocuğa karşı sorumlulu-
ğu süreklidir. Kurumda kaldığı sürece devam eder. Onun kuruma uyu-
mu ve kurumdan elverdiğince yararlanmasına çalışır. Çocuğun geç-
mişi ile-anne, babası ve evi - kurumdaki yaşam arasmda köprüdür. 
Ailesinden ayrılma ve kurumla, yaşıt grupları ve kurum personeliyle 
bütünleşme sorunlarıyla başetmesinde yardımcıdır; çocuğun periodik 
veya raslantılı gözlenmesi, personel ve arkadaşları ile karşılaştığı ilişki 
güçlüklerinin çözülmesinde aktif  katılımı vardır. 

Kurumlarda kişisel çalışma çok önemlidir. Günlük yaşam tec-
rübeler» yanında birçok çocuk kişisel yardıma ve bazı deneyimlere ih-
tiyaç duyar. Ailesinin kendisiyle hala ilgilendiğini hissetmek ister. 
Uzman ailenin çocuğun ihtiyaçlarmı anlamasına yardım ederek birleş-
tirici ve bağlantıyı sürdürücü rol oynar. İlişkinin kopmaması için çaba 
gösterir. Ne yazık ki bazı çocuklar aileleriyle sürekli ve anlamlı ilişki 
sahibi olamazlar. Bunların bir bölümü için ailelerine dönme bir amaç 
olamaz. Ancak bu çocuklar gene de ebeveynlerine karşı derin duygu-
lar beslerler. Bu duyguların ele alınması ve anlaşılması gerekir. 

Eğer kurum bir terapi kurumu ise kişisel psikoterapi yanında 
tüm terapötik ortam yaklaşımı ile çocuk değişmeye yöneltilir.. Ço-
cuk, kişisel çalışmacı ile arasındaki anlamlı ilişkiyi temel alarak dav-
ranışının dinamik temelini araştırmaya, neden öyle davrandığını an-
lamaya ve böylece değişmeye başlar. Psikoterapi çocuğun geçmişin-
deki materyaldan çok kurumdaki davranışlarının dinamiği üzerinde 
yoğunlaşır. Bu kişisel çalışmacı için bir avantajdır. Çünkü çocuğa, 
kurumda olduğu için, o anda erişebilir. 

Günlük faaliyetlerin  düzenlenmesi çocuğun eğitimi açısından 
önemlidir. Bunlar çocuğun olumlu yönde değişimi, bazı kavramların 
geliştirilmesi ve desteklenmesi için düzenlenmiştir. Yaşam durumu 
terapi aracıdır. İhtiyaçlarını karşılamak için koşullan ayarlanmış or-
tamda çocuk terapiyi yaşar. 

Kurumlardaki psikoterapi genellikle kişisel çalışma personeli-
nin sorumluluğudur. Çocuk bakıcıları ise bu kurumlarda çok önemli 
kişileridir. Esas görevleri çocuğun günlük bakımıdır. Çocuğa tayin 
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edilmiş ebeveyne en yakın kişidir. Onlarla yer, içer, yatar; onları uyan-
dırır, temizler, bakar; aralarındaki anlaşmazlığı çözer; disiplini kurar; 
hastalıklarında onları yatıştırır; okula yollar. Çocuğun günlük yaşan-
tısındadır. O bakımdan çocuk yuvalarmın kalbidir. Profesyonel  klinik 
personeli -sosyal hizmet uzmanı, psikolog, psikiyatrist- çocuğun so-
rununu teşhis ve tedavi planı yapma sorumluluğunu taşır. Çocuk ba-
kıcısı ise çocukla doğrudan yakın ve sürekli ilişkisinde bu planı uygu-
lama sorumluluğundadır. Günlük ihtiyaç ve faaliyetlerini  düzenler. 
Sosyal hizmet uzmanı bakıcı ile sık sık görüşür. Çocuğun ihtiyaçlarını 
anlatır. Çocuğun tedavi planına tepkisini günlük davranışlarıyla ilgili 
bilgi alarak izler. Diğer personele oranla bu iki eleman arasındaki bu 
tür ilişki özellikle önemlidir. 

Kurumlarda çocuğun özel yeri, yatağı, giyim ve diğer eşyasını 
koymak için özel dolabı olmalıdır. Çocuğa yatağını yapmak, bazı te-
mizlik işlerine yardımcı olmak gibi konularda sorumluluklar verilir 
ve sorumluluklarını yerine getirip getirmediği izlenir. 

Bu arada, sosyal hizmet uzmanı, çocuğun ailesine dönebilmesi 
için ebeveynle çalışır. Onlara çocuğun gelişimi ile ilgili bilgiler verir. 
Onu ziyaret etmeleri, hediye getirmeleri için teşvik eder. Ziyaretlerin 
sıklığını, süresini ve zamanını ihtiyaca göre yeniden ayarlar. Çocuğu 
gezdirmelerini ve bu görüşmelerde neler yapabilecekleri ile ilgili, ge-
rekiyorsa, öneride bulunabilir. Bu ziyaretler terapinin bir bölümü 
olarak ele alınabilir. Ebeveynlerden kurumda bazı zamanlar çocuğun 
bakımına yardımcı olmaları da istenebilir. 

Ailedeki patoloji-karı koca ya da ebeveyn ve çocuk ilişkisi bozuk-
luğu-yüzünden kuruma yerleştirlen bir çocuğun evine dönüşü aile orta-
mının düzelmesiyle mümkündür nedenle çocuk knruma yerleştiril-
dikten sonra aile ile yapılacak çalışma ile bunun sağlanması gerekir. 
Kurumda çalışan sosyal hizmet uzmanı bu işle görevlendirilemiyorsa 
ve başka bir kurum tarafından  vaka izlenmiyorsa aile ilgili bir kuru 
ma mümkünse havale edilir. Aile ile kurum uzmanımn doğrudan ilişki 
kurması genellikle yeğ tutulur. Aileler için grup tartışmaları, danışma 
grupları ve çocuk yetiştirme ile ilgili programlar düzenlenebilir. 

Çocuk bakım yurtlarında grup çalışmacılarının da önemli işlevi 
vardır. Çoğu kez, özeı rekreasyon hizmetlerinin koordinasyonu ve 
denetimi ile ilgilidirler. Daha gelişmiş kurumlarda psikoterapi grup-
ları ya da ev grupları için grup interaksiyonu rehberliği yapar. Grup-
lar terapatik, düzeltici araçlar olarak çocuğun gelişiminde olduğu gibi 
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kurumun yönetiminde de kullanılabilir. Örneğin, ev grubu evde ya-
şama kurallarını kararlaştırmak için toplanır. Çocuk temsilcileri ile 
silcilik kurulu, kurumun genel kurallarını saptama gibi görevlerle ka-
tılımları sağlanır. 

Kurum bakımında grup ortamı önemli bir özelliktir. Sürekli ve 
yakm ilişkide çocuklar gayri resmi olarak grup üyelerine sosyal rol-
ler verirler; belirli bir sosyal yapı oluştururlar. Liderler ve izleyicileri, 
kullanılanlar ve kullananlar oluşur. Belli bir davranış kodu gelişir. 
Grupça kabullenmek için bu koda uymak zorunluğu ortaya çıkar. 

Kurumlarda çoğunlukla 10-18 yaş grubu olduğu düşünüldüğünde 
bu yaşların özelliği grup yaşamında daha da önem kazanır. Bu dönem-
de yetişkine güvensizlik ve düşmanlık duygusu büyüktür. Çoğu da 
yetişkinlerden iyi muamele görmemişler incinmişlerdir. Yaşıtlarından 
kabul görme ve onlarla dayanışma ihtiyacı yoğundur. Böylece yaşıt 
grup kodu, buna uymayanlar üzerinde, onları reddetme grup dışı 
bırakma tehditi ile önemli bir kontrol mekanizması olur. Kendiliğin-
den oluşan bu sosyal yapı ve grup etiği kurumun resmi yapısını ve ama-
cını desteklediği sürece, grup, çocuğu istenen yönde değiştirmeye yar-
dım eden onu pekiştiren güçlü bir ek kaynaktır. Ancak sorun, bu gayri 
resmi olarak gelişen sosyal alt sistemin kurumca resmi olarak onaylan-
mışın karşıtı olan bir davranışı teşvik etmesi ve desteklemesi durumun-
da ortaya çıkar ve grup yaşantısı, resmi sistemle gayri resmi alt sistem 
arasındaki ciddi yarış sorunu için uygun bir zemin yaratır. 

Grup etiği genellikle kurum personeli ile yakın, psikolojik olarak 
açık ilişkiyi teşvik etmez. Bu koşullar altında kişi, tedaviden yarar-
lanma için yaşıtlannca sosyal açıdan reddedilme riskin göze alma du-
rumunda kalır. L;der ve 'zley'cilerî olarak, güçlünün güçsüz üzerin-
deki baskısı söz konusudur. Bu da kurumun öğretmeye çalıştığı anlayış 
ve kabule dayalı demokratik grup yaşamına karşıdır. Bunu çözümle-
mek, resmi ve gayri resmi sistem arasındaki farkı  en aza indirmek için, 
ev grubu tedavi birimi olarak ileri sürülür. Böylece sosyal hizmet uz-
manı zamanının çoğunu bu grupla geçirme zorundadır. Günlük yaşan-
tdararını peylaşarak sisteme doğrudan etki yapmağa çalışır. 

Kurum çocuğu merkez alma durumundadır. O yüzden gerçek 
dışıdır. Normal ailede çocukların yaşamı bu kadar merkezde değildir. 
Yetişkin ilgilerine yönelik yetişkin konuşmaları vardır. Yetişkin ilgi-
leri çoğu kez çocuğun ihtiyaçlarından önce gelir. Ayrıca sosyal hizmet 
uzmanı çocukların yaşamlarına doğrudan etki yapan karar ve öneri-
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İerde bulunan bir kişidir. Örneğin disiplin, kuruma alınışı, kurumdan 
ayrılışı gibi konularda söz sahibidir. Dolayısıyla çocukların uzmanı 
rahatlıkla güvenebilecekleri yansız bir kişi olarak algılamaları zorlaşa-
bilir. Uzman bu gibi konularda dikkatli olmalı, bu sakıncaları gider-
mek için büyük bir duyarlıkla çalışmalarını sürdürmelidir. 

Çocuk kurumda kaldığı sürece gelişimini gözden geçirmek ve izle 
mek amacıyla ilgili personelin katıldığı periodik toplantılar yapılır 
Toplantılarda çocuğun sorunları ortaya konur değerlendirilir ve ne 
yapılacağı saptanır. Bu tür bir çalışma çocuğun kurumda gerektiğin-
den fazla  kalması böylece normal yaşamdan bir ölçüde yoksun bırakı-
lması olasılığını azaltır8. 

Kurumdan Ayrılışı: 

Çocuğun kuruma gelişi sırasındaki yardım ihtiyacı çocuğun top-
luma geçişinde de söz konusudur. Kuruma giriş, kurumda yaşam ve 
kurum bakımından çıkış tek bir sürecin değişik kademeleridir. Çocuk 
ya bir başka kuruma gidecek ya ailesinde dönecek, ya da toplumda ken-
di yaşamını kuracaktır. Bu durumlara göre çalışma yönlenir. Ku-
rumdan ayrılış çocuğun ilk ayrılış Cseparation anxıety) anısını tazele-
yebilir. Bilinmeyen onu korkutabilir. Ailesine dönmesi bile onu endi-
şelendirebilir. Kendi başına kalmaksa daha ürkütücü olabilir. Bu yüz-
den çocuğun ya da gencin bütün bu durumlara önceden hazırlanması, 
planlamanın yapılması gerekir. Uzman ayrılış için en iyi koşulların 
hazırlanması için çalışmalara önceden başlamalıdır. Bu arada toplum 
yararını gözetmek, somut yardım ve manevi destek sağlamak görevi-
dir. Çocuğun evinde takibi, ya da belli aralıklarla kuruma gelmesi, bir 
koruyucu aile, grup evi, yarı yansiyon şeklindeki evlerde bir süre kal-
ması gibi düzenlemeler yapılabilir. Bu programlar ve olanaklar kuru-
mun uzantısı olabilir. Çocuğa rehberlik yapabilecek nitelikte seçil-
miş personelin yardımıyla çocuk biurada daha serbest kalır; ku-
rumdan daha fazla  kendi hayatını düzenleme sorunluluğu taşır. Bu tip 
hizmetler çocuk için normal ev yaşantısına bir geçiş sağlar. Duruma 
göre görüşmeler sürdürülür. Herşey iyi gittiğinde görüşme araları uzar 
ve sonunda ilişki sona erdirilir. 

Çocuğun kurumdan ayrılış aşamasında uyum göstermesi sonra-
dan da uyum göstereceği sonucunu vermez. Kurum sonrası başarı 
o sıradaki beklenti ile çocuğun gittiği ortamın baskı ya da destek düze-

8 Child Welfare  Services, s. 57. 
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yine bağlıdır. O yüzden takip çalışmaları önemlidir. İlişki kesildikten 
sonra çocuk ve ailesi, kendilerinin çözemeyeceği herhangi bir sorunla 
karşılaştıklarında en azından nereye başvurabilecekleri konusunda 
aydınlatılmış olmalıdır. 

Kurum bakımmdaki son gelişmeleri, felsefe  ve ilkelerini, ayrıca 
sosyal hizmet uzmanının mesleki çalışmasının nasıl olduğunu genel 
bir çerçeve içinde böylece gördükten sonra, ülkemizdeki kurum 
bakımını, bu çerçeveye göre değerlendirmek yararlı olacaktır. 

ÜLKEMİZDE KURUM BAKIMI 

Selçuklu ve Osmanlı İmparatorluğu dönemlerinde yetim ve öksüz 
çocukların barındırıldığı bir takım kuruluşların olduğu bilinmektedir. 
Mithat Paşanın 1868 tarihinde kurduğu çocuk islahevleri, 1895 te 
Halil Rifat  Paşanın gayretleriyle kurulan Darülaceze, Meşrutiyetten 
sonra savaşlarda şehit düşenlerin çocuklarının yetiştirilip okutulduk-
ları Evlâd-ı - Şüheda vergisi ile kurulan darüleytamlar, İttihat Terakki 
zamanında Tophanedeki Yamalı Hamam Barındırma Yurdu, Kur-
tuluş Savaşı sırasında Doğuda Kazım Karabekir Paşa'nın çocuk bakım 
kuruluşları belli başlı örneklerdir. Daha sonra 1921 de kurulan Çocuk 
Esirgeme Kurumu Cumhuriyet döneminin önemli bir kuruluşu olarak 
günümüze kadar gelmiştir. 

Medeni Kanun, Umumi Hıfzıssıhha  Kanunu gibi bir kısım ka-
nunlarda çocukların korunmasıyla ilgili hükümler getirildiği görülür. 
Örneğin Medeni Kanunun 273. maddesi "çocuğun bedeni ve fikri  te-
kamülü tehlikede bulunur veya çocuk manen metruk bir halde ise 
hakim çocuğu anne ve babadan alarak bir aile nezdine veya bir 
müesseseye yerleştirebilir" diyerek devletin bu konudaki sorumlulu-
ğuna ve kurum bakımına işaret eder. 1949 da çıkarılan 5387 sayılı 
kanunla konu daha derlı toplu bir biçimde ele alınmış ve kamu ku-
ruluşlarına daha belirgin, sorumluluklar yüklenmiştir. Çocukların ih-
tiyaçlarına yönelik kurum bakımının esaslarını da belirleyen bu ya-
sa 1957 de 6972 sayılı kanunla yürürlükten kalkmıştır. 

Halen yürürlükte olan bu kanunun korunmaya muhtaç çocuk 
tanımı, beden ve ruh gelişmeleri tehlikede olan ana babasız, ana ba-
bası tarafından  terkedilen, ana babası belli olmayan ve ana babası 
tarafından  ihmal edilen fuhuş,  dilencilik alkollü içkiler ve uyuşturucu 
kullanma gibi fena  yolara sürüklenmek tehlikesine maruz bırakılan 
çocukları kapsar. Bu çocukların aile yanında ya da illerdeki koruma 
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birliklerince, ilgili Bakanlıkların ve diğer kuruluşların yardımı ile ku-
rulan bakım ve yetiştirme yurtlarında bakılıp yeteneklerine uygun 
bir biçimde yetiştirilmelerim öngörür. Sağlık ve Sosyal Yardım Ba-
kanlığı 0-6 yaş, Milli Eğitim Bakanlığı da 7-18 yaş grubu çocuk-
ların bakımlarından sorumludur. Ancak bu sorumluluk koruma bir-
liklerince, dolaylı olarak, yürütülür. 

Yasaya dayalı tüzük, çocuk bakım yurtlarının (0-6 yaş için) 
15-20, yetiştirme yurtlarının ise 25-30 kişilik kümeler halinde büyücek 
birer aile oluşturacak biçimde ev ya da pavyonlara yerleştirilmelerini 
ve her kümeye küçükler için anne veya abla, büyükler için kişisel 
ve ortak ihtiyaçları ile "candan" ilgilenmek üzere birer kümebaşı veril-
mesini öngörmüştür. Bu işlere, uygun olanların seçilerek tayini istenir. 
Bu hükümlere karşın ev ve pavyon tipi bir düzenleme çoğu kurumu-
muzda yoktur. Modern kurum tipine göre küçük evler tarzında inşa 
edilen birkaç kurumumuz da amaçlanan niteliğe ne yazık ki kavuş-
turulamamıştır. Bu deneyimler yalnızca fiziksel  düzenlemenin istenilen 
sonuca erişmeye yetmediğini, verilen hizmetin kışla tipi bakım niteliğine 
bürünmesinin önlenemediğini göstermiştir. 

Bugün ülkemizde kurum bakımı çocuk refahı  alanında en yaygın 
olan hizmettir. 1981 yılı itibariyle, 0-6 yaş çocukları için 21 ilde9 21 
çocuk bakım yurdu, 7-18 yaş grubu içinde 67 ilde 95 yetiştirme yurdu 
vardır. Bu kurumlarda sırasıyla 2328 ve 14232 çocuk bakılmaktadır. 
Ayrıca Çocuk Esirgeme Kurumunun 16 yurdunda toplam 696 çocuk 
bakılmaktadır. Bundan başka Darülaceze ve bir kısım derneklerce 
bakılan sınırlı sayıda çocuk vardır. 

Diğer hizmet türlerinin - koruyucu aile, gündüz bakımevi, aile da-
nışmanlığı, sosyal yardım vb - olmaması ya da yeterince güçlenememesi 
yüzünden kurum bakımı aile ve çocuk refahı  alanında mevcut en önemli 
hizmet türü olmaya devam etmektedir. Bunun sonucu olarak daha önce-
ki bölümlerde konu edilen eski kurum bakımı nitelikleri, biçim, işlev ve 
yöneldiği populasyon açısından, ülkemizde halâ geçerliğini sürdürmek-
tedir. Örneğin ekonomik güçsüzlüğü olan ailelerin çocukları yuva ve 
yurtlara yerleştirilmektedir. Bebeklerin kurum bakımından uzak tu-
tulması çağdaş çocuk refahı  ilkelerinden olmasına karşın, henüz böyle 
bir uygulamaya yönelindiği söylenemez. Parçalanmış ailelerin çocuk-
ları, ya da çalışan annelerin çocukları yaş ve diğer hususlar gözöniine 

9 Adana, Ankara, Burdur, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Hatay, 
İsparta, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Konya, Kütahya, Malatya, Muğla, Samsun, 
Sivas, Yojgat. 
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alınmaksızın kuruma girebilmektedir. Sonuçta kurum bakımına muh-
taç çocuk sayısında değinilen ilkeler nedeniyle azalma olmamış ve 
özel gruplara yönelik özel kurumlar sınırlı sayıda kör, sağır, dilsiz ve 
ortopedik özürlüler dışmda oluşamamıştır. Buna karşılık gece geç 
vakit elinde sigara, gruplar halinde başıboş gezen küçük yaştak 
çocuklar, dilenciler, evinden kaçıp köprü altlarında barınan, suça 
yöneleceği belli çocuklar gibi 6972 sayılı yasanın ko runmağa muhtaç 
çocuk tanımının son maddesine uygun olanlar yani aşırı ihmal gören, 
fuhşa,  dilenciliğe, serseriliğe, uyuşturucu madde kullanmaya yönelme 
olasılığı olanlar kurum bakımının dışında kalmaktadır. Kurum yö-
neticileri ve diğer ilgililer bu tip çocukların kurumdakilerin ahla-
kını bozacağı görüşündedir :vede bu görüşte de haklıdırlar, dolayısıyla 
bu gibi çocukların mevcut kurumlara alınmaları söz konusu değildir. 
Özetle henüz ülkemizde kuıumlardaki, yoksul, kimsesiz, sessiz ve ma-
sum çocuklar, "vuran kıran" "küfreden"  "çalan" vb çocuklarla yer de-
ğiştirmemiştir. Oysa bu ikinci grubun gözle görülür, elle tutulur, acil 
müdahale isteyen bir duruma geldiği açıkça ortadadır. Öte yondan, ye-
tiştirme yurtlarında kalan çocukların büyük bir bölümünün ana babalı 
olduğu ve yurtları yatılı okul zannederek ailelerin çocuklarını bu kurum-
lara vermek istedikleri hemen bütün ilgililerce bilinen bir gerçektir 
buna göre yeter sayıda parasız yatılı okul olduğunda halen kurum-
larda kalan pek çok çocuk bu okullara gidecektir. Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığına bağlı 15, Milli Eğitim Bakanlığma bağlı 37 
yurtta 1970 yılında yapılan araştırmada10 anası babası bulunmayan-

lar % 3 gibi düşük bir oranda bulunmuştur. Büyük çoğunluğunun 
(% 43) babası ölü olup anneleri vardır. Birsen Gökçe'nin 1964 yılında 
Ankara iline bağlı beş yetiştirme yurdunda yaptığı araştırmada11 ise 
çocuk yurda alınmamış olsaydı kimler tarafından  bakılacaktı sorusuna 
verilen cevaplara bakıldığında: % 37 sinin aileden biri, % 27 akrabadan 
biri, % 1 komşulardan biri olmak üzere toplam % 65 inin bakacak bir 
kimsesi olabileceği görülür, Bu ailelere götürülecek bazı hizmetlerle 
bu çocukların hiç olmazsa büyük bir bölümünün ailede kalması sağ-
lanabilir. Hiç kimse tarafından  bakılamayacakların oranı % 31 bu-
lunmuştur. Bu çocukların da büyük bir olasılıkla evlat edinme ya da 
koruyucu aile gibi hizmetlerden yararlanabileceği varsayıldığında 
kurum bakımında kalma zorunluğunda olanların oranının çok düşece-
ği varsayılabilir. Böylece bu hizmet türünün kurum bakımından ya-

10 Müessesede Bulunan Korunmaya Muhtaç Çocukların Durumları ile ilgili Araş-
tırma, S.S.Y.B. Yayın No: 56, Ankara, 1970, s. 13. 

11 Birsen Gökçe, Kimsesiz Çocuklar Sorunu, S.S.Y.B., Yayın No: 55, s. 199. 
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rarlanacaklar için, rehabilite ve tedaviye yönelik hizmetlere ayrıla-
bileceği sonucuna varılabilir. 

Çağdaş çocuk refahı  siyasetinde kurum bakımının hizmet gö-
türdüğü populasyon açısından eriştiği bu aşamaya geçemeyen kurum-
larımızın ikinci sorunu personel sorunudur. Diğer ülkelerde de görülen 
hızlı personel değişimi ülkemizde belki de daha hızlı seyretmektedir. 
Özellikle bakıcı personel, eğitim yönünden daha alt düzeydedir. Per-
sonel eğitimi fazla  sonuç vermemektedir UNICEF'in yardımıyla Sağ-
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca 60'lı yıllarda başlatılan hizmet içi 
eğitim programlarının bir süre sonra değerlendirilmesi yapıldığında 
bu programlara katılmış personelin çoğunun görevde bulunmadığı 
görülmüştür. Daha önceki bölümde değinilen nedenler ülkemiz için-
de geçerlidir. Buna karşılık kurum bakımı için önemli olan meslek ele-
manları sayısında artış görülmektedir. Bugün yurtlarda 68 sosyal hiz-
met uzmanı, 9 psikolog çalışmaktadır. Ancak henüz bu elemanların 
etkinliğini tam olarak gösterdikleri söylenemez. 

Hizmet kalitesi personel niteliği ile yakından ilgilidir. Bu eği-
timden öte, tüzükte belirtilen "candan ilgi" ile ilgilidir. Bu ço-
çocuğa verilen önem ve saygı ile ilgilidir; umursama ile ilgilidir; düzen-
leme ile ilgilidir. Özel giysi, özel dolap gibi kavramlar çoğu kurum-
larda yoktur. Yığın içinden alınıp, giyilen bir çorap bir çamaşır mül-
kiyet duygusunun gelişmesine yol açamaz. Çocuğun sevebileceği, be-
nim diyebileceği en küçük bir eşyasının olmaması önemli bir aksa-
madır. Örnek olarak verilen bu temel fiziksel  eksiklikler yanında özel-
likle küçük çocuklarda sevgi ve şefkat  ihtiyacınm, teke tek ilişkinin sağ-
lanabildiğini söylemek güçtür. Bakıcı annelerden o kadar işleri arasın-
da en azından onbeş, yirmi çocuğa sevgi göstermelerini beklemek 
haksızlık olur. İş rutindir. Örneğin besleme rutinleşmiştir. Bebeği ku-
cağa alıp biberonla beslemek yerine, yastığında yapılan bir ayarlama-
ile biberonun karyolasında yatarken verilmesi iş yükünü ve gerekli 
zamanı azaltan onun açısından önemli bir buluştur. Bu ayarlama-
nın çocukla zaten az olan fiziksel  teması iyice yokettiğini görmesi 
zordur. Günlük eğitim, tuvalet vücut, temizliği, yemek yeme adabı gibi 
alışkanlıklar edinilmesi gecikmekte, çoğu kez hiçbir zaman yeterin-
ce gerçekleşememektedir. 

Kurumda çocuklarla ilgili bilgilerin derlendiği, gelişmenin in-
celenip gerekli kayıtların tutulduğu vaka dosyaları diğer önemli bir 
eksikliktir. Çoğu il Sağlık Müdürlüklerinde sosyal hizmet uzma-
nı olduğu için çocuğun korunma kararı alınmasında uzmanm bir 
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psiko-sosyal inceleme ve değerlendirme raporu hazırlaması ve mah-
kemeye sunması biçimindeki uygulama ülkemizde oldukça yaygın-
laşmıştır. Ancak çocuk hakkmda korunma karan çıktıktan sonra 
gerekli bilgilerin çocuğun yollandığı, kuruma oradaki personelin yarar 
lanması için yollanması çoğu halde ihmal edilmekte, önemli birçok 
bilgi koruma birliklerinde kalmaktadır. Mesleki bir dosya sistemi 
oluşturulmadığı ve işletilmediği için çocuğun gelişimi izlenememekte, 
karşılaştığı durumlar değerlendirilememektedir. Bilgiler ilgili kişilerin 
belleklerinde, onlar var olduğu sürece, 'kalmaktadır. Bu durumda 
sosyal hizmet uzmanının vakalarla çalışma sürecindeki aşamaları ye-
terince yerine getiremediği ileri sürülebilir. Çocuk bakım kurumları 
bir sistemdir. Bu sistemin bir bölümü işlemediğinde diğer bölümlerde 
kendini ona uydurmak zorunda kalır. Sonuçta sistem bozulur. Kurum-
larımız ne yazık ki bir sistem oluşturarak bu sisjeme her yönüyle 
herkesin sadık kalacağı bir duruma gelememişlerdir. Bunda maddi 
bir takım güçlüklerin, yetersizliklerin payı olduğu kabul edilebilirse de 
bundan daha önemlisi bilgi birikimi, beceri ve düzenlemedeki eksiklik-
tir. Yasal ve idari düzenleme ile ilgili eleştiriler örneğin koruma bir-
liklerinin işlevlerini yerine getirememesi, konuyla ilgili çok başlı bir 
yönetim yapısı olması gibi-bir dereceye kadar haklı görülebilir. Ancak 
umut bağlanan sosyal hizmetler kanunu tasarısı yürürlüğe girse bile 
durumun daha iyi olmasını tek başına sağlayamayacağı bilinmelidir. 
Bir takım kolaylıklar getirebilirse de arzu edilen amaçlara varılmasında 
yasanın nasıl uygulanacağı önemlidir. Bu bir örgüt, personel ve kaynak 
sorunudur. 

Özetle, sonuç olarak şu söylenebilir ki aile ve çocuk refahı  ala-
nında kurum bakımı vazgeçilmez bir hizmet olmaya devam etmiştir. 
Bu arada diğer aile ve çocuk hizmetlerinin gelişmesiyle kurum bakı-
mına ihtiyaç duyanların sayısında azalma olmuştur. Eskiye oranla 
daha özel gruplara yönelme dolayısıyla uzmanlaşmış personele ihti-
yaç artmıştır. Barındırma ve bakım işlevleri, rehabilite ve tedavi amaç-
larıyla birleşmiştir. 

Sosyal hizmet uzmanlarının bu geleneksel çalışma alanındaki bil-
gi birikimi ve becerisi hızla gelişmiş, işlevleri daha belirginleşmiştir. 

Bu alanda çalışan uzmanlarm ve kuruluların fazla  sayıda ve türde 
kaynaklann geliştirilmesi konusunda büyük sorumlulukları vardır. 
Uygun bir hizmet şekli olmadığı için bir başka hizmet kullanıldığında 
çocuğun ne kadar zarar görebileceği düşünülürse bunun önemi anlaşıla-
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cuğun ne kadar zarar görebileceği düşünülürse bunun önemi anlaşı-
labilir. Amaç kurum bakımını çocuğun ihtiyacı olduğu zaman ve sürece 
sağlamaktır. Eğer bu amaç göz önünde tutulursa, güçlükleri gidermek 
için bu tip bir bakıma ihtiyaç duyan çocuklar kurumlara gireceklerdir; 
yanlışlıkla veya başkası olmadığı için değil de planlandığı için orada 
olacaklardır. 





LİBYADA ÇALIŞAN TÜRK İŞÇİLERİNİN SORUNLARI 

Muharrem VAROL 

Bu yazıda, Türk-Libya ilişkilerine ilişkin genel bazı gözlemleri 
ve sonrada işçi sorunlarına ilişkin bazı notlarımızı sunmak istiyoruz. 

1970'lerden itibaren Türkiyenin, Ortadoğu ülkeleriyle arasındaki 
yarım yüzyılı aşkın kopukluğun yerini artık yoğun ilişkiler almaya 
başlamıştır. Bu gelişme, ilerde ayrıntılı araştırmalara konu olacaktır. 

Bu gelişmede, özellikle, 1970'lerin başlarında ortaya çıkan petrol 
krizi ve savaşımı birincil etken görünümündedir. En azından, bu kri-
zin yarattığı sonuçlar açısından bu böyledir. Dünyada ve Batı Avru-
pada petrol zammının doğurduğu ekonomik kriz, ekonomik durgunluk, 
beraberinde petrol üreten ülkelerde de bir ekonomik büyüme ve zen-
ginleşmeyi getirmiştir. Bir başka deyişle, petrol zammı, Batı Avrupada 
ekonomik durgunluğa yol açarken, özellikle Ortadoğu ülkelerinde bir 
ekonomik canlanmaya yol açmıştır. 

Türkiye açısından bunun sonuçları genel olarak iki yönden gö-
rülebilir: 

1. Artık, Batı Avrupaya ihraç edemez hale geldiği fazla  işgücü-
nün Ortadoğu ülkelerine ihracı olanağının doğması, 

2. Türkiyenin ihracatında (müteahhitlik hizmetleri dahil), Orta-
doğu pazarının giderek artan bir önem kazanmaya başlaması. Bu iki 
gelişmenin doğurduğu bir üçüncü gelişmeden de söz etmek mümkün-
kündür: Türk dış politikasının Ortadoğu konusunda esneklik kazan-
ması. Batı politikasının kayıtsız izleyicisi olmanın, kendi çıkarları açı-
sından bazı olumsuzluklar getireceği düşüncesinin, karar-almada bir 
etken olmaya başlaması. Bu gözlemleri doğrulamaya yarayacak bir 
takım veriler bulunabilir. 

— I — 
OECD ülkelerine ihracatın, toplam ihracat içindeki payı 1981'de 

% 50 ye düşmüş. 1980'de Ortadoğu ülkelerine yapılan ihracatın top-
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lam içindeki payı yaklaşık % 25 iken, 1981'de % 40'a yaklaşmıştır. 
5 ülkeye (İran, Irak, Libya, Cezayir, S. Arabistan) yapılan ihracatın 
toplam değeri 1979'da 286 milyon dolar, 1980'de 325 milyon dolar 
iken, 1981'de 1 milyar 630 milyon dolara çıkmıştır. Libyanın payı 600 
milyon dolardır1. t 

Türkiyenin Ortadoğuya ihracatmda bir başka öğe de müteahhit-
lik hizmetleridir. Türk yapım firmalarının  7 Ortadoğu ülkesinde 1981' 
de aldıkları ihalelerin tutarının 9.042 milyar dolara ulaştığından söz 
edilmektedir. 

İhale bedelleri toplamı(milyar dolar) 
1978 1.6 
1979 2.1 
1980 2.9 
1981 9.042 
1980 ve 1981 rakamlarının ülkelere göre dağılımı: 
Yıl ülke Firma sayısı ihale tutarı (Milyar dolar) 

1980 Libya 38 2.828,3 
1981 " 70 7.080 

1980 S. Arabistan 15 712,2 
1981 " 22 1.140 

1980 Irak 7 431,6 
1981 „ \ 15 719 

1980 Ürdün 3 35,6 
1981 »» 3 43 

1980 Abu-Dhabi 2 35 ,3 
1981 2 48 

1980 Kuveyt 3 11 
1981 5 12 

1981 Mısır ve Yemen 2 
Getirilen dövizler: (Milyon ) 

1978 1979 1980 

55.676.199 78.689.226 84.274.488 

(1981 yılı hariç, öteki bilgiler geçen yıl Maliye Bakanlığından elde edilmişti. 1981 yılı 
için bk. "Müteahhitlerimiz Ortadoğu ihale dosyalarını 9 milyar dolarla kapattı" başlıklı 
haber, Milliyet,  2.1.1982) 

1 Ergin, Sedat, "Ortadoğuya İhracatımız Hızla Artıyor" (haberi) Cumhuriyet,  18. 
1.1982: 1 
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(1981 yılı hariç, öteki bilgiler geçen yıl Maliye Bakanlığından elde 
edilmişti. 1981 yılı için bk. "Müteahhitlerimiz Ortadoğu ihale dosya-
larını 9 milyar dolarla kapattı" başlıklı haber, Milliyet,  2.1.1982) 

Libyanın, Ortadoğu ülkeleri içinde, Türkiye açısından daha özel 
bir yeri var görünüyor. Bu yeri belirleyen de Türkiye ile olan çok yönlü 
ilişkileridir. (Başlangıç yılı olarak 1975 yılı alınabilir. îlişkilerin bugün-
kü düzeyinin kapsamında yer alan; ortak şirket, ortak yatırım, işgücü 
ve sosyal güvenlik anlaşmalarından, Türk firmalarının  Libya piyasasına 
girişlerine kadar uzanan ilişkiler, Libya Başbakanı Jallud'un 2-5 Şu-
bat 1975 tarihinde Türkiye ziyaretiyle başlamıştır. Yazmın sonunda 
Libya ile imzalanan bazı anlaşmaların bir listesini sunacağız). Bu iliş-
kiler, yaklaşık üç çeyrek asır süren kopukluğu sanki unutturmak is-
tercesine geniş alanları kapsamaktadır. Eğitimden işgücü ve hizmet 
alanlarına, yoğun ticaret ilişkilerine, tarım, ulaştırma (Tarım ve Hay-
vancılık Ortak Şirketiyle, Deniz Nakliyat Ortak Şirketi 1981'de faali-
yete geçmiştir.), sanayi, bankacılık (1977'de Arap-Türk Bankası ku-
rulmuştur. Sermayesinin % 40'ı Türkiye, % 40'ı Libya, % 20'si de 
Kuveytindir.) gibi alanlarda ortak girişimlere kadar uzanmaktadır. 

—II— 
Bilindiği gibi, 1950'lerden 1970'lere kadar Batı Avrupa hızlı eko-

nomik büyüme ve gelişmeye sahne olmuştur. Batı Avrupanm işçi ithali 
de böylece ortaya çıkan bir olgudur. Batı Avrupanm en çok işçi ithal 
eden ülkesi olan "Federal Almanya, Doğu Avrupa yerine başta Tür-
kiye olmak üzere Akdeniz kıyılarının ucuz işgüçlerine" yönelmiştir. 
Tüm Batı Avrupa için yoğun işgücü ithali 1970'lerin başlarına kadar 
devam edebilmiştir. Bu tarihten itibaren işgücü ithali durmadıysa da, 
hızı ve yoğunluğunu çok yitirmiştir. Bunun birincil nedeni, petrol 
sorunu olmuştur. 

Federal Almanya için, petrol zammının sonuçlarından biri şöyle 
belirtilebilir: Dışa dönük üretim önemli ölçüde kısılmıştır. İşverenler 
yabancıları hedef  alan toplu işten çıkarmalara yönelmişlerdir. Sonunda 
F. Almanya yönetimi 23 Aralık 1973'de "yurtdışından işçi alımını 
yasaklayan" bir kararı yürürlüğe koymuştur. Bu karar, Türk işgücünün 
Almanyaya akışını durdurmamışsa da, çok büyük ölçüde kısılmasına 
yol açmıştır2. Bu durum ve Türk işgücünün Ortadoğuya yönelişi ara-
sındaki ilişki aşağıdaki rakamlarla da açıkça görülmektedir. 

2 Bu konuda kısa bir değerlendirme için bk. Gençosman, Murat, "Konuk mu Sı-
ğıntı mı?" Bilim  ve Sanat,  S. 3 Ankara ,Mart 1981 s. 24-25 
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1973'den 1980 yılı sonuna kadar I.I.B.K. tarafından  bazı ülkelere gönderilen işçi 
sayılan: 

Almanya Fransa Hollanda Libya S.Arabistan 

1973 103.793 17.544 1994 664 4 
1974 1.228 10.577 1573 1015 -

1975 1.000 25 32 2121 251 
1976 2.101 6 98 4098 1832 
1977 2.413 15 83 8582 4722 
1978 1.333 13 48 7726 5769 
1979 933 11 40 9825 8522 
1980 764 21 32 15090 5643 
1981(x) 261 26799 13070 

Kaynak: 1980 İstatistik  Yıllığı,  îş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Md. Yay. No. 146, 
Ankara, 1981, Tb. 17 s. 63) 

(x) Kasım 1981 sonuna kadar gönderilenlerin sayıları-Aynı genel md.'ten sağlanmıştır. 

1961-1980 yılları arasında Almanya ya 657. 141, Fransa ya 56.034, 
Hollanda ya 25.195, Libya ya 49.376, S. Arabistan a 27.246 kişi gönde-
rilmiştir. (Bk, aynı yayın, aynı sayfa)  Buna 1981 rakamlarını katarasak, 
Libya ya 1967-81 (ilk işçi gidişi 1967'dir-Libya ve S. Arabistana) ara-
sında toplam 76.175, S. Arabistan a da 40-316 işçi gönderilmiş olmak-
tadır. Libya ya gönderilmiş olanlarm sadece 21'i, S. Arabistan a gön-
derilenlerin de sadece 47'si kadındır. (Mesleki dağılımlarını da vermek 
istiyorduk, ancak, Î.Î.B.K'nun, sözkonusu yıllığında ve öncekilerle 
ilgili olarak bize verdiği rakamlarda genel toplamla tutarsızlık gördük.) 
Ama, bunların hemen hemen tamamının inşaat sektörünün gereksi-
nim duyduğu işçiler olduğunu tahmin etmek kolaydır), 

— III — 

İŞÇİ SORUNLARI 
Libyadaki Türk işçilerinin, Batı Avrupadakilerin son yıllarda kar-

şılaşmakta oldukları düşmanca tavır ve davranışlarla ("sosyal pat-
layıcı", "başarılı yabancılardan korunma" v.b gibi birçok endişelerle 
birlikte gelişen tavır ve davranışlar)3 karşılaşmaları sözkonusu değil, 
şimdilik. îlerde de böyle birşeyin olmayacağı sanılır. Bu beklentinin 
dayanakları, Libya ile olan tarihsel-kültürel ilişkilerde bulunabilir 
belki... Ancak, iş gücü ilişkilerinde doğan sorunlarm salt bu ilişkilere, 
bunlara dayalı ve iyiniyeth(î) savsözlere dayanarak çözümlenebileceğini 

3 Bk. "Alttakiler Bir gün Üste Çıkarsa..." 7 Kasım 1981 tarihli Frankfurter  Allge-
mine Zeitung'da  yayınlanan Konrad Adam'ın yazısından Ümit Kıvanç'ın özsû-Milliyet 
{Aktüalite)  6.12.1981 s. 8-9 
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ummak da pek gerçekçi olamaz. Daha doğrusu, sözkonusu tarihsel 
-kültürel ilişkiler ortaya çıkan sorunlara çözüm yaklaşımlarında, 
kolaylaştırıcı, iyiniyet yaratıcı olarak rol oynayabilirler. Türk işgücünü 
tercih etkeni olabildikleri gibi... Şüphesiz, bu da önemli bir şeydir. 
Ama, işgücü ilişkilerinin ekonomik niteliğini görmezden gelmeye yol 
açacak, belirsizlikleri giderip kurumsallaşmış ilişkileri sağlamaya 
yetecek önem ve rolde görülemezler. Aşağıdaki bazı notlarımız, söy-
lenenlerin aksine, bu saptamaya yol açan, tarihsel-kültürel bağların 
sorunları aşmaya tez elden yaramadığını gösterecek nitelikte görüle-
bilirler. îşçi kabul eden ülkenin sosyal-hukuksal yapısındaki oturmuş-
luk düzeyi, o ülke bürokrasisinin hızlı ekonomik büyümeye uyum 
sağlıyabilme düzeyi çok daha etkili görünmektedir. Bizim bürokrat-
ların, "Libya bürokrasisi çok yavaş işüyor, sorunların çoğu bundan 
kaynaklanıyor" demeleri bununla ilgili olsa gerektir. 

Unutulmaması gereken, Türk-Libya işgücü ilişkilerinde ortaya 
çıkan sorunlar bakımından geçerli olan özelliklerin, çok önemli bir 
diğer yanının da şu saptamalarda yerini bulacağıdır: "Sorunu dikkatle 
incelemeye başladığımız zaman ilk göze çarpan özellik; işgücü ihraç 
eden ülkelerin sorumlu yöneticilerinin herşeyden önce daha fazla  sayı-
yıda açık işyeri, elverişli istihdam koşulları, daha geniş sosyal yardım 
olanakları ve daha yüksek sayıda döviz transferi  üzerinde durdukları, 
buna karşılık yabancı işgücü kabul eden ülkelerin başlıca uğraşı sorun-
ları... en yüksek verimliliği sağlamak... endüstri ve hizmet sektörünün 
ilave işgücüne ilişkin taleplerini karşılamak», "olmasıdır4. 1975'den 
sonraki ilişkilerin süreci, Türk yetkililerin burada belirtilenler üzerinde 
durduklarını göstermektedir. 

Türkiye-Libya İşgücü  Anlaşması (bundan sonra, İ.A) 5.1.1975 
tarihinde Ankarada imzalanmış ve T.C Bakanlar Kurulunun 17.2.1975 
gün ve 7/9453 sayılı kararı ile kabul edilerek T.C. Resmi Gazetesin-
de (bundan sonra, R.G) - 13.5.1975 günkü 15235 sayısında-yayınlan-
mıştır. 

Bu anlaşma ve eklerine göre, işgücü alımı ve kullanımının koşul-
ları, bu koşullara rağmen uygulamada ortaya çıkan sorunlar şöyle 
belirtilebilir: 

A- İşçi  gönderilmesi-alımı:  Anlaşmanın 4. ve EK. l'in 4, 5, 6, 
7, 8 ve 9. maddelerine göre, işçi gönderilmesine-alımına ilişkin kural-
lar şöyıe belirtilebilir: 

4 Abadan-Unat, Prof.  Dr. Nermin, "Türkiyenin Dış Göç Akımı ve Sosyal Hareket-
lilik" S.B.F Dergisi, C. XXVII No. 4'den ayrı bası, Ankara, 1973: 19-20 
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L.A.H.S.C. Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığınca işverenlerden 
alınan işçi talepleri Ankara ve Istanbuldaki Libya Büyükelçiliği (Halk 
Bürosu) çalışma bürosuna gönderilir. Büro bu talepleri Türkiye î.î. 
B.K'na iletir. (İ.A. md. 4) Bu taleplerde işin niteliği, koşulları ve ücret 
hakkında bilgi verilir. (Ek. 1 md. 4) İ.l.B.K bu talepleri karşılamak 
üzere seçtiği işçilerin kimliklerini ve mesleklerini gösterir listeleri Lib-
ya Çalışma Bürosuna verdikten sonra (Î.A. md. 4) işçilerin seçimini 
Libya Çalışma Ateşesinin katılması ile şu koşullara göre yapar (bu 
seçim kesindir. Seçim sırasmda işveren veya temsilcisi bulunabilir): 

a) Vasıflı  işçi için gerekli diploma veya tecrübe belgesi ilgili Türk 
kuruluşlarınca tasdikli olacak. 

b) Sağlık raporu, 
c) En az yirmi yaşını doldurmuş olmak, 
d) Sabıka kaydının olmadığını gösteren belge (Ek. 1, md. 5) (Baş-

langıçta hiçbir sabıka kaydı olmaması Libyaca istenirken, daha sonra 
trafik  suçlarının kabulü sağlanmıştır.) 

İşçi, seçimi yapılıp, iş sözleşmesi hakkında işçiye bilgi verildikten 
sonra, iş sözleşmesi işçi ve işverence /temsilcisince imzalanır. Türkçe 
ve Arapça 3'er nüsha düzenlenen bu sözleşme Libya Halk Bürosu 
Çalışma Ateşeliği ve İ.l.B.K tarafından  onaylanır. (Ek. 1, mad. 7) 
İ.İ.B.K. pasaport ve vize işlemlerini yapar. Libyadaki ilgili kurum bu 
sözleşmeleri alınca, işverene çalıştırma iznini verir, işçiye oturma izini 
belgesi hazırlanır. (Ek. 1, md. 8) 

İşçiler, iş sözleşmesinin imzalanmasından itibaren en geç otuz gün 
içinde Çalışma Bürosu aracılığıyla Libyaya gönderilir. Çahşma Bü-
rosu, gönderme programı, işçilerin kimlikleri ve gidecekleri işyeri ad-
resini İ.l.B.K'na bildirir. Göndermeler kaza sigortası olan araçlarla 
yapılır. İşçileri Libyada işveren /görevlisi karşılayarak işyerine ulaşıp 
işe yerleşmelerini sağlar. 50 kişiyi aşan gruplarda da işveren /görevlisi 
refakat  görevi yaparlar. (Ek. 1, md. 9-b, c, d, e) 

Bu kurallara rağmen, karşılamanın zaman zaman yapılmadığın-
dan ve bunun yarattığı kötü durumlardan yakınmalar olmaktadır. 
Yine gönderme işlemine ilişkin olarak uygulamada ortaya çıkan bir 
sorun İ.A'nın 5. maddesiyle ilgilidir. Bu maddeye göre, "İşverenler 
tarafından  ismen veya belli bir bölge ya da il belirtilmek suretiyle işçi 
talep edilemez" Bunun aksine talepler süregeldiği için, Ek. l'in 12. mad-
desi gereğince kurulan ve ilk toplantısını (I. Dönem) 27-28 Temmuz 
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1978'de Ankarada yapan, "İşgücü ve Sosyal güvenlik konularıyla il-
gili Karma Uzmanlar Komisyonu" (Bundan sonra K.U.K) bu mad-
deye bir istisna getirmiştir. Buna göre, işverenin şahsi güvenini gerek-
tiren(!) ve beşi aşmayan tercihlnri, Libya Çalışma ateşeliğince bunun 
doğruluğu belgelendiği takdirde kabul edilecektir. Bunun, işverene 
bir tür kontenjan kullanma hakkından başka bir anlamı olduğu sanı-
sında değiliz. 

Komisyonun bu toplantısında, ayrıca, Ek. l'in 6. maddesindeki 
boşluk da giderilmiştir. 6. maddeye göre istenilen nitelikte aday bulu-
namaması halinde İ.İ.B.K bunu Libya Çalışma Bürosuna bildirecek-
tir. Madde bu haliyle işçi talep tarafın  zaman kaybına yol açacaktır. 
Bu nedenle, komisyonun sözkonusu toplantısında şu ilke getirilmiş-
tir: İ.İ.B.K. 2-3 haftada  işverenin istemine uygun işçi sağlayamazsa, 
işveren gereksinimini, önceki istemlerine uygunluğu İ.İ.B.K'unca sap-
tanmak koşuluyla, (böylece, kötüye kullanım önlenmek istenmekte) 
dışarıdan karşılayabilecektir. 

İşçi gidiş-dönüşünde, yol, yemek ve yatma masraflarını  karşı-
lamak işverenin yükümlülüğündedir. 

B- Çalışma  Koşulları 

1. Libyada günlük çalışma süresi 6 saattir, 4 saate kadar fazla 
mesai yapılabiliyor. Fazla mesai ücreti normal ücretin birbuçuk katı-
dır. Tatil ve bayram günlerinde yapılırsa, normal ücretin 2 katıdır. 

2. İş sözleşmesi Libyaya varıştan itibaren yürürlüğe girer, ücret 
hakkı ise işe başlanan tarihte veya Libyaya varışın ikinci günü doğar. 
(İ.A. Ek. 1, md. 10) 

3. Asgari ücret, geçen yıl 70 dinar idi. Türk işçilerinin asgari üc-
reti bunun üzerindedir. Bir ara asgari ücret konusunda anlaşmazlık 
ortaya çıkmıştır. T.Ç. Çalışma Bakanlığı Türk işçilerinin asgari ücreti-
ni, vasıflılarda  140, vasıfsızlarda  120 dinara çıkarmıştır. Ancak, bu 
karar, Libyadaki yabancı firmaların  Asya ve Afrika  ülkelerinden daha 
ucuz emek temin etme yoluna gitmeleri üzerine uzun süre yüıütüle-
memiştir. Türk firmalar  da kârlılık ve rekabet güçlerini azaltıyor ge-
rekçesiyle bu karara karşı çıkmışlardır. Diğer işverenler de tepki ola-
rak, ilkece işçiye ücretsiz yatacak yer temin etmeleri gerekirken, ya-
tacak yer için aylık ücretten 20 dinar kesmeye başlamışlardır, (yatacak 
yer zorunluluğunun İ.A'da yer almadığını belirtelim.) Bunun üzerine, 
T.C. Çalışma Bakanlığı Yurtdışı İşçi sorunları Genel Md. 3.3.1980 
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gün ve 1105-1 /1296 sayılı yazsıyla, Türk ve yabancı firmaların  başka ül-
kelerden işçi temin etme eğilimlerine engel olmak için en az ücreti vasıf-
sızlarda 100, vasıflılarda  120 dinara düşürmüştür. Ve bunun bir koşulu 
olarak, işverence sağlık koşullarma uygun yatacak yer teminini getir-
miştir. (Bu daha çok bekarlar için sözkonusu, evliler genellikle kira-
lık ev yoluyla barınma sorunlarını gidermektedirler) (ayrıca bk. Aynı 
genel md'ün Î.Î.B.K'na 16.4.1979 gün ve 1101-5-1 /2084 sayılı yazısı) 

Ücretlerin, o kadar doyurucu olmadığı, tasarrufa  pek elverişli 
olmadığı, Büyükelçilik raporlarında bile yeralmakta, bunun birtakım 
direniş ve grevlere yol açtığından söz edilmektedir5. Geçen yıl işçi ölüm-
leri bile olmuştur.(!) 

Libyada, bir tür serbest emek piyasasına yol açan koşullarm hızlı 
büyüme sürecine girişin işgücü ithalini hızlandırması ve işgücü ihraç 
edecek pek çok ülkenin bulunması gibi nedenlerle varolduğu anlaşılı-
yor. Bir gazetecinin yerinde gözlemlerine göre, Asyalı işçilerin düşük 
ücretlerle çalışmaları söz konusu6. Bunun etkenlerinden birisi de, çe-
şitli ülke firmaları  arasındaki rekabettir. Firmalar iş alma rekabeti 
dolayısıyla ihale önerilerinde fiyat  indirimleri yapıp, sonra da, ülke-
lerinden kendi vatandaşları olan işçilerin "en az" ücretinin düşürül-
mesini istiyorlar7. 

4. İşe gidiş-geliş konusu, İ.A. Ek. 2 (İş Sözleşmesi)'nin 10. mad-
desinde şu şekilde düzenlenmiştir: "İşçiye kolaylık olmak üzere, iş-
çinin ikamet ettiği yerden işyerine, işyerinden ikamet etttiği yere kadar 
taşınması, işveren tarafından  ve masraf  işverene ait olmak üzere sağ-
lanır." 

5. İş sözleşmesinin feshi  ve sona ermesi: İ.A. Ek. l'in 11. madde-
sine göre; 

— Sözleşme, işçinin kendi isteği ile ayrılması dışmda, süresi 
sona ermeden işverence feshedilemez. 

— İşçinin yasal açıdan işten çıkarılmasını gerektiren bir hatası 
olursa, işveren bir ay önce ihbarda bulunarak sözleşmeyi feshedebilir. 
Bu süre içinde ihbarda bulunmazsa, işçiye bir aylık ücreti tutarında 
tazminat ödemekle yükümlüdür. 

5 T.C. Trablusgarb Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği 1978 yılı faaliyet  raporu "Lib-
yalım Genel Ekonomik Durumu ve Türkiye İle Ticari İlişkileri", Trablusgarb, 1979 

6 Oral, Özer, "Umut Kapısı Libya" Milliyet, 1-3 Mayıs 1980: 5 
7 "Ortadoğu Ülkelerine İşçi Götüren Türk Firmaları" Basılmamış Rapor, Türk 

Müteaahhitler Birliği 
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İ.A.'nın 7. maddesine göre de, sözleşmenin feshi,  deneme devre-
sinde başarısızlık, Libya makamlarmca istenilmeme hallerinde ola-
sıdır. Bu durumlarda, Libya îş Yasasmda tanınan haklar (tazminat, 
prim v.s) ödenmek koşuluyla, Türkiye'ye dönüşte yol, yemek ve yatak 
masrafları  işverence karşılanmak suretiyle, işçi ve ailesinin Türkiye'ye 
dönüşleri sağlanır. Ayrıca istenilmeme hallerinde, bunun nedeni Türk 
temsilciliğine bildirilir. 

Libya îş Yasasmın 24.maddesine göre, deneme süresi bir aydan 
fazla  olamaz. Bir işçi bir işverenin yanmda ancak bir kez denemeye 
tabi tutulabilir8. Bu yasanın 13. maddesine göre, yabancıların çalış-
ması Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığının iznine bağlıdır. Sözleşmenin 
tazminatsız ve ihbarsız feshi  bu yasanın 51., işçinin işi ihbarsız terki 
53. maddesindeki koşullara göre mümkündür. İ.A'nm 10. maddesinde 
de, iş sözleşmesinin sona ermesi konusunda Libya İş Yasasının uy-
gulanacağı belirtilmektedir. Ayrıca, İ.A. Ek. 2'nin 3. maddesinde; 
"Sözleşme sona ermeden, ihbar süresi içinde taraflardan  biri feshini 
istemez ise, bu sözleşme bir yıl uzatılmış sayılır" denilmektedir. 

6. Yasal oımayan biçimde çalıştırma ve daha az ücret ödenmesi 
sorunu: t 

İ.A'nm 9., buna Ek. 2'nin 6., Libya îş Yasasının 29. maddelerine 
göre; işveren, işçiyi sözleşme kuralları dışmda, ona aykırı iş ve işyer-
lerinde çalıştıramaz, başka işverene devredemez, sözleşmede belirti-
lenden ve benzer işte çalışanlardan daha az ücret ödeyemez. Sözkonusu 
29. madde buna bir olağanüstü hal istisnası getirmekle birlikte, bu du-
rumda dahi, sözleşmede belirtilen işin niteliğine uygun, ona aykırı 
düşmeyen bir işte çahştırabilmeyi hükme bağlamıştır. Ancak, bu ku-
rallara aykırı durumların varlığı, süregiden yakınmalardan anlaşıl-
maktadır. Zaman zaman Türk yetkililere ulaşan bu tür yakınmaların 
bir kısmının doğru olmadığı, yetkililerin araştırmaları sonucu ortaya 
çıkmıştır. Örn-, T.C. Trablusgarb Büyükelçiliği 1980 yılında, Türki-
yede imzalanan sözleşmelerin Libyada değiştirildiği yolundaki yakın-
maları araştırmış, bir örnek olay tesbit edememiş. Ama, işçilerin söz-
leşmede belirtilen ücretin azlığının farkına  vardıklarını, oturma ve 
çalışma izni, hesap açma-para transferi  işlemleri için gerekli belgeleri 
imzalamayı (bu belgeleri yeni sözleşme sandıkları da söylenmiştir. 
M.V), ücret artırımı yolunda pazarlık konusu yaptıklarım saptamış9. 

8 Libya İş Yasası (Libya Büyükelçiliğince Türkçeye çevrilmiş, teksir halinde) 
9 T.C. Trablusgarb Büyükelçiliğinin bu nitelikte bir yazısı olduğunu -İ.İ.B.K.'na-

duymuştuk. Bir Libyalı yetkili de Elçiliğin-böyle bir araştırma yapıp, İ.İ.B.K.'na sonucu bu 
biçimde bildirdiğini söylemişti. 
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(Bu türden olaylar, bir başka açıdan, burada ve orada etkin bir "Halkla 
ilişkiler" etkinliğinin yapılması gereğini gösteriyor. M.V) 

Yukarıdakine benzer bir olayı da O. Akbal anlatıyor: "Biri yak-
laştı yanıma, gazeteci olduğumu öğrenmişler. Uçağın öndeki yerine 
gittik... Üç yıldır Libyadaymış bu arkadaş, kyda 120 bin lira alacaksı-
nız diye götürmüşler, El Babaanî Talimiye adlı bir Libya şirketi. Ora-
ya gidince yeni bir anlaşma yapmışlar, imzalatmışlar. Arapça bilmedik-
leri için ne olduğunu anlayamamış bizimkiler. Meğerse çok daha  düşük 
bir ücret almayı kabullenmişler  \ Sonradan bir de bakmışlar ki, Türk 
firmalarında  çalışanlar daha çok para alıyor, birtakım sosyal haklardan 
yararlanıyor. Karşı çıkmışıar, direnmişler, Sen misin bunu yapan, 
öncü durumundaki kişiler kim vurduya gitmiş". 

"Tam 400 kişi bu durumdaymış. Hiç bir hakkını alamayan işçi-
leri Türkiyeye geri döndürüyorlarmış şimdi de... Günlerce sokakta, 
parkta, yol kenarında sabahlamışlar. 'Allahtan başka yardımcımız 
yok' diyor esmer adam. Gözleri dolu dolu. Dönüş parasını borçlanmış 
arkadaşlarına. 'Üç yıl kaldım, nerde para biriktirmek, üçyüzbin lira 
borçla dönüyorum' diyor... 'Biz ölmüşüz ağabey. Gidiyoruz polise, 
dayak yiyoruz' diyor. "Akbal, aynı yazısının bir önceki pragrafında 
sorduğu "...Öyleyse niye bu asık yüzler?"10 sorusuna bir yanıtı da, 
böylece, bulmuş oluyor... Dahası var: 

— İ.İ.B.K. Gen. Md'nün, Libya Çalışma Ateşeliğine de gönder-
diği, 11.8.1977 gün ve Dış 10.1.16/G-l sayılı yazısına göre; 

— İşveren adı altında bazı kişilerin yapımcı niteliğinde olmadığı 
ve getirttikleri işçileri gündelikçi olarak iş çıktıkça görevlendirdikleri, 

— Vasıflı  işçilerin, iş durumuna göre, vasıfsız  işçi gibi çalışmaya 
zorlandıkları, 

— Düşük ödeme yapıldığı, 
— Bu durumlarla karşılaşan işçilerin dönüş isteklerine işverenin 

tazminat isteğiyle karşılık verdiği haberleri alınmıştır. 
Bu nedenlerle, İ.İ.B.K. Gen. Md. işçi talep eden işverenler hakkın-

da 15.8.1977 tarihinden başlamak üzere araştırma yapma kararı al-
mıştır. 

7. Siyasal faaliyet  yasağı: İ.A. Ek. 2'nin 8. maddesi işçinin Lib-
yada siyasal faaliyetlerde  bulunamıyacağmı, Libyann örf  ve adetlerin 
saygı göstermek durumunda olduğunu beliıtiyor. 

10 Akbal, Oktay, "Libyadan Çizgiler. V", Cumhuriyet,  6.12.1981: 2 
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C- Yeni  bir iş bulma sorunu: 

Î.A'nın 7. maddesinde, "İşçinin işsiz kalması halinde kendisine, 
Libya makamlarınca yeni iş bulma olanakları aranır" deniliyorsa da, 
anlaşılan bunun gereğini yerine getirmek pek kolay görünmüyor. 

— Bir kere, bu hüküm İ.A'nın Arapça metninde yokmuş11. 
— 27-28 Temmuz 1978'de Ankarada yapılan K.U.K. 1. dönem 

toplantısı sonunda, "işsiz kalan, iş sözleşmesi sona eren Türk işçiierine 
Libya Hükümetinin sakınca görmediği durumlarda, iş olanakları ol-
duğunda, başka bir iş için oturma ve çalışma izini verilmesi için yar-
dımcı olunur." ifadesi  toplantı protokolunda yer almıştır. Libya İmar 
ve İskan Sekreteri El-Manguş'un zamanın T.C. Hükümeti Devlet 
Bakanı H. Çetin'e 30.1.1979 tarihli mektubunda da "yardımcı oluna-
cağından" söz ediliyor. 

— IV. Dönem Karma Ekonomik Komisyon (bundan sonra 
K.E.K) toplantısı (28-30 Aralık 1978-Ankara) protokolunda, K.U. 
K'nun 1979 yılının ilk yarısında toplanması kararlaştırılmış ve bu 
toplantıda sözkonusu 7. maddede gerekli değişikliğin görüşülmesi 
kabul edilmiştir. Bu toplantı 24-26 Temmuz 1979 da Trablusda yapıl-
mıştır. Ama, 7. maddede herhangi bir değişiklik yapılmış değildir. 

— V. Dönem K.E.K. toplantısı (Trablus, 28 Temmuz-1 Ağustos 
1979) protokolunda ise, konuyla ilgili olaıak, ış sözleşmesi sona eren 
ve eski işverenden "hizmet sona erdirme belgesini" alan işçilerin, uy-
gun iş bulunması ve o iş için Libyalı bir eleman bulunmaması halinde 
o işi alabilecekleri belirtilerek, Libya makamlarının "yardımcı ol-
ması"ndan sözedilmemektedir. (Libya İş Yasasının 58. maddesi sözleş-
mesi sona eren işçi için, hizmet sona erdirme belgesi -işverenden-
öngörmektedir, ki tenezzül belgesi de deniliyor. M.V) 

— Yeni iş bulma ve çalışma için, eski işverenden "hizmet sona 
erdirme belgesi" alınması koşulu, VI. Dönem K.E.K toplantısında 
(11-14 Aralık 1980-Ankara) kaldırılmıştır. "İki taraf,  makul nedenler-
le iş ilişkileri sona eren Türk işçilerine, Cemahiriyede herhangi bir 
engel olmadığı ve iş olanağı bulunduğu takdirde; eski işverenden bir 
feragatname  (tenezzül belgesi) aranmaksızın, başka uygun bir iş bul-
maları olanağının tanınması ve ikamet izninin verilmesi konusunda 
görüş birliğine varmışlardır", (bk. toplantı protokolü) 

11 Bk. III. Dönem Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı (müzakere notu)'nda bu 
öne sürülmüş. 
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D- İzinler 

Bu konuda Libya İş Yasasının (1973) 38. maddesi geçerlidir, 
(bk. İ.A. Ek. 1, md. 9) Buna göre yıllık izin 16 gündür. Bu süre, o iş 
yerinde 5 5̂ 1 çalışanlar, ustabaşılar için 24 gündür. Haftalık  dinlenme 
ve resmi tatiller bunun dışındadır. Para karşılığında yıllık izinden vaz-
geçilemez. 

Zorunlu hallerde izin alabilme konusu V. Dönem K.E.K toplan-
tısında gündeme gelmiş, zorunlu ve olağanüstü hallerde, bu durumun 
Türk Büyükelçiliğince yazılı olarak onaylanması ve yıllık izinden dü-
şülmesi koşuluyla, izin alınabilmesinde görüş birliğine varılmıştır. 

E- İşçi  Tasarruflarının  Transferi 

(Çare bulunamaz DERT mi?..) 

I. İşgücü ihraç eden bir ülkenin, başlıca uğraşı sorunlarından 
birinin bu olduğunu, bu kısmın başında bir alıntıyla vurgulamıştık. 
Türk tarafının,  işçilerimizin, sürekli yakınma konusu bu para transferi 
olmuştur. Her iki ülke, tasarruf  transferinin  iyi işleyen bir mekaniz-
masını bir türlü kuramamışlardır. Bunun nedenlerine eğildiğimizde, 
sorunun çözümünü güçleştiren nedenlerin, şunlar olduğunu görmek 
olasıdır: 

1. Tasarruf  transferinin,  başlangıçta, oturma ve çalışma izni alın-
masına bağlı oluşu, Libya bürokrasisindeki yavaşlık nedeniyle izinlerin 
gecikmesine ve dolayısiyle, transferlerin  çok geçikmesine yol açmıştır. 
Bir gazetecinin yerinde gözlemlerine göre, ailelerine bir yıl para ulaş-
tıramayan işçiler olmuştur12 Belki bu kadar değilse de, gecikmelerin 
sürdüğü anlaşılmaktadır. 

2. Türkiyenin tasarruf  transferi  için gerekli bankacılık bağlantı-
larını, uzun süre yapamamış olması. 

Bugünkü işleyişine(l) kavuşuncaya kadarki süreci izlediğimizde 
şunları görüyoruz: 

a) Sorunun çözümü için ciddi çabalar III. Dönem K.E.K toplan-
tısında (29 Nisan-3 Mayıs 1978, Trablus) başlatılmıştır. Bu toplantı 
protokolünün 2. pragrafında  Libya tarafının  bürokratik tıkanıklık 
engelini aşmaya dönük bir çabasını görüyoruz: Libya yetkilileri Lib-
yadaki tüm ticari bankalara oturma iznine bakılmaksızın tasarruf  trans-

12 Oral, Özer, a.g.y dizisi 
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feri  yapmaları talimatmı vermişler. Burada ayrıca, transfer  için, Libya 
Arap Dış Bankası ile T.C. Merkez Bankasımn ilişki kurması; Merkez 
Bankasının Arap Dış Bankası nezdinde bir ABD doları hesabı açması-
nın kararlaştırıldığı yer alıyor. 2/a pragrafında,  t.A. Ek. l'in 12. mad-
desinde öngörülen, işgücü ve sosyal güvenlik konularına ilişkin olarak 
"karma komisyon" kurulması hükmünün uygulamaya konulduğu 
ve sözkonusu "Karma Uzmanlar Komisyonu"nun (K.U.K) ilk top-
lantısını 1978 Temmuzunda Ankarada yapmasının kararlaştırıldığı 
yer alıyor. 

b) Daha önce belirttiğimiz gibi, bu toplantı 27-28 Temmuz 1978' 
de yapılmıştır. Toplantı Protokolünde, tasarrufların  oturma izni aran-
maksızın, yalnızca iş sözleşmesi ibrazı suretiyle transferinin  yapılması 
konusunda görüş birliğine varıldığı belirtihyor. 

c) Başbakanlar başkanlığında yapılan iki ülke heyetlerin toplan-
tısının "Görüşme Tutanağı"nda (Libya, 29.1.1979) ve El-Manguş'un 
Devlet Bakanı (zamanın) H. Çetin'e 30.1.1979 tarihli mektubunda 
çözüm belirtiliyor. 

d) Bu çözüm ve buna ek kolaylıkların(?) hızlandırılması ko-
nusunda V. Dönem K.E.K toplantısında da (28 Temmuz-1 Ağustos 
da aym 1979 Trablus) görüş birliğine varılmıştır. 

e) Türkiyenin aldığı önlemler: 

T.C. Hükümeti Bakanlar Kurulunun, "Yurtdışında İnşaat ve Mon-
taj İşleri ile Teknik Hizmetler Yapacak Girişimcilere Uygulanacak 
Kurallara Dair Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında" 7 /16965 
sayılı kararı 10.1.1979 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanmıştır. Bu 
karara ilişkin 3 sıra nolu tebliğ 9.8.1979 tarihli Resmi Gazete'de yayın-
lanmıştır. Bu tebliğe göre; 

— Md. 1: Belirtilen karar kapsamına giren girişimcilerin yurt-
dışında üstlendikleri işlerde çalıştırdıkları Türk işçilerin aylık gelirleri-
nin en az % 3 0'u Türküye ye transfer  edilecek ve ilgiliye Türk Lirası 
olarak ödenecektir. (Aylık gelir, fazla  mesai ücreti dahil eline geçen 
net ücretir). 

— Md. 2: Birinci madde hükmü, girişimci tarafından  İ.Î.B.K.'nun 
sözleşmelerine koydurulacaktır. 

Girişimciler, işçilere ödemenin yapıldığı tarihten itibaren 5 işgünü 
içinde transferi  yapacak yerel bankadan alınacak makbuzla birlikte 
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bordroları, ödemenin yapıldığı tarihten itibaren 10 işgünü içinde T.C. 
Merkez Bankası idare merkezine göndereceklerdir. 

Ö. Oral'a göre bunun gereğini yerine getirenler sadece ciddi(?) 
firmalar.  Bazıları işçileri oyalayıp, paraları kendi işlerinde kullanıyor-
larmış. İşçiler bunu anlayınca transferi  yapıyorlarmış13. Bir müteahhit 

. de, bize gecikme nedeninin bankalarca yaratıldığından, burada işçinin 
ailesine ödemeyi yapacak bankanın ödemeyi geciktirmesinden söz et-
mişti. Hangisinin doğru olduğunu kesinlikle bilmiyoruz, amacımız, 
işçinin ailesine zamanında para ulaştıramadığmı göstermekten ibaret. 

Şu andaki uygulamanın, 8-10 Şubat 1981'de, Ankarada, iki ülke 
bankacılık yetkililerinin yaptıkları görüşmelerde kararlaştırıldığı bi-
çimde olduğunu sanıyorduk. Bu karara göre; 

— Türkiyedeki herhangıbir ticari banka, (T.C. Merkez Bankası 
gözetiminde), Libyadaki herhangibir bankada serbest döviz hesabı aça-
bilecektir, ya da tersi. Yani, Libya ticari bankaları Türkiyedeki ban-
kalar nezdinde döviz hesabı açabilecekler. Bu yolla Türk işçisi Libyada 
herhangibir bankaya tasarruflarını  transfer  için başvurabilecek, o 
banka, Türkiyedeki kendisiyle döviz ilişkisi olan bankaya bunları 
transfer-edecektir.  İşçinin ailesine böylece kısa sürede para ulaştırıl-
ması sağlanmış olacaktı...14 

Bu kararın gerekleri yerine getirilebildi de, bu derde çare bulundu 
mu acaba? Libya Halk Sosyalist Cemahirıyesi Halk Bürosu Ticaret 
Müşaviri Muhammed Şarşarı "Türk işçileri, daha önce aylarca süren 
havaleleri şimdi 15-20 gün içinde ailelerine ulaştırabilmektedir"15 di-
yor. Ama, O. Akbal, çok kısa süre önce, Libya gezisine ilişkin gözlem-
lerinde şunları yazdı: 

"Bu dert herkesin ortak sıkıntısı. İşçisinden mühendisine kadar 
herkes buna bir çare bulmak gerekir, diyor. Libyada bir Türk banka-
sının şube açması bir çözüm olabilir, ama Libya Hükümeti böyle bir 
şeye izin vermezmiş. Ne yapmalı da Türklerin para gönderme işi ko-
laylaştırılmalı ?"16 Akbal, aynı yazıda Türk mühendis ve işçilerinin so-
runlarına ilişkin şunları yazıyor: 

13 Aynı yerde 
14 Bu konuda, 12.2.1981 tarihli Cumhuriyet  Gazetesinin 9. sayfasındaki  "Libyada 

Çalışan Türk Sayısı 100 bine Çıkacak" başlıklı habere de bakılabilir. 
15 "Libya-Türkiye Ekonomik İlişkileri" Milliyet,  25.10.1981: 4 (Düşünenlerin For-

rumu) 
16 Akbal, Oktay, a.g.y.: II, Cumhuriyet,  3.12.1981: 2 
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"Önce kazanılan paranın Türkiyeye gönderilememesi en büyük 
üzüntü kaynağı. Para transferi  üç türlü yapılmakta, ya yolculuk çeki-
o da ancak izne giderken-ya havale suretiyle, ya da Draft  çek olarak... 
Havale başka bankaların ilgili dairelerinden geçtikten sonra T.C. 
Merkez Bankasına gönderiliyor. Parayı Merkez Bankasına gönderen 
yabancı bankanın bu işi yapması, Merkez Bankasınm işçi ailesinin bu-
lunduğu yerdeki bir banka'şubesine bu parayı ulaştırması 6 ay sürmek-
tedir. 

"Draft  çek, Libyadan dışarı çıkartılması sağlandığında, Türk-Arap 
Bankası ve bazı bankalarımızca derhal nakte çevrilebiliyor. Ama bunu 
güvenilir aracılarla (kişi, devlet ya da bankalarla) Türkiyedeki yerine 
ulaştırmak gerekli..."17 

II. Transfere  esas tutulacak miktarlar: 
l.A.'nın 11. maddesi buna ilişkindir. Buna göre; 
— Tasarruflar  konvertibl döviz olarak Türkiyeye transfer  edilir. 
— Transfer  edilebilecek gelir oranlan, 
a) Eşi yanmda olmayan veya bekar olanlar için % 90'a kadar, 
b) Eşi yanında olanlar için % 60'a kadar. 
"Bu oranlar Libyadaki yabancı işçiler lehine değiştirilecek olursa, 

bu değişiklik Türk işçilerine de aynen uygulanacaktır". 

I. Dönem K.U.K toplantısında alınan karar gereğince, iş sözleş-
mesi dışında kalan ve işçilerce hakedilen ödemeler, işverence verilecek 
bir belge ile kanıtlanmak koşuluyla transfer  oranma dahil edilecektir. 

T.C. Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan bir "El kitabı"na (basıl-
mamış) göre18, sözleşme ücreti esas alındığında; sözleşmesinde "şir-
ket yemek ve yatacak yer sağlar" koşulu varsa, sözleşme ücretinden 
tahakkuk edecek net tutarın % 90 ı, ve diğer tahakkuk tutarlarının 
% 60 ı transfer  edilecektir. Bu koşul yoksa ya da tersi varsa, sözleşme 
ücretinden tahakkuk edecek net tutarın % 60 ı, ve diğer tahakkuk 
tutarlarının % 60 ı. 

F - Bu İnsanlar  Ne  Yapsınlar?... 
Bir gazete haberine göre: 

17 Aynı yazı dizisi (IV) Cumhuriyet,  5.12.1981: 2 
18 "Libyadaki Türk Girişimcileri için El Kitabı" Basısız, Türk Müteaahhitler Bir-

liğinden. (Ankara, 1980) 
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İstanbulda kurulu, ama şimdi var olmayan, bir inşaat firması 
şirketi, İngiliz asıllı Amerikan şirketi Caymaan United Cöntractors 
Ltd ile, Libyada 9 okul binası yapımı için bir ortaklık anlaşması yapar. 
17.5.1979-15.12.1979 arasında 4 partide Türkiyeden 146 işçi bu amaçla 
Libyaya sevk edilir. Firma, 16.800 milyon dolarlık iş anlaşması ge-
regi, % 10 avans teminat mektubu vermek zorundadır. Firma bunu 
zamanında sağlıyamaz. Üstlendiği işi yapamaz duruma düşer. İşçi 
ücretlerini, vergi ve sigortalarını ödeyemez. Ortaklık kurduğu frima 
ortaklık anlaşmasını fesheder.  Aynı firma  bir ara 1979 sonuna değin 
olan işçi ücretlerini öder, ama, vergilerin Eylül 1979 sonuna kadar olan 
kısmını yatırabilmiştir. Bu durumda geri dönmek isteyen işçiler çıkış 
vizesi alamazlar. 

1980 Nisanında teminat mektubu sağlanır. Fakat bir süre sonra 
bir başka gelişme olur. Türk ve İngiliz firmalarının  ortaklaşa müşaviri 
olan, bir Türk'e ait İsviçre firması  alacak beyan ederek, şirketin tüm 
varlığına ve teminat mektubuna haciz koydurur. Böylece işçiler ve diğer 
çalışanlar yeniden ücretlerini alamaz duruma düşmüşlerdir. 

146 işçinin temsilcileri, tüm personelin en az altı aydır ücret ala-
madığını ve açlık tehlikesinin başgösterdiğini 16.6.1981 tarihli bir di-
lekçeyle Türk Büyükelçiliğine iletirler. Bu arada şirket yetkilileri Lib-
yayı terketmişlerdir. İşçiler "tenezzül " belgesini de alamamaktadırlar. 
Vergileri de ödenmediğinden, başka bir iş tutmaları da olası değildir, 
(kaçak çalışma-bunun sonuçları dışmda!) Mahkemeye başvururlar. 
24.10.1980'de sonuçlanan dava sonucunda 10 aylık alacaklarına kar-
şılık, 5 aylığa hakkazanabilmislerdir. Bunlardan bir ikisi başka fir-
malardaki arkadaşlarının yardımıyla Türkiyeye gelebilmişler, bunlar-
dan M. Dönmez 140 kişinin orada sığıntı yaşamı sürdüğünü belirti-
yor. Aynı habere göre, T.C. Dışişleri Bakanlığı yetkilileri çözüm için 
çalıştıklarını ve üzüntülerini bildiriyorlar!....19 

G - İşçi  çocuklarının  eğitimi: 
İ.A'nm 12. maddesi gereğince Libyada Türk okulları açılabilecek-

tir. Ancak bu güne kadar, bu konuda bir şey yapılmış olduğunu bil-
miyoruz. 

* 

Bu yazıyı, Türk-Libya ilişkilerinin büyük gelişme potansiyeline 
sahip olduğunu, bu ilişkilerin küçümsenmiyecek yararlar sağhyabile-

19 Bk. Cumhuriyet,  30.12.1981: 12 
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ceğini görmekte olduğumuzu, ama, sorunların da zaman kaybına ve 
başka olumsuzluklara yol açmaması için sürekli çabalarla çözülmeye 
çalışılması gereğine inandığımızı belirterek ve Akbal'dan isçilere ilişkin 
son bir alıntıyla bitirmek istiyoruz. 

"Türk insanı, Avrupada, Avustralyada, Afrikada,  Arabistanda 
taştan topraktan, çölden ekmeğini çıkarıyor. Yurdumuza da bu kazan-
cı gönderip ekonomimize büyük katkıda bulunuyor... Onları (yalnız-
ca - M.V) bir döviz aracı saymamalıyız; yalnız çıkar beklememeliyiz 
bu özverili insanlardan. Onları korumak, savunmak başta gelen bir 
görev olmalı..."20 

TÜRKİYE İLE LİBYA ARASINDA İMZALANAN BAZI 
ANLAŞMA YE PROTOKOLLAR 

— Karma Komisyon Kurulmasına Dair Anlaşma (Karma Eko-
nomik Komisyon kuruluş anlaşmasıdır) 

imza: 5.1.1975 Ankara, T.C. Resmi Gazete: 13.5.1975 S. 15235 
— Denizcilik ve Deniz Nakliyatı Alanlarında İşbirliğine Dair 

Anlaşma 
imza: İstanbul, 30.5.1975 T.C.R.G.: 16.11.1975 S. 15414 
— Karma Komisyon I. Dönem Toplantısı (8-11 Ağustos 1975 

Trablus) Protokolü 
— Arap-Türk Bankası Kurulmasına Dair Anlaşma 
imza: Trablus, 11.8.1975 (1977 yılında İstanbulda faaliyete  geç-

miştir). 
— Karma Ekonomik Komisyon II. Dönem Toplantısı (4-7 Ni-

san 1977 Ankara) Protokolü 
— Karma Ekonomik Komisyon III. Dönem Toplantısı (29 Ni-

san-2 Mayıs 1978, Trablus) Protokolü 
imza: 2 Mayıs 1978, Trablus. R.G.: 13.5.1978 S. 16286 
— Ticari ve Mali İşbirliğine Dair Anlaşma 
imza: 2.5.1978, Trablus R.G.: 13.5.1978 S. 16286 
— Bu "Ticari ve Mali İşbirliğine Dair Anlaşmayı" uygulamayı 

sağlamak amacıyla, T.Ç Merkez Bankası Ve Libya Arap Dış Bankası 
Arasında Yapılan "bankacılık  Düzenlemesi" 

imza: 2.5.1978 Trablus R.G.: 13.5.1978 S. 16286 

20 Akbal, Oktay, a.g.y. dizisi (V) Cumhuriyet,  6.12.1981: 9 
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— Karma Ekonomik Komisyon IV. Dönem Toplantısı (28-30 
Aralık 1978, Ankara) 

imza: Ankara, 30 Aralık 1978 R.G.: 30.1.1979 S. 16535 
— Gelişme îçin İşbirliği Genel Anlaşması (ve Görüşme Tutanağı) 
imza: 29.1.1979 (Libyada) R.G.: 30.5.1979 S. 16651 
— Karma Ekonomik Komisyon V. Dönem Toplantısı (Trablus, 

28 Temmuz-1 Ağustos 1979) Protokolü 
imza: 1.8.1979 R.G.: 18.1.1980 S. 16873 
— Protokol I (ticari sorunlara ilişkindir) 
imza: 27 Mart 1980, (Ankara) R.G.: 23.5.1980 S. 16996 
— Karma Ekonomik Komisyon VI. Dönem Toplantısı (11-14 

Aralık 1980, Ankara,) R.G.: 11.2.1981 
— 8-10 Şubat 1981 tarihleri arasında Ankarada bankacılık he-

yetleri arasında yapılan görüşmeler sonucu imzalanan "Bankacılık 
Protokolü" 

— T.C. Hükümeti ile Libya Arap Cumhuriyeti arasında İktisadi 
İşbirliği Anlaşması 

imza: 5.1.1975, (Ankara) R.G.: 26.9.1975 S. 15168 
— Tarım ve Hayvancılık Ortak Şirketi Kurulmasına Dair Anlaş-

ma 
İmza: Ankara, 30.12.1978 R.G.: 30.1.1979 S. 16535 
— Deniz Nakliyat Ortak Şirketi Kurulmasına Dair Anlaşma 
İmza: Trablusgarp 17.5.1977 R.G.: 25.7.1979 S. 16707 
— Gemi İnşa ve Onarım Ortak Şirketi Kurulmasına Dair Anlaş-

ma 
İmza: Trablusgarb 17.5.1977 R.G.: 25.7.1979 S. 16707 
(Bu iki şirkete ilişkin ana sözleşmeler-Protokoller (I-II) R.G.:'nin 

aynı sayısında yayınlanmıştır). 
— Ortak Mühendislik ve Müşavirlik Hizmetleri Şirketi Anlaş-

ması 
İmza: 30.1.1978 Ankara, R.G.: 30.1.1979 S. 16535 
— Ortak İnşaat ve İşletme Şirketi Kurulmasına Dair Anlaşma 
İmza: Ankara, 30.1.1978 R.G.: 30.1.1979 S. 16535 
— Sosyal Güvenlik Anlaşması 
İmza: Trablus, 20.3.1976 
(Bunun uygulama şekillerini belirten İdari Anlaşma da 20.1.1977' 

de Trablus'ta imzalanmıştır) 



Kitap Eleştirisi 

İBRAHİM YASA'NIN ANKARA'DA GECEKONDU AİLELERİ 
KİTABI ÜZERİNE BİR İNCELEME 

Meltem SEMAY 
Prof.  Dr. Oğuz ARI 

Prof.  Dr. İbrahim Yasa, Ankara'da  Gecekondu  Aileleri,  Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığı Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğü Ya-
yınları, Sayı: 46, Ankara, 1966 

, Türkiye'de gecekondu ve beraberinde gelen sorunlar güncelliğini 
yitirmediğinden, köyle kent araşma sıkışmış gecekondu insanının hi-
kayesi bir çok yazar ve araştırmacı tarafından  ele alınmıştır. Gecekon-
du araştırmaları farklı  bakış açılan, farklı  imkânlarla yapılmış ve kimi 
noktalarda farklı  sonuçların altmı çizmiştir. Ne var ki, genelde bun-
ların gecekondu sorununu Türkiye'nin toplumsal gelişim ve değişim 
dinamiği içinde bütün canalıcılığı ile aldığı ve gelecek için tatminkâr 
çözümler önerdiği söylenemez. Henüz gecekondu sorunu, zihinlerde 
bile, bir sorun olmanın karmaşıklığından sıyrılamamıştır. Bu neden-
le, bu konuda bugüne değin ortaya konmuş bilgi ve veri birikiminin, 
yeni araştırma-incelemelere temel teşkil etmek üzere, sorumlu bir bi-
limsellikle değerlendirilmesi gerektiği kanısındayız. Böylesine bir ça-
banın ilk uğrak noktası hiç kuşkusuz İbrahim Yasa'nın Ankara'da 
Gecekondu  Aileleri  kitabı olacaktır. Bu kitap gecekondu olgusu ile il-
gili olarak ortaya koyduğu temel varsayımlar ve bunların sosyal araş-
tırma metotları çerçevesinde titizlikle incelenmesi açısından, belirgin 
bir önem ve ciddiyet taşımaktadır. İncelememizin hedefi,  Yasa'nın te-
mel vargılarını eleştirici bir bakışla aktarmak ve değerlendirmektir. 

Kitaba temel teşkil eden araştırma, 1962 yılında Ankara'nın bü-
tün gecekondu mahallelerinden örnekler alınarak yapılmıştır. Araştır-

* B. Ü. Sosyaloji Alt Bölümü Master Öğrencisi 
** Boğaziçi Üniversitesi 
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manın kapsadığı 91 mahalle Ankara şehrinin 4 içlesinin çok geniş bir 
alan kaplayan çeşitli semtlerinde bulunmaktadır. Bu mahalleler bir-
birlerine yakınlıkları gözönünde bulundurularak 14 semtte toplanmıştır. 
Bu semtlere giren mahallelerde nümerotaj yapılmış, 53.000 hane için 
den, basit olasılık örneklemesi ve tesadüfi  sayılar çizelgesine göre, 
örneklem için 1000 hane seçilmiştir. Araştırmada 916 aileye arıket 
uygulanmıştır. 

Araştırmanın varsayımları şöyle ifade  edilmiştir: 
1- "Köyden gelerek şehre yerleşen ailelerin uyumlarının ilk aşa-

masında davranışlarına egemen olan özellik tekdüzenliliktir. Zamanla 
şehir yaşayışı koşullan bu ailelerin köysel kültür öğelerinde değişme 
ve çözülmeye yol açar". 

2 - "Şehir koşullarının maddi kültür öğeleri üzerindeki değiştirici 
etkileri, manevi kültür öğelerdeki bakıma daha belirli ve kesin bir eği-
lim halinde ortaya çıkar; bundan başka, bir takım manevi kültür öğe-
lerindeki değişme eğiliminin daha hızlı olmasmı etkileyen, köylerdeki 
bazı kültür öğelerinin, şehirde daha az bulunması veya hiç bulunma-
masıdır". 

3- "Şehire önce gelen ailelerle sonradan gelenler karşuaştırndığı 
zaman, şehir koşullarının gerek maddi, gerekse manevi kültür öğelerin-
deki etkileri önce gelen ailelerde daha belirgin, sonradan gelenlerde ise 
daha hafif  ve dağınık bir değişme eğilimi gösterir". 

4- "Şehre yerleşen köylü ailelerinin yapı düzenlerindeki çözül-
me ilk sıralarda sonraki yıllara oranla daha sınırlı ve hafiftir.  Fakat 
aynı eğilim zamanla sınırını genişleterek ailelerin akrabalık ve kom-
şuluk ilişkilerinde de etkisini gösterir", (s. 242-3) 

Araştırmanın birimi, Yasa'nın "toplumun temel birimi" olarak 
değerlendirdiği ailedir. Yazar, toplumsal değişmelerin gözlenebileceği 
en uygun birimin aile olduğu görüşündedir. Gerçi aile yapısı ve bu ya-
pıdaki değişimler toplumsal değişimin önemli bir veçhesidir, fakat 
aile, tek başına, ekonomi, politika ve toplumsal hayatla kurulan özgün 
ilişkilerle belirlenen gecekondu olgusunu açıklamak için yeterli değil-
dir. Aile kurumundaki değişimler, uzun vadede, toplumsal değişimin 
bir göstergesi sayılabilir, ancak çok yönlü bir olguyu onun bir tezahü-
rüne indirgemek, eksik ve dolayısıyla hatalı bir bakış açısı getirecektir. 
İlerde, Yasa'nm bir "geçiş" tipi olarak aldığı gecekondu ailesini tar-
tışırken bu sınırlamaya değineceğiz. Bundan önce gecekondu tanımı 
üzerinde durmak ve bu konuda bir ortaklığa varmak gerekir. 
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Yasa, gecekondunun günlük ve betimleyici bir tanımını şöyle yap-
maktadır: "Dünyanın bir çok yerlerinde, özellikle sanayileşmiş ya da 
bu süreç içinde bulunan memleketlerde, çeşitli adlarla adlandırılan bir 
takım sefalet  yuvalarının ve bunlardan meydana gelen semtlerin ol-
duğu ve sürekli olarak da doğmakta bulunduğunu, kasaba ve şehir-
lerin eteklerinde, eski konutların arasında ve yanlarında yer aldıklarını 
görmekteyiz. Bu barınakların tipik görünüşü şehir konutları çevrele-
rinde topluca ve adeta üstüste kümelenmiş olmasıdır. Bu bakımdan 
şehir konutlarından ilk bakışta kolayca ayrılırlar. Türkiye'de bunlara 
yaygın bir halk deyimi ile 'gecekondu' denilmektedir. Bu deyim, ba-
rınakların maddi yapısını ve yapılış tarzını çok açık bir halde belirt-
mektedir." (s. 33) Nitekim, daha net bir tanıma varmak üzere, Yasa, 
gecekondu tanımları üzerine ayrı bir bölüm ayırmıştır: "Prof.  Fehmi 
Yavuz'a göre, gecekondular imar mevzuatına tamamen aykırı olarak, 
çoğu zaman ilkel, denetsiz ve sağlık koşullarından da yoksun bir bi-
çimde birdenbire yapılmış olan konutlardır. Gecekondularm çoğunluk-
la kamu tüzel veya özel kişilerin mülkiyet hakkına tecavüz suretiyle 
yapılmış olması, bunların açık bir özelliğidir", (s. 34) Öte yandan, 
"İmar ve Iskan Bakanlığı'nm 'Gecekondu Problemi' adlı 6 sayılı 
raporunda gecekondunun tanımı, 'kendisine ait olmayan yerde imar 
mevzuatına aykırı, gayri sıhhi ve gayri fenni  olarak alelacele yapılmış 
olan barınaktır' şeklinde yapılmıştır", (s. 34-5) İbrahim Yasa, bu ta-
nımın dar olduğu görüşündedir. Bu tanımlama gecekondu olgusunu 
salt hukuki bir düzeyde ele almakta ve toplumsal yönünü eksik bırak-
maktadır. Benzer bir biçimde, Gecekondulu,  Dolmuşlu,  tşpartah  Şehir 
kitabında Tekeli, Gülöksüz ve Okyay bu tanımın sadece sonuçlarla 
ilgilendiğini ve süreçlerin çok boyutlu niteliğini gözden kaçırdığını söy-
lüyorlar. Gerçekten de gecekonduyu salt hukuki terimlerle tanımla-
mak, bu olguyu doğuran toplumsal sorunların sürekliliğini görmezlik-
ten gelerek, gecekonduyu tekil bir olaymışçasma ele almaktır. Bu man-
tıkla, eğer toprak mülkiyeti ve tapu sorunu çözümlenirse gecekondu 
sorunu kalmayacaktır. Fakat, öte yandan, gecekondu tanımının' top-
lumsal içeriğini ayırdedici bir kriter olarak ifade  etmek oldukça güç-
tür. Bu da, ampirik araştırmalarda hukuki tanımlamanın öne çıkma-
sını getirmektedir. Bu kaçınılmaz sınırlılık, ancak araştırmada sınanan 
ilişkilerin çok boyutlu olması ve bütünsel bir teorik temele dayanması 
ile giderilebilir. Bu araştırmada, İbrahim Yasa'nm üzerinde önemle 
durduğu bir nokta evi, eşyası, alışkanlıkları ve aile yapısı ile gecekondu-
ların ikili bir özellik taşıdığıdır: gecekondular köy ve şehir hayat tarz-
larının bazı öğelerini aynı anda içlerinde barındırırlar. Bu nedenle, 
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Yasa, gecekondu olgusunun değişik boyutlarım incelerken hep bu ikili 
niteliğe dikkati çekmektedir: "Gecekondu konutlarının oturma ve 
döşeme eşyaları, araçlarının büyük bir kısmı karma özellikler taşımak-
tadır. Buralarda köyün palası, çulu ve hasırı yanında, şehir eşyaları 
da yer almıştır. Eşyaların döşeniş ve kullanılışında dikkati çeken nok-
ta, değerlendirilmelerindeki ayrılıktan gelmektedir", ("s. 72) 

Gecekonduyu köyden şehre göç sürecmin zorunlu d ir uğrak nok-
tası olarak gören İbrahim Yasa, gecekonduların ikili niteliğinin du-
rağan bir yapı olmayıp, zamanla uçlardan birinin ağır basmasıyla de-
ğiştiğini söylüyor. Ağır basan yön ise çoğunlukla şehir olmaktadır. 
Böylece Yasa, gecekondu ve özelde gecekondu ailesi için çizgisel bir 
değişim süreci öngörmektedir: "Köy ailesinin gecekondu, sonra şehir 
ailesi haline dönüşmesi, belirli dönemleri içine alan uzun bir toplumsal 
süreç olarak görülmektedir. Köyden ayrılarak şehire gelme, bir konuta 
yerleşme, köyle ilişkileri devam ettirme, sonunda ilişkilerin kopma 
ve kesilmesi bu uzun sürecin başlangıç halklarını teşkil eder", (s. 229) 
Köyden geliş ve şehre yerleşme süreci ile ilgili olarak Yasa'nın ortaya 
koyduğu bulgular şöyle özetlenebilir: 

Şehre geliş süreci: 
Geliş  nedenleri  - "...ailelerin % 46 sı topraksızlık ve toprak yeter-

sizliği, l / 4 ü işsizlik, % 26 sı başka nedenlerle köylerinden ayrılmış-
lardır. Başka nedenlerin ne olabileceğini anlamak için soru kağıtlarını 
gözden geçirdiğimiz zaman başlıca on nedenin ileri sürüldüğünü gör-
dük. Bunlar seferberlik,  yalnızlık duygusu, kıtlık, dış güç, çocukları 
okutmak, memuriyet tayini, şehir yaşayışını özleyiş, küçükken köyden 
ayrılış, hastalık tedavisi, particiliktir. Bu nedenler içinde en az tekrar-
lananlar sıra ile hastahk tedavisi, yalnızlık duygusu, şehir özlemi ve 
ve particiliktir", (s. 73) 

Şehre kimlerle  gelindiği  ve gelenlerin  medeni  hâl durumu  - "Şehre 
evli olarak gelenler bütün ailelerin 3 /5 i oranındadır. Bunlardan bir 
kısmı şehre her ne kadar aileleriyle birlikte gelmişlerse de, bir kısmı 
eş ve çocuklarını bir, geri kalanları da birle beş yıl sonra getirmiş-
lerdir. Bu duruma göre, şehirlere olan göçlerde yerleşmenin ilk yılla-
rında, ailece olanların daha hakim olduğu anlaşılıyor." (s. 75-6) 

Şehre gelişte  aracıların  rolü  - "...ailelerin sadece küçük bir kısmı 
(% 13) aracılardan yararlanmışlardır. Bu aracıların hemen hepsi ak-
laba, aynı köylüler veya hemşehrilerdir. Bunlar şehre daha önce yer-
leştikleri için yeni gelenlere yol göstermişlerdir. Bununla beraber, şeh-
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re gelenlerin 4 /5 inin aracıların yardımına başvurmaması gerçeği bi-
ze, bu ailelerin daha köylerinden ayrılmadan önce akrabalan ile olan 
birincil topluluk bağlarını zayıflatmış  olduğunu gösterir.» (s. 78) 

Konutların sahipliği: 
"...ailelerin çoğunluğu; 3 /5 i, içinde oturdukları barınakların sa-

hipleridir. îmar ve İskan Bakanlığının Anka gecekonduları hakkın-
daki ön araştırmasmda gecekondu ailelerinin sahip oldukları konut-
ların oram bizim elde ettiğimiz orana uymakta, fakat  bİ2İm araştır-
madaki kiracıların oranı toplam ailelerin 1 /3 i olduğu halde, Bakanlık 
araştırmasında 1 /4 üdür. Profesör  Gönül Tankut'un Akdere gecekon-
du semtinde yapmış olduğu küçük ölçüdeki araştırmaya göre, ailelerin 
% 20 si kiracı, % 80 ev sahibidir", (s. 63) "Ev sahiplerinin evlerine ne 
suretle sahip oldukları sorununa gelince, bunlardan 1 /5 i evlerini satın 
almış, yaklaşık olarak yine 1 [5  i yaptırmış, % 16 sı kendileri yapmış-
lardır. Sadece 27 aile yardımlaşarak yapmak suretiyle ev sahibi olmuş-
lardır. İmar ve İskan Bakanlığının araştırmasmda aynı sorulara verilen 
cevaplarda ailelerin 1 /3 inden çoğunun evlerini satın aldıkları ,% 57 
sinin kendilerinin yaptığı, yaptıranların oranının da sadece % 65 ol-
olduğu anlaşılmaktadır", (s. 66) 

İbrahim Yasa, şehre yerleşme tamamlandıktan sonra köyle süren 
ilişkilerin niceliği ve niteliği hakkındaki verilerin gecekondu ailesinin 
şehirleşme düzeyinin göstergeleri olduğunu söylüyor. Gecekondu 
ailelerinin köyle ilişkisini incelerken, Yasa, gene geçiş özelliklerine dik-
kati çekmektedir: bir yandan köyle haberleşme devam ederken, bir 
yandan ilişkilerin yoğunluğunun ve bağlayıcılığının azalması. Ailelerin 
şehirlileşmesinin, şehre geliş zamanlan ile ilgili olduğunu söyleyen Yasa, 
elindeki verilerin bu varsayımı destekler nitelikte olduğunu öne sür-
mektedir: "...ailelerin büyük çoğunluğu (% 63) geldikleri yerlerle ha-
berleşmektedirler. Yaklaşık olarak üçte biri geldikleri yerlerle ilgilerini 
kesmişlerdir. Haberleşme konusunda aileler iki gruba ayrılmışlardır, 
(haberleşenler ve haberleşmeyenler). Birinci grup ikincisinin iki katın-
dan çoktur. Ankara'ya olan kalabalık ve yoğun göçlerin tarihi dü-
şünülecek olursa, bu grubun daha genç ailelerden meydana geldiği, 
genç olması nedeniyle de ikinci gurubun ulaşmış olduğu şehirleşme 
düzeyine henüz varamadığı ileri sürülebilir. Çünkü birinci topluluk 
bağlannm haberleşme suretiyle devam ettirilmesi şehre uyumu olum-
suz yönden etkilemektedir ve geciktirmektedir", (s. 79) 

İbrahim Yasa'ya göre gecekondu ailesinin köyle ilişkilerinin ni-
teliği giderek sadece manevi bir bağ haline dönüşüyor ve ekonomik 
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önemini kaybediyor. Bu bağlamda, köy artık gecekondu ailesi için bir 
bayat alternatifi  olmaktan çıkmaktadır: "...ailelerin üçtebirinden çoğu 
kc'ylerine akrabaları, % 13 ü dostları olduğu için öbürleri başka ne-
denlerden ötürü gidip gelmektedirler. Köye gidişte en düşük oran, 
bağ-bahçe ve tarla işleri için olanıdır. Buradan anlaşılacağına göre, 
aileler köylerinden ayrıldıktan sonra mümkün olduğu kadar çabuk-
lukla tarla, tapu işlerini bir düzene koymakta ve bağ, bahçe, tarla gibi 
gayrimenkullerini satmak veya elden çıkarmak suretiyle bu işlerle il-
gilerini kesmektedirler... Çeşitli nedenlerle köylerine gidip gelenltrin 
oranı % 65 dir. Bu duruma göre aile ve akrabalık bağlarının, toprajc 
ve sıla sevgisinin henüz devam etmekte olduğu anlaşılmaktadır. Buna 
karşılık ailelerin dörtte birinden çoğunun köyleriyle ilişkilerini kesmiş 
bulunması gecekondu ailelerinin iki gruba ayrılmasına yol açmıştır: 
haberleşenler ve haberleşmeyenleı". (s. 81) "Ailelerin yaklaşık olarak 
beşte dördü geldikleri yere bir daha dönmeyi düşünmemektedir. İs-
teyen ailelerle kararsızların oranlan, birbirine e^it ve ikisi birden bü-
tün ailelerin % 14 üdür. Buradan anlaşılıyor ki, büyük çoğunluğu 
şehre iten koşullar, ailelerin bir daha geldikleri yerlere dönmek olası-
lığını önlemiş bulunuyor. Büyük çoğunluğu köy yaşayışımı şehirde bex>-
zer şekilde devam ettirdikleri halde, aileler bu yaşayış tarzını kopup 
geldikleri yerlerin yaşayış koşullarına tercih etmektedirler. Bu tercihin 
nedeni, ileride görülebileceği gibi gecekondu aileleri ile köy aile-
lerinin ekonomik ve toplumsal koşullarında yatmaktadır", (s. 85-6) 

Sonuçta, köyden ayrılıp şehre yerleşme başlıca üç aşama olarak 
ele alınmıştır: 

1- Şehre göçle'başlayan, şehir yaşama koşullarının araştırılması, 
akraba ve tanıdık vasıtasıyla barmacak bir yerin bulunması 

2- İlk bulunan işleı ekonomik bakımdan güvenlik sağlamayan, 
kesintili, güvensiz, düzensiz, yetersiz kazançlı işlerdir. Fakat köy ile 

2- İlk bulunan işler ekonomik bakımdan güvenlik sağlamayan, 
kesintili, güvensiz, düzensiz, yetersiz kazançlı işlerdir. Fakat köy ile 
şehir yaşantısını, şehirdeki kazanç koşullarını karşılaştırınca bu kimse-
ler sefalete  katlamr ve uzun sürecek bir serüvene atılırlar. 

3- Ailelerin köyden getirilmesi, bekarların evlenmesi ile şehre 
tam olarak yerleşme. Bu dönemde ailelerin maddi ve manevi bakım-
dan birbirlerine sıkı sıkıya bağlanmasıyla şehir yaşayışına uymadaki 
güçlük bir oranda azalır, ürkeklik, çekingenlik hafifler. 
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Üçüncü aşama, gecekondu ailesinin bir ucu köy bir ucu da şehir 
olan sırat köprüsünü geçip, şehre uyum sağladığı, ya da en azmdan bir-
kaç kuşak sonra tam anlamıyla bir şehir ailesi haline, gelmek üzere, 
geri dönülmez bir yola girdiği bir dönemdir. Yasa'nm bu dönemi açık-
layan sözleri yaklaşımını açıkça ortaya koyması açısından önemlidir: 
"Bu aşamada gecekondu ailesi, içinde yaşadığı yeni çevredeki komşu-
larıyla daha dayanıklı ilişkiler kurabilmek için birtakım bocalamalar-
dan geçmek zorundadır. Fakat, şehre daha önce yerleşen akraba, aynı 
köy ve bölgelerden gelen ailelerle kurmağa çalıştığı ilişKİlerin köyünde-
kine benzemediğinin kısa zamanda farkına  varır. Şehirde yaıdımlaşma-
nm köydekine uymadığını görmesi, köyden getirilen geleneksel değer-
lerin birbiriyle çelşmesi aileyi hayal kırıklığına uğratır. Köjleriyle 
ilişkilerini uzun süre devam ettirmesine rağmen, ailelerin büyük ço-
ğunluğu bir daha oralara temelli olarak dönmeyi artık akıllarından 
çıkarmışlardır. Çünkü, geldikleri yerlerle ilgileri zayıflamış,  bir kısmı 
bu yerlerden tamamiyle kopmuştur. Aynı zayıflama  şehirdeki akraba, 
tanıdık, hemşehriler arasındaki geleneksel yardımlaşma bağlarmda da 
olmuştur. Böylece köyden kopup şehre yerleşmenin başlamasıyla so-
nuçlanması arasında geçen bu serüvenli yaşantı süresince gecekondu 
ailesinin kendi üyeleri arasındaki bağlar da gittikçe gevşemeğe yüz tut-
muştur. Bu gevşeme yıllar  ilerledikçe  ailenin  temel  yaşantı örgütlenme-
sinde  de  etki  ve yankısını gösterecek  ve bir iki  kuşak sonra gecekondu 
ailesi  şehir ailesine  dönüşmüş olacaktır".  (abç) (s. 87) 

Bu sonuçları açısından önemli bir varsayımdır. Gecekondu aile-
sinin bir "geçiş" olduğunu kabul edersek, köyden şehre göçü belirle-
yen nedenlerin ortadan kalkmasıyla gecekondu ailesi diye bir olgunun 
yok olacağı sonucunu çıkarabiliriz. Bu varsayım, hem Yasa'nın ortaya 
koyduğu çerçevenin eksiklikleri, hem de gerçeğe uygunluğu açısından 
tartışılmalıdır. 

İbrahim Yasa, gecekondu ailesinin dönüşümünü şehrin ekonomik-
politik-kültürel bütünlüğü  ile ilişkisi içinde ele almamakta, yalnızca 
bu dönüşümün maddi ve manevi yönlerini bir seçiciliğe tabi 
tutmadan sıralamaktadır: şehir hayatına özgü beslenme, giyinme, 
sağlık, para biriktirme ve benzeri alışkanlıklar ve bunun yanısıra daha 
yavaş da olsa değerlerdeki değişimin ağırlık kazanması. Yasa, aile 
türündeki değişim konusunda da şöyle diyor: "..gecekondu barınak-
larında ve aynı çatı altında akrabalarıyla birlikte yaşayan ailelerin oranı 
1 /5 tir. Geri kalanlar dar, karı-koca ve çocuklardan meydana gelen, 
çağdaş ailelerin barındığı hanelerdir. Geleneksel aterkil veya geniş 
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ailelerin çağdaş aileler haline dönüşümü eğilimi genellikle tek başına 
bir olay değil, daha başka kasaba, şehir ve köylerimizde de görülen 
yaygın bir gerçektir", (s. 104) İbrahim Yasa, gecekondu ailesini köyden 
şehre göç etmiş ve gecekonduda yaşayan aile olarak ele almakta ve 
bundan öte niteliğe ilişkin tanımlamaları hep köy-şehir ikilemi çerçe-
vesinde yapmaktadır. Bu durumda, köy ve şehir ailesi kavramlarının 
tanımlanması kaçınılmaz olmaktadır; oysa Yasa iki kavramı da yaşam 
tarzına ilişkin birkaç tasvir dışında tanımsız bırakıyor. Şehir ailesinden 
kastedilen sadece dar aile midir? Böyle olmasa gerek, çünkü yazar, 
kendisi, bunun zaten heryerde yaygınlaşmakta olan bir gerçek olduğunu 
söylüyor. Ya da, zaten, ekonomik faaliyet  içinde aldıkları yeri dışarda 
bırakarak tek tip bir şehir ailesinden bahsedilebilir mi? Bu soruların 
Yasa'nın çerçevesinde cevapsız kalmasından da anlaşılabileceği gibi, 
şehir ailesi muğlak bir kavramdır. Araştırma içinde bu kavram kendisi-
ne yüklenen sübjektif  bir "çağdaş" lık anlamıyla sınırlı kalmaktadır. 

Gecekondu ailesinin birkaç kuşak sonra şehir ailesine dönüşe-
ceğini söylerken İbrahim Yasa, bu değişimin dinamiğini de tam olarak 
belirlememektedir. Yasa'nm ki daha ziyade bir "uyum" modelidir: 
"Köy ailesinin gecekondu, sonra şehir ailesi haline dönüşmesi bir yan-
dan şehir ailesinin bir takım değerlerlerini, bu değerlerle ilişkili dav-
ranış kalıplarını benimsemesine  (abç), bir yandan da köyünden getir-
diği bir takım değerleri ve bunlarla ilişkin davranış kalıplarını terket-
mesine bağlıdır", (s. 232) Gecekondunun farklı  kimliğini terkederek 
şehir hayatıyla bütünleşeceğini iddia eden Yasa, tam tersine şehir ha-
yatının gecekondunun ayrı bir kesim olma özelliklerini kendi içinde 
yarattığı ve de yeniden yaratmakta olduğu ihtimali üzerinde hiç dur-
mamaktadır. Bakış açısını böyle sınırlaması nedeniyle de, meselenin 
özüne ilişkin değerlendirmeleri incelemesinin dışında bırakmaktadır. 
Kitapta, bahsedilen dönüşümün önemli etkenlerinden biri sayılabi-
lecek eğitim konusuna gereken önem verilmiyor. Gelecek kuşakları 
temsil eden çocukların eğitimi, onların "şehir hayatı" ha uyum göster-
termesini, onun bir parçasını oluşturmasını sağlayacak bir nitelikte 
midir? Sunulan verilerden çıkan, bunun pek de böyle olmadığıdır. Bu 
verilere göre gecekondu ailelerinde çocukların eğitimi ataerkil aile 
kurallarınca yönlendirilmekte, okul, bu anlamda etkin bir kurum ola-
mamaktadır : "Erkek çocuklarını okutmak istemeyen 32 aileye karşılık 
kızlarını okutmamak isteyen aile sayısı 148 dir.. gecekondu aile reisleri 
kız ve erkek çocuklarının gelecekleri konusunda eşit düşüncelere sa-
hip değildirler. Gerek eğitim-öğretimde, gerek iş-güçlerin çeşitlerinde 
tercihler kızların aleyhinedir. Bu eşitsizliğin en baskın olduğu konu 
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öğretimdir, (s. 114) "Kız çocuğu olan 744 aileden 537 si (2 /3), kızla-
rının ev hanımı olarak yetişmelerini istemektedirler. Bunlar, kız ço-
cuklarının aile bilgisini evin içinden ve dışından, büyüklerden öğren-
mesini yeterli görmektedirler. Kızlarını okutmak istemeyen 148 aile-
nin hepsi bu grup içindedir. Kız çocuklarının bir meslek sahibi olmasını 
isteyen ailelerin sayısı 207 (toplumun 1 /4 ü) bunlar oldukça özgür dü-
şünebilen aile reisleridir", (s. 114) 'işini seçmesini erkek çocuklarına 
bırakan aile reislerinin oranı sadece % 7 dir". (s. 115) "Gecekondu 
çocuklarının boş zamanlarının büyük bir kısmının sokaklarda geçtiği 
ve ailelerin bundan şikayetçi olduğu halde bu sorunun çözülmesinde 
okulun olumlu etkisi çok sınırlı kalmaktadır", (s. 119) Çoğunlukla 
başıboş kalan bu çocukları kim ne doğrultuda eğitmektedir? Sokağın 
bu eğitimdeki rolü nedir? Bunlar), gecekonduların kültürel sürekliliği 
ya da dönüşüm eğilimini tespit etmek üzere cevaplamak gerekir. 

Ankara'da  Gecekondu  Aileleri  kitabında eksik olan, bütünsel bir 
teorik bakış ve yapısal bir analizdir. İbrahim Yasa'nm gecekondu so-
rununa yaklaşımını ikici (dualist) olarak nitelendirebiliriz. Yasa, 
gecekonduyu özgün yapısal özellikleriyle değerlendirmek yerine, şehir 
ve köy kavramlarını birer sabit kategori olarak alıp gecekonduyu bun-
lara göre tanımlamaktadır. Bu değerlendirme niteliksel olmaktan zi-
yade, köyden şehire uzanan süreç temelinde niceliksel bir değerlendir-
medir. Esasen, Yasa'nın bakışındaki en temel eksiklik, gecekondu aile-
sini üretim faaliyeti  içinde aldığı konum ve bu konumun şehirde hakim 
olan ekonomik yapıyla ilişkisi itibariyle incelememesidir. Bu nedenle, 
Yasa, gecekondu kültürünün şehirdeki ekonomik-politik-kültürel 
ilişkiler ağı tarafından  sürekli olarak yeniden üretilen yapısal özellik-
lerini görememektedir. 

İbrahim Yasa, gecekondularda hakim olan iş-güç çeşitlerini say-
makta ve bunlar üzerine belirli yorumlamalara girmektedir; ne var ki 
bu veriler yüzeysel ve betimleyici kalmaktadır. Araştırmada, gece-
kondudaki potansiyel işgücünün sanayinin gelişmesi ve yarattığı ku-
rumlar ve sermaye birikimi süreci ile ilişkisine hiç değinilmemektedir. 
Köyden göç eden gecekondu insanı, şehirde, gelişen büyük-çaplı sa-
nayi içinde mi istihdam ediliyor ? Yasa'ya göre gecekondu aileleri için-
de en yüksek oranı vasıflı  işçi ve zenaatçiler teşkil etmektedir: "Vasıflı 
işçilerle zanaatçıların bir kısmı fabrikada,  bir kısmı da özel kimselere 
veya kendilerine ait olan imalathanelerde çalışmaktadırlar. Bunların 
yaşantısı değer ve alışkanlıkları birbirlerine benzediği için çoğu zaman 
birini ötekinden ayırmak zordur. Bu benzerlik sadece maddi olanak-
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tan ve kazançtan ibaret olmayıp, iki grup ruhen birbirine yaklaştığı 
için ikisi birden gecekondu topluluklarının ayrı bir toplumsal yapısını 
meydana getirmişlerdir", (s. 124-5) "Bu itibarla, çiftçi-hayvancı  aile-
ler bir yana bırakılırsa, vasıflı  işçilerle zanaatçıları ve küçük esnaflarla 
tüccarları gecekondu topluluklarının en geniş ve yaygın tabakası ola-
rak kabul edebiliriz. Küçük esnaflarla  tüccarlar bu tabakanın biraz 
üstünde, vasıflı  işçilerle zanaatkarlar da hemen altında yer almışlar-
dır. Aralarındaki sınıf  farkı  belirsizdir, kesin değildir", (s. 126) Bura-
da, işçi kavramının herhangi bir teorik tanımlamaya girişilmeksizin 
.kullanıldığını görüyoruz. Nitekim, farklı  ekonomik ilişkilere ait olan 
işçi ve zanaatçı sınıflarının  aynı kategori içine sokulması bunun bir 
göstergesidir. İbrahim Yasa, bu belirsizliği şöyle belirtmektedir: "An-
kara gecekondu topluluklarında barınan ailelerin işgüçlerine göre tas-
nifini  yapmak zor bir iş olarak karşımıza çıkmıştır. Bu zorluğun ne-
denlerinden biri işgüçlerin çok çeşitli, bazı hallerde aynı işin birden 
çok sınıflara  girme niteliğinde olmasıdır. Bu bakımdan gecekondu 
ailelerini klasik veya teknik ölçülere göre sınıflandırmayı  doğru bul-
madık... Bu araştırmada zaten bizi ilgilendiren, iş-güçlerin ailelerin 
toplumsal yapı ve düzenlerindeki etkileri olduğu için, örneğin, hukuki 
bir görüş ve anlayışa sapmayarak müstahdem olarak görevli bulunan 
şöforleri  yaptıkları işlerin niteliğine göre, bu gruptan alarak vasıflı 
işçilerle birleştirdik", (s. 123-4) iş-güçleri sadece birer meslek olarak 
almak, gecekonduların ekonomik temelini anlamak için yeterli değil-
dir. Bunların gerisindeki birleştirici ya da ayırdedici, üst düzeyde yapı-
sal özelliklere bakmak gerekir. 

Gecekondunun sağladığı işgücünün sanayi içindeki konumuna 
baktığımızda, marjinal kesim kavramının gecekonduların ekonomik 
temelini incelemek açısından önemli olduğunu görüyoruz. Yapılan 
birçok araştırma ve inceleme, marjinal kesim ve gecekondunun birbiri-
ne tekabül eden olgular olduğunu ortaya koyuyor. Marjinal kesim, 
emeğin üretkenliği, işin örgütlenmesi ve toplumsal düzeyde sermaye-
nin yeniden üretilmesi açısından hem büyük-çaplı modern sanayi 
kuruluşlarından hem de eskiye ait küçük-üretimden farklı  bir konuma 
sahiptir. Marjinal kesim, sanayinin belli bir tarzda ve yapıda gelişmesi 
sonucu ortaya çıkan ve en az onun kadar modern bir olduğur. Köyden 
şehre göçle oluşan işgücü fazlası  modern kesim tarafından  emilemedi-
ğinden, bu kesime bağımlı ve gelişmesinin koşulları bu kesiminkiyle 
çok yakından ilgili bir grup çıkar ortaya. Bu grup, ya modern kesime 
hizmet ederek, ya da kendine düzensiz, örgütleşmemiş iş olanakları 
yaratarak şehirdeki marjinal kesimi oluşturur. Marjinal kesimin en 
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belli başlı özelliği düşük ücret seviyesi değil, üretim sürecinin niteliği 
ve işin örgütlülük düzeyidir. Marjinal kesim, günlük, düzensiz ve ör-
gütleşmemiş, resmi kurumlarla bütünleşmemiş bir yapıdır. Bu kesimin 
büyük çoğunluğunun yaşama mekanının gecekondu olduğunu düşü-
nürsek, gecekondu kültürü hakkında da, bu temelde bir fikir  edinebi-
biliriz. 

Bu anlamda, gecekondu bir "geçiş" tipi değil, kendine has özel-
likleri olan bir yapıdır. Gecekondu, köyle şehir arasında uzanan çiz-
ginin bir ara noktası değil, tam tersine ne köylü, ne de şehirlidir. Yer-
leşik bir kültürel mirasa sahip çıkamadığından, gecekondu insanında 
bu belirsizlik ve arada kalmışlık, kendini kadercilik ve bireycilik olarak 
gösterir. Gecekondu, köyle şehir araşma sıkışmış, ekonomik ve kültürel 
olarak şehirde kendine bir yaşama alanı açmış, ama ne köylü ne de 
şehirli yeni bir olğudur. Kendine has bir yaşam tarzı ve dünya görüşü 
vardır. Gecekonduların bir süre sonra "geçiş" özelliklerini terkedeceği 
varsayımı, İbrahim Yasa'nın araştırmasından bu yana olan gelişmeler-
le doğrulanmamıştır. Tam tersine gecekondu, sürekliliği olan bir yapı 
haline gelmiştir. Bu konuda çıkarılan kanunlar, toplu konut yasaları 
sorunun hallinden uzaktır, çünkü gecekondu sorununun çözümü hukuk-
sal değil, ancak toplumsal bir değişmeyle mümkün olabilir. 

Sonuç olarak diyebiliriz ki, gecekondu, Türkiye toplumu köklü 
bir değişim yaşamadıkça, artan bir oranda sorun olarak varlığmı ko-
ruyacaktır. Bu nedenle, yapılması gereken en azından sorunu doğru 
teşhis etmek ve bu sürecin dinamiklerini, her yönüyle incelemektir. 
İbrahim Yasa'nın araştırması, eksiklikleri olsa da, bu yönde atılmış 
ilk veciddi adımlardan biridir. 





PLATO'S GUARDIANS AND THE TURKISH DEVSHRME 
SYSTEM 

Dr. Kemal MELEK 

Although it is rather unusual to compare Plato's ideas concerning 
the Guardians, from  the fifth  century B.C., with the Ottoman Turkish 
devshirme  (collecting) system, which was initiated near the end of  the 
14th century, the interested student can find  many similarities between 
the early utopian and normative theory and the later empirical and 
operation-aliyed theory. 

The remarkable institution of  making soldiers and administrators 
out of  non-Moslems and non-Turks is connected to the nomad genius 
by arnold Toynbee1. According to Clement huart and Nicholas Jor-
ga2, the Janissary corps was modelled on the legions of  the Byzantine 
Empire, which, in turn, were patterned after  the Roman Legions, Hu-
art and Toynbee agree that the devshirme  system was not an Ottoman 
invention. The Turkish historian Fuat Köprülü sees this system as a 
continuation of  the Seljuikd gulam  system which praceded the Otto-
mans3. 

1 Arnold J. Toynbee, A Study  of  History,  anbridged by D.C. Somervell (New York 
and London: Oxford  University Press. 1947), Vol. I, p. 174. 

2 Clement Huart, Encyclopedia  of  islam,  edited by M. Th. Houtsma, A.J. Wensinck, 
T.W. Arnold, W. Heffening,  E. Levi-Provencal (London: Lusac & Co., 1927), Vol. II, 
part I, p. 572. T. W. Arnold, Preaching of  islam.  A History  of  the Propagation  of  the Müslim 
Faith,  second edition (London: Constable & Co., Ltd., 1913), pp. 150-51. Nicholas Jorga, 
Histoire  de  l'Empire  Ottoman  depuis  les Origines  jusqu'&  Nos Jours,  (Paris, 1914), Vol. I, 
pp. 100-101, 128. 

3 Mehmet Fuat Köprülü, "Bizans Müesseselerinin Osmanlı Müesseselerine Tesiri 
Hakkında Bazı Mülâhazalar" ("Some Views on the Influence  of  the Byzantine Institutions 
upon the Ottoman Institutions"); Türk  Hukuk  ve İktisat  Tarihi  Mecmuası,  1931, Vol. I, 
pp. 241-49. I. H. Uzunçarılı, Osmanlı  Devleti  Teşkilâtına  Medhal  ("Insroduction to the 
Organization of  the Ottoman State") (İstanbul: Türk Tarih Kurumu Yayını, 1941), pp. 
109-110. Speros Vryonis, "Seljuk Gulams and Ottoman Devshirmes", Der islam,  Vol. 41 
(1965), p. 227. Bernard Lewis, istanbul  and the Civilization  of  the Ottoman  Empire  (Nor-
man: University of  Oklahoma Press, 1963), p. 25. 
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Toynbee continues in his analysis and mentions that the Abbasid 
Caliphs, as early as the 9th century, maintained order and secured their 
authority by purchasing Turkish slaves from  the borders for  the pur-
pose of  training them to be soldiers and administratiors4. The core 
of  the Ghaznevid army and the Mameluke regime in Egypt also de-
pended on this type of  slave force5. 

in this paper I will discuss similarities and differences  betvveen 
Plato's Guardians; Rulers and Auxiliaries, and the devshirme  system; 
Janissaries and the pages of  the Ottoman palaces, who were trained 
to become administrators and soldiers. I have not found  any other 
study of  thie kind. 

As a reformist  of  the fifth  century B.C. in Greece, Plato wanted 
to change the vvhole structure of  the Polis  so that individuals would 
be happy. Most of  his ideas were utopian, but they have influenced 
individuals and civilizations of  different  kinde över the centuries. 
His proposal was to introduce different  classes according to their 
specialization within the society. In other words, a division of  labor 
as dictated by Nature should be the rule in Athens. The economic 
needs of  the society should be completely separate from  its administ-
ration and defense.  Plato's idea of  Justice was to have each person 
in his own olass, acting according to his appetites. Each class had its 
virtue, which was a conditional concept, and every individual would 
behave according to the mores of  his own class. Thus, there would 
be three classes: Rulers, Auxiliaries and Craftsmen6. 

Aristotle, the student of  Plato, took the same idea of  classes and 
elaborated even further.  According to him, there were five  classes in 
society with different  functions.  They were the food  producers (hus-
bandmen), mechanics (artists and craftsmen),  traders dealing in bu-
buying and selling, serfs  or laborers and, lastly, warriors for  the pro-
tection of  the country7. 

Plato's and Aristotle's books were translated into Arabic before 
the Europsans were able to read them in Latin. Even the Latin trans-

4 Toynbee, op. cit.,  p. 174; Vryonis, op. cit.,  p. 225. 
5 C.E. Bosworth, "Ghaznevid Military Organization", Der islam,  Vol. 36, 1960, 

p. 40; Toynbee, op. cit.,  p. 174. 
6 Plato, Republic,  translated with introduction and notes by F. MacDonald Corn-

ford  (New York and London: Oxford  University Press, reprinted 1967), pp. 102-3. 
7 Aristotle, Politics,  edited and translated by Ernest Baker (New York: Oxford 

University Press, 1962), p. 165. 
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lations were made from  the Arabic books. Al Farabi (870-950 A.D.) 
was one of  the first  Moslem philosophers to comment on Greek phi-
philosophy. Under the influence  of  Plato and Aristotle, he also divided 
the society into five  different  classes8. First, the most virtuous or ex-
collent who were the men of  prastical wisdom; second, the interpreters 
of  religion and poete, musicians and secretaries; third, the assessors or 
measurers, who were the accountants, geometers, doctors and astro-
logers; fourth,  the rich, who were the farmere,  herdsmen and merc-
hants; and, last, the fighting  men9. 

Ibn Sina (980-1057), a Moslem philosopher of  the eleventh cen-
tury, succeeded in linking the ideal state of  islam with the ideal state 
of  Plato's philosopher-king when he treid tö find  a aynthesis between 
the idea of  a divinely ordained political system and a secular kingship. 
Ibn Sina assigned the lawgiver the primary task of  ordering the life 
of  society, organized as a state, by dividing the citizens, as Plato had 
done, into three classes: the Rulers, the Artisans and the Guardians10. 

Two more philosophers, Naşir ad-Din Tusi (1201-1274)11 and 
Jalal ad-Din Al Dawwani (1427-1501)12 divided society into four  clas-
ses: men of  the pen, men of  the sword, men of  negotiation and men 
of  husbandry. Kinalizade Ali's (1510-1571) "meritorious city" fol-
Iowed Al Farabi's "model", and he divided society into five  classes: 
the class of  fightera  (gazis),  perfect  philosophers, men of  persusaion 
(speech and poetry), evaluators (judgös) and proprietors (merchants)13. 

8 Hamilton A.R. Gibb, in his article "The Heritage of  islam in the Modern World 
II" argues that "the most vvritings on political philosophy by the Moslem thinkers were 
derived largely from  the traditions of  the ancient Persian monarchy." International Journal 
of  Middle East Studies, Vol. I, No. 3 (July 1970), pp. 221-22. ButProfessor  Gibb, in the 
first  part of  this article, states that islam was confronted  by... the intellectual structures 
of  Persian and Hellenistic civilizations. Unfortunately,  he does not substantiate his thesis 
by giving what ideas and how the ideas came from  Hellenistic and ancient Persian civiliza-
tions. 

9 Al Farabi, Fusul  al-Madani,  edited with an English translation by D. M. Dunlop 
(Cambridge Univesity Press, 1961), p. 50. 

10 E.I.J. Rosenthal, Political  Thought  in Medieval  islam  (Cambridge: at the Uni-
versity Press, 1958), p. 152. 

11 Naşir ad-Din Tusi, The  Nasirean  Ethics,  translated by G.M. VVickens (London: 
George Ailen & Umyin, Ltd., 1964), p. 230. 

12 Rosenthal, op. cit.,  p. 220. His classes vvere as follovvs:  men of  knowledge (ilm), 
vvarriors, traders and farmers. 

13 Kinalizade Ali, Ahlâk-ı  Alâ'i,  translated by C.M. Kortepeter in The  Islamic-Ot-
toman Social  Structure:  TheQuest  for  a Model  of  Ottoman  History  (a mimeographed trea-
tise, Feb. 1968), pp. 7-10. 
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The Ottomans followed  Plato's ideal of  Justice by maintaining 
social stratificayin.  This became the erkan-i  arbaa (four  classes) of  the 
Ottoman system, which continued to exist almost to the twentieth 
century. These were the military aristocrats, soldiers, merchants and 
artisanas and the subjects (reaya)1*. 

Plato's idea was to divorce political and economic power from 
each other. With this new social order the Guardians would surrender 
both family  life  and private property and embrace a "communist" 
system. This would be done for  the purpose of  justice so that the ru-
ling class and defenders  of  the society would be educated to have not-
hing in mind but the atate. This new social order would become a bas-
tion for  the spiritual betterment of  society. Plato thought that the state 
was essentially a product of  man's mind. In order to reform  the state, 
the individual mind must be reformed. 

Military training should be used to form  the character of  the in-
dividual through control of  the emotions. In other words, the spirit 
and feelings  were to be tempered to suit the needs of  the community. 
Military training was to be predominantly a social traiııing. Its aim 
was to prepare a class of  citizena for  the right of  discharge of  military 
funotion  vvithin the state. The second stage of  military training would 
belong to maturer years and would be for  the purpose of  ruling15. 

Under a communist system, the Guardiana would own no pro-
perty (no land or house) and would live in barracks which were to be 
öpen to the public. At the same time, the Guardians would have no 
right to touch or handle silver or gold. Slary was to be paid yearly and 
would be only sufficient  for  yearly consumption. 

The Ottoman devshirme  system was firet  initiated by Süleyman 
Pasha after  the conquest of  Gelibolu (Gallipoli) when the Turks had 
a foothold  on the European continent, and as a direct result of  the in-
sufficiency  of  the Turkish infantry  and cavalry forces  for  a territori-
ally expanded state. The prisoners of  war were re-trained and sent to 
battle fronts  to fight  for  the Turks16. It was Çandarli Kara Halil Pas-

14 Şerif  Mardin, The  Genesis of  Young  Ottoman  Thought  (Princeton, N. J.: Princeton 
University Press, 1962), p. 99. 

15 F. Copleston, S.J., A History  of  Philosophy,  Vol.  I.  Greece and Rome (London: 
Burns Oates, Ltd., 1961), p. 230. 

16 I.H. Uzunçarşılı, Osmanlı  Devleti  Teşkilatından  Kapukulu  Ocakları  ("Ottoman 
State Organization's Slaves of  the Porte Corps") (Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi, 
1943-44), Vol. I, p. 8. 

/ 
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ha, the Kazasker,  Chief  Judge of  the Army, of  Sultan Orhan who con-
ceived the idea of  creating regular regiments of  infantry  out of  the 
Christian population when Europe was stili at the stage of  armed 
bands, in the 14th century. This was to strengthen the infantry  at a 
time_when Turkish forces  depended upon the horsementcalled akinci 
(cavalry)17. 

The devshirme  system depended upon a vigoroua physical and 
mental training of  the Greek Orthodox Christians in Remelia and 
later was applied in Anatolia. By the beginning of  the 16th century the 
system was very complex, and those who lacked talent were not pro-
moted. 

The selection of  the Christian boys (8-18 years old) was left  to 
the devshirme  agent who carried the firman  of  the Sultan. He selected 
the most intelligent and healthy boys from  the peasanry18. 

The group of  boys first  received the name of  acemioğlan  (foreign 
boys or raw recruits) and were sent to various palaces to be trained 
as pages (ichoglan  or inside boys), to landowners (timariots)  or to the 
gardeners' {bostancı)  section of  the palaces. If  the boys showed abi-
lity and were well enough trained to be soldiers, they were transferred 
to the Janissary, corps (new troops). 

Two important objectives of  this thorough-going training were 
to teach the boys Turkish language and customs and to raise them as 
Mosleme. Th Janissary Corpas was a kind of  military and semi-reli-
gious organization. There much in the organzation of  the Janis-
saries analagous to the Christian order of  knighthood19. 

Bektashism was the religious order that the Janissaries belonged 
to, and it developed and came to an end with the Janissaries. It had 
several fectures  of  a quasi-Christian character. Some of  these were 
the belief  in a Trinity-Allah, Muhammed and ali- and a belief  in the 

17 J.H. Mordtman, articles on Devshirme in Encyclopaedia  of  islam  (Old Edition), 
Vol. I, pp. 952-53; V. L. Menage, "Devshirme" in Encyclopaedia  of  islam  (New Ed.), ed. 
by B. Lewis, Ch. Pellat, J. Schacht (Leiden: E.J. Brill and London: Lusac & Co., 1965), 
Vol. II, p. 212. Ahmed Djevad, Etat  Militaire  Ottoman  depuis  La Fondation  de  VEmpire 
Ottoman  jusqu'a Nos  Jours,  livre premier, Les Janissairec,  traduit du turc par Georges 
McCrides, (Paris: 1882), pp. 23-26. 

18 I.H. Uzunçarşılı, article on Devshirme in İslam  Ansiklopedisi  (İstanbul: Milli 
Eğitim Basımevi, 1945), Vol. II, pp. 563-65. 

19 W.L. Langer and K.P. Blake, "The Rise of  the Ottoman Turks and its Historical 
Background", American Historical  Review, 1932, Vol. 37, pp. 503-4. 
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efficacy  of  confession  and absollution20. Whenever a new member 
joined the order, a reception with distribution of  wine, bread and 
cheese took place, a survival of  the Christian Holy Communion21. 
Even the peculiar cap of  the Janissaries had a religious significance. 
It was said to be patterne dafter  the type of  sleeve vvorn by Hajji Bek-
tash, the founder  of  the religious order22. 

This religioue element of  the Janissaries cannot be found  in an-
cient Greece. However, Plato's idea of  apiritual transformation  was 
tranalated into the Bektashi order in the Ottoman Empire. The Ot-
toman Turks, themselves, started as religious communities (com-
munities of  gazis23  to conquer the foreign  lands for  islam. Perhaps 
this idea was responsible for  the continued existence of  the institution 
of  the Janissaries for  250 years almost unchanged. 

Plato's idea of  Justice, keeping the classes in their place, conti-
nued to be a fact  in the Ottoman state. Non-Moslema had no rights 
in the establishment of  the Empire. However, the devshirme  system 
made the Christian s a part of  the administration through conversion 
and training. In the course of  training, their apttiudes were stuied dna 
each was given a post according to his abilities. 

Plato'n rulmg class was responsible for  defending  the society and 
preserving order. In the Ottoman Empire, the Sultan, Successor of 
Muhammed, Shadow of  Allah in the world, was the supreme head 
of  the society. This religious side of  the rular never existed in Plato's 
philosopher-king, and this was a majör difference  between the two 
systems. The Janissaries had two duties similar to those of  Plato's 
Auxiliaries; preservation of  order and making war. They had privi-
leges, such as immunities from  the civil authorities24. Auxiliarities and 

20 H.A.R. Gibb and H. Bowen, Islamic  Society  and the tVest,  A Study  of  the Impact 
of  fVestern  Cmlization  on Moslem  Culture  in the Near  East  (London: Oxford  University 
Press, 1950), Vol. I, part I, p. 191. 

21 R. Tschudi, aticle on Bektashi "Bektashiyya", in Encyclopaedia  of  islam  (new 
ed.), Vol. I, pp. 1161-63. 

22 Sari Mehmed Pasha, Ottoman  Statecraft,  the Book ofCounselfor  Vezirs  and Go-
vernors, translated by Walter L. Wright, Jr. (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 
1935), p. 110, F.N. 1. 

23 Paul Wittek, The  Rise of  the Ottoman  Empire  (London: Lusac & Co., Ltd. 1958), 
p. 4. 

24 Gibb and Bovven, op. cit.,  part 1, p. 63. 
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Janissaries were like hired troops, receiving pay in order to maintain 
security25. 

Plato thought the education of  the Guardiana should consist 
of  grammatic, reciting poetry, lyre playing and singing, arithmetic, 
geometry and athletic exerciaces. Then youth had two years of  mili-
tary training. İndividuals were to be promoted according to merit and 
and from  the Auxiliary clase into the Rulers class. 

The Ottoman system started the other way around. The boys were 
first  given to the palaces or the landlords ( t imar io t s )  to receive the ne-
cessary education and training. Once they proved their talents and 
merits militarly, they were admitted to the Jansisary corps. Training 
at the palaces contniued for  fourteeen  yeare under the supervisison of 
the eunuchs. Military training consisted of  riding and fencing;  domes-
tic training consited of  sevving, embroidery, making arrovvs, playing 
instruments and doing the duties of  chamberlain26. 

Plato wanted the Guardians to bring unity in the society and to 
maintain the State within its own border so that it would not grow 
too large. There was to be no hereditary governing class within the 
society27. 

By contrast, the Janissaries' and ichoglans'  (inside boys) allegi-
ance was to the Sultan directly. They were ali responsible to the Sultan 
who, in turn, became the symbol of  the unity and solidarity in the Sta-
te. None of  the Janissary, palace or civil service positions was heredi-
tary. In this respect, the devshirme  system even improved upon Plato. 
By avoiding the uncertainties of  heredity, the Ottoman Turks supplied 
a personal directing power and insured permanence through balance 
of  forces  and made the system capable of  imperial rule28. One had to 
prove one's merit in order to occupy a high position. This was made 
possible only by: 

"...careful  drill and discipline, and devshirme  boys advanced 
from  stage to stage through ali their days, rewarded syste-

25 Ernest Barker, Plato  and his Predecessors  (London: Methuen and Co., Ltd., 
1957), p. 213; Gibbons, op. cit.,  p. 119. 

26 Cloment Huart, article on ichoglan,  Encyclopaedia  of  Isla  (Old Ed.), Vol. II, part 
I, p. 444; Lewis, op. cit.,  pp. 77-78, 

27 Plato, op. cit.,  p. 111. 
28 Albert H. Lybyer, The  Goverment  of  the Ottoman  Empire in the Time  of  Suleiman 

the Magnificent  (Cambridge: Harvard University Press, 1913), p. 71. 
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matically in accordance wıth their deserts by promotion. 
honors, and gifts  and punished rigorously for  infraction  of 
rules..."29 

Plato's idea of  the abolition of  homes and families  was for  the pur-
pose of  forming  a single family.  In this way the principle "to have ali 
things in common" would be put into practice. The Guardians would 
be freed  from  the temptation to prefer  family  interests and unity would 
be ensured30. Plato's communism was desired for  the Guardians only. 

Similarly, in the Turkish devshirme  system, only Janissaries were 
not allowed to marry until attaining the rank of  pensioner. Ichoglans 
were exempt from  this rule and later became ministera or held other 
high positions in the administrative establishment. Janissaries had to 
follow  strict rules and regulations. They were obliged to live in the 
barracks (oda)  and to eat in the mesa halis, as were Plato's Auxiliaries. 
There were no common wives, as proposed by Plato, but the Janis-
saries were completely out off  from  communication with their relati-
ves. In fact,  they were cut off  entirely from  their ethno-religious backg-
round31. 

The devshirme  system was supplemented with slaves acquired by 
purchase or tribute. Tusi, a thirteenth century Moslem thinker, gives 
the reasons for  this type of  system: 

"A slave is better fitted  for  service than a freeman,  for  a 
slave is more inclined to accept obedience to the master 
and training in accordance with his dispositions and man-
ners"32. . „ 

The relationship between children and their families  was broken 
and careful  training of  the body and mind made it possible for  these 
individuals to live in a completely new culture. This situation was 
somewhat similar to that of  the children chosen to be Guardians who 
owed their allegiance to the State. 

CONCLUSION 

Even though 2000 years separate Plato's Reupublic and the Tur-
kish devshirme  system, one cannot ignore the great similarities bet-

29 Ibid. 
30 Plato, op. cit.,  pp. 155-56. 
31 Gibb and Bovven, op. cit.,  part 1, p. 62. 
32 Tusi, op. cit.,  p. 183 
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ween the two33. One sould not forget  that the Guardians existed only 
in theory, whereas the devshirme  system was practiced by the Otto-
mans for  hundreds of  years. Theories usually change when put into 
action. Because of  thia, one perceives some marked differences  between 
the two systems. One remarkable similarity of  the two was the pro-
hibiton against marriage and the holding of  property. The purpose 
was the same in both systems; unity and solidarity within the State. 

The physical and mental training of  both systems were also si-
milar. Military training in order to make perfect  soldiers, and civil 
training in order to have good administrators were the main aims of 
the. two systems. The difference  is the inclusion of  Islamic religion, 
which became paramount so that those who did not become fervent 
Moslems could not achieve an important position in the Ottoman 
establishmeııt. 

In order to better understand the Guardians and the devshirme 
system, scholars should study the Abbasid and Ghaznevid, Seljukid 
andpttoman, as well as the Roman, Hellenic, Byzantine and Sasanid 
jpefıods  very thoroughly so that the link between the civilizations might 
be established. We might then examine how and why certain ideas and 
institutions pass from  one civilization to another. 

33 Halide Edib Adıvar, Türkiye'de  Şark,  Garb ve Amerikan Tesirleri  ("Oriental, 
Westera and American Influences  in Turkey") (istanbul: Doğan Kardeş Yayınları, 1955), 
pp. 32-33, 35. Lybyer, op. cit.,  p. 71. 
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EKONOMİK ÇEKİRDEK KURAMININ GEÇERSİZ OLDUĞU 
DURUMLAR* 

Doç. Dr. Oğuz ÖNER 

1. GİRİŞ 

Ekonominin çekirdeği (core of  an economy) kuramı, Pareto op-
timalitesi ve Walras'cı denge arasındaki ilişkileri araştıran ve bu iki 
analiz türünün de, nitelikleri sonucu, tek başlarına ele alamadıkları 
bazı sorunları inceleyen bir iktisadi analiz yöntemidir1. Ekonomik 
adalet ve eşitlik gibi konular, Pareto'cu ve Walras'cı analizlerde ele 
almamadığı halde, çekirdek kuramı içinde incelenebilmektedir. 

Şimdi ekonominin çekirdeği ile ilgili bazı değerlendirmelere yer 
vermek istiyoruz: 

"Son yıllarda matematik iktisatta temel önemi olan, kavramca 
ayrı iki model olmuştur. Bunlardan biri Debreu'nün 'Theory of  Value' 
adlı eserinde tam bir tanımı verilen rekabetçi dengedir. Diğer temel 
kavram ise ekonominin çekirdeğidir"2. 

"Ekonominin çekirdeği matematik iktisadın temel bir kavramı-
dır"3. 

"Çekirdek teorisi genel denge teorisine yakm zamanlarda yapı-
lan en önemli katkılardan biridir ve iktisat teorisi derslerinin bir par-
çası olmalıdır"4, (not: burada ,genel denge' terimi geniş anlamda 
kullanılmıştır). 

* Bu yazıyı okuyup görüşlerini belirten Doç. Dr. Hasan Ersel'e teşekkür ederim. 
Doğal olarak yazının sorumluluğu bana aittir. 

1 Ekonomik çekirdek kavramının Türkçe bir açıklaması için: Prof.  Dr. T. Bulutay 
(1979), Genel Denge Kuramı, S.B.F., s. 170-200. 

2 V. Boehm (9172), "Stable Firm Structures and the Core of  an Economy with Pro-
duction", Working Paper CP 345, University of  California,  Berkeley, s. 1. 

3 W. Hildenbrand (1968), "The Core of  an Economy with a Measure Space of  Eco-
nomic Agents", The Review of  Economic Studies, Vol. 35, s. 443. 

4 L. Johansen (1978), "A Calculus Approach to the Theory of  the Core of  an Exc-
hange Economy", American Economic Revievv, Vol. 68, s. 813. 
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2. ÇEKİRDEĞİN TANIMI 

Çekirdek, ulaşılabilir olan ve hiçbir koalisyonca bloke edilemi-
yen kaynak dağılımları kümesidir. Ulaşılabilir kaynak dağılımı, mü-
badeleye giren birimlerin başlangıç kaynak dağılımlarının, tüketili-
lerin tüketimlerini gösteren x vektörleri toplamına eşit olduğu kaynak 
dağılımıdır. Koalisyon, mübadeleye konu olan birimlerin, faydalarını 
artırmak amacı ile biraraya gelerek mübadeleye katılmalarıdır; tüm 
tüketici birimlerin boş olmayan herhangi bir kümesidir. Eğer koalis-
yonun, ulaşılabilir bir kaynak dağıhmma tercih ettiği ve kendisi için 
ulaşılabilir başka bir dağılım varsa, koalisyon bu dağılımı bloke et-
mektedir; bloke etmenin anlamı budur. 

İşte, bir ekonomi için hiç bir koalisyon, bir x dağılımını bloke ede-
miyorsa, bu x kaynak dağılımına bu ekonominin çekirdeği adını veriyo-
ruz. Ekonominin çekirdeğini C (E) ile gösteriyoruz. 

Tanım olarak, ekonominin çekirdeğindeki bir kaynak dağılımının 
Pareto optimalitesine sahip olduğunu kabul ediyoruz. Fakat buna rağ-
men, bir ekonomi için söz konusu olan Pareto optimal dağılımlarının 
hepsi çekirdekte değildir. Pareto optimal dağılımlardan ancak bir 
kesimi çekirdeğe aittir. Edgewcrth'ın ,bağıt' eğrisinin orijinlere yakın 
olan ktsimleri, orijinlerde gösterilen girimlerin, başlangıç kaynak-
larının sağladığı faydadan  daha azına razı olamayacakları için, Pareto 
optimal olmalaıma rağmen çekirdeğe ait değildirler. Başlangıç kaynak-
larının varlığı, bu kesimlerin, iki birim açısından, mübadeleye konu 
olmaması sonucunu doğurmaktadır. 

Edgeworth'm iki mal ve iki birey için Pareto optimalitesi ve Wal-
ras'cı denge için yürüttüğü tahminler nedeni ile C (E) kaynak dağı-
lımlarına Edgeworth kaynak dağılımları adı verilmektedir5. Pareto 
optimal noktaların, yukarıda açıklanan nedenle, ancak bir bölümü 
Edgevvorth kaynak daığılımına tekabül etmektedir. 

I 

3. ÇEKİRDEĞİN GEÇERSİZ OLDUĞU DURUMLAR 

Çekirdek kuramının geçersiz olduğu, yani bu kuramın işlerliğini 
bölünmezlik, dışsal ekonomiler, ölçeğe göre artan getirirler. 

5 Bu konuda: T.F. Bevvley (1973), "Edgevvorth's Conjecture", Econometrica, Vol. 
41, s. 425-454. 

6 T.C. Koopmans (1957), Three Essays on the State of  Economic Science, Mc 
Graw-Hill, s. 150-152. 
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Bilindiği gibi bu üç olgu arasında ilişkiler bulunmaktadır. Özel-
likle, ölçeğe göre artan getirilerin nedenlerini, teknolojik olsun, piyasa 
ile ilgili olsun, bölünmezliğe bağlama eğilimi vardır6. Fakat x malları, 
tüketim malları olarak alındığında, ölçeğe göre artan getirilerin kay-
nakları olan, emek, doğal kaynaklar ve sermaye mallarının bölünmez-
liği konu dışı kalmış olmaktadır. Bu nedenle tüketim mallarının bö-
lünmezliğini, piyasa veya teknolojiden kaynaklanan, üretimdeki öl-
çeğe göre artan getirilerden ayrı olarak ele almak, bu ikincisini ise, 
toplam etkilerin sonucu olarak (global olarak) göstermek mümkün-
dür. 

3.1. Bölünmezlik ve Çekirdek 

Malları pozitif  reel sayılar uzayında tanımlarsak, mal vektör-
lerinin bütün elemanlarını küsurlu sayılarla ifade  edebiliriz. Oysa ger-
çek hayatta malların, özellikle, otomobil gibi, büyük malların bölün-
mezliği söz konusu olmaktadır. Bu durumda malları küsursuz;, yani 
tam sayılarla ifade  ediyoruz. Yani bölünmezliğin matematik ifadesi, 
mal vektörlerini pozitif  reel sayılar yerine tam sayılarla göstermek 
oluyor. 

Bölünmezlik halinde çekirdeğin ele alınması oldukça sınırlı var-
sayımlarla gerçekleşebilmektedir7. Başlangıç kaynaklarının A kare 
matriksi ile gösterildiğini varsayalım: 

A = (aij) -1 -

Burada aij, i biriminin j malından sahip olduğu miktarı göstermekte-
dir. A kare matriks olarak alınarak, birimlerin sayısı malların sayısına 
eşit varsayılmaktadır. Bu, tabii, sınırlayıcı bir varsayımdır. 

Nihai kaynak dağılımını da Xp matriksi ile gösterelim: 

Xp = (xij) -2 -

Burada Xp bir permütasyon makriksidir. Yani, elemanları sıfır  ve bir-
lerden oluşmaktadır ve sütun ve sıra toplamları bire eşittir. Bunun 
ekonomik içeriği ise, nihai kaynak dağılımında her bireyin yalnız bir 
tek mala sahip olabileceğidir. Görüldüğü gibi bu oldukça önemli bir 
sınırlamadır. Bununla birlikte, bireyler bütün mallar için tercih sı-
ralamasına sahiptirler. Ancak mübadelede bir malı seçeceklerdir. 

7 L. Shapley, H. Scarf  (1974), "On Cores and Indivisibility", Journal of  Mathema-
tical Economics, Vol. 1, s. 23-37. 
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Bu formülasyon,  çeşitli permütasyonlarla, her bireye istikrarlı, 
yani kimsenin bozmak istemiyeceği bir dağılım belirlemeye olanak 
tanımaktadır. Böylece belirli bir permütasyon, çekirdeğe tekabül eden 
bir kaynak dağılımını belirleyebilmektedir. 

Fakat bu şekilde elde edilen denge fiyatları  yalnız ordinaldir, 
kardinallik niteliği bulunmamaktadır. Bilindiği gibi, ordinal fiaytlar 
iktisadi hesaplamalar için istenilen niteliklere sahip değildirler. Gö-
rüldüğü gibi, bölünmezlik, yukarıdaki iki sınırlayıcı varsayımın yanı 
sıra, sonucun işlemsel niteliğini de önemli ölçüde sınırlamaktadır. 

3.2. Dışsal Tasarruflar  ve Çekirdek 

Bilindiği gibi dışsal tasarruflar,  tüketici veya üreticilerin, piyasaya 
bir fiyat  ödemeden, başka tüketici veya üreticilerin iktisadi faaliyet-
lerinden yararlanarak, faydalarını  veya üretimlerini (dolayısı ile kâr-
larım) artırmalarındır. Dışsal tasarruflar  bu şekilde pozitif  olduğu gibi 
negatif  te olabilmektedir. 

Üretimde dışsal tasarruflar  bulunduğunda, herhangi bir j üreti-
cisine ait rj kârı şu şekilde ifade  edilebilir: 

rj = f  (yj, yk) -3 -
Yani rj, j nin üretiminin ve k nin üretiminin fonksiyonudur;  ve rj nin 
yk ya göre birinci sıra kısmi türevi pozitif  veya negatif  olabilmekte-
dir. (Pozitif  veya negatif  dışsal tasarrufların  varlığını göstermek üze-
re). 

Üretimdeki dışsal ekonomilerin klasik örneği, bilindiği gibi, 
elma üreticisi ile arı yetiştiricisi arasında ortaya çıkan pozitif  dışsal 
tasarruflardır8.  Burada, bir yandan arılar elma bahçesindeki elma çi-
çekleri arasında çiçek tozlarını taşıyarak elma üreticisinin üretimine 
olumlu katkıda bulunurken, öte yandan da, arılar elma çiçeklerinden 
bal özü toplayarak arıcının bal üretimine de olumlu katkıda bulun-
maktadır. 

Dışsal tasarruflar  tüketimde de söz konusu olmaktadır. Böyle 
bir durumda i tüketicisinin ui fayda  fonksiyonunu  şu şekilde göster-
mek mümkündür: 

ui = g (xi, xq) -4 -
Burada xi, i tüketicisinin tüketimini, xq ise i tüketicisinin faydasını 
etkileyen q tüketicisinin tüketimini göstermektedir, ui nin xq ya göre 

8 Bilindiği gibi bu örnek J. Meade'e aittir. 
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birinci sıra kısmi türevi pozitif  veya negatif  olmaktadır. Yani dışsal 
tasarruflar  pozitif  veya negatif  olabilmektedir. Çocuklarının tüketimi 
ile sevinen ana babanın durumu pozitif  dışsal tasarruflara;  arkadaşı-
nın tüketimine haset duyan çocuğun durumu da negatif  dışsal tasar-
ruflara  örnektir. 

Bir de çapraz dışsal tasarruf  diyebileceğimiz bir durum vardır. 
Bu da, herhangi bir tüketicinin faydasının,  bir üreticinin üretimi ile 
etkilenmesi durumudur: 

ui = h (xi, yp) - 5 -

Burada yp, i tüketicisinin faydasını  etkileyen p üreticisinin üretimini 
göstermektedir. Bu duruma en belirgin örnek, çevre kirlenmesinden 
etkilenen tüketicinin durumudur, ki bu durumda ui, nin yp ye göre 
birinci sıra kısmi türevi negatiftir. 

Dışsal tasarrufları  çekirdek analizine dahil etmek için, koalisyon-
lara üye olan bireylerin, koalisyon dışındakilerin ya da diğer koalis-
yonlarda bulunanların tüketimlerini ve/veya üretimlerini gözönüne 
alıyoruz. Fakat incelenen birçok durumlarda, dışsal tasarrufların 
bulunması, çekirdeğin varlığını kanıtlamaya engel teşkil etmektedir. 

Örneğin, üretimde negatif  tasarrufların  bulunması halinde çekir-
dek belirlenememektedir. Bu durum, konvekslik varsayımının geçerli 
olması halinde dahi böyledir9. 

Buna bir çare bulmak üzere, - 5 - durumunda, çevre kirlenmesi-
nin kontrolü için gerekli masrafların  hesaplanması düşünülmüştür. 
Fakat bu durumda da, bu masrafların  dağıtılması sorunu yine çekir-
değin varlığını engellemektedir10. 

Pozitif  dışsal ekonomilerin bulunması halinde, -3 - ve - 4 - durum-
larında da çekirdeğin belirlenmesi mümkün olmamaktadır11. 

Nihayet - 4 - durumunda da negatif  kişisel dışsal ekonomilerin 
varhğı da çekirdeği engelleyici niteliktedir12. 

9 L. Shapley, M. Shubik (1969), "On the Core of  an Economic System with Exter-
nalities", American Economic Review, Vol. 59, s. 678-684. 

10 L. Shapley, M. Shubik (1969), Ibid., s. 681. 
11 R.N. Rosenthal (1971), "External Economies and Cores", Journal of  Economic 

Theory, Vol. 3, s. 182-188. 
12 D. Starret (1973), "A Note on Externalities and the Core", Econometrica, Vol. 

41, s. 179-183. 
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Acaba bu durumun iktisadi sebebi nedir? Bunu çekirdek kavra-
mının tanımmda aramak yerinde olur. Çekirdekteki kaynak dağılı-
mının Pareto optimalitesine uyması gerekmektedir. Oysa dışsal ta-
sarruflar  bu koşulu bozmaktadır. Çekirdek üzerindeki bir kaynak da-
ğılımında, herhangi bir birimin durumunu kötüleştirmeden, bir di-
ğerinin durumunu iyileştirmek mümkün değildir. Oysa dışsal tasar-
ruflar  halinde, bir koalisyon kendi durumunu, üreterek ya da tüke-
terek iyileştirirken, diğerlerinin durumunu kötüleştirmektedir. Böyle 
olunca, dışsal tasarrufların  geçerli olması halinde çekirdekteki nok-
taları tanımlamak mümkün olmamaktadır. Bu, negatif  dışsal tasarruf-
lar için doğru olduğu kadar, pozitif  dışsal tasarruflar  için (^geçerlidir. 
Çekirdekteki bir noktanın hiç bir koalisyonca bloke edilemediğini bi-
liyoruz. Oysa pozitif  dışsal tasarruflar  bulunduğu sürece çekirdekteki 
dağılımlar her zamah bloke edilebilmekte, böylece çekirdeğin tam-
amına olanak vermemektedir. 

3.3. Artan Getiriler ve Çekirdek 

Bilindiği gibi, ölçeğe göre artan getirelerin bulunması halinde 
maliyet eğrisi, dolayısı ile arz eğrisi negatif  eğilimli olacak, ve uzun 
dönemde ölçeğe göre sabit getirilerin bulunduğu bir noktada dengeye 
gelinmediği takdirde monopol olanağı ortaya çıkacaktır. 

Ölçeğe göre sabit getirilerin matematik ifadesi13: 

Y (S) + Y (Y) = Y (S U V) -6 -
(Burada U: ,set union'ı göstermektedir). -6 - ya toplanabilirlik var-
sayımı admı veriyoruz. Bunun anlamı, S ve V koalisyonları bir araya 
geldiklerinde gerçekleştirdikleri üretim, ayrı durumlarda ve küçük 
ölçeklerde gerçekleştirdikleri üretimlerin toplamma eşittir. Yani bir-
leşerek üretimin ölçeğini genişletmeleri, üretimden getirilerin artma-
sına yol açmamıştır. 

Ölçeğe göre artan getirileri ise, koalisyonların birleşerek daha 
büyük ölçekli bir koalisyon üretimi gerçekleştirdikleri durumda ele 
alıyoruz. Bunun matematik ifadesini  de ,süper toplanabilirlik' le gös-
teriyoruz14. 

13 R. Cornwall(1969), "The Use of  Prices to Characterize the Core of  anEconomy" 
Journal of  Economic Theory, Vol. 1, s. 353-373. 

14 Süper toplanabilirliğin, burada ele almadığımız özel bir hali için: D. Sondermann 
(1974), "Economies of  Scale and Equilibria in Coalition Production Economies", Journal 
of  Economic Theory, Vol. 8, s. 259-291. 
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Y (S) + Y (V) C Y (S U V) -7 -

(Burada C: ,set inclusion'u göstermektedir). Y (S U V), S ile V koa-
lisyonlarının birleştikleri zaman gerçekleştirdikleri üretimi göstermek-
mektedir. Y (S) + Y (V) seti ise, iki koalisyonun birleşmedikleri du-
rumda, küçük ölçeklerle gerçekleştirdikleri üretimdir. Bu set Y (S 
U Y) setinde içerildiği için, bu ikinci set içinde, birinci sette bulun-
mayan elemanlar vardır. Başka bir deyişle, S ve Y koalisyonları bir-
leşip, daha büyük bir ölçeği gerçekleştirdiklerinde yaptıkları üretim, 
birleşmeden önce daha küçük ölçeklerle yaptıkları üretimden daha 
fazladır.  Yani süper toplanabiliriik ölçeğe göre artan getirileri göster-
mektedir. 

- 7 - nin yani kesin süper toplanabilirliğin bulunması halinde çe-
kirdek üzerinde kaynak dağılımları belirlenememektedir15. Bunun 
nedeni, ölçeğe göre artan getirinin, çekirdekte istikrarlı kaynak dağı-
lımlarının bulunmasını önlemesidir. İstikrardan kastımız, daha önce 
de belirttiğimiz gibi, koalisyonların bloke etmek istemiyecekleri kay-
nak dağılımına ulaşmış olmasıdır. Ölçeğe göre artan getiriler geçerli 
olduğu sürece, koalisyonlar birleşip, yeni koalisyonlar teşkil edecek 
ve artan getirilerden yararlanarak elde edecekleri daha yüksek üre-
timle, bir önceki kaynak dağılımını bloke etmek isteyeceklerdir. Bu 
durum geçerli olduğu sürece çekirdeğe ulaşılamayacaktır. Çünkü çe-
kirdek, bloke edilemiyen kaynak dağılımlarından oluşmaktadır. Bu 
ise bize, ölçeğe göre artan getirilerin çekirdek ile uyuşmadığını göster-
mektedir. 

4. SONUÇ 

Bu yazıda, bölünmezlik, dışsal tasarruflar  ve ölçeğe göre artan 
getirilerin bulunması halinde çekirdeğin, ya çok sınırlayıcı varsayım-
lar altında var olabileceğini, ya da tanımlanamadığını gördük. Bu üç 
durum, çeşitli iktisadi modelleri olduğu gibi, çekirdeği de geçersiz 
kılmaktadır. 

15 V. Boehm (1973), "On Cores and Equilibria of  Productive Economies with a 
Measure Space of  Consumers: An Example", jurnal of  Economic Theory, Vol. 6, s. 
409-412. 
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VERSUCH ZU E İNER BEVVERTUNG DER BETRIEBSWIRTSC-
HAFTSLEHRE IN BEZUG AUF DAS PHANOMEN DER MİT-

BESTEMMUNG DER ARBEITNEHMER 

Doç. Dr. M. Tamer MÜFTÜOĞLU 

A. Einführang  in die Problemstellung 

Am Anfang  des kapitalistischen Systems köımte die Geiwinn-
maximierungshypothese in der Betriebswirtschaftslehre  als dominante 
Zielsetzung der Unternehmungen als richtig akzeptiert werden. Nach 
der klassischen liberalistischen Theorie arbeiten die kapitalistischen 
Unternehmungen unter den Voraussetzungen der vollkommenen Kon-
kurrenz. Gemâss dieses Idealmodells produzieren die Betriebe in dem 
Stückostenminimum und im Gruppengleichgewicht sind die Produktp-
reise gleich diesem Stückkostenminimum. Die Betriebe, die diese Gren-
ze überschreiten, müssen den Markt verlassen. In dem Gruppeng-
leichgewicht produzieren die Betriebe nach der Bediengung der Ge-
winnmaximierung, d.h. sie erfüllen  die Bedeingung von der Gleichstel-
lung von Grenzerlös und Grenzkosten. Ausserdem wird in dem Grup-
pengleichgewicht gleichzeitig die opt male Allokation der Ressourcen 
erreicht und werden die Produktionsfaktoren  nach ihren Beitragen 
zur Produktion vergütet. In diesem Idealmodell (Vollkommene Kon-
kurrenz) kann man auch von einer Machtstellung des Kapitals nicht 
gesprochen werden, weil hier Unternehmungen im Wege Erreichung 
des maximalen Gewinns die Voraussetzungen des Modells nicht ân-
dern können. Sie müssen als reiner Mengenanpasser diese Voraus-
setzungen als unveranderlich akzeptieren und sich an diesen Markt 
anpassen oder ihn verlassen. Kurzum in diesem Idealmodell der voll-
kommenen Konkurrenz erfüllen  die Betriebe mit der Erreichung des 
maximalen Gewinns zugleich ihre gesellschaftliche  Funktion. Hier 
besteht zwischen den Interresen der Kapitalgeber und Arbeitnehmer 
in der Gesellschaft  keine Gegensâtze. 

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi işletme İktisadı ve Muhasebe Kürsüsü 
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Aber die Entwicklung des Kapitalismus wurde nicht nach den 
Vorausetzungen dieses İdealmodells gelaufen.  Ganz im Gegenteil, 
im Spâtkapitalismus beherschen die monopolistische und oligopolis-
tische Grossunternehmungen die Wirtschaft.  Dank ihrer Grösse brauc-
hen sie die Daten des Mârktes nicht als unverânderlich anzunehmen, 
sondern versuchen sie die Markte nach ihrer Interessen zu verândern 
und damit kann von dem Konstanz der Voraussetzungen des vollkom-
menen Marktes nicht gesprochen werden. Ihre Grösse schaft  ihnen eine 
ökonomische und politische Machtposition, die sie zur Erreichung 
der Interessen des Kapitils brauchen können und vielmals dies auch 
tun. 

Unter den Bediengungen dieser Entvvicklung des kapitalistischen 
Systems verliert die Gewinnmaximierung als Zielsetzung der Unter-
nehmungen ihre gesellschaftliche  Funktion und bleibt nur als die Zie-
setzung einer kleinen Gruppe in der Ges llschafi,  nâmlich der Kapi-
talgeber. Unter diesen Voraussetzungen kann man nicht mehr sagen, 
wie in dem Modeli der vollkommenen Konkurrenz der Fail war, dass 
eine Interessenkompatibilitat zwischen Arbeitnehmern und Kapi-
talgebern besteht. Um den maximalen Gewinn als Ziel des Kapitals 
zu erreichen, muss der negative Komponente des Gewinns (Kösten) 
minimiert werden und unter den negativen Komponenten den Gevvinns 
nehmen die Löhne einen wichtigen Platz, die im allgemeinen die ein-
zige Einkommensquelle einer sehr breiten sozialen Gruppe (Arbeit-
nehmer) bilden. 

In diesem Aufsatz  wird das Phânomen der Mitbestimmung der 
Arbeitnehmer als eine Gelegenheit angenommen. um die Theorie und 
Praxis der Betriebsvvirtschaftslehre  zu einer Bevvertung unterzuziehen. 

B. Plan der Untersuchung 

Hier wurde von zwei verschiedenen Annahmen über die Mit-
bestimmung der Arbeitnehmer ausgegangen. In der ersten Annahme 
wurde unterstellt, dass die bestehende Machtstruktur im Betrieb 
infolge  der Mitbestimmung unverânderlich bleibt. Hier wurde an-
genommen, dass es zvvischen den Arbentnehmern und Kapitalgebern 
im Betrieb keinen Interessengegensatz besteht. Durch die Mitbestim-
mung der Arbeitnehmer wird die Produktivitat steigen und von dieser 
Ebtwicklung werden nicht nur Kapitalgeber sondern auch die Ar-
beitnehmer profitieren. 
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In der zweiten Annahme wurde unterstellt, dass die bestehende 
Machtstruktur im Betriebinfolge  der Mitbestimmung zugunsten der 
Aıbeitnehmer zu verândern ist. Nach dieser Annahme besteht zwischen 
den Interessen der Arbeitnehmer und Kapitalgeber im Betrieb einen 
Interressengegensatz. Die Mitbestimmung bedeutet einen Schritt in 
der Richtung zur Verminderung und Kontrolle der Kapitalmacht in 
der Gesellschaft. 

In diesem Aufsatz  wurde das Thema nach dem folgenden  Plan 
bearbeitet. Es wurde von der Entwicklung der Betriebswirtschafts-
lehre in Deutschland ausgangen und zweckmâssig gefunden,  drei 
Wissenschaftsprogramme  der Betriebswirschaftslehre  zu unterschei-
den, nâmlich das Wissenschaftsprogram  der klassischen Betriebswirtsc-
haftslehre,  das Wissenschaftsprogramm  von Erich Gutenberg und 
von Edmund Heinen. Hier wurde die Frage gestellt, was diese program-
me in bezug auf  die Mitbestimmung der Arbeitnehmer sagen und 
sagen können. Daim wurde verscuht, die Betriebswirtschaftslehre 
nach der Annahme 2 zu einer Bewertung unterzuziehen. Abschliessend 
nach der gevvonnenen Ergebnissen wurde die Frage zu beantworten 
versucht, "was für  eine Betriebswirtschaftslehre"  entwickelt werden 
soll, damit dieser Dyziplin den ib oben aufgestellten  Anforderungen 
genügt. 

C. Die Entwicklung der Betriebswirtschaftsleğre  und das Phâno-
men der Mitbestimmung der Arbeitnehmer (Mitbestimmung nach 
der Annahme 1) 

Hier wird an erster Stelle das Wissenschaftsprogramm  von Schma-
lenbach untersucht. Ausserdem werden die Betriebswirtschafslehre 
von Rieger und Nicklisch in bezug auf  die Mitbestimmung kurz analy-
siert. 

a) Betriebswirtschaftslehre  = Kunstlehre 

Nach Schmalenbach ist die Betriebswirtschaftslehre  eine Kunst-
lehre. Die Funktion dieses Dyziplin s in den Hochschulen und Uni-
versitâten besteht darin, diese Kunst zu lehren und als Forschung 
neue Techniken zur Planung, Organisation, Führung, Kontrolle, 
Finanzierung und zum Rechnungswesen zu entwickeln, um die prak-
tische Probleme am wirtschaftlichsten  zu lösen. Nach diesem Programm 
ist die Betriebswirtschaftslehre  eine Wissenschaft  in dem Dienst der 
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Praxis. Die Theorie ist ein Mittel für  die Entwicklung neuer Technic-
ken zur Bewâltigung praktischer Probleme. 

Gegen die Kritik zu diesem Program, es stehe in dem Dienst des 
Kapitals, hat Schmalenbach entgegenstellt, dass es in der Betriebs-
vvirschaftslehre  nicht darauf  ankommt, die privatwirtschaftliche  Wirtsc-
hafltlickeit  zu realisieren, sondern in Wirschaft  die gemeinwirtschaft-
liche Wirtschaftlichkeit  herbeizuführen.  Um das zu venvirklichen hat 
er einen neuen Typ von Leitungsorganisation vorgeschlagen, die er 
mit dem Begriff  "pretiale Betriebslenkung" bezeichnete. Diese Leitung-
sorganisation âhnelt sich in seinen Grundzügen zum "Management 
by objectives". Nach der pretialen Betriebslenkung wird die Leitung 
des Betriebes durch Abteilungen hergestellt, denen die Ziele nur vör-
gegeben werden, aber die Mittel zur Erreichung dieser Ziele selbst 
bestimmen. Die Koordination der Abteilungen wird durch Margi-
nalkosten (in Unterbeschâftigung)  und Schattenpreise (in Vollbesc-
hâftigung)  hergestellt. Aber wie sie zu bestimmen sind, wurde nicht 
klar beantwortet. 

Die pretiale Betriebslenkung hat nach unserer Auffassung  mit 
der Mitbestimmung nichts zu tun. Sie ist nur als eine Art der Dezent-
ralisation des Leitungssystems in Betrieb zu verstehen. 

b) Betriebswirtschaftslehre  = Privatwirtschaftslehre 
Rieger begenzt das Untersuchungsobjekt der Betriebswirchafts-

lehre mit den rein kapitalistischen Privatbetrieben und sieht sie als 
Maximierungszentren, wo es Tatigkeiten zur Maximurung des Gewinns 
vonstatlengeht. 

Hier wurde das Entscheidungszentrum im Betrieb mit einem Per-
son identifiziert,  der die Interessen des Kapitals verfolgt  (Gewinnma-
ximierung). Es besteht kein Koordinerungsproblem der Enstscheidun-
gen. Die Arbeitnehmer beteiligen an dem Entscheidungsprozess im 
Betrieb in keiner Weise: Sie sind als reine Ausführungsorgane  aufge-
fasst  und somit als passive Produktionsfaktoren  unterscheiden sich 
von anderen sachlichen Produktionsfaktoren  nicht. 

In einem solchen Modeli gibt es keine Möglichkeit, um das 
Phânomen der Mitbestimmung in dieses Programm einzubeziehen. 

c) Normative  Betriebswirschaftslepre 
In dem Wissenschaftsprogramm  von Nicklisch steht der Mensch 

im Mittelpunkt der betriebswirtschaftlichen  Untersuchungen. Die 
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Betriebe werden hier als Soziale Einheiten aufgefasst,  wo das Einkom-
men entsteht und verteilt wird. 

Dieses Programm kann mit seinen normativen Charecter und 
sozialen Dimensionen in der Weise enveitert werden, dass es diesem 
Programm das Phânomen der Mitbestimmung einbezogen werden 
kann. Aber Nicklisch hat dieses Thema in seinen Werken, auch in 
seinem Buch iiber die Organisation "Der Weg aufwârts:  Organisation", 
nicht ervvahnt. 

2. Die Mitbestimmung  in dem betriebsmrtschaftlichen  Wissensc-
haftsprogramm  von Gutenberg 
In diesem Modeli wird systemindifferente  und systembezogene 

Betriebstatbestânde unterschieden. Die systemindifferente  Tatbestaen-
de sind a) die Kombination der Produktionsfaktoren.  b) Wirtschaft-
lichkeitsprinzip und c) das finanzielle  Gelichgewicht. Als systembe-
zogene Tatbestande wird a) Autonomieprinzip und Organprinzip. b) 
erwerbswirschaftliches  Prinzip und Prinzip der plandeterminierten 
Leistungserstellung und c) Alleinbestimmung und Mitbestimmung 
gezâhlt. 

Unter den produktionsfaktoren  wird Elementarfaktoren  und 
dispositive Faktoren unterschieden. Der Mensch nimmt in beiden 
Gruppen seinen Platz und zwar einmal als objektbezogene Arbeit 
unter den elementaren Produktionsfaktoren  und zweitens als dispo-
sitive Arbeit unter den dispositiven Faktör. Der Mensch als objekt-
bezogene Arbeit stellt ein passiver Produktionsfaktor  dar wie die an-
deren Elementarfaktoren  Betriebsmittel und Werkstoffe,  wâhrend der 
Mensch als dispositiver Faktör einen aktiven Produktionfaktor  ist, 
der entscheidet, leitet, plant und organisiert, um bestimmte Ziele zu 
erreichen. "Ganz offenbar  vollzieht sich diese Kombination weder 
mechanisch noch organisch, sie geschieht vielmehr durch bewusstes 
menschliches Handeln nach Prinzipien. Die Person oder Personong-
ruppen, die die Yereinigung von Elementarfaktoren  zu einer produk-
tiven Kombination durchführt,  stellt einen vierten produktiven Fak-
tör" ; und das ist der dispositive Faktör (E. Gutenberg = Grundlagen 
der Betriebswirtschaftslehre.  Bd. 1. die Produktion. 8/9. Aufl.  s. 5). 

Der dispositive faktör  setzt sich aus der Geschâfts-und  Betri-
ebsführung  und davon abgeleiteten Planung und Organisation zusam-
men. Die Zielentscheidungen werden von der Geschâfts-und  Betriebs-
führung  getroffen,  wâhrend Planung und Organisation als verlangerte 
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Arme der Geschâfts-und  Betriebsführung  nur zum Treffen  von Mit-
telentscheidungen berechtiget sind. Im Gegensatz von Planung und 
Organisation bildet die Geschâfts-und  Betriebsführung  den irrationa-
len Schicht des dispositiven Faktors und somit sie ist wissenschaftlich 
nicht zu erfassen.  Mit einer solchen Auffassung  rettet Gutenberg die 
Geschâfts-und  Betriebsführung  von jeglichen Kritik. 

Die Frage, von wem dieser so wichtig dargestellte Faktör Gesc-
hâfts  - und Betriebsführung  zusammengesetzt ist, wird in diesem 
Modeli klar beantvvortet: In einem kapitalistischen Betrieb wird die 
Funktion von Geschâfts-und  Betriebsführung  von der Kapitalbesit-
zer geübt. so kann man nach diesem Programm sagen, dass die Zie-
lentscheidungen in einem kapitalistischen Betrieb nur von den Kapi-
talgebern getroffen  oder in Zielentscheidungen nur die Interessen des 
Kapitals verfolgt  werden. 

Unter den systembezogenen Tatbestânden ist die Unterscheidung 
von Alleinbestimmung und Mitbestimmung in bezug auf  diese Arbeit 
vvichtig. Nach Gutenberg ist die Mitbestimmung ein fremdes  Element 
für  die kapitalistische Betriebe. Das Recht auf  die Geschâfts-und 
Betriebsführung  wird von dem Eigentum auf  die Produktionsmittel 
abgeleitet. Gutenberg unterscheidet vier Eigentumsarten und zwar 
a) privates Eigentum. b) öffentliches.  Eigentum. c) Vergesellschaf-
tetes Eigentum und d) Sondereigentum (E. Gutenberg a.g.e., s. 371). 
Danach haben die Kapitalbesitzer als Eigentümer der Produktions-
mittel (Privates Eigentum) das alleinige Recht auf  die Ausübung der 
Geschâfts-und  Betriebsführungfunktion  in einem kapitalistischen 
Betrieb. 

Nach Gutenberg ist die Mitbestimmungforderung  der Arbeit-
nehmer eine politische Frage. Die Betriebswirtschaftslehre  darf  hier 
keine Stellung nehmen und kann nur über die Organisationsform  der 
Mitbestimmung etwas sagen. Von dem betriebsvvirtschaftlichen  Stand-
punkte muss man hier zweierleri fordern:  "erstens, dass die von der 
Gewâhrung der Mitbestimmungsrechte erwartete Steigerung des In-
teresses der Betriebsangehörigen am Betriebe erreicht und zvveitens. 
dass die Elastizitât, deren die Geschâfts-und  Betriebsleitung bei ihren 
inner - ausserbetrieblichen Entscheidungen bedarf,  nicht gehemmt 
wird (E. Gutenberg. a.a.o. s. 393). 

Von diesen Ausführungen  kann als Ergebnis festgesestellt  vverden, 
dass das Phânomen der Mitbestimmung nach der Annahme 1 in das 
Wissenschafts  - Programm von Erich Gutenberg einbezogen werden 
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kann, wâhrend dieses Ergebnis für  die Mitbestimmung nach der An-
nahme 2 nicht möglich ist. 

3. Die Mitbestimmung  in dem betriebswirtschaftlichen  Wissen-
schaftsprogramm  von Heinen 

Das Wissenschaftsprogram  von Heinen wird als "entscheidung-
sorientierte Betriebswirtschafstlehre  bezeichnet und nach diesem Prog-
ram ist die Betriebswortschaftslehre  eine "wertfreie  praktisch-nor-
mative" Wissenschaft.  Dieses Programm umfasst  sowohl die theore-
tische als auch angewandte Betriebswirtschaftslehre.  Es wird aber 
hier die ethisch-normative Aussagen streng abgelehnt. 

Im Heinen-Programm wird die Faktorkombination als eine Pro-
duktivitâtsbeziehung zwischen Input und Output, vom Gutenberg 
Programm unverândert überhommen und gilt im oben gefiihrte  Kri-
tik auf  die Elementarfaktoren  des Gutenberg-Modells auch hier. Dieses 
programm unterscheidet sich vom Gutenberg dadurch, dass hier die 
Organisation nicht als ein abgeleiteter Faktör von der Geschâfts-und 
Betriebsführung,  sondern als Betrieb selbst aufgefasst  wird. Der Bet-
rieb wird als eine soziale Organisation zur Erreichung bestimmter 
Ziele definiert.  Der Entscheidungsprozess dieser Organisation wird 
mit Hilfe  der Entscheidungstheorie zu erklâren versucht. So wurde in 
diesem Modeli den Versuch unternommen, das Modeli der Faktoren-
kombination von Gutenberg mit dem Organisationsmodell der Entsc-
heidungstheorie zu verbinden. Der Schvverpunkt wird auf  den Entsc-
heidungsprozess im Betrieb gelegt und dieser Entscheidungsprozess 
wird durch drei Untersysteme erklârt, nâmlich a) Zielsystem b) So-
zialsystem und c) Informations-system.  Das Zielsystem umfasst  die 
in Praxis zu beobachtenden empirischen Ziele. Im Heinen-Programm 
vverden andere Ziele, als ethisch-normative Ziele, abgelehnt. 

Der schvvachste Punkt der Entscheidungstheorien bildet auch 
die Schvvachstelle dieses Programms. Welches Wertsystem wird den 
in dem Betrieb getroffenen  Entscheidungen zugrundegelegt ? Wenn 
in diesem Programm gesagt wird. dass das Zielsystem nur in Praxis 
beobachtbaren empririschen Ziele enthaten solt, kann man den Schluss 
ziehen, dass das herschende Werstsystem der Gesellschaft  dem Zielysy-
tem dieses Modells zugrundegelegt wird. Diesem Schluss kann ent-
gegengestellt werden, dass das herschende Wertsystem der Gesellschaft 
die Werte der herschenden Klasse in der Gesellschaft  widerspiegelt 
und in einem kapitalistischen System ist diese Klasse zweifellos  die 
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Kapıtalbesitzer. Wenn man von dem Wertsystem einer kapitalistischen 
Gesellschaft  ausgeht so wird in Praxis nur solche Ziele zu beobachten 
sein, die dem kapitalistischen Wertsystem entspricht: Gewinnmaximi-
enmg, Rentabilitatsmaximierung, Umsatzmaximierung, Unabhân-
gigkeitsstreben. Sie bilden auch im Heinen-Programm das Zielsystem 
der Unternehmung. 

Die Mitbestimmung der Arbeitnehmer nach der Annahme 1 
kann ebenfalls  dem betriebswirtschaflichen  Wissenschaftsprogramm 
von Heinen integriert werden. Wenn man hier von der Konflikttheorie 
der Sozologie ansgeht, kann die Mitbestimmung nach der Annahme 
1 im Rahmen dieses Modells wie folgt  bewertet werden. 

Das entscheidungstheoretisch ausgerichtete Wissenschaftsprog-
ramm der Betriebswirtschaftslehre  stützt sich auf  empirisch revelevante 
Einflussgrössen.  Obwohl die Betriebswirschaftslehre  sich bewusst 
auf  die Untersuchung des wirtschaftlich  relevanten Verhaltens im Bet-
rieb beschrânkt, muss sie als angewandte Wissenschaft  auch die Er-
gebnisse anderer Nachbarwissenschaften  in seine Schlussfolgerungen 
einbeziehen. 

In der Sozologie wird behauptet, die Herschaftsverhâltnisse  im 
Betrieb die Ursache aller sozialen Konflikte  sei (R. Dahrendorf-In-
dustrie-und Betriebssozologie. 3. Aufl.,  1964. s, 94) Das Herschafts-
verhâltnis im Betrieb besteht darin, dass sich d e Mitarbeiter in Vor-
gesetzte und Untergebene gruppiert werden. Als Folge dieser sozialen 
Struktur im Betrieb können die Untergebenen die Yerhaltenswesien 
der Vorgesetzten nicht beeinflussen,  deren Anordnungen sie aber 
folgen  müssen. Sie müssen sich den Entscheidungen der Vorgesetzten 
unterordnen oder im Extremfall  aus dem Betrieb ausscheiden. 

Die Mitbestimmung der Arbeitnehmer wird hier als Alternative 
zu diesem autorativen Herschaftsverhâltnis  als Demokratisiesung 
der Herschafysverhâltnisse  im Betrieb aufgefasst.  Wâhrend fie  Hersc-
haftsstruktur  im Betrieb als Quelle sozielar Konflikte  ein Erfordernis 
der betrieblichen Hiearchie ist und sie somit einen Bestandteil der 
Wirtschaftlichkeit  bildet, hat sie selbst Aufwandscharekter.  d.h. hier 
wird einmal die Herschaftsstruktur  als Folge der Betriebshiarchie in 
dem Wirtschaftlickeitsprinzip  begründet und auf  der anderen dem 
Wirtschaftlichkeitsprinzip  begründet und auf  der anderen Seite wird 
ihre Aufvvandscharekter  als Ouelle sozialer Konflikte  zwischen Vor-
gesetzten und Untergebenen betont. Wenn die soziale Konflikte  im 
Betrieb zusâtzliche Kösten verursachen und die Wirtschaflichkeit 
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schmâlern, so liegt die Forderung nahe, die Beziehungen zwischen den 
Vorgesetzten und Untergebenen so zu ordnen, damit eine optimale 
Führung im Betrieb venvirklicht wird. Die Mitbestimmung der Ar-
beitnehmer ist ein Mittel, um die optimale Führung zu erreichen. Die 
Mitbestimmung wird als dritte Phase der Führungsverhâltnisse im 
Betrieb dargestellt, die als kooperativ gestaltetes Führungsverhâltnis 
der wissenschaftlichen  Betriebsführung  (erste Phase) und Human 
Relation (zweite phase) nachgeht. Sie bildet somit die letzte Stufe  der 
dargestellten Entwicklungphasen. In dem kooperativen Führungs-
verhâltnis im Betrieb findet  vor der Setzung der verbindlicher Ziele 
und der Forderung von Gehorsam findet  eine Kooperation zvvischen 
den Vorgesetzten und Untergebenen stat. Kooperation in diesem Sinne 
ist ein Merkmal zeitgemâsser Führung. Sie ândert nicht die institu-
tionalisierte Hierarchie, also die bestehende Machtstruktur im Betrieb 
wird nicht geândert; aber durch die Mitbestimmung als zeitgemasses 
kooperatives Führungsverhâltnis wird versucht, die Aufvvendungen 
der so2İalen Konflikte  auf  ein Minimum zu reduzieren und damit die 
Wirtschaflichkeitim  Betrieb zu erhöhen. Und die Steigerung der Wirtsc-
haftlichkeit  kommt den beiden Gruppen im Betrieb, d.h. sowohl den 
Arbeitnehmern als auch den Kapitalbesitzer zugute. 

Dieses kooperative Führungsverhâltnis entspricht der Mitbes-
timmung nach der ersten Annahme und kann, wie oben dargestellt 
wurde, leicht in Heinen-Programm integriert werden. Eine solche 
Mitbestimmung kann mit folgenden  Eigenschaften  charokterisiert 
werden. 

— Die Mitbestimmung soll möglichst in den unteren Stufen  der 
Betriebshiearchie vervvirklicht werden. 

— Die Mitbestimmung soll nur die soziale Probleme im Betrieb 
umfassen.  Auch in personalen Angelegenheiten kann den Arbeitneh-
mern -bis zu einer gewissen Grenze- das Mitbestimmunsrecht aner-
kannt werden, aber in keiner Weise im wirtschaftlichen  Gebiet. 

— Die Mitbestimmung soll in oberen Stufen  der Hierchie als 
Beratung und Informationgabe  erfolgen  und nicht als Beteiligung 
im Entscheidungen. 

— Die Mitbestimmung ist nicht durch die Gewerkschaften  zu 
erfolgen.  sondern in Betriebsebene herzustellen. 
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D. Mitbestimmung nach der Annahme 2 und die Betriebswirtsc-
haftslehre 

Die Betriebsvvirtschaftslehre  zieht vor, gegenüber der Mitbes-
timmung nach der Annahme 2 keine Stellung zu nehmen und versucht 
es wie folgt  zu begrüden: 

1) Die Mitbestimmung der Arbeitnehmer ist eine politische Fra-
ge. Gegen die Mitbestimmung eine positive oder negative Stellung zu 
nehmen, bedeutet, dass man normative Werturteile setzt, die vvissensc-
haftlich  nicht zu begründen ist. Auf  ein solches Verhalten der Betri-
ebswirtschaftslehre  wurde von Hundt und Liebau eine sehr harte Kri-
tik geübt (S. Hundt und E. Liebau: "Zum Verhâltnis von Theorie 
und Praxis-Gegen ein beschrânktes Selbstverstândnis der Betriebs-
vvirtschaftslehre  als Unternehmenvissenschaft",  in Wissenschaftst-
heorie und Betriebswirtschafstslehre.  Hrsg. G. Dlugos .u.a. Düssel-
dorf  1972, s. 222). 

2) Die Mitbestimmung nach der Annahme 2 wird zweifellos 
poliitsche Struktur des Betriebes ândern. İn der Betriebsvvirschafts-
lehre aber muss die politische Struktur des Betriebes als Datum ange-
nommen vverden. Die politische Struktur des Betriebes ist nicht der 
Untersuchungsobjekt der Betriebsvvirtschaftslehre.  sondern anderer 
Wissenschaften.  Der Betrieb vvird auch von anderen Wissenschaften 
als Untersuchungsobjekt gewâhlt. Die Betriebsvvirtschaftslehre  bsg-
renzt seinen Untersuchungsobjekt nur mit der wirtschaftlichen  Seite 
des Betriebes. Eine solche Begrenzung des Untersuchunsobjektes be-
deutet aber zweifelslos,  dass die Betriebswirtschaftslehre  in seinen Un-
tersuchungen von der bestehenden politischen Struktur des Betriebes 
und somit von der bsstehenden Wertsystem der herschenden Klasse 
in der Gesellschaft  ausgeht. 

Die Mitbestimmung nach der Annahme 2 kann mit folgenden 
Eigenschaften  charekterisiert vverden. 

— Die Mitbestimmung soll in ailen und insbesondere in oberen 
Stufen  der Betriebshirerarchie venvirklicht werden und zwar als pa-
ritâtische Mitbestimmung. 

— Die Mitbestimmung soll in sozialem, persolenlem und wirtsc-
haftlichem  Gebiet effektvoll  durchgeführt  werden und somit aile Be-
reiche des Betriebes umfassen.  In vielen Fâllen vvird auch die Mitbes-
timmung in überbetrieblichen Bereichen notvvendig sein. 
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— Die Mitbestimmung soll durch Gevverkschaften  durchgeführt 
werden. 

— Die Mitbestimmung soll nicht als Beratung und Informations-
gabe verstenden werden; sie ist insbesondere als Beteiligung der Ar-
beitnehmer in Zielentscheidungen aufzufassen. 

E. Ergebnis der Untersuchung 

In dieser Arbeit wurde festgestellt,  dass die Mitbestimmung nach 
der Annahme 2 in keinen im oben dargestellten betriebswirtschaflichfcn 
programm einbezogen vverden kann. Um das Phaenomen der Mit-
bestimmung in ihrer ganzen Breite betriebswirtschaftlich  zu bewerten, 
wird es notwendig sein, ein neues betriebswirtschaftliches  Wissensc-
haftsprogramm  zu entwickeln oder bestimmte Anderungen an den 
bestehenden programmen vorzunehmen. Hier kann folgende  Vorsch-
lâge gemacht werden. 

1) In dem Zielsystem des Betriebes darf  nicht nur die Interessen 
der Kapitalbssitzer, sondern auch die der Arbeitnehmer berücksich-
tigt vverden. Einer Zieldefinition,  die die Interessen beider Gruppen in 
sich trâgt, muss den Vorzug gegeben werden. Eine solche Zielsetzung 
würde auch aus gesellschaftlichem  Sicht zu rechtfertigen  sein. So ist 
es zvveckmâssiger, das bestehende Zielsystem in der Betriebsvvirtsc-
haftslehre,  das nur die Interessen der Kapitalbesitzer widerspiegelt, 
mit einem Zielsystem zu ersetzen, das die Interessen aller Beteiligten 
im Betrieb in sich trâgt. Hier kann vorgeschlagen, vverden, dass das 
bestehende Zielsystem in der Betriebsvvirtschaftslehre  mit der Zielset-
zung "Maximierung der Wertschöpfung  des Betriebes" zu substi-
tutieren. 

2) Die Verteilung der Wertschöpfung  im Betrieb zvvischen Ka-
pitalgeber und Arbeitnehmer als Gewinn plus Zins und Lohn soll 
ebenfalls  in das Untersuchungsobjekt der Betriebswirtschaftslehre 
einbezogen vverden. Nach unserer Auffassung  kann dies nicht in der 
Weise geschehen, dass die bestehende Modelle mit einem Koalitions-
modell oder der Anreiz-Beitrags-Theorie ervveitert vverden (E, Heinen: 
Elemente einer Theorie einzelvvirtschaftlicher  Verteilung in: ZfB, 
1975, s. 55). In der Verteilung der Wertschöpfung  sind Normen auf-
zustellen die, einen ideologischen Charekter besitzen. Diese Normen 
können nicht aus der Wirtschaft  abgeleitet vverden und brauchen sie 
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ökonomisch nicht begründet zu werden. Hier wird es notvvendig sein, 
normative Werturteile zu setzen. 

3) Die Entvvicklung oder Weiterentwicklung einer normativen 
Betriebsvvirtschaftslehre  zeigt sich als unerlaesslig nötig. Eine sehr breite 
Literatür über die Methodologiediskussion in der betriebswirtschaft-
lichen Literatür in Deutschland, die in dem letzten Jahren geführt 
wurde, beweist diese Notwendigkeit. 



İŞÇİ VE MEMUR STATÜLERİ ARASINDA YAKINLAŞMA 
OLGUSU: DÜNYADAKİ GELİŞMELER VE ÜLKEMİZDEKİ 

DURUM 

Doç. Dr. Mesut GÜLMEZ 

GİRİŞ 

Denilebilir ki, İkinci Dünya Savaşını izleyen yıllar, bağımlı çalı-
şanların işverenleriyle ilişkilerini ve iş koşullarını düzenleyen çalışma 
rejimlerinde önemli değişikliklerin gerçekleştirilmeye başlandığı yıllar 
olmuştur. Gerçekten, bir yandan memurların çalışma rejiminde ge-
leneksel olarak yer almayan, hatta bu rejimle ve dolayısıyla devlet me-
murluğu anlayışıyla yüzde yüz çatıştığı öne sürülen bazı hak ve özgür-
lüklerin söz konusu rejime almması yolunda önemli gelişmeler olmuş-
tur. Öbür yandan da, tarihsel olarak memurluk rejiminin ayrıcalığı 
gözüyle değerlendirilen konularda, işçilerin çalışma rejiminde küçüm-
senemiyecek ilerlemeler kaydedilmeye başlanmıştır. Kısaca belirtmek 
gerekirse, işçi ve memur statülerinde, aşağıda somut göstergeleriyle 
ele almaya çalışacağımız bir yakınlaşma olgusu kendini göstermiştir. 
Böylece, esinlendikleri düşünsel temel, içerdikleri hak ve özgürlükler 
ve sağladıkları güvenceler yönünden geleneksel olarak birbirine karşıt 
sayılan statü ve sözleşme temellerine dayalı çalışma rejimleri arasında 
karşılıklı bir etkileşme olgusuna tanık olunmuştur. 

Yazımızın konusunu oluşturan bu yakınlaşma olgusunu, göster-
geleriyle, yani söz konusu yakınlaşmaya konu olan hak ve özgürlük-
lerle genel olarak ve ülkemizdeki boyutlarıyla ele almaya çalışacağız. 
Ancak önce, çalışma rejimlerinin birbirine yaklaştığını, birbiriyle et-
etkileştiğini gözlemlediğimiz bağımlı çalışanlar ile ilgili bazı sayısal 
verilere değinmek, başka bir anlatımla işgücünün statü yönünden da-
ğılımındaki gelişmeleri özetlemek istiyoruz. İkinci olarak da, bağımlı 
çalışanların işverenleriyle olan ilişkilerini ve çalışma koşullarını düzen-
leme yöntemlerinden, kısacası çalışma rejimlerinden söz etmek isti-
yoruz. 
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I. İŞGÜCÜNÜN STATÜ YÖNÜNDEN DAĞILIMI VE GÖS-
TERDİĞİ GELİŞMELER 

Toplumların sanayileşmesine koşut olarak, ülke nüfusunun  üre-
tici, yani ekonomik faaliyete  aktif  biçimde katılan bölümünün gerek 
tarım, sanayi ve hizmetler kesimleri arasındaki, gerekse statü, yani 
meslekteki yeri yönünden dağılımında önemli değişmeler kendini gös-
termeye başlamıştır. Genel bir anlatımla, üç ana kesim arasındaki 
yapısal değişmeler, tarımda çalışanların sayısının sanayi kesimi yararı-
na, sanayi kesimininde çalışanların sayısının da üçüncü kesim, yani 
hizmetler yararına giderek küçülmeye başlaması doğrultusunda ol-
maktadır1. 

Ancak, özellikle sanayileşmenin işgücünün yapısına, dolayısıyla 
işçi-işveren ilişkilerine etkisi ve bu yazıda ele alacağımız yakınlaşma 
olgusu açısından, işgücünün statü, yani meslekteki yeri ve durumu yö-
nünden dağılımı daha çok önem taşımaktadır. Bu nedenle, işgücünün 
statü yönünden yapısı konusunda kısa açıklamalarda bulunduktan 
sonra, bağımlı çalışanların toplam işgücü içindeki oranı ile ilgili geliş-
me ve değişmelere genel olarak ve ülkemiz açısından değinmek gere-
kir. Çünkü bu gelişme ve değişmeler, çalışan-çalıştıran ilişkilerinin 
toplumlarda sanayileşmeye koşut olarak ve giderek artan biçimde ka-
zandığı önemi nicel yönüyle ortaya koyacaktır. 

1. İşgücünün Statü Yönünden Yapısı 

Bilindiği gibi, 1947'de Montreal'de yapılan iş istatistikçileri VI 
ncı konferansında,  meslekteki durum ya da statü yönünden şu dört 
durumun birbirinden ayrılması öğütlenmişti: 

a. Özel ya da kamusal işverenler hesabına çalışan kişiler, 
b. İşverenler, 
c. Ücretsiz olarak kendi hesabına çalışan kişiler, 
ç. Ücretsiz olarak çalışan aile işletmesi üyeleri2. 
Özel ya da kamusal işverenıer hesabına çaıışanıar, ücretlilerdir. 

Bunıar, ücret ya da ayıık olarak nitelendirilen emek geliri karşılığında, 
özel ya da kamusal işverenlerin otoritesi altında çalışırlar. "Bağımlı 

1 Nusret Ekin, Endüstri  İlişkileri,  İÜlF, İstanbul, 1976, s. 23. 
2 Jean Porte, "Les Categories Socio-professionnelles",  Georges Friedmann-Piere 

Naville, Traite  de  Sociologie  du Travail,  Tome, 1, Troisieme Edition, Armand Colin, Paris, 
1970, s. 241. 
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çalışanlar" biçiminde nitelendirilebilecek olan ücretliler, genellikle 
kendilerini işverenlerine bağlayan ve dolayısıyla aralarındaki çalışma 
ilişkilerini ve koşullarını düzenleyen hukuksal işlemin niteliğindeki 
farklılıklara  göre iki temel alt küme içinde toplanır: Memurlar ve işçi-
ler. Ancak çoğu kez bu iki kümeye, hizmetliler (müstahdemler) denilen 
bir üçüncüsü daha eklenir. 

İşverenler, başkalarını ücret karşılığında kendi otoriteleri altında, 
bir hizmet sözleşmesi uyarınca çalıştıranlardır. Özel kesim işverenleri 
yanında, devletin de çalıştırdığı kişiler yönünden işveren niteliği kaza-
nabileceğine kuşku yoktur. 

Ücretsiz olarak kendi hesabına çalışan kişiler, bağımsız çalışan-
lardır. Başkasına bağlı ya da bağımlı olmaksızın kendi hesabına ça-
lışanlar, kendi içinde şu üç alt kümeye ayrılırlar: Küçük sanat sahip-
leri ve esnaflar,  küçük çiftçiler  ve serbest meslek sahipleri. 

Ücretsiz çalışan aile işletmesi üyeleri, ekonomik faaliyete  ve üre-
time katıldıkları için işgücü içinde yer alırlar. Ancak çalışmaları kar-
şılığında ücret almaları söz konusu değildir ve en çok tarım kesiminde 
görülürler3. 

İşgücünün yapısı ile ilgili bu kısa, açıklamalar çerçevesinde, iş-
çi-işveren ya da daha genel bir terimle çalışma ilişkileri denilince, kuş-
ku yok ki akla önce işverenler ile özel ya da kamusal işverenler hesa-
bına çalışan kişiler, yani ücretliler arasındaki ilişkiler gelir4, çalışan 
çalıştıran arasındaki "bağımlılık" ilişkisi açısından, işçilerin işveren-
leriyle olan ilişkileriyle, memurların devletle olan ilişkileri arasında 
temelde bir fark  yoktur. Daha açık bir anlatımla, yaşamlarını sürdür-
melerinin tek aracı olan bir emek geliri karşılığında ve işverenin oto-
ritesi altında çalışma yönünden, ücretlilerin bu iki kolu aynı konum-
dadır. İşte kanımızca, çalışan-çalıştıran arasındaki bu "bağımlılık" 
ortak noktasıdır ki, tarihsel olarak tümüyle farklı  anlayışta ve içerikte 
olan kurallarla düzenlenen ilişkilerin, yazımızda göstermeye çalışaca-
ğımız yakınlaşmasına yol açmıştır. 

3 Bu konuda daha geniş bilgi için bkz. Sabahattin Zaim, Çalışma  Ekonomisi,  tÜİF 
Yayını, İstanbul, 1975, s. 127-129; Nusret Ekin, İşgücü  ve Ekonomik  Gelişme,Ya-
yını, İstanbul, 1968, s. 152-154. 

4 Gerçi, "bağımsız çalışanlar hiç kimseyi muayyen ücret karşılığ istihdam etmemek-
te iseler de, bunlar geniş ölçüde aile yardımcılarının emeğinden faydalanmaktadırlar"  (Nus-
ret Ekin, a.g.e., s. 154). Ancak, böyle bir durumda, kendi hesabına çalışanlar ile ücretsiz 
aile işçileri arasındaki ilişki, "bağımlı çalışma"dan doğmamakta ve dolayısıyla da bunlar 
arasında işçi-işveren ilişkisine benzer bir ilişki söz konusu olmamaktadır. 
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2. Statü Yönünden Dağılımdaki Gelişmeler 

Kapitalist toplumlarda sanayi devriminden günümüze değin iş-
gücünün statü yönünden dağılımında kendini gösteren gelişme ve de-
ğişmeler göz atıldığında, konumuzla ilgili olarak iki olgu dikkati çek-
mektedir: Bağımlı çalışanların işgücü içindeki oranının yükselmesi 
ve düşün işçilerinin bağımlı çalışanlar içindeki oranının yükselmesi. 

İşgücünün mesleksel statü açısından dağılımındaki değişimlerde 
dikkati çeken birinci olgu, başkasının otoritesi altında ve ücret karşı-
lığında çalışan bağımlıların toplam işgücü içindeki oranının giderek 
artmış olmasıdır. Sanayileşmeye ve dolayısıyla kapitalist gelişmeye 
koşut olarak, bağımlı çalışanların sayısı da giderek büyümüştüı. Hat-
ta bazı iktisatçılar bu sayısal gelişmeyi ekonomik yönden gelişmişliğin 
ya da az gelişmişliğin göstergesi biçiminde değerlendirerek, ücretli-
lerin (bağımlıların) işgücü (aktif  nüfus)  içindeki oranının % 60'ı geç-
tiği ülkeleri genellikle gelişmiş kapitalist ülkeler, % 60'm altında kal-
dığı ülkeleri de az gelişmiş ülkelere saymışlardır5. 

1 sayılı çizelgede, bağımlıların (ücretlilerin ve aylıklıların) tüm 
işgücü içindeki göreli önemleri ve oranları konusunda, gelişmiş ve ge-
lişmekte olan birkaç ülkeden verilen rakamlar, işgücünün statü yö-
nünden dağılımındaki birinci özelliği göstermektedir. Pierre Navil-
le'le birlikte denilebilir ki, "gelişmiş sanayi üıkeıerinde muhtemelen 
sonuna ulaşan ücretlilerin genişlemesi akımı, son yüzyıl boyunca kapi-
talizmin ve sanayiin pek az geliştiği birçok bölgede tam bir hızlanma 
içindedir"6. 

İşgücünün statü yönünden dağılımı ile ilgili olarak kısaca belirt-
mek istediğimiz ikinci olgu ve özellik, farklı  alt kümelerden oluşan 
bağımlı çalışanların kendi içinde uğradığı değişime ilişkindir. 

Sanayileşmeye koşut olarak sayıca büyüyen ve gelişmiş kapitalist 
ülkelerce toplam işgücünün 3 /4'ü ile 9 /10'u arasmda değişen çok 
büyük bir bölümünü oluşturan bağımlı çalışanlar içinde, hukuksal 
yönden "memur", sosyolojik yönden ise "beyaz yakalılar" gibi farklı 
terimlerle nitelendirilen düşün (fikir)  işçilerinin göreli oranı giderek 
artmıştır. Bu artışın, hizmetler kesimindeki gelişme ve genişleme ile 
eşzamanlı ve bunun sonucu olarak ortaya çıktığı söylenebilir. Daha 
açık bir deyişle dünün "liberal" olarak nitelendirilen "bekçi" ya da 

5 François Sellier-Andre Tiano ,Economie du Travail,  PUF, Paris, 1962, s. 17. 
6 Pierre Naville, "Le Travailleur Salarie et sa Valeur", Georges Friedmann-Pierre 

Naville, a.g.e., Tome 2, s. 113. 
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"jandarma" devletinin, günümüzde ekonomik ve sosyal yaşama aktif 
biçimde karışan "sosyal" bir devlet niteliği kazanması, teknolojik ge-
lişmelere koşut olarak üretim sürecinde otomasyona geçilmesi bağımlı 
çalışanlar içinde beyaz yakalıların sayısını ve önemini giderek artır-
mıştır7. 

Çizelge 1- Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Bazı Ülkelerde Bağımlı Çalışmaların Top-
lam işgücü İçindeki Oranı ve Gelişimi 

Gelişmiş Ülkeler: Yıllar Toplam İşgûsü Ücretliler % 
ingiltere 1951 22 610 046 19 857 849 87.83 

1966 24 856 500 22 407 100 90.15 
1977 26 282 000 22 946 000 87.31 

ABD 1960 69 877 476 57 796 356 82.71 
1973 91 040 000 82 168 000 90.26 
1979 104 996 000 95 108 000 90.58 

F. Almanya 1961 26 821 112 20 925 639 78.02 
1972 27 068 000 23 033 000 85.09 
1979 26 424 000 22 854 000 86.49 

Fransa 1962 19 711 500 14 136 860 71.72 
1968 20 641 136 15 417 772 74.70 
1979 22 761 000 17 795 100 78.18 

Gelişmekte Olan Ülkeler: 

Peru 1961 3 124 579 1 503 003 48.10 
1970 4 268 700 1 553 547 36.39 
1980 5 613 500 2 536 000 45.18 

İran 1956 6 066 643 2 696 566 44.45 
1966 7 584 085 3 322 361 43.81 
1976 9 732 508 4 734 858 48.65 

Pakistan 1961 30 205 981 6 101 390 20.20 
1972 18 481 230 3 189 136 17.26 
1980 22 986 000 5 074 000 22.07 

Türkiye 1960 12 993 245 2 437 135 18.75 
1965 13 613 580 3 061 117 22.49 
1975 16 349 380 4 529 545 27.71 

Kaynak: Annuaire Statistiques  du Travail,  1965, 1970, 1975, 1980, Bureau Internatio-
nal du Travail, Geneve. 

7 Bağımlı çalışanların kendi içindeki bu gelişme konusunda, alt grupların sınıflan-
dırılmasında kullanılan ölçütlerin yetersizliği ve ülkeden ülkeye değişmesi nedeniyle sayı-
sal veriler bulunamamıştır (Nusret Ekin, a.g.e., s. 161-162). 
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Türkiye'de bağımlı çalışanların toplam işgücü içindeki oranı çok 
düşüktür. İngiltere ve ABD gibi ileri ölçüde gelişmiş ülkelerde tüm 
işgücünün 9/10'unu oluşturan bağımlılar, ülkemizde 1977 yılında 
ancak 1 / 3'e yaklaşabilmiştir. Aşağıdaki çizelge, işgücünün statü yö-
nünden 1955-1972 yılları arasındaki dağılımını vermektedir. 

Çizelge 2 - İşgücünün Statü Yönünden Dağılımı (%) 

1955 1965 1972 

İşverenler 0 .3 1.1 1.4 
Bağımsız Çalışanlar 26.9 28.1 27.2 
Bağımlı Çalışanlar 13.3 22.5 26.7 
Ücretsiz Aile İşçileri 54.6 47.2 39.9 
Bilinmeyen 4 .8 1.1 4 .7 

Kaynak: Sabahattin Zaim, a.g.e., s. 130; Alpaslan Işıklı, Rcret,  Doğan Yayınevi, 
Ankara, 1975, s. 24. 

Bağımlı çalışanların toplam işgücü içindeki göreli önemlerinin 
çok az olmasına karşın, yetersiz de olsa, göreli bir gelişme gösterdiği 
açıktır. 1955 yılında, işgücünün ancak % 13.3'ünü oluşturan bağımlı-
ların (ücretlilerin) iktisaden faal  nüfus  içindeki payı 1963'de, yani 
planlı dönemin başında % 21.6'ya, 1977,de, yani üçüncü beş yılın so-
nunda ise % 32,2'ye çıkmıştır. Bu oranların "ülkemizde kapitalist 
gelişmenin, dolayısıyla ücretlilik düzenindeki yaygınlaşmanın gerili-
ğinin bir göstergesi olarak"8 değerlendirilmesi yanlış olmaz. 

Öte yandan, ülkemizde bağımlılar (ücretliler) içinde sigortalı 
işçiler ile memurların toplam ücretlilere oranında da göreli artışlar 
olduğu anlaşılmaktadır. Başka bir deyişle, çalışan-çahştıran ilişkileri 
açısından önem taşıyan iki bağımlılar kümesinin tüm bağımlılar için-
deki göreli önemi artmaktadır. Sigortalı işçiler ile memurların toplam 
ücretliler içindeki payı 1963'de % 43.7 iken, 1977'de % 63.9'a yüksel-
miştir. Aşağıdaki 3 sayılı çizelgeden ücretilerin iktisaden faal  nüfus 
içindeki dağılımı ve bunun gelişimi izlenebilir. 

Çizelge 3- İktisaden Faal Nüfus  İçinde Ücretliler ve Dağılımı (bin kişi) 

1963 1967 1971 1977 
İktisaden Faal Nüfus  12 714 13 268 13 875 15 256 

Toplam Ücretliler 2 745 3 310 4 055 4 920 
Sigortalı İşçiler 710 1 069 1 404 
Memurlar 489 594 800 

8 Alpaslan Işıklı, a.g.e., s. 23. 



İŞÇİ-MEMUR STATÜLERİ ARASINDA YAKINLAŞMA 237 

Sigortalı İşçiler + Memurlar 
Tarım İşçileri + Esnaf-Sanatkâr  ve 

1 199 1 663 2 204 3 145 

diğer Ücretliler 
Toplam Ücretlilerin îktisaden Faal Nü-
fusa  Oranı (%) 

1 546 

21.6 

1 647 

24.9 

1 851 

29.2 

1 775 

32.2 

Sigortalı İşçi ve Memurların Toplam Üc-
retlilere Oranı (%) 43.7 50.2 54.4 63.9 

Kaynak: ÜBYKP,  Tablo 64, s. 80 ve Tablo 520, 666; 

DBYKP,  Tablo 95 (b), s. 133. 

1 1977 rakamlarının alındığı DBYKP'nda, sigortalı işçilerin ve memurların sayıları 
ayrı ayrı gösterilmemiş, yalnızca toplam olarak verilmiştir. 

Bağımlıların göreli önemlerinin ülkemizdeki artışı konusunda son 
olarak, memurların bir yandan iktisaden faal  nüfus,  bir yandan da 
bağımlılar (ücretliler) içindeki göreli oranlarının giderek arttığmı be-
lirtelim, Gerçekten, kamu görevlilerinin aktif  nüfus  içindeki oranı 1960 
yılında % 3.1 iken, 1965'de % 4'e ve 1969'da da % 5'e çıkmıştır9. Bu 
oranın 1980'de % 7'ye yaklaştığı söylenebilir. Öte yandan, "devlet 
memurlarının, Türkiye'de genel olarak ücretliler içinde oransal ağır-
lığının) oldukça yüksek" olduğu belirtilmektedir: "1970 yılında top-
lam 4 172.619 ücretlinin % 15, 72'si devlet memuru idi. 1970'li yılların 
sonuna doğru, (...) bunun % 18'i geçmiş olduğu tahmin edilebilir"10. 

Sonuç olarak, ülkemizde bağımlı çalışanların toplam işgücü için-
deki göreli oranı, ekonomik gelişmişlik düzeyinin yetersizlik ve geri-
liğinin de bir göstergesi olarak, çok düşüktür. Ancak, ekonomik geliş-
meyle birlikte bu oran, yavaş da olsa artmakta, bağımlı çalışanlar tüm 
işgücü içinde giderek önem kazanmaktadır. 

Bağımlı çalışanlardan beyaz yakalıların, toplam ücretliler içindeki 
artışlarına ilişkin yeterli sayısal verilerden yoksunuz. Ancak, çalışan 
-çalıştıran ilişkilerini doğrudan doğruya ilgilendiren iki bağımlı çahşan 
kümesinin, yani işçiler ile memurların toplam ücretliler içindeki sayı-
sal ağırlıklarının giderek arttığı ve bu iki grubun işverenleriyle olan 
çalışma ilişkilerin toplumumuzda önem kazandığı söylenebilir. 

9 Mesut Gülmez. "Türk Kamu Görevlilerinin Sayısal Evrimi, Amme İdaresi  Dergisi 
Cilt 6, sayı 3, Eylül 1973, s. 37. 

10 Ömer Bozkurt, Memurlar,  Türkiye'de  Kamu  Bürokrasininin  Sosyolojik  Görünümü, 
TODAIE, Ankara, 1980, s. 9. 
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II. BAĞIMLI ÇALIŞANLARIN İŞVERENLERİYLE İLİŞKİ-
LERİNİ DÜZENLEME YÖNTEMLERİ: ÇALIŞMA REJİM-
LERİ 

İşgücü içindeki göreli önemleri sanayileşme ve ekonomik geliş-
meyle birlikte sürekli olarak artan bağımlı çalışanlar içindeki alt kü-
meleri kimler oluşturmaktadır? Bunları birbirinden ayırmak için ne 
gibi ölçütler vardır? 

Bağımlı çalışanların işverenleriyle olan çalışma ilişkilerinin hukuk-
sal kurallarla düzenlenmesi yönünden söz konusu olan ve genellikle 
statü ve sözleşme temellerine dayanan iki sistemin temel özelliklerine 
ve sonra da bu iki sistem arasındaki yakınlaşma olgusuna geçmeden, 
önce yukarıdaki sorulara çok kısa açıklamalar getirmek gerekir. 

1. Bağımlı Çalışanları Ayırmada Kullanılan ölçütler 

İşgücü içinde emeklerini başkalarına satarak ücret geliriyle ge-
çimlerini güvenceye bağlamaya çalışan bağımlı çalışanlar içinde çe-
şitli alt kümeler vardır. Bunlar işçi, memur ve müstahdem (hizmetli) 
olarak nitelendirildikleri gibi, kimi zaman "beyaz yakalılar" ve "mavi 
yakalılar" gibi sosyolojik içerikli terimlerle de anılmaktadırlar. Bun-
lara, aylıklılar, düşün işçileri ve işgörenler gibi başkaları da eklenebilir. 

Hukuksal ya da sosyolojik içerikli farklı  terimlerle nitelendirilseler 
de, bağımlı çalışanların tümünde ortak olan özellik, "bağımlılıktır. 
Daha açık bir anlatımla, bunlar kendilerini çalıştırana bağlı ya da 
bağımlı olarak çalışmakta ve bunun karşılığında tek gelirlerini oluş-
turan bir ücret elde ederek geçimlerini sürdürmektedirler. 

Ne var ki, üretim sistemindeki benzer statülerinden kaynaklanan 
bu ortak nokta, bağımlı çalışanların, özellikle çalışma ilişki ve koşul-
larının düzenlenmesi açısından, tek bir grup içinde toplanmalarına 
yetmemiş; çeşitli ülkelerde değişik siyasal, ekonomik ve sosyolojik 
bağlamlar içinde, farklı  anlamda ve kapsamda alt ücretli kategorileri or-
taya çıkmıştır. 

Biz burada, tartışmasına girmeksizin, bağımlı çalışanları alt kü-
melere ayırırken kullanılan ya da öne sürülen ölçütlerden bazılarına 
değinmekle yetineceğiz11. 

11 Bu konuda bkz: Orhan Tuna, "Müstahdemler Zümresi ve Meseleleri", Sosyal 
Siyaset  Konferansları,  Onbeşinci Kitap, İstanbul, 1964, s. 191 vd; Nusret Ekin, a.g.e., 
s. 161-163 Ömer Bozkurt, a.g.e., s. 3. 
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Ölçütlerin ilki, yapılaoı işin niteliğine ilişkindir. Başka bir deyişle, 
bağımlıların sınıflandırılmasında  yapılan işin "bedensel", yani kol 
gücüne ya da "düşünsel", yani kafa  gücüne dayanıp dayanmadığının 
göz önüne almması söz konusudur. 

Bir başka ölçüt, çalışma karşılığı elde edilen emek gelirin ödenme 
süresine dayanmaktadır. 

Üçüncü ölçüt, bağımlı çalışanın bağlı olduğu hukuk kolu ile il-
gilidir. Eğer çalışma ilişki ve koşullarına kamu hukukuuy gulanmakta 
ise "memur", özel hukuk uygulanmakta ise "işçi" nitelikleri söz ko-
nusudur. 

» 
Son bir ölçüt de, çalıştıranın (işverenin) niteliğinin farklı  oluşu ile 

ilgilidir. Eğer çalıştıran özel kesim işvereni ise, genellikle bağımlı ça-
lışan "işçi", kamu kesimi işvereni ise de "memur" olarak nitelendiri-
lecektir. 

Kuşku yok ki, yukarıdaki ölçütlerin hiçbiri bağımlı çalışanların 
işçi, memur ve müstahdem ya da beyaz yakalılar ve mavi yakalılar 
yahut beden (kol) işçileri ve düşün (kafa)  işçileri biçiminde alt küme-
lere ayrılmalarını yeterli biçimde açıklayamaz. Örneğin devlet, yalnız 
"memur" değil, "işçi" olarak nitelendirilen bağımlılar da çalıştırmak-
tadır. Emek gelirinin aylık ya da daha kısa süreler içinde ödenmesi 
konusundaki farklılık  da giderek ortadan kalkmaktadır. Kamu ya da 
özel hukuk kollarına bağlılık ölçütü ise, hukuk sistemleri Roma'dan 
kaynaklanan bir gelenekle ikili ayırıma dayanan ülkelerde geçerlidir. 
Ancak bu ikili sisteme dayanmayan, "ortak hukuk" ülkesi sayılan bazı 
ülkelerde de, bağımlı çalışanların alt gruplara ayrıldığı görülebilmek-
tedir. Yine, yapılan işin bedensel ya da düşünsel çalışmayı gerektir-
diğinin birçok alanlarda ve işlerde sınırın saptamak son derece güç-
leşecek, hatta keyfi  nitelik taşıyabilecektir. 

Bu nedenlerle, anılan ölçütlerden değil yalnız birini, birkaçını 
bir arada kullanarak bile bağımlı çalışanların herkesçe kabul edile-
bilecek biçimde sınıflandırılması  çok zordur. Birbirinden çok değişik 
siyasal, sosyal ve sosyolojik bağlamlarda farklı  ölçütlere göre yapı-
lacak kümelendirmelerde, bu kavramlara farklı  anlamlar yüklenmesi 
de doğal ve kaçınılmazdır. 

Ne var ki bu güçlüklere karşın, bağımlı çalışanların iş ilişki ve 
koşullarını düzenleyen kurallar sistemi göz önüne alındığında, makro 
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düzeyde bir sınıflandırmaya  ulaşmak olanaklıdır12. Kanımızca bağımlı 
çalışanların bağlı olduğu çalışma rejimi temelde ve ilke olarak iki grup-
ta toplanabilir: 1. Statü rejimi, 2. Sözleşme rejimi. 

2. Bağımlı Çalışanların Çalışma Rejimleri 

Bağımlı çalışanlara uygulanan çalışma rejimini iki temel grupta 
toplarken, özellikle şu noktaları göz önünde tutuyoruz: Herşeyden 
önce, çalışan ile çalıştıran arasındaki bağımlılık ilişkisini kuran işlem-
lerin hukuksal nitelikleri farklıdır.  İkinci olarak, çalışma ilişki ve ko-
şullarını düzenleyen kurallar bütününün üretilmesi yöntemi de deği-
şiktir. Son olarak da, farklı  nitelikli bir işlemle başlayan ve farklı  yön-
temlerle üretilen kurallarla düzenlenen çalışma rejimlerinin, geleneksel 
olarak içerdikleri hak ve ödevlerle üyelerine sağladıkları yararlar ve 
güvenceler yönünden de birbirinden önemli çizgilerle ayrıldıkları göz-
lenmektedir. 

Bu özelliklere dayanarak ikiye ayırdığımız çalışma rejimlerini, 
temel çizgileriyle kısaca açıklayalım. 

a. Statü Rejimi < ' 

Statü temeline dayalı çalışma rejimi, bağımlı çalışanlardan "me-
mur" olarak nitelendirilenlerin rejimidir. Bu rejimin temel özellikleri, 
"statü" kavramının içinde saklıdır13. 

Statü herşeyden önce, sözleşme kavramının karşıtıdır. Bu anlam-
da, statü denilen kurallar bütününden, bunların kamu otoritesince 
tek yanlı olarak yapılması, değiştirilmesi ve yürürlükten kaldırılması 
anlaşılır. Kurallara bağlı olacak kişilerle (memurlarla), kuralları ya-
pan (işveren-devlet) arasında herhangi bir görüşme ya da pazarlık 

12 Nitekim bu tür ikili bir sınıflandırma  yapan başka yazarlara da rastlanmak-
tadır. Örneğin Weiner'e göre, çalışma dünyası iki büyük çalıştırma (istihdam) ve sosyal 
koruma sistemine ayrılmıştır. Birincisini, özünü statülerde bulduğumuz devlet memurluğu 
sistemi; ikincisini de, özünü iş yasalarında ve toplu sözleşmelerde bulduğumuz özel kesim 
sistemi oluşturur (Celine Weiner, "La Condition Juridique et Sociale des Agents Non Ti-
tulaires" Les Agents  Non  Titulaires  Dans VAdministration,  İFSA, Cahier 2, Editions Cu-
jas, Paris, 1976, s. 130. 

13 Statü kavramının çeşitli anlamları için bkz: François Gazier, "Majeste et Vanite 
de l'Edifice  Statutaire de la Fonction Publique Françoise", Annuaire International  de  la 
Fonction  Publique  1971-1972, Berger-Levrault, Paris, s. 15-18; Marcel Piqumal, Le Fonc-
tionnaire,  Droits  et Garanties,  Berger-Levrault, Paris, 1973, s. 71. 
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söz konusu değildir. Kısacası, statü rejiminde, çalışma ilişki ve koşul-
larını düzenleyen kuralların üretilmesinde işveren tüm karar egemen-
liğine sahiptir; ilk ve son söz işveren olarak devletindir. Bu nedenle-
dir ki, statü rejimi otoriter ve tek yanlı bir rejimdir. 

Statünün, dolayısıyla statü rejiminin bir anlamı, da kapsamına 
aldığı kişilerin (memurların), işçilerinkine benzemeyen hak ve ödevleri 
bulunan, farklı  sorumlulukları olan ve özel güvencelerden yararlanan 
kişiler olmasıdır. Statü, kariyer ilkesine dayalı bir çalışma rejiminin 
temelidir. "Kariyer sistemi (ise), mensubuna ileri derecede bir güven-
lik sağlar. Önemli bir kusur işlemedikçe çalışma yaşamı emekliliğe 
kadar sürer"14, Bu rejimde işin sürekliliği sorunu sağlam güvencelere 
bağlanmıştır. Bu, aynı zamanda statü oluşturan kuralların genel, so-
yut ve kişisel olmama özelliklerinden ileri gelir. 

Söz konusu iki temel özellik, statü temeline dayalı çahşma reji-
minin özerk ve bağımsız niteliğiyle tamamlanmaktadır. Kamu gücü ile 
donatılan ve tüm mesleksel yaşamını kamu hizmetine adayan kişilerin, 
işçilerden farklı  bir kurallar bütününe, yani özerk bir yönetim hukuku-
na bağlı olmaları gerekir. Bu, memurluğu "kendine özgü bir dünya" 
gözüyle bakılması anlayışının sonucudur. 

Özet olarak statü rejimi, kuralların yapılması ve değiştirilmesi 
yönünden otoriter ve tek yanlı, kuralların içeriği yönünden ise sağ-
ladığı hak ve güvenceler ile beklediği ödev ve sorumluluklar atasında 
nesnel bir denge kurmayı amaçlayanbir çalışma ilişkileri rejimidir. 

b. Sözleşme Rejimi 

Sözleşme temeline dayalı çalışma rejimi, bağımlı çalışanlardan 
"işçi" olarak nitelendirilenlerin rejimidir. Bu rejimin özelliklerini de 
"sözleşme" kavramı çerçevesinde açıklamak olanaklıdır. 

Bir özel hukuk kavramı olarak sözleşme, hukuki sonuç doğur-
mak amacıyla, iki ya da daha çok kişinin karşılıklı ve birbirine uygun 
irade açıklamalarıyla gerçekleşen işlem demektir. Bu işlemin dayandığı 
temel ilke, sözleşme özgürlüğüdür. Sözleşme özgürlüğü kavramı ise, 
çıkar ve amaçları birbirinden farklı  olan kişilerin bir sözleşmeyi yap-
mak zorunda bulunmamalarını olduğu kadar, sözleşmenin içeriğini, 
tarafı  olacak kimseyi ve tipini diledikleri gibi saptamaları olanağını 
içine alırl5. 

14 Cahit Tutum, Personel  Yönetimi,  TODAİE, Ankara, 1976, s. 32. 
15 Selahattin Sulhi Tekinay, Borçlar  Hukuku,  İÜHF, İstanbul, 1974, s. 309. 
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Bu genel açıklamalara dayanarak, sözleşme temeline dayalı ça-
lışma rejiminin ilk ve temel özelliğini, iki yanlı ve dolayısıyla da daha 
demokratik olmasının oluşturduğu söylenebilir. Çünkü gerek çalışan 
ve çalıştıran arasındaki ilişkinin kurulması ve sona erdirilmesi, gerekse 
çalışma koşullarının bağlı olacağı kurallar, kuramsal olarak özgür ve 
eşit sayılan iki tarafın  karşılıklı ve birbirine uygun iradesiyle gerçek-
leşmekte ve düzenlenmektedir. Bu anlamda sözleşme kavramı, statünün 
karşıtıdır. 

Ancak, hemen eklemek gerekir ki, sözleşme rejiminin temeli olan 
sözleşme özgürlüğü, ilk önceleri "bireysel" düzeyde işlediği için kâğıt 
üzerinde kalmış ve yalnızca, çalıştıranın istediği gibi ve onun yararına 
işlemiştir. Bu özgürlük ancak sosyal hakların tanınmasından sonra-
dır ki, "toplu" düzeyde işlemeye başlamış ve böylece de sözleşme re-
jiminin dayandığı eşitlik ve özgürlük ilkeleri soyutluktan kurtulmuş, 
taraflar  arasmda "eşitlerarası diyaloğ" sağlanmıştır. 

Sözleşme rejimi, günümüzde ulaştığı son evrede, çalışma koşul-
larının düzenlenmesinde devletin iradesinden kaynaklanan, dolayısıy-
la da tek yanlı olarak üretilen kurallara da önemli ölçüde yer vermek-
tedir. Ancak ilgili tarafların,  özellikle toplu düzeydeki iradesinden 
kaynaklanan kuralların üstünlüğü ve öbürlerine önceliği asıldır. Başka 
bir anlatımla, tarafların  tek yanlı olarak üretilen kuralların sağladığı 
hakların üstünde sözleşme özgürlükleri vardır. Bu yüzden, sözleşme 
rejiminin iki yanlılık özelliği değişmiş değildir. 

Bu rejimin bir özelliği de, işin sürekliliği konusunda üyelerine daha 
az güvence sağlamış olmasıdır. Rejim, sözleşme özgürlüğü temeline 
dayalı olarak işlediği için, taraflar  arasında gerçek eşitliğin kurula-
madığı dönemlerde, bu özgürlükten çalışma ilişkisini istendiği zaman 
ve keyfi  olarak sona erdirmek için de yararlanılmıştır. Ve bu elverişsiz 
durum sözleşme rejiminin statü rejimi karşısındaki temel zaaflarından 
biri olarak görünmüştür. 

Özetle sözleşme rejimi, statü rejiminden farklı  olarak, iki yanlı 
ve demokratiktir. Sistemin içeriğini oluşturan kurallar, ilke olarak ve 
öncelikle çahşan ve çalıştıranın iradelerinden kaynaklanmaktadır. 

III. ÇALIŞMA REJİMLERİ ARASINDA YAKINLAŞMA 
OLGUSU 

İki ana grupta topladığımız ve özelliklerini açıklamaya çalıştığı-
mız bağımlı çalışanların iş ilişki ve koşullarını düzenleyen statü ve söz-
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leşme rejimleri arasındaki ayırım, tarihsel evrimin başlangıcında çok 
belirgindir. Ancak zamanla bu iki rejim arasındaki derin ayrılıklar 
azalmaya, eski önemini yitirmeye başlamıştır. Özellikle İkinci Dünya 
Savaşından sonraki yıllarda, bağımlı çalışmadan doğan ilişkilerin bağlı 
olacağı kuralları düzenleyen statü ve sözleşme rejimleri, yeni bir deği-
şim sürecine girmiştir16. 

1. Yakınlaşma Olgusunun Genel Çizgileri 

Statü ve sözleşme temellerine dayalı çalışma rejimleri arasındaki 
yakınlaşma karşılıklı ve iki yönlü bir olgudur. Bir yandan, geleneksel 
olarak statü rejimine özgü olan ve tarihsel yönden de bu rejim çerçe-
vesinde doğan ve gelişen kimi kurum ve güvenceler, sözleşme rejimine 
aktarılmaya başlanmıştır. Öbür yandan da, yine tarihsel olarak söz-
leşme rejimi içinde doğan ve işçi sınıfının  uzun ve zorlu savaşımlarının 
ürünü olan bazı sosyal hak ve özgürlükler, statü rejimine bağlı olanları 
kapsayacak biçimde yaygınlaşmaya yüz tutmuştur. Daha açık bir 
anlatımla, statü rejiminin ayrıcalığım oluşturan iş güvencesi ve emek-
lilik gibi kurumlar sözleşme rejiminde, buna karşılık da temelde iş-
çilerin kazanımları olan sendika, toplu pazarlık ve grev hakları statü 
rejiminde uygulanma olanağı bulmuştur. Böylece, de dayandıkları te-
mel düşünce ve ilkeler ile içerdikleri haklar ve güvenceler yönünden 
birbirne karşıt olan iki rejim arasında bir yakınlaşma olgusu kendini 
göstermiştir. 

Uluslararası Çalışma Bürosu (UÇB), daha 1970 yılından başla-
yarak bu gelişmeleri görmüş ve özellikle kamu kesiminde çalışma iliş-
kileri alanında esmeye başlayan "değişim rüzgarı"ndan söz etmiştir. 
Çok değil 10 yıl kadar önce tasarlanamıyacak olayların kendini gös-
terdiğine değinen Büro, dünyanın birçok ülkesinde memurların çalış-
ma koşullarının saptanmasına katılması eğiliminin geniş ölçüde 
biçimlenmeye başladığını belirtmiştir17. 

UÇB, özellikle 1975 tarihli ve "Kamu  Kesiminde  Çalışma  Koşul-
larının  Belirlenmesi  Süreçleri"  başlıklı raporunda, statü rejimindeki 

16 Bir başka yazımızda, "çalışma ilişkisi sistemleri arası etkileşim ve geçişme" biçi-
minde nitelendirdiğimiz bu değişimlerin statü ve sözleşme rejimleri yönünden kuramsal 
boyutları ve irdelenmesi konusunda daha geniş açıklamalar için bkz. Mesut Gülmez, 
"Çalışma İlişkisi Sistemleri Arasında Etkileşim ve Geçişme", ODTÜ  Gelişme  Dergisi,  Cilt 
7, Sayı 1-2, 1980, s. 160-165. 

17 Aktaran J. Schregle, "Les Relations Professionnelles  Dans le Secteur Public", 
Revue Internationale  du Travail,  Novembre 1974, s. 428. 
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değişimlere daha ayrıntılı olarak değinmiştir. Son yıllarda, faaliyet 
alanının giderek genişlemesinin sonucu olarak, devletin statü rejimi 
dışında kişiler çalıştırmaya başladığını belirten rapor, özellikle statü 
rejimine  bağlı  olan memurların  durumunda  bile  çok önemli bir evrimin 
kendini gösterdiğini vurgulamıştır. Büro'ya göre, memurların sayısı 
giderek artan bir bölümü, çalışma ilişkilerinin ve Irzmet koşullarının 
özel kesimde çalışanlardan pek farklı  olmadığını düşünmekte ve çalış-
ma koşullarının belirlenmesine karışmak için özel kesim çalışanları 
ile aynı teknikleri kullanmaya çaba göstermektedirler18. 

UÇB'nun söz konusu raporunda, statü ve sözleşme rejimleri ara-
sındaki yakınlaşma olgusu vurgulanmakta ve "özel kesimde yüzyıldan 
fazla  bir zaman içinde yerleşmiş olan birçok kurum ve uygulamanın 
kamu kesiminde de giderek yaygınlaşmaya başladığı" belirtilmektedir. 
Ne var ki bu evrim, henüz genel bir nitelik taşımaz. Ayrıca, birçok 
çevrekerce de güçlü bir direnme ile karşılaşmaktadır. Ama tüm bunlara 
karşın, Büro'ya göre devlet ile memur arasındaki ilişkiler özel kesimdeki 
işçi ile işveren arasındaki ilişkilere giderek daha çok yaklaşmaktadır19. 

Büro, statü rejiminin yalnızca çalışma koşullarının belirlenmesi 
süreçlerine katılma açısından değil, sendika özgürlüğü açısından da 
sözleşme rejimine yakınlaşmakta olduğunu belirtmiştir. Birçok ülke, 
sendika hakkı yönünden memuru işçiden farklı  bir görevli saysa da, 
"memurlar ile bağlı oldukları otorite arasındaki ilişkiler, özel kesim 
işçileri ile işveren arasındaki ilişkilere yaklaşmak eğilimindedir"20.21. 

Uluslarası Çalışma Bürosu'nun özetlediğimiz bu görüşleri öne 
sürmesine neden olan gelişmeler, yani yakınlaşma olgusunun göster-
geleri ve boyutları nelerdir? Her iki çalışma rejimi çerçevesinde, İkinci 
Dünya Savaşından günümüze değin kendini gösteren gelişmeleri ge-
genel çizgileriyle özetleyelim. 

18 BİT, Procedures  de  Determination  des  Conditions  d'Emploi  Dans la Fonction  Pub-
!ique, Rapport II, Conference  Technique Sur la Fonction Publique, Geneve, 1975, s. 2. 

19 BİT, a.g.r., s. 89. 
20 BİT, Liberte  Sydicale  Dans la Fonction  Publique,  Rapport I, Conference  Technique 

Sur la Fonction Publique, Geneve, 1975, s. 47. 
21 Statü ve sözleşme rejimleri arasındaki yakınlaşma olgusuna, özellikle 1946 tarihli 

Genel Memur Statütsü'nün çıkarılmasından başlayarak kendini gösteren gelişmeler çer-
çevesinde, statü rejiminin en katı biçimde uygulandığı ve meurluğun "kendine özgü, ayrı 
bir dünya" sayıldığı bir ülke olan Fransa'da da değinilmiştir. Bu gelişmeler ile İş Hukuku, 
Kamu Hukuku ve Yönetim Bilimi öğretilerinde ileri sürülen görüşler konusunda ayrıntılı 
bilgi için bkz. Mesut Gülmez, a.g.m., s. 165-175. 
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2. Yakınlaşma Olgusunun Göstergeleri ve Boyutlart 

Bir kez daha belirtelim ki, statü ve sözleşme rejimleri arasındaki 
yakınlaşma, iki yönlü ve karşılıklı bir olgudur. Şu anlamda ki, bir yan-
dan sözleşme rejimi özellikle sendika, toplu sözleşme ve grev haklan 
yönünde statü rejimini etkilemekte; tarihsel yönden bağımsız, özerk 
ve ayrıcalıklı bir sistem olarak doğan bu rejimin yeni boyutlar kazan-
masına neden olmaktadır. Öbür yandan ise, statü rejimi özellikle iş 
güvencesi alanında sözleşme rejimini etkilemekte, bu rejimi işin sürek-
liliğinin güvenceye bağlanması konusundaki tarihsel zaafının  gideril-
mesine yol açmaktadır. O halde yakınlaşma olgusunun göstergelerini 
öncelikle belirttiğimiz bu hak ve özgürlükler çerçevesinde ve iki alt 
başlık altında incelemek yerinde olur. 

a. Sözleşme Rejiminin Statü Rejimi Üzerindeki Etkileri 

Bu etkileri sendika hakkı, çalışma koşullarının belirlenmesine 
katılma, iş uyuşmazlıklarının kotarılması ve grev hakkı açılarından 
özetlemeye çalışacağız. 

aa. Sendika Hakkı 

Uluslararası Çalışma Bürosu'nun raporlarında, dünya ülkelerinin 
memurlara sendika hakkı tanınıp tanınmaması konusundaki tutumları 
üç temel küme içinde toplanmaktadır22. 

İlk kümede, kamu görevlilerine örgütlenme ve sendika hakkı 
tanıyan dünya ülkelerinin büyük bir çoğunluğu yer almaktadır. Bu 
ülkelerin çoğu, işçilerle hiçbir ayırım gözetmeksizin, aynı koşullarda 
memurlara sendika hakkı tanımışlardır ve genellikle sendikalar konu-
sundaki yasaları memurlara da uygularlar. Örneğin F. Almanya, 
Arjantin, Avusturya, Avusturalya, Bulgaristan, Orta Afrika,  Kolom-
biya, Fildişi, Kıyısı, Küba, Danimarka, Fransa, Finlandiya, Gabon, 
Macaristan, Hindistan, İrlanda, İzlanda, İtalya, Kenya, Malzeya, Nor-
veç, Hollanda, Polonya, İngiltere, Senegal, İsveç, Çad, Çekoslovakya, 
SSCB, Uruguay ve Yugoslavya gibi ülkelerde durum böyledir. Söz 
konusu ülkelerden bazılarında, sendika hakkına ilişkin genel kural 
ların, kamu görevlilerinin örgütlenme hakkının kimi yönlerini ilgilen-
diren bazı özel istisnalar içerdiği görülebilmektedir. Belçika, Kanada, 

22 BİT, Liberte  Syndicale  et Procedure  de  Determination  des  Conditions  d'Epmloi 
Dans la Fonction  Publique,  Rapport VII (1), Conference  Internationale du Travail, 63 e 
session, 1977, Geneve, s. 20 v.d 
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ABD, Japonya, Fas, Meksika ve Venezüella gibi bazı ülkelerde ise, 
kamu görevlilerinin örgütlenme hakkı ya memur statüsündeki az-çok 
genel kurallarla ya da özel yasalarla düzenlenmiştir. 

Sendika hakkı karşısındaki tutumları açısında ikinci kümede yer 
alan ülkeler, memurlara ilke olarak sendika hakkını tanıyan, ancak 
bazı kamu görevlisi kategorileri için ya kimi kısıtlamalar öngören 
ya da onları bu hakkın uygulama alanı dışında tutan ülkelerdir. İç 
ve dış güvenliğin korunmasında sorumluluk üstlenmiş olmaları ne-
deniyle silahlı kuvvetler, polis, itfaiye  ve ceza evleri personeli ile, yük-
kendikleri görevin özel niteliği nedeniyle de üst düzey yöneticileri sen-
dika hakkmdan yararlandırılmayan personel kategorilerindendir23. 

Memurlara sendika hakkı tanınması konusundaki üçüncü, ancak 
çok az sayıdaki ülkede uygulama alanı bulan tutum ise, yasaklama, 
daha doğrusu bu hakkı tanımama rejimidir. Bu kümede yer alan ül-
keler, devlet hizmetindeki tüm görevli kategorilerine sendika hakkını 
tanımamaktadır. Örneğin Brezilya, Ekvator, Ürdün, Liberya, Nikara-
gua ye Peru'da, kamu görevlilerinin tümü ya da büyük bir çoğunluğu, 
sendikaların örgütlenmesine ilişkin yasaların uygulama alanı dışmda 
tutulmuştur. Belirtmek gerekir ki Türkiye de bu küme içinde yer al-
maktadır. Sendika hakkı konusundaki tutum açısından ülkemizin adı-
nın hangi ülkelerle yan yana geldiği üzücü ve düşündürücüdür. 

Sendika hakkı açısından dünyadaki bu görünüm, statü rejiminin, 
temel özelliklerinden biri olan hiyerarşi ilkesi ile çelişen, hatta bu ilkeyi 
tersine çevirdiği bile öne sürülen sendika hakkını temel öğeleri arasmda 
kattığını çok açık biçimde göstermektedir. 

bb. Çalışma Koşullarının Belirlenmesi Süreçlerine Katılma 
Sözleşme temeline dayalı çalışma rejiminin statü rejimi üzerinde 

etkisini gösterdiği bir başka nokta, çahşma koşullarının belirlenmesi 
sürecine memurların katılması ile ilgilidir. 

Yakın bir geçmişe değin, devletin çalışma koşullarının kurallara 
bağlanmasmda tek yanlı karar alma tekelini elinde tutması gerektiği 
düşüncesi egemendi. Bu düşüncenin gerekçesi de, memurluğun "ayrı-
calıklı" bir statü oluşturması idi. Özellikle keyfi  işten çıkarmalara karşı 

23 Bununla birlikte, örneğin, F. Almanya, Avusturya, Danimarka, Finlandiya, İs-
veç, Norveç ve İngiltere gibi bazı ülkelerde, mesleksel çıkarlarım korumak amacıyla as-
kerlere örgütlenme hakkı tanınmıştır. Bunun gibi, bu ülkeler yanında, Avustralya, Belçika, 
Orta Afrika  Cumhuriyeti, Fildişi Kıyısı, Fransa, Gine, İrlanda, İzlanda, Nijer, Yeni Ze-
landa ve Tunus gibi ülkelerde de polis örgütü görevlilerine örgütlenme hakkı tanınmıştır. 
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sağlanan sağlam güvencelerden, istihdam güvenliğinden, elverişli bir 
emeklilik rejiminden, kısacası ayrıcalıklı bir statüden yararlanmanın 
karşılığı olarak, devletin memurlara bazı kısıtlamalar koyabilmesi ola-
ğan karşılanıyordu. 

Ne var ki, memurlara dernek hakkının tanınması ve kurulan ör-
gütlerin baskı grubu rolü oynaması, işçilere oranla memurlarm eko-
nomik durumunun kötüleşmesi, sözleşmeli personel çalıştırma yönte-
minin yaygınlaşması ve devletin tek yanlı karar egemenliğini tekelinde 
tutmasına karşı konmaya ve tepki gösterilmeye, başlanması gibi ne-
denlerle, çeşitli ülkelerde memurları değişik süreçlerle çaıışma koşul-
larının belirlenmesine katma eğilimi yoğunlaşmıştır. Böylece de, Bü-
ro'nun deyimiyle, "son birkaç on yıldanberi, birçok ülkede devletin 
tek yanlı karar erki giderek aşınmıştır, parçalanmıştır"24. 

Bu gelişmeler sonucunda, memurların çalışma koşullarının belir-
lenmesine katılması konusunda çeşitli ülkelerde farklı  eğilimler ve yön-
temler geliştirilmiştir. Ayrıntısına girmeksizin, uygulamadan ya da 
yasalardan doğan bu yöntemleri şöyle sıralamak olanaklıdır25: 

— Beklenen ya da tasarlanan değişiklikler hakkında pesonele bilgi 
verilmesini öngören özel kurallar, 

— Çalışma koşullan ile ilgili yasaları çıkarmadan önce personelin 
görüşünü sormayı amaçlayan süreçler, 

— Danışma birimleri aracılığıyla sürekli pariter danışma sistem-
leri, 4 

— Memurları temsil eden örgütlerle toplu pazarlık süreçleri, 
— Danışma, toplu pazarlık ve katılmayı karar alma sürecine aynı 

zamanda sokan karma sistemler. 
Memurların sendikaları aracılığıyla çalışma koşullarının belir-

lenmesine katılması konusundaki bu süreçlerin en ilerisi olan toplu 
pazarlık, özellikle son on beş yıldan bu yana birçok ülkede yasalarla 
düzenlenmiştir. Örneğin Norveç'te 1958 ve 1969, İsveç ile Trinite ve 
Tobago'da 1965, Kanada'da 1967, ABD'nde 1969, Finlandiya ve İtal-
ya'da 1970, Dominik'te 1973 ve Belçika'da 1974 tarihlerinde çıkarılan 
yasalarla ya da düzenleyici metinlerle kamu kesiminde toplu pazarlık 
konusu düzenlenmiştir. Avustralya ve Yeni Zelanda'da zorunlu hakem 
sistemi çerçevesinde özel kesimdekine benzer, İsrail'de ise geleneğe 

24 BİT, a.g.r., s. 41. 
25 Bu süreçler konusunda daha geniş açıklamalar için bkz. BİT, a.g.r., s. 42 vd. 
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dayalı sağlam bir toplu pazarlık sistemi vardır. Bu ülkelerdeki yasal 
temellere dayalı toplu pazarlık sistemi, genel olarak ücret ve çalışma 
koşulları ile ilgili sorunları kapsamakta; hizmetin örgütlenmesi ve dü-
düzenlenmesi, görevlerin dağıtımı, hizmete alma ve atamalar, di-
siplin yükselme ve sınıflandırma  gibi sorunlar toplu pazarhk kapsamı 
dışında tutularak, devletin bu alandaki tek yanlı karar egemenliği sür-
dürülmektedir. Ancak eklemek gerekir ki, memur sendikaları bu tür 
sorunların da toplu pazarlık kapsamına alınmasını sürekli olarak is-
temektedirler. 

Kısacası, bilgi verme sınırlarını aşmayan en yalınından, yasayla 
düzenlenen ve özellikle ücret ve çalışma koşullan gibi memurlar açı-
sından çok önem taşıyan ivedi sorunları kapsayan toplu pazarlığa de-
ğin uzanan ve giderek yaygınlaşan bu yöntemler, geleneksel devlet 
memurluğu anlayışını sarsmış; tek yanlılık ve otoriterlik temelleri üze-
rine kurulu statü rejimine demokratik boyutlar kazandırmıştır. 

cc. İş Uyuşmazhklannın Kotarılması Süreçleri 
Sendika hakkı ile çalışma koşullarının saptanmasına katılma yön-

temlerinin statü rejiminde uygulanmaya başlanması, kaçınılmaz ola-
rak, iş uyuşmazlıkları ve barışçı süreçlerle çözülmesi sorunlarını da 
yamnda getirmiştir. Nasıl ki işçi ve işveren arasında çıkar özdeşliği 
yoksa ve dolayısıyla bu bağımlı çalışma ilişkisi gizil (potansiyel) iş 
uyuşmazlıkları içerirse, memur ve devlet arasındaki ilişki için de durum 
temelde farklı  değildir. Nitekim, sendika olgusunun statü rejiminde 
yaygınlaşmaya başlamasıyla, memur sendikalarının yönetimce tanın-
ması konusunda uyuşmazlıklar kendini göstermiş; bu ve başka uyuş-
mazlıkların kotarılmasını amaçlayan yöntemlerin kamu kesiminde de 
öngörülmesinin gerektiği çok geçmeden anlaşılmıştır. 

Ne var ki uzun süre, bir yandan egemen devlet anlayışı ile otorite 
ve bağlılık ilkeleri konusundaki katı tutum, öte yandan hizmetin ge-
rekleri gibi gerekçelerle, kamu kesiminde iş uyuşmazhklannın barışçı 
yollardan çözülmesini amaçlayan yöntemlerin öngörülmesine karşı 
çıkılmıştır. Çünkü bu yöntemlerin yersiz bir yetki devri olduğuna ya 
da otoriteden el çekme tehlikesi taşıdığına inanılıyor; hükümetin elini 
kolunu bağlamaya ve sorunların çözümünü geciktirmeye elverişli ol-
duğu sanılıyordu26. Ancak, kamu görevlilerinin giderek artan baskı-
ları, üstlerinin yargılarını ve otoritelerini tartışma konusu yapmaya 
başlamalan, hak ve çıkarlannı korumak ve savunmak amacıyla iş 

2 BİT, ag.r., s. 9. 
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bırakımlarına, gösterilere ve direnmelere başvurmaları, artık devlet 
ve memur arasında da iş uyuşmazlıkları çıkabileceğini ve bunların 
barışçı yollardan kotarılmasını öngören kurallar yapılması gerektiğini 
ortaya koymuştur. Özellikle, kamu kesiminde çahşma koşullarının top-
lu pazarlık yöntemiyle bslirlenmesinin yerleşmesinden sonra, iş uyuş-
mazlıklarını kotarma süreçlerinin düzenlenmesi kaçmılmazlaşmıştır. 
Bunun sonucu olarak da, gerek memur sendikalarının tanınması, 
gerekse hak ya da çıkar uyuşmazlıklarının çözülmesi konusunda çe-
şitli ülkelerde, değişik siyasal, toplumsal, ekonomik ve tarihsel koşul-
larının gerektirdiği farklı  yöntemler geliştirilmiştir. Uluslararası Ça-
lışma Bürosu'nun raporunda bu yöntemler şöyle özetleniyor27: 

— F. Almanya ve İsviçre gibi bazı ülkelerde, uyuşmazlıkları çöz-
meye yönelik yasayla düzenlenmiş barışçı yöntemler yoktur. Uyuşmaz-
lıkların kotarılması yasama ya da yürütme gücüne bırakılmıştır. İtal-
ya, Fransa ve Japonya'da ise, uyuşmazlıklar danışma ya da ilgili ta-
raflar  arasında tartışma yoluyla kotarılır. 

— Bazı ülkelerde, uyuşmazlıklar yasalarda öngörülen yönetsel 
süreçlere bırakılmıştır. Bu yasalar uyuşmazlıkların yargı organlarıan 
ya da yönetsel kurullara verilmesini öngörürler. Özel bir süreç öngö-
rülmediği zaman ise, olağan hiyerarşik yol izlenir. 

— Birçok ülkede memur sendikalarının tanınması konusundaki 
uyuşmazlıkları çözmeye yönelik olarak arabulme, soruşturma kurul-
ları ve hakemlik gibi özel yöntemler vardır. Bu yöntemler, iş uyuş-
mazlıklarını çözmeye yönelik genel yasalarda ya da memur statüsünü 
düzenleyen özel yasalarda öngörülmüştür. 

— Kanada, Finlandiya, Gana, Uganda, Singapur, Sudan ve Togo 
gibi bazı ülkelerde, kamu kesimi iş uyuşmazlıklarını kotarmak için 
özel ve kamu kesimlerinde uygulanan genel yasalardaki tekniklere 
başvurulmaktadır. 

— Whitley kurulları sistemini benimseyen ülkelerde, kamu ke-
simi uyuşmazlıkları için özel süreçler öngörülmüştür. Örneğin İngil-
tere'de anlaşmazlıklar görüşme ile çözülmekte ve başka bir sürece 
başvurulmamaktadır. Ancak bu sistemi uygulayan bazı ülkelerde, ya-
salarla ya da anlaşma yoluyla hakem mahkemeleri, soruşturma kurul-
ları gibi başka süreçlerin öngörülmesine de rastlanmaktadır. 

— Arjantin, Avustralya, Kanada, ABD, Finlandiya ,Yeni Ze-
landa, Norveç ve İsveç gibi ülkelerde kamu kesimi uyuşmazlıklarını 

27 BİT, a.g.r., s. 73-75. 
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çözmek için yasalarla arabulma, uzlaştırma, soruşturma kurulları ve 
hakemlik gibi özel süreçler öngörülmüştür. 

Bu yöntemlerin ayrıntısına girmeksizin denilebilir ki, bir zamanlar 
egemen devlet anlayışına karşı bir meydan okuma biçiminde değerlen-
dirilen ve devlet-memur ilişkileri ile bağdaştırılamayan iş uyuşmaz-
larının, özellikle toplu nitelikli uyuşmazlıkların, kamu kesiminde de 
ortaya çıkması ve bunları çözmek için de, tarihsel olarak önce özel 
kesimde doğan ve uygulanan barışçı süreçlere benzer yöntemlerin dü-
zenlenmesi, devletin tek yanlı karar egemenliği konusundaki geleneksel 
katı anlayışın geride kaldığının belirtisidir. 

çç. Grev Hakkı 
Sözleşme rejiminin statü rejimi üzerinde etkili olduğu son nokta, 

grev hakkı ile ilgilidir. Uzun yıllar memur statüsünün ayrıcalıklı oluşu 
ve kamu hizmetlerinin sürekliliği ile bağdaştırılamayan grev hakkı 
konusunda da, özellikle 1960'dan bu yana önemli gelişmeler olmuştur. 
UÇB, grev hakkının yasal çerçevesi açısından, günümüzde ülkeleri şu 
dört kümede toplamaktadır28: 

— İlk kümede, kamu görevlilerine grev hakkını açıkça tanıyan 
ülkeler bulunmaktadır. Uyuşmazlık barışçı süreçlerle çözülemediği 
zaman Kanada, Fildişi Kıyısı, Finlandiya, Fransa, Madagaskar, Gine, 
Meksika, Norveç, Portekiz, İsveç, Niger, Senegal ve Tago gibi geliş-
miş ve az gelişmiş ülkelerde yasal greve gidilebilir. 

— İkinci kümede, kamu kesimi grevleri ile ekonominin öbür 
kesimlerindeki grevler arasında hiçbir ayırım gözetmeyen ülkeler 
vardır. Bunlar arasmda Gana, İtalya, Malezya, Malta, Njierya, Singa-
pur ve Sri Lanka gibi ülkeler bulunmaktadır. 

— Grevin yasal ya da yasa dışı oluşu konusunda yasal boşluk 
bulunan ülkeler, üçüncü kümeyi oluşturmaktadır. İngiltere, İsrail 
ve Çad gibi ülkeler, bu boşluğu grev hakkının üstü kapalı biçimde ta-
nınması olarak yorumluyorlar. F. Almanya, İran ve Pakistan gibi ül-
keler ise bu boşluğu üstü kapalı grev yasağına eşdeğer tutuyorlar. Avus-
turya, Belçika, Danimarka ve Hollanda'da ise, grev sorunu son derece 
tartışmalıdır ve bir sonuca ulaşılmış değildir. 

— Son kümede, memurlara grev hakkını açıkça yasaklayan ül-
keler yer almaktadır. Bunlar ABD, Hollanda, İsviçre, Japonya gibi 
gelişmiş ülkeler ile Bolivya Brezilya, Şili Kolombiya, Peru, Uruguay 

28 BİT, a.g.r., s. 90-95. 



ŞÇİ-MEMUR STATÜLERİ ARASINDA YAKINLAŞMA 251 

bgii Latin Amerika ülkeleridir, kamu kesiminde grevleri yasaklayan 
bu ülkelere kuveyt, Libya, Suriye ve Tayland'ı da eklemek gerekir. 

Ekleyelim ki, sözleşme rejimi çerçevesinde doğan ve kurumlaşan 
sosyal hak ve özgürlüklerin, statü rejimine bağlı olarak çalışan memur-
ları da kapsayan bir yaygınlık kazanması, Uluslararası Çalışma Kon-
feransı'nca  1978'de 151 sayılı "Kamu Kesminde Örgütlenme Hakkının 
Korunması ve İstihdam Koşullarının Belirlenmesi Süreçleri"ne ilişkin 
sözleşmenin kabulü ile sonuçlanmıştır29. Başka bir anlatımla, kamu 
otoritelerince çalıştırılan tüm kişileri kapsayan, ancak üst düzey gö-
revlileri ile ordu ve polis mensuplarına ne ölçüde uygulanacağı konu-
sunu ulusal yasalara bırakan söz konusu sözleşme, UÇÖ'nün bu alan-
daki çalışmalarının son aşamasmı simgelediği gibi, bu alanda dünyada 
ortaya çıkan gelişmelerin belli bir düzeye ulaştığını da gösterir. 

b. Statü Rejiminin Sözleşme Rejimi Üzerindeki Etkileri 

Sözleşme temeline dayalı çalışma rejiminin statü rejiminden etki-
lendiği ve bu rejime yaklaştığı başlıca konu iş güvencesidir. 

Bilindiği gibi, statü rejiminin "ayrıcalıklı" bir rejim olarak nite-
lendirilmesinin temel nedeni, işin sürekliliği sorununun tarihsel olarak 
sağlam güvencelere kavuşturulmuş olmasıdır30. Memur kavramının, 
işin sürekliliği, meslek yaşamı boyunca düzenli yükselme ve meslek 
yaşamı somasında da emeklilik hakkı düşüncelerini içeren kariyer 
kavramına çok sıkı biçimde bağlı olmasının anlamı budur. 

Buna karşılık sözleşme rejimi, iş ilişkisinin işverenin iradesiyle tek 
yanlı olarak sona erdirilmesi yönünden güvenceli değildir. Özellikle 
tarihsel evrimin başlangıcında, yani sanayi devrimini izleyen yıllarda 
işçi-işveren ilişkilerinin biçimlenmesine yön veren sözleşme özgürlüğü 
ve eşitlik ilkeleri tümüyle işveren yararına işlemiş, işçiler için ise kâğıt 
üzerinde kalmıştır. İüşkilere egemen olan biçimsel eşitlik ve özgürlük 
anlayışının sonucu olarak, işveren hiçbir nedene dayanmaksızın ve hiç-
bir yaptırımla karşılaşmaksızm istediği anda ilişkiye son verebilmiş, 
işçiyi işten çıkarabilmiştir. Yaşamını sürdürebilmek için sunulan ko-
şullarda çalışmak zorunda olan işçiler için ise, sözleşmeyi bozma öz-

29 151 sayılı sözleşme metni için bkz: BİT, Liberte  Syndicale  et Procedures  de  Deter-
mination  des  Conditions  d  "Emploi  Dans la Fonction  Publique,  Rapport V (1), Conference 
Internationale du Travail, 64e session 1978, Geneve, s. 36 vd. 

30 Memur güvencesi konusunda bkz. Brian Chapman, İdare  Mesleği,  Avrupa'da  Dev-
let  Memurluğu  (Çev. Cahit Tutum), TODAİE, Ankara, 1970, s. 137 vd. 
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gürlüğü soyut bir ilke olarak kalmıştır. Bilindiği gibi, bu anlayış, iş-
verenle eşit ve onun gibi özgür olduğu varsayılan işçiler aleyhine so-
nuçlar doğurmakta gecikmemiştir. • 

Sözleşme rejimi, özellikle 1960'lardan sonra iş güvencesi alanmda 
önemli ilerlemeler kaydetmiş, dolayısıyla statü rejimi karşısındaki en 
önemli tarihsel zaafını  gidermeye başlamıştır. 

Uluslararası Çalışma Bürosu'nun çok yeni bir raporunda bu ko-
nudaki gelişmenin önemli aşamaları özetlenmektedir31. 

Buna göre, belirsiz süreli iş sözleşmesinin bildirimde bulunarak 
iki tarafça  istendiği zaman sona erdirilebilmesi konusundaki biçimsel 
eşitlik, önce bildirim süresinin çoğu kez işveren için artırılarak, sonra 
da iş ilişkisinin sona ermesi sırasında, işçinin geçmiş hizmetleri göz 
önüne alınarak işverence bir ayrılma ödencesi (tazminatı) ödenmesi 
öngörülerek sınırlandırıldı. Bu ödencenin giderek zorunlu nitelik ka-
zanmasıyla, iş ilişkisini sona erdirme konusundaki biçimsel eşitlik 
ilkesine ilk sınırlama getirilmiş oldu. 

Ne var ki, bu gelişmelere karşın işçiye işinin sürekliliği güvencesi, 
daha doğru bir anlatımla, keyfi  ve ciddi olmayan nedenlerle işini yi-
tirme tehlikesine karşı herhangi bir güvence sağlanmış değildir. Çünkü 
işveren, bildirim ve ödence koşullarına uyarak iş ilişkisini nedensiz 
olarak sona erdirme özgürlüğünü korumaktadır. Bunun işçiler yönün-
den taşıdığı anlam, çalışma yaşamında tam bir güvencesizliğin egemen 
olduğudur. 

İşverenin bildirimli ve ödenceli fesih  özgürlüğünü sınırlandırmak 
ve buna karşı işçiyi korumak amacıyla atılan bir başka adım, temelde 
bir özel hukuk kavramı olan "hakkın kötüye kullanılması"mn bu alan-
da uygulanmaya başlamasıdır. Bazı ülkeler, işverence gerçekleştirilen 
haksız çıkarmaların ödenceye neden olacağını açıkça yasalara geçir-
diler. Ancak hakkın kötüye kullanılması öğretisinin uygulanması çok 
sınırlı kaldı. Bunun temel nedeni de, sözleşmenin bozulmasında hak-
kın kötüye kullanıldığını kanıtlama yükümlülüğünün, sözleşmeyi 
bozana (işverene) değil, bunun haksız olduğunu ileri sürene (işçiye) 
düşmesidir. 

İş güvencesi konusundaki asıl gelişme, sözleşmenin bozulmasının 
haklı, ciddi ya da gerçek nedenlere dayandığını kanıtlama yükümlü-
lüğünü işverene yükleyen yasaların kabul edilmesiyle gerçekleşmiştir. 

31 BİT, Cessation  de  la Relation  de  Travail  a l'Initiative  de  VEmployeur,  Rapport 
VIII (1), Conference  Internationale du Travail, 67e session, 1981, Geneve, s. 5-9. 
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Bu ilkenin, ekonomik gelişme düzeyi ya da siyasal ideolojisi farklı  olan 
çeşitli ülkelerce benimsenmesiyle de, iş sözleşmesinin işverence bozul-
ması özgürlüğü köklü bir değişime uğramıştır. Böylece kanıtlama il-
kesi günümüzde, sözleşmenin işverence bozulması konusunda uygu-
lanan kuralların temel taşı niteliğini kazanmıştır. 

Ayrıntısına girmeksizin, temel aşamalarına değinmekle yetindi-
diğimiz bu gelişmeler32, sözleşme rejiminin iş güvencesi alanında statü 
rejiminden etkilendiğini ve giderek bu rejime yaklaştığını göstermekte-
dir. 

IV. YAKINLAŞMA OLGUSU VE ÜLKEMİZ 

Hiç kuşku yok ki, ülkemizde statü ve sözleşme rejimleri arasındaki 
yakınlaşma olgusu yönünden 1961 Anayasası bir dönüm noktası oluş-
turur. Gerçekten, çağdaş ve toplu iş ilişkileri hukukunun anayasal 
temellerini atan 1961 Anayasası öncesinde, statü ve sözleşme rejim-
lerinin sosyal hak ve özgürlükler alanında yakınlaşması hiçbir şekilde 
söz konusu değildir. Yünkü bilindiği gibi bu dönemde, işçiler üç temel 
sosyal hak içinde yalnızca sendika hakkından ve o da dar kapsamlı, 
yasaklayıcı ve yönetsel denetime bağlı güvencesiz bir yasal çerçeve için-
de yararlanmaktadırlar. Dolayısıyla sözleşme rejimi memurlarca ötz-
nilecek bir nitelik taşımamaktadır. 

Yakınlaşma olgusunun ülkemizdeki boyutlarım, statü ve sözleş-
me rejimlerindeki gelişmeler yönünden iki bölümde gözden geçireceğiz. 

1. Statü Rejimindeki Gelişmeler 

Statü rejiminde 1961 Anayasası'ından bu yana olan gelişmeleri, 
örgütlenme ve danışma yoluyla yönetime katılma açılarından ele ala-
cağız. 

a. örgütlenme Hakkı 

Bilindiği gibi, üçüncü bölümünde düzenlediği "sosyal ve iktisadi 
haklar ve ödevler" yönünden bağımlı çalışanlar arasında ilke olarak 

32 îş güvencesi konusunda, özellikle Batı Avrupa ülkelerinde son yıllarda gerçek-
leştirilen ilerlemeler konusunda geniş bilgi için bkz. Gülten Kutal, "İstihdam Güvencesi", 
Sosyal  Siyaset  Konferesnlan,  Otuzuncu Kitap, İÜİF, İstanbul, 1979, s. 173 vd; Nusret 
Ekin, "Türkiye'de İstihdam Güvenliği", Fındıkoğlu  Armağanı, İÜİF, İstanbul; 1977, s. 
173 vd; Metin Kutal, "İstihdam Güvenliği Konusunda isveç Deneyi". İktisat  ve Maliye, 
Cilt XXII, Sayı 2, s. 78 vd; Sarper Süzek, İs  Akdini  Fesih  Hakkındın  Kötüye  Kullanılması, 
Ankara, 1976. 
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ayırım gözetmeyen 1961 Anayasası, 46 ncı maddesinde sendika hak-
kını "çalışanlar"a tanımıştır. Böylece sendika hakkı, bağımlı çalışan-
ların tümünü kapsayan çağdaş bir genişlikle Anayasa'da tanınmış ve 
güvenceye kavuşturulmuştur. Buna karşılık, öbür sosyal hak ve özgür-
lükler, yani toplu sözleşme ve grev açısından, iki bağımlı çalışan küme 
arasında ayırım yapılmış ve söz konusu haklar yalnızca "işçiler"e 
tanmmış ve onlar için anayasal güvenceye kavuşturulmuştur. Ancak, 
47'nci maddedeki "işçiler" terimi, toplu sözleşme ve grev haklarının 
kişi yönünden kapsamını sınırlandırıcı olsa da, öbür bağımlı çalışan-
lar, yani memurlar açısından yasaklandığı anlamına gelmez. Söz ko-
nusu olan, bu hakların Anayasa güvencesi altına alınmamış olmasıdır. 

Bilindiği gibi, yasa koyucu da, toplu sözleşme ve grev hakları 
yönünden Anayasa'ca yapılan ayırım doğrultusunda, 1963 tarihli ve 
275 sayılı yasa ile söz konusu haklan yalmzca "işçi" niteliği taşıyan 
bağımlı çalışanlar için düzenlemiştir. Yine aynı tarihte çıkarılan 274 
sayılı yasa ile de, sendika hakkı işçileri kapsayacak biçimde düzenlen-
miştir. Ancak bu yasa da, Anayasa'nın 46 ncı maddesinin 2 nci fıkrası 
gibi, "işçi niteliği taşımayan kamu hizmeti görevlilerinin" sendika hak-
larının saklı olduğunu belirtmiştir. Ve nihayet 1965 yılında da, sendika 
hakkını "çalışanlara" a tanıyan 1961 Anayasası'nm gereği, 624 Sayılı 
Devlet Personeli Sendikaları Yasası çıkarılarak yerine getirilmiş ve 
ülkemizde sendika hakkı ilk kez memurlara tanınmıştır. 

Ne var ki 1965 yasa koyucusu, devlet-memur ilişkileri konusunda 
geleneksel katı anlayışı, yani devlet ile memur arasındaki bağımlı ça-
çalışma ilişkisinde herhangi bir çıkar çelişkisinin ve çatışmasının söz 
konusu olamayacağı görüşünü benimsemiş ve bunu yasaya yansıt-
mıştır. Gerçekten, son derece ölçülü ve çekingen bir yaklaşımın ürünü 
olan yasa, işçi niteliği taşımayan kamu hizmeti görevlilerince kurulacak 
sendikaların, "ortak mesleki, kültürel, sosyal ve iktisadi hak ve men-
faatlerini  korumak, özellikle mesleki gelişmeyi ve aralarındaki yardım-
laşmayı sağlamak amacı" taşıyacaklarını 1 inci maddesinde belirtmiş-
tir. 624 sayılı yasanın memur sendikacılığına hangi düşüncelerle yak-
laştığı, yasa tasarısının gerekçesinden çok açık biçimde anlaşılmak-
tadır : 

"Kamu hizmetlerinin devamlılık karakterleri ve bu hizmete 
girmiş görevlilerin de bu düzeni mevzuat dairesinde ve hiz-
metin icabı bazı kayıtlarla sağlamak mecburiyeti gibi ih-
tiyarları harici bir durum ve mükellefiyet  içinde bulundukları 
nazara alınınca bu görevlilerin kurabilecekleri meslek top-
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luluklarının özel sektörde serbestçe çalışanlarınkinden farklı 
mahiyette ve bazı şartlara bağlı olacakları aşikârdır"33. 

Memurların, aksatılmaksızm ve sürekli biçimde yürütülmesi ge-
reken kamu hizmetleri görmeleri nedeniyle, işçilerinkinden farklı  ni-
telikte mesleksel örgütler kurmaları görüşüne yer veren tasarı gerek-
çesi, "ekseri memleketlerde memur teşekküllerinin gayeleri, amme hiz-
metlerinin tanzim ve idaresinde idare  ile  işbirliği  yapabilmek istikame-
tini almış (tır)" diyerek, bu yaklaşımı başka ülkelerdeki uygulamalarla 
da desteklemeye çaba göstermiştir. Öte yandan, memur sendikalarının 
koruyacakları hak ve çıkarlardan "iktisadi" nitelik taşıyanların, mes-
leki, kültürel ve sosyal olanlardan daha sonraya alınmasının neden-
lerini açıklayan Millet Meclisi Geçici Komisyonu Sözcüsünün şu söz-
leri de, Türk yasa koyucusunun memur sendikacılığını yalnızca yöne-
timle işbirliği çerçevesinde düşündüğünü ortaya koymaktadır: 

"... Dünyanın her yerinde olduğu gibi memur sendikası 
denen sendikaların başlıca vasfı  işçi sendiklarmm aksine 
iktisadi menfaatler  uğruna çalışmaları değil; fakat  daha zi-
yade kültürel, sosyal ve mesleki, en evvel mesleki hak ve 
menfaatleri  korumasıdır. İktisadi faaliyetleri  de korumak 
buna dahildir. Fakat üzerinde durulan nokta, bunların te-
mel vasfı,  çalışmalarındaki temel vehçe, iktisadi olmaktan 
ziyade diğerleridir''34. 

Kısacası, devleti işveren, memuru da bağımlı çalışan bir kişi ola-
rak görmeyen, devlet ve memur arasında özellikle ücret ve çalışma ko-
şulları açısından bir çıkar çelişkisi ve çatışması bulunduğu gerçeğini 
gözardı eden 624 sayılı yasa, yalnızca grevi değil, personel hukuku ko-
nusundaki isteklerin açıklanması ya da desteklenmesi amacıyla yapı-
lacak açık yer toplantılarını ve gösteri yürüyüşlerini bile yasaklayarak, 
"memurlara geıçek manda ve serbest olarak faaliyette  bulunmak üzere 
sendika kurma imkânını verme(miş)"35, "memur sendikalarını her 
türlü mücadele fikrinden  ve imkânından uzak, idareye yardımcı birer 
teşekkül olarak"36 düşünmüş ve düzenlemiştir. 

33 Millet  Meclisi  Tutanak  Dergisi,  Cilt 33, Birleşim 11, 20.11.1964, S. Sayısı: 543. 
34 a.k. 
35 Cahit Talaş, "Kamu Personeli Sendikaları Kanunu", AÜSBF  Dergisi,  Cilt XX, 

No: 2, Haziran 1965, s. 869-870. 
36 Metin Kutal, "Devlet Personeli (Memur) Sendikalarının Hukuki Esasları ve 

Sınırları", Sosyal  Siyaset  Konferansları,  Yirminci Katap, İÜİF Yayını, İstanbul, 1969, s. 
197; Metin Kutal, "Türkiye'de Memur Sendikacılığının Hukuki Çerçevesi ve Sorunları", 
İş Hukuku Konferansları,  İİTİA Yayını, İstanbul, 1976, s. 24. 
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1965 yasası, memur sendikacılığını gerçek anlamından uzak ve 
daha çok dernek statüsü çerçevesinde tanıyıp düzenlemiş olmasına 
karşm, sendikalara, yakınlaşma olgusu yönünden dikkati çeken ve 
statü rejiminin tek yanlılık ve otoriterlik özelliklerini, az da olsa yu-
muşatıcı nitelik taşıyan bir görev vermiştir. Buna göre memur sendi-
kaları, "personel hukukunu ilgilendiren mevzuat ve konular üzerinde 
incelemeler yapmak ve ilgili kurumlara tekliflerde  bulunmak" yolunda 
faaliyetler  gösterebilirler. Kanımızca bu görevin, 624 sayılı yasaya 
egemen olan yönetimle işbirliği yapan ve ona yardımcı olan memur 
sendikacılığı anlayışı çerçevesinde değerlendirilmesi ve bu anlayışın 
bir belirtisi olarak görülmesi gerekirse de, statü rejimindeki tek yan-
lılık ilkesinin katılığını hafifleten  ilk adım olarak yorumlanması da 
olanaklıdır. Nitekim Talas'a göre de bu yasa, ülkemizde devletin kamu 
görevlileri karşısında yetkilerini her zaman titizlikle koruma ve biç 
paylaşmama yolundaki alışkanlığından uzaklaşmasının ilk adımıdır37. 

Memurlara, toplu sözleşmesiz ve grevsiz olarak sendika kurmak 
biçiminde tanınan örgütlenme hakkı, ancak altı yıl sürebilmiştir38. Bir 
yandan, yönetimin '.'memur sendikalarını bir türlü muhatap kabul 
etmeyen"39 olumsuz tutumu, öbür yandan sendika yöneticilerinin gü-
venceden yoksun oluşu, çalışma saatleri dışında bile kurum içinde 
sendikal faaliyetlerin  yasaklanmış ve başlangıçtaki hızlı örgütlenmenin 
güçlü bir temsili olanaksız bırakacak biçimde parçalanmış olması gibi 
nedenlerle memur sendikacılığı, etkili olamamış ve yasada öngörülen 
"işbirliği bir türlü gerçekleştirilememiştir"40. 

Yönetim ve sendikaları aracılığıyla memullar arasındaki işbirliği 
ve diyalog gerçekleştirilemediği gibi, bağımlı çalışanların bu bölümü-
nün sendika hakkına Anayasa'da 1971'de yapılan değişiklikle son ve-
rilmiştir. 1961 Anayasası'nın 46 ncı maddesindeki "çalışanlar" terimi 
"işçiler" biçimde değiştirilerek, memurların "sendika" biçiminde ör-
gütlenmesi olanağına son verilmiş, "işçi niteliği taşımayan kamu hik-
meti görevlilerinin" sendika hakkının yasayla düzenlenmesini öngören 

37 Cahit Talaş, "Türkiye'de ve Dünyada Devlet-Memur İlişkileri", Yıllık  1974-1976, 
AÜ/SBF /Basın ve Yayın Yüksek Okulu, Ankara, s. 10. 

38 Memur sendikacılığının altı yıllık uygulamasının gelişimi ve değerlendirilmesi 
konusunda bkz: Cahit Tutum, "Türkiye'de Memur Sendikaları", Amme İdaresi  Dergisi, 
Cilt 1, sayı 2, Eylül 1968, s. 29 vd; Gencay Şayian, "Memur Sendikaları Üzeirne Bazı Not-
lar", Amme İdaresi  Dergisi,  cilt 3, sayı 4, Aralık 1970, s. 136 vd; Cemal Mıhçıoğlu, Kamu 
Personeli  Sendikaları,  Ankara, 1968. 

39 Metin Kutal, "Memur Sendikacılığı Sona Ererken Bazı Düşünceler", İktisat  ve 
Maliye,  Cilt XVIII, Sayı 6, Eylül 1971, s. 247. 

40 a.k. 
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2 nci fıkıa  da kaldırılmıştır. Öte yanda ine ayn, ynıtarihte değiştirilen 
119 uncu madde ile, kamu hizmetlerinden temelli çıkarılma yaptırımı 
altında, memurların sendikalara üye olmaları yasaklanmış ve "işçi 
niteliği taşımayan kamu hizmetlilerinin mesleki menfaatlerini  korumak 
ve geliştirmek amacının güden kuruluşların bağlı olacakları hüküm-
lerin) kanunla düzenle(eceği)" öngörülmüştür. Ne var ki, 624 sayılı ya-
saya dayanılarak kurulmuş olan kamu hizmetlileri sendikalarının faa-
liyetlerinin sona ereceğini belirten Anayasa'nın geçici 16 ncı maddesin-
de öngörülen kamu hizmetlileri kuruluşlarını düzenleyecek özel yasa 
bir türlü çıkarılamamıştır. 

Özetle, sendika hakkı açısından statü rejiminde söz konusu olan 
sınırlı ve çekingen gelişmelerin ömrü çok kısa sürmüştür. Sendika hak-
kının anayasal bir hak olmaktan çıkarılması ile41, devlet statü rejimine 
bağlı olarak çalışanların çalışma ilişki ve koşullarını düzenleme ko-
nusundaki tek yanlı krar egemenliğinden, çok yetersiz bir çerçeve için-
de bile, ödün vermek niyetinde olmadığını göstermiştir. 

b. Danışma Yoluyla Yönetime Katılma 

Statü rejiminin dayandığı tek yanlılığın yumuşatılmasıdoğrul-
tusunda, yönetim-memur diyalogunu özendirici daha ileri adımları, 
624 sayılı yasaadan bir ay sonra çıkarılan 657 sayılı Devlet Memur-
ları Yasası ile atılmıştır. Gerçekten yasa, "İngiliz ve Fransız deneyim-
lerinden esinlenilerek hazırlanan"42 ilgili maddelerinde, yönetim (ku-
rum) ve memur tesilcilerinin eşit sayılarla katılacağı" görüşme ve da-
nışma kuralları" kurulmasını öngörmüştür. Temel görevi, kamu 
personelinin ödevleri, hakları, çalışma koşulları ve yükümleri gibi 
konularda "danışma" niteliğinde görüş bildirmek olan bu pariter ku-
rullar, Türk kamu yönetimi için bir yeniliktir. Çünkü bu kurullar 
aracılığıyla ilk kez yönetim, memur temsilcileri ile bir araya gelecek 
ve ilgili konularda, "danışma" niteliğinde olsa da, görüşlerini alacak-
tır. Üstelik yasa, yönetimi, tek yanlı karar egemenliğini kullanmadan, 
önce, söz konusu kurulların görüşünü almakla "yükümlü"  tutmuş, 

41 1971 Anayasa değişikliği sonrasında memurların örgütlenme hakkı karşısındaki 
durumu konusunda farklı  görüşler için bkz. Cahit Talaş, a.g.m., s. 11 ye 12; Bülent Tanör, 
Anayasa Hukukunda  Sosyal  Haklar,  May Yayınları, İstanbul 1978. s. 185-189; Sait Güran, 
a.g.m., s. 26-29; Muhittin Taylan, "Memur Sendikaları", Cumhuriyet,  10 Mart 1977; Rona 
Serozan, "Memurların Sendikal Örgütlenme Hakkı", Günümüzde  Yargı,  Nisan 1978, 
Sayı: 24, s. 9-11. 

42 Sait Güran, a.g.m., s. 25. 
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yani karar öncesindeki yönetim-memur diyalogunu zorunlu saymış-
tır. Öte yandan, 657 sayılı yasa, görüşme ve danışma kurullarında 
memur temsilcilerinin, sendikalarca üyeleri arasmdan seçilmesini de 
öngörerek, memur sendikacılığını oluşturulmaya çalışan, ilk adımlan 
atılan devlet-memur diyaloğu ile de ilişkilendirmiştir. 

Ne var ki bu kurallar kâğıt üzerinde kalmıştır. Çünkü memur-
ların görüşme ve danışma kurullannda nasıl temsil edileceğini göstere-
cek olan tüzükler çıkanlamamıştır. Dolayısıyla da bu mekanizma, altı 
yıllık uygulama boyunca "hiçbir zaman işletilememiş'43 ve "memur 
sendikaları ile idare arasında işbirliğine imkân verecek verimli bir di-
yalog kurulamamış"44, "hatta personel rejiminde yapılan önemli de-
ğişiklikler sırasmda dahi memur sendikalarına başvurma lüzumu du-
yulmamıştır"45. 

657 sayılı yasa da öngörülen pariter kurullar aracılığıyla, memur-
lann damşma niteliğimde görüşlerinin almması çerçevesinde yönetime 
katılmalan yöntemi, yedi yıl kadar kâğıt üzerinde kaldıktan sonra, 
1972 tarihli yasa gücünde kararname ile değiştirildi. Yapılan en önemli 
değişiklik, bu kurulların görüşünün ancak yönetimin istediği zaman 
almması konusundadır. Kanımızca bunun anlamı, yönetim ve memur 
arasmda görüş alma çerçevesini aşmayan zorunlu yasal diyalog olana-
ğının da sona ermiş olmasıdır. Kaldı ki, "kurullar bu yeni ve gerile-
miş şekliyle dahi uygulamada - bir, iki istisna dışında - henüz kurulup 
faaliyete  geçirilmiş de değildir"46. 

Kısacası, sendika ve danışma düzeyinde yönetime katılma acı-
larından, statü rejimi çerçevesinde 1965-1971 yılları arasında, çok sı-
nırlı ve çekingen nitelikte bazı olumlu gelişmeler olmuşsa da, daha son-
ra bunlardan geri dönülmüş, yürürlükte oldukları zaman ise işletil-
memiş, kağıt üzerinde bırakılmıştır. Böylece devlet, çalıştırdığı bağımlı 
çalışanlardan "memur" niteliğini taşıyanlann çalışma koşullarının 
belirlenmesi açısından son sözü titizlikle kendinde saklı tutmaya de-
vam etmektedir. 

Yakınlaşma olgusu açısından statü rejiminin sunduğu bu geri ve 
yetersiz görünüme karşın, sözleşme rejimi hangi durumdadır? 

43 Cahit Tutum, a.g.m., s. 239. 
44 Metin Kutal, a.g.m., s. 247. 
45 Metin Kutal'dan aktaran Sait Güran, a.g.m., s. 25. 
46 Sait Güran, a.g.m., s. 29. 
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2. Sözleşme Rejimindeki Gelişmeler 
Sözleşme rejiminde yakınlaşma olgusuna konu olan gelişmeleri, 

iş güvencesi sorunu çerçevesinde gözden geçirmeye çalışacakğız. 
Önce belirtelim ki, işgücü fazlası  oranının giderek büyüdüğü47 

ve işsizlik sigortasının bulunmadığı ülkemiz açısından, iş güvencesi 
sorunu daha ivedi ve önemli bir sorun kimliği taşımaktadır. Ne var 
ki, nasıl statü rejimindeki gelişmeler çok yetersiz ise, sözleşme rejimi 
de aynı şekilde elverişsiz bir görünüm içindedir. Doğrudan doğruya 
iş güvencesi sağlama amacına yönelik özel kuralların bulunmadığı 
ülkemiz, bu alanda da dünyadaki ve uluslararası düzeydeki gelişme-
lerin çok gerisinde kalmıştır. 

Her şeyden önce, işçiye gelirinin sürekliliğini sağlayacak bir ön-
lem olması kadar, sosyal hak ve özgürlüklerden özgürce yararlanma-
sının da bir ön koşulu olan iş güvencesi, Türk Iş Hukukunda dolaylı 
kurallarla düzenlenmiştir48. Bu dolaylı kurallardan biri ve başhcası, 
İş Yasası'nın 13 üncü maddesinde yer almaktadır. Bilindiği gibi bu 
maddeye göre, balirsiz sürekli hizmet sözleşmelerini, fesih  bildiri-
minde bulunmak koşuluyla her zaman sona erdirmek olanaklıdır. 
Sözleşmenin işçi ya da (özellikle) işverence tek yanlı olarak bozulması, 
herhangi bir nedenin varlığına bağlı değildir. Bir neden gösterilmesi 
zorunlu olmadığına göre, doğal olarak nedenin yargı organlarının de-
netimine bağlı tutuıması da söz konusu değildir. Belirsiz süreli hizmet 
sözleşmelerinin bozulmasında işçi ve işvereni, 19 uncu yüzyılda olduğu 
gibi, tümüyle eşit ve özgür taraflar  olarak göz önüne alan 13 üncü 
madde, kişilik haklarını korumak gerekçesiyle, "liberal düzenleme"49 

yapmıştır. 

Anılan madde, belirsiz süreli hizmet sözleşmelerinin tek yanlı 
olarak bozulması hakkına bazı sınırlamalar getirerek, dolaylı yoldan 
iş güvencesi sağlamaya çalışmıştır. Örneğin, sözleşmenin sona ermesi 
için fesih  bildiriminde bulunma zorunluluğunun öngörülmüş olması, 
sözleşmenin bu bildirimle değil önel sürelerinin bitiminde sona ermesi, 
bildirim koşuluna uymayan işverenin önellere ilişkin ücret tutarında 
bir tazminat ödemekle yükümlü tutulması ve sözleşmeyi bozma hak-
kının kötüye kullanıması durumunda da, önel sürelerine ilişkin ücre-

47 13 Yurtiçi işgücü fazlası  oranı 1962'de % 11 iken, 1977'de % 13,5'e yükselmiştir 
CDördüncü  Beş Yıllık  Kalkınma  Planı,  TC DPT, Ankara, 1979, s. 25-26. 

48 Metin Kutal, "İşçinin İstihdam Güvencesi ve Türk İş Hukukundaki Durum", 
İktisat  ve Maliye,  Cilt XXII, sayı 12, Mart 1976, 516. 

49 Nusret Ekin, a.g.m., s. 177. 
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tin üç katı tutarında bir kötüniyet tazminatı ödenmesi, iş güvencesini 
dolaylı biçimde sağlayıcı sınırlamaların başlıcalarıdır. 

Kıdem tazimantı kurumu da, dolaylı yoldan iş güvencesi sağlayıcı 
önlemlerden biridir. Nitekim 1927 sayılı yasa gerekçesinde, kıdem taz-
minatı kurumunun "işçilerin iş ve gelir güvenliğini sağlayıcı ve keyfi 
işten çıkarılma işlemlerinin işçi aleyhine doğurduğu sonuçları giderci" 
niteliğine açıkça değinilmiş50 ve bu işlevi yerine getirmesi için de, bir 
yandan hak kzaııma koşulları hafifletilmiş,  öbür yandan ise tutarı ar-
tırılmıştır51. 

tş güvencesi sağlama yollarından bir başkası da, işverenlerin işten 
çıkardıkları işçiler yerine yenilerini almalarının altı aylık bir süre ile 
sınırlandınlmasıdır. 1927 sayılı yasa ile, "toplu işçi çıkarma"yı düzen-
leyen 24 üncü madde değiştirilmiş ve 13 üncü maddenin kötü niyetle 
kullanılmasını önlemek amacıyla52,6 ay yeni işçi alma yasağı kapsamına 
bireysel işçi çıkarmaları da alınmıştır. Bu yasak, zorlayıcı bir nedene 
dayanarak sözleşmeyi bozan işçileri de kapsamaktadır. 

Bireysel işçi çıkarmalarına karşı iş güvencesi ile ilgili bir başka ku-
ral, Sendikalar Yasası'nda yer almıştır. Sendika üyeliğinin güvencesi 
ile ilgili olan 19 uncu maddeye göre işveren, sendika üyesi olan ya da 
olmayan işçiler arasında "çalıştırmaya son verilmesi" bakımından 
herhangi bir ayırım yapamaz ve işçileri "işçi teşekküllerinin faaliyet-
lerine iştiraklerinden dolayı işlerinden çıkaramaz". Buna aykırı dav-
ranan işveren, işçinin ücretinin bir yıllık tutarından az olmamak üzere, 
"sendikacılık ödencesi ödeme cezasına çarptırılır. 

Aym yasada, işyeri sendika temsilcilerine iş güvencesi sağlayıcı 
özel bir kural vardır. İşverenin işyeri sendika temsilcisi olan bir işçi-
nin hizmet sözleşmesini bozması durumunda, Bölge Çalışma Müdür-
lüğü temsilci ile işvereni uzlaştırma girişiminde bulunur. Bu girişim 
sonuçsuz kalırsa, yetkili İl Hakem Kurulu sorunu kesin bir kararla 
çözüme bağlar. 

Buraya değin bireysel işçi çıkarmalarına karşı iş güvencesi sağ-
lamayı amaçlayan dolaylı kuralları özetlemeye çalıştık. Bu arada belir-
telim ki, İş Yasası'nın 24 üncü maddesinde 1927 sayılı yasa ile, önce-

50 Millet  Meclisi  Tutanak  Dergisi,  Dönem 4, Toplantı 2, Cilt 13, 1975, Millet Meclisi 
S. Sayısı: 66, s. 1. 

51 İş güvencesi sağlamak amacıyla kıdem tazminatına ağırlık verilmesinin olumsuz 
sonuçları konusunda bkz. Gülten Kutal, a.g.m., s. 216-219. 

52 Millet  Meclisi  Tutanak  Dergisi,  s. 3-4. 
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den de zaten yetersiz biçimde düzenlenmiş olan toplu işçi çıkarma 
kurumu, geriye dönük olarak değiştirilmiş, daha doğrusu neredeyse 
ortadan kaldırılmıştır. Anılan maddenin son fıkrasına  göre, "işlerine 
son verilen işçilerin sayısı on ve daha fazla  olduğu takdirde işveren, yeni 
bir işe yerleştirilebilmeleri için, bunların isimlerini ve niteliklerini çı-
karma tarihinden en az bir ay önce ilgili tş ve İşçi Bulma Kurumu 
örgütüne bildirmek zorundadır". Bu "bildirme" zorunluluğunun ise 
ciddi bir iş güvencesi sağlamadığı açıktır. 

Bireysel çıkarmalarla ilgili dolaylı koruyucu kuralların da yeter-
siz olduğuna ve dünyadaki gelişmelerin çok gerisinde kaldığına kuşku 
yoktur. En büyük eksiklik ve yetersizlik de, fesih  bildiriminde bulu-
nacak olan işverenin nesnel, haklı ya da gerçek bir neden göstermek 
zorunda bulunmayışı ve dolayısıyla da bunun yargı denetiminden ge-
geçirilmesinin söz konusu olmayışıdır. Öte yandan, dolaylı yoldan iş 
güvencesi sağlamayı amaçlayan kurallar, sendika temsilcileri dışında, 
işten çıkarılan işçinin yeniden işe dönmesine de olanak vermemekte-
dir. Bunlardan başka, fesih  bildirimi önellerinin kısalığı, işverenin bil-
dirim önellerine ilişkin ücreti peşin ödeyerek sözleşmeyi derhal boza-
bilmesine olanak verilmesi, gerek bildirim koşuluna uyulmaksızın ya-
Dilan usulsüz feshin,  gerekse altı ay süre ile yeni işçi alma yasağının uy-
uygulamada etkisiz kalması olasıhğınının büyüklüğü, fesih  baKkimn 
kötüye kullanılması durumunda kanıtlama yükümlülüğünün işçiye 
ve çağdaş gelişmelerden uzak olduğunu gösterir53. Dolayısıyla da, 
iş güvencesi açısından Türk sözleşme rejiminin statü rejimine yakın-
laşması söz konusu değildir. 

V. SONUÇ 

Bu çalışmada, İkinci Dünya Savaşından bu yana bağımlı çalışan-' 
lara ilişkin iki temeı çalışma rejiminde kendini gösteren ve "yakınlaş-
ma olgusu" biçiminde nitelendirdiğimiz gelişmelerin uluslararası bo-
yutlarını incelemeye ve ülkemizin bu gelişmeler karşısındaki durumunu 
saptamaya çaba gösterdik. 

Sanayileşmeye ve ekonomik gelişmeye koşut olarak işgücü içir-
deki göreli ağırlıkları giderek artan bağımlı çalışanların bu sayısal bü-

53 İş güvencesi konusundaki dolaylı düzenlemenin daha geniş bir eleştirisi için bkz. 
Metin Kutal, "Türk Mevzuatında İstihdam Güvencesinin Yeri ve Yetersiz Yönleri", İk-
tisat  ve Maliye,  Cilt XXIII, Sayı 11, Şubat 1977, s. 463-466; Gülten Kutal, a.g.m., s. 211-
220. 
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yümesiyle birlikte, toplumlarda çalışan-çalıştıran ilişkilerini düzenleme 
•konusunun kazandığı önem de artmıştır. Ülkemizde de, bağımlı ça-
lışanların işgücü içindeki oranının henüz çok düşük olmasına karşın, 
bunun giderek artmakta olması, bağımlı çalışmadan doğan ilişkilerin 
düzenlenmesi sorununun giderek önem kazanacağının bir belirtisidir. 
Bu nedenle de, dünyadaki gelişmelerin yakından izlenmesi ve bu geliş-
melerdeki ortak çizgilerin saptanması ayrı bir önem taşır. 

Bu amaçla, önce belirttik ki, hem dayandıkları temel ilke ve dü-
şünceler, hem de içerdikleri hak ve özgürlükler ile sağladıkları yarar 
ve güvenceler yönünden, bağımlı çalışanların çalışma ilişki ve koşul-
ları tarihsel olarak iki farklı  rejim çerçevesinde düzenlenmiştir. Bir 
yanda, tek yanlılık ve otoriterlik temellerine dayanan statü rejimi, öbür 
yanda ise iki yanlılık ve demokratiklik özelliklerini taşıyan, ancak bu 
özellikleri ilişkilerin toplu düzeye aktarılmasından sonra uygulamaya 
aktarabilen sözleşme rejimi bulunmaktadır. Başlangıçta çok belirgin 
olan bu ikili ayırım.- son otuz yıldır eski önemini yitirmeye başlamış, 
statü ve sözleşme temellerine dayanan iki çalışma rejimi arasındaki 
yakınlaşma eğilimi her geçen gün gelişmiş ya da az gelişmiş ülkeleri 
kapsayan biçimde genelleşmeye yüz tutmuştur. Bu konuda en yetkili 
bir örgüt olarak, Uluslararası Çahşma Bürosu, gerek sendika, gerekse 
çalışma koşullarının belirlenmesi süreçlerine katılma haklan açısından, 
devlet-memur ilişkilerinin, özel kesimdeki işçi-işveren ilişkilerine 
yaklaştığını belirtmiştir. Özellikle, devlet memurluğunun "ayrı bir dün-
ya" sayıldığı ülkelerde bile, statü rejimine bağlı memurların durumun-
da aynı nitelikte gelişmelerin gerçekleşmiş olması, bu alandaki gelenek-
sel anlayış ve eski inançları sarsıcı nitelik taşıması yönünden anlam-
lıdır. Böylece de, tek yanlılık ve otoriterlik temellerine dayanan statü 
rejimi, sosyal hak ve özgürlüklere daha geniş biçimde yer vererek daha 
demokrat k bir sisteme dönüşme sürecine girmiştir. 

Madalyonun bir yüzü, yani yakınlaşma olgusunun statü rejimi 
cephesinden sunduğu görünüm böyle iken, sözleşme rejimi cephesinden 
sunduğu görünüm nasıldır? îş güvencesi yönünden yaptığımız incele-
me göstermiştir ki, sözleşme rejimi de statü rejiminin tarihsel olarak 
başlıca ayrıcalık ve üstünlüğünü oluşturan bu alanda, olumlu geliş-
meler göstermekte ve işin sürekliliğini güvenceye kavuşturacak ön-
lemlere yer vermektedir. 

Kısacası, statü ve sözleşme rejimleri arasındaki yakınlaşma ol-
gusu karşılıklı ve iki yönlüdür. Her iki çahşma rejimi, tarihsel olarak 
yetersiz olduğu ve anti-demokratik öğeler taşıdığı alanlarda, öbür 
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sistemin ilerilik ve demokratiklik içeren öğe ve kurumlarını alarak 
eksiklerinin kapatılması doğrultusunda bir evrim göstermektedir. Bu-
nun sonucu olarak da, geleneksel olarak çalışma rejimlerinden birine 
özgü olan ya da böyle sayılan öğeler, bu özelliklerini giderek yitirmek-
tedirler. 

Ne var ki ülkemiz, iki çalışma rejimi arasındaki yakınlaşma ol-
gusu açısından çok elverişsiz bir görüntü sunmaktadır. Statü ve söz-
leşme rejimleri çerçevesinde dünyada giderek daha çok ülkeyi kapsa-
mına alan gelişmelere karşı ısrarlı bir direnme içindedir. Bu konuda 
statü rejiminin geleneksel tek yanlılığını hafifletici  çok sınırlı ve çekin-
gen gelişmeler, çok kısa ömürlü olmuş ya da kâğıt üzerinde kalmıştır. 
Böylece de, sonuç olarak "ülkemizde Devletin çalıştırdığı ve kamu hiz-
meti yapan kişilerle ya da kurabildikleri takdirde, onların örgütleri 
ile yetki paylaşma eğilimi çok yetersiz ve zayıftır.  Memuru kapıkulu 
görme alışkanlığı bir bakıma sürmektedir. (...) Herşey Devletin yet-
kisine ve kararma bırakılmıştır"54. 

Sözleşme rejiminde ise, iş ilişkisinin işverenin tek yanlı iradesiyle 
sona erdirilmesi hakkının fizyonomisi  dünyada köklü değişimlere 
uğramaya başladığı halde, ülkemizde uzun zamandır değişmeyen bir-
kaç dolaysız kuralla işçilere iş güvencesi sağlanmaya çalışılmaktadır. 

Sonuç olarak ülkemizde, bağımlı çalışanların çalışma ilişki ve 
koşullarını düzenleyen kurallar arasında yakınlaşma söz konusu ol-
madığı gibi, bu alanda yakın gelecek için iyimser olmayı gerektirecek 
belirtiler de bulunmamaktadır. Statü ve sözleşme rejimlerindeki 
çağdaş gelişmeler, gelişmiş yada az gelişmiş, kapitalist ya da sosya-
list tüm dünya ülkelerinde, çalışma yaşamındaki yasal düzenleme-
ler konusundaki tarihsel gerçeğe uygun olarak ve sürekli biçimde 
"ileriye dönük" bir evrim çizgisi izlerken, ülkemiz en sınırlı çerçeve 
ve ölçüler içinde bile bu çizginin dışında kalmakta ve daha bir süre 
de kalacağa benzemektedir. 

54 Cahit Talaş, a.g.m., s.9. 
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Toplumsal güvenlik, toplumdaki her birey için mutlaka karşılan-
ması gerekli olan bir gereksinimdir1. Bu gereksinmelerin karşılanışı 
her toplumun içinde bulunduğu koşullara göre biçimlenir. Bu biçimle-
niş de toplumların izlediği toplumsal siyasaların ortaya çıkmasına ne-
den olur. 

Bireyler, toplumda yaşamanın bilincine ancak toplumsal açıdan 
güvenlik duyarak, toplum içindeki sınıfsal  yerlerini bilerek varabilirler. 

Bu yazıda, hareketleri geçici iç göç olarak değerlendirilen mev 
simlik işçilerin çalışma koşulları ele alınarak, toplumsal güvenlikleri 
açısından ne gibi eksiklikleri olduğu ortaya konulmak istenmektedir. 
Önce mevsimlik işçilerin Türkiye'nin toplumsal smıflamasındaki  ye-
rini belirlemek, incelenen konunun daha iyi değerlendirilmesini sağ-
layacaktır. 

"Tüm sosyal sımf  ve tabakaların ve zümrelerin politik eğilimleri, 
esas olarak ve birinci derecede, ekonomi ilişkilerinde aldıkları görev-
ler tarafından,  ikinci derecede, bağlı bulundukları inanış sistemleri, 
gelenek ve görenekler ve dıştan dayatılan ideolojik ve kültürel baskılar 
tarafından,  özet olarak içinde bulundukları nesnel tarihsel koşullar 
tarafından  belirlenir"2. 

Yapılan çeşitli sınıflamalar  çerçevesinde Türkiye'de üst, orta ve 
alt sınıf  varlığından söz edilebilir3. "Türkiye toplumunda egemen olan 

* Yazı 1979 yılında, mevcut kaynaklara göre hazırlanmıştır. 
1 Toplumsal güvenliğin çeşitli tanımlan vardır. Bu tanımlar için bk. J. Henry Ric-

hardson, İktisadi  ve Mali  Yönüyle  sosyal Güvenlik,  çev. Turan Yazgan, İstanbul, İ.Ü. 
Yay. No. 1524, İktisat Fak. Yay. No. 277, 1970; Turan Yazgan Gelir  Dağılımı  Açısından 
Sosyal  Güvenlik,  İstanbul, I.Ü.Y. Yay. no. 2116, İktisat Fak. Yay. no. 364,1975. 

2 A. Rıza Deniz, Sosyal  Sınıflar  ve Siyasal  Partiler  Üzerine,  Ankara, Toplum yayın-
ları, 1976, s. 33 

3 Toplumsal sınıflar  ve bu sınıflamaların  ölçüleri için bk. Muzaffer  Sencer, 
Türkiye'de  Sınıfsal  Yapı  ve Siyasal  Davranışlar,  İstanbul, May. Yay., 1974 Şefik  Hüsnü, 
Türkiye'de  sınıflar,  Arikara, 1975: Muzaffer  Sencer, Sosyal  Sınıflar,  İstanbul, Gözlem Ya-
yınevi, 1974: A. Rıza Deniz, a.g.e.: Maurice Duverger, Siyaset  Sosyolojisi,  Ankara, Varlık 
Yay, 1975: Tüm İktisatçılar Birliği, Türkiye'de  Sınıflar,  Ankara, yay. no. 2, tarihsiz. 
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üretim ya da ekonomi ilişkileri, kapitalizm öncesi üretim öğelerini için-
de barındıran ve dışa bağımlılığın her alanda damgasını taşıyan kapi-
talist bir yapıdadır. Bu yapının sınıflar  planındaki yansıması da şöyle 
olmaktadır: Tepede Türkiye burjuvazisinin tekelci zümresi ile bu züm-
reyle bağlarını koparmamakta direnen toprak ağalarıyla tefeci-tüc-
carın seçkin bir bölümü, tabanda Türkiye işçi sınıfı  vardır. Türkiyede, 
gelişmiş kapitalist toplumlarda artık rastlanmayan ve kapitalizm ön-
cesi üretim ilişkilerini temsil eden güçlü ve örgütlü toprak ağaları ve 
tefeci-tüccar  ile, burjuvazinin tekelleşme süreci dışında kalmış, orta 
burjuvazi adını alan etkin bir burjuva zümresi yer almaktadır. Birçok 
ara tabakalardan oluşan küçük burjuvazi ise nüfusun  ana kesimini 
meydana getirmektedir"4. 

Tabanda yer aldığı belirtilen işçi sınıfına  tarım dışı ve tarım ala-
nında çalışan tüm işçiler girmektedir5. Aşağıda tarım alanında çalışan 
işçiler olarak ele alınacak olan mevsimlik işçiler de bu kategoride yeı 
almaktadır. 

Bu açıklamalara göre konumuz tarım işçileri olmaktadır. Bu kav-
ramı açıklamadan önce konuyla yakından ilişkili olan işsizlik kavramı-
na değinmemiz yararlı olur. 

"Az gelişmiş ülkelerde tarımın yaygın bir kesim olması nedeniyle 
önem kazanan gizli işsizlik, bunun tarım dışı kesimlerde ve şehirlerde 
kazandığı görünümüyle açık işsizlik, tarım hayatının yıl boyunca de-
ğişen işgücü talebine bağlı bulunan mevsimlik işsizlik ve nihayet ta-
rımda makineleşmenin yaygınlık kazanmasından doğan teknolojİK 
işsizlik az gelişmiş ülkelerin başlıca işsizlik biçimleridir"6. 

Gizli işsizlik ile mevsimlik işsizlik bazen birbirinin aymsı, bazen 
de birbirinden farklı  olarak eıe aunır7. 

4 Deniz, a.g.e., s. 19-20 
5 İbrahim Yasa, Türkiye'nin  Toplumsal  Yapısı  ve Temel  Sorunları,  Ankara, TODAİE 

yay. no. 136. 1973 s. 72 
6 C. Orhan Tütengil, Az Gelişmenin  Sosyolojisi,  İstanbul, Toplum Yayınevi, 1971 

s. 61: Az gelişmiş ülkelerdeki çalışma ve çalıştırmanın belirgin özellikleri için bk. T.C. 
Çalışma Vekaleti, İşsizlikle  Mücadele,  Çev. Cahit Talaş, Ankara, 1 ve İ.B.K. yay. no. 15 
1953 s. 167: İşsizlik çeşitleri için bk. Halil Dirimtekin, İşsizlik  Sorunları,  İstanbul, Eskişehir 
İTİA Yay. no. 30/71, 1965 s. 4-7: Nusret Ekin, Gelişen  Ülkelerde  ve Türkiye'de  İşsizlik, 
İstanbul, İ.Ü. Yay. no. 1625, İktisat Fak. Yay. no. 296,1971, s. 50-51. 

7 Bu konu için bk. Orhan Türkay, Gizli  İşsizlik,  Ankara, Siyasal Bilgiler Fak. Yay. 
Yay. 1968 s. 10-13 
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Gizli işsizlik diğer koşullar sabitken, tarım işgücünün marjinal ve-
rimliliğinin sıfır  olması halidir8. Bunun anlamı özellikle tarım kesiminde 
çalıştığı halde üretime hiçbir katkıda bulunmayanların, işyerlerinden 
ayrılmaları halinde de üretimde bir azalmaya neden olmamaları de-
mektir9. 

"Nüfus  artış hızı yüksek olduğu için Türkiye'de işgücü arzı çok 
büyük olmaktadır. İşgücü arzı ile yaratılan istihdam arasındaki fark, 
tarımda belli işlerin gerektiğinden çok insan tarafından  yapılması, 
yani gizli işsizlik şeklinde, tarım dışında ise iş bulamama yani açık iş-
sizlik şeklinde ortaya çıkmaktadır"10. 

"Mevsimlik işsizlikler ise tarım ekonomilerinin ana özelliği ola-
rak ortaya çıkmaktadır. Şüphesiz tarımda istihdamı bütün yıl boyunca 
sürdürmek, ancak tarımda daha uzun devrelerle prodüktif  istihdamı 
sağlayacak imkanları gerçekleştirmekle mümkün olabilir. Aksi halde 
tarımdaki istihdam mevsimlik olma niteliğini muhafaza  edecek ve 
tarım nüfusu  için en iyi hal tarzı senenin muayyen aylarında tarım dışı 
mesleklerde çahşmak olacaktır. Böylece gelişme hızı nispeten düşük 
ülkelerde karşımıza köy, şehir arasında görülen devri hareketler ve köy-
lü, şehirli işçi tipi çıkacaktır"11. 

Yukarıdaki açıklamalara göre az gelişmiş ülkelerde gizli işsizli-
ğin tarım alanmda belli dönemlerde, örneğin ekim ve hasat zamanında 
mevsimlik işsizlik olarak ortaya çıktığı söylenebilir. 1960 yıllarında sa-
yıları 619.000 ile 670.000 arasında değişen12, günümüzde ise bir hayli 

8 Y. a.g.e. s. 12-13: Ekin, a.g.e. s. 48. 
9 Bu konular için bk. Necdet Serin, Türkiye'nin Sanayileşmesi, Ankara, Siyasal 

Bilgiler Fak. Yay. 1963 s. 46-47. 
10 Tütengil a.g.e., s. 64-65 
11 Nusret Ekin, a.g.e. s. 54-55: Gizli İşsizliğin 1. Beş Yıllık Plana göre 190 yılınd6a 

mevcut tarımsal işgücünün % 8-9, II. Beş Yıllık Plana göre 1967 de % 9.9 olduğu belirtilir. 
Yine I. Beş Yıllık Kalkınma Planında 1962 yılında gizli işsiz sayısının bir milyon, toplam 
işsizlik hacminin 1,5 milyon olduğu (s. 454-455) belirtilir. 1962 de yarım milyon olan açık 
işsizlik ise 1976 de 399.000 kadardı QX Beş Yıllık Planı s. 134) Kalkınma Planlarına göre -
Türkiye'nin en büyük sorunlarından biri gizli ve açık işsizliktir. Ancak sayısal veriler sağ-
lam araştırmalar sonucu ortaya çıkmamakta, varsayım niteliğini korumaktadır. Bu konu-
daki araştırmaların eksikliği yanında, benzerlerinin yapılması ve yaygınlaştırılması gereği 
duyulan ve 1973 yılı Haziran ve Ekim ile 1974 yılı Nisan aylarında 67 ilin tamamında her 
ilden ikişer örnek ve örnek ilçeden de üçer örnek köy olmak üzere 401 kırsal yerleşme ye-
rinde uygulanan Kırsal  Yerler  Hanehalkı  işgücü Anketi  Sonuçları  (Başbakanlık Devlet 
İstatistik Enstitüsü Yay. no. 786, Ankara, 1977) aydınlatıcı veriler sunmaktadır. Sorunun 
tam olarak belirlenebilmesi için bu tür araştırmaların arttırılması gerekmektedir. 

12 İmar ve İskan Bakanlığı, Türkiye'de  Mevsimlik  İşçi  Göçlerini  Meydana  Getiren 
Sebepler,  Ankara, 1963 (Teksir) s. 11-12: 1973 yılına ilişkin sayısal veriler çalışma koşul-
ları kısmında verilmiştir. 1978 yılına ilişkin sayısal veriler için bk. İş ve İşçi Bulma Kurumu, 
İş ve İşgücü Bülteni, Şubat, Nisan, Haziran, Temmuz, Eylül, Kasım 1978 sayılarında 
s. 13'te aylık faaliyetlerin  iller itibariyle görünüşü tablolarında mevsimlik işçilerin sayılan. 
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artmış olan mevsimlik işsizler bir tarım işçisidir. Tarım işçisi Tarım-iş 
kanun tasarısına göre "sürekli, mevsimlik ve geçici tarım işlerinden üc-
ret karşılığı bir hizmet akdiyle istihdam edilen kişilerdir"*3. 

Bu tanımdan da anlaşılacağı gibi tarım işçisi sürekli ve geçici 
olarak ikiye ayrılmaktadır. Çalışma sürelerine göre yapılan bu ayırım, 
kuşkusuz ülkemizdeki üretim koşullarının bir sonucudur. Bu ayırım 
üzerinde kısaca durarak mevsimlik işçilerin bu ayırımdaki yerini be-
lirlemek gereklidir. 

Sürekli tarım işçileri: Sürekli işçiler en az bir üretim peryodu ve-
ya yılı işletmede bulunurlar. Yurdumuzda sürekli tarım işçilerinin en 
belirgin olanları yıllıkçılardır. Bunlar çeşitli bölgelerde farklı  biçimlerde 
adlandırılırlar. Bazı yerlerde bunlara hizmetkâr, çiftçi,  yanaşma, be-
kâr, çoban bazı yerlerde de kâhya, uşak, ev uşağı, tutma, beylik, azap 
v.b. adlar verilir. Adlar değişik olmakla beraber hepsi aynı anlam için 
kullanılmaktadırlar. Yıllıkçıların iş sözleşmesi bir yıldır. Bunların altı 
aylık olanları da vardır. Hatta mevsimlere göre beş veya yedi aylık 
olanlara da rastlanır. Yurdumuzda tarım işletmelerinde devamlı iş-
çilerin önemi büyük olup, işletmenin asıl ağırlığı bu kategorideki iş-
çilerin omuzlaıına yüklenmiştir. Köylü işletmelerinde ve daha büyük 
işletmelerde asıl işi yapan ve düzenleyen başlıca işçiler bunlardır. Bu 
işçiler büyük çapta usta işçiler araşma girerler14. 

Geçici tarım işçileri: Tarım işçilerinin çoğunlukla geçici olması, 
önceden de belirttiğimiz gibi tarımsal yapının bir sonucudur. Geçici 
veya mevsimlik işçiler, tarım işlerinin yoğun bulunduğu zamanlarda 
bir bölgeden başka bir bölgeye giden tarım işçileridir. Bu gibi isçiler 
bizde özellikle endüstri bitkilerinin yetiştirildiği ve ilkbahar ve yaz 
aylarında büyük işgücü talep eden Çukurova ve Ege bölgelerinde bü-
yük önem taşımaktadır. "... Tarımsal istihdamın en yüksek noktasına 
çıktığı, Temmuz, Ağustos ayları hariç sadece tarım işçileri değil, küçük 
toprak sahipleri de, başka bir ifade  ile yeterli gelire sahip olmayanlar, 
tarım dışı istihdam olanakları aramaktadır. Bunların büyük bir kıs-
mının inşaat, maden ve karayolu işçiliği ya da yakın yerlerde fabrika 
işçiliği yaptıkları bilinmektedir"15. 

13 Türkiye'de Zirai Odalar Birliği, Tarım-lş  Kanun  Tasarısı,  Ankara, 1968 md. 1 
14 Murat Karayalçın, "Türkiye'de Tarım İşçisi, Çalışma Koşullan ve ücretler", 

Tarımsal  İşgücü  Sorunları,  Semineri,  Ankara, Milli Prodüktivite Merkezi Yay. DO. 99, 
tarihsiz, s. 138 

15 Karayalçın, a.g.e. s. 141 
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Geçici tarım işçileri iki kışıma ayrılmaktadır: 
a - Gündelikçiler: Bunlara yevmiyeciler adı da verilir. Ücretleri 

günlük, haftalık  veya aylık ödenebilir. 
b - Mevsimlik Tarım İşçileri: Bunlar da mahalli (yerel) ve göçmen 

işçiler biçiminde ikiye ayrılmaktadırlar. "Mahalli işçiler bulundukları 
yerlerde ya da yakın çevrede sebze, meyve ve fındık  hasat zamanla-
rında, saat veya günlük ya da işin birimine göre tesbit edilen ücretlere 
dayalı olarak mevsimlik tutulurlar. Göçmen mevsimlik işçilerse, işe 
göre çeşitli bölgelere tek başına ya da aileleriyle giden tarım işçileri-
dir"^. 

Yukarıdaki açıklamalarda tarım işçisinin tanım ve ayırımına yer 
verilmiştir. Dikkat edilecek olursa bu tanımlamalarda ortakçılık, ki-
racdık gibi kavramlar yer almamaktadır. Kiracılık ve ortakçılık, böl-
geler itibariyle farklılık  göstermekle beraber tarımsal üretim sürecine 
emeği ile katılan topraksız tarım işçisi ile büyük ölçüde ilişkilidir. Bu 
nedenle kısa da olsa bu ilişkiler üzerinde durmak gereklidir. 

"Kiracılık, mal sahibine verilecek kiranın elde edilecek üründen 
bağımsız olarak saptandığı bir işletme türüdür. Götürü kira büyük 
ölçüde nakdi olarak ödenir. Kiracılık özel anlaşmalara dayalıdır. Böl-
geler arası fark  göstermekle beraber hazineden kiralanan toprakla 
özel şahıslardan kiralanan topraklara yapılan ödemeler arasında bü-
yük farklılıklar  bulunmaktadır. Örneğin Adana'da hazineden kira-
lanan toprağın dönümüne üç lira kira verilirken, özel şahıslardan ki-
ralanan toprağın dönümüne 12-60 lira arası bir kira bedeli verilmek-
tedir"17. 

"Ortakçılık Türkiye'de mevcut toprak insan ilişkilerinin meydana 
çıkardığı yaygın bir işletme birimidir. Topraklarını işleyecek nakdi 
ve fiziki  üretim araçlarından yoksun toprak sahipleri arazilerini küçük 
parçalara bölerek topraksız ya da topraklı kişilere işletmektedirler. 
Ortakçılığın bir diğer çıkış şekli de şehirsel yerleşim ünitelerinde ya-
şayan arazi sahiplerinin topraklarını işler tutmak ve tarımsal gelir kay-
naklarını devam ettirmek arzularıdır. Mevcut ortakçılık koşullan üç 
noktada toplanabilir"18. 

a - Tarla mal sahibince verilir. Ortakçı emeğini kullanır ve elde 
edilen mahsul yarı yarıya bölünür. 

16 Y. a.g.e., s. 141-142 
17 Y. a.g.e., s. 132 . 
18 Y. a.g.e., s. 133 
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b- Mal sahibi tarla ve tohum verir, emek ortakçıya aittir, mahsul 
yarı yarıya bölünür. 

c - Mal sahibi tarlayı verir. Emek ve tohum ortakçıya aittir. 
Bu durumda mal sahibine mahsulun üçte biri verilir. 

"Görlüyor ki ortakçılıkla doğan bölüşüm ilişkisi üretici köylü-
nün ürünün bir kısmını toprak sahibine doğrudan doğruya teslimini 
gerektirmekte ve böylece feodal  ilişkilerde görüleni andırır bir şekilde 
açık-seçik, gizlisiz saklısız bir sömürmeyi mümkün kılmaktadır. Top-
rak sahibinin paymı bir nevî (ürün şeklinde) toprak kirası olarak yo-
rumlamak akla gelebilir, bu yorum ,arazilerini ortağa veren küçük top-
rak sahipleri açısından doğru sayılabilir. Ancak toprak sahibinin ağa, 
ortakçının yoksul köylü olduğu hallerde ortakçılığı kiracılıktan kesin-
likle ayırmak gerekir: Toprak kirası, götürü olarak veya dönüm ba-
şına hesaplanarak saptanır, elde edilen mahsule bağlı değildir; ortak-
çılıkta ise toprak sahibinin payı mahsule göre değişir"19. 

Çiftçi  ailelerinin önemli bir kısmını kapsayan ortakçı ve kiracılar 
bugün hiçbir kanuni ve hukuki garantileri olmadan başkalarının top-
rakları üzerinde çalışmaktadırlar. Yurdumuzda toprak sahibi ile or-
takçı ve kiracı arasmdaki bağlar tamamen "irade serbestici" kuralına 
tabi tutulmuş ve kanun koyucu bu konuda borçlar kanunundaki hası-
lat kirasına ait hükümleri yeter görmüştür. "Ortakçı ve kiracının 
sözleşme şartlarını toprak sahibi ile eşit bir şekilde tartışamayacağı 
düşünülürse, bu irade serbestisi prensibinin ortakçı ve kiracı aleyhine 
çalışacağı aşikardır"20. 

Ortakçılık koşulları yurdumuzda bölgeden bölgeye değişiklik 
gösterdiği gibi, ortakçılığın aldığı adlar da farklıdır.  Bu işletme biçimi-
ne Trakya ve Marmara yörelerinde "Yarıcılık", Orta Anadolu'da ve 
Güney Anadolu'da "Ortakçılık, Yevracılık", Doğu Anadolu'da ise 
"Marabacılık" adı verilmektedir21. 

Buraya kadar yapılan açıklamaları şöyle toparlayabiliriz: 
a - Türkiye'de, araştırmalarla tam olarak ortaya konulmamış 

bile olsa gizli işsizlik önemli bir sorundur. 
b - Gizli işsizlik az gelişmiş ülkelerde mevsimlik olarak ortaya 

çıkabilmektedir. 

19 Korkut Boratav, 100 Soruda  Gelir  Dağılımı,  İstanbul, Gerçek Yay. 1966 s. 123-124 
20 Suat Aksoy, 100 Soruda  Türkiye'de  Toprak  Meselesi,  İstanbul, Gerçek Yay. 

1969 s. 124. 
21 Y. a.g.e., s, 124-125 
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c- Toplumun sınıfsal  yapısı içinde alt kesimde yer alan tarım iş-
çisi, sürekli ve geçici biçiminde ikiye ayrılmaktadır; geçici tarım işçi-
leri de kendi içinde gündelikçi ve mevsimlik olarak ele alınmaktad'r. 

d - Ortakçılık ve kiracılık, yine sosyo-ekonomik yapı sonucu 
ortaya çıkmakta, bölgeler arası farklılıklar  göstermekte, maddi olanak-
ları mevsimlik işçilere oranla daha iyi durumda bulunmaktadır. 

Mevsimlik İşçilerin Çalışma Koşulları: 

Toprak-insan ilişkileri, doğanın tarımsal üretim üzerindeki et-
kileri, yerleşme düzeni, tarımsal üretimin gerekli kıldığı teknoloji gibi 
faktörler,  bu kısımda inceleenecek olan çalışma koşullarını yaratmak-
tadır. Üretilen ürünlerin farklılığı,  iklim, işgücünün yapı ve yoğun-
luğunun biçimlendirdiği çalışma koşullan, aşağıda çeşitli başlıklar al-
tında ele alınmaktadır. 

1. Mevsimlik işçilerin geldikleri yerler ve sayıları: 

Mevsimlik işçilerin hangi işleri yaptıkları, nerelerden geldikleri 
ve 1973 yılma ilişkin sayıları burada belirtilecek konulardır. Aşağıda 
tablo halinde sunulan bu bilgiler, İş ve İşçi Bulma Kurumu'nun "Mev-
simlik Toplu İşçi İstihdam Rehberi"nden derlenmiştir22. Tabloda yer 
alan iller, mevsimlik işçilerin sayıca fazla  olduğu illerdir. 

Tablodaki verilerden (1973 yılı verilerini içeriyor) bir yıl içinde, 
belirtilen illerde bir milyondan fazla  mevsimlik işçinin çalıştığı anla-
şılmaktadır. Bunun yansına yakın bir kısmı çevre illerden sağlanmak-
tadır. 

Mevsimlik işçi çalıştıran illerde, önce o ildeki işçilerin istihdam 
edildiği, yetmediği takdirde çevresindeki yakm illerden mevsimlik işçi 
temin edildiği ve bunlar da yeterli olmadığı takdirde daha uzaktaki 
illerden mevsimlik işçi getirildiği tablodaki verilerden ortaya çıkarılan 
özellikler arasındadır. 

Bazı illerin ise hem işçi verdiği hem de işçi aldığı görülmektedir. 
Bu illerde dışarıdan gelenlerle, il dışına gönderilenlerin bulunması, 
yapılan işlerin niteliklerinin farklılığından  ileri gelmektedir. Örneğin 

22 İş ve İşçi Bulma Kurumu, Mevsimlik  Toplu  İşçi  İstihdam  Rehberi, Ankara, Yay. 
no. 110, 1974: Buradaki sayısal veriler kurumun saptayabildiği veriler olup gerçekte bu 
sayının kuruma başvurmayanlarla birlikte daha fazla  olacağı açıktır. 

(• 
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Tablo 1 işçilerin Geldikleri Yerler ve Sayıları 

İller Yapılan iş çalışan sayısı 11 dışından 
gelen sayısı 

gelinen yerler 

Adana Pamuk çapası 
Pamuk seyreltme 
pamuk sulama ve 
toplama çeltik ekimi. 
Çeltik hasadı inşaat 
Tütün dikimi 

434.700 256.500 Hatay, Adıya-
man, Urfa,  Mar-

din, G.antep, 
Maraş, Van, 
Malatya, Siirt 
Sivas 

Antalya Pamuk çapası 
Orman Teraslama 

60.400 6.600 Konya, Afyon, 
Burdur, Uşak 
Muğla, İsparta 

Aydın Pamuk çapası 
Tütün dikimi 
Zeytin toplama 
Zeytin toplama 
Pamuk toplama 
Kömür çıkarma 
Çam dikimi 

94.530 28.175 Denizli, Bur-
dur İsparta, 
Uşak Afyon, 
Urfa,  Hatay, 

Muğla,Erzurum 
Kütahya Balı-
kesir 

Edremit Zeytin toplama 
Pamuk dikimi 
Pamuk çapası 
Pamuk toplama 

50.000 8.450 Çanakkale 

Bursa Orman ağaçlandırma 
Pancar çapası 
Pamuk çapası 
Çeltik ekimi 
Çeltik hasadı 
Pancar sökümü 

7 48.500 17.700 Balıkesir, 
Uşak Edirne 
Çanakkale 

Edirne Çeltik Kanal işçiliği 
Tuğla-kiremit işçiliği 
Küömr çıkarma 

20.050 4.850 Tokat, Ça-
nakkale Bursa, 
Konya, Çorum 
Kütahya Gü-
müşhane 

Hatay Pamuk çapası 
Pamuk toplama 

43.125 9.845 Adıyaman, 
Urfa  mardin 
Maraş Gazi-
antep 

İçel Sebze işçiliği 
Narenciye kesimi 
Orman teraslama 
Pamuk çapası 
Pamuk toplama 

29.000 9.200 Hatay, Ma-
latya Adıya-
man, Urfa 
Diyarbakır 
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Tablo l'in devamı 
İzmir Tütün dikimi 

Tütün çapası 
Tütün kırımı 
Zeytin toplama 
Pamuk Çabası 
Pamuk toplama 
Bağ çapası 
Hububat hasadı 

333.800 147.700 Denizli, Kü-
tahya Afyon, 
Balıkesir Kon-
ya, Uşak Niğ-
de, Yozgat 

K. Maraş Pamuk çapası 
Pamuk toplama 
Pancar çapası 
Pancar sökme 

46.600 15.000 Gaziantep, 
Urfa  Mardin, 
Adıyaman 

Manisa Tütün dikimi 
Tütün çapası 
Bağ belleme 
Üzüm kesme 
Pamuk çapası 
Orman teraslama 
Kömür çıkarma 

38.500 17.450 Balıkesir, 
Kütahya Uşak 
Afyon,  Konya 
Kırşehir, An-
talya Samsun 

Muğla Tütün dikimi 
Tütün çapası 
Tütün kırma 
Pamuk çapası 
Pamuk toplama 
Zeytin toplama 
Orman teraslama 

29.300 13.450 Aydın, Deniz-
li, Uşak, Kars, 
Erzurum, Ağ-
rı, Burdur 

Rize Çay toplama 
Çay imalatı 50.000 29.000 Artvin, Trab-

zon Gümüş-
hane, Giresun 
Samsun, Ordu 

Hatay'a pamuk çapası ve pamuk toplaması işçiliği için Adıyaman, 
Urfa,  Mardin, Gaziantep ve Kahraman Maraş'tan mevsimlik işçi 
getirilmekte, Hatay'dan da diğer illere başka işler yapmak için işçi 
yollanmaktadır. Bunun dışında aynı işi yapmalarına karşın iş olmaması 
nedeniyle başka illere de gidilmesi, illere hem isçi alan, hem de işçi 
veren il olma özelliğini kazandırmaktadır. 

Tabloda da görüldüğü gibi en fazla  mevsimlik işçi istihdam edilen 
yerler, Adana ve İzmir'dir. Nüfus  veren yerler içinde en dikkati çekici 
olanı Güney Anadolu illeridir. Bunun dışında her il çevresindeki il-
lerden işçi almaktadır. 

2. Mevsimlik işçilerin çalışma süreleri: 

Kış ayları işsiz geçmesine karşın, İlkbahar aylarında iş mevsimi 
başlamakta ve Temmuz-Ağustos aylarında çalışma, en yüksek düzeye 
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ulaşmaktadır. Aşağıdaki işgücü fazlası  verileri bu konuda daha iyi 
fikir  vermektedir23: 

İşgücü fazlası 
Dönemler: 1967 1972 
Aralık-Şubat 7.800 7.686 
Mart-Mayıs 5.658 5.513 
Haziran 5.654 5.124 
Temmuz-Ağustos 910 910 
Eylül-Ekim 5.358 4.486 

Görüldüğü gibi işgücü fazlası  Aralık-Şubat döneminden sonra 
azalmakta Temmuz-Ağustos aylarında en düşük seviyesine ulaşmak-
ta, Sonbahar aylarmda bir miktar artış göstermekte ve kışın tekrar en 
yüksek noktasına ulaşmaktadır. 

Tarım işçiliğinin en yoğun olduğu Çukurova bölgesinde tarım 
işçilerinin istihdamları dikkati çekicidir. Bölgede taş aylarında gizli 
işsizliğin yoğun olmasma karşı, yaz aylarmda tanmsal faaliyetler  ancak 
bölge dışından gelen işçilerle karşılanabilmektedir. Örneğin 1967 yıl-

Tablo - 2: Adana'da çalışma devreleri ve çalışan miktarları: 

1967 
Devre kişi Yapılan iş 

Eylül - 30 Ocak 
1 Mart - 30 Aralık 

15 Nisan - 15 Temmuz 
15 Ağustos - 30 Ekim 

16.000 
56.000 

400.000 
700.00 

Pamuk Çırçırlama 
İnşaat 
Pamuk Çapası 
Pamuk toplama 

1973 
Devre kişi Yapılan iş 

30 Nisan - 31 Mayıs 
22 Haziran - 15 Temmuz 
30 Temmuz - 15 Ağustos 
31 Mayıs - 15 Haziran 
15 Haziran - 30 Haziran 
30 Temmuz - 15 Ağustos 
22 Ağustos - 7 Eylül 

1 Eylül - 30 Kasım 
1 Eylül - 31 Aralık 

31 Mayıs - 30 Haziran 
1 Temmuz - 15 Ağustos 

30 Eylül - 30 Ekim 
1 Mart - 30 Nisan 

137.000 
102.000 

33.000 
13.000 
11.000 
12.000 
7.500 

350.000 
5.200 

12.000 
6.000 

22.000 
25.000 

Pamuk Çapası »» 

Pamuk seyreltme 
Pamuk sulama 
2. Pamuk sulama 
3. Pamuk sulama 
Pamuk toplama 
Pamuk çırçırı 
Çeltik ekimi ve sulama 
2. Çeltik sulama 
Çeltik hasadı 
Karpuz toplama 

23 Karayalçın, a.g.e., s. 143 



MEVSİMLİK ŞÇİLER 275 

larında Adana'da çalışma devleri ve çalışanların miktarı (kadın-erkek) 
dışarıdan gelen işçiler de dahil olmak üzere şu şekildedir24: 

Daha önce de belirtildiği gibi Adana'da 1973 yılında çalışan mev-
simlik işçilerin (toplamı 434.700) 256.500 ü dışarıdan gelmektedir. 
Tablodan da görüleceği gibi işin gereğine göre çeşitli aylarda farklı 
sayıda işçiye gerek duyulmaktadır. Örneğin, Nisan-Temmuz ayların-
da yapılan pamuk çapası için ve Ağustos-Ekim aylarında toplanan 
pamuk için gereken mevsimlik işçi sayısı en yoğun olanlarıdır. Tüm 
işlerde Nisan-Ekim ayları arasmda yoğun iş gücü gereksinimi vardır, 
en çok bu aylarda çalışılmaktadır. 

Orta Anadolu Bölgesinde ise ilkbahar, genellikle ekim ve tarımsal 
faaliyetler  için hazırlık dönemidir. Temmuzla birlikte tarımsal faaliyet-
ler yoğunlaşır, Eylül başında tarladan dönülür ve ürün pazara götürü-
lür25. 

Ege bölgesinde Mart ve Nisan aylarında başlayan pamukla ilgili 
faaüyetler  Temmuzda iyice yoğunlaşır. Karadeniz bölgesinde ise is-
tihdam özellikle fmdık,  tütün, çay toplama mevsimlerinde yoğunlaşır. 

Tablo 3: izmir'de çalışma devreleri ve çalışan miktarları 

1967 

Devre kişi yapılan iş 

15 Nisan - 15 Mayıs 192.700 Tütün dikimi 
7 Nisan - 30 Eylül 34.000 İnşaat işleri 
1 Mayıs - 15 Haziran 117.900 Tütün çapası 

15 Mayıs - 30 Haziran 195.000 Pamuk çapası 
15 Mayıs - 15 Haziran 32.800 Hububat hasadı 
25 Haziran - 1 Ağustos 82.400 Tütün kırımı 

Temmuz - 30 Ağustos 18.000 Pamuk sulama 
25 Haziran - 1 Ağustos 82.400 Tütün kırma 
25 Eylül - 1 Kasım 152.000 Pamuk toplama 
1973 

Pamuk toplama 

Devre Kişi Yapılan iş 
1 Nisan - 31 Mayıs 86.600 Tütün dikimi 
1 Mayıs - 15 Haziran 56.800 Tütün çapası 

31 Haziran - 30 Ağustos 39.400 Tütün kırımı 
1 Kasım - 31 Aralık Y 27.500 Zeytin toplama 

25 Şubat - 1 Nisan 8.000 Bağ çapası 
1 Nisan - 1 Temmuz 133.200 Pamuk çapası, 1, 2, 3. 
1 Ekim - 15 Kasım 90.000 Pamuk toplama 
1 Mayıs - 1 Haziran 20.500 Hububat hasadı 
1 Kasım - 1 Nisan 20.500 Sebze, bahçe, naranciye. 

24 1967 yılı verileri için bk. İş ve İşçi Bulma Kurumu, Mevsimlik  Toplu  tşçi  istihdam 
Rehberi- Ankara, Yay. no. 38, 1967: 1973 yılı verileri için bk. İ. ve I.B.K.... Mevsimlik 
Toplu  işçi İstihdam  Rehberi, Ankara, yay. no. 110-1974. 

25 Karayalçın, a.g.e. s, 147 
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Doğu Anadolu bölgesinde özellikle iklim yapısının sertliği nedeniyle 
tarımsal faaliyetler  kış mevsiminde çok azalmaktadır. 

Örnek olarak ele alabileceğimiz İzmir'de de yukarıda belirtilen 
doğrultuda özellikler görülmektedir. İzmir'de 1967 ve 1973 yılı verileri 
şu şekildedir26. 

Ege bölgesinde de Nisan-Eylül ayları arasında özellikle tütün di-
kimi, tütün çapası, pamuk çapası ve pamuk toplama işlerinde yoğun 
ölçüde mevsimlik işçi çalıştırılmaktadır. Sayısal veriler dışarıdan gelen 
işçileri de içermektedir. 

Yukarıda belirtilen çalışma devrelerinden başka, günlük, haftalık 
çalışma sürelerine de değinmekte yarar vardır. 

Mevsimlik işçilerin ortalama olarak günde 14 saat çalıştığı hesap 
edilmiştir. Çalışmaya güneşin doğuşu ile başlanır ve akşam 23.30 da 
işe son verilir27. İşçilere bu çalışma süresince soluk adı verilen 2,5 saat-
lik dinlenme arası verilir, dinlenme saatleri şöyledir. Kahvaltıda 15 
dakika, öğle yemeğinde 40 dakika, solukta 40 dakika, ikindide 40 da-
kika, Kamu kesimindeki tarım işçileri genellikle günde sekiz saat ça-
lışmaktadırlar. İşverenle yapılan toplu sözleşmelerde sekiz saatten 
fazla  çalışmalar hükme bağlanmıştır28. 

Devlet istatistik Enstitüsünün nüfusu  15.000 den yukarı 52 kentsel 
yer ünitesinde yaptığı hane halkı işgücü anketinde çalışma saatlerindeki 
farklılıklar  yansıtılmaktadır29. Anketin uygulandığı yerlerde çalışan 
23 milyon kişiden 113.800 ü tarımsal faaliyetlerle  uğraşmaktadır. Ta-
rımsal faaliyetlerle  uğraşanların % 30.1 i haftada  49-64 saat, % 29.7 
si ise 65 saatten fazla  çalışmaktadır. 

Yine bir ankete göre köylerin sadece % 15.9 unda köylünün her 
zaman yapacak işi vardır. Köylerin % 80 inde ise köylüler bazı mev-
simlerde boş zamana sahip olabilmektedirler. Köylülerin boş zamanda 
Yaptığı işler; kahveye gitmek (% 64), hayvanlara bakmak, eve yakacak 
temin etmek, köyün ortak işleri ile uğraşmak, başka bir yere çalışmaya 
gitmek (% 2.3) gibi işlerdir30. 

26 Bu veriler İş ve İşçi Bulma Kurumunun (İ ve İ.B.K.) 1967 ve 1974 yıllarında ya-
yınlamış olduğu Mevsimlik Toplu İşçi İstihdam Rehberlerinden alınmıştır. 

27 Samet Ağaoğlu, "Memleketimizde Mevsimlik Ziraat İşçisi Meselesi" Ülkü  Dergisi, 
VII, 40 (Haziran, 1936) 273-286. 

28 Karayalçın, a.g.e., s. 148 
29 Devlet İstatistik Enstitüsü, Hanehalkı  İşgücü  Anketi,  Ankara, Nisan 1968 s. 68-469 
30 Ahmet Tugaç, İ. Yurt, G. Ergil, H.T. Sevil, Türk  Köyünde  Modernleşme  Eğilim-

leri  Araştırması,  rapor, I, Ankara, DPT yay. no. 860, SPD, Yay no. 198, W1970 s. 62. 
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3. İş ve işçilerin bulunma yöntemleri: 

"Tarım kesiminde emek arz ve talebinin karşılanması ülkemiz 
açısından önemli bir sorundur. Süratli makineleşmeye karşın doğru-
dan doğruya üretim ve üretimin gerekli kıldığı yan uğraşılar içinde 
örneğin fındık  toplama, kırma, otların ayıklanması v.b. el emeğinin 
yeri büyük olmaktadır. Tarımsal faaliyetlerin  yoğunlaştığı mevsim-
lerde, bazı bölgelerde bölge içinde emek arzı, talebi karşılayamamak-
ta, binlerce işçi bazen çoluklu çocuklu iş gücü sıkıntısı çekilen yerlere 
gelmekte ve işyerleri ile ilişki kurma olanakları aramaktadırlar. Kamu 
kesiminin tarımda emek arz ve talebini karşılayabilmek amacıyla il-
gili kurumunu etkin bir şekilde örgütleyememiş olması ülkemizde 
'iş aracılığı' ya da 'işçi müteabitliği' denilen müessesenin bugüne dek 
süregelmesine neden olmuştur"31. 

İş aracıları bölgelere göre farklı  isimler almaktadırlar. Ege'de iş 
aracısı dayıbaşı diye adlandırılır. Aracılar Trakya Bölgesinde drago-
man, Balıkesir yörelerinde kâhya, çavuş, Gaziantep'te ve Maraş'ta 
başcıl, Çukurova'da ise elçi adını alır. Elçiler, iş piyasasımn yoğunlaş-
tığı mevsimlerde ortaya çıkarak işverene karşı işçi, işçilere karşı işveren 
adına ilişki kurar ve emek arz ve talebini karşılarlar. Her elçi ilişki 
kurduğu çiftçiye  25-100 kişi götürür ve çiftçilerden  haftalık  alır. Her 
25 kişi için bir ırgat başı tayin eder, ona da bir haftalık  verir. Elçibaşı 
işçinin tüm kazancı üzerinde hak sahibidir. İşçinin gündeliğinden al-
dığı hisse % 5 dir. Elçinin yetkileri şöyledir32: 

a - İş şartlarını konuşur, 
b - İşçinin gündeliğini pazarhkla saptar 
c- İşçileri memleketlerine giderek toplar ve getirir 
d- Hastalanan işçinin geri gönderilmesi ya da ailesi ile ilişki kur-

ması yine elçiler aracılığıyla olur. 
e - İşçilere avans para verir, zamanı gelince de faizi  ile alır. 
f-  Kendi yardımcıları ile işveren adına üretimde işçileri denetler. 
Görüldüğü gibi üretime katkıda bulunmayan bu aracılar, iş ve 

işçi bulma gerekçesi ile, tarımsal üretimden önemli paylar almakta, 
gerek işveren gerek işçi için yüklü bir maliyet unsuru olmaktadır. Ka-
mu kesiminin, ilgili örgütünü etkin bir hale getirmesiyle bu aracıların 
ortadan kalkacağı açıktır. 

31 Karayalçın, a.g.e. s. 153. 
32 Bu konular için bk. Ağaoğlu, a.g.e. s, 277-278: Karayalçın, a.g.e. s, 153-154 
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4. Mevsimlik işçilerin ücretleri: 
Örgütleşme özgürlüğünün tarım kesiminde, çeşitli nedenlerle 

uygulama alanı bulamaması karşımıza işçi grupları arasında ikili bir 
yapı çıkarmaktadır. Bir yanda 1961 Anayasasının yasal olanakların-
dan yararlanarak çıplak ve sosyal ücretlerini arttırabilen hizmet ve 
sanayi işçisi, öte yanda örgütleşme özgürlüğünden büyük ölçüde yok-
sun ve aldığı ücretin sadece belli aylarda ve yörelerde asgari ücretlerin 
üstüne çıkabildiği tarım işçisi. 

1961 Anayasasında 45. maddede "Devlet çalışanların yaptıkları 
işe uygun insanlık haysiyetine yaraşır bir yaşayış seviyesi sağlamalarına 
elverişli adaletli bir ücret elde etmeleri için gerekli tedbirleri alır", 
hükmü vardır. 

1971 Yılında çıkarılan 1475 sayılı iş kanununun 33. maddesinde 
ücretlerin asgari hadlerinin belirlenmesi ile ilgili hüküm yer almaktadır. 

Tarım kesiminde işçi ücretleri ile ilgili olarak önemle ele alınması 
gereken konu asgari ücretler ve gerçek ücretler arasındaki ilişkilerdir. 
Buna değinmeden önce gelir dağılımı konusunda işçilerin payına düşen 
oranlara bir göz atacak olursak; düz işçilerin gelir dağılımında 100.000 
TL.mn üzerinde net harcanabilir gelir elde eden hiçbir hane görül-
memektedir. İşçi haneleri en çok 10-15.000 TL. lık gelir grubunda 
birikmektedirler. (İşçi hanelerinin % 32 si). En düşük gelir grubunda 
yer alan işçi haneleri toplam işçi hanelerinin % 2.7 si iken toplam işçi 
gelirinin binde üçünü almaktadırlar33. 

1951-1955 Devresinde asgari ücret gerek işkolları, gerekse böl-
geler bakımından çok dar bir sahayı kapsamıştır. Bu devrede sadece 
9 iş kolunda asgari ücret tesbitine başlanılmış, yalnız 12 ilimizde ma-
halli asgari ücret komisyonları kurulmuştur. Örneğin 1951 de pamuk 
çapa işinde Adana'da bir haftalık  asgari ücret 16.50 TL. Hatay'da bir 
haftalık  asgari ücret 13.75 TL. İçel'de bir haftalık  asgari ücret 18.00 
TL. idi34. 

1956-1960 yılları arası devrede ilk defa  asgari ücret rejimine tabi 
tutulan iş kollarının sayısı 31'e, asgari ücret tesbit komisyonları sayısı 
da 43 vilayete çıkmıştır. Bu devrede 16 yaşından küçük ve sosyal yar-
dım alan işçilerin ücretleri günlük 5.25 TL. 16 yaşından büyük ve sos-
yal yardım almayan işçilerin ücretleri ise günlük yedi liradır35. 

33 Devlet Planlama Teşkilatı, Gelir  Dağılımı,  1973, Ankara yay. no. 1496, 1976, s. 
163 

34 Şeker-lş Sendikası, Asgari Ücretler, Ankara Yay. no. 5, 1969 s. 52 
35 Y. a.g.e. s. 53 
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1961-1964 devresinde asgari ücretlerin yeni işkollarındaki geliş-
mesinde nisbi bir gerileme görülmektedir. 16 yaşından küçüklere gün-
de 7-12 TL. yaşından büyüklere 8.25 TL. günlük ücret ödeniyordu36. 

"Asgari ücretler Anayasa Mahkemesince iptal edilen 931 sayılı 
iş kanununa dayalı olarak, 1969 yılında tesbit edilmiştir. Buna göre 
asgari ücretler altı bölgede 15.50 TL. ile 19.50 TL arasında olacaktır. 
Asgari ücret Yönetmeliğine göre bu ücret miktarları bütün iş kolları 
için geçerlidir. Başka bir ifade  ile tarım iş kolunda da ödenecek asgari 
ücretler bölgelere göre 15.50-19.50 TL dan aşağı olamaz. Bununla 
beraber tarım kesiminde asgari ücretlerin uygulanmakta olduğunu iddia 
etmek güçtür. 1971 programında Ege, Marmara ve Doğu Anadolu 
bölgelerinde tesbit edilmiş asgari ücretlerin altında ödeme yapılırken, 
özellikle işgücü kıtlığı olan Karadeniz yörelerinde, işçilerin asgari 
ücretlerin üzerinde ücret sağladıkları belirtilmektedir"37. Genel eğilim 
bu olmakla birlikte bazı tarımsal faaliyetlerde  asgari ücretlerin üzerine 
çıkabilmektedir. Aşağıda yer alan veriler ücretler konusunda bölgeler 
itibariyle daha iyi fikir  verecektir38. 

Tablo 4: Mevsimlik işçi ücretleri. 

İller Yapılan iş Ücret (TL olarak) 
1967 1973 

Aydın Pamuk çapa 8-12 günlük 20-30 günlük 
Tütün dikimi 10-15 " 25-40 " 
Tütün çapa 10-15 " 25-35 " 

Edirne Çeltik işçiliği 18 " 25-30 " 
Kömür çıkarma 14 " Tonu 80 

Adana Pamuk çırçırlama 14 " 30 günlük 
Pamuk çapası 54 Haftalık 19 günlük 

Mersin Narenciye çapa 15-25 günlük 25-50 günlük 
Pamuk çapa (1.) 8-15 " Rayice göre ücret 
Orman teraslama 450 Aylık 28-30 günlük 
Pamuk toplama 400 Aylık Rayice göre ücret 

Rize Çay imalatı (fab-
rikada) 15 günlük 30 günlük 
Çay toplama 15-20 " 35-50 " 

Yukarıda belirtilen verilerdeki ücretler, arz ve talep koşullarına 
göre belirlenmekte ve zaman zaman içşiler arasındaki rekabet nedeniy-
le de arz ve talebin belirlediği seviyenin altına düşebilmektedir. Ayrıca 
mahalli işçiler mevsimlik işçi akımı nedeniyle işsiz kalmamak için daha 
az ücretıe çalabilmektedirler. 

36 Y. a.g.e. s. 54 
37 Karayalçın, a.g.e. s. 170 
38 İ ve İ.B.K., Mevsimlik Toplu İşçi İstihdam Rehberi Ankara 1974 de derlenmiştir. 
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Yukarıdaki ücret miktarları, sağlanan diğer olanaklarla birlikte 
düşünülmelidir. Eğer, yatacak, yiyecek v.b. sağlanıyorsa bu ücret daha 
doyurucu olabilmekte, aksi durumda ise alman ücretin bir kısmı da 
bu gibi giderlere gitmektedir. 

Yiyecek ve yatacak gibi sorunlara da aşağıda değinilecektir. 

5. Beslenme ve barınma: 

İnsanın temel ihtiyaçları, başka deyimle işçinin yaşaması ve op-
timal verim ile çalışması için gerekli ihtiyaçlar sırasıyla sayılacak olur-
sa, aşağıdaki kalıba uymak en doğru şekil olacaktır39: beslenme, ba-
rınma, giyinme, ısınma, aydınlanma, dinlenme ve eğlenme. İnsan gere-
ği gibi beslenemeyecek barınma, giyinme, ısınma ve aydınlanma gibi 
temel ihtiyaçları karşılanmayacak olursa önce sağlığı tehlikeye girebil-
mekte ve verimi son derece düşük olmaktadır. 

Türkiye'de bir tarım işçisi bir kilo et satın alabilmek için 12 saat, 
endüstri işçisi 6 saat çalışmak zorundadır. Bu durum işçileri ucuz ve 
şişirici yiyecekler almaya zorlamaktadır40. 

Konumuzu oluşturan mevsimlik işçilerin çalıştıkları sürece bes-
lenmeleri genellikle işverene ait bulunmaktadır. İşverenin kaç öğün ve 
ne miktarda yemek vereceği ya o bölgenin örf  ve adetlerine göre belir-
lenmekte ya da elçi veya dayıbaşı gibi aracılarla işveren arasındaki 
görüşmelerle saptanmaktadır. Örneğin Çukurova'da pamuk çapasın-
da işçilere verilen yemek şu şekildedir: Kahvaltıda 250 gram ekmek, 
öğle yemeğinde 250 gram ekmek ve buğday yarması pilav, ikindi ye-
meğinde 250 gram ekmek ve yağsız ayran, akşam yemeiğinde 250 gram 
ekmek ve buğday yarması çorbası verilir41 

"İşgücü sıkıntısı çekilen yerlerde işyerine ulaşımda olduğu gibi, 
işçiler daha iyi beslenme olanaklarına sahip olmaktadırlar. Örneğin 
işveren pancar ekimi alanlarında çalıştırdığı işçilere yemekten ayrı 
olarak çay da vermektedir. Sendikalı tarım işçilerinin beslenme koşul-
lan toplu sözleşmelerde yeralmakta ve genellikle bu işçilere yemek pa-
rası verilmektedir42. 

39 Osman Nuri Koçtürk, Beslenme Sorunu,  Genel-İş yay, 1967 
40 Y. a.g.e. s. 12 
41 Karayalçın, a.g.e. s. 158 
42 Y. a.g.e. s. 139 
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Barınma durumu da yoğun işgücünü gerektiren durumlarda mev-
simlik işçiler için büyük önem kazanmaktadır. Çalışma sırasında ba-
rınak durumunu saptayan en önemli husus iklimdir. Örneğin Çukur-
ova'da çalışma aylarındaki sıcaklık gölgede 35-40, güneşte 50-65 dere-
ce arasmda olduğundan işçinin yatağa ve üstü kapah yere ihtiyacı yok-
tur43. Bu nedenle işçiler geceleri çiftlik  damlarında samanlık, odunluk 
gibi yerlerde geçirmektedirler. Yani işçi açıkta yatmaktadır, işveren 
sadece hasır vermektedir44. İşçinin asıl barınak sorunu şehirde bulun-
dukları zaman vardır. Şehirde işçi, mezarlıklarda yatmakla sari has-
talıklara yakalanmaktadır45. Bazı yerlerde yabancı işçilerin çalışmak 
üzere gittikleri köylerde ev kiralayarak barınma olanağı elde ettikleri 
görülmektedir46. İş ve İşçi Bulma Kurumunun özellikle tarım işçileri-
nin barınmalarını sağlamak üzere açtığı yurtlar ihtiyacı karşılamaktan 
uzaktır. 

Mevsimlik Toplu İşçi İstihdam Rehberinde yer alan "Sağlanan 
yardımlar" bölümünde işverence işçiye şu yardımların yapıldığı gö-
rülmektedir47. Adana'da yatacak yer ve yemek bedeli olarak üç lira 
verilir. Antalya'da yataksız çadır ve baraka verilir. Aydın'da bir kısım 
işverenlerce yatacak yer verilir. Kiralık ev temin edilir. Edremit'te 
zeytin toplayanlara yatacak yer, yakacak, ocak, yağ verilir. Bursa'da 
yatacak yer, yağmurluk, aşevi verilir. Edirne'de üç öğün yemek ve ya-
tacak yer verilir. İzmir'de tütün çardağı, bağ evleri sağlanır, yakacak, 
yiyecek verilir. Manisa'da yatacak yer ve üç öğün yemek verilir. Muğ-
la'da ise yatacak yer verilir. 

Görülüyor ki yapılan yardımlar çok yetersizdir. Çünkü yatacak 
yer ya çadır, ya çardak şeklinde olmakta ve tüm işçilere sağlanama-
maktadır. Yiyecekler ise proteinsiz olup, sadece kepekli ekmek, çorba, 
ayrandır. Yiyecek bedeli alanlar ise bunun büyük bir kısmım yiyece-
ğinden çok örneğin transistörlü radyo taksidine ayırmaktadır. Bu du-
rumda mevsimlik işçilerin beslenme ve barınma koşullarının yeter-
sizliği ortadadır. Bu sorunlara, hükümet, işveren grupları ve sendika 
lar yeterince eğilmemişlerdir. 

6. İşyerine gidiş: 
"Tarımsal faaliyetlerin  yoğunlaştığı dönemlerde binlerce işçi bu-

lundukları yerlerden Ege ve Çukurova bölgelerindeki işyerlerine git-

43 Ağaoğlu, a.g.e. s. 279 
44 Karayalçın, a.g.e. s. 159 
45 Ağaoğlu, a.g.e. s. 279 
46 Karayalçın, a.g.e. s. 160 
47 1 ve l.B.K. Mevsimlik Toplu İşçi İstihdam Rebheri, Ankara 1977'de derlenmiştir. 
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mektedirler, İşçilerin elçiler ya da dayıbaşları tarafından  işe yerleş-
tirildikleri yerlerde ulaşım masrafları  genellikle işveren tarafmdan  öden-
mektedir. Ege bölgesinde, bölge işçileri, pamuk çapa ve toplama işine 
kadınlı erkekli olarak ve kamyonlarla 20-100 kişilik gruplar halinde 
gelmektedirler. Yiyecek, giyecek ve kullanacakları eşyaları da birlikte 
getirilir. Pancar çapasında işçiler yakm yerlerden traktör ya da araba-
larla taşınmakta, uzak yerlerden ise kamyonlarla getirilmektedir. Ta-
şıma, işgücünün kıt olduğu yerlerde önem kazanmaktadır"48. İşvere-
nin önce kendi bölgesindeki işçileri çalıştıracağı, eğer bu yetmezse ula-
şım masrafını  da yüklenerek uzaktan işçi getireceği de buradan kolay-
ca anlaşılır. Mevsimlik işçi göçü bu nedenle kısa mesafeli  olmaktadır, 
yani şveren ulaşım masrafını  yakın illerdeki işçileri getirip çalıştıra-
rak azaltmaya çalışır. 

7. örgüt durumları ve sosyal güvenlik: 

Mevsimlik işçilerin sosyal güvenlikleri, tüm çalışanların sosyal 
güvenliklerinden soyutlanamaz. Genel bir çerçeve içinde düşünül-
düğünde ülkemizde çalışanların çoğu sosyal güvenlik kapsamma gün 
geçtikçe girebilmekte fakat  tarım kesimi ihmal edilmektedir. "Ülke-
mizde tarım kesiminde çalışanların sosyal güvenliklerinin sağlanama-
masının önemli nedenleri vardır. Bunlar; işletmelerin küçük aile tipi 
işletme şeklinde olanlarının çokluğu ve sonuçta verim düşüklüğü ile 
işletme sahiplerinin prim ödeme gücü olmayışı, tarım kesiminde ça-
lışanların hem işçi hem işveren olması nedeniyle kapsam saptanması 
güçlüğü, çalışanların çoğunluğunun yardımcı aile efradı  olarak çalış-
ması gibi nedenlerdir. Birde ayrıca tarım kesiminin özelliği olarak mev-
simlik çalışma önem kazanmakta ve büyük oranda gizli ve açık işsizlik 
görülmektedir..."49 Bütün bu nedenler sosyal güvenliğin tarım işçi-
lerine yaygınlaştırılmasını engellemektedir. 

Örgütleşme açısından mevsimlik işçilerin geçici olarak çalışan 
kişiler olması nedeniyle karşılaştıkları güçlükler vardır. En başta sen-
dikaya girememe yer alır. Nedeni de sendikaya girme halinde işten çı-
çıkanlacağı korkusudur. Bu durum aslında sürekli işçiler için de ge-
çerlidir. Böylelikle de sendikacılık bu kesimlerde yaygmlaşamamak-
tadır. Bu konuda sendikacılar açısından da güçlükler vardır; 

48 Karayalçm, a.g.e. s. 158 
49 Taner Karahasanoğlu, "Türkiye'de Tarım İşgücünün Sosyal Güvenlik Mesele-

leri", Tarımsal  işgücü Sorunları  Semineri,  Ankara, MPM yay. no. 99, tarihsiz s. 46 
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"Bir tarım işyerine teşkilatlanma amacıyla giden sendikacılar 
orada sendika kurup, toplu iş sözleşmesi yapana kadar işveren açısın-
dan kısa sayılmayacak, en az üç-dört aylık bir mevsim, bir süre geç-
mektedir. Bu iş yerinde çalışanlar toplu iş sözleşmesi imzalanana dek, 
ferdi  iş hukukunun kendilerine sağlaması gereken hukuki korumdan 
yoksundurlar. Açık ve gerçekçi bir deyişle işveren, sendikalaşan bu 
işçileri bir kanunun korunmasında olmadıklarından ihbar ve kıdem 
tazminatları gibi ödemeler yapılmasına gerek kalmadan işten çıkara-
bilirler ve çıkarmaktadırlar. Ferdi iş hukukunun hiçbir şekilde hima-
yesinde olmayan, çoğunlukla zaten geçici olarak işe alınmış bulunan 
bu işçiler, işverenin kendisini her an işten çıkarma tehdidi, endişeşi, 
kolaylığı karşısında istese de sendikaya girememektedir. Tarım işkol-
larında örgütlenmiş sendika liderleri, sırf  işçiye işten çıkarılma sonu-
cunu doğuracağından özel işyerlerine giremediklerini ifade  etmekte-
dirler. İşbulma imkanlarının darlığı, işin geçici nitelikte oluşu, işin 
genellikle vasıflı  işçi olmaya ihtiyaç göstermemesi gibi nedenler, işçi 
açısından işi kaybetmeyi göze almayı zorlaştırırken, yine aynı nedenler 
işveren açısmdan işçi çıkartmayı fazla  düşündürücü, mali yönden riskli 
bir davranış olarak görmemektedirler. Sendikaya üye olan işçinin işine 
kolaylıkla son verilebilir olması, bir yandan tarım sektöründe örgüt-
lenmenin güçlüğünü, hatta imkansızlığını açıklarken, diğer yandan da 
yine aynı neden tarım işkolunda özel ve kamu sektörleri bakımından 
sendikalaşmanın çok farklılık  göstermesini de izah etmektedir"50. 

Ülkemizde tarım sektöründeki sendikalarda örgütlenme yeter-
sizdir. Yapılacak iş bu alandaki sendikaların birleşmesini, gelişmesini 
ve güçlenmesini sağlayıcı önlemler almaktır. Nüfusumuzun  önemli 
bir kesimini oluşturan tarım işçileri ve bunun içinde yer alan mevsimlik 
işçiler de örgüt desteğine kavuşarak sosyal güvenliklerine ulaşabile-
ceklerdir. 

Sonuç: 

Mevsimlik işçilerin çalışma koşulları incelenirken bunların belli 
başlı sorunlarının yasal olarak korunmamalan, bir örgüt desteğine 
sahip bulunmamaları, işsizlik, barınma, beslenme, ücret azlığı olduğu 
belirtilmiştir. 

50 Rüçhan Işık, "Türkiye'de Tarım Sektöründe Sendikacılık Hareketleri" Tarımsal 
İşgücü  Sorunları  Semineri,  Ankara, MPM yay no. 99, tarihsiz s. 93 
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Toplumsal yapımızı oluşturan sınıflar  arası dengesizlikler, top-
lumun parçalanması sonucu doğurur. Bu nedenle alt sınıf  tabakaların-
dan biri olan mevsimlik işçilerin sorunlarının çözümü, tanm-iş yasa-
sının bir an önce çıkarılması ile olanaklıdır. Ancak tarım-iş yasa ta-
sarısında yer alan bazı noktalar değiştirilerek örneğin toplu iş sözleş-
mesi kurumu getirilmesi, tarım sektöründe deneme süresinin uygu-
lanmaması, çalışma süreleri ile dinlenme sürelerinin yeniden düzen-
lenmesi ve dinlenme sürelerinin çalışma saatlerinden sayılması gibi 
hükümler getirilmelidir51. 

Uzun süreden beri devam eden işçi ve işveren sorunlarını üç ana 
maddede toplayabiliriz52: 

a) Ücretlerin zamanında ödenmesi 
* 

b) İşçilerin İşsiz kalmamaları 
c) İşverenlerin işsiz kalmamaları 
Bu sorunlar İş ve İşçi Bulma Kurumunun etkinliğini arttırması ve 

örgütünü yaygınlaştırması sonucu giderilebilecek türde sorunlardır. 
İş ve İşçi Bulma Kurumunun yanısıra tarım işçilerinin yoğun olduğu 
yerlerde, yukarıda da değinilen sendika çalışmaları, kooperatif  hareket-
leri ve benzeri yardımlaşma biçimlerini teşvik ederek aracıları ortadan 
kaldırmak, sorunların çözümüne yardımcı olabilecek uygulamalardır. 

Mevsimlik işsizlik için alınacak daha değişik önlemler de vardır. 
Örneğin, tarım sanayiinin geliştirilerek büyük fabrikaların  ürünleri 
ile rekabete girişecek veya birbirlerini tamamlayacak biçimde modern-
leştirilmesi, her tarım bölgesinde bir yerel yatırım programı uygula-
maya konularak boş mevsimlerde işsiz kalan işgücünün bu program 
çerçevesinde birkaç yıl çalıştırılması, bazı tarım bölgelerinde çeşitli 
tarım usulleri denenerek ve tamamlayıcı diğer tarımsal ürünlere de yö-
nelerek işsizliğin azaltılması v.b. yollar işsizliği kısmen azaltabilecek 
yollardır53. 

İktisadi yönden az gelişmiş ülke niteliği taşıyan yurdumuzda sa-
nayileşme ve iktisadi kalkınma çabalarına paralel olarak ulusal eko-
nomide önemli bir yeri olan tarım sektörünün daha verimli ve daha 

51 Bu konularda geniş bilgi için bk. Hüseyin Ekmekçoğlu, "Tarım iş Kanunu Ta-
sarısının İşçi Açısından Tahlili", Tarımsal  işgücü Sorunları  Semineri,  Ankara, MPM yay 

no. 99 tarihsiz s. 116-121. 
52 Ağaoğlu, a.g.e. s. 280 
53 Bu konular için bk. T.C. Çalışma Vekaleti, İşsizlikle  Mücadele,  çev. Cahit Talaş, 

Ankara, 1 ve l.B.K. Yay no. 15, 1953 s. 178-184. 
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ileri bir düzeye getirilmesi zorunludur. Böylece konumuzu oluşturan 
mevsimlik işçiler de çoğu sorunlarını giderme olanağına kavuşmuş 
olurlar. Yurdumuzda tarımın yeter derecede ilerlemediği, genişleme-
diği ve ilkel bir tekniğe dayandığı, verimlilik oranının düşük olduğu 
bir gerçektir. 

Toplumsal sorunlar bilinerek ona göre yürütülecek bir politikayla 
dengeli bir toplumsal yapı kurnlabilir. Mevsimlik işçilere ilişkin çalış 
ma koşullan daha geniş kapsamlı olarak ve derinliğine araştınlır ve 
sorunlar tüm boyutları ile ortaya konulursa, bu sorunların çözümü 
için neler yapılması gerekeceği de daha iyi ortaya çıkar. Bu tür sorun-
ların giderilmesi ülke refahı  ve sosyal güvenlik açısından da yarar sağ-
lar, dengeli bir toplumun kurulmasına yardımcı olur. 
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ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM ÜYE VE YARDIMCILARINA GÖRE 
'ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİ OLAYLARİ'NİN NEDENLERİ VE 

ÇÖZÜM YOLLARI. 

Dr. Birsen GÖKÇE 

Üniversite, içinde bulunduğu toplumsal yapıya göre nicelik ve ni-
telik kazanarak eğitim işlevlerini yerine getiren toplumsal bir olgudur. 

Üniversite ya da okulun oluşumu, aile kurumundaki yapısal de-
ğişmelerin bir sonucudur. Toplumsal farkıllaşma  süreci içinde eğitim 
işlevini aileden devralan okullar da farklılaşarak  üniversiteleri oluştur-
muştur. Bir okul olarak toplumda eğitim işlevini yerine geitren üni-
versiteler, genç nüfusa  hizmet veren, çeşitli alanlarda öğretim ve araş-
tırma yapan kuruluşlardır. 

Toplumsal bir olgu olarak üniversiteler, toplumsal yapı ile sıkı 
bir işbirliği içinde olduğundan, toplumsal düzeyde oluşan sorunların 
üniversiteyi, üniversite düzeyinde oluşan sorumların da toplumu et-
kilemesi doğaldır. 

Üniversitenin eğitim ve öğretim hizmetlerinden yararlanan öğren-
ciler ise konumları itibariyle hem üniversite, hem de toplumda oluşan 
sorunlardan etkilenirler. 

Toplumsal yapıdan ya da üniversiteden kaynaklanan sorunlara 
duyarlılık gösteren öğrenciler, sorunlar ve sorunların çözümü üzerinde 
çeşitli eylemlere yönelmektedirler. Öğrenci eylemleri, toplumsal dü-
zeyde oluşan gençlik olaylarının bir bölümünü oluşturmaktadır. Bu 
araştırmanm konusu da gençlik olaylarının yalnızca üniversite öğrenci 
olayları bölümüdür. 

Araştırmamızın amacı ise, üniversite öğretim üye ve yardımcıları-
na göre Türkiye'de oluşan üniversite öğrenci olaylarının nedenlerini ve 
çözüm yollarını saptayabilmektedir*. . 

* Bu küçük çaplı araştırma aynı zamanda Sosyal Bilimler alanında yetiştirilmekte 
olan asistanlar için öğretim aracı olarak hazırlanmıştır. Bu nedenle araştırma planlaması, 
örneklerin seçilmesi, soruların hazırlanışı, uygulanışı ve değerlendirilişi aşamalarında bir-
likte çalıştığımız, Ali Erkul, İbrahim Çılga, İnan Özer, ve Hamza Uygun'un ve araştırma 
verilerinin derlenişinde Dr. Faruk Kocacık'm bu çalışmaya katkıları büyük olmuştur. 
Kendilerine teşekkür ederim. 
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Türkiye'de üniversite öğrenci olaylarının başlangıcı oldukça es-
kidir. Tarihi gelişim içinde bir sıralama yapmak gerekirse olayları; 
1) Cumhuriyetin ilanından önce 2) Cumhuriyetin ilanından 1968'-e 
kadar, 3) 1968 yılı sonrası olarak gıuplandırmak mümkündür1. Tarihi 
açıdan yapılan bu değerlendirme açısından araştırmamız üçüncü gruba 
girmektedir. Verilerin 1978 yılında toplanması doğal olarak toplumdaki 
son on yılın birikimini yansıtmaktadır. 

Araştırmanın sorun alanı 18-28 yaş grubundaki gençlerden oluş-
maktadır. Yüksek öğrenim gençliği "Toplumun öteki kesimlerinden 
bir nitelik farkıyla  ayrılır. Bu üretim süreci dışında, yüksek öğrenim 
yapmak üzere bir araya gelmiş, toplu yaşayan ve bu yüzden benzer 
alışkanlıkları bulunan toplu hareket edebilen genç insanların oluştur-
duğu bir bütündür"2. 

Yüksek öğrenim içinde bulunduğu öğrenim süreci sonucunda 
kazandıkları bilinçle hem üniversite içi sorunlara hem de toplumsal 
sorunlara karşı duyarlı ve kendi açılarından çözüm önerileri getiren 
dinamik bir grup niteliğindedir. Öğrenci olayları bir anlamda öğrenci-
lerin bu dinamik niteliklerinden kaynaklanmaktadır. 

Araştırma kapsamına Ankara Üniversitelerindeki üniversite öğ-
retim üye ve yardımcıları girmektedir. Üniversite öğretim üye ve yar-
dımcıları 1750 Sayılı Üniversiteler Kanunu çerçevesinde üniversite 
düzeyinde, üniversite yönetimine katılma, ders verme akademik ça-
lışmaları yönetme ve araştııma işlevlerini yerine getirirler. Görevleri 
nedeniyle öğretim üye ve yaıdımcıları tüm öğrenci olaylarını hem göz-
lemleyen hem de değerlendiren kişiler olmaktadırlar. Bu kişiler öğretim 
üyesi olarak Pıofesör,  Doçent, yardımcıları olarak da öğretim görevlisi, 
Asistan ve Uzmanlardan oluşur. Öğrenci olaylarını öğrencilerle birlikte 
paylaşan kişiler olarak üniversite öğrenci olaylarının nedenleri konu-
sunda öğretim üye ve yardımcılarının görüşleri büyük önem taşımak-
tadır. Ayrıca çözüm yolları konusunda oluşturacakları önerilerin üni-
versite dışı değerlendirmelerden daha sağlıklı ve yansız olacağı bek-
lentisiyle araştırma kapsamına öğretim üye ve yardımcıları alınmış 
konunun onlardan edinilecek verilerle belirlenmesine ve açıklığa ka-
vuşturulmasına çalışılmıştır. 

1 Tarihçe için bkz. Muammer Taylak, Öğrenci Hareketleri, (Saltanat II. Meşrutiyet 
ve Cumhuriyet) Ankara 1969: * 

Osman Anolat,, Üniversite  Gençliğinin  tarihsel  gelişimi  ve sorunları,  1970 TRT Bilim-
sel Araştırma Ödülü. 

2 A.T. Kışlalı Öğrenci  Ayaklanması,  Bilgi Yayınevi Ankara, 1974, s. 16. 
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Genellikle toplumdaki bütünleşme ve denge konularına öncelik 
veren yapısal işlevsel (fonksiyonel)  yaklaşım benimsenerek davramş 
bozuklukları üzerinde yoğunlaşan bir alan çalışması gerçekleştirilmiştir. 

Yapısal-işlevsel yaklaşım, temelde toplumun alt sistemlerindeki 
değişmeleri açıklamaya ve toplumsal değişme dinamiğini bu yolda orta-
ya koymaya çalışan bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım daha çok içinde ya-
şanılan toplumun birimlerine ve bunların alt sistemlerine yönelir. 

Üniversitelerin toplumda işlevsel farklılaşmaya  bağlı olarak or-
taya çıkışı, toplumsal yapı ve kültürel yapıdaki çelişkilerin neden ol-
duğu toplumsal eylemlerin açıklanmasına olanak vermektedir. 

Toplumdaki yapısal farklılaşma  süreci içinde geleneksel ya da bü-
yük ailenin yerine getirdiği üretim, tüketim, eğitim v.b. gibi çeşitli iş-
levler fabrikalar  okullar, gibi yeni kurulan yapılar tarafından  yerine 
getirilmeye başlanmıştır3. Üniversite öğrenci olayları da bu farklılaş-
malardan büyük ölçüde etkilenmektedir. 

Toplumsal eylem olarak öğrenci olayları içinde oluştukları top 
lumun ürünüdür. Bu nedenle üniversite öğrenci olaylarını konu alan 
bu araştırmada toplumsal eylemin ya da öğrenci olaylarının içinde olan 
kişilerin, öğrencilerin ele alınması gereklidir. Yapısal-işlevsel yaklaşım 
"toplumun alt sistemlerini incelerken bireye kadar iner. Toplumun 
bir üyesi olarak bireyi belli bir toplumsal rol içinde ele alır"4. Bu ne 
denle araştırmanın konusu açısından yapısal işlevsel yaklaşım, toplum 
sal düzeyde olduğu kadar bireysel düzeyde de odaklaşma, anlamlı 
sonuçlara ulaşma olanağını sağlayıcı bir nitelik taşımaktadır. 

ARAŞTIRMAYA  İLİŞKİN  ÖZELLİKLER 

Araştırmaya ayırabileceğimiz zaman maliyet ve eleman gibi un-
surlar dikkate alınarak konunun sınırlı tutulmasına özen gösterilmiş-
tir. Bu nedenle sadece Ankara kentindeki Üniversitelerin öğretim üye 
ve yardımcılarının, üniversite öğrenci olaylarının nedenlerine ve çö-
zümlerine ilişkin görüşlerini saptamak amaçlanmıştır. 

Araştırma evrenimiz Üniversitelerarası Kurul Genel Sekreterli-
ğinin 1975-1976 yılı üniversiteler yıllığında liste halinde sunulan An-
kara üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniver-

3 Birsen Gökçe, "Aile ve Aile tipleri üzerine bir inceleme", H.Ü.  Sosyal  ve Beşeri 
Bil.  Dergisi,  cilt 8, Sayı 1-2 Ekim 1976 s. 46-47. 

4 Birsen Gökçe, Gecekondu  Gençliği,  H.Ü. yay. Ankara, s. 23. 
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sitesi öğretim üye ve yardımcılarından oluşmaktadır. Yalnız bu üni-
versitelerin kadrolarında bulunan yabancı dil okutmanları evrenimizin 
dışında bırakılmıştır. Buna göre evrinimiz 3778 öğretim üye ve yardım-
cısından oluşmaktadır. Bunun 1701 birimi Ankara Üniversitesine, 
1327 birimi Hacettepe Üniversitesine, ve 754 birimi de Orta Doğu 
Teknik Üniversitesine aittir. 

ÖRNEKLEM: 

Evrenimizin % 3 ünün örneklem olarak seçilmesine karar veril-
miştir. 3778 olan evrenin % 3'ü 113 kişidir. Evrenimizi oluşturan üç 
üniversitenin öğretim üye ve yardımcılarının toplam sayısını, evrendeki 
birimlerin toplam sayısına oranlarından hareketle, 113 birim üç kı-
şıma ayrılmıştır. Her üniversite de ayrıca kendi içlerinde Sosyal ve Fen 
bilimleri (Tıp dahil) olmak üzere iki alt tabakaya bölmüştür. 

Bu aşamadan itibaren orantılı tabakalı örnekleme başvurulmuş-
tur. Her bilim dalındaki profesörler,  doçentler ve öğretim yardımcıları 
en alt birimi oluşturmuştur. Bunun yararlı yönü; tabakalar içinde var-
yansın küçük tutularak, her tabakadan alınan örnek adedinin diğer 
örneklem tekniklerine oranla daha az olmasıdır. Ayrıca tabakalı ör-
nekleme-tekniği çeşitli tabakalardaki sonuçların ayrı ayrı elde edile-
bilmesini ve bu tabakalar arasındaki farklılığı  karşılaştırma olanak-
larını sağlamıştır. 

Buna göre 113 birimin dağılmı şu şekilde olmuştur. 
\ 

1) Ankara Üniversitesi (170100/3378 = % 45) 51 kişi. 
2) Hacettepe Üniversitesi (132700/3378 = %35): 39 kişi, 
3) Orta Doğu Teknik Üniversitesi (75400/3378 = 20): 23 kişi. 
113 birimin Fen ve Sosyal Bilimlerde Akademik ünvanlara göre 

dağılımında birimlerin evren içindeki oranlan ve aynı oranların örnek-
lemde de yer alması dikkate alınarak şu şekilde hazırlanmıştır: 

Fen Bilimlerinden Tıp da dahil olduğu için örneklemin % 60 ı 
67 kişi, Sosyal Bilimlerden örneklemin % 40.ı 46 kişi olmak üzere top-
lam 113 kişi seçilmiştir. 

Akademik ünvanlara göre dağılım r 
Profesörler  örneklemin % 15 i 17 kişi, 
Doçentler örneklemin % 25 i 29 kişi. 
ve Asistanlar örneklemin % 60 ı 67 kişidir. 
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Örneklemi oluşturan 113 birimine ulaşabilmek için rastlantısal 
örnekleme tekniğine başvurulmuş, buna göre her üniversiteye ait ev-
ren listesinden Fen ve Sosyal Bilimler ile akademik unvanlara göre 
seçilmesi gereken kişi sayısı, listedeki toplam sayılarına bölünerek 
(N /n) kaç birimde bir seçme yapılma gerekliliği saptanmıştır. 

Ancak 113 birimi elde edebilmek için 150 soru kağıdı dağıtılmasına 
karşın, çoğu birimlerin soru kağıtlarını yanıtlamadan iade etmesi ya 
da soruların çoğunun yanıtlanmamış olması, değerlendirmenin 84 
soru kağıdına göre göre yapılmasını zorunlu kılmıştır. 

84 soru kağıdının dağılımları şu şekildedir: 
Ankara Üniversitesi % 40 34 kişi 
Hacettepe Üniversitesi % 40 34 kişi 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi % 20 16 kişi 
TOPLAM ' 84 kişi 
Sosyal Bilimler % 47 39 kişi 
Fen Bilimleri % 53 45 kişi 
TOPLAM 84 kişi 
Profesörler  % 14 12 kişi 
Doçentler % 18 15 kişi 
Asistanlar % 68 57 kişi 
TOPLAM 84 kişi 

Bu değerlendirmeler sonunda 113 birime göre planlanan örnek-
lem oranları ile 84 birimlik örnekleme oranlarının, aralarında ufak 
değişmeler olmasına karşın korunduğu göze çarpmaktadır. Üniversite 
öğretim üye ve yardımcılarına yöneltmek üzere hazırlanan soru sayısı 
onbeştir. Sorular, kurulan birtakım varsayımların sınamaya yönelik 
değildir. Bunun nedeni araştırma için varsayım ortaya konamamasıdır. 
Bir konuda etkin varsayımlar kurabilmek için bir takım verilerin daha 
önceden ortaya konulmuş olması gerekir. Bu nedenle bu çalışma ile 
bir durum saptaması yapılmaktadır. 

Sorular çoktan seçmeli olarak hazırlanmıştır. Açık uçlu sorular ol-
dukça sınırlı tutulmuştur. Araştırmanın yapıldığı dönemin sorunlu* 
olması nedeniyle samimi cevap alamama düşüncesiyle açık uçlu so-

* Toplum içinde kaba kuvvetle kendini belli eden sapık davranış ve tutumların Üni-
versiteyi ve mensuplarını hedef  aldığı dönem. Sayısal veriler için bu konuda bkz. Orhan 
Apaydın: Kim  öldürüyor,  Çağdaş Yayınları İstanbul, 1978. . 
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rulara fazla  yer verilmemiştir. Koşullar çalışmanın biçimini de etki-
lemiş, mülakat tekniği yerine soru kağıdı uygulanmıştır. Böylece kim-
liklerin gizlenmesine özen gösterilmiştir. 

Tabloların bir örnek hazırlanarak sunulmasının planlanmasına 
karşın, soruların özellikleri nedeniyle bir kısım tabloların farklı  biçim-
lerde sunulması gerekmiştir. 

ARAŞTIRMA  SONUÇLARININ  SUNULMASI: 

Araştırmada elde edilen bulgular sorulma sırası korunarak soru 
başlıkları altında sunulmaktadır. Soru, başlık ve tablo numaralan ay-
nıdır. 

/ 

1. Türkiye'deki üniversite olaylarının başlangıçtaki nedenleri: 

Birinci soruda yer alan ve bu konuya ilişkin olarak toplanan ce-
vaplar Tablo l'de yer almaktadır. Ülkemizdeki üniversite öğrenci 
olanlarının başlangıçtadaki temel nedenleri sosyal bilimcilere göre 
öncelik sırasıyla üç grupta toplanmaktadır; 

ToplüVnsal düzene karşı tepki % 41 le birinci sırayı, Eğitim ve öğ-
retim sorunları % 32 le ikinci sırayı olmaktadır. Üçüncü sırada belir-
tilen nedenler arasında % 33 le eğitim ve öğretim sorunları, % 22 ile 
toplumsal düzene karşı tepki, % 18,5 le gencin içinde bulunduğu dö-
nemin psikolojik etkileri ve aynı oranda diğer ülkelerdeki öğrenci 
olayları söz konusu edilmiştir. Burada belirtilmesi gereken nokta, me-
zuniyetten sonra iş bulamama endişesi seçeneğinin önemsenmeyecek 
denli çok küçük bir yüzde toplamasıdır. 

Fen bilimlerinde de, üniversite öğrenci olaylarının başlangıcındaki 
temel nedenler için yapılan sıralama, Sosyal Bilimlerdeki cevaplayıcı-
ların belirledikleri sıradan pek farklı  değildir. Bu bilim dallarındaki 
öğretim üye ve yardımcıları da; Birinci neden olarak; 'toplumsal dü-
zene karşı tepkiyi, % 45A' İkinci neden olarak; ,gencin yaşamakta 
olduğu psikolojik değişmenin etkisi'ni % 26.6 ve üçüncü neden olarak 
da, eğitim ve öğretim sorunları'nı % 26.9 vurgulamaktadırlar. 

Fen ve Sosyal Bilimler ayrımı yapılmaksızın, tüm cevaplar bir 
arada değerlendirildiğinde üniversitelerdeki öğrenci olaylarının baş-
langıçtaki temel nedenin birinci sırada toplumsal düzene karşı tepki, 
ikinci ve üçüncü sıralarda ise "eğitim ve öğretim sorunları" ile "gencin 
yaşamakta olduğu psikolojik değişmeler" in olduğu görülmektedir. 



Tablo 1 Türkiye'deki Üniversite Olaylarının Başlangıçtaki Nedenleri 

Seçenekler 
Sosyal Bilimler Fen Bilimleri Toplam 

Seçenekler 1. Neden 2. Neden 3. Neden 1. Neden 2. Neden 3. Neden 1. Neden 2. Neden 3. Neden 
n /o n % n V 

/o 
n V 

/o 
n % n % n V 

/o 
n % n % 

Eğitim ve öğretim sorunları 8 27.6 8 32.0 9 33.3 10 18.2 12 22.0 14 26.9 18 21.4 20 25.3 23 29.1 
Mezuniyetten Sonra iş bulamama endişeleri 1 3.4 1 4 . 0 1 3 .7 - - 4 7 .4 6 11.5 1 1.2 5 6.3 7 8.8 
Diğer ülkelerdeki öğrenci olaylarının etkisi 2 6.9 7 28.0 5 18.5 8 14.5 6 11.0 8 15.4 10 11.9 13 16.4 13 16.4 
Gencin yaşamakta olduğu psikolojik değişmelerin etkisi 3 10.3 6 24.0 5 18.5 8 14.5 14 26.6 13 25.0 11 13.0 20 25.3 18 22.8 
Toplumsal düzene karşı tepkiler 12 41.4 3 12.0 6 22.2 25 45.4 13 24.0 13 24.0 37 44.0 16 20.2 11 14.0 
Çeşitli cevaplar 3 10.3 - - 1 3.7 4 7.2 5 9 .0 6 11.5 7 8.3 5 6.3 7 8.8 

Toplam 29 99.9 25 100 27 99.9 55 89.9 54 100 52 99.9 84 99.8 79 99.8 79 99.9 
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2. Günümüz öğrenci olaylarının nedenleri: 

Günümüz öğrenci olaylarının temel nedenlerinin sosyal bilimcilere 
göre derecelendirilmesinde de birinci soruya alman cevaplarla büyük 
bir paralellik gözlenmektedir. 

Toplumsal düzene karşı tepki' % 68.8 le birinci sırada, 'gencin 
yaşamakta olduğu psikolojik değişmelerin etkisi' % 34.4 le ikinci sı-
rada, % 37.5 le ,eğitim ve öğretim sorunları' üçüncü sırada yer almak-
tadır (Tablo 2). 

Fen bilimlerinden alınan cevaplar arasında % 58.5 le 'toplumsal 
düzene karşı tepki', % 28.6 ile ,gencin yaşamakta olduğu psikolojik 
değişmelerin etkisi" ve yine % 28.6 ile ,toplumsal düzene karşı tepki' 
.seçenekleri, gündüz üniversite öğrenci olaylarının derecelendirilen 
önemli nedenleri olarak belirlenmektedir. 

Alınan cevaplar Fen ve Sosyal bilimler ayırımı yapmaksızın de-
ğerlendirildiğinde; 

% 59.2 ile »toplumsal düzene karşı tepki' birinci sırada, 
% 30.8 ile ,gencin yaşamakta olduğu psikolojik değişmelerin et-

kisi' ikinci sırada, 
% 34.1 ile ,eğitim ve öğretim sorunları' ile ve aynı oranda 'gencin 

yaşamakta olduğu psikolojik değişmelerin etkisi' üçüncü sırada yer 
almaktadır. 

Böylece bu soruda da, bir önceki sorudakine benzer sonuç alın-
mıştır. Öğrenci olaylarının temel nedeni ,toplumsal düzene karşı tep-
ki', dir. Diğer iki neden ise ,gencin içinde yaşamakta olduğu psikolo-
jik değişmelerin etkisi' ve 'eğitim ve öğretim sorunları'dır. 

3. Öğrenci olaylarının gelişiminin uğradığı değişiklikler: 

Bu konuda alınan cevaplar, cevaplayıcılarm akademik ünvanları 
çerçevesinde değerlendirilmiştir (Tablo 3). 

Bu yöndeki gruplandırmada seçenekler arasındaki yüzde dağılımı 
önemli bir farklılık  göstermemektedir. Her üç grubun da büyük bir 
yüzdesi % 48.8 i öğrenci olaylarının şiddet eylemlerine dönüştüğü' 
noktasında birleşmektedir. 

Yine her üç grupta da, ikinci sırayı % 28.6 yla .öğrenciler arasın-
daki ideolojik farklılaşmalar  ve gruplaşmaların arttığı' seçeneği al-
maktadır. 



Tablo 2 Türkiye'deki Üniversite Olaylarının Günümüzdeki Nedenleri 

Seçenekler Sosyal Bilimler Fen Bilimleri Toplam Seçenekler 

1. Neden 2. Neden 3. Neden 1. Neden 2. Neden 2. Neden 3. Neden 2. Neden 3. Neden 
n % n % n % n % n % n % n % n " % n % 

Eğitim ve öğretim sorunları 1 3.6 8 27.6 9 37.5 2 3.8 11 22.4 18 32.7 3 3.7 19 24.3 27 34.1 
Mezuniyetten sonra iş bulamama endişesi 2 7.1 1 3 .4 2 8.3 - - 2 4.1 9 16.3 2 2.5 3 3.8 11 14.0 
Diğer ülkelerdeki öğrenci olaylarının etkisi _ _ 3 10.3 1 4.1 1 1.9 1 2.1 ? 3.6 1 1.2 4 5.1 3 3.8 
Gencin yaşamakta olduğu psikolojik 

10.3 1 4.1 1 1.2 5.1 

değişmelerin etkisi 2 7.1 10 3.44 8 33.3 7 13.2 14 28.6 19 34.6 9 11 .1 24 30.8 27 34.1 
Toplumsal düzene karşı tepki 17 60.8 5 17.2 2 8.3 31 58.5 14 28.6 3 5 .4 48 59.2 19 24.3 5 6 .3 
Çeşitli cevaplar 6 21.4 2 6 .9 2 8.3 12 22.6 7 14.2 4 7 .2 18 22.2 9 11.5 6 7 .6 
Toplam 28 100 29 99.8 24 99.8 53 100 49 100 55 99.8 81 99.9 78 89.8 79 99.9 

Tablo 3 öğrenci Olaylarının Gelişimini Etkileyen Nedenler 

Seçenekler Sosyal Bilimler Fen Bilimleri Unvanlara Göre Toplam G. Top. Seçenekler 

Prof. 1 Doç. | 
I | 

Asis. Prof. 1 Doç. | 
1 1 

Asis. Prof. 1 Doç. I Asis. n 1 % 

Her hangi bir değişikliğe uğramamıştır _ 2 _ _ _ 1 1 
1 . 2 2 | 2 .3 

Siyasal eylemlerle bütünleşmiştir. - | - 5 3 3 1 5 3 1 3 1 10 16 | 19.0 
Öğrenciler arasındaki ideolojik farklı- 1 1 1 1 1 1 
laşmalar ve gruplaşmalar artmıştır. 1 1 ı 1 4 2 1 5 1 11 3 1 6 15 24 | 28.6 
Şiddet eylemlerine dönüşmüştür 2 1 2 | 10 3 1 4 | 20 5 6 • | 30 41 | 48.8 
Cevapsız 1 1 - 1 - . - - 1 _ 1 | 1 .2 
Toplam 4 1 3 | 21 8 1 12 | 36 12 1 15 1 57 84 | 99.9 
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Tablo 3'deki sayı ve yüzdelerin dağılımından da anlaşılacağı üze-
re, Türkiye'deki öğrenci olayları, başlangıcından bu yana önemli de-
ğişiklikler geçilmiştir. Bu değişikliklerine önem dereceleri konusunda 
cevaplarda büyük bir parelellik gözlenmektedir. 

Türkiye'deki öğrenci olaylarında görülen en önemli değişiklik, 
bulgulara göre olayların 'şiddet eylemlerine dönüşmesi' biçiminde 
olmuştur. 

İkinci sırada belirtilen önemli değişiklik, 'öğrenciler arasındaki 
ideolojik farklılaşmaların  arttığı ve farklı  ideolojileri benimseyen öğ-
rencilerin gruplaşmalar oluşturduğu' noktasındadır. Üniversite öğretim 
üye ve yardımcılarının bu soruya verdikleri cevaplar değerlendirildi-
ğinde günümüzde üniversite öğrencilerinin tamamen ideolojik grup-
lara ayrılmış olduğu ve bu ideolojik gruplar arasındaki çekişmenin de 
şiddet eylemlerine (kavgaya, öldürmeye) dönüştüğü kanısında olduk-
ları, ayrıca bu türden tüm şiddet eylemlerinin, siyasal boyut' kazandığı 
görüşü çarpıcı bir biçimde ortaya çıkmaktadır. 

4. öğrenci olaylarının şiddet eylemlerine dönüşmesinin nedenleri: 

Üniversite öğretim üye ve yardımcıları % 43.3 ile şiddet eylemleri-
ne dönüşme nedeni olarak, farklı  öğrenc' gruplarının kendi görüşlerini 
egemen kılmak istemeleri görüşünde birleşmektedirler (Tablo 4). 

Siyasal partilerin öğrencileri kendi amaçlan için kullanmak is-
temeleri % 31.2' ,Toplumsal sorunların öğrenci olayları aracılığıyla 
arka plana atılmak istenmesi' % 16.9, ..Güvenlik kuvvetlerinin tarafsız 
davranmaması' % 6.1 le, öğrenci gruplarının şiddet eylemlerini kamu 
oyuna ,kendi isteklerini duyurma aracı benimsemeleri' biçiminde ce-
vaplayanlar ise % 1.2 oranındadır. 

Bu konuda sosyal bilimler ve fen  bilimleri öğretim üye ve yardım-
cılarının dağılımı değişik ağırlıklar göstermektedir. Sosyal Bilimlerde 
"farklı  öğrenci gruplarının kendi görüşlerini egemen kılmak istemeleri" 
görüşü % 53.5 iken Fen Bilimlerinden bu görüş % 37.5 e düşmektedir. 

Buna karşın ikinci seçenekte 'siyasal partilerin öğrencileri kendi 
amaçları için kullanmak istemeleri Sosyal Bilim grubunda % 25 iken 
Fen Bilimlerinde % 33.9 e yükselmektedir. Aynı eğilim 'toplumsal 
sorunların öğrenci olayları aracılığıyla arka plana atılması ve ,güvenlik 
kuvvetlerinin tarafsız  davranmaması' seçeneklerinde de görülmekte-
dir. 



Tablo 4 Öğrenci Olaylarının Şiddet Eylemlerine Dönüşmesi Nedenleri 

Sosyal Fen Akademik Ünvanlara Göre 
Nedenler Bilimler Bilimleri ı opıam 

Prof. Doç. Asis. 
n % n % n % n % n % n % 

Farlı öğrenci gruplarının kendi görüşlerini 
egemen kılmak istemeleri 15 53.5 21 37.5 36 43.3 4 30.8 5 33.3 77 48.2 
Siyasal partilerin öğrencileri kendi amaçları 

48.2 

için kullanmak istemeleri 7 25.0 19 33.9 26 31.2 8 61.5 4 26.7 14 25.0 
Toplumsal sorunların, öğrenci olayları aracı-

14 25.0 

lığı ile arka plana atılmak istenmesi 3 10.8 11 19.6 14 16.9 _ _ .3 20.0 11 19.6 
Güvenlik kuvvetlerinin tarafsız  davranmaması 2 7.1 3 5.1 5 6.1 _ 7, 13.3 3 5 .4 
öğrenci gruplarının şiddet eylemlerine, kamu-

13.3 5 .4 

oyuna kendi isteklerini duyurma aracı olarak 
benimsemeleri _ _ 1 1.8 1 1.2 _ 1 6.7 
Çeşitli cevaplar — _ 1 1.8 1 1.2 _ _ 1 1.8 
Cevapsız 1 3.6 - - - - 1 7 .7 - -

Toplam 28 100.0 56 100.0 83 99.9 13 100.0 15 100.0 56 100.0 
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Büyük bir olasılıkla birinci seçenekte % 16 yı bulan fark  sosyal 
bilim alanında çalışanların konuları gereği öğrencileri daha yakından 
değerlendirebilme fırsatlarına  sahip oluşlarından ileri gelmektedir. 
Akademik ünvanlar çerçevesinde yapılan dağılımda da öğrenci ile daha 
çok ilişkisi olan asistanlar grubu da öğrenci olaylarının şiddet eylem-

•lerine dönüşmesini % 48.2 le farklı  öğrenci gruplarının kendi isteklerini 
egemen kılma görüşüne bağlanmaktadırlar. 

Öğrenci olaylarının şiddet eylemine dönüşmesi konusunda; pro-
fesörler  % 61.5 le birinci sırada siyasal partileri suçlu bulurken, doçent 
ve asistanlar, öğrencilerin özellikle kendi gruplarının etkisi altında kal-
dığını ileri sürmektedirler*. 

Sonuç olarak, gençlerin hem siyasal partilerden hem de farklı 
düşünceler doğrultusunda tutum ve davranış geliştiren öğrenci grup-
larından fazlasıyla  etkilendikleri görülmektedir. Bu durum aslında 
gencin içinde bulunduğu çağın özellikleriyle de bağdaşmaktadır. 

5. Batı'daki üniversite öğrenci olaylarının büyük ölçüde durmasına 
karşın ülkemizde sürmesinin nedenleri: 

Bu soruya alman cevaplarda ülkenin az gelişmişlikten kurtula-
mamış olması, öğrenci olaylarının çözümüne ilişkin köklü önlemlerin 
alınmayışı ve siyasal partilerin olayların sürüp gitmesinde yarar gör-
meleri görüşleri % 22.9 ile eşit bir dağılım göstermektedir. Olayları 
dış güçlerin etkisine bağlayanlar ise % 24.1 i oluşturmaktadır (Tablo 
5). Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler ve akademik ünvanlara göre yapılan 
dağılımlarda da benzer durumlarla karşılaşılmaktadır. 

Burada vurgulanması gereken nokta üniversite mensuplarının, 
öğrenci olaylarının sürüp gitmesiyle, eğitim sistemi arasmda doğrudan 
bir ilişki kurmamış olmalarıdır. 12 Eylül sonrasındaki uygulamalar 
üniversite mensuplarının bu konuda gerçekçi bir yaklaşım içinde ol-
duklarını göstermektedir. Eğitim sisteminde bir değişiklik yapılmak-
sızın alman diğer önlemlerle üniversiteler normal görevlerini yapabilir 
duruma gelmişlerdir. 

6. Üniversite öğrenci olayların toplumsal doğurguları: 
Üniversite öğrenci olaylarının en önemli toplumsal doğurgusunun 

ne olduğu konusunda da gerek Fen Bilimler, ve gerek sosyal Bilimler, 

* Bu konuda bkz. özen Ozankaya, "Türkiye'de Terörün Etkenleri ve Çözüm Yol-
ları', SBF  Dergisi,  Cilt XXXIV, 1980 s. 53. 



Tablo 5 Üniversite Öğrenci Olaylarının Batıda Durmasına Karşın Ülkemizde Sürmesinin Nedenleri 

Sosyal Fen Akademik Ünvanlara göre 
Nedenler Bilim Bilimleri Toplam 

Prof. Doç. Asis. 
n % n % n % n % n % n % 

Eğitim Sisteminin düzeltilememesi _ 1 1.8 1 1.2 1 1.8 
Ülkemizin az gelişmişlikten kurtulmaamış 

1 1.2 1 

olması 4 14.3 15 27.3 19 22.9 3 25.0 3 20.0 13 23.2 
öğrenci olaylarının çözümüne ilişkin köklü 

20.0 13 23.2 

önlemlerin alınmayışı 10 35.7 9 16.4 19 22.9 2 16.7 5 33.3 12 21.4 
Siyasal partilerin olayların sürüp gitmesinde 

12 21.4 

yarar görmeleri 8 38.6 11 20.0 19 22.9 3 25.0 3 20.0 13 23.2 
Dış güçlerin olayların devamı için destekte 
bulunmaları 6 21.4 14 25.4 20 24.1 3 25.0 4 26.7 13 23.2 
Çeşitli cevaplar - - 5 9.1 5 6.90 1 8.3 _ 4 7.1 
Toplam 28 100.0 55 100.0 83 100.0 12 100.0 15 100.0 56 99.9 
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gerekse akademik unvanlara göre yapılan dağılımda görüşler ağırlıklı 
biçimde iki grupta toplanmıştır. (Tablo 6). 

Alman cevaplarda % 30 civarında üniversitelerin eğitim ve öğretim 
hizmetlerini yeterince gerçekleştiremedikleri ve % 46.6 oranında da top-
lumda huzursuzluğun arttığı vurgulanmaktadır. Toplam olarak ce-
vaplayıcılarm beşte dördü üniversite olaylarının olumsuz toplumsal 
doğurguları konusunda birleşirken, beşte biri de olumlu toplumsal 
doğurguların olduğunu ve toplumda bilinçlenmenin 'yaygınlaşmasını" 
4 sağladığını ileri sürmüşlerdir. 

7. Üniversite öğrenci olaylarinin üniversite dışma taşarak tüm 
toplumu etkiler duruma gelmesinin nedenleri: 

Başlangıçta, eğitim ve öğretim sorunlarından kaynaklanan neden-
lerle başgösteren ve üniversite sınırları içinde oluşan öğrenci olayları, 
giderek bir farklılaşma  içine girmiştir. Üniversite dışından, toplumun 
diğer kesimlerinde oluşan siyasal birikimler öğrenci olaylarının nitelik 
ve niceliklerinin değişmesine neden olmuştur. Böylece son aşamada 
yapısal farklılaşma  gösteren üniversite öğrenci olayları, üniversite dı-
şma taşmış ve tüm toplumu etkileyen bir duruma dönüşmüştür. 

Olaylarm gösterdiği değişim, ve ulaştığı boyutlar değişimin neden-
lerinin incelenmesini zorunlu kılmaktadır. 

Üniversitedeki öğretim üye ve yardımcılarının % 25 ine göre; bu 
değişimin başlıca nedeni olaylarm üniversite düzeyindeki sorunları 
aşarak toplumsal düzeni değiştirmeye yönelik eylemlere dönüşmüş 
olmasında aranmalıdır. Toplumsal düzen değişikliği önerilerini bera-
berinde getiren olaylar amacma ulaşabilmek üzere üniversite dışına 
taşmış ve tüm toplumu etkileyen bir duruma gelmiştir (Tablo 7). 

Buna paralel olarak, ikinci sırada egemen güçlerin kendi düzen-
lerini sürdürmek, farklı  ideolojilere sahip grupların da kendi görüş-
lerini yaymak için öğrenci olaylarından yarar ummaları ve yurt dı-
şındaki güçlerin kışkırtmaları seçenekleri bir arada değerlendirilince 
% 22.5 ile ideolojik boyut önem kazanmaktadır. 

Toplumsal düzen değişikliği önerilerinin niteliği olayların ideolojik 
özünü belirlemiştir. Sorunların, üniversiteyi aşarak tüm toplumsal 
yapıdan kaynaklandığı konusunda belirli bir ideolojik boyutlu eylem-
lerin içine girmişlerdir. Öğrenci olaylarının tüm toplumu etkiler du-
ruma gelmesinde % 19.1 ile siyasal partilerin rolü üçüncü sırada gel-
mektedir. 



Tablo 6 Üniversite Olaylarının Toplumsal Doğurguları 

Toplum duğurgular sosyal Bil. fen  bilim. Toplam Akademik ünvanlara göre Toplum duğurgular 
n % n % n /o n Prof. n Doc.% n Asis.% 

Üniversiteler, eğitim ve öğretim hizmetlerini 
yeterince gerçekleştirememektedirler. 4 14.8 21 36.8 25 29.8 3 25.0 7 46.7 16 28.6 
Üniversitelerin kamuoyu karşısındaki saygın-

25.0 46.7 16 28.6 

lığı olumsuz yönde etkilenmiştir. _ _ 4 7 .0 4 4 .8 __ _ 6.7 1 1.8 
Toplumda bilinçlenmenin yaygınlaştırılmasını 

1 1.8 

sağlamıştır. 4 14.8 11 19.3 15 17.8 1 8.3 3 20.0 11 19.6 
Toplumda huzursuzluğun artmasına neden ol-

20.0 11 19.6 

tur. 18 66.7 21 36.8 39 46.4 7 58.3 4 26.6 78 50.0 
Çeşitli cevaplar 1 3.7 - _ 1 1.2 1 8.3 
Toplam 27 100.0 57 99.9 84 100.0 12 99.9 15 100.0 56 100.0 
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Tablo 7 Üniversite öğrenci olaylarının Üniversite dışına taşarak tüm Toplumu 
Etkiler Duruma gelmesinin nedenleri 

Nedenler Dağılım 

Öğrenci olaylarının üniversite düzenini aşarak toplumsal düzeni değiş-
tirmeye yönelmesi 
Siyasal partilerin olayların sürmesinden yarar ummaları Hükümetin 
önlemede yetersiz kalması 
Hükümetin olayları önlemede yetersiz kalması 
Üniversitedeki eğitim sisteminin yetersizliği ve sorunların çözülmemiş 
olması 
Egemen güçlerin kendi düzenlerini sürdürmede öğrenci olaylarından 
yarar ummaları 
Farklı ideolojilere sahip grupların kendi görüşlerini yaymak için öğrenci 
olaylarından yarar ummaları 
Yurt dışındaki güçlerin kırkırtmaları 
Yurt dışındaki güçlerin kırkırtmaları 
1961 Anayasasının getirdiği özgürlükler 
Cevapsız 

n % 

21 25.0 

16 19.1 

7 8.3 

9 10.7 

5 5.9 
6 7.1 
6 7.1 
8 9 .5 
1 1.2 

11 13.1 

Toplam 84 100 

Üniversitelerin eğitim sisteminin yetersizliği ve üniversite içi so-
runların çözülememiş olması % 10.7 ve hükümetin olayların önlemede 
yetersiz kalışı % 8.3 gibi görüşlerde üniversite olaylarının topluma 
yansımasmda önemli etkenler olarak görülmektedir. Böylece olaylar 
üniversite dışma kaydırılmış, etkin önlemler alınamamış ve sonuç 
olarak toplumda çeşitli fraksiyonlarm  çatışmaları yaygınlaşmaya baş-
layarak olaylar öğrenci olayı niteliğinden tamamen bağımsız, siyasal 
platformun  günlük ve vazgeçilmez öğeleri halini almıştır. 

Bu konuda ileri sürülen nedenler öğretim üye ve yardımcılarının 
ifadelerine  sadık kalmarak aynen aşağıya alınmıştır. 

"Toplumda genel bir huzursuzluk ve hoşnutsuzluk vardır. Top-
lum, anarşik eylemlerin yayılmasına hazırlanmış durumdadır. Devlet 
kurumlarına, üniversitelere ve toplumun üst katını oluşturan yüksek 
öğrenim görmüş, yüksek mevkilerde bulunan kişilere, bir-çoğu gayri 
meşru kâr sağlayan meslek ve iş erbabına karşı birçok kişi husumet 
beslemekte ve eyleme geçebilmek, hoşnutsuzluğunu haykırabilmek için 
fırsat  kollar durumda bulunmaktadır. Ekonomik durum, iş ve dış 
politika durumu, fiat  yükselmeleri, hükümet içindeki uyumsuzluk, 
teorik olarak bile alman ücret ve maaşm birçok kişinin geçmini sağ-
lamasına olanak vermeyişi, dengesiz kazanç ve vergiler, trafik  düzen-
sizliğinden şehir havalarının kirlenmesine kadar çok değişik olgularda 
(amiyane deyimi ile) Türkiye'de ipin ucunun kaçırılmış olması, top-
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lumu masum bir öğrenci olaymı bile hemen benimseyecek ve birçok 
kişiyi eyleme sürükleyecek hale getirmiştir. Çok kimse hayatından mem-
nun kalmakta, her isteyen adam öldürebilmekte veya banka soyabil-
mektedir. Siyasal tartışma, insanî ve uygar ölçülerin dışına çıkmış, 
memleket silahlı düello yapılan western kasabalarına benzetilmiştir. 
Bence nedenler bunlardır. Kanımca artık bir "üniversite öğrenci ola-
y ından sözetmek doğru değildir". 

"Öğrenci olaylarının üniversite içinde kalabilmesi ve toplumu et-
kiler hale gelmemesi olay nedenlerinin sadece üniversiteye ait olması 
ile mümkündür. Oysa, olayların nedeni, başlangıçta üniversiteye ait-
miş gibi görünmüşse de, büyük ölçüde dış etkenlere bağlıdır ve gitgide 
kapsamı genişlemiş dolayısı ile toplumu yakından etkiler hale gelmiş-
tir. Türkiye'nin kalkınması, dış ülkelerin çıkarlarına uygun gelmemiş, 
içten parçalama, yıkma yoluna gidilmiştir. En etkin yol, gençleri kamp-
lara bölme, halkı usandırma, rejimin işlemez hale geldiğine inandırma 
olarak seçilmiştir. Bugünkü durumun en acı yanı şudurki; büyük öl-
çüde muaffak  olmuşlardır". 

"Esasta öğrenci hareketlerine halkın iştiraki diye bir durum yok-
tur ve öğrenci olaylarından veliler ve genel olarak toplum rahatsız ol-
makta, iki karşıt siyasal görüşlü öğrenci gruplarına iştirak etmemekte 
desteklenmemektedirler. Örnek, bazı siyasi örgütler ve merkezi yurt 
dışında olan mahaller bu iki gruba sürekli desteği vermektedir. İki 
ana partinin bu grupları desteklediğini gösteren bir bulgu elimizde yok-
tur. Öğrenciyi ikiye ayırmaya yönelik ve yurdu bölücü çalışmaların 
bizce memlekete bir faydası  değil, zararı dokunmaktadır ve dokun-
mağa devam edecektir". 

"Bugün Türkiye'de yaygınlaşan siyasal düşünce yazıları (ideojile-
niş) farklı  toplumsal bütünlükler içinde gelişmiş olan yazılardır. Türki-
ye'nin yazılı bir kültürü olmayan bir köylü toplumu iken, hızla büyü-
yen bir nüfusla  birlikte, şehirleşmesi ve sanayileşmesi, büyük eksik 
üretim ve bölüşüm ilişkileri içinde haksızlıklar ve doyurulamayan bek-
lentiler yaratmaktadır. Siyasal çözüm bulmak amacıyla, özümsenmede 
kullanılan ideolojik yazılar ise, gerçeklerle bağlantılı olmaktan çok, 
metafizik  ve mistik kurtuluş dinlerine dönüşmektedir". 

"1960 öncesinde öğrenciler günün iktidarına karşı tavır aldılar. 
1960 Devriminin gerçekleşmesinde katkıları oldu. İktidarın uzantısı 
iktidarlar ordu ve öğrenci ilişkilerine özel dikkat harcadı. 1960 ana-
yasanının getirdiği özgürlükleri öğrenciler 1976 de kullanmaya başladı-
lar ve bunu çağa uymayan üniversite öğretim ve işleyişine karşı kul-
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landılar. Üniversite yönetim kadrolarıdm direnişi karşı koymaya sürek-
lileştirdi ve sertleştirildi. îşte bundan siyasal partilerden bir kesimi 
yararlandı ve öğrenci olayları genişledi ve tüm toplumu etkiledi, yani 
öğrenci olayları üniversite dışına taşmadı, dışardaki güçler öğrenci 
arasına girdi ve kendi amaçlarına burasını ortam yaptı". 

Özet olarak; üniversitelerde eğitim sistemindeki aksaklıklar ne-
deniyle başlayan öğrenci olayları zamanla nitelik değiştirmiş ve siyasal 
nedenlerden kaynaklanmaya başlamıştır. Özellikle siyasal partilerin 
öğrenci olaylarına bakış açıları da olayların tüm toplumu etkiler dü-
zeye gelmesinde önemli bir rol oynamıştır. Bu noktada siyasal parti-
lerin, yönetim düzeyinde uygulamaya ilişkin eksiklerini, hatalarını 
kamuoyundan gizleme girişimleri için, ,öğrenci olaylan'nın kolay bir 
araç olarak kullanıldığı açıkça görülmektedir. 

8. Üniversite öğrenci olaylarında farklı  düşünen öğrenci gruplarını 
destekleyen güçler 

Araştırmamızdaki sorularm bir kısmı, öğretim üye ve yardımcı-
larının öğrenci olaylarının niteliklerine ilişkin düşüncelerini belirlemek 
amacıyla hazırlanmıştır. 

Bu soruyla amaç, farklı  düşünen öğrenci gruplarmın bazı güçlerce 
desteklenip desteklenmediğini öğrenmekti. Ayrıca, eğer bir destek söz 
konusu ise, hangi güçlerin bu desteği sağladığmı belirlemekti. Bir baş-
ka deyişle, öğretim üye ve yardımcılarına göre en çok hangi güç, öğ-
renci olaylarında farklı  düşünen öğrenci gruplarının arkasında yer alı-
yordu? 

Tablo 8 Öğrenci Gruplarını Destekleyen Güçlerin Dağılımı 

Seçenekler sosyal bilimler fen  bilimleri Toplam 
n % n % n % 

Bazı dernek ve siyasal partilerce 
desteklenmektedir. 24 88.9 45 80.3 69 83.1 
Halk tarafından _ - - - _ 
Dış güçlerce 1 3.7 8 14.3 9 10.8 
Her hangi bir güç tarafından 
desteklenmemektedir 2 7 .4 2 3.6 4 4 .8 
Çeşitli cevaplar - 0 .0 1 1.8 1 1.2 
Toplam 27 100.0 56 83 99.9 

Bu konuda Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri grupları arasındaki 
dağılıma baktığımızda anlamlı bir fark  görülmemektedir. Her iki grup-
ta da aynı seçenekler birbirlerine yakın oranlarda tercih edilmiştir. 
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Örneğin, ,Bazı dernek ve siyasal partilerce desteklenir' diyenlerin oranı 
sosyal bilimlerde yüzde 88.9, fen  bilimlerinde yüzde 80.3 oranındadır. 
Bu nedenle açıklamada esas olarak toplam değerlerden yararlanılmıştır. 
Seçenekler arasındaki oranlara baktığımızda ise anlamlı farklılıklar 
göze çarpmaktadır. Öncelikle bu soruya cevap veren öğretim üye ve 
yardımcılarının yüzde 93.9 u farklı  düşünen öğrenci gruplarının bazı 
güçlerce desteklendiği düşüncesindedir. Yani üniveriste öğrenci olay-
larının devammda yarar gören, onları destekleyen güçlerin varlığı tar-
tışılmaz bir kesinlikle ortaya konmaktadır. Yüzde 4.8 gibi bir oran ise 
böyle bir desteğin olmadığı kanısındadır. 

Farklı düşünen öğrenci gruplarının en çok hangi güç tarafından 
desteklendiği de yine aynı tabloda görülmektedir. Öğretim üye ve yar-
dımcılarının yüzde 83 ü, farklı  düşünen öğrenci gruplarının bazı der-
nek ve siyasal partilerce desteklendiği düşüncesindedir. Hiç bir güç 
tarafından  desteklenmiyor diyen 4.8 lik oranı dışarda bırakıp, "Des-
teklenmektedir" diyenler değerlendirmeye alınırsa bu oran % 95 e 
yaklaşmaktadır. Dış güçlerin desteği olduğunu belirtenlerin oranı ise 
% 10 c'ivarındadır. Görüldüğü gibi bazı dernek ve siyasal partilerin, 
farklı  düşünen öğrenci grupları üzerindeki etkileri oldukça fazladır. 

Bu verilerin ışığı altında belirtilmesi gereken bir nokta da, öğre-
tim üye ve yardımcılarının, öğrenci gruplarının halk tarafından  kesin-
likle destek görmediği konusunda görüş birliğinde olduklarıdır. Bu 
durum öğrencilerin halkın kendilerini destekledikleri konusunda ne 
denli yanılgı içinde olduklarını da ortaya koymaktadır. 

9. Üniversire öğrenci olaylarının sürmesinde etkili olan partiler: 

Sekizinci soruya alınan cevaplarda farklı  düşünen öğrenci grup-
larının ,bazı dernek ve siyasal partilerce' desteklendikleri yaygın bir 
görüş olarak belirlenmiştir. Bu soruyla ise, bir adım daha ileri giderek, 
üniversite öğrenci olaylarının sürmesinde hangi partilerin ne oranda 
etkili oldukları ortaya konmaktadır. 

Beş dereceli cevaplandırma istenilen bu soruda alınan cevapların 
partilerin arasındaki dağılımı Tablo 9'da verilmiştir. Bu soruyu cevap-
layanların sayısı diğerlerine kıyasla azalmıştır. Bu durum çevre koşul-
larının toplumsal ortamın kişilerin düşüncelerini ifade  etmelerinde 
önemli bir engel oluşturduğunu göstermektedir. 

Tablodaki sayılar öğrenci olaylarının sürmesinde 1. derecede etkili 
olan partinin Milliyetçi Hareket Partisi olduğunu göstermektedir. 
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Tablo 9: Siyasi Partilerin Öğrenci olaylarım etkileme Dereceleri* 

Siyasal Partiler 1. Derece 2. Derece 3. Derece 4. Derece 5. Derece Siyasal Partiler 
n % n % n % n % n % 

Adalet Partisi 1 1.6 23 36.5 8 15.7 4 10.0 5 13.9 
Cumhuriyet Halk Partisi 2 3.3 4 6 .4 1 1.9 8 20.0 7 19.4 
Cumhuriyetçi Güven Partisi - - - L- 1 1.9 - - 1 2.8 
Demokratik Parti - - - - - - - _ - -

Milliyetçi Hareket Partisi 57 93.4 4 6 .4 - _ _ - - -

Milli Selamet Partisi — _ 5 7 .9 13 25.5 8 20.0 8 22.2 
Sosyalist Devrim Partisi - 5 7 .9 2 3.9 7 17.5 3 8.3 
Türkiye Birlik Partisi - 1 1.6 2 3.9 - - 1 2.8 
Türkiye Emekçi Partisi - - 5 7.9 4 7.8 2 5.0 2 5.5 
Türkiye İşçi Partisi 1 1.6 7 11.1 13 25.5 5 12.5 7 19.4 
Türkiye Sosyalist İşçi Partisi - 9 14.3 7 13.7 6 15.0 2 5.5 
Hiçbiri - - - - - - - -

Toplam 61 99.9 63 100.0 51 98.0 40 100.0 36 99.8 
* Diğer sorulara kıyasla bu soruda cevaplayıcıların sayısı azalmıştır. Bu azalma birinci 

dereceden beşinciye doğıu düşüş göstermektedir. 

Öğretim üye ve yardımcıları % 93.4 le 1. derecede etkili parti olarak 
MHP yi işaretlemişlerdir. 

Birinci derecede etkili görülen diğer partilerin toplam oranı ancak 
% 5 civarındadır. Böylesine belirgin bir farklılık  diğer derecelendiril-
melerde görülmemektedir. 

Öğretim üye ve yardımcılarına göre ikfoci  derecede etkili olan 
parti % 36.5 le Adalet Partisi'dir. İkinci sırada Milliyetçi Hareket 
Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi eşit oranda etkili görülürken (% 
6-4) Milli Selamet Partisi, Sosyalist Devrim Partisi ve Türkiye Emekçi 
Partisi % 7.9, Türkiye İşçi Partisi % 11.1 ve Türkiye Sosyalist İşçi Par-
tisi % 14.3 oranında etkili görülmektedir. 

Üçüncü derecede etkili olduğu ileri sürülen partiler ise % 25.5 
ile MSP ve TİP dir. Üçüncü dereceden itibaren sol partilerin oranla-
rında bir yükselme görülmektedir. SDP, TBP, TEP, TİP ve TSİP'nin 
etkileme oranlarının toplamı yüzde 50 nin üzerine çıkmaktadır. Bu 
oran 1. derecede yüzde 1, ikinci derecede yüzde 35, üçüncü derecede 
yüz de 50 çivarındadır. Cevap oranındaki düşüşün bu durumu yarattığı 
ileri sürülebilir. 

Buna karşdık II. Koolisyonu oluşturan partilerin öğrenci olayları-
nı etkileme oranları ilginç bir gelişim göstermektedir. Bu partilerin 
toplam oranları birinci derecede % 95, ikinci derecede % 50, üçüncü 
derecede ise yaklaşık yüzde 40 dolayındadır. Bu durum II. MC Koalis-
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yonu döneminde öğrenci olaylarının doruk noktasına ulaşmasında si-
yasal etkinliğin ne denli önemli bir unsur olduğunu göstermektedir. 

10. Üniversite öğrenci olaylarının üniversite öğretim üye ve yar-
dımcılarını etkileme durumu: 

Bu konuda önem sırasına göre öğretim üye ve yardımcılarından 
üç seçeneği işaretlemeleri istenmiştir. Alınan sonuçlarda Fen Bilimleri 
ve Sosyal Bilimler arasında bir farklılaşma  olmadığından yorumlar 
toplam sonuçlar üzerinden yapılmıştır (Tablo 10). 

Tablo 10 Öğretim Üye ve Yardımcılarının Üniversite öğrenci Olaylarından Etkilen-
me Durumu* 

Etkilenme Alanları 1. Derece 2. Derece 3. Derece 

Akademik Çalışmalar 
Can güvenliği 
Öğretim kadrosunda gruplaşmalar b 

Öğretim kadrosuyla öğrenciler arasındaki 
ilişkilerin aksaması 
Çeşitli cevaplar 
Toplam 

n 
18 
52 

5. 

5 
1 

81 

% 
22.2 

64.2 
6 .2 

6 .2 
1.2 

100.0 

n 
27 
15 
14 

15 
3 

74 

/o 
36.5 
20.3 
18.9 
39.2 

20.3 
4 .0 

100 

n 
17 
6 

22 

26 

71 

% 
23.9 

8 .4 
30.9 
67.5 

36.6 

97.8 
* Yanıtlayıcılardan üçü birinci grubu, on kişi ikinci grubu, onüç kişi de üçüncü 

grubu işaretlemişlerdir. 

Öğretim üye ve yardımcıları açısından öğrenci olayları, birinci 
derecede can güvenliğini, ikinci derecede akademik çalışmaları ve 
üçüncü derecede de öğretim kadrosuyla öğrenciler arasındaki ilişkileri 
etkilemiştir. Birinci derecede % 64.2 ile can güvenliği ikinci derecede 
% 36-5 ile akademik çalışmalar, üçüncü derecede de % 36.6. ile öğretim 
konularında yığılmalar olmuştur. Üçüncü grupta % 30.9 la öğretim 
kadrosundaki gruplaşmalarda önemli bir yer tutmaktadır. Öğretim 
kadrosunun kendi aralarında gruplaşmalarını ve öğrencilerle olan iliş-
kilerinde ortaya çıkan aksaklıkları belirleyen oranlar bir arada değer-
lendirildiğinde ikinci grupta yığılma % 39.2 ye ve üçüncü grupta 67.5 
e ulaşmaktadır. Bu oranlar öğretim sorumluları kadar öğrencilerin de 
bu koşullar altında üniversite içinde kendilerine düşen görevleri yerine 
getirme şansına sahip olmadıklaıını göstermektedir. 

11. Üniversite öğrenci olaylarının öğrencilere sağladığı olanaklar: 

Bu soruda da önem sırasına göre cevaplayıcılardan üç seçeneği 
işaretlemeleri istenmiştir. Ancak bazıları tek, bazıları iki, bazıları da 
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üç seçeneği işartlediklerinden cevap sayıları genel toplamı vermemek-
tedir. Özellikle bazı cevaplayıcılar birinci seçeneği işaretlemekle yetin-
diklerinden ikinci ve üçüncü derecede önem taşıyan olanağı belirtmek 
için kullanılan oy sayısının gittikçe düştüğü görülmektedir (Tablo 11). 

Bu konuda da Fen ve Sosyal Bilimler ayrımı sonuçları etkileyecek 
bir farklılık  göstermediğinden toplam sonuçların yorumu yapılmıştır. 

Bu konu ile olaylarının öğrencilere; birinci derecede % 41.2 ile 
'toplumda baskı grubu olma niteliği', ikinci derecede % 37.9 ile 'Üni-
versite yönetimine katılma' ve % 31.8 ile üçüncü derecede ,öğretim 
ve Sınav Yönetmelikleri' öğrenci yararşına değiştirilme olanaklarını 
sağlamıştır. Yaklaşık % 90 civarında öğretim üye ve yardımcısı üni-
versite öğrenci olaylarını öğrencilere bir dizi olanaklar sağladığı ko-
nusunda birleşmektedirler. 

12. Üniversite öğrenci olaylarının öğrenciler açısından doğurduğu 
olumsuz sonuçlar: 

Üniversite öğretim üye ve yardımcılarına göre en büyük sakınca 
'can güvenliğinin kalmaması' seçeneğinde toplanmaktadır. Profesör-
ler % 41.7, Doçentler % 46.7 ve asistanlar % 67.8 oranında bu görüşte 
birleşmişlerdir. Profesör  ve Doçentler aynı oranda bilgi düzeyinin düş-
mesini de sakıncalı bulurken asistanlarda bu oran % 26.8 dir. (Tablo 
12). Bilgi düzeyinin düşmesi konusunda öğretim üye ve ve yardımcı-
larında ortaya çıkan bu tutum kendi koşullarına bağımlı olarak konuya 
yaklaşımlarının doğal bir sonucudur. 

13. Üniversite öğrenci olaylarına öğrencilerin katkısı: 

Üniversite öğretim üye ve yardımcılarının büyük bir çoğunluğu 
% 50 oranında öğrenci olaylarına ,çoğunluğun, küçük grupların zo-
ruyla katıldıkları' görüşünde birleşmektedirler. ,çoğunluk katılmıyor' 
seçeneği % 24.3 ile ikinci sırayı, % 19.2 ile ,çoğunluk sempatizan olarak 
katılıyor' ,seçeneği üçüncü sırayı almaktadır (Tablo 13). Çoğunluğuna 
aktif  olarak olaylara katıldığı görüşü % 51. dir. Öğrencilerin yarısının 
belirli grupların zoruyla, dörtte birinin olaylara hiç katılmadığı görüş-
leri. üniversite olaylarının hayatiyetini koruyanların, devamlılığını 
sağlıyanların ve de destekliyenlerin dörtte bir oranında olduğu sonucu-
na ulaşılabilir. 

Bu oran üniversitelerin işlemez hale gelişlerinin nedenlerini açık-
ça sergilemektedir. Her dört öğrenciden birinin dersi engelleme, yöne-



Tablo 11 Üniversite Öğrenci Olaylarının Öğrencilere Sağladığı Olanaklar 

Seçenekler Sosyal Bilimler Fen Bilimleri Toplam Seçenekler 
1. Derece 2. Derece 3. Derece 1. Derece 2. Derece 3. Derece 1. Derece 2. Derece 3. Derece 

Öğretmen ve sınav yönetmeliklerinin öğrenci 
yararına değiştirilmesi 
Öğrencilerin Üniversite yönetimine katılması 
Burs, kredi, yurt olanaklarının artması 
Toplumda ,baskı grubu' olma niteliği 
Çeşitli cevaplar 
Hiçbiri 

n 

88 

2 
9 
5 
2 

V 
/o 
30.8 

7 .7 
34.6 
19.2 
7 .7 

n 

84 
8 
6 
al 

% 
21.1 
42.1 
31.6 
5.2 

n 

3 
1 
5 
5 

V 
/o 
21.5 

7.1 
35.7 
35.7 

n 

11 
3 
1 

24 
7 
8 

% 
20.4 

5.5 
1 8 

n 

9 
14 
4 
8 
4 

% 
23.1 
35.9 
10.2 
20.5 
10.2 

n 

11 
5 
4 
5 
5 

% 
36.6 
16.7 
13.3 
16.7 
16.7 

n 

19 
3 
3 

33 
12 
10 

V 
/ o 

23.7 
3.7 
3.7 

41.2 
15.0 
12.5 

n 

13 
22 
10 
9 
4 

% 
22.4 
37.9 
17 2 

n 

14 
6 9 

% 
31.8 
13.6 
20.4 
22.7 
11.4 

Öğretmen ve sınav yönetmeliklerinin öğrenci 
yararına değiştirilmesi 
Öğrencilerin Üniversite yönetimine katılması 
Burs, kredi, yurt olanaklarının artması 
Toplumda ,baskı grubu' olma niteliği 
Çeşitli cevaplar 
Hiçbiri 

n 

88 

2 
9 
5 
2 

V 
/o 
30.8 

7 .7 
34.6 
19.2 
7 .7 

n 

84 
8 
6 
al 

% 
21.1 
42.1 
31.6 
5.2 

n 

3 
1 
5 
5 

V 
/o 
21.5 

7.1 
35.7 
35.7 

n 

11 
3 
1 

24 
7 
8 

44.4 
13.0 
14.9 

n 

9 
14 
4 
8 
4 

% 
23.1 
35.9 
10.2 
20.5 
10.2 

n 

11 
5 
4 
5 
5 

% 
36.6 
16.7 
13.3 
16.7 
16.7 

n 

19 
3 
3 

33 
12 
10 

V 
/ o 

23.7 
3.7 
3.7 

41.2 
15.0 
12.5 

n 

13 
22 
10 
9 
4 

15.5 
6.9 

10 
5 

% 
31.8 
13.6 
20.4 
22.7 
11.4 

Toplam 26 100 19 100 14 100 54 100 39 99.9 30 100 80 99.8 58 99.9 44 99.9 

Tablo 12 Üniversite Öğrenci Olaylarının Öğrenciler Açısından Doğurduğu Olumsuz Sonuçlar 

Seçenekler Sosyal Bilimler Fen Bilimleri Ünvanlara göre toplam G. top. Seçenekler 
Prof. Doç. Asis. Prof. Doç. Asis. Prof. Doç. Asis. n 
n % n % n % n % n 0/ 

/ o n /o n % n V 
/ o 

n % n % 
Para ve zaman kaybı - - — - - - — - - - - - - - - - - - — -

Bilgi düzeyinin düşmesi 2 5 0 . 0 1 2 5 . 0 4 3 0 . 0 3 3 7 . 5 6 5 4 . 5 1 1 3 0 . 6 5 4 1 . 7 7 4 6 . 7 1 5 2 6 . 8 2 7 3 2 . 5 

Öğrenci ilişkilerinin kopması - - - - - - 1 1 2 . 5 - - - - 1 8 . 3 - - - - 1 1 . 2 

Can güvenliğinin kalmayışı 1 2 5 . 0 2 5 0 . 0 1 6 8 0 . 0 4 5 0 . 0 5 4 4 . 5 2 2 6 1 . 0 5 4 1 . 7 7 4 6 . 7 3 8 6 7 . 8 5 0 6 0 . 2 

Çeşitli cevaplar 1 2 5 . 0 1 2 5 . 0 - - - - - - 1 2 . 8 1 8 . 8 I 1 . 8 1 1 . 8 3 3 . 6 

Toplam 4 1 0 0 . 0 4 1 0 0 2 0 1 0 0 8 1 0 0 1 1 1 0 0 3 6 1 0 0 1 2 1 0 0 1 5 1 0 0 5 6 1 0 0 8 4 3 99.9 



Tablo 13 Üniversite Öğrenci Olaylarına Öğrencilerin Katılımı 

Seçenekler Sosyal Bilimler Fen Bilimleri Ünvanlara göre toplam Toplam Seçenekler 

Prof. Doç. Asis. Prof. Doç. Asis. Prof. Doç. Asis. n /o 
n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % 

Çoğunluk aktif  olarak katılıyor - _ - 3 15.8 1 12.5 _ _ 1 8.3 5.9 4 5 1 
Çoğunluk sempatizan olarak katılıyor - - 1 25.0 3 15.8 _ 2 18.2 9 25.7 3 20.0 12 23.5 15 19.2 
Çoğunluk küçük grupların zoruyla 

20.0 12 23.5 15 19.2 

katılıyor 2 50.0 1 25.0 9 47.7 4 50.0 7 63.6 19 54.2 6 50.0 8 53.3 25 49.0 39 50.0 
Çoğunluk katılmıyor 1 25.0 2 50.0 4 21.0 3 37.5 2 18.2 7 20.0 4 33.3 4 26.7 11 21.6 19 24.3 
Cevapsız 1 25.0 - - - - - - - _ _ _ 1 8.3 _ 1 1.3 
Toplam 4 100.0 4 100.0 19 100.0 8 100.0 11 100.0 35 99.9 12 99.9 15 100.0 51 100.0 78 99.9 
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time zorluk çıkarma ve şiddet eylemlerine baş vurması gibi durumlar, 
normal düzenin yürümesini olanaksız kılabilecek yeterli bir güç ol-
muştur. 

14. Üniversite olaylarının durdurulmasına ilişkin önlemler: 

Olayların nitelik ve nicelik yönünden gösterdiği farklılaşma, 
,üniversite öğrenci olayları',boyutunu geride bırakarak anarşik olaylar 
adıyla topluma yansımış ve toplumu etkileyen çeşitli kaba kuvvet gös-
terilerinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. 

Araştırmanın yapıldığı 1979 yılında olaylar toplumsal düzeni tehdit 
eden, can güvenliğini etkileyen bir görünüm almıştır. Olaylarda egemen 
olan ideolojik boyutlar, siyasal partilerin etkilemeleri, dış kışkırtmalar 
olayların toplumsal düzeni etkileyen bir niteliğe bürünmesine yol aç-
mıştır. Olayları önlemede hükümetlerin yetersiz kalması da bu etkinin 
şiddetini arttırmıştır. 

Öğretim üye ve yardımcılarının % 45.2 si olayların durdurulabil-
mesi için temelde ,siyasal partilerin ortaklaşa alacakları önlemler ge-
reklidir'. (Tablo 14) görüşünde birleşmektedir. 

Siyasal partilerin ortaklaşa alacakları önlemlerle olayların duraca-
ğını söyliyenlerin % 33.3 Fen Bilimleri alanında, % 11.9 u ise Sosyal 
Bilimler alanındadır.,hükümetin alacağı önlemlerle' olayların durdurul-
ması önerisinde bulunanların oranı ise % 36.9 dur. Öğretim üye ve 
yardımcıları ikinci derecede hükümetin alacağı önlemleri olayların 
durdurulmasında bir önlem olarak görmektedirler. 

Ağırlık kazanan bu iki önlem ortaklaşa değerlendirildiğinde anlam-
lı bir bütünsellik ortaya çıkmaktadır. Hükümetler de esasen siyasal 
partilerden seçilen kadrolardan oluşmaktadır. Hükümetlerin alacağı 
önlemlerin temelde siyasal partilerin ortaklaşa alabileceği önlemlerden 
büyük ölçüde etkilenmesi de doğaldır. 

Konuya bu açıdan bakıldığında; tüm öğretim üye ve yardımcı-
larının, siyasal partilerin katılımıyla hükümetin alabileceği önlemlerin 
olayları durdurabileceği görüşünde birleşmelerinin gerçekçi bir yak-
laşımı olduğu ileri sürülebilir. 

Ancak burada tüm siyasal partilerin ortaklaşa aynı önlemlerde 
birleşmeleri olanaksız görülmektedir. En azından olayların ideolojik 
içeriği ve dış güçler bu tür bir birleşmeyi engellemektedir. 



Tablo 14 Üniversite Öğrenci Olaylarının Durdurulmasına İlişkin Önlemler 

Önlemler 
Sosyal Bilimler Fen Bilimleri 

Genel Toplam Önlemler 
Prof. Doç. Asis. Toplam Prof. Doç. Asis. Toplam 

Genel Toplam Önlemler 
Prof. Doç. Asis. 

n % 
Prof. Doç. Asis. 

n V 
/o 

n % 
Polisiye Önlemlerle _ _ _ 
Üniversitenin alacağı önlemlerle _ _ _ _ _ _ 1 1 1.2 1 1.2 
Hükümetin alacağı önlemlerle 2 2 ' 9 13 15.5 1 5 12 18 21.4 31 36.9 
Siyasal partilerin ortaklaşa alacakları 

18 21.4 31 36.9 

önlemlerle 1 2 7 10 11.9 7 3 18 28 33.3 38 45.2 
Cevapsız 1 - 5 6 7 .2 - 3 4 8 9.5 13 15.5 
Toplam 4 4 21 29 34.6 8 11 36 55 65.4 84 100.0 
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Olayların durdurulmasının polisiye önlerr :rle gerçekleşeceğini 
işaretleyen öğretim üyesi ya da yardımcısı yol: t ur. Bunun yanında 
üniversitelerin alacağı önlemlerle olayların duracağını ileri sürenlerin 
oranı ise sadece % 1.2 dir. 

Bu sonuç; olayların nitelik değiştirerek üniversiteyi aşan, tüm top-
lumu etkileyen olaylar düzeyine ulaştığını göstermekte ve bu nedenle 
de üniversite tarafından  önlenmesinin olanaksızlığını vurgulamaktadır. 
Esasen toplumsal bir olgunun durdurulmasında ya da yarattığı sorun-
lara çözüm bulunmasmda birinci derecede sorumluluk siyasal iktidar-
lara düşmektedir. 

Olayların durdurulması konusunda görüş bildirmeyenlerin oram 
% 15.5 i bulmaktadır. Azımsanmayacak düzeydeki bu oran araştır-
manın yapıldığı 1978 yılında üniversite görev yapma koşullarının ne 
denli ağır olduğunu ve bu nedenlerle de görüş bildirmeyen, sessiz kal-
mayı yeğliyen bir grup öğretim üye ve yardımcısının varlığını göster-
mesi bakımından önemli bir veridir. 

15. Üniversite öğrenci olaylarının çözümüne ilişkin öneriler: 

Son soru öğretim üye ve yardımcılarının etkilenmeden görüş 
bildirmeleri amacıyla açık uçlu olarak düzenlenmiştir. Bu nedenle 
cevapların dökümü yapılarak gruplandırılmıştır. (Tablo 15). Yüzde-
ler çeşitli ve birden fazla  cevap veren 80 kişi itibariyle hesaplanmıştır. 

Tablo 15 Üniversite Öğrenci olaylarının çözümüne ilişkin öneriler* 

Öneriler 

Olaylarm nedenini toplumun gelişmemişliğine bağlayıp, çözümü top-
lumsal yapının değiştirilmesinde görenler 
Tüm eğitim sistemindeki bozuklukların giderilmesi ve yeni bir eğitim 
düzeninin kurulmasıyla olayların önlenebileceğini belirtenler 
Siyasi partilerin ve derneklerin şöğrencilerden uzaklaşmalanyla olayla-
rın önlenebileceğini ileri sürenler 
Iç ve dış politikada cesaretli kararlar alabilen güçlü hükümetlerin yarlı-
ğına ve toplum yararına olacakları gereksinim duyanlar 
Öğrencilerin yararlı alanlara yönlendirilmeleri ve yaşam düzeyinin 
iyileştirici çeşitli hizmetlerin sağlanmasını ileri sürenler 
Öğrencilere akademik düzeyde ödün verilmemesiyle, disiplin yönet-
meliğinin her üniversite tarafından  tam olarak uygulanmasına, ve üni-
versite içi ve dışı uygulanacak sıkı disiplin kurallarına önem verenler 
Cevapsız 

Toplam 
n % 
22 27.5 

47 58.7 

17 21.2 

46 57.5 

6 7 .5 

17 21.2 
4 5 .0 

* Birden fazla  öneri nedeniyle önerilerin toplam sayısı, cevaplayıcı sayısından faz-
ladır. Ancak % 1er öneri ağırlığının açıkça belirtilebilmesi için seksen cevaplayıcı itibariyle 
hesaplanmıştır. 
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Böylece ileri sürülen her önerinin 80 kişi açısından vurgulama oranı 
ortaya çıkmaktadır. Eğitim sisteminde ki bozuklukların giderilmesi 
ve yeni bir eğitim düzeninin kurulmasıyla olayların önleneceğini ileri 
sürenler, % 58.7 temelde bir yapı değişikliği önermektedirler. Eğitim 
sistemindeki köklü bir değişim ancak yapısal değişimle başka bir deyişle 
eğitim kurumuyla ilgili tüm toplumsal kurumların yeniden düzenlen-
meleriyle gerçekleştirilebilir. 

Güçlü hükümetlerin toplum yararına iç ve dış politika da alacak-
ları cesaretli, kapsamlı ve etkin kararlarlar olayların nedenlerinin or-
tadan kaldırılmasına yönelik görüş bildiren öneriler % 57.5 tir. Bu 
noktada ileri sürülen görüşler olayların siyasal düzeydeki önemini vur-
gulamaktadır. Olayların ideolojik ve siyasal yönünün yoğunluğu ne-
deniyle önlemlerin ideolojik içerikli ve siyasal organlarca alınabilecek 
nitelikte olması gerektiği bu verilerle temellendirilebilmektedir. Bunun 
yanında olayları çözecek birinci derecede sorumlu birinin ,Hükümet' 
olduğunu ve güvenlik kuvvetlerinin tarafsızlığının  da hükümet tara-
fından  gerçekleştirilmesi bir kez daha belirtilmektedir. Bu sonuç olay-
larm kısa sürede durdurulması için ileri sürülen önerilerle de paralellik 
göstermektedir (Bkz. Tablo 14). Kısa ve uzun sürede ,hükümet' olay-
larm durdurulmasında ve getireceği köklü önlemlerle çözüme kavuş-
turulmasında temel siyasal organ olmaktadır. 

Olayların nedenini toplumumuzun az gelişmişliğine dayandırarak 
temel çözümü toplumsal yapının değiştirilmesinde görenler % 27.5 
tir. Soru 7'de de olaylarm üniversiteyi aşarak tüm toplumu etkileyen 
bir düzeye ulaşması konusunda ileri sürülen nedenler arasmda top-
lumsal düzeni değiştirme % 25 oranında ağırlıklı bir neden olarak be-
lirlenmiştir. 

Siyasi partilerin ve derneklerin öğrencilerden uzaklaşmaları kendi 
siyasal amaçları doğrultusunda onları eyleme itmemeleri ile olayların 
önleneceğini ileri sürenler % 21-2 dir. 

Olaylarm önlenmesini üniversite içi ve dışı uygulanarak sıkı disip-
lin kurallarına bağlayanlar % 21.2, öğrencilere götürülecek çeşitli hiz-
metlere dayandıranlar % 8.7 dir. 

Disiplin yönetmeliğini her üniversitede tam olarak uygulanmadı-
ğım, yargı organlarının çabuk karar alamadıklarını, soruşturmaların 
öğretim üyeleri yerine "Üniversite Savcılığı" kurularak yürütülmesini, 
tüm üniversitelerin bu konuda ortak bir strateji saptamalarını ve öğ-
rencilere akademik düzeyde ödün verilmemesini vurgulayan görüşler-
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de öneriler arasında yer almaktadır*. Bu konuda ileri sürülen görüş-
lerin bazıları ifadeleri  aynen korunarak aşağıya alınmıştır. 

"Meselenin esası ekonomik istikrarsızlık ve bu çözebilecek bilgili 
ve cesur bir hükümetin mevcut meclis aritmetiği ile çözülememesidir. 
Kudretli, cesur ve bilgili bir hükümet ile çözülmesi mümkündür". 

"Millet oylarının çoğunluğuna (büyük, ezici çoğunluğuna) daya-
nan, oy kaybetme kaygısmdan uzak olarak memleket ve ulus yararına 
etkin önlemleri alabilecek, iç ve dış politikada cesaretli kararlar ala-
bilecek hükümetlerin kurulması suretiyle. Bence, bugünkü hali ile 
öğrenci olayı sayılmaması gereken bu olayların temelinde, yurt çapmda 
her işte her davranıştaki başıbozukluk, disiplinsizlik, samimiyetsizlik 
ve anarşi yatmaktadır. 

Sorun, polisiye tedbirlerden çok, ekonomik tedbirlerle, halka her 
konuda güven verebilecek hükümetlerin işbaşmda olmaları ile çözüm-
lenebilir. Palyatif  tedbir olarak ise, güvenlik kuvvetlerinin tam tarafsız 
davranmaları, siyasal görüşü ne olursa olsun herkese eşit davranıl-
ması, suçluların mutlaka cezalandırılması, hiç bir kanunsuz hareketin 
cezasız kalmaması önerilebilir). 

Siyasal partiler kendi yararları kadar ülkenin de yararlarını dü-
şünmeli ve öğrencilerden ellerini çekmelidirler. Tüm partiler, Atatürk 
ilkelerine, lâikliğe ve devrimlere bağlılıklarını açıklamalı ve davranış-
ları ile toplumda huzursuzluk nedeni olan işlemlerden ve beyanlardan 
dikkatle kaçındıklarını göstermelidirler". 

"Uzun vadede çözüm hem üniversiteden evvelki kademede eğiti-
min, daha az nazari ve kitabi bir seviyeye getirilmesine hem üniversi-
teler dahil bütün kademelerde, öğrencilere hüviyetlerini bulacakları, 
bir eğitimin uygulanmasına bağlıdır. Öğrencilerin tarihten kopukluk-
ları giderilmeli, Türk olmasının, insani, ve fazlasiyle  aşağılık komplek-
sine ne de fazlasiyle  üstünlük kompleksine sevkeden bir olay olmadığı, 
öğrencilere aşılanmalıdır". 

"Gençlerin, benliklerini daha belirli kazanmalan ve "Ülke için 
faydalı  bir iş yapmanın tatminkarlığma ulaşmaları" için yeni enerji ve 
uğraşı alanları ortaya çıkarılmalı (Örneğin, her kampusta bir "Ekoloji 
grubu" oluşturulmalı gençler çevre sorunları ile ilgilenmeli, o konuda 
formlar,  gösteriler yapmalı, konferanslar  düzenlemeli, çevre kirlenmesi 
yapan fabrikaların  ürettiği mallara boykot yapmaları ve bunu halka 

* Bu konuda bkz. Birsen Gökçe. "Üniversite öğretim Üyesi Soruşturman olabi-
lirimi?,, Milliyet,  5 Temmuz 1978 
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yaymaları, kirli havaya karşı önlemler alınmasını isteyen ve bu konuda 
çaba harcayan milletvekili ve kamu görevlilerinin desteklenmeleri, on-
lar lehinde propaganda yapmaları v.b." 

ÖZET VE SONUÇ 

Üniversite öğrenci olayları konusunda yapılan bu çalışma dar kap-
samlı olmakla beraber; toplumda çeşitli yönlerde oluşan görüşlerin sa-
yılarla ifade  edilebilmesi olanağını yaratmıştır. Sonuç olarak; bu araş-
tırma, üniversite öğrenci Olaylarının nedenleri ve toplumdaki terör 
olayları ile ilişkileri aranarak bu konuda ileri sürülen, zihinlerde olu-
şan ve tüm »üniversiteyi' bir toplumsal kurum olarak öğrenci ve öğretim 
sorumlulanyla birlikte suçlayan görüşlerin temelinde yatan nedenlerin 
ortaya çıkarılarak doğruluk ve yaygınlık derecelerinin saptanmasına 
yol açmıştır. 

Üniversite olayları konusunda; alan uygulaması çerçevesinde el-
de edilen sayısal değerler sonucunda aşağıda belirtilen yargılara ulaşıl-
mıştır. 

1. Öğrenci olaylarının başlangıcındaki nedenlerle, toplum içine 
kayma nedenleri arasında bir farklılık  yoktur. Hem başlangıçta hem de 
sonraki dönemlerde öğrenci olaylarının temel nedeni 'Toplumsal dü-
zene karşı tepki' göstermektedir. Bunu 'Eğitim ve öğretim sorunları' 
ile ,gencin yaşamakta olduğu psikolojik değişmeler' gibi ikinci derecede 
nedenler izlemektedir. 

2. Türkiye'deki öğrenci olaylarında görmen en önemıi değişiklik 
olayların şiddet eylemlerine dönüşmesi olayıdır. Şiddet eylemleri öğ-
renciler arasındaki ideolojik farklılaşmaları  pekiştirmiş ve farklı  ide-
olojileri benimseyen gençlik gruplarının oluşmasına yol açmıştır. 

3. Öğrenci olaylarının şiddet eylemlerine dönüşmesinin temelinde 
farklı  öğrenci gruplarının kendi görüşlerini egemen kılmak istemeleri 
yanmda, siyasal partilerin öğrencileri kendi amaçları için kullanmak 
istemeleri görüşü de bulunmaktadır. 

4. Batıdaki üniversite öğrenci olaylarının büyük ölçüde durmasına 
karşın ülkemizde sürmesinin nedenleri; ülkenin az gelişmişlikten kur-
tulamamış olması "öğrenci olaylarının çözümüne ilişkin köklü önlem-
lerin alınmayışı" ve "siyasal partilerin olayların sürüp gitmesinde ya-
rar görmeleri" konularmda odaklaşmıştır. 
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5. Üniversite öğrenci olaylarının en önemli toplumsal doğurgusu 
toplumda huzursuzluğu arttırması ve üniversitelerin eğitim ve öğretim 
hizmetlerini sağlıklı bir biçimde yerine getirememesi olarak ortaya çık-
mıştır. 

6. Üniversite olaylarının üniversite dışına taşarak tüm toplumu 
etkiler duruma gelmesinin en önemli nedenlerinden biri öğrenci olay-
larının üniversitedeki düzeni aşarak toplumsal düzeni değiştirmeye yö-
nelişidir. Diğer bir nedeni ise, siyasal partilerin olaylarm devamından 
yarar ummalarıdır. 

7. Üniversite öğrenci olaylarmda değişik ideolojik görüşleri tem-
sil eden öğrenci grupları bazı dernek ve siyasal partilerce desteklen-
mektedir. 

8. Bir önceki sonuçla bağlantılı olarak üniversite öğrenci olayla-
rının sürmesinde partilerin etkin bir rol oynadığı görülmektedir., 

9. Üniversite öğrenci olayları üniversite öğretim üye ve yardımcı-
larının can güvenliği bulunamayan bir ortamda çalışmalarını zorunlu 
kılmış ve akademik çalışmalarını da engellemiştir. 

10. Üniversite öğrenci olaylarının öğrencilere birinci derecede, 
toplumda baskı grubu olma özelliği kazandırdığı ve ikinci derecede ise 
üniversite yönetimine katılmalarını sağladığı görülmektedir. 

11. Üniversite öğrenci olaylarının öğrenciler açısmdan doğurduğu 
en önemli olumsuz sonuçlardan bir tanesi can güvenliğinin kalmayışı 
ve diğeri bilgi düzeninin düşmesidir. 

12. Üniversite öğrenci olaylarına, öğrencilerin katılımı konusunda 
ortaya çıkan en önemli sonuç, ,çoğunluğun küçük grupların zoruyla 
katıldıkları' biçimindedir. 

13. Üniversite öğrenci olaylarının durdurulmasına ilişkin olarak 
önce siyasal partilerin ortak strateji saptaması, ardından hükümetin 
ve güvenlik kuvvetlerinin tarafsız  önlem almaları gerekmektedir. 

14. Üniversite öğrenci olaylarının çözümüne ilişkin önerilerin ba-
şında tüm eğitim sistemindeki bozuklukların giderilmesi ve yeni bir 
eğitim düzeninin kurulması gerekmektedir. İkinci derecede iş ve dış 
politikada toplum yatarına cesaretli kararlar alabilecek güçlü hükümet-
lere gereksinim duyulmaktadır. Olayların nedenini toplumumuzun ge-
lişmesine bağlayıp çözümü toplumsal yapının değiştirilmesinde görenler 
ise üçüncü sırada yer almaktadır. 

15. Olaylarm çözümüne ilişkin çeşitli öneriler ileri sürülmüştür. 
Bu öneriler iki ana grupta toplanabilir. Üniversite içinde ve dışmda 
gerçekleştirilebilecek nitelikte olanlar: 
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a) Eğitim ve Öğretim sisteminde ki bozuklukların giderilmesi ve 
yeni bir eğitim sisteminin kurulması, 

b) Güçlü bir siyasal iktidarın varlığı ve tarafsız  bir kamu idare-
sinin sürekliliği, 

Ancak her iki konu birbirleriyle yakından ilişkili olup siyasal 
iktidarlarca çözüme kavuşturulabilecektir. Bu nedenle sorun siyasal 
iktidarlar sorunu olmaktadır. Ülke düzeyinde Eğitim politikasının dü-
lenmesi siyasal iktidarın görevleri arasındadır. İlk, Orta ve Yüksek 
öğretim içeren ve ülke koşullarına göre hazırlanmış ve istihdam kapa-
sitesine göre biçimlendirilmiş, aksaklıkları giderecek bir eğitim poli-
tikası ancak kuvvetli, kendi ilkeleri çerçevesinde tutarlı ve tarafsız  bir 
siyasal iktidar tarafından  gerçekleştirilebilir. 

Üniversitede, üniversite içi nedenlerle başlayan öğrenci olayları 
giderek toplumsal boyutları genişleyen bir olaylar demetine dönüş-
müştür. Bu yapısallık içinde gelişen olayların önlenmesi temelde top-
lumsal yapı değişikliğini gerektirmektedir. Toplumsal yapı değişikliği 
ise siyasal partilerin, hükümetleri ve bütünüyle siyasal iktidarları ya-
kından ilgilendirmektedir. Bu nedenle öğrenci olaylarının çözümünde 
siyasal parti ve hükümetlere büyük görevler düşmektedir. Özellikle 
güvenlik kuvvetlerinin tarafısızlığı  ve etkinliği, öğrencilerin yaşam dü-
zeylerini iyileştirici önlemler, üniversitelerin birbirleriyle çelişmeyen tu-
tum ve hareketleri önem kazanmaktadır. Yasal ve cezai önlemler açı-
sından da yargı organlarının çabuk ve cesur karar almaları, üniversi-
telerde soruşturma sisteminin yeni bir yapıya kavuşturulması gibi ko-
nular çözüme ilişkin önemli öneriler niteliğinde görülmektedir. 

Üniversite Öğrenci Olayları; toplumun toplumsal ,siyasal, kültü-
rel ve ekonomik yapılarının bir sonucu olarak ele alınmalıdır. Sorunun 
olumsuz yönlerini giderebilmek ve çözüm getirebilmek için nedenlerini 
doğru ve somut biçimde saptamak gereği vardır. Araştırmamız bu 
nedenleri ortaya koymak ve çözüm yollarına ışık tutabilmek amacıyla 
gerçekleştirilmiştir. 

Geleceğin bilim adamlarına yönetim kadrolarını ve siyasal kadro-
larını oluşturacak gençlerin; sorunlarına demokratik kurallar çerçeve-
sinde uygarca çözüm arayan, toplumumuzu çağdaş, uygarlık düzeyine 
ulaştırmayı amaçlayan ve ,insanı seven ve sayan' kişiler olarak yetiş-
tirilmesi gerekmektedir. Böyle bir amaça üniversitelerin, partilerin 
ve toplumdaki diğer toplumsal kurumların eşgüdüm içinde çalışmaları 
ve kendi üzerlerine düşen görevleri gerçekleştirmeleriyle ulaşılabilir. 



AVRUPA TOPLULUKLARININ ULUSLARÜSTÜ ÖZELLİĞİ 

Dr. Ayşe Füsun ARSAVA 

Avrupa Topluluklarını sahip oldukları özellikler sebebiyle gele-
neksel devletler hukuku kategorilerinden birine sokmak mümkün de-
ğildir. Avrupa Toplulukları Komisyonunun uzun yıllar başkanlığını 
yapan Walter Halsstein Avrupa Topluluklarını henüz tamamlanmamış 
bir federal  devlet olarak nitelendirmiştir*. Hallstein bu ifadesiyle  he-
nüz nihai amacın tam gerçekleşmediğini belirtmek istemiştir**. 

Avrupa Topluluklarının başka bir örneği olmadığı gerekçesiyle 
Avrupa Topulukları Komisyonu genel sekreteri Emile Noel'de, Av-
rupa Topluluklarını "Topluluk Sistemi" olarak nitelendirmiştir***. 
"Topluluk sistemi" supranational bir sistemdir. Bu sistem içinde üye 
devletler bir kısım egemenlik haklarından topluluk organları lehine 
feragat  etmiştir. 

Supranational sistem, muayyen ölçüde federatif  özelliklere sahiptir. 
Ancak muayyen egemenlik haklarının topluluk organlarına devredil-
mesiyle federal  bir devlet ortaya çıkmamaktadır****. Bir devlet bütün 
egemenlik haklarına ve yetkilerine sahip iken, supranational kuruluş-
lar, üç Avrupa topluluğunda olduğu gibi sadece anlaşmada saptanmış 
belli yetkilere sahiptir. Avrupa toplulukları çerçevesinde o halde mu-
ayyen devlet yetkileri bir araya gelmektedir. Avrupa Toplulukları üye 
devletlerden ayrı bir devlet teşkil etmemektedir. Bu bakımdan toplu-
lukların kurulması ile federal  bir devlet doğduğu yolunda yapılan iddia 
geçersizdir. 

* Hallstein 18.6.1964 de komisyon başkanı olarak 7 nci genel raporun arzı nedeniyle 
Avrupa Parlementosunda detaylı olarak bu konuda komisyonun görüşünü açıklamıştır. 
Bundesblatt 1964, 854. 

** Bulletin des Presse- und Informationsamtes  der Bundesregierung, 1958, s. 157. 
*** Emile Noel: Commetn fonctionnent  les institutions de la communaute econo-

mique europeenne. In "Revue du Marche Commun" 1963 (Jan. 1963), s. 14. 
• * * • Wolfgang  Harbrecht, Die europaeische Gemeinschaft,  Gustav Fischer Verlag, 

Stuttgart-Nevv York, 1978, s. 65. 



322 AYŞE FÜSUN ARSAVA 

Öte yandan Avrupa Topluluklarını bir konfederasyon  olarak da 
nitelendirmek mümkün değildir. Zira Avrupa Toplulukları yetkileri 
çerçevesinde kamu gücüne sahip olup, bu yetkileri üye devlet vatandaş-
ları üzerinde doğrudan kullanabilirler. Oysa bir konfederasyona  üye-
likten doğan yükümlülükler sadece üye devletleri bağlar, hiçbir zaman 
üye devlet vatandaşlarını doğrudan etkilemez*. 

Avrupa Topluluklarının ve onların müesseselerinin kaynağı üç 
kurucu anlaşmadır. Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu Anlaşması, 
Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu Anlaşması ve Avrupa Ekonomik 
Topluluğu Anlaşmasıdır. Bu anlaşmalar alışılmış uluslararası anlaş-
malar değildir. Bu anlaşmalar ile yeni bir hukuk düzeni yaratılmıştır. 
Anlaşma ile kurulan topluluk organlarının yasama ve idari (legislative 
ve administrative) yetkileri vardır. Avrupa Toplulukları bir devlet 
olmadığı halde bir devlet gibi kendi yetkileri çerçevesinde yasama, 
yürütme ve yargı yetkisine sahiptir. Bu devlet yetkileri topluluğun sup-
ranational özelliğe sahip olduğunun delilidir. 

Yasama faaliyeti  topluluk içinde çeşitli aşamalarda meydana gelir. 
Topluluk organları tüzükler vasıtasıyla bütün üye devletlerde doğru-
dan geçerli hukuk ihdas edebilir. Bu topluluk hukuku topluluğa üye 
bütün devletlerde mütecanis olarak ve doğrudan uygulanır. Bunun 
anlamı topluluk hukukunun, üye devletlerin bütün gerçek ve tüzel 
kişileri bakımından, ulusal hukuka çevrilmesine gerek olmadan bağla-
yıcı olmasıdır*. 

Anlaşmalar bir yasama aracı olarak bazen de direktifleri  ön-
görmektedir. Topluluk organları direktiflerle  bütün üye devletleri ya-
hut muayyen üye devletleri muhattap alırlar. Direktifler  (AET ve 
kuroatom anlaşmasında direktif  olarak nitelendirilen hukuki tasar-
ruflarla  Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu Anlaşmasında tavsiye ola-
rak nitelendirilen hukuki tasarruflar  eş mahiyettedir) erişilecek amacı 
bağlayıcı olarak saptamakla beraber, bu amacın erişilmesi için kulla-
nılacak yasama tasarrufunun  seçimini üye devletlere bırakırlar. Top-
luluk tarafından  tüzüklerle doğrudan yasama yapılmasından farklı 
olarak burada mütecanis bir hukuk yaratılmamakta, üye devletlerin 
yasama yetkisi ve onların ulusal özellikleri korunmaktadır. 

* Friedrich Wilhelm Conrad, Formen der Vollzienhung des Europaeischen Staa-
tengemeinschaftsrechts  durch die Bundersepublik Deutschland und Fonmen der Gemein-
schaftsaufsicht.  Bonn 1968 

* Rabe, Das Verordnungsrecht der Europaeischen VVirtschaftsgemeinschaft,  Ham-
burg 1963, s. 30 



I 

AVRUPA TOPLULUKLARININ ULUSLARÜSTÜ ÖZELLİĞİ 323 

Avrupa Topluluğu hukuk düzeni, üye devletlerin ulusal hukuku 
yanında, aynı ölçüde bağlayıcı varlığı ile kendini belli etmektedir, 
Bu özellik topluluk hukukunun hukuk sistemi içinde nerede yer aldığı 
ve topluluk hukuku ile ulusal hukuk düzenleri arasında nasıl bir sınır 
çizilmesi gerektiği sorunlarını ortaya atar. Topluluk hukuku ve ulusal 
hukuk arasındaki ilişki Avrupa Topluluklarının supranational karakteri 
dikkate alınarak değerlendirilir. Üye devletler Avrupa Topluluklarının 
kurulması ile egemenliklerini sınırlamışlar ve üye devlet vatandaşları 
ve üye devletler için bağlayıcı olan topluluğun kendi hukuk düzenini 
yaratmışlardır. Bu sebeple üye devletlerde iki hukuk sistemi iç içe gir-
mektedir. Ulusal hukuk ve topluluk hukuku aynı hukuki alanda ge-
çerli olmakta ve üye devlet vatandaşları tarafından  uyulması, ulusal 
merci ve mahkemeler tarafından  uygulanması gerekmektedir. Avrupa 
Toplulukları Adalet Divanı topluluk hukukuna federatif  bir devlet 
birliğinde olduğu gibi ulusal hukuka nazaran öncelik verilmesi gerekti-
ğine karar vermiş ve iki önemli saptama yapmıştır: a) Üye devletler, 
egemenlik haklarının bir kısmını onlar tarafından  kurulan Avrupa 
Topluluklarına devretmişlerdir. Bu devir işlemini üye devletler daha 
sonra topluluk kavramı ile bağdaşmıyan tek taraflı  önlemlerle ortadan 
kaldıramazlar, b) Hiçbir üye devletin topluluk hukukunun özelliğini 
zedeliyememesi ve topluluk hukukunun topluluk çerçevesinde müte-
canis ve tam olarak geçerli olması*. 

Topluluk hukuku bütün bunlara göre kendine ters düşen ulusal 
hukuklara nazaran önceliğe sahiptir. Topluluk hukuku sadece mevcut 
olan ulusal hukuka göre güçlü değildir; ilgili alanda yapılacak sonraki 
ulusal kanunlar karşısında da engelleyici etkiye sahiptir. 

Supranational topluluklarda yasama ve idari egemenlik haklan 
anlaşmalarda kurulan organlar tarafından  kullanılır. 

Durumun Topluluk Organları çerçevesinde değerlendirilmesi 

Komisyon: 
Komisyon üyeleri şahsi yetenekleri göz önünde tutularak üye dev-

let hükümetlerinin ortak bir tasarrufu  ile dört yıl için atamr (Roma 
Anlaşması Madde 157/158). Komisyon kararlarını oy çokluğu ile 

* Steindorff,  Europaeischer Markt und Euratom, Archiv des Völkerrechts, Bd. 6, 
1956/57, s. 174 ff. 

Rechtssache- Nr. 26/62 vom s. 2, 1963, Sammlung Bd. IX 1963, Heft  1, s. 26 
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alır. Görevini icra ederken ulusal hükümetlere karşı tamamen bağım-
sızdır. Anlaşma muvacehesinde yetkilerini topluluk çıkarları için kul-
lanmakla yükümlüdür (Roma Anlaşması 157 nci madde 2 nci fıkra, 
152 nci madde 2 nci fıkra).  Bütün bu maddelerin içeriğinden çıkan so-
nuç her ne kadar anlaşma metni açık olarak ifade  etmiyorsa da, ko-
misyonun üye devletler karşısmdaki bağımsız durumu itibariyle ko-
misyonun uluslarüstü bir organ olduğudur. Ulusal hükümetler atama 
yetkileri ile hiç de küçümsenmiyecek bir şekilde komisyonun teşkiline 
etki ediyorlarsa da, bir organın uluslarüstü olarak değerlendirilmesinde 
aranan en önemli kirter, "iradenin oluşmasındaki bağımsızlık" burada 
en geniş kapsamı ile mevcuttur*. 

Bakanlar Konseyi**: 
Konsey üye devletlerin talimatlara bağlı hükümet temsilcilerinden 

oluşur. Her hükümet konu ile ilgili bakanlarından birini konseye gön-
derir (Roma Anlaşması Madde 146). Talimatlara bağlı hükümet 
temsilcilerinden oluşması ve iradesi üye devlet hükümetleri tarafından 
belirlenmesi sebebiyle, konsey komisyonun tersine olarak, uluslarüstü 
karaktere sahip olmayan, uluslarası bir organdır. Konseyin topluluk 
çerçevesinde sadece üye devletlerin çıkarlarını temsil eden bir organ 
olmayıp, yasama ve yürütme yetkilerine de sahip olması ve kararlarını 
kısmen çoğunlukla alabilmesi bu saptamayı değiştirmemektedir. Dev-
letler arası bir organın uluslarüstü bir karaktere sahip olması münha-
sıran, organın iradesinin teşkiline ilişkin yapısal bir özellik olup, ilgili 
organm fonksiyonlarına  yahut bu fonksiyonlarm  ne şekilde icra edil-
diğine bağlı değildir. Hükümet temsilcilerinden oluşan uluslararası 
kuruluş organlarının fonksiyonlarını  topluluğun çıkarları doğrultu-
sunda kullanması doğaldır. Burada önemli olan organda yapılan oy-
lama şeklinden çok, üye devletlerin uluslarası kuruluş hakkında sahip 
oldukları görüştür. İradenin teşkilinde söz konusu organın üye devlet-
lerin talimatlarında bağımsız olması "uluslarüstü organın" ayırıcı özel-
liğidir. "Uluslarüstü organ" kararlarını ulusal çıkarlardan bağımsız 
olarak alır. 

Konsey ve komisyonun hukuken bağlayıcı tasarruflar  ihdas ede-
bilmesi: 

Konsey ve Komisyon anlaşmalarda öngörülen durumlarda, üye 
devletler yahut onların mercileri, işletmeleri ve vatandaşları için hu-

* Günther Jaenicke, "Der übernationale Charakter der europaeischen VVirtschafts-
gemeinschaft",  in ZaÖRVR, Bd. 19 (1958) s. 153-196 

** Hans Peter Ipsen, Europaeisches Gemeinschaftsrecht,  Tübingen 1972. S. 337 vd. 
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kuken doğrudan bağlayıcı tasarruflar  ihdas edebilir. Anlaşma ne kon-
seye ne de komisyona tasarruf  ihdası konusunda genel bir yetki ver-
memiştir. Anlaşma daha çok münferit  hükümlerinde konsey ve komis-
yonun hangi şartlar altmda hangi tip tasarruf  ihdas edebileceğini ön-
görmüştür (Roma Anlaşması Madde 4 Fıkra 1 Cümle 2). Topluluğun 
amaçlarına erişmek için bir takım önlemler alınması gerekli gözük-
mekle beraber, anlaşmada konsey ve komisyon için uygun tasarruf-
larda bulunma yetkisi öngörülmemişse, komisyonun teklifi  ve topluluk 
parlementosunun görüşünün alınmasından sonra konseyde oy birliği 
ile karar alınmak suretiyle gerekli tasarruflar  ihdas edilebilir (Roma 
Anlaşması Madde 235)*. 

Anlaşmada öngörülen hukuki tasarruflar  ya komisyon, ya bakan-
lar konseyi yahut her iki organın işoirliği ile ihdas > dilirler: a) Konseyin 
etkisi olmadan komisyon tarafından  ihdas edilen tasarruflar;  b) Kon-
sey tarafından  kararlaştırılan, ancak komisyonun uygun bir teklifini 
şart kılan tasarruflar.  Burada konsey komisyonun teklifini  oy birliği 
ile aldığı kararla değiştirebilir (R jma Anlaşması Madde 149); c) Kon-
sey tarafından  komisyonun etkisi olmadan kararlaştınlan tasarruflar. 
Komisyon burada da istediği zaman teklifler  yapabilir (Roma Anlaş-
ması Madds 155). Ancak konsey bu teklifleri  kabul etım k zorunda 
değildir. 

Konsey ayrıca komisyondan anlaşmanın amaçlarının gerçekleş-
mesi için uygun araştırmalar yapmasını ve teklifler  getirmesini isteye-
bilir (Roma Anlaşması Madde 152). AET'nin getirdiği yenilik konsey 
kararlarının uluslarüstü bir organ olan komisyon teklifleri  ile bağlı 
olmasıdır. Anlaşma iyice gözden geçirildiğinde bu tip tasarrufların, 
konsey yahut komisyon tarafından  yalnız olarak karara bağlanan ta-
sarruflardan  daha çok olduğu görülür. Bu şekilde irade teşkilinden 
beklenen, ulusal hükümetlere, egemenliklerine istinaden toplulukla 
ilgili düzenleme yapma hususunda karar serbestisini bırakmak, ancak 
komisyonun önceden araya sokulması ile getirilecek düzenlemenin 
içeriğinin ulusal çıkarlardan arındırılarak topluluğun ortak çıkarla-
rına göre şekillendirilmesidir. Konseyin komisyonun teklifi  üzerine 
karar alabileceği durumlarda, anlaşma bazen oy birliği ile, bazen de 

Bu düzenleme, devlet organlarına fonksiyonları  sebebiyle yazılı olmayan yetkilerin 
tanınmasını sağlıyan anayasa hukuku prensibinin (implied povvers), topluluk çerçevesinde 
kıyasen uygulanmasının mümkün olup olmadığı konusunda tartışmalara neden olmuştur. 

Gericke,  Allgemeine Rechtsetzungsbefugnisse  nach Art. 235 EWGV, Heft  60 der 
Hamburger Abhandlungen aus dem Seminar für  öffentliches  Recht (1970); İp  sen, s. 436 vd. 
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mevsuf  çoğunlukla karar alınmasını kabul etmiştir. Anlaşma kural 
olarak geçiş döneminin ilk yıllarında çoğunlukla oy birliğine, oldukça 
geç bir dönemde de mevsuf  çoğunlukla karar alınmasını öngörmek-
tedir. Uluslarüstü bir organ olması sebebiyle tarafsız  olarak değerlen-
dirilen komisyonun teklif  getirdiği durumlarda konseyin büyük öl-
çüde çoğunlukla karar alması mümkün olabilmektedir. Çoğunluk 
kararı azınlığın çıkarlarının aleyhine olarak, çoğunluğun özel çıkar-
larını sağlıyan bir araç değildir. Eğer anlaşma komisyonun teklif  ge-
tirmesini öngörüyorsa, konsey ancak komisyon tarafından  tasarrufun 
içeriği belirlenmesi koşuluyla tasarruf  ihdas edebilir. Konseyin bu 
durumda sahip olduğu alternatifler  ya komisyonun önerisine uygun 
bir düzenleme getirmek, yahut hiçbir düzenleme yapmamaktadır. Ulus-
larüstü bir organ olan komisyonun konseyin iradesini teşkili sırasında 
sahip olduğu önemli rolü Avrupa Ekonomik Topluluğu'nun "ulus-
larüstü" niteliğini tartışırken gözden uzak tutamayız. Bu çerçevede 
ortaya çıkan bir sorun da, komisyonun teklif  getirmekten imtina et-
mesi yahut teklif  getirmeyi ihmal etmesi durumunda konseyin faaliyet-
te bulunmasını engelleyebilmesinin mümkün olup olmadığıdır. Kon-
seyin, komisyonun teklifinden  sapması durumu için öngörülen yön-
temin, yani oy birliği ile karar alma yönteminin böyle bir durum için de 
geçerli olup olmadığının araştırılması gerekmektedir. Komisyonun tek-
lif  getirmesinin öngörüldüğü durumlarda, uluslarüstü organın (komis-
yon) etkinliği ve işbirliği teminat altına alınmak istenmiştir*. Bu durum-
larda Komisyon teklifi,  konsey kararımn oluşmasında gerekli bir usul 
şartı teşkil etmektedir. Amaç, konseyin faaliyetinin  komisyon tarafın-
dan sınırlanması olmayıp, Komisyonun araya sokulması ile getirilecek 
düzenlemenin içeriğinin ulusal çıkarlardan arındırılıp, topluluğun or-
tak çıkarlarına uydurulmasıdır. Komisyon teklifinin  eksik olması du-
rumunda topluluk adalet divanı tarafından  tasarrufun  yok (nichtig) 
olarak ilan edilmesi topluluk hukukunun amacına uygun düşer. Diğer 
taraftan  ise komisyon topluluk adalet divanı önünde faaliyette  bulun-
maması yahut Konseye öneride bulunmaması'nedeniyle sorumlu tu-
tulabilir (Untaetigkeitsklage). 

Parlemento ve Topluluk Adalet Divanının işbirliği ve denetim 
hakları**: 

* Ipsen,  s. 458 vd. 
** Daiq, Die Gerichtsbarkeit in der Europaeischen VVirtschaftsgemeinschaft  und 

in der Europaeischen Atomgemeinschaft,  AÖR 83 (1958), s. 132. 
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Topluluğun "uluslarüstü" niteliğinin belirlenmesinde "uluslar-
üstü" bir organ olan komisyon kadar diğer topluluk organlarının da 
değerlendirilmesi gereklidir. 

Topluluk parlementosu doğrudan seçimlerin yapılmadığı dönem-
lerde üye devlet parlementolarından seçilen milletvekillerinden oluş-
maktaydı. Seçilecek milletvekili sayısı her üye devlet için ayrı olarak 
saptanmış olup, her üye devlet parlementosu saptanan milletvekili 
sayısı kadar milletvekilini kendi yöntemine göre seçip, topluluk parle-
mentosuna yollardı (Roma Anlaşması Madde 138). Açık olarak düzen-
lenmemiş olmakla beraber, bu şekilde teşkil edilen topluluk parlemen-
tosu üyelerinin kendi parlementolanmn talimatlarma bağlı oldukları 
var sayılabilirdi. Bu bakımdan topluluk parlemen tosunu doğrudan se-
çimin henüz uygulanmadığı yıllarda "uluslarüstü" bir organ olarak 
nitelendirmek mümkün değildi***. Ancak doğrudan seçimlerin ya-
pıldığı tarihten itibaren Avrupa Parlementosu bakımından "uluslar-
üstü" elementin ağırlık kazandığını söyliyebiliriz. 

Topluluk Adalet Divanının denetim hakkı da Konsey idaresinin 
teşkilinde önemli bir role sahiptir. Bu denetim ulusal çıkarların konsey 
iradesinin teşkilinde özel bir etki kazanmasını engeller. Bu durum top-
luluk çerçevesinde "uluslarüstü" elementin hakim olması anlamını 
taşır. Topluluk Adalet Divanının denetim yetkisinin kapsamı anlaş-
mada düzenlenmemiştir. Bu sebeple Divan kendisi denetim yetkisinin 
sınırını çizebilmektedir. Avrupa Topluluğu kendi hukuk düzenine sa-
hip bir hukuki camiadır. Topluluk Adalet Divanına topluluk hukuk 
düzeninin uygulanması ile sorumlu olan yahut topluluk hukuk düze-
ninin uygulanmasında doğrudan etkilenen herkes tarafından  başvu-
vurulabilir. 

Avrupa Toplulukları çerçevesinde hukukim temini için topluluk 
anlaşmaları topluluk adalet divanına başvurulması için şu yollan ön-
görmüştür: 

1) Bir üye devlet tarafmdan  anlaşmanın ihlal edildiğinin saptan-
ması için komisyon tarafmdan  açılan dâva. Komisyonun ana görevi, 
anlaşmaların ve anlaşmalara istinaden topluluk organları tarafmdan 
ihdas edilen hukuki tasarrufların  uygulanmasını sağlamaktır. Komis-
yonun görüşüne göre, şayet bir üye devlet anlaşmadan doğan bir yü-
kümlülüğünü ihlal ediyorsa, komisyon Avrupa Kömür Çelik Toplulu-

*** Haziran 1979 dan beri Avrupa Parlementosu Ortak Pazar ülkelerinde yapılan 
tek dereceli seçimlerle teşkil edilmektedir. 
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ğu Anlaşmasının 88 nci maddesine, Avrupa Ekonomik Topluluğu An-
laşmasının 169 ncu maddesine yahut Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu 
Anlaşmasının 141 nci maddesine istinaden topluluk adalet divanına 
başvurabilir. Topluluk adalet divanının kararı üye devletler ve top-
luluk organları için bağlayıcıdır. 

2) Bir üye devletin diğer bir üye devleti dava etmesi. AKÇT an-
laşması madde 89, AET anlaşması madde 170, AAET anlaşması madde 
142 ye göre bir üye devlet diğer bir üye devletin anlaşmaları ihlal et-
tiği görüşündeyse, topluluk adalet divanı nezdinde dava açabilir. Bir 
üye devletin diğer bir üye devlet aleyhine dava açabilmesi için komis-
yonun daha önce konuyla ilgilenmesi gerekmektedir. Komisyon böyle 
bir durumda anlaşmalara göre mahkeme dışı bir hakemlik görevini 
üstlenmiştir. Bu özelliği çerçevesinde komisyon uyuşmazlığa düşmüş 
devletlere yazılı ve sözlü beyanlarda bulunmaları için fırsat  vermek 
zorundadır. Bundan sonra komisyon gerekçeli olarak kendi görüşünü 
bildirir. îşte eğer taraflar  arasmda bu görüş bildirimine rağmen de bir 
uyuşma sağlanmazsa topluluk adalet divanına başvurmak mümkündür. 

3) îptal davası (Nichtigkeitslage). Üye devletler, konsey, koims-
yon ve ilgili kişiler AKÇT anlaşmasının 33 ncü maddesi, AET anlaş-
masının 173 ncü maddesi, AAET anlaşmasının 146 nci maddesine göre 
konsey yahut komisyonun muayyen tasarruflarını  ortadan kaldırmak 
amacıyla dava açabilirler. Dava eğer haklı ise topluluk adalet divanı 
iptali istenilen tasarrufun  yokluğuna karar verir. 

4) İçtinap davası (Untaetigkeitslage). AKÇT anlaşmasının 35 
nci maddesi, AET anlaşmasının 175 nci maddesi, AAET anlaşmasının 
148 nci maddesine göre konsey yahut komisyon anlaşmaları ihlal ede-
rek, açık olarak öngörülmesine rağmen karar almaktan imtina ederse, 
üye devletler ve topluluğun diğer organları topluluk adalet divanı nez-
dinde anlaşmanm ihlalinin saptanması için dava açabilir. Topluluk 
adalet divanı söz konusu organm tasarrufta  bulunmamasmı anlaşmaya 
aykırı bulursa, ilgili organ kararda öngörülen önlemleri almakla yü-
kümlüdür. 

5) Ön karar yöntemi (Vorlageverfahren).  Topluluk adalet diva-
vanına ulusal mahkemeler tarafından  da başvurulabilir. Amaç, ön 
karar yolu ile anlaşmaların yorumu ve topluluk organlarının tasarruf-
larının yorum ve geçerliliği konusunda karar almaktır. Ön karar yön-
temi topluluk hukuk düzeninde ve içtihatlarında birlik sağlar. Bu bir 
hukuki uyuşmazlığın karara bağlanması yöntemi değildir. Bu üye dev-
let mahkemelerine sağlanan bir başvurma yöntemi olup, derdest olan 



AVRUPA TOPLULUKLARININ ULUSLARÜSTÜ ÖZELLİĞİ 329 

bir davada ulusal mahkeme topluluk hukuku hükümlerinin yorumlan-
masını talep eder. Topluluk adalet divanının söz konusu hükme iliş-
kin yaptığı yorum ulusal mahkeme tarafından  önündeki somut davaya 
uygulanır. Ön karar yöntemi ulusal mahkeme önünde başlar ve biter. 
Ön karar yöntemi her ne kadar topluluk adalet divanına ulusal mah-
kemeler karşısmda yüksek bir merci durumu yaratmışsa da, ön karar 
yolu topluluk adalet divanının topluluk: hukuku alanında yorum mo-
nopolünü ortaya koymaktadır*. Ulusal mahkeme kararım vermeden 
önce topluluk adalet divanına başvurarak topluluk hukukunun uygu-
lanması ve yorumuna ilişkin olarak divanın karar vermesini talep eder. 
Bu yükümlülük üye devletlerin üst derece mahkemeleri için de aynı 
şekilde geçerlidir. Bu şekilde topluluk hukukuna ilişkin ulusal içtihat-
ların bütün üye devletlerde aynı olması sağlanır. 

Topluluk adalet divanı başlangıçtan itibaren "supranational" 
Avrupa Topluluğunun yüksek mahkemesi olarak kabul edilmiştir. 
Bu düşünce kendini mahkeme içtihatlarında da belli etmektedir. Top-
luluk adalet divanı yetkilerini geniş olarak ve "supranational" bir Av-
rupa Topluluğunun yaratılması istikametinde, topluluk içinde "integ-
ration" u sağlıyacak şekilde yorumlamaktadır. 

Topluluk sistemi anlaşmalarla kesin olarak saptanmış değildir. 
Zamanla geliştirilecek bir sistem olup, "supranational" ve "uluslar-
arası" elementlerin ağırlıklarının yer değiştirmesi mümkündür. Komis-
yon ve konseyde zaman içinde "supranational" elementlerin ağırlık 
kaybetmesine, Avrupa Parlementosunda son zamanlarda "suprana-
tional" elementin ağırlık kazanmasına mukabil, topluluk adalet di-
vanında bu element başlangıçtan beri ağırlığını korumaktadır. 

• Ipsen,  s. 370 vd. 





FEDERAL ALMANYA ANAYASA MAHKEMESİ YE 
BAZI TENKİTLER 

-Hakimler Dikkatli Olmalıdır!-* 

Yazan: Dr. HANS Jochen VOGEL** 

Çeviren: Prof.  Dr. Servet ARMAĞAN 

I- Tenkitlere Sebep Olan Anayasa Mahkemesinin Bazı Kararları 
Federal Anayasa Mahkemesi (FAM), bir müddettenberi tenkidi 

olduğu kadar canlı bir münakaşanın da ortasmda bulunuyor. Bu mü-
nakaşanın başlamasına ve devamına sebep olan faktörler,  bilhassa 
Alman Ceza Kanunu (StGB) md. 218'in değiştirilmesi1, Aşağı Saksonya 
Yüksek Okul Kanunu2, ve Askerlik Hizmeti Kanunundaki değişiklik-
lere3 ait kararlar ile Parlamenterlerin ödeneklerine ait kararlardır.4 

Daha önce Temel Anlaşmaya (Grundlagenvertrag) ait karar da5, 
karşıt görüşlü müzakerelere götürmüştür. Bundan başka, Federal 
Hükümetin alenî çalışmaları hakkındaki karan6 ve 19737 yılındaki, 
çok çocuklu memur maaşlannm âzami mikdarı hakkındaki karara ait 
tenkitler başlamıştır8. İlk anda politikacılar9 ve aydınlar (Publizist)10, 

* DÖV, 31. Jahrgang, Heft  18, September 1978, sh. 665-668'den tercüme edilmiştir. 
••Müellif,  1972-1974 yılları arasında Federal Almanya İmar ve İskân Bakam idi. 

Halen Federal Adalet Bakanıdır. Sosyal Demokrat Partisi (SPD) Mensubudur. 
1 B VerfGE  39, 1. 
2 B VerfGE  35, 79 
3 Urt. v. 13.4.1978 - 2 B vF 1 /77 u.a - = DÖV 1978, S. 507 
4 B VerfGE  40, 296 
5 B VerfGE  36, 1 
6 B VerfGE  44, 125 
7 B VerfGE  45, 1 
8 B VerfGE  44, 249. 7. Nolu Notda işaret edilen 25.5.1977 tarihli karardan sonra, 

bu karar 25.7.1977 de yayınlanmıştır. 
9 Misal olarak Hessen Eyaleti Başbakanı Holger  Börner'in  Eyalet Meclisi önünde 

31 Mayıs 1978 de yaptığı konuşmaya bakınız 
10 Bilhassa Hans  Schueler'in  "Zeit" gazetesinin 24.2.1978 tarihli ve Robert  Leicht'm 

"Süddeutsche Zeitung" gazetesinin 17.4.1978 tarihli nüshalarındaki makalelerine bakınız. 
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bunun yanında Anayasa hukukçularının11 ve hatta Mahkemenin bazı 
üyeleri tarafmdan  bizzat12 ortaya konulan münakaşalarda, kaybedilen 
dâvalarla ilgili kızgınlık, kabul edilen temel temayül karşısında yeis, 
ve kanun koyucuyla FAM arasındaki hudutların kaydırılmasına ait 
endişeler birbirine karışmıştır. "Yüksek  Kanun  Koyucu"13,  "Karlsru-
ruhe'nin  aksi kaptanları"14,  "Parlamentonun  yetkilerinin  nez'i"15,  "Ka-
nun koyucunun müessir fonksiyonlarının  gasbı"16, "Teferruata  girerek 
hükümet etme"17 ve "FAM'ın  talimatına  göre dış  politika"  tabirleri"18 

tenkidin genişliğini belirtmektedir. 

II- Federal Anayasa Mahkemesinin Ortaya Çıkışı ve 1966 yılma 
Kadarki İçtihatları 

Tenkidin muhteva olarak özüne inmek isteyen, herşeyden evvel 
buğdaym çöplerini ayıklamağa teşebbüs etmelidir. Ayrıca tabii bazı 
hususlar da hatırlatılmalıdır. 

Gerçekten bazıları, açıkça, Kurucu Meclisde Anayasanın yapıl-
ması esnasında önemli bütün siyasî güçlerin, çok geniş yetkili, kuvvetli 
bir Anayasa Yargısı için ortaya çıktıklarını unutmuşlardır. Temel 
Hükümler olan, Anayasanm 93-94. ve 100. md. lerinin hakkındaki 
oylar, Kurucu Meclis Ana Komisyonunda hemen hemen ittifak 
halindeydi; Sadece birkaç oy Meclisteki kominist grup temsilcilerin-

11 Devamlı olarak artan Bibliyografyadan  yalnız aşağıdakiler misal olarak verilmiş-
tir: Dicter  fVilke  /Gerd  H.  Koch,  JZ 1975, S. 233; Christian-Friedrich  Menger,  Yerw. Arch. 
67 (1976), S. 303; Martin Knele, NJw 1976, S. 777 ff.;  Ernst-Wolfgang  Böckengörde, 
NJW 1976, S. 2089 ff.;  KonradZweigert,  in: Bundesverfassunggericht  und Grundgesetz, 
Band I, S. 63 ff.;  Norbert  Achterberg,  DÖV 1977, S. 649 ff.;  Rainer Eckertz,  Der Staat 
17 (1978), S. 183 ff.)  Bütün bu eserlerde çok sayıda atıfa  rastlanır. 

12 Her şeyden evvel karşı görüşler sahasında bakınız, Helmut  Simon Imlltraut  Rupp 
- v. Brunneck, B VerfGE  35,148 ff.;  39, 68 ff.;  Walter  Seuffert,  B VerPGE 40, 330 pp.; 

Martin  Hirsch,  13.4.1978 tarihli karar hakkında özel şerh. Diğer görüşler için bakınız. 
Martin  Hirsch,  DRİZ, 1977, S. 225, ve hatta Federal Anayasa Mahkemesi Başkanı Erns 
Benda'nın  Rheinischer Merkür gazetesinin 21.4.1978 tarihindeki "Gegen den Vonvurp, 
politisch zu richten" adlı makalesi 

13 Robert  Leicht,  aaO (Annm. 10). 
14 Hans  Schueler,  aaO (Anm. 10). 
15 Eyalet Başkanı Holger  Börner'in  Kassel'de 31.5.1978 tarihinde Eyalet Meclisinin 

"aktüel olaylara ayırdığı saatte" yaptığı konuşma. 
16 Kanrad  Zweigert,  a.aO (Anm. 11), S. 74 
17 Hans  Leussink, Festschrift  für  Alex  Möller,  Karlsruhe, 1978, S. 143 (152) 
18 Dieter  fVilke  jGerd  H.  Koch,  aaO (Anm. 11), S. 233 
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detı gelmişti.19 Genel Kuruldaki rey oranı zabıtlardan elde edile-
memektedir.20 Ama bunun da, Ana Komisyondaki durumla ahenkli 
olduğu söylenebilir. Böyle bir temel karar lehine Weimar Cumhuriyeti 
ve 1933 ve 1945 arasındaki yılların tecrübelerinden sonra çok kabule 
şâyan deliller bulunmaktaydı. Bu sebepten Kurucu Meclisin Sosyal 
demokrat üyeleri de, özellikle Anayasa Mahkemesi Divanı ve Adalet 
işleri Komisyonu Başkanı Georg  August  Zinn,  Anayasa Mahkemesinin 
geniş yetkisi lehine konuşma yapmışlardır. 

1. Alman Federal Meclis seçiminden soma bilhassa SPD grubu 
başlangıçtan itibaren Mahkemenin çabucak kurulmasında ısrar et-
mişler ve daha 1949 Aralık ayında, Anayasada belirtilen yetkileri de 
aşarak bir "Anayasa Şikâyeti"  tesisini derpiş eden, kendi hazırladık-
ları bir FAM Kanun Tasarısını sunmuşlardır21, Bu teklif  daha sonra 
sunulan Hükümet Tasarısı22 yanında, Komünist grubun muhalif  rey-
lerine karşı, diğer bütün grupların muvafakatiyle  kabul edilen FAM 
kanununun nihaî şeklinin temellerini teşkil etmiştir23. 

Ayrıca bazıları, mahkemenin kaide olarak, sadece Parlamento 
çoğunluğunun ve Federal Hükümetin kararlarının Anayasaya uygun-
luğunu kontrol edebileceğini unutuyorlar. Azınlık ne kanun yapar ne 
de hükümet eder. Binnetice, muhalefet  dâvacı olarak sık sık ortaya çık-
makta, buna karşılık aksi, yani muhalefeti  dâvâlı olarak Anayasa Mah-
kemesi önüne çekmek pek mümkün değildir. Bu sebeple Karlsruhe'-
deki dâvalar, belki de Federal Hükümet tarafından  sunulan ve par-
lemento çoğunluğu tarafından  kabul edilen bir kanunun Anayasayı 
ihlâl ettiği neticesine götürebilmektedir. Buna karşılık muhalefetin 
kararları veya diğer faaliyetleri  ile ilgili olarak bu kabil bir tesbit an-
cak istisnaî olarak düşünülebilir. O halde, toplum için, zorunlu ola-
rak, Anayasa Mahkemesiyle Muhalefetin  yakınlığı, Anayasa Mah-
kemesi ile Hükümet çoğunluğunun yakınlığından daha fazla  olduğu 
intibaı husule gelmektedir. 

Zaten 1966 dan önceki değişik politik roller de çok farklı  değil-
di. Federal Meclis grupu tarafmdan  olsun, Hessen eyalet Hükümeti 
tarafından  olsun, sosyal demokratlar da Federal Anayasa Mahkeme-

19 Ana Komisyon'un 13.1.1949 tarihli 37. inci toplantısında, stenografiyle  yazılan 
zabıtlar, S. 461 pp. 

20 8.5.1949 tarihli lO.uncu toplantı, Stenografiyle  yazılan zabıtlar, S. 229 
21 B T - Drucks. Nr. 328 
22 BT. Drucks. Nr. 788 
23 1.2.1951 tarihli 116-mcı Stenografiyle  yazılan zabıtlar, S. 4419 
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sine başvurmadan korkmuyorlardı. SPD Federal Meclis grubu daha 
Andlaşmanın imzalanmasından önce önleyici bir Tesbit Dâvası yo-
luyla ve 1953 Mayıs ayında ikinci bir dâva ile Federal Cumhutiyetin 
Avrupa Savunma Câmiasma girişini Anayasa Mahkemesinin yardı-
mıyla engellemeye teşebbüs etti24. Öyle bir teşebbüs ki, sonunda Mah-
keme sebebiyle değil, bilakis 31 Ağustos 1954 tarihinde Fransız Millî 
Meclisinin Andlaşmayı onaylamaktan vazgeçmesiyle ihtilâf  mevzuu-
nun ortadan kalkması sebebiyle dâvanın düşmesiyle başarısızlığa uğ-
radı. Diğer örnekler ise, SPD Federal Meclis grubunun Saar Bölgesi 
Statüsünü düzenleyen Kanuna karşı açtığı bir dâva ile25, Hessen Eyalet 
Hükümetinin partilere yapılan yardımın vergiden muafiyetinin26  ve 
Federal Bütçeden partilere yardım yapılması hakkındaki, teklifin  ka-
bulüne ait dâvalardır27. 

1966 dan evvelki hükümet çoğunluklarının isabetsiz kararlan da, 
hem de çok sayıda, vardı. FAM 1 Aralık 1966 dan evvel, yani Büyük 
Koalisyonun başlamasından önce isdar edilen normlarla ilgili, onların 
Anayasaya karşı olmaları ya da Anayasa ile bağdaşmamaları sebebiyle 
iptaline ait, yekûn olarak, 109 karar vermiştir. Üç olayda, FAM ka-
nun koyucunun Anayasaya aykırı biçimde hareketsiz kaldığını tesbit 
etmiştir. Diğer 5 olayda ise, FAM kararlan, Federal Hükümetin veya 
bazı bakanlann icraatlarının Anayasaya aykın olduğunu belirtmiş-
lerdir28. Bunlar arasında ehemmiyetli siyasî tesir olan bir sürü işlem 
vardı; bu arada eşlerin gelirlerinin müşterek vergilendirilmesi29, Baba-
nın ebeveynin iktidar sahasındaki üstünlüğü30, Alman Televizyonu 
GmbH,31 Partilere yardım32 ile, gençliğin kalkındırılması ve Federal 
Sosyal Yardım Kanunu da bulunmaktaydı.33 

24 31.1.1952 ve 11.5.1953 tarihli teklifler  "Der Kompf  um den VVehrbeitrag", Band 
I, S. ff,  ve Band III, S. 166 ff.  de basılmıştır. 

25 Vgl. B VerfGE  4, 157 
26 VgL. B VerfGe  8. 51 
27 VgL. B VerfGe  20, 56. SPD'nin Federal Meclisteki grubu, Partilerin fınansmanı-

2 Bvf  1166 - ve Federal Hükümetin amme işi hakkındaki diğer bir teklifi  - 2 BvF 1 /66 
geri almıştır. 

28 Toplam olarak 6 Eylül 1949 dan 30 Kasım 1966 ya kadar 117 kaldırma kararı 
Aufhebung)  vardır. 1 Aralık 1966 dan bugüne kadarki sayı ise 28 e varır. 

29 B VerfGE  6, 55 
30 B VerfGE  10, 59 
31 B VerfGE  12, 205 
32 B VerfGE  20, 56. Partilere yapılan yardımın vergiden tenziline imkan veren düzen-

leme daha önce Anayasa Mahkemesi tarafından  (B VerfGE,  8, 51) Anayasaya aykın ka-
bul edilmişti. 

33 B VerfGE  22, 180 
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Parti politikasının üstün tutulduğu veya farklı  muamele yapıldığı 
gibi ön plâna alman polemikler, sosyal liberal koalisyonun teşkilinden 
önce ve sonra, ciddi olarak tetbik edilirse, söz konusu olmamaktadır. 

III- FAM ile Parlamento Arasında Hudut Kaydırılması 

Geriye kalan daha çok Parlamento ile FAM arasında tedricen 
ve fakat  hissedilir şekilde parlemento, aleyhine bir hudut kaydırıl-
masından doğan endişedir. Böyle bir hudut kaydırılmasının genel teh-
likesi, muayyen bir dereceye kadar Anayasa Yargısı ile her zaman 
bağlıdır. Bu tehlike, FAM'nin geniş yetkilerinin kabulünü isteyenler 
tarafmdan  da baştan beri görülmüştür. Meselâ Adolf  Arndt,  FAM si 
Kanununun 3. müzakeresi esnasında görüşünü şöyle açıklamıştır: 
"..., çünki biz FAM'nin  hakiki  bir Mahkeme  olması gerektiğine  inanı-
yoruz, ancak belirtmeliyim  ki, bu Mahkeme  dahi,  ona verilmeyen  siyasi 
bir liderlik  fonksiyonunu  uhdesine  alma istemesinden  büyük bir itina 
ile  kendisini  koruması gerekir"34. 

Meselenin esasını, Mahkemenin vaktinden evvel ölen Anayasa 
Mahkemesi Hâkimi bayan Rupp - von Brünneck şöyle belirtmiştir: 
"İstikbalin  içtihadının  en ehemmiyetli  vazifesi,  kanunların  kontrolünün 
genişliğiyle  çeşitli  kuvvetler  arasındaki  fonksiyon  dağılımı  arasındaki 
bağları  berraklaştırmak,  FAM'nin  yedek  bir kanun koyucu rolüne  gir-
mesine engel  olucu, kontrol  sahasının genişliğine  rağmen kriterleri  bul-
maktır"^. 

Bu kriterler nerede ortaya çıkar? 
Evvelâ, bunlar diğer bir Anayasa organı ile irtibatlı olarak tesis 

edilemezler, meğer ki, Anayasa değiştirilsin. Ancak bunun için gerekli 
bütün şartlar yoktur. Ve bugün yürürlükte olan Anayasa Hukuku, 
FAM'nin Anayasayı yorumlayacağını ve Mahkemenin Anayasa or-
ganları arasındaki ihtilâflarda  son söze sahip olacağını belirtiyor. O 
halde, kriterler bizzat Mahkeme tarafmdan  ortaya çıkarılacak, geliş-
tirilecektir. Ve bu orada, Mahkemenin içindeki azınlıkta kalan görüş-
lere ve hatta hukukçulardan gelen muhalif  fikirlere  de önemli bir 
görev düşer. Diğer Anayasa organları ve toplum da, her zaman delil 
kuvvetine haiz olmasa da, müşahhas hadiselerdeki görüşleri yoluyla 

34 Alman Federal Meclisinin 1.2.1951 tarihli 116. ıncı toplantısı Stenograflı  zabıt-
lar, S. 4412, 4415 

35 Federal Almanyanm Avrupa Anayasa Mahkemeleri 3. üncü Konferansına  verdiği 
rapor, A ÖR 102 (1977), S. 1 (24f.). 
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da, ilgili neticelerden fazlasiyle  çıkarılmayan yapıcı görüşler ile yardım 
edebilirler36. 

Her halde temel mesele, Anayasanın yorumu ile, yorum metod-
lannm seçimidir. Anayasanın hükümleri, bilhassa temel haklar, çok 
mücerret oluşları ve ayrıca lisan bakımından bir çok mânaya gelmeleri 
neticesi, yoruma muhtaçdırlar. Bu gayeyle Mahkeme tarafından  orta-
ya konan değer teorisi3?, herhalde vatandaşların hürriyet sahasını ge-
nişletme ve sağlamlaştırma ya hizmet etmiştir. Fakat diğer tarafdan, 
bununla sübjektif  ve zaman şartına bağlı değer telâkkileri ve hüküm-
lerinin hücumuna (akımına) kapı açılmıştır38. Eğer kendi değer an-
ayışı veya yorumunu, bunun Anayasanın görüşü olduğu iddiasiyle, 
kanun koyucunun değer yorum veya anlayışı yerine koyuyorsa, burada 
Mahkeme muayyen bir ihtiyatla hareket etmeliydi. Şâyet bir problemin 
çözümünde birçok değer ve prensipler ihtilaflı  iseler ve bu şekilde bir 
ihtilâfın  çözülmesi zorunlu ise, bu usul özellikle söz konusudur. Misal 
olarak, çok çocuklu memurlara münasip beslenme yardımı (Olimen-
tation) verilmesi hakkındaki karar verilebilir3». Vergi reformu  ve ço-
cuk parası hakkındaki yeni düzenleme çerçevesinde kanun koyucu, 
ailelerin gelirlerinden ayrı olarak, çocuklu ailelerin hepsine aynı çocuk 
parasının verilmesini kararlaştırmış ve bilerek bütün ailelerin geniş 
çapta mümkün olan eşitliğine varmak için memurları da bu düzen-
leme içine almıştır. Bunun karşısında, eşitlik prensibi ve hatta sosyal 
devlet prensibi sahasında doğru görülen düşüncelerden, FAM'nin 
Anayasa 33 /5 maddesinden, sosyal devlet prensibiyle irtibatlı olarak, 
memurlarm, diğer çok çocuklu ailelerin durumundan bağımsız olarak, 
kendi işvereni tarafından  çocuk sayısını nazara itibare alarak, resmen 
uygun bir beslenme yardımı verilmesi gerektiği yolundaki memurların 
iddiasını ortaya çıkarmıştır. 

Eğer bizzat hedefin  tesbiti değil de, bilakis bu hedefe  yetiş-
mek için uygun vasıtaların seçimi kontrolün mevzuu ise, dikkatli 
davranılmalıdır. Bu seçim, -belki de seçilen vasıtanın işe yaramadığı 
prensibine varıncaya kadar- Parlamentonun işidir ve onun tarafından 
sorumluluk yüklenerek düzenlenir. Örnek olarak, doğmamış bir ha 
yatın, bir ceza müeyyidesiyle gerçekten Alman Ceza Kanunu md. 

36 Hatta, sadece Baskı ve yıldırma'nın dış görünüşünden bile kaçınılmalıdır. Birazcık 
kazaî davranış tarzına âşına olan herkes bilirki, bu yolla aksi hedefte  varılır. 

37 Vgl. etwa B VerfGe  6,32 (40ff.)  ve bilhassa 7, 198 (205 ff.). 
38 Vgl. Ernst  - fVolfgang  Böckenförde,  NJW 1974, S. 1529 (1534) 
39 B VerfGE  44, 249 
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218'nin reformuna  ait ilkönce öngörülen düzenlemeden daha iyi ko-
runabileceği konusu, uzun zaman münakaşa edilecek bir mesele ola-
rak kalacaktır. FAM' için gerçekten bu ihtilâfta  taraf  olmak şimdiden 
zorunlumuydu ? Doğmamış hayatm korunması iddiasını, bu iddianın 
gerçekleştirilmesini parlamentonun sorumluluğuna terkederek Anaya-
sadan ortaya çıkarmak kâfi  değil miydi? 

Aynı şekilde yüksek okul hakkındaki karar da böyledir: Acaba 
ilim hürriyeti gerçekten sadece araştırma meseleleri hakkında karar-
ların verildiği genel kurullardaki yüksek okul hocalarının diğer bütün 
gruplardan daha fazla  bir yere sahip olmasıyla mı sağlanmıştır? Bizzat 
aynı hedefe  veyahutta daha iyisine kavuşturan diğer teşkilâtlanma şe-
killeri düşünülemez mi? Ayrıca FAM, Anayasayı küçük parçalara tah-
vil etmek ve teferruat  meselelerinde delille ortaya çıkma teşebbüsüne 
karşı direnmeli, Anayasanın bunu emrettiğini başka birşey emret-
mediğini belirtmeliydi. Meselâ sadece Anayasa hukukundan haberi 
olmayan, Anayasanın, 

— Bavyera ile Baden-Württemberg veya diğer federe  devlet 
aralarındaki şuurlar gibi, Demokratik Alman Cumhuriyeti sınırınında 
işlem görülmesini istediğini40, 

— Parlamentolardaki komisyon başkanlarının diğer milletlvekil-
lerinden daha Yüksek bir tazminat verilmesini yasakladığını41, veya, 

— Çok çocuklu memurlara zaruret halinde çok çocuklu işçi ve 
müstahdemlerden daha yüksek bir yardım sağlanmasını öngördüğünü 
anlatmak çok zordur42. 

Nihayet Mahkemenin zaruret olmadığı halde, ve cevapsız bıra-
kabileceği meselelere de, şu veya bu münasebetle tutum takınması dü-
şünülmelidir. Aynı şey, kanunun iptalinden sonra kanun koyucunun 
istikbalde nasıl hareket etmesi gerektiği yolundaki detaylı talimâtı 
için43, obiter dicta (esasa taalluk etmeyen görüşler) için; aynı şekilde 
Mahkemenin-bazen çok zor olmakla beraber- görülmekte olan bir dâ-
va veya şikâyetle bağlı olarak kendisini yetkili gördüğü bütün mese-
lelerde de söz konusudur. Yukarıda zikredilen ödenekler hakkındaki 
karar bu üç ihtimale de misal olabilir. Şikâyette bulunan, aslında, sa-

40 B VerfGE  36, 1 (26f.) 
41 B VerfGE  40, 296 (318). 
42 B VerfGE  44, 249 (267f.). 
43 Z.B.B VerfGE  24, 300 (342): Seçim Kampanyası masraflarının  verilmesi sınırıdır. 

0,5 % ;B VerfGe  39, 1 (48ff.):  Hamileliğin kesilmesini cezalandırmaktan çıkaran 4 istis-
nanın ısnırlarını belirtme. 
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dece kendisinin tekrar Saar Eyalet Meclisine, seçilip seçilemeyeceğinin 
açıklanmasını istemişti. Buradan, bütün eyalet meclisleri ve Federal 
Meclis için yeni bir Parlamento Hukuku neticesi ortaya çıktı. Bu arada, 
bazı obiter dicta'lann ve yeni düzenlemelere ait talimâtların hukukî 
mânâda bağlayıcı bir gücü olmadığı, hiç bir şeyi değiştiremez. Çünkü, 
hangi Parlamento FAM'nin açıkça beürtilmiş bir görüşüne karşı 
hareket edecektir? Saar Eyaleti ihtilâfına  ait kararda Federal Meclisde 
daha önce hazırlanmış bulunan ödeneklerin vergilendirilmesi ikazmı 
kabul etmek kâfi  değilmiydi? Ayrıca yetkili Senatonun bir hâkiminin 
şimdi hükmün gerekçelerindeki "Alimentation" (beslenme yardımı) 
kelimesinin mânalandırılması bakımından açıkça üzüleceği şeklindeki 
yanlış anlayışından da kaçınılacaktı44. 

Iy - FAM'nin Tatmin Etme Fonksiyonu Muhafaza  Edilmelidir 

Bu düşüncelerin seyrinde söz konusu olan, münferit  bir vakıa 
üzerine polemik, baskı veya tesir değildir. Aynı şekilde, Anayasa dü-
zenimiz içinde tamamen mümkün olmasına rağmen, bir hükmün ağır 
tenkidi de değildir. Herkesin FAM'nin kararlarına uyma vecibesi var-
dır. Fakat kimse kararlarm gerekçesini doğru kabul etmeye mecbur 
değildir. Söz konusu olan, daha çok, Mahkemenin otoritesini ve 
tatmin etme fonksiyonunu  muhafaza  ve her ikisinin de faydasız  yere 
israf  edilmesine engel olmaktır. Bundan başka, zaruret olmadan, 
ancak Anayasa değişikliği, ya da Mahkemenin bizzat kararını düzelt-
mesi ile çözümlenebilen, Anayasa derecesindeki kesin çözümlere engel 
olmamalıdır. 

Wolf  Rüdiger  Schenke  bütün bunları, "Anayasa Organı Sadakat  T45 

kavramı altmda toplamakta ve şöyle demektedir: 

"Federal Anayasa Mahkemesi, kullanüması pozitif  mânada bir 
kanun kabul edilemeyecek bilakis, ihtilâf  götürmez, yaratıcı ve şekil-
lendirici faktörüde  haiz olan bu yetkileri basiretsiz şekilde kullanırsa, 
bu, sadece kendi otoritesini ve kendi resmî (staatlicher) tamamlayıcı 
faktörü  mânasını tehlikeye düşürmez. Anayasanın yorumu hakkında 
son merci olarak karar veren şeklindeki FAM'nin tatmin etme fonksi-
yonu, fertler  arasındaki müştereklikte, aynı zamanda devlet organları 

44 Willi  Geiger'in  Berlin'de 2. 3. Mayıs 1978 de Alman Federal Meclisinin Basın ve 
Enformasyon  merkezinin düzenlediği "Siyaset meslek midir" toplantısı, Protokoll S.B 8 ff. 

45 Wolf-  Rudiger  Schenke,  Die Verfassungsontreue,  Berlin, 1977, S. 120 
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arasında olduğu kadar, bütünleşme sürecine katılan ehemmiyetli iç-
timaî gruplara yüksek bir ölçü olacak şekilde beklenen basiretli ve dik-
katli bir Anayasa yorumunu gerektirir. Bu yorum böylece, kendi fonk-
siyonundan hareketle, Mahkeme, bu arada FAM, siyasî ve hukuki 
meselelerin açık bir ayırımı kararlarında mümkün olmamasına rağmen 
içinde siyasî fikir  ayrılıklarının ve istikamet mücadelesinin ortaya 
çıkabileceği yeri ilk anda Parlamentonun göstereceğini nazara alır" 
kuruluş, terkip, çalışma ve fonksiyonu  özelliğine nazaran daha az 
liyakatli görünmekte, 

Bu fikre  sadece evet denilebilir. 

Hâkimler dikkatli olmalıdır! (Videant Judices!). 





DOĞU KALKINMASI VE ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 

Prof.  Fehmi YAVUZ 

GÎRÎŞ: 

Ülkemizde, Anayasa'nın da gereği olan, sosyal adalete dayalı, 
dengeli bir kalkınma ve gelişme yetersizliği Cumhuriyet döneminde de 
sürüp gitmiştir. Bu gerçek tüm hükümet programlarında, kalkınma 
plan ve programlarında dile getirilmiştir. Özellikle Doğu kalkınması 
için alınan önlemlerin, yapılan girişimlerin köktenci olmaması, "sürüp 
gitmiştir" yargısının kaynağıdır. Cumhuriyeti kuranların karşılaştığı 
sorunların ağırlığı ve çokluğu da alınan önlemlerin başarıya ulaşma-
ması, yarıda kalması, kimi durumlarda unutulup gitmesi sonucunu 
doğurmuştur. 

Ülkeyi düşmandan kurtardıktan sonra, Ankara'yı Başkent seçen-
ler son 500 yılın faturasını  ödemek zorunluğu ile karşı karşıya idiler. 
Atatürk'ün temel ilke ve kuruluşları getirdiği, kökleştirdiği 15 yıllık 
süre içinde, (1923-1938) tüm geri kalmış toplumların örnek alabileceği 
başarılı sonuçlara ulaşılmıştır. Eğitim, sağlık, bayındırlık, sanayi ve 
ticaret, tarım ve hayvancılık, kadın hakları ... alanlarındaki olumlu 
birikimlerin yokluğu, olumsuz birikimlerin çokluğu, 1929 da başlayan 
Dünya Ekonomik bunalımının ağırlığı, Cumhuriyet hükümetlerinin 
sorunlara çözüm bulma, bulunan çözüm yollarını başarıya ulaştırma 
girişimlerini kösteklemiştir. 

Bugün hepimize, özellikle genç kuşaklara olağan görünen başarılı 
sıtma savaşı, Ankara'nın Başkent olması, Hilâfetin  kaldırılması, yeni 
harflerin  kabulü, lâik eğitime geçiş... Atatürk döneminin topluma 
kazandırdığı büyük armaşalardır. Ankara'nın Başkent seçilmesi, ülke 
sorunlarını yakından görmek, yöneticilerin, yüzyıllar boyunca savsak-
lanan Anadolu halkının yanında olduklarını kanıtlamak bakımından 
çok önemlidir. Lâik eğitime geçiş ise ahrete, dünyanın hiçliğine dayanan 
eğitim döneminin kapatılması anlamına gelir. Kendi sarayını, salta-
natını korumak için, Osmanlı iktidarı Yeniçeri Ocağını söndürmüş, 
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ancak Müslüman kitleyi sürü düzeyinde tutarak kendisine bağlamakta 
yararlandığı medrese ocağını söndürememiştir. 

Müslüman kitle sözünün altını çizmekte yarar vardır. Gerçekten 
Osmanlı iktidarı azınlıkların karşısına, zengin olmalarını, dünyanın 
nereye gittiğini görmelerini, kalkınmalarını ... önleyen hiçbir engel 
çıkarmamakla kalmamış, sanki onlara en uygun ortamı hazırlamıştır. 
Matbaadan, hemen icadından 15-20 yıl gibi kısa bir süre son raazınlık-
lar yararlanmağa başlamıştır. Müslümanlar ise 300 yıla yakın bir süre 
ve de dinsel kitaplar basılmamak koşuluyla yararlanmağa başlamıştır. 
Müslüman gençlerin savaştan savaşa, sınırdan sınıra koştuğu, ölen-
lerin, yaralananlarm, sakat kalanların hesabmın sorulmadığı herkesin 
bildiği bir gerçektir. Böyle bir ortamın koruyucuları "Türkler islamın 
çekilmiş kılıcıdır" gibi sloganları maske olarak kullanmışlardır. As-
kere gideni bekleyen analar, babalar, kardeşler, gelinler kızlar da yanık 
türkülerle ağlaya - sızlaya, bağırlarına taş basarak, yaşamlarını sür-
dürmüşler... medreseleri dolduran, askere gitmeyen din adamlarının 
"ölürse şehit, kalırsa gazi, anasını-babasını, sevdiklerini cennette bek-
liyor" gibi sözleriyle uyutulmuşlardır. 

TRT nin hava haberlerini verirken kullandığı 8'li bölgelemeyi 
göz önünde bulundurursak, bunların 6'sında gerilik çemberinin büyük 
ölçüde kırılabilmiş olmasına karşın, Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde 
feodal  yapının kalıntıları günümüze dek sökülüp atılamamıştır. Biz 
konuyu şu sıraya göre incelemek istiyoruz: 

I - Atatürk'ün Doğu Anadolu hakkındaki düşüncelerini yansıtan 
birkaç örnek, 

II- Atatürk Üniversitesi, 
III- Güzel Sanatlar ve Atatürk Üniversitesi, 
IV- Bölge Tiyatroları, bölge konservatuvarları, bölge kültür ve 

sanat merkezleri, 

Sonuç: 

I- Atatütk'ün Doğu Anadolu Hakkındaki Düşüncelerini Yansıtan 
Birkaç örnek: 

1924 yılının Eylül sonunda, Erzurum'da yaptığı konuşmasında 
Atatürk, 5 yıl önce, kongre için geldiği günlerin havasmı dile getirdik-
ten sonra şöyle diyor: 
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"Arkadaşlar, o gün memleketin, milletin halası için nasıl herşe-
yimden vazgeçmiş isem, bu gün de icabettiği takdirde millet için ve 
onun hayat ve saadeti için bütün mevcudiyetimi feda  etmekle en büyük 
zevki ve saadeti duyacağımı temin ederim... 

Demin Erzurum'lular namına iradı nutuk eden arkadaşımız be-
yanatında esaslı bir noktaya temas etti. O da milletin hakiki hakimi-
yetine, hakiki hüıriyet ve istiklâline darbe vuran zevat ve müessesatın 
(müessesatı zailenin) yıkılmasıdır... Görüyorum ki, Erzurum'lu kar-
deşlerimin hür ve yüksek vicdanı bu mühim noktada en sarih bir ka-
naata maliktir... 

Efendiler,  Erzurum birçok devirlerde, birçok defalar  tecavüze, 
taarruza, tazyika uğramış bir serhat memleketidir. Ve bu yüzden bir-
çok harabeler vücuda gelmiş, buradaki insanların hali cidden elim ol-
muştur. Artık bu elim günlerin tekerrürüne kat'iyyen ihtimal verme-
melidir. Yeni Türkiye Cumhuriyetinin mevcudiyeti Erzurum ve hava-
lisinin hayatıyla alakadar olmakta, onun huzur ve emniyetini temamen 
tekeffül  etmektedir. 

Atatürk 1-11, 1937 de, beşinci dönem, üçüncü toplanma yılını 
açarken şöyle diyor: 

"... Memleketi şimdilik 3 kültür bölgesi halinde mütalâa ederek: 
Garp bölgesi için, İstanbul Üniversitesinde başlanmış olan İslahat 
programını daha radikal bir tarzda tatbik ederek, Cumhuriyete cid-
den modern  bir üniversite  kazandırmak; merkez bölgesi için, Ankara 
Üniversitesini az zamanda kurmak lazımdır. Ve Doğu bölgesi için 
Van Gölü sahillerinin en güzel bir yerinde, her şubeden okullarıyla ve 
nihayet Üniversitesiyle modern  bir kültür  şehri yaratmak yolunda şim-
diden faaliyete  geçilmelidir. 

Bu hayırlı teşebbüsün Doğu Vilâyetlerimiz gençliğine bahşedeceği 
feyiz,  Cumhuriyet Hükümeti için ne mutlu bir eser olacaktır. 

II- Atatürk Üniversitesi: 

Atatürk'ün adını taşıyan Üniversite Erzurum'da kurulmuştur. 
Hazırlık çalışmaları, Demokrat Parti iktidarının ilk yıllarında başla-
mış, 18 Kasım 1958 de, Cumhurbaşkanı Celâl Bayar'ın, Başbakan Ad-
nan Menderes'in, çok sayıda devlet adamının katılmasıyla, açılış töreni 
yapılmıştır. 
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Gazeteler, Devlet adamlarının konuşmalarını, törenle ilgili re-
simleri, demeçleri yayınlamış, Üniversite hakkında bilgi vermiştir. 11 
Kasım 1958 tarihli Zafer  Gazetesine göre: 

"Halen Kimya ve Sosyal Bilimler Fakülteleri tamamlanmış bu-
lunmaktadır. Ayrıca Kimya, Veteriner, Ziraat, Mühendislik ve Mi-
marî, Edebiyat ve Fen Fakülteleri ile bütün araştırma ve tatbiki ens-
titüleri, Rektörlük ve İdare binaları, 450 öğretim üyesi için muhtelif 
apartman ile müstakil binalar, 1600 erkek, 400 kız talebe için lojman-
lar, 5000 kişilik bir stadyum ve muhtelif  spor tesisleri, talebe lokal ve 
revirleri, kütüphane, eğlence ve toplantı salonları, oto ve bisiklet paık-
ları, hususî bir çarşı, Üniversite personeli ve civar halkın çocukları 
için bir ilkokul binası da inşa edilecektir. Bütün bu site 8-9 sene içinde 
tamamlanmış olacaktır. 

Nadir Nadi Cumhuriyet Gazetesindeki Atatürksüz  Atatürk  Üni-
versitesi  başlıklı yazısında (21 Kasım 1958) Demokrat Parti İktidarının 
sekiz yıllık, Atatürkçülüğe aykırı davranış, tutum ve uygulamalarından 
esinlenerek: 

— "Devrimleri bunca yıldır ihmal ettikten sonra, yeni üniversite-
den fazla  bir şey bekleyebilir miyiz" diyor. Kendi sorusuna verdiği ya-
nıttan şu satırları aktarıyoruz: 

"Bu şartlar altında Erzurum'da çalışmaya başlayan Atatürk Üni-
versitesinin yeter derecede başarı sağlayabilmesini düşünmek biraz 
güçtür. Bir bilim yuvasının verimli olabilmesi herşeyden önce onu 
ayakta tutacak düzenin onunla ahenkli bir bütün meydana getirmesine 
bağlıdır. Bu da şüphesiz yalnız Üniversite sorumlularının değil, Dev-
letin ve iktidarın da o uğurda gayret harcamaları ile mümkün olabilir. 

Bari şimdiden sonra olsun akhmızı başımıza toplasak da hataları-
mızı düzeltme yolunu araştırmaya koyulsak". 

Atatürk'ün işaret ettiği Üniversite Van Gölü kıyılarında değil, 
Erzurum'da kurulmuştur. Bu değişikliğin üzerinde biraz duralım. 

Doğu'da incelemeler yapan 15 Profesör  adına Hamit Ongunsu, 
İîhami Civaoğlu, Besim Darkot, Abdullah Türkmen bir rapor hazır-
lamışlardır. Bu rapordan yararlanarak, kuruluş yeri hakkmdaki öneri-
leri izleyelim1. 

1 Doğu Üniversitesi Hakkında Rapor, Milli Eğitim Bakanlığı Yayını, İstanbul, 
1952. s. 85-89. 
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"Doğu Anadolu'nun daha ziyade dağlık ve iklim bakımından da 
kışları çok sert olan Kuzey Bölgesi ile, Güneye doğru gittikçe açılan 
bir yayla şeklinde olmakla beraber, yazları sıcak, oldukça kurak ve 
kavurucu olan Güney Bölgesi arasında yer alan ve Batı'da Fırat dir-
seğinden başlayıp tedricen yükselerek ve yer yer daralıp genişleyereK, 
muhtelif  ovalardan terekküp eden ve Yan Gölü sahillerine kadar uza-
nan orta bölge,  Doğu Üniversitesi  için nispeten daha salim  ve müsait 
tabii, beşeri, içtimai ve iktisadî şartlan haiz görülmüştür. 

Rapora iki harita eklenmiş, bunlardan birinde Doğu İllerinin 
yüzey şekilleri gösterilmiştir. Rapora göre söz konusu Orta bölgeye 
Üniversite şöyle dağılacaktır: 

— Van yöresinde Manevi ve İçtimai İlimler Fakültesi, bu Fakül-
tede aşağıdaki bölümler bulunacaktır: Dil ve Edebiyat-Tarih ve Ar-
keoloji-Sosyoloji-Coğrafya. 

— Elâzığ bölgesinde Müsbet İlimler (Fen) Fakültesi ile, Doğu 
Anadolu'nun kalkınmasına hizmet edebilecek bir Ziraat Fakültesi ve 
de ileride teknik fakültelere  temel olabilecek, Araştırma Enstitüleri. 

Elâzığ bölgesinde kurulacak Fen Fakültesinde Matematik-Kim-
ya-Biyoloji-Jeoloji ve Madencilik Araştırma Bölümleri; Tarım Araş-
tırma Enstitüleri, Ormancılık ve Kültür Teknik Araştırma Enstitüleri 
bulunmalıdır. 

Raporda Diyarbakır ve Erzurum için şu öneri yer alıyor: 
"Erzurum ve Diyarbakır bölgeleri gibi, başka hususiyetleri ta-

şıyan bölgelerde de. Doğu Üniversitesine yardımcı olabilecek hayvan-
cılık ve tarıma ait araştırmalar yapmak üzere, bazı istasyonların ku-
rulması çok faydalı  olacaktır". 

Raporda ilk aşamada kurulacak, gelişmeye ve gereksinmelere 
göre sonradan kurulacak, olanlardan söz ediliyor. Bu konuda: "Yeni 
Üniversite Rektörlüğüne devamlı etüdleriyle yardım edecek ilmi bir 
İstişare Heyetinin" kurulması da öneriliyor. 

Raporda Doğu'nun kalkınmasına yarayacak araştırmalara ağır-
lık verilmesi vurgulanmakta ve Üniversitenin söz konusu bölgeye da-
ğıtılması bir kez daha şöyle dile getirilmektedir: 

"Doğu Üniversitesi bir bütün teşkil etmekle beraber, bir tek mer-
kezden ziyade mahalli şartlardan kuvvet almak üzere, aynı zamanda 
yukarıda açıklanan mihverin iki müntehasında kurulacak ve yardımcı 
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istasyonları ile tedricen bütün Doğu Anadolu'yu aynı faaliyet  çerçeve-
sine almış olacaktır". 

1953 yılı yaz aylarında yeni geziler ve araştırmalar yapılmış (bu 
ge* ilere ben de katıldım) sözü edilen raporun önerilerine uygun yerler 
saptanmıştır. Buna göre Rektörlük ve Ziraat Fakültesi Elâzığ'da ola-
caktır. 

O günlerde Elâzığlıiarın yayınladığı bir muhtırada: "Üniversite 
kampusunun kurdelâsını kesmek" den bile söz edilmiştir2. 

Üniversitenin tüm kuruluşlarının amacı, Üniversite diploması ta-
şıyanların sayısını artırmak değildi. Birleşik Amerika'da örnekleri bu-
lunan Land Grant modeli benimsenmiştir. Bu tür Üniversiteler çalış-
tıkları bölgenin sorunlarını, kaynaklarını incelemeye, halkın yamnda 
yer alıp, üretimin niteliğini, niceliğini, türünü artırmağa, yeni olanak-
lar yaratmaya önem verirler. Yapılanları incelemek, izlemek, uygula-
nan yöntemleri değerlendirmek de bu kuruluşların doğal görevleri 
arasında yer alır. 

Yapılan teknik yardım anlaşması gereğince Nebrasca Üniversite-
sinden Profesörler  de gelmiştir. Herşeyin Erzurum'da toplanması ile, 
daha başlangıçta, sosyo-ekonomik alandaki kalkınma, halkın yanında 
olma amaçları bir yana itilmiştir. Özetle Doğu'daki feodal  yapının gi-
derek yumuşatılması, yok edilmesi, Doğu'nun kalkmması için bir ma-
nivelâ görevi yapması gereken Üniversite, uzun bir süre gelenek bek-
çilerinin, tutucuların denetiminde kalacaktır. Kampusta cami yaptır-
ma girişimi bu tutumu simgeler. Çok çarpıcı yönleri olduğu için, o 
zamanki Rektör Kemal Bıyıkoğlu'nun yayınlarından da yararlanarak 
cami öyküsünü, lâiklik dışı davranışları ele almak istiyoruz. 

Kampusta Cami Yaptırma Girişiminin öyküsü: 

Camiyi, başkanı Profesör  Lütfü  Ülkümen olan, Erzurum Manevi 
Kalkınma Derneği yaptırmıştır. 7 Ağustos 1970 Cuma günü yapılan 
temel atma törenine, o zamanki Dinayet İşleri Başkanı da katılmıştır. 
Programı da içeren çağrı mektubunun ekinde cami hakkında bilgi veri-
liyor, bağış yapacaklara kolaylık için, dört bankadaki derneğin hesap 
numaralan yer alıyor. Cami 2.000 kişilik olacakmış. 

2 Doğu Üniversitesi Muhtırası, III, Elâzığ Halkı adına, Elâzığ Kültür Derneği, 
Elâzığ 1953, s. 1. 
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Aynı kaynaktan şu sözleri aktarıyoruz: 
"Allahın camilerini yalnız, Allaha ve ahret gününe iman edenler, 

namazı dosdoğru kılanlar, zekâtını verenler ve ancak Allahtan  korkan-
lar  yaptırır. Bunlar hidayete erenlerdir". (Tövbe Suresi: Ayet 18). 

"Camimiz son yılların ters anlaşılmış  lâiklik  tatbikatı  ile, manevi 
kültürden mahrum bırakılmış ve bu suretle 18 ve 19. yüzyılların madde-
cilik ve dinsizlik bataklığına saplanmış, çağdaş medeniyetten yüzlerce 
yıl geride kalmış bir kısım aydın namı altında modern mürtecilerimiz 
için bir hidayet kaynağı olacaktır... 

Aziz Müslümanlar: 
Bizler bu teşebbüsümüzle küfrün  ve din düşmanlarının karşısında 

sinmiş olanlara kuvvet olmak istiyoruz. Sizler de yardım ellerinizi uzatı-
nız ki, camimiz insanlık  için bugün tek kurtuluş  yolu olan islâmın  Üni-
versitemiz için de muhteşem bir kültür abidesi olarak yükselebilsin; 
yarın memleketi ve mukadderatımızı ellerine teslim edeceğimiz ev-
lâtlarımızın manevî terbiyelerine ve bu sayede bugünkü bunalımlardan 
kurtulmalarına hizmet edebilsin". (Erzurum Manevî Kalkınma Der-
neği). 

Rektör'ün, temel atma töreninde yaptığı konuşmadan da aktar-
malar yapalım3. 

"Bugün Atatürk Üniversitesinde, Üniversite camiinin temel at-
ma töreni vesilesiyle, Erzurum en mutlu günlerinden birini yaşıyor. 
Atatürk Üniversitesi de gerçekten ihtiyaç duyulan böyle manevî mües-
sese ile büyük bir eksikliğini doldurmuş ve sapık ceryanlara karsı daha 
güçlü bir duruma girmiş bulunuyor. Henüz  sosyal tesislerden  hiçbirine 
sahip olmayan Üniversitemiz  ilim aşıkı aydın halkımızın büyük hizmet 
ve gayretieri ile sosyal tesislerin  en önemlilerinin  başında gelen  bir ibadet 
yerine kavuşmanın sevinci içerisindedir. Diğer  tesislerin  de  hükümetçe 
bir an evvel ele alınmasını temenni ediyoruz... 

... Dinî müesseseleri bulunan yabancı ülke Üniversitelerindeki 
çalkantılar gelip geçici olduğu halde, manevî müesseselerden yoksun 
olan Türkiye Üniversitelerinde bu çalkantılar gittikçe artmakta ve teh-
likeli bir hal almaktadır... Erzurumlular Türkiye'nin Kurtuluş Harbin-
de nasıl oncü olmuşlarsa, anarşi kaynağı olan Üniversitelere cami ya-
parak, manevî bir müesseseyi sokmak suretiyle de Marxsist'lere ilk 
şiddetli darbenin indirimesinde öncülük yapmışlardır". 

3 Bu konuşmanın metni Millî Gençliğin Sesi Dergisi, Ağustos 1970, sayı: 10'da ya-
yınlanmıştır. 
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Milli Eğitim Bakanlığından birkaç yetkili orada bulunur, TRT'yi 
"haince sükût"la suçlamağa ve "takbih"e gerek kalmazdı, demekle 
yetiniyoruz. 

Bölge Tiyatroları - Bölge Konservatuvarları - Bölge Kültür ve 
Sanat Merkezleri: 
Ert ı ıgrul M u h s i n Kalkınma Planında Tiyatro başlıklı yazısında 

şöyle diyor: 
"Bilerek iyi insan olmak isteyen kimse her an kendini gören adam-

dır. Sahne insanın kendi kendini sık sık göreceği tek aynadır. Onun 
için gönül her şehre, her kasabaya, her köye bir tiyatro istiyor. 4.5 
milyon nüfuslu  Finlandiya'da, şehirlerdeki resmî tiyatrolar dışında 
(8.000) amatör tiyatro topluluğu çalışıyor. 

Ama diyeceksiniz ki bu kadar yıl kültür kalkınması için bir şey 
yapılmadı, yapılmadı da şu önümüzdeki 5 yıla mı hepsini sığdıralım. 
Elbette ki bunu istemeye hakkımız yok". (Cumhuriyet 6 Ocak 1963) 

Ertiğrul Muhsin Bir Dönüm Gecesi (11 Nisan 1930) başlıklı ya-
zısında : Atatürk "şimdi ben, Devlet Reisi olarak size soruyorum, hü-
kümetten ne gibi bir yardım istersiniz?" sorusuna 

— "Bir Tiyatro Mektebi istiyorum Paşam, diyebildim" diyor. 
Yine Ertuğrul Muhsin Kalkmma Planmda Tiyatro başlıklı ikinci 

yazısında Bölge Tiyatroları hakkında şöyle diyor: 
"Bölge Tiyatroları için bundan önce hazırlanan taslakta şöyle 

düşünülmüştü: Merkezi Edirne'de Trakya,  merkezi Bursa'da olan 
bir Marmara,  merkezi İzmir'de olan bir Ege, merkezi Adana veya Mer-
sin'de olan bir Akdeniz,  merkezi Samsun'da olan bir Karadeniz,  mer-
kezi Ankara'da olan bir Orta Anadolu,  merkezi Erzurum'da  olan bir 
Kuzeydoğu,  merkezi Diyarbakır veya Antep'te olan bir Güneydoğu 
Bölge Tiyatrosu. Bu tiyatroların dört temel görevi olacak: öğretme, 
araştırma, yayma, hizmet... 

Bölge Tiyatroları bir yandan bulundukları şehrin tiyatrosunda 
temsiller verirken, öte yandan ikinci bir piyesle başka bir kol o böl-
genin şehir, kasaca ve köylerini nöbetleşe dolaşacaklar. O çevrede ti-
yatronun uğramadığı bir bucak bırakmayacaklar. Bölge Tiyatro-
larının başlarına geçecek olan idealist gençler o bölgeye kültür, sanat, 
yaşama ve çalışma zevki götürecekler. Ora çocuklarında uyuyan is-
tidatları uyandıracaklar, yeni sanatçı kuşakları yetiştirecekler, tek bir 
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sözcükle kültür meşalesi olacaklar, kararmış ruhları aydınlatacaklar". 
(Cumhuriyet, 30 Ocak 1963). 

Muammer Sun'un bir yazısından aşağıdaki satırları aktarıyoruz5: 
"20 nci yüzyılın uygarlık ölçüleri, başta İKtisadî güç olmak üzere, 

bilimsel güce ve özellikle sanat gücüne dayandırılmaktadır. Bundan 
dolayı, Türkiye için uygarlık yolunda atılacak en önemli adımlardan 
biri, yurt çapında köksel sanat kalkmması başarabilmektir. 

Yurt çapmda köksel sanat kalkınması, iktisadî kalkınmamızda 
da etken olacaktır. Her türlü kalkınmanın baş öğesi, her şeyin kendisine 
bağlı olduğu insandır. İnsan  değişmeden  hiçbir  şey değişemez.  İnsanın 
değişmesi de, kendisini biçimleyen iktisadî ve kültürel koşulların de-
ğişmesine bağlıdır. İnsanın tinsel gelişimi - değişimi ancak Güzel 
Sanatlarla sağlanabilir. Bunun için, bir toplumun kalkınmasında insa-
nın tinsel yapısının da, insanın tinsel oluşumu ile ilgili kültürel koşul-
ların da ele alınması, geliştirilmesi, değiştirilmesi gereklidir. Yurt ça-
pında köksel sanat kalkınması, güzel sanatlarla ilgili mevcut koşulların 
gelişmesini, değişmesini sağlayacak, bu yolla insanımızın tinsel deği-
şimini kolaylaştıracaktır, insanımıza vereceği tinsel güçle, yaşama 
sevinci  ile güzel sanatlar iktisadî kalkınmamızda etkin olacaklardır. 

Bunun en iktisadî, en verimli ve en köksel yolu Bölge  Konserva-
tuarları  açmak olacaktır. 

Bölge Konservatuvarları ile her bölgenin (demektir ki bütün Tür-
kiye'nin) çocuklarına eşit yetişme ve gelişme olanakları sağlanacaktır. 

Bölge konservatuvarlarının öğretimi ile her bölgede: Bölge Ti-
yatrosu, bölge korosu, bölge orkestrası, Bölge balesi kendiliğinden 
kurulacaktır. (Eğer 12 bölge merkezi seçilir de, bunlar 15 yıl içinde 
gerçekleştirilebilirse, o zaman 45 milyonluk Türkiye'nin ancak 12 boı-
sinde tiyatro, koro, orkestra, bale bulunabilecektir. Bir bakıma bun-
lar bile büyük Türkiye'ye yetmiyeceklerdir. Fakat 12 bölge konser-
vatuvarının sürekli öğretimleri ile bir süre sonra açık kapanmağa baş-
layacaktır ve kapanacaktır). Her bölge halkının (demektir ki bütün 
Türkiye halkının) bu sanatlardan eşitçe yararlanması sağlanmış ola-
caktır. San'at toplumsal yaşantıya bu yoldan girecektir". 

5-15 Şubat 1962'de toplanan Milli Eğitim Şûrası, Bakanlığın bu 
alandaki görevlerini şöyle dile getiriyor: 

5 Muammer Sun, Kültürel sorunumuz açısından müzik ve temsil sanatları ile ilgili 
Andiç, Planlama Teşkilâtı Dergisi, Cilt: 1, No: 4, s. 173-174. 
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"Her çeşit güzei sanat ve kültür hareketlerini teşvik etmek, yay-
mak, geliştirmek ve yurdun en ücra köşelerine kadar halka götürmek 
Milli Eğitimin başlıca görevlerindendir. Bu görevi, bütün imkânları 
bir merkezde toplamak ve her faaliyeti  bu merkezden yönetmek su-
retiyle başarmak mümkün olmadığı gibi, bu maksatla il ve ilçeleıde 
ayrı merkezler kurmak suretiyle geniş ölçüde teşkilâtlanmağa da bu-
günkü şartlar ve imkânlar elverişli ve yeter görülmemektedir. Bu du-
rum karşısında yurdun çeşitli bölgelerinde merkezler kurmak yoluna 
gidilmelidir. Bölge kültür ve sanat merkezleri adını taşıyacak olan bu 
merkezler güzel sanatlar, opera ve tiyatro, kütüphaneler, eski eserler 
ve müzeler ve yayım faaliyetlerini  içine alan kurumlar olarak organize 
edilmeli; bu maksada uygun binalara kavuşturulmalı ve çeşitli çalış-
maların gerektirdiği araç ve gereçlerle donatılmalıdır (Bakınız Güzel 
Sanatlar Komitesi Raporu sayfa  28)". 

Ertuğrul Muhsin "gerçekleştiremediğimiz için üzüldüğünüz bir-
şey var mı? sorusunu şöyle yanıtlamıştır: 

"Bölge tiyatroları... Tasarı hazırdı, bazı ihmallerden ötürü Kanun 
çıkamadı. Erzurum'dan  başlayacaktık,  binayı bulmuştuk, çocuklar as-
kerliklerini yapmağa Erzurum'a gitmişlerdi. Bir an meselesi idi baş-
lamamız. Bütün Anadolu'ya yayacaktık tiyatroyu, olmadı"6. 

Ertuğrul Muhsin'den aldığımız son satırları şöyle değerlendir.:-
biliriz: 

Kanun tasarısı Meclisten geçebilir, bina tutulabilir, çocuklar 
askerliklerini yapmağa Erzurum'a gidebilirler... Doğu'daki orta çağ 
artığı feodal  kalıntıların etkisini, yeniliklere karşı koyma gücünü unu-
tursak, düş kırıklığına uğrama kapıları ardına kadar açık kalacaktır. 
Bölge tiyatrosu yerine cami yaptırmayı, Atatürk'ün adını taşıyan Üni-
versite yöneticilerinin uzunca bir süre, en büyük görev saymaları, on-
ların feodal  güçlerin denetimine nasıl tümden girdiklerini açık-seçik 
olarak göstermektedir. 

SONUÇ: 

Başka kanıtlar aramadan, henüz sosyal tesislerden  hiç birine  sahip 
olmayan Üniversitemiz  dedikten sonra, tek başına camiden, sosyal 
tesislerin  en önemlilerinin  başında gelen  diye söz eden Rektör'ün kafa 

6 Ertuğrul Muhsin'e Saygı: TRT, 1969, Derleme; konuşmayı yapanlar Haldun Taner 
ve Şakir Eczacıbaşı. 
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yapısı ve de kimlerin yanında olduğu hakkında kesin bir yargıda 
bulunabiliriz. Rektör bununla yetinmemiş, diğer tesislerin de hükü-
metçe bir an evvel ele alınmasını dilemiştir. Kısaca Doğu Anadolu'nun 
kalkınmasında, feodal  yapıdan kurtulmasında kendisine önemli görev-
ler düşen Atatürk Üniversitesi, sanki feodal  düzenle bütünleşmek için 
elinden geleni yapmıştır. Bir gerçeği vurgulamakta yarar görüyoruz. 
O günlerde, Devlet Plânlama Teşkilâtının başındakilerden takunyalı-
lar  diye söz ediliyordu. Her kışlanın, Bakanlıkların, Devlet dairesinin, 
öğrenci yurtlarının... camiye kavuşturulması için öncülük edenler, 
baskı yapanlar vardı. 

Sosyal müesseselerin en önemlilerinin başında gördükleri cami'e 
yalnız erkeklerin gittiğini söylemek bile, cami yaptırma kampanyasını 
sürdürenlerin çağın gidişinden, Atatürk devrimlerinden ne kadar uzak-
laştıklarını kanıtlamağa yeter. Sosyal müesseselerin en önemlilerinin 
başında derken, Sayın Rektör kız öğrencileri hiç mi aklına getirmemiş-
tir? Yoksa kızların okuması Doğu tilerinde, Erzurum'da İstenmeyen 
bir şey midir? 

Rektör'ün, Atatürk Üniversitesinden Yakutiye  ve Hatmiye  med-
reselerinin  varisi  diye söz etmesi bu konuda ipuçları vermiyor mu? 
Medreseye kızların gitmediğine göre, Yakutiye ve Hatuniye medrese-
lerinin varisi olan, Atatürk Üniversitesine de gitmeseler, ya da göster-
melik, az sayıda gitseler ne çıkar? Belki gelenek bekçilerinin eğilimine 
bu yoldan da saygı gösterilmiş olacaktır. 

Öte yandan yöneticilerin islamcı  tutumları  da buna elverişlidir. 
Yüzyıllar boyunca ahreti planlayan medrese uleması, bu dünyada ol-
duğu gibi ahrette de kadınlara hak tanımamışlardır; huriler ve de gıl-
manlar erkekler içindir. 

Doğu Anadolu, yurt çapındaki dengesizliğin somutlaştığı bir böl-
gedir. Günümüze dek yapılan türlü girişimlerin özlenen sonucu ver-
memesi, yüzeyde  kalmak  sözü ile açıklanabilir. Bunun anlamı feodal 
yapının sürüp gitmesidir. İki örnek verelim: 

1934'de çıkarılan 2510 sayılı İskân Kanunu ve onda değişiklik 
yapan 2848 sayılı kanun gereğince birçok ağalar, beyler, şeyhler, 
aşiretler, ya da aşiret reisleri Doğu'dan Batı'ya nakledilmişti. 1947'de 
çıkarılan 5098 sayılı kanun bunlar hakkında şu hükmü getirdi: 

"Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce, Bakanlar Kurulu 
kararıyla nakledilmiş olanların mürettep yerlerinde oturma mecburi-
yetleri ile haklarındaki bütün kayıtlar kaldırılmıştır". 
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İkinci örnek 27 Mayıs 1960'dan sonra Millî Birlik Komitesirin 
çıkardığı bir kanunla Batı'ya nakledilen 55 Ağanın yerlerine dönme-
sidir. 

Yön Dergisi 25 Şubat 1962'de çıkan Ağaların Bilinmeyen Taraf-
ları başlıklı yazıdan şu satırları aktarıyoruz: 

"Ağalar 3 defa  sürülmüştür. Fakat her sürgünün sonunda, sürü-
lenler geri dönmüş, her geri dönüşlerinde de, bölgelerindeki nüfuzları 
kat kat artmıştır. Doğu halkı şimdiye kadar gördüklerinden sonra, 
ister istemez şuuruna şunu yerleştirmiştir ki, ağalara hükümet Dile bir 
şey yapamamakta, eninde, sonunda geri göndermek zorunda kalmak-
tadır, onları". 

55 Ağa'dan birinin oğlu o günlerde bana söyle demişti: 
"Babamın Batı'ya sürülmesinden kimin ne kazandığını ve ne kay-

bettiğini hiç düşündünüz mü? Babamın kontrol ettiği, haklarını 
koruduğu 50-60 kadar köy şimdi başsız, sahipsiz kaldı. Öteden beri 
aralarında düşmanlık bulunan köylerin halkı, şimdi bu fısrsattan  ve 
kendi ağalarının sürülmemiş olmasından yararlanarak, bizimkilere her 
türıü fenalığı  yapıyorlar". 

Onun söylemek istediği şu idi: Doğu İllerinin düzenini ağalar 
arasındaki güç dengesi sağlar. Bu denge bozulunca ha.k kitjeieri ezilir, 
zarar göıür. Devletin gücü böyle bir dengeyi sağlayamadığına göre, 
babam ve btnzerleri yenerine dönerlerse herşey yoluna girecektir. 

Keban Barajı ile Birecik Köprüsünden de kısaca söz edelim. Ela-
zığ'lılar zamanın Başbakanı Demirel'e sundukları Mayıs 1967 tarihli 
muhtırada, imikleri su altında kalan vatandaşların alacağı kamulaş-
tırma karşılığı paraların yüzde 20-25 kadarının kendilerine verilmeyip, 
bir fonda  foplanmasına  ve bu paraların bölgede kurulacak endüstri, 
ekonomik girişimler için kullanılmasını istiyorlar. Muhtııa'da yeni iş 
alanları için öneriler de vardır. Bu yola gidilmeyince Keban bir mani-
vela olmak şöyle dursun, cdenet. 5-6 milyar TL. Eiâzığ yöresinde biı 
enflâsyon  adacığı yaratarak, sosyo-ekonomik yapıyı çok olumsuz yön-
de etkilemiştir. 

Doğu için bir holding  kuruluyor  sözü gazetelerin birinci sayfasında 
büyük harflerle  verilmişti. Milliyet Gazettsi 1.3.1973'den şu başlıkları 
aktarıyoruz: 

Milli Bankaların ve özel teşebbüsün en ileri gelen kuruluşlarının 
ortaklığı ile gerçekleştirilen Holding halka açık bir şirket oıacak. 
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Dcğu'yu kalkındırmak için hazırlanan teşebbüs Tekstil, Gıda 
Sanayii, Hayvancılık ve madencilik alanlarında yatırım yapacak. 

Ticaıet Odaıarı, Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği de 
Doğu Anadolu'nun kalkınması sorunu ile ilgilenmiş ve zaman zaman 
toplantılar seminerler düzenlemiş, yaymlaı yapmıştır. 

6 Kasım 1966'da Erzurum'da toplanan ve 4 gün süren Dogu Ana-
dolu'yu Kalkındırma Seminerinde ele alman bazı konuların anabaşlık-
lıklar şöyledir: 

— Kalkınmaya intibak hususunda bölgenin üretim ve servis ya-
ratma gücü, 

— Doğu Anadolu bölgesindeki işgücü sorunları, 
— Doğu Anadolu bölgesinde motör sektör veya kesimler sorunu, 
— Doğu Anadolu'nun bölge yapısı bakımından sorunları, 
— Doğu Anadolu'nun sektörler yönünden sorunları, 
— Hizmetler yönünden sorunlar ve tedbirler nedir? 
— Bölge Planlamasında nasıl biı uygulama politikası takip olun-

malıdır ? 

Yukarıya başlıklaıını aldığımız rehbere eklenen 5 Ağustos 1966 
tarihli mektuptan şu paragprafları  aktarıyoruz: 

Herkes için insanlık haysiyetine yaraşır bir yaşayış seviyesi sağ-
lamayı amaç edinen rejimimizde, sosyal adaleti dengeli bir gelişmenin 
temeli sayan kalkınma planının hedefleri  ve stratejisi "bölgelerarası 
dengesizlikleri gidermek ve gcrikalmış bölgelerin daha hızlı kalkın-
masını sağlama*" orensibini ana ilke eainmiş bulunmaktadır. 

5 Yıllık Kalkınma döneminin içinde geçen Türkiye'nin topyekün 
vatan yüzeyinde, yer yer tutucu ve yavaşlatıcı etkilerden kurtulmak, 
ahenkli ve dengeli bir gelişme zarureti daha celirli bir hal almıştır. 

Bu arada, sakinlerinin yüksek vasıflarına  rağmen, Doğu Anado-
lu'nun  çeşitli sosyal, ekonomik ve politik nedenlerle vatan yüzeyinde 
en gerikalmış  bir bölge olduğu üzerinde de tam bir görüş birliği  vardır. 

Ahenkli olmayan ve bölgelerarası dengeyi sağlayamayan bir kal-
kınma çabasının, gerikalmış bölgelerin tutucu ve yavaşlatıcı etkisiyle 
hedeflere  varmayı geciktirdiği gibi, büyük emek ve zaman israfına  yol 
açtığı da gerçektir. 
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Bir TÜSİAD yayınında şunları da buluyoruz:7 

Günümüzün dünyası kişisel ve bölgesel dengesizlik ve adaletsiz-
liklerin hoşgörü ve baskı ile karşılandığı devirleri çoktan geride- bırak-
mıştır. Türkiye'de huzur, rahat ve onörümüz bizden olan yörelere, 
bizden olan insanlara yönelebilme ve fedakarlık  edebilme ölçümüze 
bağlıdır. Yoksa bunca yara almış, hırpalanmış, bakımsız ve dermansız 
kalmış yörelerimiz ve halkımızla mutlu ve büyük Türkiye  sevdasında 
iri  lâflar  etmekle sadece kendimizi aldattığımızı bilmeliyiz". 

Atatürk 1924 Eylülünde, Erzurum'da yaptığı konuşmada "mil-
letin hakiki hakimiyetine, hakiki hürıiyet ve istiklâline darbe vuran 
zevat ve müessesatın (müessesatı zailenin) yıkılmasından söz etmişti. 
Günümüze dek gösterilen çabaların başarısız kalması, bu zevat ve 
müesseratm yıkılamamış olmasıyla yakından ilgilidir. 

Atatürk Üniversitesi kampusunda cami yaptırmak üzere milyon-
lar harcanması, akılcı ve olumlu girişimlere meydana okuma niteliği 
de taşımıyor mu? Bu yoldan, Rektörün sözünü ettiği Yakutiye  ve Ha-
tmiye  medreselerinin  varisi  olan bir kuruluş yaratılacak ve Atatürk'ün 
söndürdüğü medrese ocağı yeniden ateşlenecektir. 

Bir de olumlu örnek verelim: 
Gaziantep, Birecik Köprüsünün yapılmasıyla, ülkemizde yeni 

bir çekici merkez niteliği kazanmıştır. Öyle ise altyapı yatırımlarını 
planlarken Doğu Anadolu'nun kalkınmasına büyük ölçüde katkıda 
bulunmak, ya da Batı-Doğu dengesizliğini artırmak olanağı vardır. 

Örneğin Birinci Boğaz Köprüsü yapılmıştır; ikincisi de tartışılıyor. 
Bir Boğaz köprüsüne harcanacak para, malzeme, emek ... ile bir düzine 
Birecik köprüsüne benzer projeler gerçekleştirilebilir. 

Kısaca İstanbul'un, Batı'daki sorunların her geçen gün çözüm 
sınırından uzaklaşan kentlerimizin sorunlarına çözüm ararken yüzü-
müzü DOĞU'ya çevirmek zorunluğu ile karşı karşıya bulunuyoruz. 

Nüfus  İstanbul'da toplansın, konut, trafik...  sorunları üstesinden 
gelinemiyecek düzeylere ulaşsın, Ankara'da nüfusun  % 70'den fazlası 
gecekondularda otursun, hava kirlensin, memurlar aylıklarının yarıdan 
fazlasını  ev sahibine, kira olarak versin... "bütün bu sorunlara yerinde 
çözüm arayalım" demek sakat bir tutumdur; üstelik Anayasa'nın sosyal 
adalet ilkesine de aykırıdır. 

7 Ertuğrul Soysal, Sanayileşme ve Bölgesel Denge, 1975, s. 31. 
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Dengesiz yerleşmeyi vurgulamak için 3 türlü erozyondan söz edi-
lir: Sosyal erozyon, ekonomik erozyon, entellektüel erozyon. Sosyal 
erozyon, kişilerin işgücüne güvenerek, köyler^ gerikalmış yerleri ter-
ketmesi; ekonomik erozyon eline topluca para geçen, varlıklı kişilerin, 
bu paralan yerinde yapacakları girişimlere harcamayıp, büyük merkez-
lere aktarması; entellektüel erozyon ise küçük yerlerden, geri bölge-
lerden yetişen, eğitim gören, beceri kazanan kişilerin yine büyük mer-
kezlere akın etmesi, köylerine, kasabalarına ... dönmemesi anlamına 
gelir. İşte erozyonun 3 türlüsü de yıllardan beri Doğu İllerimizden 
Batı'ya doğru süriip gitmektedir. 

Başarısız girişimlerden, yapılan denemelerden, geri alınan uygu-
lamalardan... sonra, Doğu Anadolu'nun kalkınması için özel bir plan 
uygulanması tek çözüm olarak karşımıza çıkmış bulunuyor. Belli bir 
süre, örneğin 10 yıl için, Doğu bölgesine ağırlık veren bir plan hazır-
lanmalı ve uygulanmalıdır. Bu amaçla yapılmış çalışmalar vardır; Dev-
let Planlama Teşkilâtı, İmar ve İskân Bakanlığı türlü araştırmalar yap-
mıştır. 

Kurulacak yeni planlama örgütü bir yandan araştırmayı da sür-
dürecektir. Gaziantep örneğinde olduğu, gibi yeni çekici merkezlerin 
yaratılması başat amaç olmalıdır. Bu merkezler ekonomik kalkınma-
nın yanında eğitimin her türlüsüne, güzel sanatlara, spora önem vere-
cekler, çevrelerinin insan gücünü, birikimlerini, yetişmiş, beceri kazan-
mış insanlarını çekeceklerdi. Yukarıda değindiğimiz 3 türlü erozyonun 
önlenmesi ile hem Batıdaki büyük kentlerin yükü artmayacak, hem de 
sosyal adalet, dengeli kalkınma gerçekleşecektir. 

1961 Anayasası'nın 115 ci maddesi Kurucu Mecliste tartışılırken 
kimi üyelerin bölge sözcüğüne gösterdiği allerji açık-seçik olarak ortaya 
çıkmıştır. Sınırlı kaynaklarımızı akıllıca kullanmak, gelenek bekçi-
lerinin daha çok güçlenmesine değil, bilimin, çağın gereklerine uygun 
biçimde değerlendirmek kesin bir zorunluktUr. 

Bu alandaki gecikme, ileri ülkelerle aramızdaki uçurumu daha da 
açabilir. Ülke içindeki dengesizlikten ise, güçlenmemizi, kalkınmamızı 
istemeyen toplumların yararlanarak huzursuzluğu körüklemeleri ön-
lenemez. 





DÜNDEN BUGÜNE KIZILDERİLİLER 

Doç. Dr. Metin ÖZBEK 

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Antropoloji Bölümü öğretim Üyesi 

Avrupa'nın birçok ülkelerinden çeşitli amaçlarla 16cı yüzyılın 
başlarından itibaren, koloniler halinde ve sayıları giderek milyonlara 
varan bir sel gibi Amerika'yı istila etmiş olan Beyazlar aslında boş ve 
ıssız bir kıtaya ayak basmadılar. Zira, karşılarında köklü olduğu ka-
dar da zengin kültürler geliştirmiş ve Kızılderili olarak tanıdığımız 
Yeni Dünya'nm gerçek sahiplerini buldular. 

Amerika yerlileri, Yeni Dünya'da türemiş ve evrimleşmiş bir in-
san soyundan mı gelmişlerdir? Değilse, ataları bu kıtaya nasıl ve nere-
den girmiştir? Beyazların kıtayı istilasıyla beraber Kızılderililer zaman-
la ne tür insanlık dışı davranışlara hedef  olmuşlardır? İşte bu inceleme 
yazımızda bu gibi sorulara açıklık getirmeye çalışacağız. 

Beyaz istilası öncesinde, kıtanın gerçek sahipleri olan Kızılderi-
liler, kuzeyden güneye her karış toprağa çoktan damgalarını vurmuş-
lardı. İlk istilacı beyazlar, misafirperver  bir topluluk ve zengin bir 
kültür örüntüsünü karşılarında buldular. Amerika'nın uygarlık tari-
hiyle ilgili olarak bugüne kadar birçok araştırmalar yapıldı. Atom fi-
ziğinden zoolojiye varıncaya kadar çeşitli alanlarda son 20-30 yıl içe-
risinde yapılan bilimsel çalışmalar insanın, Yeni Dünya'ya ne zaman, 
nasıl ve nereden geldiğini öğrenmemize yardımcı olmuştur. Kazılarda 
elde edilen arkeolojik ve paleo-antropolojik buluntulardan anlaşıla-
cağı üzere, Amerika, insanoğlunun türediği bir kıta değildir. O, Eski 
Dünya'dan gelmiş bir göçmendir. Araştırmalar, bize, insanın Ameri-
ka'ya ilk kez 30-40 bin yıl önce ayak basmış olduğunu göstermektedir. 
Eski Dünya kökenli oldukları kabul edilen ve Kuzey Amerika'nın Alas-
ka bölgesinde fosilleri  bulunmuş bizon, kıllı mamut ve mastodon gibi 
iri otçul hayvanlardan bazıları 25-30 bin yıl öncesiyle yaşlandırılırlar. 
Bu hayvanlar, Alaska'yı Sibirya'dan ayıran Bering boğazını insandan 
önce geçmişlerdir. Zaten Amerika, sadece insan için değil, aynı zaman-
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da bazı bitkiler ve hayvanlar için de yeni bir dünya sayılırdı. Zoolog 
ve botanikçilere göre,, sayısız bitkiler Asya'da doğdu ve Amerika'ya 
som adan geçti. İnsanın Asya'dan Amerika'ya nasıl geçtiği ise, üzerinde 
önemle durulması gereken bir sorundur. Bugün, Asya ile Yeni Dünya 
arasında yaklaşık 80 km mesafe  bulunmaktadır. 25 bin sene önce sona 
eren Pleystosen1 devrinde ise, Sibirya ve Alaska birbirine bağlıydı; 
Kuzey Amerika'da Wisconsin adı verilen son buzul çağında büyük 
miktarda su, oluşan buzul kitlesi içerisinde tutulduğundan deniz dü-
zeyinde önemli bir alçalma olmuştu. Yapılan jeolojik çalışmalardan 
anlaşılacağı üzere, buzul devrinde Bering Boğazı o kadar sığdı ki, ör-
neğin deniz seviyesindeki 44 metrelik bir alçalma, deniz tabanının su 
yüzüne çıkması için yeterli sayılırdı. Böylece, ortaya çıkan kara par-
çası, Sibirya'nın iri otçul hayvanlarına ve avcı-toplayıcı insan grup-
larına Amerika'ya geçerken köprü vazifesi  gördü. Kuzey Sibirya top-
lulukları, son buzul devrinde, Bering Boğazının yerinde oluşan doğal 
köprüden yararlanmak suretiyle, av hayvanı sürülerini izleyerek Alas-
ka'ya geçmişlerdir. Clovis ve folsom  adıyla bilinen ve genellikle bizon, 
mastodon gibi iri hayvanları avlamakta kullanılan mızrak uçları ilk 
Amerika yerlilerinin geliştirdikleri kültürün kanıtlarıdır. Bu kültürün, 
Amerika'da zamanımızdan 8 bin yıl öncesine kadar devam ettiği sap-
tanmıştır. Bu tarihten itibaren deniz, son kez iki kıtayı birbirinden ayır-
dı ve Amerika'ya daha sonra göç edenler (Eskimolar) boğazı geçmek 
için sandal ve bot gibi deniz araçlarından yararlandılar. 

Amerika'ya yönelik göçler, öyle büyük gruplar halinde ve hızlı 
biçimde olmamıştır. Binlerce yıllık bir süreyi kapsayan, yavaş bir sız-
manın olduğu araştırıcılar arasında ağırlık kazanan bir görüştür. Göç 
edenler, hiçbir zaman ilk vatanlarıyla bağlarını kopaımadılar. Hatta 
bir antropologun dediği gibi, Bering Boğazı, bir tarafın  akrabalarını 
diğer tarafınkılerle  birleştiren bir otoyol sayılırdı. Üst Yontma Taş 
devrinde başlayan göçler Yeni Taş devrine kadar devam etmiştir. 
Amerika'ya ilk gelenler, proto-moğol olarak tanıdığımız, henüz tipik 
moğol görünümünü almamış olan Kuzey Sibirya topluluklarıydı. İn-
sanoğlu kıtaya geçtikten sonra her tarafa  hızla yayıldı. Buzul devrinin 
bitişinden kısa bir süre sonra, tüm Güney Amerika, Amazon bölgesi 
hariç, insana kapılarını açtı. Bulunan arkeolojik belgeler, Güney Ame-
rika'da insanın varlığını 14 bin sene öncesine kadar götürmektedir. 
Ayrıca, Asya'dan, biyolojik evrimin her aşamasında Yeni Dünya'ya 
göç oldu. Nitekim, Amerika yerlileri arasındaki fiziksel  farklılığın 

Pleystosen, içinde yaşadığımız bir jeolojik devir olan Kuvaterner'in (Dördüncü Za-
man) ilk bölümüdür. 
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cı-toplayıcı gruplardan, büyük imparatorluklara kadar çeşitli yerli 
toplulukları karşımıza çıkar. Orta Amerika'da avcılık ve toplayıcılığın 
yerini, 7 bin sene öncesinden itibaren, yavaş yavaş tarımın aldığını 
görüyoruz. M.Ö. 5 bin yılma doğru, Orta Amerika'da, kabağın ve ya-
bani pirinçin kültürüne başlandığı saptanmıştır. Tarımda asıl büyük 
devrim, mısırın ekimiyle başlar. Yerlilere borçlu olduğumuz diğer ürün 
ler arasında patatesi, yer fıstığını,  fasulyeyi,  kakao ve kauçuğu sayabili-
riz. Buna karşılık evcilleştirilmiş tüm hayvanlar Eski Dünya kökenli-
dir. Yerlilerin ise Eski Diinya'ya kazandırdığı tek hayvan, hindidir. 

Kızılderili denildiği zaman ilk akla gelen, istilacı Beyazların ta-
rih boyunca, kasıtlı olarak yaymaya çalıştıkları ilkel ve barbar imajıdır. 
Oysa, Kızılderililerin kültür hazineleri zengin ve o ölçüde de çeşitli-
dir. Hatta, ilk kez Avrupalı Beyazlarla temas kurulduğu dönemlerde, 
nedenlerinden birisi de bu olgudur. Farklılık, kültürel alanda da ken-
dini gösterir; Amerika'yı genel olarak dikkate aldığımızda, basit av-
Güney ve Kuzey Amerika'da konuşulan kızılderili dili sayısı bine varı-
yordu. Amerika yerlileri iki büyük gruba ayrılarak incelenir: Eskimo-
lar ve Kızılderililer. 

Eskimolar, Bering Boğazının her iki kıyısında, Groenland'da ve 
Kuzey Kanada takımadalarında yaşarlar. Deniz ürünleri, besinlerinin 
temelini oluşturur. Yaşadıkları ekolojik ortama, özellikle kültürel 
yönden çok iyi uyum sağlamışlardır. Genelde, kısa boylu, gövdeleri 
bacaklarına oranla uzun, çekik gözlü, elmacık kemikleri çıkıntılı, 
geniş ve yassı yüzlüdürler. Sarı-esmer tonda deri renkleri vardır. Saçla-
rı düz ve siyahtır. Günümüzde, Eskimoların yaklaşık 40 bin dolayında 
oldukları söylenmektedir. B kan grubuna, diğer Amerika yerlilerinden 
farklı  olarak yüksek oranda rastlanması, Eskimoların Asya Şartlarıyla 
ilişkilerini kesmediklerinin kanıtıdır. 

Eskimoların dışında tüm Amerika yerlilerini Kızılderili olarak 
tanımaktayız. Kızılderililerde B kan grubu hemen hemen görülmez. 
O kan grubu çok yüksek orandadır. R faktörüne  Kızılderililerin kan-
larında rastlanmaz. Kesici dişler genellikle kürek biçimindedir. Sarı-
ların çoğunu simgeleyen çekik göz Kızılderililerde de görülür. Yeni 
doğan çocukların kuyruk sokumlarında Asya sarılarında olduğu gibi 
mavi renkte bir leke bulunur. Amerika yerlilerinin derisi kolaylıkla 
bronzlaşır ve hızla kızıl-esmer renge dönüşür. Bu son özelliklerinin 
yanısıra, savaş ve dinsel törenler öncesinde, vücudlanna uruku adı 
verilen kırmızı bir boya sürdükleri için, kıtaya ilk gelen Beyazlar, yer-
lileri Kızılderili diye adlandırmışlardır. Kızılderililer birçok alt ırklarla 
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temsil edilirler. Kuzey Amerika'da yaşayanlar, Kuzey Pasifik  ve Kuzey 
Atlantik Kızılderilileri olarak bilinirler. 

Kuzey Pasifik  Kızılderilileri ya da Ovalık Bölge yerlileri, Beyaz-
ların ilk istila dönemlerinde Missisipi nehrinden Kayalık dağlara ka-
dar uzanan otlaklarda yaşıyorlardı. Bugünkü Amerikalı beyazların 
tipik Kızılderili olarak bildikleri topluluk budur. Kuzey Pasifik  Kızd-
derililerine Bufalo  avcıları da denir. Bufalo  öküzünün, bu yerlilerin 
yaşamlarında ayrı bir yeri vardır. At, 16cı yüzyılda İspanyollar tarafın-
dan bu bölgeye sokulunca, Kızılderililerin yaşam biçimleri köklü değiş-
melere uğradı. Ovalık bölge yerlilerinin bugün bilinen en önemli tem-
silcisi Apaçilerdir. 

Kuzey Atlantik Kızılderilileri ise, Kuzey Pasifik  Kızılderililerinin 
doğusunda, Atlantik kıyısına kadar olan geniş alanda yaşarlardı. Soy-
ları bugün tükenmek üzeredir. Bu topluluğun en önemli temsilcilerin-
den biri sayılan İrokualar ilginç konutlaıa sahiplerdi. 34 metreden 
daha uzun evleri (long house) aynı anda birçok aileyi barındıracak 
kapasitedeydi. İrokualarm dışında, Siukslar, Mohikanlar ve Çeyenleri 
de Kuzey Atlantik yerlileri arasında sayaoiliriz. 

Güney Pasifik  yerlilerine gelince, bunlar, And dağlarında, Orta 
Amerika'da ve Yukatan yarımadasında yaşıyorlardı. Beyazların Ame-
rika'yı istilasından sonra ortadan kaldırılan Aztek, Maya ve İnka 
uygarlıklarının yaratıcıları olan yerlilerin temelini oluştururlar. Güney 
Atlantik yerlileri de, Panama'dan Amazon havzasının tropikal bölge-
lerine kadar olan geniş alanda yaşıyorlardı. Bugün sayıları çok azalmış 
ve temsilcileri yok olma tehlikesi karşısındadır. Güney Amerika'nın 
güney ucunda yaşamış olan Pampa Kızılderililerinin ise günümüzde 
saf  halde hiçbir temsilcisi kalmamıştır. Arkeolojik ve antropolojik 
yönden Kızılderilileri kısaca tanıdıktan sonra, şimdi, Beyazların Ame-
rika'yı istilasından sonraki gelişmeleri izlemeye çalışalım. 

Kuzey Amerika'ya Beyazların büyük göçü 1600 yıllarında baş-
lamıştır. Yaklaşık 300 sene süren bu insan akımı, önceleri birkaç yüzü 
geçmeyen İngiliz kolonicileriyle başlamış, sonradan milyonları aşan 
bir sele dönüşmüştür. Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden Yeni Dünya'ya 
göç edenler, çoğunlukla ekonomik nedenlerle bu maceraya atılıyor-
lardı. Daha iyi yaşam koşullarına kavuşmak ,temel amaçtı. Bunun 
yanısıra, ülkelerindeki dini baskılardan ve mezhep kavgalarından bu-
nalanlar, siyasi baskılardan kurtulmayı amaçlayanlar göç edenler ara-
sındaydı. Avrupalı Beyazların göç olarak göstermeye çalıştıkları bu 
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aldatmacanın aslı istiladır. İspanyollar zenginlik, askeri şan ve şöhret 
için Amerika'mn kapılarını zorluyorlardı. Başıboş istilacılar açısından 
Yeni Dünya, tarihte eşi görülmemiş sonsuz bir macera ve servet edin-
me yeriydi. Altın, gümüş gibi kıymetli madenler kısa sürede çıkarıl-
maya başlandı; Kızılderililer, İspanya kraliyet hazine dairesinin ar-
zuladığı madenlerin işletilmesinde ztrla çalıştırıldılar. Bunlara olma-
dık işkenceıer yapıldı; hatta öyleki, soluk benizli adı yerliler arasında 
bir terör simgesi haline geldi. Yerlilerin köle olarak çalıştırılması esa-
sına dayanan feodal  bir sisteme benzer sömürü biçimini İspanyollar 
kurdu. Önce, istila ettikleri Küba'dan hareket eden İspanyollar, 1519' 
da Panama'yı, 1520'de Yukatan Yarımadasını ve Meksika körfe2i 
kıyılarını ele geçirdiler. Meksika'da yerli toplulukları birbirlerine dü-
şürerek iç savaş çıkardılar. 1535'de Peru'yu işgal ettiler. Buradan gü-
neye doğru ilerleyerek Şili'yi ellerine geçirdiler. And dağlarının güne-
yine sarkarak Arjantin'in büyük ovalarına indiler. Portekiz'in sömür-
geciliği ise, Kızılderililer açısından daha korkunç sonuçlar doğumu; 
16 cı yüzyılın ikinci yarısından sonra binıerce Kızılderili şehirlerde ve 
kıyı boyunca uzanan şeker kamışı tarlalarında Portekizliler tarafın-
dan köle olarak çalıştırıldılar. Bu ağır işlerden kaçanlar iç bölgelerde 
yakalandı, bu arada köyler yakıldı, insanlar toplu olarak katledildi. 
Hangi beyaz koloni olursa olsun, hepsinin ortak amacı, Kızılderilileri 
topraklarından kovmak, kültürlerini yozlaştırmak suretiyle zamanla 
uysal, bağımlı ve yaşama mücadelesi verecek gücü kalmayan bir kitle 
haline getirmektir. 17ci yüzyıl sonlarında Afrikalı  kölelerin yeterli sayı-
da köle ihtiyacını karşılaması sonucunda, Kızılderililer üzerindeki yÜK1 

bir ölçüde hafifledi.  Zenciler için olduğu gioi Kızılderililer için de, 
siyasal ve ekonomik çıkarları gereği, Beyazların yapmış olduğu kötü 
propaganda oldukça başarılı olmuştur. O nedenle, Kızılderili denil-
diğinde ilk akla, savunmasız seyahat eden, yolcuları zorla kaçıran, 
trenlere saldıran yabanıllar gelir. Amerika'nın bu gerçek sahipleri ilkel 
ve saldırgan, dini ya da hükümeti olmayan, doğru ve yanlış kavram-
larını ayırt edemeyen, sanat duygusundan yoksun kimseler olarak gös-
terilmiştir. Bazı İspanyol araştırıcılarına göre, Kızılderililer, köle ruhlu 
ve mantıksız insanlardı. Bunlarla İspanyollar arasındaki farkın,  may-
munla insan arasındaki fark  kadar büyük olduğu bile ileıi sürülmüş-
tür. Latin Amerika'da sosyal tabakalaşma, ırk ayırımını açıkça yansı-
tır; örneğin Kızılderililer ve Zenciler bu sıralama sisteminin en altında 
yer alırlar. Kuramsal o.arak bu ayırım, yasaıara aykırı oisa bile.. 

Kızılderililer, günümüzde, kendi köklerini, karşılaştıkları onca 
güçlüklere rağmen kesin kararlılık içerisinde aramaktadırlar. Ancak, 
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nüfus  durumları, yaşadıkları birçok ülkelerde seslerini gerektiği gibi 
duyurmalarına engel sayılmaktadır. Kuzey ve Güney Amerika'da, 
Kızılderililerin sayısal durumlarını ortaya koymak için birçok sayım-
lar yapılmıştır. Aslında, Kızılderililerin, Beyazlarla ilk temas kurduk-
ları dönemlerdeki nüfusları  bizim için çok daha anlamlıdır. Yapılan 
tahminlere bakılırsa, 1492 yıllarında Meksika'da 4,5 milyon, Orta 
Amerika'da 800 bin ve Güney Amerika'da 6 milyon 785 bin Kızılderili 
yaşıyormuş. înka imparatorluğu tek başına 4 milyon Kızılderiliyi barın-
dırıyormuş. Brezilya'da ise, o tarihlerde, 1 milyon Kızılderilinin ya-
şadığı ileri sürülmektedir. Bu rakam, aynı ülkede yaşayan bugünkü 
yerli nüfusundan  10 kat fazladır.  Amerika'da yaşayan yerlilerin bu-
günkü sayıları hakkında ise değişen rakamlar verilmektedir. Bu rakam, 
10 milyon ile 100 milyon arasındadır. Yalnız, bu değerlendirmelerde 
melezlerin de dikkate alınıp alınmadığı bilinmemektedir. Toplam Kızıl-
derili nüfusunun  onda biri, Meksika'nın kuzeyindeki topraklarda ya-
şamaktadır. Yerlilerin güneyde kalan çoğunluğu ise Meksika'dan Pe-
ru'ya kadar olan bölgede yoğunlaşmıştır. 

Sayıları günden güne azalmakta olan Kızılderililerin kötü yazgısı, 
Beyazların Amerika'yı istilasıyla başlamış sayılır. Daha açıkça dile 
getirmek gerekirse, bir toplum yeni bir hayata gözlerini açarken, di-
ğerinin ölüm fermanı  imzalanmıştır. Toprakları ellerinden alınan Kızıl-
derililer, tepkilerini ayaklanarak göstermeye kalkınca, A.B.D. hükü-
meti ülkenin güneyine, yerlilere karşı savaşmak üzere zenci askerleri 
gönderdi. Böylece iki azınlık, Beyazların mutluluğu için kendi mutlu-
luklarından olduıar. A.B.D. de 1691 yılında çıkarılan bir yasayla Vir-
jinya eyaletinde, örneğin beyaz ırktan kadın veya eıkeğin bir Kızılde-
riliyle evlenmesi yasaklanmıştı. 1738'de Güney Karolina valisinin azın 
lıklarla ilgili siyasetinin temeline ise, Kızılderililerle Zenciler arasında 
devamlı düşmanlık yaratma ilkesi bulunuyordu. Tüm bu tutumların 
da ötesinde, Kızılderilileri yıkan asıl neden, bunların kültürel yönden 
yozlaştırılmalarıdır. 

Avrupalı istilacı, Kızılderili karşısında daha iyi örgütlenmişti. 
Onun herşeyden önce ateşli silahı vardı. Ne var ki, bu silah uzun süre 
Beyazların tekelinde kalmadı; Beyazlar ve yerliler arasında geliştirilen 
kürk ticaretinde ateşli silah ve cephane önemli bir takas unsuru oldu. 

Kuzey Amerika'da, Beyazların toprak genişletme siyaseti karşı-
sında barışsever Kızılderililer uzun süre kayıtsız kalamazlardı. Nite-
kim, zaman zaman bazı kabilelerin birlikte baş kaldırdıklarına tanık 
oluyoruz. 1820'lerde Misisipi'nin doğusundaki araziye Beyazların hız-
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la yayılmasını protesto eden Kızılderililer 1830'da genel bir ayaklan-
maya gittiler. Bu gelişmeler üzerine, birçok Kızılderili kabilenin top-
raklarına el konup başka yerlere sürüldüler. Georgia'dan 1838-39 
kışında Federal Devletin askerleri gözetiminde sürülen 4 bin Chero-
kees Kızılderilisi yolda açlık ve soğuğa dayanamayarak can verdi. O 
yüzden bu yolculuğa yerliler, Gözyaşı Yolculuğu adını verdiler. Misi-
sipi'nin doğusunda yerlilerin geliştirmiş olduğu birçok kültürler daha 
1850'ye varmadan genel örüntüşünü büyük ölçüde kaybetmişti. Bu kül-
türlerin sahipleri Beyazlar tarafından  yerlerinden koparılıp sürüldü-
ler. Böylece, Misisipi'nin ötesindeki verimsiz topraklara sürgün edilen 
Kızılderililer 100 binlere ulaştı. 

Beyazlar, Kızılderililerle olan ilişkilerinde, her zaman, kendi çı-
çıkarları için şiddete baş vurmuşlardır. Yaptıkları ikili anlaşmaları sık 
sık bozmuşlardır. 1830'dan bu yana örneğin A.B.D. hükümetiyle Kı-
zılderililer arasında 389'a yakın anlaşma yapılmıştır. İlki, Kızılderili-
lerin toplu isyanını izleyen 1830 yılında yapılmıştır. Buna göre, ülkenin 
herhangibir eyaletinde yaşayan Kızılderililerle toprak değiş tokuşu 
yapılabilecekti. 1871'de söz konusu anlaşma yeniden düzenlendi: Bun-
dan böyle, hiçbir Kızılderili kabile A.B.D. toprakları içinde bağımsız 
bir millet olarak kabul edilmeyecekti. A.B.D.'nin temel siyaseti, yerli-
ler için vaktiyle kurulmuş olan rezervasyon kamplarını tümüyle orta-
dan kaldırarak bunları Beyazlar içinde eritip yok etmektir. Amaçlarına 
ulaşırken de, önce topraklarını ellerinden almakla işe başladılar. Top-
rak işgali zamanla akıl almaz boyutlara ulaştı. Örneğin 1887 ile 1934 
yılları arasında Federal Devlet yaklaşık 400 milyon dönümlük kızıl-
derili arazisine el koymuştu. 

19cu yüzyılın son çeyreği Kuzey Amerika'nın batısmda yaşayan 
Kızılderililerin çoğu için önemli bir kriz devresi oldu. Bir yandan sal-
gın hastalıklar, diğer yandan güvenlik güçleriyle olan çarpışmalar so-
nucu, büyük ölçüde güçlerini yitirdiler. Salgın hastalıkların Kızılderi-
liler üzerinde yaratmış olduğu tehlike, Beyazların kıtaya gelişleriyle 
birlikte başlamıştır. Eski Dünya'da bilinen çiçek, kızamık ve kızıl gibi 
hastalıklar yerliler için yeni sayılırdı. Söz gelimi, çiçek hastalığı Avru-
pa, Asya ve Afrika'da  binlerce yıldan beri bilinmekteydi. Kızıl, kıza-
mık ve daha birçok bulaşıcı hastalıklardan sorumlu bakteri ve virüs-
lerin geliştiği Eski Dünya'da, insan toplulukları, bu hastalıklara en 
iyi direnç gösterebilecek biçimde bir doğal ayıklanmadan geçmişlerdir. 
Doğal direncin lehine bir işleyişin gerçekleşmesi için yeterli sayılabilecek 
zaman bulunmadığından, Beyazlarla temasa geçen Kızılderililer, özel-



366 METİN ÖZBEK 

likle kızamık ve çiçekten kırılıp gittiler. Örneğin 1832'de Kuzey Batı 
Amerika'da yaşamakta olan Mandan adlı bir kabile Beyazlardan kap-
mış olduğu çiçek hastalığı yüzünden üç hafta  içerisinde tümden yok ol-
du. Eski Dünya'da Amerika'nın keşfine  kadar bilinmeyen frengi  ise 
Kızılderililerle temas sonucu Beyazlara geçmiştir. 

Beyazlar yüzünden maddi ve manevi birçok değerlerini kaybetmiş 
olan Kızılderililer, zamanla umutlarını doğaüstü güçlerde aramaya 
başladılar. Bu arada kabile peygamberleri türedi. Birgün bir kurtarı-
cının gelip, kendilerini eski görkemli günlere tekrar kavuşturacağına 
inandılar. 19cu yüzyıl sonlarına doğru, Ovalık Bölge yerlileri arasında, 
esasını ölmüş Kızılderililerin ruhlarıyla konuşma seansı oluşturan bir 
din doğdu. Yerliler bu dinin gereği bir yerde toplanıp, kendilerinden 
geçinceye kadar dans ederlerdi. Bu tür danslar bazen de açıklı biçimde 
son bulurdu; örneğin 1890 kışında, yüzlerce Siukslu, Wounded Knee1 

adlı yerde dinsel ayinler yaparken A.B.D. hükümeti askerleri tarafın-
dan acımasızca katledildiler. 

Güney Amerika ülkelerinde yaşayan yerlilerin kaderi ise, kuzey-
deki soydaşlarınınkinden farksızdı.  Beyazların, yeni yerleşim alanları 
açmak, doğal zenginliklerinden yararlanmak için Amazon havzasına 
el uzatması, bir bakıma, yerlilere indirilen en büyük darbe oldu. Be-
yazların bölgeye ilk geldiklerinde 2 milyon olan yerlilerden bugün 
ancak birkaç bini yaşamını sürdürmektedir. 

Brezilya'da gençlik, Amazon bölgesinin en ulaşılmaz yerlerine 
bir an önce gidilmesini istemektedir. Toprak işgali karşısında kendi-
lerine yöneltilen suçlamalara tepki gösteren Brezilyalı yetkililer, bir-
takım saçma gerekçelerle haklılıklarını şöyle dile getirmektedirler: 
Eğer hepimiz avcı ve toplayıcı olsaydık Dünya, 10 milyon insanı bile 
geçindiremezdi. Dolayısıyla yetkililer., bu yüzyılın sonlarına kadar, en 
az 200 milyon insana konut bulmak zorunda olduklarını vurguluyor-
lar. 1973',de Amazon bölgesinde yol yapımında kullanılan buldozerler 
ilk yerli köyleriyle karşı karşıya geldiklerinde, Brezilyalı yetkililer bu-
ralarda hiç yerli kabilesi olmadığını söylemişlerdi. Oysa, bu yol çalış-
malarından en çok etkilenen Yanomami yerlilerine yardım örgütü 
ancak 10 ay gibi bir gecikmeyle kuruldu. Ne yazık ki, bu süre içerisinde, 
yetkililerin ihmali yüzünden yerli topluluğun % 30'dan fazlası  ortadan 
kayboldu. Geriye kalanlar ise ya şantiye şantiye dolaşarak dilencilik 
yapmaya, ya da geçimlerini sağlamak için fahişeliğe  başladılar. Bu 

1 Güney Dakota'da bir yer ismi 
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sözü edilen yerli kabilenin dışında, daha birçokları sefaletin  kucağına 
itilmişlerdir. 1970'den bu yana, örneğin Paracana yerlilerinin % 45'i, 
Gavioes'lerin % 70'i ve Kreen Akarore'lerin ise % 60'ı elverişsiz sağlık 
koşulları yüzünden öldüler. Brezilya Amazon bölgesi yerlilerini yok 
olmaktan kurtarmak amacıyla kurulan örgütün ise, 1968'de devletin 
içişleri bakanının bizzat açıklamasına bakılırsa, yerliler arasında toplu 
katliamlar yaptığı ortaya çıkmıştır. Üstelik bu örgütün bilgisi olmasına 
rağmen, yerlilerin yaşadıkları ormanlık bölgelerde yerleşim alanı aç-
mak için dinamit kullanılmış, halk makineli silah ateşine tutulmuş, 
yiyecekleri zehirlenmiş, ya da bilerek kızıl salgını yaı atılmıştır. 

Kızılderililerin inanış sistemleri de büyük ölçüde değişikliğe uğ-
ratılmıştır. Aslında, dm değişikliği ve ekonomik sömürü, istila siya-
setinin ana ilkelerini oluştururlar. Güney Amerika'da genellikle Hı-
ristiyan ideolojisi, Kızılderililerin doğaüstücülüğüne egemen oıdu. 
Yeni şefıeri  Katolik dinine soktuktan sonra İspanyol misyonerler, 
çalışmalarını köylüye yönelttiler. Bunlar öylesine nızla iş görüyorlardı 
ki, günde yaptıkları kişilerin sayısı 14 bine kadar çıkıyordu. Güney 
ve Kuzey Amerika'da yerliler, artık hükümetler için bir tehlike olmak-
tan uzaktırlar. Bugün tüm kızılderili kabilileler kontrol altındadır. 
Yer yer seslerini duyurmalarına rağmen, bu talihsiz insanlar geriye 
dönüşü olmayan t ir yola çoktan sokulmuşlardır. 
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ATATÜRK'ÜN DÜŞÜNCESİNDE EKONOMİ VE DEMOKRASİ 
İLİŞKİLERİ 

Prof.  Dr. Özer OZANKAYA 

Bu incelemenin başlıca üç amacı var: 

I. Atatürk'ün düşüncelerinin bugün de devam eden yol gösterici 
gücünün kaynağı, bilimselliktir deniyor. Öyleyse, bilime temel olan 
ölçüler nedir?' sorusu üzerinde biraz, açıklıkla düşünmek zorunluğun-
dayız. Çünkü bugün O'ndan yararlanabilmemiz, düşüncelerinin ge-
çerliliğini yapan bu bilimsellik ölçülerini bilmemize ve onlara uygun 
davranmamıza bağlıdır. Atatürk'ün kendisi de düşüncelerin bilimsel 
yöntemin geçerlilik ilkelerine uymasının önemine çok düşündürüçü 
olacak biçimlerde hep işaret etmiştir. Bunun örneklerini göreceğiz. 

İT. İkinci amacım, Atatürk'ün düşüncesinin hem bütüncüllüğünü, 
hem de bu özelliği dolayısıyla insanlığın siyasal kültürüne yaptığı ka-
lıcı katkıyı ortaya koymaktır. Bu katkı, dünyamızın her biri özgür 
düşünceyi ve bağımsız davranışı değil, gözü kapalı yandaşlığı destek-
liyen kamplara bölünmüşlüğü karşısında ne yazık ki duyurulup tanı-
tılamamış, tersine kanımca öğrenilmesi engellenmiş olan bir temel 
katkıdır: çünkü ekonomik düzen ile demokrasi arasındaki nazik iliş-
kinin çetin sorunlarını, kapitalizmin de sosyalizmin de açık yürekli, 
komplekssiz eleştirisine dayanarak tartışmaktadır. 

III. Üçüncü olarak, daha somut bir örnek olmak üzere, Ekono-
mik ve toplumsal kalkınmada tarımın özel yeri konusunda Atatürk' 
ün bugün hâlâ uygulamaya koymak durumunda olduğumuz temel 
anlayışı ve görüşleri nelerdir?' sorusunu yanıtlamaya çalışacağım. Bu 
konuda da Atatürk'ün düşüncelerinin sistemli bir bütünün içine otur-
muş bulunduğunu, yalnız dar ekonomik gelişmeyle değil, demokratik 
toplumsal gelişmeyle bağlantısı içinde örgütlenmiş bulunduğunu gös-
termeğe çalışacağım. Böylece, örneğin tarım ve hayvancılık konuların-
da da Atatürk'ün düşüncesinin bilimsel ölçülere uygunluğu açıkça or-
taya çıkabilecektir. 
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I. ATATÜRK'ÜN GEÇERLİLİĞİNİN KAYNAĞİ 

Atatürk'ün kurduğu devletin olduğu gibi, bu devletin temelini ve 
çerçevesini oluşturan düşüncelerinin de uzun soluklu oluşu, bugün de 
yolumuzu aydınlatıcı değerde oluşu temellerinde engin insan sevgisi 
ve özgürlük tutkusu yatan şu iki kökten kaynaklanmaktadır: bilimsel-
lik ve üstün yönetim sanatı. 

A- Her şeyden önce bilimsel yöntemin geçerlilik ikelerine uygun 
oluşu: 

B- Bir yandan da üstün yönetim sanatı, yanı önderlik sanatı ger-
çekleştirmiş olması. 

A- Bilimsel Yöntemin Geçerlilik İlkeleri 

Çağdaş toplum, yaşamın bilinebilir her yönüne ilişkin bilgileri 
uygulamanın bir yükümlülük durumunu aldığı toplumdur. Çapı bü-
yümüş, merkezileşme ölçüsü çok artmış çağımız toplumunda hükümet 
kararlarındaki yanılmalar yıkımlı sonuçlar verebilmektedir. 

Biliyoruz ki bilim herhangi bir konuda belli bir bilgiler topluluğu 
olmaktan daha çok "doğru düşünme, doğru neden sonuç bağlantısı 
kurma" yöntemidir. Bu yöntemin ölçütleri Atatürk'ün görüşlerinde 
ve yaklaşımında temel yer tutan ölçütlerdir. Şöyle ki: 

aa) Bunların başında "nesnellik" gelir: olguları oldukları biçimde 
saptamak ve gözönüne almaktan hiçbir biçimde kaçınmamak. Örneğin 
tarihle ilgili olarak şunları söylemektedir: 

"Tarih yazmak tarih yapmak kadar önemlidir. Yazan yapana sa-
dık kalmazsa değişmiyen gerçek bir gün insanlığı şaşırtıçı bir maniyet 
alabilir. 

bb) Olguları hem bütünlük, hem de birimler düzeyinde; hem ta-
rihsel boyutta, hem de eş zamanlı düzlemde incelemek ve bunları bıri-
birleriyle bütünleştirmek bilimsel yöntemin bir başka temel gereğidir. 
Atatürk bu ölçüyü yerine getirmeye en elverişli olan tarih incelemelerine 
çok değer vermiş ve bunu ısrarla önermiştir: "... Bir ulusun yönetimiyle 
görevlendirilen kimselerin insanlık tarihini ve özellikle ulusal tarihini 
çok okumuş ve sindirmiş olmaları şarttır. Başarılı olmanın birinci 
şartı burada yatar". 

cc) Kavramlarını açık-seçik, belirli tanımlamalara kavuşturmuş ol-
mak geçerli bilgiye ulaşabilmenin, yaşamı bilgili olarak düzenliyebil-
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menin bir başka gereğidir. Atatürk'ün örneğin bu incelemede özel 
olarak seçtiğimiz "Kalkınma" kavramına verdiği anlam bu bakımdan 
öğreticidir. Doğrudan doğruya ekonomik etkinliklere ilişkin düşün-
celerinden dış politikaya., eğitimden kadın haklarına, ulaşım ve ileti-
şimden güzel sanatlara ... değin çağdaş bir toplumu oluşturan etkinlik 
alanlarının her birine ilişkin düşündükleri ve yaptıkları çok belirgin 
ve bütüncül bir "Kalkınma" kavramı ve anlayışına sahip bulunduğunu 
göstermektedir. Düşünce sistemi ve eylemleri, böyle bir kalkınma 
kavramı ekseni çevresinde örgütlenmiştir. Denilebilir ki Atatürk'ün 
"kalkınma" anlayışı başta sanayi olmak üzere tarım dışı etkinliklerin 
(sanayi, eğitim, sağlık, ulaşım, ticaret, kültür, bilim, sanat...ın) oluşıp 
gelişmesi, tarımında bunları olanaklı kılmak üzere durmadan daha 
yetkin araç ve gereçler, daha verimli yol ve yöntemlerle yapılması; 
tüm bu etkinliklerin ve verimli yöntem ve tekniklerin yurt düzeyine 
dengeli biçimde yayılması anlamına gelir. Bu, günümüz toplum ve 
insan bilimlerinin, gerikalmış ülkelerin kalkınması konusunda ancak 
60'lı, belki de 70'li yıllarda açıklıkla ulaşabildiği, en geçerli "gelişme" 
ya da "kalkınma" anlayışıdır. 

Kendi sözleriyle belirtelim: 

"Derhal bildirmeliyim ki ben ekonomik hayat denince tarım, ti-
caret, sanayi faaliyetlerini  ve bütün bayındırlık işlerini biribirinden 
ayrı düşünülmesi doğru olmıyan bir bütün sayarım". 

"Tarım ve sanayi hareketlerimiz biribirini kollayan önlemlerle 
yapılmaktadır". 

"Ülkemizin zenginleşme yolunu herşeyden önce tarımda ve tarım 
sanayiinde arıyoruz". 

B- Atatürk'ün düşünce ve yaklaşımını geçerli kılan bir özelliği 
de engin insan sevgisinden ve derin özgürlük tutkusundan kaynaklanan 
üstün siyaset ve yönetim sanatına dayalı olmasıdır. Gerçekten bir dev-
let kurmak gibi, kalkınmayı sağlamak da bilim işi olduğu kadar bir 
yönetim sanatı işidir aynı zamanda. Çünkü kalkınma, toplumdaki 
kaynakların belli biçimlerde tahsis edilip kullanılmasından tutunuz, 
insanların başka insanlara, işe, zamana, doğaya, toplumsal çevreye 
ve bizzat kendi kendilerine ilişkin anlayışlarında ve alışkanlıklarında 
köklü değişmeleri gerekli ve kaçınılmaz kılan bir geniş kapsamlı sü-
reçtir. Bu yapısal ve ruhsal değişimlerin başarılabilmesinde "yönetim 
sanatı" demek olan başarılı önderliğin yeri belirleyici önemdedir. 
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II. ATATÜRK'TE İKTİSADİ DÜZEN ANLAYIŞI 

Benim görüşüme göre Atatürk'ü bugün de taptaze kılan, iyinin, 
güzelin, adilin umudu ve örneği olmakta devam etmesini sağlıyan işte 
bu alandaki görüşleri ve tutumlarıdır. Oysa ne kapitalizmin, ne de sos-
yalizmin, onları uyguluyan siyasal yönetimlerce bu temel sorunları açı-
sından ard-niyetsiz bir irdelemesi yapılamamıştır. Whitehead'in dediği 
gibi "bir yaklaşımın  ilerleyip  gelişmesi  artık  temel  sorunlarım  çözmeğe 
çalışma yönünde değilse,  bu o yaklaşımın  ömrünün sona erdiğinin  kanı-
tıdır"*.  Ve Justus von Liebig'in belirttiği üzere "bilim gerçekte gücü-
nün bittiği yerde ilginç olmaya başlar"**: Çünkü yeni gereksinimlerin 
karşılanması, bilinmiyenin keşfedilip  bilinçli denetim altına alınması 
soru sormayı, varolan açıklama önerilerinin eksiğini yanlışını ortaya 
koymayı, güçlüklere meydan okumayı gerektirir. Mustafa  Kemal Ata-
türk bütün kalıcı-düzen-kurucuları gibi, bir yandan böyle zor yolu 
seçmiş, bu nedenle de kendinden önce varolan düzenlerin eksiklerini, 
insanlığın memnun olmadığı yönlerini aşmaya yönelmiştir. Üçüncü Dün-
ya Ülkelerine ve bütün insanlığa yol gösterici seçkin düşünce ve eylem 
önderliği, aşağıda belirtmeğe çalışacağım üzere, yalnız dar anlamda 
ulusal bağımsızlık savaşı ile sınırlı değildir; Atatürk'ün öncülüğünün 
genellikle tanınmamış olan yönü, bugün tüm insanlığın arayışı içinde 
olduğu alandadır: Yani 'özgürlük' demokrasi-ekonomi' ilişkileri ala-
nındadır. 

Bugün çağdaş toplumlar, bir yanda bilimi yönetime en genel öl-
çülerde egemen kılma zorunluluğunu, başka deyişle yaşamlarını planlı 
biçimde düzenlemek gereğini duyarken, bir yanda da bu planlamayı 
asıl amaç olan demokratik ilke ve ülkülerle bağdaşacak yol ve yön-
temlerle gerçekleştirmede henüz aşamadıkları kimi temel sorunları ve 
güçlükleri karşılarında bulmaktalar. 

Mustafa  Kemal Atatürk, çağdaş toplumlarda demokrasinin çok 
daha büyük boyutlarda gerçekleşebilmesinin, hem kapitalizmin, hem 
de sosyalizmin dürüst bir eleştirisini yapabilmeğe bağlı olduğunu gören 
ve bunu yapan sayıları ne yazıkki pek az olan-düşünür-devlet adam-
larının başta gelenidir. Bu yaklaşımın geri kalmış ülkelere katkıları 
ise özellikle çok büyüktür. 

* A nan: Barrington Moore, in M. Stein and A. Vidich (eds.), Sociology On Trial, 
Prentice-Hall, 1963, s. 66, 

** "Die Wissenchaft  fângt  eigentlich erst da an, interessant zu werden, wo sie auf-
hört." 
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Bu nedenlerle Atatürk'ün 'özgürlük-demokrasi-ekonomi ilişkileri' 
üzerine düşüncelerini, bir uyumlu bütünlük, bir sistem oluşturduğunu 
da gösterecek biçimde ortaya koymak, Atatürk'ün Türk toplumuna 
ve tüm insanlığa bugün de yol gösterici değerinin devam etmekte ol-
duğunu göstermek demek olacaktır. 

ATATÜRK'E  GÖRE DEVLETİN  GÖREVLERİ 

Atatürk'ün bu konudaki düşüncelerini, kendi el yazısıyla fotoko-
pisiyle birlikte olmak üzere Prof.  Dr. Afet  İnan' tarafından  yayınlanan 
Mustafa  Kemal  Atatürk'ten  Yazdıklarım  adlı kitapta da bulabiliyoruz. 
Aşağıya, yine onun ulusumuza kazandırmış olduğu bugünkü türkçe-
mizle aktardığım bu düşünceler, Atatürk'ün bir yandan sevgi ve öz-
gürlük tutkusuna, öte yandan bilime ve yönetim sanatına dayalı dünya, 
toplum ve insan anlayışını ve bilge kişiliğini sergiliyecektir: 

"Ulusun kurduğu devletin ve hükümet öıgütünün, yurttaş-
lara karşı yükümlü olduğu görevleri ve yetkileri vardır. Bu 
görevlerin nitelikleri incelenirse, şöyle bir sıra yapılabilir: 
a) Ülke içinde güvenliği ve adaleti kurup sürdürerek, yurt-
taşların her türlü özgürlüğünü korunmuş bulundurmak. 
b) Dış siyaset ve başka uluslarla ilişkileri iyi yöneterek ve 
içerde her türlü savunma güçlerini sürekli hazır bulundura-
rak ulusun bağımsızlığını güven altında ve korunmuş bu-
lunduımak. 
Bu iki türlü görev, devletin en temel görevlerindendir. De-
nilebilir ki devlet kurmaktan amaç, bu iki görevin yerine 
getirilmesini sağlamaktır. Çünkü bu görevler yurttaşların 
birey olarak yapmaya güçlerinin yetmiyeceği işlerdir. Hatta 
yurttaşların bu görevleri bir bölümüyle bile yapmaya kal-
kışmaları uygun değildir; çünkü o zaman anarşi olur; dev-
let kalmaz. Örneğin bir yurttaş kendi kendine bir yabancı 
devletle siyasal bir ilişki ve görüşmede bulunamaz. 

Bir yurttaş ülke savunmasında başına topluyabileceği bir 
takım kimselerle başlı başına harekette bulunmaya yetkili 
değildir. 
Bir yurttaş kendi özgürlük hakkını kendi maddi gücüne da-
yanarak sağlamaya kalkışamaz. 
Bu hususlar bireylerin güçleri ve girişimleri ile değil, ulusun 
istencini taşıyan devletin güç ve etkisiyle sağlanabilir. 
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Bu iki tür görevden başka, devletin ilgilendiğini belirttiği-
miz görevleri de, bağladığımız sıra içinde söyleyelim: 
e) Yollar, demir yolları gibi bayındırlık işleri 
ç) Eğitim işleri 
d) Sağlık işleri 
e) Toplumsal yardımlaşma işleri 
f)  Tarım, ticaret, sanata ilişkin ekonomik işler. 

Bu son saydığımız işleri devletin yapmaması, bireylere bı-
rakması gerektiği iddiasında bulunanlar vardır. Bu kuıamı 
onaylayıp izleyenlere "Bireyci" derler. 

Ulusun genel ve ortak yararlarına ilişkin siyasal, düşünsel 
işlerde olduğu gibi ekonomik her türlü işleri bireylere bı Ta-
kılmayıp devlet tarafından  yapılmasının daha uygun olacağı 
kuramını savunan "Devletçi"ler de vardır. 

Biz devletimizce izlenmesi uygun olan ilkeyi saptamak için, 
"Bireyci" ve "Devletçi"lerin dayandıkları noktaları ve bir 
de demokrasinin belirgin niteliklerini gözönünde bulundura-
rak kısa bir* hatırlatma yapalım: 

Bilindiği üzere Türkiye Cumhuriyeti demokrasi temeline 
dayalı bir devlettir. Demokrasi ise esas olarak siyasal  ni-
teliktedir; düşünseldir, bireyseldir, eşitlikseverdir. 

Demokrasinin bu temel noktalarına göre yurttaşın siyasal 
özgürlük ve emeğini sağlamak ve yurttaşın bilimsel, toplum-
sal, sanat, ahlak gelişimini sağlamakla ilgilenmek ve yurt-
taşın ulusal egemenliğe usulüne göre katılma hakkını ve bü-
tün yurttaşların aynı siyasal haklara sahip olmalaıını sağla-
maktan oluşan noktalar, devletin yurttaşa karşı görevlerinin 
sınırını gösteren işaretlerdir. 

Öyleyse demokrasi temeline dayalı bir devlet, bir toplumsal 
dayanışma sistemi ya da bir ekonomik örgüt sistemi değil-
dir. Bunun için bu alanlara ilişkin işleri bireylere ya da birey-
lerden oluşmuş ortaklıklara (şirketlere) bırakabilir. Bu 
olanağın  ölçüsünü anlamak  için devletin  ulusa ve ülkeye  karşı 
yerine getirmek  zorunda  olduğu  temel  görevlerinin  ikinci 

* Siyah dizdirerek ben vurguladım (Ö.O.) 
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derecede  görülen  görevlerle  ilişkilerini  ve bağlarını  düşünmek  gerekir. 

Devlet güvenliği sağlamak için, ülkeyi savunmak için, sağlığı 
yerinde gürbüz, ve anlayışları, ulusal duyguları, yurt sevgileri yüksek 
yurttaşlar ister. 

Devlet içerde ve dışarda ulus işlerini sürdürecek yüksek yetenekle 
yurttaşlara muhtaçtır. 

Devlet bütün yurttaşlarının devletin yasalarını anlayıp onlara 
uyma gereğini takdir etmelerini, ülkenin güvenlik ve savunması için 
önemli görür. , 

Devlet genellikle yurttaşların herhangi sanat ve meslekte, zama-
nımız ilerlemelerinin gerektirdiği ölçüde başarılı olmasıyla ilgilenir. 

Bu nedenledir ki yurttaşların öğrenimi, eğitimi, sağlığı ile ilgilen-
mek zorundadır. 

Devlet ülkenin güvenlik ve savunması için yollarla, demiryollarıy-
la, limanlarla, deniz araçlarıyla, telgrafla,  telefonla,  ülkenin hayvan-
larıyla, her türlü ulaşım araçlarıyla, ulusun genel servetiyle yakından 
ilgilidir. Ülke yönetiminde ve savunmasında bu saydıklarımız toptan, 
tüfekten,  her türlü silahtan daha önemlidir. 

Özellikle para, her türlü aracın üstünde bir varlık silahıdır. Bu 
saydığımız alanlardaki işlerden ekonomik olanlar doğrudan doğruya 
devletin zorunlu görevlerinden görünmemekle birlikte, o görevlerin 
yerine getirilmesinde etkilidirler. Bu alanlardaki işleri bireylere ya da 
ortaklıklara tümden bırakabilmek için, bu işlerin devlet karışması ve 
yardımı olmadığı halde, devletin temel görevlerini yerine getirmede 
güçlüklere uğratmıyacağmdan güvenli olmak gerekir. 

Görülüyor ki ekonomik ve kimi toplumsal işler bir yandan birey-
lerin yararları ile ilgilidir. Bunun içindir ki bireyciler bu işlere devletin 
karışmasını kişi özgürlüğüne saldırı gibi görürler. Ama bu işler içinde 
dolayısıyla bütün ulusun ortak yararına dokunan ve ilişkin olan nok-
talar da vardır. Bu nedenle devletçilerin haklı oldukları noktalan ka-
bul etmek uygun olur. 

Özel yarar çoğunlukla genel yararla çelişme içinde bulunur. Bir 
de özel yararlar en sonunda yanşmaya dayanır. 

Oysa yalnız bununla ekonomik düzen kurulamaz. 
Bu sanıda bulunanlar "kendilerini bir serap karşısında aldatıl-

maya koyuverenlerdir." 
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Bireyler, ortaklıklar devlet örgütüne göre zayıftırlar.  Özgür ya-
rışmanın toplumsal sakıncaları da vardır: zayıflarla  güçlüleri yarışma-
da karşı karşıya bırakmak gibi... Ve son olarak bireylerin kimi büyük 
ortak yararları sağlamaya güçleri yetmez. 

Bu gibi işlerde, bireylerin kurmaya olanak bulamıyacakları geniş 
ve güçlü örgüt gerekebilir; ya da bu gibi işlerde bireyler yeter çıkar 
elde edemiyecekleri için o işlerden vazgeçerler. Oysa bu işler ulusça 
yaşamsal bir önem taşır ve devlet onu yapmak zorunda kalır. 

Her halde uluslarda özgürlük ve uygarlık geliştiği oranda devletin 
görevleri ve sorumlulukları çoğalır; yaşam çoğaldığı oranda araçlar 
da çoğalır. Çok araçlar, çok ve büyük güçle yönetilir. Güç çoğaldıkça 
kurallar da çoğalır. Bir toplumun araç ve kuralı ise devlettir. 

Bundan başka devletin bireye göre tutkusu başka niteliktedir. 
O herkesin ortak yararını ve ilerlemesini düşünür. Bireylerin özel çıkar 
duygusundan ne ölçüde uzaklaştınlabileceği incelenmeğe değer. 

Her halde devletin siyasal ve düşünsel hususlarda olduğu gibi kimi 
iktisadi işlerde de düzenleyiciliğini ilke olarak kabul etmek yerinde 
görülmelidir. Bu durumda karşı karşıya kalınacak güçlük şudur: Dev-
let ile bireyin karşılıklı etkinlik alanlarını ayırmak. 

Devletin bu husustaki etkinliklerinin sınırını çizmek ve bu hususta 
başvuracağı kuralları saptamak; öte yandan yurttaşın bireysel girişim 
ve özgürlüğünü sınırlandırmamış olmak, devleti yönetmeğe yetkili 
kılınanların düşünüp saptaması gereken konulardır. İlke olarak devlet 
bireyin yerine geçmemelidir. Ama bireyin gelişimi için genel koşulları 
göz önünde bulundurmalıdır. Bir de bireyin kişisel etkinlikleri ekono-
mik gelişmenin asıl kaynağı olarak kalmalıdır. Bireylerin gelişimine 
engel olmamak, onların her bakış açısından olduğu gibi, özellikle ik-
tisadi alanlardaki özgürlük ve girişimleri önünde devlet kendi etkinlik-
leri ile bir engel oluşturmamak demokrasi ilkelerinin en önemli teme-
lidir. Öyleyse diyebiliriz ki bireyliğin gelişiminin engel karşısında kal-
maya başladığı nokta devlet etkinliklerinin sınırını oluşturur. Buna 
göre "genellikle, zaman ve yer bakımından sürekli olarak özel bir ni-
telik gösteren iktisadi bir işi devlet üzerine alabilir". Örneğin bir iş 
ki büyük ve düzenli bir yönetimi gerektirir ve özel kişiler elinde tekele 
uğramak tehlikesini gösterir, ya da genel bir gereksinimi karşılar, o 
işi devlet üzerine olabilir. Madenlerin, ormanların, kanalların, demir-
yollarının, deniz ulaştırma ortaklıklarının devletçe yönetilmesi ve para 
veren (ihraç eden) bankaların ulusallaştırılması; yine su, gaz, elektrik 
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vb. ilişkin işlerin yerel yönetimlerce yapılması, yukarıda açıkladığımız 
türden işlerdir. 

Bu açıkladığımız anlam ve anlayışta "devletçilik, özellikle toplum-
sal, ahlâki ve ulusaldır". Ulusal servetin dağıtımında daha yetkin bir 
adalet ve emek harcıyanların daha yüksek gönenci, ulusal birliğin ko-
runması için koşuldur. Bu koşulu sürekli olarak gözönünde tutmak 
ulusal birliğin temsilcisi olan devletin önemli görevidir. 

Genel yarara hizmet eden genel kurumların çoğaltılması devletin 
önemle gözönünde tutacağı bir konudur. Bu sayde yalnızca çıkarsever 
olan etkinlikler sınırlandırılır. Bu, yurttaşlar arasında ahlaki dayanış-
manın gelişmesine yardım eden önemli bir etkendir. 

Ülkede her türlü üretimin artması için bireysel girişimin devletçe 
zorunlu olduğunu da önemle belirttikten sonra, bildirmeliyiz ki "devlet 
ve birey biribirine karşıt değil, biribirinin tamamlayıcısıdır?". 

Devlet ve birey dediğimiz zaman bu sözcüklerin soyut anlamını 
değil, tek gerçek olan "toplumsal insan" yani toplum içinde yaşıyan 
bireyleri anlatmak istiyoruz. İşte bu insanın iki türlü çıkarı vardır. Bu 
çıkarların bir bölümü kişiseldir. Öbür bölüm çıkarlar ortaklaşadır. 
Toplumun yaşamını koruyan bu ortaklaşa çıkarlardır, tyice düşünülür-
se bu iki türlü çıkar biribirine eşittir. Çünkü toplumsal insanın yaşamı 
için her iki türlü çıkar aynı ölçüde gereklidir. Buna göre bizce devlet 
ve birey sözcükleri,  genel  ya da  özel  çıkarlardan  biri  düşünüldüğüne  göre 
değil  ve fakat  her iki  durumda  da toplumsal  insanı anlatıp  açıklıyan  iki 
terimdir.  Yani demek istiyoruz ki yalnız başına birey ve bireylerden 
soyutlanmış devlet düşünmüyoruz. Devlet, bireylerin oluşturduğu ulu-
sal topluluğun göze görünen biçimidir. Ancak birey emeğinin gelirini, 
devlet de toplumsal gelişmeden ortaya çıkan geliri almak zorundadır. 

Bu düşüncelerin bizim durumumuza daha yakından ilgisini dü-
şünelim. 

Cumhuriyetimiz henüz çok gençtir. Geçmişten kendine miras ka-
lan bütün yaşamsal işler, zamanın zorunluluklarını karşılıyacak öl-
çüde değildir. Siyasal ve düşünsel yaşamda olduğu gibi iktisadi işlerde 
de bireylerin girişimleri sonucunu beklemek doğru olmaz. Önemli 
ve büyük işleri, ancak ulusun genel servetine ve devletin bütün örgüt 
ve gücüne dayanarak, ulusal egemenliğin uygulanıp yürütülmesini 
düzenlemekle görevli olan hükümetin olanak bulduğu ölçüde üzerine 
alıp başarması yeğlenmelidir. Öbür kimi devletlerin ikinci derecede 
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görebileceği ve bireylerin girişimlerine bırakılmasında sakınca olmı-
yan işlerden birçoğu bizim için yaşamsaldır ve birinci derecede önemli 
devlet görevleri arasında sayılmalıdır. 

Özetle Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetenlerin, demokrasi ilkesinden 
ayrılmamakla birlikte, Devletçilik ilkesine uygun yürümeleri bugün 
içinde bulunduğumuz durumlara, koşullara ve zorunluluklara uygun 
olur. 

Bizim izlemeği uygun gördüğümüz Devletçilik  ilkesi, bütün üre-
tim araçlarını bireylerden alarak, ulusu büsbütün başka ilkeler içinde 
düzenlemek amacını izleyen sosyalizm ilkesine dayalı kcllektivizm ya 
da komünizm gibi özel ve bireysel ekonomik girişim ve etkinliğe meydan 
bırakmıyan bir sistem değildir. 

Özetle bizim izlediğimiz devletçilik, bireysel emek ve etkinliği ilke 
almakla birlikte, olanak ölçüsünde az zaman içinde ulusu gönence ve 
ülkeyi bayındırlığa eriştirmek için ulusun genel ve yüksek yararlarının 
gerektirdiği işlerde özellikle iktisadi alanda devleti fiili  olarak ilgilen-
dirmektir" 

III. BİR ÖRNEK: ATATÜRK'ÜN KALKINMA ANLAYI-
ŞINDA TARIMIN YERİ VE ÖNEMİ 

Atatüık'ün tarıma ilişkin görüş ve önerilerinin yukarda açıkla-
dığım sistemli kalkınma anlayışı içinde uyumlu yerini almış olduğunu 
görüyoruz. Bu görüş ve önerilerin özetle "Kırda emeğin, toprağın ve 
araç-gereçlerin verimliliğini hızla ve köklü biçimde yükseltmek" il-
kesinde toplandığını söylüyebiliriz. 

A- Önce bu yaklaşımın gerçek bir kalkınma sağlayıcı nitelikte 
olduğunu belirtmeliyiz. Çünkü tarım alanındaki bu kullamlmıyan ve-
rimlilik potansiyelini harekete geçirmek, yeterli ve dengeli dağılımlı 
bir sanayileşme için zorunlu olan ,özgürce kullanabileceğimiz kaynak-
ları' yaratmayı sağlıyacaktır. Gerçekten kırsal alanda emeğin ve top-
rağın hâlâ çok düşük olan verimliliğini artırabildiğimiz oranda genel 
kalkınmayı başarabiliriz. Atatürk'ün kalkınma stratejisi de, en büyük 
ve en güvenilir potansiyelin tarımda emeğin ve toprağın verimliliğini 
arttırma alanında yattığı doğru gözlemine dayalıdır. Kendi deyişiyle: 

"Ulusumuz çiftçidir.  Ulusun çiftçilikteki?  çağdaş ekonomik 
önlemlerle en yüksek düzeye çıkarmalıyız. Köylünün çalışma-
sı sonunda "Ulusumuz çiftçidir.  Ulusun çiftçilikteki?  çağdaş 
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ekonomik önlemlerle en yüksek düzeye çıkarmalıyız. Köylü-
nün çalışması sonunda elde edeceği emek karşılığını, onun 
kendi çıkarına olmak üzere yükseltmek ekonomi politikamı-
zın temel ruhudur. Bu nedenle bir yandan çiftçinin  çalışma smı 
geliştireçek bilgiyi verip, onun teknik araçları kullanmasını 
sağlıyarak makinanın yaygınlaşmasına çalışırken; öte yan-
dan onun emeğinin sonuçlarından yüksek düzeyde yarar-
lanması için gerekli ekonomik önlemlerin alınması zorun-
ludur, Şimdiye değin yapılan ekonomik yolsuzluklar, çağ-
daş teknik araçların olmayışı, pazarlama biçiminin çiftçi-
den yana bulunmaması, ve hükümetin çıkardığı yasalarla 
çiftçiyi  koruyamaması gibi engellerin tümüyle ortadan kal-
dırılması zorunludur". 
"... ilk önce sağlam  araştırmalara  dayalı  bir tarım politikası 
saptamak  ve onun için de her köylünün ve bütün yurttaş-
ların kolayca kavrıyabileceği ve severek uyguluyabileceği 
bir tarım düzeni kurmak gerekir". 
"... ülkede topraksız çiftçi  bırakılmamalıdır. Bundan daha 
önemlisi de bir çiftçi  ailesini  geçindiretilen  toprağın  hiçbir 
neden ve biçimde  bölünemez  bir nitelik  taşımasıdır.  Büyük 
çiftçi  ve çiftlik  sahiplerinin işletebilecekleri toprak genişli-
ğini, arazinin bulunduğu ülke bölgelerinin nüfus  yoğunluğu 
ve toprağın verim derecesine göre sınırlamak gerekir". 
"... Tarımsal makinaların ortaklaşa kullanımı çiftçinin  vaz-
geçemiyeceği güzel bir alışkanlık haline getirilmelidir". 
"Ben de çiftçi  olduğum için bilirim. El emeği güçtür. Birle-
leşiniz. Birliklerle makine alınız. Bugünkünden on kat, yüz 
kat daha üıün alırsınız". 

SONUÇ 

Atatürk'ün demokrasi-ekonomi ilişkileri konusundaki anlayışı 
ve kalkınma hareketinin bütünlüğü içinde tarıma verdiği yer, bu ko-
nulardaki önerileri, bugün de demokrasimiz ve kalkınmanız için ge-
çerliliğini koruyan anlayış ve önerilerdir. Bunlar aşağıda sayılan temel 
sorunlarımızın çözümü için hâlâ zorunlu olan önlemlerdir: 

aa) Genel olarak toplumsal-ekonomık kalkmmaya, özellikle 
etkin bir sanayileşmeye, tarım kesiminin etkisini sağlamak için bu 
önerileri gerçekleştirmek zorunludur. 
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bb) Sanayileşme hızla artan kırsal nüfus  fazlasını  verimli biçimde 
emecek ölçüde gelişinceye değin, kırsal alanların kente nüfus  itişini 
-bozuk ketleşme dediğimiz tüm olumsuz sonuçlarıyla birlikte- hafif-
letip yavaşlatmak için de bu önerileri uygulamak gerekir; gizli ve açık 
işsizliği azaltmak için, kırsal nüfusun  refah  düzeyini yükseltmek için 
zorunludur. 

Bu gerekleri yerine getirebilmek için yapılması gereken işler de 
şöylece ortaya çıkmaktadır: 

0 Yoğun tarım: sulama; gübre kullanımı; tür ve cins ıslahı; 
bitki ve hayvan sağlığı ve ilaçlama, tlaç, gübre vb. girdilerin verimli 
biçim ve ölçülerde kullanılmasını sağlıyacak eğitim ve tanıtma çalış-
maları. 

# Toprak parçalanmışhğınm önlenmesi; pahalı tarım makine-
lerinin verimli işletimi. 

# Toprak ve su kaynaklarının, ormanların ve meraların korunup 
geliştirilmesi. 

# Kredi, sulama ve gübreleme, araç-gereç, ilaç, tohumluk, da-
mızlık gibi girdilerin uygun fiyatla  sağlanması. 

0 Ürünlerin değer fiyatına  satılabilmesi için gerekli pazarlama 
olanaklarının oluşturulması. 

/ 

# Üretim, pazarlama, kredi ve tüketim kooperatiflerinin  özen-
dirilip desteklenmesi. 

0 Tarımsal üretimin kendinden önce ve kendinden sonra yer 
alması gerekli olan sanayi dallarıyla bütünleştirilmesi; genel olarak 
tarımsal üretimi üreticinin ve genel ekonomimizin yararları ve gerek-
sinimleri doğrultusunda yönlendirecek bir demokratik üretim plan-
lamasının başarılması. 

9 Bütün bunlar görüldüğü gibi topraksızlığın giderilmesi başta 
olmak üzere çok yönlü bir toprak ve Tarım Reformu'nu  -Atatürk'ün 
vasiyeti olan bu reformu-,  zorunlu kılmaktadır. Bu Birleşmiş Millet-
ler ve FAO'nun da zorunluluğunu karar suretiyle ilan ettiği bir husus-
tur. 

Atatürk'ün düşüncelerini bu bütünlüğü ile uygulayabildiğimiz 
ö'çüde, O'ndan uzaklaştığımız için bunalıma dönüşmüş bulunan birçok 
sorunlarımız gibi tarım ve hayvancılık sorunlarımızı da geçerli çözüm-
lere kavuşturabileceğimize içtenlikle inanıyorum. 



BATI AVRUPA VE ORTADOĞU'YA GÖÇ EDEN TÜRK 
İŞGÜCÜNÜN SOSYAL YASALAR VE TOPLUM YAPISI 

ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 

Yazan: Prof.  Dr. Nermin ABADAN-UNAT 

GİRÎŞ 

Göç evrensel bir olgudur. Geçmişte dünya çeşitli insan göç olay-
larına tanık olmuştur. Bunları zorlanmış,  fetihe  yönelik,  grup kararı 
ya da dinsel  inanışlara  dayalı göç hareketleri olarak nitelendirebiliriz. 
Oysa günümüzde göç yepyeni bir nitelik kazanmış bulunmaktadır. 
Franklin Scott'un belirttiği üzere bireysel kararlara dayalı, denetim-
den uzak geniş çaplı uluslararası göç hareketlerin zamanı geçmiştir. 
"Yap bıraksınlar, yap geçsinler" felsefesi  büyük ölçüde göç hareket-
lerinde geçerli olmaktan çıkmıştır1. 

Bu durum özellikle son yirmi beş yılda Batı Avrupa'da ve son 
on yılda Orta-Doğu'da gözlemlediğimiz göç hareketlerinde göze çarp-
maktadır. Nüfus  hareketleri yerine bugün giderek artan önemde in-
sangücü hareketlerine tanık oluyoruz. 

R.C. Rist'in isabetli olarak işaret ettiği üzere, Kuzey ve Güney 
Amerika, Avustralya ve Güney Afrika'ya  geniş ölçüde göçer nüfus 
sağlayan kaynak artık Avrupa değildir. Bu durum özellikle 1957 de 
Avrupa Ekonomik Topluluğunun kuran Roma antlaşmasının imzasın-
dan sonra tümden değişmiştir2. Ortak Pazara temel olan bu antlaşmaya 
göre Avrupa için insangücü hareketleri belirli hukuksal ve kuramsal 
düzenlemelere tâbi tutulmuştur. Böylece Kuzey Avrupa çok geçmeden 
AET ile Akdeniz'in daha az gelişmiş bölge ve ülkeleri için çok çekici 
bir yerleşim noktası oldu. Beş Avrupa ülkesi, özellikle Federal Alman-
ya, Fransa, Hollanda, Belçika, İsviçre bu yeni göçmenleri kabul eden 
ülkeler haline gelmişlerdir. Bunlara ayrıca İsveç, Danimarka, Norveç 

1 Franklin D. Scott, World  Migration  in Modern  Times,  Prentice Hail, 1968, p. 2-3 
2 R.C. Rist, Guestworkers  in Germany,  The Prospects for  Pluralism, Praeger Publ. 

1978, p. 6 
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ve Avusturya da daha ufak  ölçekte katıldılar. Kısaca, 1950 den baş-
lıyarak Akdeniz bölgesinden Kuzeybatı Avrupa'ya doğru gerçekleş-
miş olan büyiik çaplı insangücü akımı, sadece Kuzey Avrupa'nın eko-
nomik büyümesini hızlandırmakla kalmamış, aynı zamanda gönderen 
ülkelerin toplumsal yapısını da kökten değiştirmiştir. 

Bu büyük göçün kaynağı olan "Güney Avrupa" kavramı daha 
yakından ele alındığında, köklü bir ayırımın yapılması gereği ortaya 
çıkar. M. Nikolinakos'un yapmış olduğu sıralanma esas alınınca, aşa-
ğıdaki grupları ayırmak mümkündür: Birincisi, doğrudan doğruya 
Güney Avrupa sayılan ülkeler: Portekiz, ispanya, Güney İtalya, 
Yunanistan; ikincisi, Türkiye ve Yugoslavya gibi imparatorlukların 
tasfiyesi  sonucu olarak ortaya çıkan ulusal devletler; üçüncüsü ise 
bir tür Avrupa sömürgeciliğine tâbi kılınan ülkeler. Bunlar vaktile 
Fransa'nın egemenliği altında kurutan Cezayir, Fas, Tunus, Suriye 
ve Lübnan'dır. İngLtere'ye bağımlı kılman, Ürdün ve İrak, nihayet 
İtalya'nın sömürgesi olan Libya'dır3. 

Bu grupları daha yakından incelediğimiz zaman, ikili bir ayırımı 
yapma zorunluluğu ortaya çıkar. Bu ülkelerden bir kısmı sadece Kuzey 
Avrupa'ya insangücü ihraç etmesine karşın, başta Türkiye olmak üzere 
bir kısmı Mağrip ülkeleri ile Mısır ve Ürdün gibi ülkeler, hem Kuzey 
Avrupa hem de Ortadoğu'nun petrol zengini ülkelerine insangücü 
katkısında bulunmaktadır. Bu yazının amacı Türkiyeyi örnek olay 
olarak kullanmak suretile bu büyük çaplı göç hareketinin bölgenin ge-
rek gelişmiş gerekse gelişmemiş ülkelerin toplumsal yapı ve sosyal ya-
salarını nasıl etkilediğini ortaya koymaktır. 

I- Batı Avrupa'ya Türk göç hareketi 

Beyin göçünden başlayarak insangücü ihracatına kadar uzanan 
bu arada özel sektör girişimcilerin dış ülkelerde yerleşmesini de des-
tekleyen bu göç hareketi, günümüz Türkiye'sinde istihdam politikasına 
koşut bir ekonomik çözüm haline gelmiştir. Bu olgunun aslında son 
derece kısa bir geçmişi vardır. Soruna hukuki açıdan bakılınca, bu göç 
hareketi seyahat özgürlüğünü teminat altına alan 1961 Anayasasının 
kabulüne kadar geri götürülebilir4. 1980'de 1.6 milyon Türk işçisi ile 

3 Marios Nikolinakos, Politische  Ökonomie der  Gastarbeiter,  Rowohlt Verlag 1973, 
p. 142-143 

4 Nermin Abadan - Unat, Turkish Migration to Europe, 1960-1975 in Ed. Nermin 
Abadan - Unat, Turkish  fVorkers  in Europe, E.J. Brill, Leiden, 1976, p. 14 
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aile bireylerinin sürekli olarak Batı Avrupa'nın en büyük ülkelerinde 
yerleşmiş olması, bu yeni davranış biçiminin nekadar süratle benim-
sendiğini göstermektedir. Bu durum, göçün başlangıç noktasında yurt-
dışı istihdamın sadece kısa devreli bir stajyerlik şeklinde kabul edildiği 
göz önünde bulundurulursa daha büyük anlam kazanmaktadır. 

1960'dan bu yana Batı Avrupa'ya yönelen Türkiye dış göç hare-
keti aşağıda belirtildiği üzere dört ana aşama geçirmiştir: 
1.1. 1950'lerin  ikinci  yarısı ile  1960'zm ilk  yarısında  deneylerle  geçen 
dönem  (1956-1962) 

Bu aşamanın en belirgin yanı tüm etkinliklerin özel sektörde ça-
lışan iş adamları ile çoğunlukla Federal Almanya'da bulunan yarı-resmi 
iş bulma büroları tarafından  sürdürülmesidir. Göç hareketinin tek 
resmî yanı o yıllarda F. Almanya'nın Kiel kentinde bulunan Dünya 

Tablo : 1 — 1961-73 ve 1974-80 Yıllarında Yurtdışına Gönderilen İşçi Sayıları 

Ülkeler 1961-1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 

F.Almanya 648.029 1.228 640 2.101 2.413 1.333 9333 764 
Hollanda 23.359 1.503 32 98 83 48 40 32 
Fransa 45.366 10.577 25 6 15 13 11 21 
Avusturya 34.461 2.501 226 672 583 54 23 944 
Belçika 15.309 555 59 72 45 41 27 35 
İsviçre 6.360 770 229 281 246 326 406 536 
Libya 664 1.015 2.121 4.098 8.582 7.726 9.825 15.090 
S.Arabistan 4 — 251 1.832 4.722 5.769 8.522 5.643 
Avustralya 4.663 1.133 401 339 542 549 487 409 
Diğerleri 12.069 924 435 1.059 1.853 2.993 3.436 5.029 

Toplam 790.289 20.221 4.410 10.558 19.084 18.852 23.630 28.503 

Kaynak : Çalışma Bakanlığı, Yurtdışı İşçi Sorunları 81 1982, sh. 21 
(Biı sayılar sadece İş ve İşçi Bulma aracılığı ile yurtdışına giden işçileri 
yansıtmaktadır.) 

Tablo 2 : Federal Almanya'daki Türk çocuklarının devam ettikleri okullar 

Okul türü Federal Almanya çapında Nordrhein-Westfalen 

ilk ve temel eğitim okulu 
Realschule (orta okul) 
Gimnazyum (Lise) 
Özel okul 
Karma okullar 

313.861 
10.023 
7.745 

16.044 
10.532 

126.850 
3.302 
2.806 
4.879 
1.675 

Toplam 358.205 139.562 
Kaynak : Federal Almanya Kültüıbakanları Konferansı,  Bonn, Ağustos 1982; Mitte-

ilungen,  Deutsch-Türkische Gesellschaft,  Bonn, Kasım 1982 bülteninden 



384 NERMİN ABADAN-UNAT 

Ekonomisi Enstitüsünden gelmişti. Bu enstitü 1956 da Türkiye'nin 
Dışişleri bakanlığından mesleki eğitim görmüş elemanların mübadele 
işini örgütlemesi için istekte bulunmuştur. Bu ilk göçmenler özellikle 
tersane firmalarının  bulunduğu Hamburg, Bremen, Kiel gibi limanlar-
da çalışmağa başlamışlardı. Bu ilk grup ismen çağrıldığı için baştan 
itibaren ailelerini beraberlerinde götürebilmişler, dolayısıyle oraya 
kolaylıkla yerleşmişlerdir. Şu kadar ki "Orta sınıf,  orta sınıfa  elini uza-
tır" şeklindeki fikir  ve onun sonucu olarak belli bir süre ile sınırlı staj 
biçiminde gerçekleştirilen rotasyon  ilkesi çok kısa bir zaman içinde 
çekiciliğini kaybetti. Nitelikli işçiler anayurda dönmeyi istemeyip, dış 
ülkelere temelli yerleşmeyi yeğlediler. Mübadele fikri  yürümedi5. 

1.2. İkinci  aşama: Göç hareketinde  patlama,  hükümetlerin  aracılığı, 
zorunlu  tekli  göç 

1961 öncesi dış göç hareketi tek tek kişiler ya da küçük gruplara 
özgü kaldığı halde, Tüıkiye ile F. Almanya'nın (30.10.1961) ikili bir 
anlaşma imzalaması durumu kökten değiştirdi. Gerek Türkiye'nin 
ilk Beş Yıllık Kalkınma Planının kabulü, (1962-1967), gerekse Berlin 
Duvarının örülmesi, Federal Almanya'da gerçek anlamda bir yabancı 
işgücü istihdamı patlamasına yol açtı. 1960 da Türkiye'den, 2.700 işçi 
yuıd dışına gitmiş iken, bir yıl sonra, 1963 te, bunların sayısı 27.500 ü 
bulmuştur. Türkiye'nin peşpeşe imzaladığı ikili anlaşmalar Türk iş-
gücüne yurd dışında yeni işalanları açtı. Böylece 1964'de üç yeni ikili 
anlaşma imzalandı: Avusturya ile (15.5.1964) Belçika ile (16.7.19o4). 
Hollanda ile (19.8.1964). Daha sonraları ise H965 de Fransa (8.4.1965), 
1967 de ise İsveç (10.3.1967), Türkiye ile benzer anlaşmalar imzala-
dı6. 

İşgücü mübadelesine ilişkin tüm bu ikili anlaşmaların başlıca ama-
cı, seçme ve gönderme işlemleri konusunda Türkiye'de sadece İş ve 
İşçi Bulma Kurumunu, evsahibi ülkelerde ise ilgili resmî kamu yönetim-
lerini yetkili saymaktı. Böylece gazete ilânları ve diğer yollarla yapılan 
denetimsiz işbulma komisyoncuların çalışmalarına bir sed çekilmiş 
oldu. 

Bu ikili anlaşmaların tümünde nihaî eleme, yolculuk masrafla-
rının karşılanma biçimi ve çalışma mukavelesi sona ermeden işçinin 
Türkiye'ye nasıl dönebileceğine ilişkin hükümler vardır. 

5 Nermin Abadan, Batı Almanya'daki  Türk  İşçileri  ve Sorunları,  Ankara 1964 DPT, 
p. 121, Table: 108 

6 Nermin Abadan-Unat, op. cit., sh. 6-7 
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îlke olarak yıllık tatil yolculuğu masrafı  işçilerin kendileri tara-
fından  karşılanıyordu. Bununla beraber, Türkiye-Hollanda ikili an-
laşması gereğince işverenlerin "tatmin edici bir çalışma" yürüten Türk 
işçilerine yılda bir defa  ücretsiz bir tatil yolculuğu ödemesi külfeti  de 
yüklenmiştir. Ancak bu konu kişisel takdire bağlı bir husus olarak kal-
mıştır. 

Türk işçilerinin yurd dışındaki uyumlarını kolaylaştıracak usuller 
de öngörülmüştü. Örneğin, Federal Almanya'da sırf  Türk işçilerinin 
sorunları ile ilgilenmek üzere "Türk Danış" adlı bir örgüt kurulmuş-
tur. -

Bu aşama boyunca süıekli bir karaborsanın oluşmasını engelle-
mek amacı ile özel bir işçi dövizi kuru da kurulmuştur. Batı Avrupa 
ülkelerinin çoğulcu yapısına uygun olarak, göçmen işçi kabul edilen 
ülkelerin büyük çoğunluğu Türk işçilerine kendi kültürel derneklerini 
kurma çabalarında da yardımcı oldular. 1963 de Federal Almanya'da 
bunların sayısı 20 iken, 1974 de 112 bulmuştur. Tüm Avrupa'da ise 
156 yükselmiştir7. 

Bu dönemde ailelerin birleşmesi ve çocukların eğitimine fazla 
bir önem verilmediği göze çarpmaktadır. Buna karşın ghetto'ya benzer 
yerleşmelerin oluşması ve işçilerin "Heim" (işçi yatakhanelerinde) 
kabul ettirilen zorunlu yaşam biçimi yoğun bir tartışma konusu ha-
line gelmiştir. 

Bu dönem boyunca başta çok hızlanmış olan göç temposu, 
1966,67 yıllarında başgösteren ekonomik bunalım nedeniyle geçici 
olarak yavaşlamıştır. Bu bunalımda yaklaşık 70.000 Türk işçisi 
çalışma yerlerini kaybettikleri halde beklenildiği üzere anayuıdlarına 
dönmediler. Bu işçiler diğer bir sektörde yada komşu bir ülkede 
iş aradılar; yeni bir iş bulamayanlar ise işsizlik sigortasından yarar-
lanabilme olanaklarını araştırmağa koyuldular8. Aniden başgösteren 
ekonomik bunalım Türk işçilerinin bulundukları ülkenin sosyal yasa-
larını öğrenmeğe doğru itti. Böylece yabancı işgücü bir yedek işgücü 
ordusunu temsil ettiği yoksa ileri derece endüstrileşmiş bir toplumun 
temel öğelerinden biri olduğu sorunu ilk defa  olarak yaygın bir biçim-
de tartışılmağa başlamıştır. 

7 Nermin Abadan-Unat, Die politischen Ausvvirkungen der türkischen Migration 
in In und Ausland, ORIENT,  20 Jhrg. Nr. 1, 1979, p. 22 

8 Nermin Abadan-Unat, La Recession de 1966/67 en Allemagne Federale et ses 
Repercussions sur les Ouvriers Turcs, The  Turkish  Yearbook  of  International  Relations, 
1971, p. 44 
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1.3. Üçüncü  aşama: Yabancı  işgücü istihdamı  amaçlarının  yeniden 
belirlenmesi,  kaçak (turist)  işçilerin  illegal  statüsünün  meşru-
laştırılması. 
Bu aşama işçi gönderen ve işçi kabul eden ülkeler arasmda anlamlı 

gelişmeler kaydetmektedir. Avrupa ülkeleri yavaş yavaş yabancı iş-
gücü istihdamının "geçici" bir nitelik taşımadığını fark  etmeğe baş-
ladılar. Bu arada ulusal sendikaların güçlü baskıları sonucu olarak, 
ilgili ülkeler teker teker Türkiye ile sosyal güvenlik anlaşmaları imza-
lamağa başladılar. Bu anlaşmalarda, önleyici sağlık önlemleri, hastalık 
sigortası, iş kazaları ve meslek hastalıkları, işsizlik, emeklilik, analık, 
çocuk ödenekleri, sakatlık ve ölüm durumlarında tanınan hak ve mü-
kellefiyetler  ayrıntılı olarak ele alınmışlardır. 

Bu yeni hukuki durum göç siyasalarla ilişkin kanaatlerin yo-
ğun biçimde kutuplaşmasına yol açtı. Örneğin Alman İşverenler Bir-
liği (BDA), F. Almanya'daki alt yapı, yani hastane, okul ve sosyal 
hizmetlerin olağanüstü ağır bir yük altına girdiğini ileri sürmek sure-
tile, istihdamın sadece belirli bir süre için yapılacağını öngören "Ro-
tasyon-Değişme" ilkesini savunmağa başlamışlardır. Bu görüşü savu-
nanlara göre süregelen işgücü açıkları istihdamın yenilenmesi yolu ile 
karşılanmalıdır. Buna karşılık F. Almanya'nın en büyük işçi sendikası, 
DGB, yabancı işgücünün düşük ücretli işlere alınmak suretile genelde 
ücretlerin düşürülmesinde, ayrıca bazı işverenlerin illegal işgücü is-
tihdamına devam edeceklerinden korktuğu için 1968 yılından bu yana 
sürekli Federal Almanya'nın ayrımcı nitelikli Yabancılar Yasasını eleş-
tirmeğe başlamış ve bu tutumunun doğal sonucu olarak "Entegrasyon-
bütünleşme" ilkesini savunmağa başlamıştır. 

Bu tartışma F. Almanya'nın resmi işgücü istihdam politikasında 
köklü değişikliklere yol açtı. Alman Sosyal Demokrat Partisi'nin bir 
yan örgütü olan "Arbeiter-Wohlfahrt"ın  hazırladığı ve geniş bir 
yayılma alanı bulan raporu'nun etkisile9, Federal Almanya Çalışma 
ve Sosyal İşler Bakanlığı 6 Haziran 1973 te bu konuda hükümetin resmi 
görüşünü açıkladı. Bu kararlara göre bir yandan yabancı işgücünün 
niahî amacı ekonomide üretimin sürekliliği gereksinimini karşılamak, 
öte yandan yabancı işgücünün topluma tam uyumunu sağlamaktır. 

Buna göre her yeni yabancı işçinin istihdamı, 1) Kendisine Nisan 
1974 de saptanan standartlara uygun bir konutun işveren tarafından 

9 Zur Reform  der Auslaenderpolitik, Theorie  und Praxis  der  Sozialen  Arbeit  Son-
dernummer Z 21441 F, April 1973 
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sağlanması, 2) Yeni gelecek olan işgücünde, yabancıların daha önce 
yoğun olarak yerleştirilen ve oranın toplumsal yapısına yeni yükler 
yarattıkları bölgelerde oturma izninin verilip verilmemesine, 3) İşve-
renin her iş için işgücünün yabancı mesleki eğitim ve dil öğrenimine 

. sarf  edilmek üzere ödeyeceği yüksek bir paranın ödenmesi koşullarının 
yerine getirilmesine bağlanmıştı. Ayrıca herhangi bir çalışma muka-
velesinin zorunlu  ya da zorlayıcı  önlemlerle sona erdirilmesi de "top-
lumsal ve insancıl" düşüncelerle olumsuz olarak belirlendi ve yasak-
landı10. 

Türkiye'de yurt dışına gitmek isteyenlerin bekleme listeleri kabar-
dıkça,-1970 /71 de bu liste 1 milyonu aşkın adaylarla yüklü bulunuyor-
du-yasa dışı yollara itibar giderek arttı. Başka bir deyimle, kabul koşul-
ları ağırlaştıkça, kaçak işgücü göç hareketi arttı. Türk ve Alman iş-
gücü istatistiklerinin gösterdiği üzere, bu dönemde Federal Almanya'-
ya gelen Türk işçilerin yaklaşık olarak % 27 si kendilerini "Turist" 
olarak tanıtıyorlardı. Yozgat ilinin Boğazlıyan ilçesinde yapılan bir 
araştırmanın gösterdiği üzere, 500 kişilik bir göçmen işçi gurubundan 
% 42.4 yurt dışına bir turist pasaportu ile çıkmışlardı11. Yasa dışı yol-
larla yurtdışına çıkan bu işçilerin korunması giderek önem kazanan 
bir sorun haline gelince, bazı hükümetler af  kararları yolu ile bu göç-
men işçilerine resmi çalışma izinleri vermeğe başlamışlardı. Bu tür af 
kararı alan Belçika'da 1966 ve 1974 te. Batı Almanya'da Hessen ve 
Rheinland-pfalz  eyaletlerinde 1972 de, Fransa'da 1973 de ve Holan-
da'da 1975 te uygulanmağa koyuldu12. 

Üçüncü aşama kuşkusuz gerek Türkiye gerekse bellibaşlı Avru-
pa işçi kabul ülkeler için bir "bilinçlenme" dönemi temsil etmektedir. 
Bu bilinçlenmenin bir göstergesi o yıllarda Avrupa ve Türk basınında 
çıkan yazıların sayısal yüksekliği ve kitle iletişim araçlarının ithal edi-
len yabancı işgücü, yabancılaşma, yabancı düşmanlığı, artan etnik 
hoşgörüsüzlük gibi konularda yaptıkları yayınlardır. Nihayet bu 
dönemin etkisi kendini sanat alanında da duyurmağa başladı. Yabancı 
işgücü göçü giderek Türk yazın, tiyatro ve şiirlerinde yaygınlaşan bir 
konu haline geldi. 

10 Walter Arendt, Aktioneprogramm für  Auslaenderbeschaeftigung,  BULLETIN, 
Presse und Informationsamt,  No. 70 /S. 689, Bonn, 1973, p. 693 

11 Rinus Penninx ve Leo van Velzen, Boğazlıyan ilçesinde yurt dışına gidenler, 
Nermin Abadan-Unat ve diğerleri, Göç ve Gelişme,  Ankara, 1976, sh. 193 

12 W.H. Hale, Country  Case  Study:  The  Republic  ofTurkey,  University of  Durham, 
International Migration Project, 1978, mimeographed P. 43 
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1.4. Dördüncü  aşama: İstihdam  yasağı, ailelerin  birleştirilme  çabaları, 
ikinci  kuşağın eğitimsel  ve mesleki  sorunları,  işçi derneklerinin  etkinlik-
leri,  siyasal  iltica  istekleri,  vize alma zorunluluğu,  yeni kamu yönetim 
organlarının  kuruluşu.  (1973 - ) 

23 Kasım 1973 tarihinde konulan istihdam yasağı, köklü deği-
şikliklere yol açtı. Bu tarihten sonra, ilerde anayurda dönmeği 
amaçlıyan Türk işçileri, şu konularda kararlar verme zorunda 
kaldılar: Tasarruflarının  önemli bir kısmını bir ev ya da dükkân satın 
almak suretiyle yurd dışında değerlendirmek yoksa kesin dönüşün ha-
zırlıklarına geçmek ve bu paraları Türkiye'de bir yatırım alanına kay-
dırmakmı. Anayurdda süregelen işsizlik durumu büyük bir çoğunluğu 
yurd dışındaki ikametlerini belirsiz bir süre için yatmağa doğru itti. 
Bu kararda en önemli etken ikinci kuşağın geleceği olmuştur. Bir ço-
cuk F. Almanya'ya istihdam yasağından önce gelmişse, bu Kız / erkek 
çocuğu yasal yaş sınırını doldurunca bir çalışma izni almağa hak kazan-
mıştır. Buna karşın tüm "geç gelenlere" bu haklar son zamanlara ka-
dar esirgenmişti. Böylece tehlikeli bir potansyel "genç suçlular" top-
luluğu ortaya çıkmış bulunmaktadır. 

Bu durumun diğer önemli bir sonucu karma evliliklerle evlilik 
dışı doğan çocukların sayısında kaydedilen artıştır. Türk çocuklarının 
sayısal artışı olağanüstü hızlı olmuştur. 16 yaşından küçük çocukların 
artış oranı Eylül 1974-Eylül 1979 arasında % 98.6, Eylül 1978-Eylül 
1979 arasında ise % 15.1 olmuştur13. 

İstihdam yasağı aynı zamanda yasa dışı göç hareketini bir kez daha 
alevlendirmiştir. Bu uygulama "yeni bir kölelik" olarak nitelendiril-
miş ve bu uygulamayı önlemek ile 1975 de yeni bir yasa kabul edilerek, 
bu yoldan gelen işgücünü istihdam edenlere 5 yıla kadar hapis cezası 
ile 50.000 DM para cezaları öngörülmüştür. 

Dördüncü aşamanın en belirgin niteliği yabancı işgücüne uygu-
lanan çeşitli sınırlamaların olağanüstü arttırılmasıdır. İstihdam ya-
sağını takiben 1 Nisan 1975 den sonra yeni bir kısıtlayıcı önlem daha 
uygulanmağa konuldu. Bu sınırlanma Federal Almanya'nın bir kısım 
kentsel bölgelere yerleşmeye ilişkindir. Yasağın işleyiş biçimi çok ba-
sittir. Herhangi bir kentin yabancı nüfusu,  tüm nüfusun  % 6 sını aştığı 
her yerde, ilgili kent eyalet hükümetine başvurmak suretile o kenti 
"aşırı derece yüklü" olarak ilân ettirebilir.- Ocak 1977 den bu ya-
na Federal Almanya'm en büyük beş kenti sayılan Köln, Frankfurt, 

13 Continu ous reporting system on migration, SOPEMI,  1980, OECD, P. 43 



TÜRK DIŞGÖÇÜ 

Hannover, Münih ve Batı Berlin yeni bir göç akımının durdurma 
amacı ile yukarıda belirtilen niteliklerini ilân etmiş bulunuyorlar. 
Bu kentlerde yaşayan yabancıların oranı şöyle idi: Frankfurt,  % 
19.4 Stuttgart % 16.3, Münih % 15.8, Köln % 12.6, Düsseldorf 
% 12.5, Batı Berlin % 9.5, Hamburg % 7.4; Federal Almanya'nın 
ortalaması ise % 6.414. 

Ülke içindeki yabancıların belli odaklarda yığılmasını denetim 
altına alma çabaları ile çeşitli kent ve eyalet yönetimleri, yabancıların 
yol açtığı "toplumsal masrafların"  belli bir düzeyde tutulabileceğine 
inanmışlardı. Bu eyalet hükümetlerinin benimsedikleri varsayımına 
göre bu tür "marjinal" kişilerin yığılmasının toplumsal masrafları 
arttıracağı ve "ghetto" yaşamının tüm istenmeyen görünümlerini ortaya 
çıkaracağı noktasına dayanıyordu. 

Bu aşama aynı zamanda Alman kamuoyunu Türk göçmen işçi-
lerinin çocuklarına sağlanacak olan sağlam ve doyurucu bir eğitimin 
yarattığı güçlükler, sorunlar ve engeller konusunda duyarlı hale getr-
di. Hernekadar eğitimde fırsat  eşitliği ilkesi temel olarak kabul edil-
mişse de Federal sistem nedeniyle Batı Almaııyada uygulanan çeşitli, 
almaşıklı eğitim sistemleri ayırımcı-bütünleşmiş-karma sınıflara  yol 
açmıştır. Değişik okul sistemlerinin ve karmaşık kuralları anlayama-
yan birçoK ana baba gereğinden çok daha erken yaşlarda çocuklarım 
okuldan almaktadırlar. Velilerin bir kısmı ise çocuklarının anayurdla 
olan kültürel bağlarını sürdürme amacı ile onları Cumartesi ve Pazaı 
günleri özel kuran okullarına göndermekte, dolayısile çocukları çoğu 
kez çelişkili öğrenim materyelı ile karşı karşıya bırakmaktadırlar. Böy-
lece yabancı işçi nüfusunun  çocukları sadece yeni bir dili öğrenme ve 
başarma sorunu ile kaışı karşıya kalmıyorlar, ayrıca kültürel değerler 
çatışması alanına da itilmektedirler. 

Rist'in isabetle gözlemlediği gibi Alman okul sistemleri gelenekçi 
seçici, seçkinci ve bükülmezdir. Bu tür bir eğitim sistemi bu güne dek 
Alman öğrencilerin % 90 nı üniversite öğrenimini görmekten alıkoy-
muştur15. Bu durum özellikle yabancı kökenli çocukları etkilendirmek-
tedir. Bugüne kadar yabancı işçilerin çocuklarının % 60 dan fazlası 
orta öğrenimde sunulan üç almaşıktan hiç birisini tamamlayamamış-
tır1^ 

14 Bildung  und Wissenschaft,  Bonn, 1980, No. 1 /2, P. 10 
15 R.C. Rist, op. çit.,  P. 201 
16 W. Bodenbender, "Zvvischenbilanz der Auslaenderpolitik'" in Bildungsprobleme 

u. Lebenserwartungen  der  Kinder  türk.  Gastarbeiter,  1976, Südosteuropa, Munich, p. 9 



390 NERMİN ABADAN-UNAT 

Yurd dışındaki Türk çocuklarının karşılaştıkları başlıca güçlükler 
şunlardır: 

a) Dil sorunu, 
b) Bir kısım eyaletlerin yabancı uyruklu çocukları Alman okullara 

alınmayıp, onları ayrı eğitim kurumlarında okutmaları (Bavyera mo-
deli), 

c) Kimin  çocuğa ana dilini öğreteceği konuda karar vermesinin uy-
gun olacağı, 

d) Çocuğa ana dilinin hiç öğretilmediği tümcü bütünleşme mo-
del. Bu model nedeniyle çocuk ailesinden ve çevresinden tamamen 
kopup yabancılaşmaktadır (Berlin modeli), 

e) Öğrencilerin yetenek ve başarılarının sürekli olarak değerlen-
dirilmesi gereğine verilen büyük ağırlık. 

Bir OECD raporunun belirttiği üzere "Alman eğitim sisteminde 
kökleşmiş bulunan eşitsizlik sa.dece öğretim sistemine özgü yasanın 
yetersizliğinden ileri gelmemekte, buna ayrıca okullaşmanın içerik ve 
uslübundaki yetersizlikleri de eklemek gerekir"17. 

Bu genel gözlemlerden başka özel sorunlar da vardır. Bunlar deği-
şik yoldan tayin edilen iki tür Türk öğretmen grubunun varlığından 
ileri gelmektedir. Bunlardan bir kısmı Türkiye'de Milli Eğitim Bakan-
lığı tarafından  tayin edilmekte, diğer kısmı ise Alman eyalet yerel hü-
lerindsn maaş almaktadırlar. Merkezden tayin edilen öğretmenle-
rin verdikleri Türkçe ile Türk kültür derslerinin zorunlu olmaması, okul 
karnelerinde değerlendirilmemesi bu öğretmenlerin etkinliğini zayıf-
latmaktadır. Buna ayrıca bir kısım Türk ana babanın uyguladıkları 
ayırımcı davranışları da eklemek gerekir. Bu tür ana babalar kızlarını 
bir çeşit "ikame anne" olarak kullanmakta ve bu yoldan kızlarını 
okula devamsızlığa, sonunda ise öğrenimlerini terketmelerine neden 
olmaktadırlar. Kısaca "iki dilde cehalet" süreci ortasında yetişme 
denilebilecek olan bu durumun hızlı ve etkin önlemlerle düzeltil-
mesi bu aşamanın en çok tarşılan konusu haline gelmişti.19 

17 OECD, Reviews of  National  Politics  for  Education:  Germany,  Paris: OECD 
1972 P. 66 

18 Nermin Abadan-Unat, Educational Problems of  Turkish Migrants Children in 
International  Review of  Education,  Unesco Institute for  Education, Hamburg, Special 
Number: Education for  Children of  Migrant VVorkers, XXI/1975/3, p. 320 p. 314-316 

19 Boos-Nünning, U. et. al. Schulbildung  auslaendischer  Kinder,  Studıenreihe des 
Instituts, für  Kommunalvvissenschaften  der Konrad-adenauer Stiftung,  Bd. 14, Bonn, 
1976,. 
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Nihayet bu son aşama boyunca Türkiye'nin sivil toplumunu iç-
ten içe sarsmış olan anarşi ve bunalım, bir çeşit "boomerang" (geri tepen 
silâh) etkisile yurd dışında olağanüstü yoğun sayıda dernek kurma ve 
siyasal kutuplaşma gibi süreçlere de yol açmıştır. 1960'ların başlarında, 
-Federal Almanya'da 1963 te- Türk işçi dernekleri parasal açıdan daha 
çok evsahibi ülke tarafından  desteklendiği ve bir bakıma sendikaya 
benzer bir destek görev yerine getirdiği halde, bunların sayı ve örüntü 
derecesi son yıllarda olağanüstü hızla artmış, parasal destekleri ise çe-
şitli kaynaklardan gelmeğe başlamıştır. 1974 yılında sadece Federal 
Almanya'da bunların sayısı 112 ye ulaşmıştır. Bu dernekler zamanla 
ideolojik bir karaktere hüründüler. Gerek aşırı sol, gerekse aşırı sağ ve 
dinci dernekler, üyelerini büyük kentlerde bulup, ana yurdda etkin 
bulunmak ve aşırı siyasi partilerin birer uydudusu haline getirmek 
üzere örgütlemişlerdir. Böylece bir yandan faşist  eğilimli Milliyetçi 
Hareket Partisi 1973 gibi erken bir tarihte Berlin, Hannover, Köln, 
Manheim, Münih ve Stuttgart gibi kentlerde altı özerk şube kurup, 
"Bozkurt" isimli milise benzer komando gruplar örgütlemişlerdi. Al 
man parlamentosunda yapılan şiddetli eleştiriler sonucu olarak bu 
derneğin şubeleri Kasım 1976 da kapatıldı. Benzer şekilde aşırı-gele-
nekçi, dinci dernekler de sadece anayurddaki Milli Selâmet Partisini 
desteklemekle kalmayıp, bellibaşlı Alman kentlerin hemen hepsinde 
özel okullar kurmuşlardı. Bu okullarda bir yandan İslam misyoner-
liği, öte yandan ideolojik bir çeşit savaş süıdürülüyordu20. 

Öte yandan ise aşırı sol dernekler bir kısım uluslararası örgütlerle 
işbirliği yapmak suretile 12 Eylül 1980 kadar anayurdda siyasal etkin-
liklerini sürdürmekle beraber parlementoda temsil edilmeyen solcu 
partilerin lehine belidi bir kamuoyu oluşturmağa devam ediyorlardı. 
Böylece denilebilir ki göçmen işçilerine herhangi bir siyasal hakkın 
tanınmaması, özellikle siyasal ilgisi yüksek bir kısmı azınlık grupların 
aşın bir siyasal kutuplaşmağa itmişti. 

Bu toplumsal akımların yalattığı dolaylı etkiler siyasal nedenlere 
dayalı dtıca talepleri çok arttırdı, bunun sonucu olarak tüm Türk va-
tandaşlarına zorunlu vize yükümlülüğü konuldu. Ekim 1980 de uygu-
lamağa konulan bu siyasa günümüze dek AET ülkeleri içinde İngiltere 
ve İtalya dışında tüm diğer üye devletleri tarafından  benimsendi. Gü-
nümüzde uygulanan bu sınırlayıcı önlemler bir yandan göçmen işçi 
kabul eden ü1 kelere karşı giderek artan bir hoşnutsuzluk yaratmış, 

20 1980'de F. Almanya'da 312 dinî nitelikli, 261 sosyal nitelikli dernek faaliyat-
de bulunyordu, Yurtdışı  İsçi  Sorunları  81 Çalışma Bakanlığı, Ankara 1981, sh. 34. 
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öte yandan Avrupa ülkelerinde belli hedeflere  yönelmiş ,açık bir Türk 
düşmanlığı türetmiştir. Bu eğilim özellikle seçim öncesi dönemlerde 
kendini daha cok duyurmaktadır. Bu tür siyasal gerimleri yoğun olan 
dönemleıde özellikle ırkçılık savları ağır basmaktadır. 

Böylece denilebilir ki Batı Avrupa'daki göçmen işçilerin siyasal 
toplumsallaşma sureci birbirile karşıt iki eğilimin etki alanı altında 
bulunmaktadır: Bir kısmı mutlak bir siyasal ilgisizlik durumuna 
düşmekte, diğer bir kısmı ise siyasal ilgilerini gerçekleştirmek amacı 
ile "Tampon" kurumlara başvurmaktadırlar2'. 

II- Ortadoğuya Türk İşgücü Akımı 
Avrupa ve Ortadoğu'ya yapılan işgücü akımı arasındaki ayırımın 

yapılabilmesi için, bölgenin yapısını kısaca gözden geçirme zorunluluğu 
vardır. 

2.1. Ortadoğu  ülkelerin  demografik  özelikleri 
1973 Ekim ayında patlak veren petrol bunalımı Ortadoğu ülkeleri 

arasındaki farklılıkların  belirginleşmesine yol açmıştır. Bu bölgede 
nüfus  açısından en kalabalık ülkeler, doğal kaynaklar açısından en 
fakir,  en zengin ülkeler ise nüfus  acısından en küçük olanlardır. Ayrıca 
bu ülkeler arasında teknolojik gelişme, işgücü kaynaklar açısından da 
önemli farklılıklar  vardır. 

Nazlı Choucri bu alanda aydınlatıcı bir tipoloji gerçekleştirmiştir. 
Buna göre dört küme ayrılabilir: 

1. Geniş ölçüde nitelikli ya da meslekî eğitim görmüş işgücü 
ihraç eden ülkeler (Mısır. Lübnan, Ürdün) 

2. Özellikle nitelikli olmak üzere geniş ölçüde işgücü ithal eden 
ülkeler (Kuvait, Suudî Aiabistan, Libya, Birleşik Arap Emirlikleri 

3. Daha çok niteliksiz işgücü ihraç eden ülkeler (Cezayir) 
4. Göreli olarak "kendi kendine yeter" sayılan, bu nedenle ne 

işgücü ihraç, ne de ithal eden ülkeler (Tunus, Fas, Suriye ve Irak)22 

Bundan başka Ortadoğu ülkelerinin sektörler arasındaki iş gücü 
dağılımının kuzey Avrupa ülkelerinden çok farklı  olduğu görülmek-
tedir. 

21 Nermin Abadan-Unat, dipnot 7, sh. 27 
22 Nazlı Choucri, Migration  Processes among developing  countries:  the Middle  East, 

M.I.T., Paper presented at the APSA Meeting 1977, teksir,, sh. 5 
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Tablo 3: Ortadoğu Ülkelerinde İşgücünün Sektörel Dağılım (1977, % olarak) 

Ülkeler Tarım Hizmetler Endüstri 

Türkiye 64 27 9 
Suudi Arabistan 63 23 14 
Fas 55 28 17 
Suriye 49 28 23 
Irak 43 32 25 
Tunus 39 39 ' 22 
Cezayir 30 53 17 
Ürdün 28 33 39 
Libya 23 52 25 
Lübnan 13 60 27 
Kuvait 2 73 25 

Kaynak: İslâm  ülkelerinde  işgücü değişimi  ve sosyal güvenlik, 

islâm ülkeleri istatistik Merkezi. Ankara. 1981. Tablo 4. sh. 8. 

Ortadoğuda yabancı işçi ithal eden ülkelerin üçüncü önemli özel-
liği, ithal edilen bu insan topluluğunun istihdam edilen nüfusa  kıyasla 
bazı ülkelerde % 50 oranını aşması; örneğin Kuvait, Katar ve diğer 
körfez  devletlerinde olduğu gibi .Diğer insangücü ithal eden ülkelerde 
ise bu işgücü oıanı çalışan tüm nüfusun  yarısına yaklaşmaktadır. 

Tablo 4: Ortadoğu'da istihdam edilen işgücünün vatandaşlık statüsü (1975), %) 

Ülke istihdam edillenler Yerli (%) Yabancı (%) 

Suudi Arabistan 1.799.900 57.0 43.0 
Libya 781.600 57.5 42.5 
Kuvait 299.800 30.6 69.4 
Birleşik Arab Emirlikleri 296.500 15.2 84.8 
Oman 207.700 66.0 35.0 
Bahrain 75.800 60.4 39.6 
Katar 66.200 18.9 81.1 

Kaynak: İslâm  ülkelerinde  İşgücü  Mübadeleleri  ve Sosyal  Güvenlik 
İslâm ülkeleri İstatistik Merkezi, Ankara, 1981, Tablo 8, sh. 20. 

Bu sayılar işkollarına göre gözden geçirildiğinde yabancı kökenli 
işgücünün en çok inşaat ve imalat sektörlerinde istihdam edildikleri 
görülmektedir. Avrupayı andıran biçimde inşaat sektörü yabancılara 
terk edilmiştir. Bu sektörde yabancı işçi çalıştıran ülkeler şöyle bir 
dağılım göstermektedirler: 

Kuvait % 60, Libya % 64, Suudi Arabistan % 48, Katar % 82, 
Ahu Dhabi % 962 î 

23 Ali Labib, Elements  pour une emigration  tunisienne  dans  les pays arabes, Oirection 
de l'Emploi, Tunis, 1980, teksir, sh. 3 
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Gerçekten de yirmi yıl ıçmde petrol zengini ülkelerde (Kuwait, 
Bahrain, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Libya, Oman), çalışan ya-
bancı işgücünün toplam sayısı 1975 de 3,5 milyonu bulmuştur, bunun 
1.82 milyonu faal  nüfus  içince yer alıyordu. Yukarda belirtilen özel 
likleri nedeniyle bu göç akımı Avrupa ülkelerinden çok farklı  bir nü-
fus  oluşmasına yol açtı, zira bu bölgede göçmen isçinin sayısı tüm yerli 
nüfusa  yaklaşmakta, bazı yerlerde ise onu geçmektedir. 

Bu demografik  niteliklerden başka aşağıdaki özelliklerin de belir-
tilmesi gerekir.Bu insangücü: 

1) Hemen hemen tümü ile erkektir. Kadın öğretmenlerine açık 
tutulan istihdam olanakları son derece sınırlıdır. 

2) Yüksek nitelikli işgücü dışında evli bekâr gibi çalışma ve yaşa-
ma zorundadır. 

3) İşe alınma toplu anlaşma yolu ile yapılır. Buna göre: 
a) İşgücü isteyen ülkelerin bir kısım firma  ve şirketleri, 
b) Yerel simsarlar, 
c) Özel aracılar. 
d) Çokuluslu şirketlerin ilgili birimleri 

gibi organ ve kişiler işe alınmayı gerçekleştirirler. Genellikle kişiler 
birey olarak değil, daha çok bir "paket" anlaşmasının parçası 
istihdam edilirler. 

4) Çalışma izni ile oturma izni, çalışma mukavelesinde belirtilen 
sınırlı  bir süre için verilmektedir. İşyerinin değiştirilmesine ancak is-
tisnai olarak izin verilmektedir. 

5) Devletler arasında ikili anlaşma yapma geleneği yoktur. 
6) Göçmen işçi, yüksek nitelikli, meslek sahibi grubun üyesi ol-

madıkça, işçi ithal eden ülkeda belirsiz bir süre için kalma olanağı 
zayıftır.  Ailelerin birleşmesine kural olarak izin verilmemektedir. 

2.2. Ortadoğu'da  Türk  îşgücii 

Türkiye'nin artan işgücü akımı 1961'den bu yana büyük ölçüde 
Batı Avrupa'ya doğru yönelmişti. Nitekim 1978 de bulunan Türk işçi 
ve ailelerinin sayısı 1.6 milyonu bulmuştu24. Bu sayı Türkiye'nin tüm 

24 OECD, SOPEMI,  1979, sh. 53 
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nüfusunun  % 3.5, faal  işgücünün % 5 ini, tarım dışı işgücünün % 
14 ünü ve endüstride istihdam edilenlerin % 40 nı temsil etmektedir25. 

Ancak, 1980 lerin ortasında Avrupa'daki çalışma olanakları da-
ralmağa başlayınca, yeni iş alanlar, arayanların gözleri Ortadoğu ül-
kelerine doğru çevrildi. Bölgedeki güvenilir istatistiklerin yokluğu 
"ikinci Türk dalgasının" gerçek kapsamını yansıtmağı engellemektedir. 
Çalışma Bakanlığının yeni yayınladığı bir rapora göre Arab ülke-
lerinde bulunan Türk işçilerin toplam sayısı 120.000 kadardır. Bunun 
% 50 si (60.000) Libya Arap Cemahiriyesinde, % 37'si (45.000) Suudi 
Arabistan da, % 10'u (12.000) Irak'ta, diğerleri Birleşik Arap Emirlik-
lerinde bulunuyordu. Aynı tahmine göre Türk işçileri, Arab ülkelerin-
de bulunan yabancı işçilerin ancak % 4 ünü oluşturmaktadır. Ülkelere 
göre Türk işgücünün dağılımı şöyledir: Libya'da % 17, Suudi Arabis-
tan'da % 3, Irak'ta % 2.5. 

İş ve İşçi Bulma Kurumunun 1980 ilişkin olarak yayımladığı da-
ğılım işgücü akımının yöneldiği ülkeleri şöyle yansıtmaktadır. 

Tablo 5: İş ve İşçi Bulma Kurumu aracılığı ile Ortadoğu ülkelerine gönderilen Türk 
işçileri, 1979-1981 

Üke 1979 1980 1981 Ocak-Mart (İlk 3 ay) 

Libya 10.995 15.090 5.123 
S. Arabistan 9.825 5.643 2.343 
Irak 2.213 3.330 978 
Kuvait 136 199 2 
B. Arap Emirlikleri 101 91 80 
Ürdün _ 52 97 
Lübnan 55 58 -

Babrain - 5 -

Cezayir - 7 -

Mısır - 1 -

Kaynak: İş  ve İşçi  Bulma Kurumu,  1980; 1981 için Milliyet,  12.9.181 

Bu tablo Libya'ya gönderilen Türk işçilerinin oranının 1981'de 
1980 kıyasla hemen hemen % 100 lük bir artış kaydettiğini göstermek-
tedir. Türkiye'nin yetkili makamları özellikle Libya ve Kuvait'e göç 
akımının bundan sonra da önemli ölçüde artacağını tahmin etmek-
tedirler. Türk işçilerinin bu ülkelerde artacağı varsayımının başlıca 
nedeni buralara giden Türk firma  ve girişimcilerinin sayısında önemli 
artışların kaydedilmesidir. Bu artışı aşağıdaki sayılar da doğrulamak-
tadır. 

25 Stephen Adler, A Turkish  Conundrum:  Eimigration,  Politics  and Development, 
1961-1980, ILO, Geneva,/WEP 2-26/WP 52, P. 34 
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Tablo 6: Arap ülkelerine yerleşen Türk firmaların  sayısı 

Ülkeler 1979 1980 1981 1982 

Libya 17 30 38 86 
S. Arabistan 6 13 15 51 
Irak 3 7 8 28 
Kuvait 1 2 3 5 
Birleşik Arap Em. 1 1 1 2 
Ürdün - 1 1 5 

Kaynak: Yayınlanmamış rapor, Çalışma  Bak. 1981; 1982 için, Hürriyet,  21.1.1982. 

Ortadoğu'da iş yapan Türk girişimcilerin sayısında sürekli bir artış 
olmasına rağmen, Türk dış göçünün potansiyel geıişmesi bazı engel-
ler nedeni ile sınırlandırılmış görülmektedir. Bu engellerin başında Or-
tadoğu ülkelerin yeni etnik yapısı yer almaktadır. Son yıllarda Arap 
kökenli işçilerin sayısında bir azalış, buna karşılık Asya kökenli işçi-
lerin sayısında önemli bir artış göze çarpmaktadır. Böylece 1980'de 
Arap ülkelerinden gelen göçmen işçilerin oranı % 71.2 den % 54.8 e 
düşmüştür. Aynı dönemde ise Asya kökenli işçilerin oranı % 25.6 dan 
% 33.7 ye çıkmıştır. Türk göçmen işçilerin oranı ise % 0.5 den % 3.1 
c çıkmıştır26. 

Asyalı işçilerinin güçlenen göç akımının başlıca nedeni, göreli ola-
rak çok düşük ücret karşılığında çalışmağa hazırlıklı olmalarıdır. Ör-
neğin bir Türk işçisi günde 8 saatlik çalışma ve, altı günlük biı iş haf-
tasını içeren bir aylık bir mukavele için en azından 300 dolar isterken, 
Asyalı işçilerin razı oldukları aylık ücretler şunlardır: Tayland'lılar 
225 dolar, Hintli 210 doıar, Filipinli 208 dolar27, 

2.3. Ortadoğu  ülkelerinde  sosyal güvenlik  yasaları 
Yabancı işgücü ithal edilen ülkeler açısından en önemli sayılan 

konu, sosyal güvenlik yasalarının ne ölçüde yabancı işçilere uygulan-
dığı konusudur. Genel olarak hemen hemen bütün İslâm ülkeleri bir 
çeşit sosyal güvenlik sistemi kurmuşlardır. Bunların başlıcaları emek-
lilik, işkazaları, ölüm, analık, gibi konuları kapsamaktadır. 

Bundan başka Libya Arap Cemahiriyesi çeşitli işkollarında uy-
gulunmak üzere 118 sayılı Eşit İşlem anlaşmasını imzalamıştır28. Ayrıca 
Libya Arap Cemahiriyesi şimdiye kadar ilk ve tek ülke olarak Türkiye 

26 Report  about Migration  t o oil  producing  1981 courıtries,  Ministery of  Laböur, 
General Directorate for  Migrant VVorkers, Ankara, February 1981 

27 Çalışma Bakanlığı, bk. dipnot 26, 
28 The Statistical Economic and Social Research and Training Centre for  Islamic 

Countries, op. cit.,  Ankara 1981, mimeographed, P. 39 
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ile ikili bir anlaşma imzalamıştır. 5 Ocak 1975 te imzalanan ilk anlaş-
ma Libya'daki Türk işgücü ve Türkiye'deki Libya işgücünün eğitil-
mesine ilişkin hükümler taşımaktadır. 1976 da da iki devlet arasında 
özel bir sosyal güvenlik anlaşması imzalanmıştır. 

Türkiye ve Libya arasındaki anlaşma Türk işçilerine Libya yasa-
larının sağladığı tüm hakları garantilemektedir. Bu anlaşma özellikle 
Türk işçilerinin tasarruflarının  hangi oranda anayurda havale edile-
ceklerinin teminat altına almaktadır. Aynı anlaşma bir koordinasyon 
komitesinin kurulmasını da öngörmektedir. 

Bugüne kadar özellikle tasarrufların  havalesine ilişkin hükümler 
içeren bu anlaşma işletilememiştir. Hernekadar adı geçen anlaşma evli 
olmayanların kazançlarının % 90 nı, evli olanların ise % 60 trar sfer 
edebileceklerini öngörüyorsa da, Libya makamları bugüne kadar ancak 
% 30'luk havalelere izin vermektedirler. Aynı anlaşmada Türk ço-
cukları için kurulması öngörülen okulları da kurulmamışlardır. 

Ciddî şikâyetlere yol açan diğer bir nokta adı geçen Sosyal güven-
lik anlaşmasının 3. maddesi gereğince iş kazaları vukuunda transfer 
edilmesi gereken tazminattır. Aynı şekilde Libya'nın Türkiye'de ge-
çirilen istihdam süresinin emeklilik işleminin hesabına katmaması yo-
ğun şikâyetlere yol açmaktadır. Nihayet bir kısım işverenler Türk iş-
çilerine "tenezzül" adını taşıyan ve işyeri değiştirmeğe ya da ülkeyi 
terketme olanağını sağlayan bir çeşit "bonservis"i kolaylıkla vermeme-
leri, sürekli şikâyetlerin konusudur. Bu sorun hemen her resmi temasını 
gündeminde yer alan öncelikli konu hüviyetini korumaktadır29. 

III- Dış Göçle ilişkin bellibaşlı Türk sosyal içerikli yasalar 

3.1. G&tıderilen  tasarruflar 

Türk işçiler.nm tasarruf  yapma yeteneği ve bu yabancı dövizleri 
ana yurda göndermesi birinci Beş Yıllık Kalkınma Planının (1962-
1967^ mimarlarım "artan işgücü ihracatını" örgütlemeğe doğru yönelt-
mişti. Stephen Adler, Türk dış göç akımının gözden geçiriıken, bu ta-
sarrufların  Türk ekonomisine olan katkısını incelemişti. Adler, "tü-
ketim" ve "yatırım" arasında bir ayırım yaptığı gibi, makro, bölgesel 
ve ailevi /bireysel düzeylerde yapılan tasarruflar  arasında da bir fark-
lılaşma yapmaktadır.30 

29 Günaydın,  2/9/1981; Emin Çölaşan, Gelişen Libya ve Türk İşçileri, Milliyet, 
Mart 1980, 

30 Stephen Adler, op. cit.,  sh. 57; 
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Makro tüketim düzeyinde gönderilen tasarrufların  ödeme den-
gesini devamlı biçimde etkilediği kesindir. Bölgesel /makro düzeyde ise 
gözlenen işçilerin artan servetleri ve alım güçleri yerel ekonomiyi do-
laylı olarak etkilemektedir31. Tüketim (yatırımla, aile /oireysel düzey-
lerin kıyaslanmasında göçmen işçi ile geride bıraktığı aile bireylerinin, 
özellikle kadınların satın alma güçlerinin arttığı gözlenmektedir. Bu 
durumu belli koşullarda anlamsız bir gösterişçi tüketime de yönelebil-
mektedir32. Bölgesel etkiye gelince, özellikle Rinnus Penninx ile Leo 
Van Velzen33 adlı Hollandalı araştırmaciıar bu düzeyde karşılaşılan 
ümit kırıcı, sınırlı etkisine değinmişlerdir. Bütün bu sakmcalarına rağ-
men işçi dövizleri her dönemde önemli bir rol oynamışlardır ve 1970'-
lerin başlarından bu yana Türkiye'nin tüm ihracat girdisine eşdeğer 
sayılmaktadır. 

Türkiye'ye 1964 de gönderilen tasarrufların  toplam tutarı 45 mil-
yon dolar iken bu meblağ 1981 yılının ilk yedi ayında 2.078 milyon 
dolan bulmuştur. 

Tablo 7: 1979 Eylül-1981 Eylül arasında gönderilen işçi dövizleri 

1979 Eylül 1981 Eylül 

Eylül 111 Milyon 207 Milyon 
Ekim 90 215 
Kasım 100 173 
Aralık 93 186 
Ocak 82 135 
Şubat 173 143 
Mart 112 146 
Nisan 115 159 
Mayıs 103 162 
Haziran 155 210 
Temmuz 279 350 
Ağustos 280 400 

Toplam: 1.693 Milyon 2.476 Milyon 
Kaynak: Milliyet,  17.9.198, sh. 7 

Türk ekonomisine güven ve istihdam getiren 12 Eylül 1980 müda-
halesi kuşkusuz tasarrufların  anayurda daha hacimli olarak akmasına 

31 Rinus Pennix, ve Leo van Velzen, yurt dışına işçi göçünün Boğazlıyan ilçesi 
üzerindeki ekonomik etkileri Nermin Abadan-Unat, ve diğerleri, Göç ve Gelişme,  sh, 
209-217. 

32 Nermin Abadan-Unat, Implications of  Migration on Emancipation and Pseudo-
Emancipation of  Turkish Women, International  Migration  Review, Vol. 11, Spring 1977, 
P. 52 

33 Rinus Penninx and H. van R. enselear, A Fortune  in SmallChange  Nuffic  /Imwood 
Remplod Project, The Hague 1978 
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yol açmıştır. Bu arada Türk bankalarmın yabancı dövizle açılacak ban-
ka hesaplama tanıdıkları özel faiz  haddi-altı ayda % 55-, bu akımın 
hızlanmasına neden olan diğer etkendir. 

Ancak şurası unutulmamalıdır ki, işçi dövizleri sadece tediye açık-
ların kapatılmasına yaramamaktadır. Asıl sorun bu kaynakların nasıl 
kullanıldığıdır. Bu açıdan bakılınca denilebilir ki artan döviz girdileri, 
özellikle enerji açığımızı kapatabilmek için petrol üreten ülkelerle sü-
rekli bir bağlantı kurmuştur. Ayrıca bu girdiler artan ölçüde tüketim 
mallarının ithalatına da imkân sağlamıştır. Böylece tek yanlı bir eko-
nomik bağımlılık ortaya çıkmıştır34. Türk hükümetleri bu asimetrik 
(bakışıksız) ilişkiyi aşmak için döviz girdilerini daha verimli şekilde 
kullanabilmek için bir dizi sosyal içerikli yasalar çıkarmışlardır. Bu 
konu birazdan sonra ayrıntılı olarak ele alınacaktır. 

3.2. Ulusal  ve yabancı kaynaklı  kredi  ilişkisi 
Türk göçmen işçilerinin başat yatırım biçimi Ocak 1980 den du 

yana süre gelen yüksek faiz  patlamasından önce, taııa, arsa, kat, dük-
kan gioı taşınmaz malların satın alınması ya da küçük cir işletme açıl-
masından ibaretti. Bu eğilim son yıllarda iki nedenden ötürü zayıfla-
ladı: (a) 1973 te alınan istihdam yasağından sonra yurtdışında bulu-
nan Türk işçileri giderek daha çok yarı - sürekli bir dış oturma biçi-
mini yeğleyerek dış ülkelerde ev /kat satın almağa başlamışlardır. 

b) Anayurdda yüksek faiz  yarışına girişen banka ve bankerler 
oldukça kabarık sayıda işçi tasarrufunu  anayurda çekmeği başarmış-
lardır. 
3.2.1. Ulusal  çapta özel  kredi  tahsisi 

Temmuz 1964'te çıkarılan 499 sayılı yasa gibi özel yasama önlem-
leri Türk işçilerinin tasarruflarının  anayurda getirmeği amaçlamakta-
dır. Bu yasa herhangi bir devlet bankasında döviz hesab açtıran yurt-
dışında çalışan işçilere özel kredi kolaylıkları öngörmektedir. Bu kredi 
türlerinin başlıcaları şunlardır: 

Emlâk  Kredi  Bankası, üç yıl boyunca istekte bulunduğu krediyi 
en az % 40 nı açtırdığı hesabta tutan hesab sahibine ipoteke dayalı 
kredi vermektedir. Ancak bu formül  hiç rağbet görmüş sayılamaz. 
Diğer bir devlet bankası, Ziraat  Bankası verdikleri kredi ile yurtdışında 
çalışan işçilere açtıkları kredi ile arsa ya da tarım alet/makinalaıı 

34 Johan Galtung, "A Structural Theory of  Imperialism", Journal  of  Peace Research, 
Vol. 8, 1971, pp. 81-117 
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satın alma olanakları tanımaktadır. Bu olanaktan da yararlananların 
sayısı sınırlıdır. Ulusal bankaların sundukları kredi biçimleri arasında 
en fazla  rağbet göreni Halk  Bankası'nm sunduğu kredi olanağıdır. 
1938 de önceleri esnaf  ve küçük sanayicinin finansman  gereksinmelerini 
karşılamak amacı ile kurulan bu banka 1960'dan sonra küçük işletme-
lere işletmecilik: ve teknoloji alanında hizmet sunmağa başlamıştı. 1975 
den sonra yurd dışında çalışan işçilere özgü olarak geliştirilen özel bir 
kredi planına göre 20.000 DM tutarında hesab açtıran hesap sahip-
lerine bir yıl sonra 1.250.000 TL. kredi verilmektedir. Şu kadar ki bu 
formül  bile 1975'de ancak 173 yurd dışında bulunan işçiyi celbetmiş-
ti3 5 . 

Nihayet Devlet  Sanayi  ve İşçi  Yatırım  Bankasını (DESİYAB) dik-
katle incelemek gerekir. 17 'Nisan 1975 de çıkarılan 1877 sayılı yasaya 
göre hükümet iki yıl içinde 

a) Yurd dışında yaşayan Türk vatandaşlarının tasarruflarının 
anayurda çekmek ve verimli yatırım alanlarına aktarmak 

b) Bu tasarrufları  yurd çapında özellikle ulusal kalkınma planı 
doğrultusunda sinai işletmelere yatırmak amacı ile bir banka kurmakla 
görevlidir. Bugüne dek DESÎYAB henüz gelişme aşamasındadır ve 
işçilerin tasarruflarının  kanalize etme konusunda belirleyici bir rol 
oynamamaktadır36. 

3.2.2. Yabancı  Kaynaklı  Kredi  Tahsisi 
Türkiye ile Federal Almanya arasında 1972 de imzalanan ikili 

anlaşma yurd dışında bulunan Türk işçilerine özel bir kredi fonunun 
kurulmasını öngörüyordu. Temmuz 1972 de Federal Alman Ekonomik 
İşbirliği Bakanlığı bu fona  2.5 milyon DM aktardı. Bu fondan  yarar-
lanabilmek için yuıd dışında çalışan Türk işçilerin anayurda kesir dö -
nüş karaı vermeleri ve Türkiye'de küçük bir işletme açmayı isteme ko-
şulları konulmuştur. Ön koşul olarak bu programdan yararlanmak is-
teyenlerin önce Federal Almanya'da bir eğitim programına katılmaları, 
onu takiben işletmecilik alanında Türkiye'de de bir kurs bitirmeleri 
istenmiştir. Bu proje yurda kesin dönüş yapacak olan işçilerin bu yol-
dan ulusal ekonomi ile kolaylıkla bütünleşecekleri varsayımına dayanı-
yordu. Ancak bu konudaki beklentiler boşa çıktı. Yurda kesin dönüş 

35 N. Abadan-Unat, et. al., op. cit.,  P. 129-130 
36 Yabancı Ülkelerde Çalışan Yurrtaşlarımızın Sorunları hakkında Cumhuriyet 

Senatosu Araştırma Komisyonu Raporu (10/62), Cumhuriyet  Senatosu S. Sayısı: 918, 
P. 24 



TÜRK DIŞGÖÇÜ # 401 

yapan işçilerin sayısı, ekonomik bunalım dönemleri arasmda bile her 
türlü tahminin altında kalmıştır37. 

3.3. Köy  Kalkınma  Kooperatifleri 
Son yıllardaki hükümetlerin destekledikleri iki "katılmacı" ya-

tırım modeli a) Köy kalkınma kooperatifleri  ile b) işçi yatırımı şirket-
leridir. 

Köy  kalkınma  kooperatifleri  fikri,  yeni iş alanlarının açılmasına 
ve potansiyel tasarrufların  değerlendirilmesine hizmet ederken, yurd 
dışında bulanan açık iş yerlerine gönderilecek işçilere bir öncelik oluş-
turulacağı esasına dayanmaktadır38. 

1962'de Köy İşleri Bakanlığı tarafından  geliştirilen bu koopera-
tiflere  üye olabilmek koşulu 1963-1965 yıllarında peşin ödeme tutarı 
2.000 TL olan 8.000 TL bir parasal taahhütden ibaretti. Bu ilk dönem 
boyunca kooperatifler  sadece dış göçten yararlanabilmek için listelerde 
bekleyen göçmen işçi adaylara ek bir çıkış kapısı sağlamak amacı ile 
kullanılmıştır. 1965'te Köy İşleri Bakanlığı eleştirici bir değerlendirme 
yaptıktan sonra köy kalkınma kooperatiflerle  ilgili işgücünün kullanı-
mına ilişkin bir proje geliştirdi39. 

Bu proje dört ana noktayı içeriyordu: 
a) 1966 Mart ayından başlayan üç yıl boyunca kuruluşu bitirilen 

150 köy kalkınma kooperatiflerine  mensub üyelere yurd dışında 20.000 
işyeri sağlanacaktır. Yurd dışına göç edecek olan her üye üye, olduğu 
kooperatife  5-15.000 TL ödeme yapacaktır. 

b) Hükümet yurt dışında çalışan işçilerin kişisel olarak yaptık-
ları katkılara tavanı 900 milyon TL. bulunan ek kredi tahsis edecektir, 

c) Köy Kalkınma kooperatifleri  üyelerine yurd dışında açık bu-
lunan iş yerlerine ilişkin olarak ayrılan kontenjanlara karşılık olarak 
İş ve İşçi Bulma Kurumu bu üyelerin taahhütlerinin yerine getirip ge- ' 
tirmediklerini denetleyecektir. 

d) Köy İşleri Bakanlığında özel bir Kooperatifçilik  Dairesi kuru-
lacaktır. 

1964 de sayısı 382 olan bu kooperatifler  1967 de 1349 ü bulmuş-
tur40 . Köy İşleri Bakanlığı bu programın böylesine hızlı bir "başarı"(!) 

37 H. van Renselaar and L. vanVelzen, N. Abadan-Unat, ve diğerleri, op, cit, sh. 24 
38 Nermin Abadan-Unat, dipnot 4, sh. 26 
39 Rinus Penninx and H. van Renselaar, dipnot 33, sh. 53 
40 Rinus Penninx and H. van Renselaar, dipnot 33, sh. 56 
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kazanacağını kestirememişti. Gerçek halde bu kooperatiflere  bu dö-
nemde de sırf  Avrupa'da iş bulmak amacı ile giriliyordu. Bu arada bir 
kısım parlamento üyeleri de seçimlerde oy kazanma amacı ile seçim 
bölgelerinde bu kooperatiflere  ilişkin ayrıntılı bilgi yayıyor vaadlerde 
bulunuyorlardı41. 

Hükümet değişikliği, yeni hükümetin bu kooperatifleri  destekle-
meğe istekli olmaması, 1966/67 de Federal Almanya'da görülen eko-
nomik bunalım, bu hareketi yavaşlattı. 1967-1968 arasında hemen 
hiç bir artış görülmedi, Kooperatiflerin  toplam sayısı bir yılda sadece 
1349 dan 1381 yükseldi. 1973 ilân edilen istihdam yasağından sonra 
ise yeni kooperatifleri  kurma girişimi tümden durdu. 

Bu programlar gözden geçirilirken kooperatiflerin  başarısını en-
gellemiş olan başlıca noktalar olarak şu hususlar göze çarpmaktadır, 
a) Siyasi ve idari hareketsizlik, aşırı kırtasiyecilik, b) Bakanlığın koo-
peratiflerin  tasarladıkları projeleri parasal destekleme konusundaki 
imkân azlığı, e) Kooperatif  üyeleri arasındaki uzmanlık bilgisi ve li-
derlik konusundaki yetersizlik. Bu başarısızlıkları birkaç örnek olay 
yardımı ile aydınlatmakta yarar vardır. 

Yozgat'ın Yenifakılı  köyünde kurulan kooperatif  "pilot proje" 
olarak bir un değirmeni kurmağı amaçlamıştı. Bu değirmenin mülki-
yeti, inşaatının 1973 te bitirilmesinden kısa bir süre sonra yerli zahire 
tüccarının eline geçti, 1975 te ise değirmen kapatıldı42. 

Benzer şekilde Yozgat'ın Çandır'daki kooperatifi  DPT'nin desteği 
ile ayçiçeği yağı imal edecek olan bir fabrika  kurmağa amaçlamıştı. 
Kooperatif  fabrika  için elverişsiz bir alan seçmiş, gereken tohumluğu 
sağlamada başarısız kalmış, sonuçta Türkiye'nin ayiçiçeği yağı gerek-
sinmesinin ancak % 0024 üretilmiştir43. 

Bugüne değin köy kalkınma Kooperatiflerine  ilişkin olarak en 
kapsamlı araştırma, F. Almanya'daki Ekonomik İşbirliği bakanlığının 
isteği üzerine Serin Osmay tarafından  yapılmıştır44. 

41 Nermin Abadan-Unat ve Artun Ünsal, Siyasal partiler, İşçi Sendikaları, İş 
veren birlikleri ve bürokrasinin gözüyle işgücü, Nermin Abadan-Unat, ve diğerleri, 
Göç ve gelişim  Sh. 65 

42 N. Abadan-Unat, ve diğerleri, op. cit., Sh. 240 
43 Cevat Geray, Kırsal  Türkiye'de  Toplum  Kalkınması  ve Kooperatifçilik,  Tuna 

Yayınevi, 1981, Sh. 80-87 
44 Sevin Osmay, Türkische  Dorfentwicklungsgenossenschaften,  Bundesminisierium 

für  wirtschaftliche  Zusammenarbeit, 1975, Bonn 
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Sonuç olarak denilebilir ki bu konu ile ilgilenmiş bulunan tüm 
sosyal bilimciler (H. Yan Renselaar, L. Yan Velzen, S. Adler, N. Aba-
da-Unat) bir nokta üzerinde birleşmektedirler. Köy kalkınma koope-
ratifleri  "yurt dışına çıkma kuyruğunun atlama "tekniği olarak kul-
lanıldığı için baştan itibaren çeşitli hayal kırıklıklarına yol açmıştır. 
Bir yandan üyelerin kafasını  ülkemizin gelişmesini hızlandırmak ye-
rine sadece süratle yurd dışında iş bulma amacı fikri  işgal etmiştir. 
Öye yandan köy kalkınma kooperatiflerine  ilişkin teknik ve mali 
araştırmaların sayısı son derece sınırlı kalmıştır45. 

Köy kalkınma kooperatiflerinin  KÖY-KOOP gibi bir şemsiyenin 
altına toplanmağa kalkmak da başarılı bir sonuç sağlamamıştır. Do-
layısıyle köy kalkınma kooperatiflerinin  tek başarılı olma şansı şu 
koşullara bağlı görünmektedir: 

a) "Agro-indus", yani tarım ve endüstriyi birleştiren türden pro-
jelerin seçilmesi, 

b) Hükümetin bu projeleri güçlü biçimde desteklemesi ve 
c) Gereken ölçüde başlangıç sermayesinin birikmiş bulunması-

dır46. 
Bundan başka yeter sayıda işletme bilgi ve liderlik becerisine sahip 

yönetici kadroların bulunması gerekir47. 

3.4. İşçi  yatırım şirketleri 
Türk göçmen işçilerin tasarruflarını  anayurda çekmek üzere oluş-

turulan ikinci önemli kurum "Türk İşçi Şirketleri"dir. H. Sami Güven 
bunlara "İşçi Yatırım Ortaklıkları" adını vermektedir48. Bu soruna 
iki açıdan yaklaşmak mümkün. Nermin Abadan-Unat, Ali Gitmez, 
R. Penninx, H. Van Renselaar, S. Paine, S. Adler gibi bir kısım araş-
tırıcı ve sosyal bilimci bu denemenin Türkiye'nin istihdam sorununa 
ancak marjinal bir etki yaptığım ileri sürmektedir. Bu görüşü benim-
seyenler dikkati, (a) başarısızlığa uğramış şirketlerin yüksek sayısına, 
b) Ufak  çaplarına, c) Rekabete dayanmayan zayıf  yapılarına d) Tür-

45 P. Miurin, Governmental  Measures  for  Attracting  Emigrant  Workers  Savings 
OECD, Paris, CT/5745, Nov. 29, 1972 

46 Nermin Abadan-Unat, dipnot 4, sh. 28 
47 UNIDO, "Industrial Development in Backward Regions: The Role of  Unido 

in Turkey", paper presented by R.D. Lalkaka and K.L. Nanjappa, at the UNIDO /TSKB 
Joint Seminar, September 1977 

48 Suzanne Paine, Exporting  fVorkers:  the Turkish  Case,  Cambridge University 
1974, Sh. 114-115 
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kiye kalkınması için saptanan önceliklere kıyasla önemsiz kalmasına 
çekmektedirler. 

Buna karşın İbrahim Yasa, Ömer Bozkurt, Sami H. Güven, 
Nevzat Yalçıntaş gibi sosyal bilimciler bu şirketlerin daha çok böl-
gesel kalkınmaya olan katkıları, yeni istihdam olanakları yaratmaları 
ve ufak  /orta çaplı endüstrilerin kurulmasına yardımcı oldukları husus-
lar üzerinde durmaktadırlar. Bu düşünceleri paylaşanlaıa göre işçi 
şirketleri özgün ve yaratıcı bir girişimcilik türü temsil etmekte, dolayı-
sıyle bu şirketlerle ilgili yeni siyasaların oluşturulması gerekmektedir. 

Bu farklı  yaklaşımları değerlendirebilmek için İşçi Şirketlerine 
İlişkin Türk49 modelinin başhca özelliklerini gözönünde bulundurmak 
gerek. 

1- Türk işçi şirketleri, Türk göçmen işçilerinin tasarruflarını  hisse 
şeklinde yatırımda bulundukları ekonomik birer "kendi kendine yar-
dım" girişimlerdir. 

2- Kurucu üyelerin sayısı genellikle sınırlıdır, ayrıca bireysel ve 
yerel önderlere fazlası  ile bağımlıdırlar. 

3- Türk işçi şirketleri çoğunlukla yöresel bir yönelişe sahiptirler. 

4- Türk işçi şirketleri tüzükleri gereğince büyük çaplı yatırımları 
aralarına kabul etmemektedirler. 

5- Bu şirketlerin hisseleri ancak belli bir zaman süresinden sonra 
başkasına devredilebilmektedir. 

6- Şirketlerin ortalama sermayeleri 50-75 milyon TL oranında 
olup, 100 yeni işyeri yaratmaktadırlar. 

7- Türk işçi şirketlerine tanınan belli başlı kamusal destekler 
ithal edilen makinelerine gümrük bağışıklığı, vergi bağışıklığı, özel 
banka kredileridiı. 

8- Tüı-k işçi şirketleri kurumsal bir bağlantı ile Federal Alman-
ya'nın taraf  olduğu Ankara anlaşması gibi ikili anlaşmaların çerçeve-
sine de girmiş bulunmaktadır50. 

49 M. Werth and N. Yalçıntaş, Migration  and Re-integration:  Transferability  of  the 
Turkish  Model  of  Return Migration  and Self-Help  Organisations  to other Mediterranean 
Labour-Exporting  Countries,  ILO, Geneva, 1978, WEP 2-26/WP 29 

50 M. Werth and N. Yalçıntaş, op. cit.  Sh. 17-19 



TÜRK DIŞGÖÇÜ 405 

Varlıklarını sürdüren Türk işçi şirketlerinin tam sayısı bilinme-
mektedir. ISOPLAN araştırması51 1977 yılında 125 işçi şirketinden 
söz etmekte ve bunların 78 nin faaliyetde  bulunduğunu ileri sürmek-
tedir. Uluslararası Çalışma Örgütü, lLO'nun, desteklemiş olduğu araş-
tırmada ise 1978 de Türk işçi şirketlerinden 141 ni incelenmiş, bunlar-
dan 42 sinin işlevsel olduğu saptanmıştır. SBF İskân ve Şehircilik Ens-
titüsü ile işbirliği halinde uygulanan REMPLOD projesi ise 64 işçi 
şirketini içeren bir örneklem almış, bunların 24 nün üretime geçtiğini 
saptamıştır52. 

İşçi şirketlerin büyük çoğunluğu İstanbul ve Marmara bölgesinde-
dir. Bu şirketlerin Türk ekonomisine girişleri bölgesel dengesizliğini 
gidermeğe yardım etmemişti. 

Bu şirketlerin çalışmaları kısaca değerlendirilince, bunlarm büyük 
çoğunluğunun parasal açıdan nazik bir durumda oldukları görülür. 
Projelerin çoğu, uygulanabilirlik etütlerin gecikmesi, kredi tahsislerinin 
gecikmesi, enflasyon  ve devaülasyon nedenleri yüzünden geçersiz hale 
gelmiştir. 

İşçi şirketleri ayrıca en üst kademede yetersiz yöneticiler, yüksek 
borç oranları ve sermaye eksikliğinin sıkıntılarını çekmektedir. 

Bütün bu eksikliklerine rağmen, Türk işçi şirketleri, REMPLOD 
araştırma projesine göre - 25 milyon dolar birikimi sağlamış ve 5.000 
yeni işyeri yaratmışlardı53. Bu işçi şirketleri Türk-Alman işbirliği an-
laşmaları ile de sıkı bir ilintiye girmişlerdir. Son iki yılda bu işbirliği-
nin daha işlevsel bir karaktere büründüğü görülmektedir. 

İşçi şirketleri, dönen işçilerin Türk toplumu ile yeniden bütünleş-
melerinin bir aracı olarak değerlendirilince, bu konuda en önemli öğe-
nin psikolojik saikler olduğu unutulmamalıdır. Kesin dönüş yapan 
işçiler kendilerine özgü bir iş kurma niyetini beslemektedirler. Bu zihni-
yeti en açık şekilde "Kapalı çarşı (Bazaar) Kapitalizm" deyimi ile ifade 
etmek mümkündür54. Türk işçileri, tasarruflarının  bir kısmını işçi 
şirketine yatırdıkları zaman, kâr etmek ya da yeni iş yerleri yaratma 
amaçlarının göstermekten çok doğup büyüdükleri yörenin sorunları 
ile özdeşme dileğındedırler55. 

51 ISOPLAN, Türkischer  Arbeiternehmergesellschaften  in der  B.D.R. Struktur, 
Leistungen  und Aktivierungsmöglichkeiten  Saarbrücken/Bonn, 1973 

52 Stephen Adler, op. cit.,  P. 64 
53 R. Penninx and H. van Renselaar, dipnot 33, sh. 131 
54 H. van Renselaar, "VVorkers Companies and Village Development Cooperatives 

and Industrial Development of  Turkey", UNIDO /TBKB Seminar, September 1977 
55 R. Penninx and H. van Renselaar, dipnot 33, sh. 443-44 
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Ekonomik gelişmişliğin engellerinin bir kısım iyi niyet sahibi, 
yatırım yapmağa istekli göçmen işçi ve bunların mütevazi tasarrufları 
ile giderilebileceği kanısı kuşkusuz son derece saf  bir varsayımdır. 

Yenilikler yaratan girişimciler aslında bir ekonomik gelişme ve 
teknolojik ilerleme düzeyinin ürünleridir. Türk işçilerinin Alman ban-
kalarında bulunan ve 6 Milyar DM olarak tahmin edilen tasarruflarım 
anayurda getirebilmek için son derece cesur, vaad edici kamusal siya-
salar geliştirmek gerek. Dış göc akımının yaıattığı fakirleştirici  süreç-
leri giderebilmek için göç ile ekonomik gelişmişlik ya da durgunluk 
arasında kopmaz bir bağın bulunduğunu kabul etmek ve bu gerçeklere 
dayalı ulusal çapta yeni politikaların oluşturulması şarttır56. 

Özetlemek gerekirse tüm bu eksikliklerine rağmen, Türk işçi şir-
ketleri bugüne kadar yapılan işçi tasarruflarının  yaratıcı yatırımlara 
dönüştürmek konusunda en yenilikçi teşebbüs sayılırlar. 

3.4. Türkiye'nin  AET  Karşısındaki  Hukuki  Durumu 
Daha önce de belirtildiği üzere Türk işçilerinin göç hareketinin 

uluslararası ilişkiler açısından olan düzenleme biçimi bir seri ikili an-
laşmaya dayanmaktadır. Şu kadar ki Batı Avrupa'da yaşayan Türk 
işçilerinin işgal edecekleri yer gelecekte AET ile yapılacak olan müzake-
reler tarafından  belirlenecektir. 

Türkiye AET ortaklığının temeli 12 Eylül 1963'te Ankara anlaş-
ması adlı bir belge ile atılmıştır. Bu anlaşma gereğince Türkiye'nin 
AET çerçevesinde tam üyelik sıfatını  kazanmadan önce üç aşamadan 
geçmesi gerekmektedir57. Birinci aşama (1964-1973) tarım ürünleri 
konusunda düşük gümrük tarifeleri  ve kotaları kapsamaktadır. En az 
12, en çok 22 yıl kapsayacak olan ikinci geçiş dönemi, tedricî olarak, 
gümrük birliğe dönüşümü temsil etmektedir. Nihai aşama ise 1995'de 
gerçekleştirilecek olan tam üyelik statüsünü öngörmektedir. AET 
anlaşmasını 12cı mad. AET ülkeleri ile Türkiye arasında serbest iş-
gücü dolaşımını da öngörmektedir58. 

IV- Göç ve Toplumsal Yapı 
İki milyonu aşkın Türkün son yirmi yılda dış dünyada otuza yakın 

ülkeye göç etmesi kuşkusuz Türkiye'nin toplumsal yapısı üzerinde 

56 Nermin Abadan, "Le non-retour a l'industrie, trait dominant de la chaine mig-
ratoire turque," Sociologie  du Travail  No. special "Les Travailleurs immigres", 1972, p. 
278-293 

57 M. Werth and N. Yalçmtaş, op. cit.,  Sh. 112 
58 M.U., Aksoy, tşçi  Şirketi  Hukuk  Rehberi, Bonn 1978, Sh. 19 
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köklü ve devamlı etkiler yaratmıştır. 1950'lerin başında Amerikalnı 
sosyolog D. Lerner'in ileri sürdüğünün aksine olarak Türklerin "em-
pati", (kendini alıştığı çevreden farklı  bir yer ya da konumda tasavvur 
edebilme), yeteneği olağanüstü artmıştır59. Türkiye'nin kırsal nüfusunun 
dünyanın herhangi bir yerinde yaşamağa hazırlıklı olması, göç sürecinin 
Türklerin çoğu için kabul edilebilir bir yaşama almaşığı olduğunun 
kanıtlamaktadır. 

Bu makalenin sınırlılığı nedeniyle burada göç ve toplum yapısı 
ilişkisi ile ilgili sadece üç önemli etkene değiıilecektir. 

4.1. Nitelikli  işgücünün yitirilmesi 

Akdenizden işgücü gönderen tüm ülkeler arasında Türkiye, Zon-
guldak bölgesinde çalışan madenocağı işçilerine konulan çıkış yasağı 
dışında, 1973 yılma kadar yurd dışına en yüksek oranda nitelikli iş-
gücü ihraç etmiştir. 

Tablo 8: İş ve İşçi Bulma Kurumu, eliyle Türkiye'den Avrupa'ya gönderilen 
nitelikli işgücünün oranı 

Yurd dışına 
İşçi sayısı Yıllar gönderilen işçiler Nitelikli işgücü % İşçi sayısı 

1964-66 152.106 35.4 152.106 
.1976 8.947 31.2 161.053 
1968 43.205 28.1 204.257 
1969 103.075 31.2 308.232 
1970 88.442 37.7 526.249 

Kaynak: tş ve İşçi  Bulma  ve Üçüncü  Beş Yıllık  Kalkınma  Planı,  sh. 676 

Bu yıllar boyunca Türkiye'nin nitelikli işgücünün % 17 si yurd 
dışına göç etmiştir. (Bu sayılara yüksek düzeyde nitelikli işgücü dahil 
edilmemiştir). Bu yoğun göç hareketinin ekonomik çıktıları etkile-
mediğini farz  etmek olanaksızdır. Özellikle ikinci Beş Yıllık Kalkınma 
Planı 1970 ve 1975'de 337.000 ve 885.000 nitelikli işgücü eksikliğinden 
söz etmektedir60. 

Esasen bu uygulama o yıllarda başta DPT ve Türkiye Ticaret Oda-
lar Birıiği tarafından  şiddetie eleştirilmiş, ancak döviz akımının aksat-

59 Daniel Lerner,l7Vıe Passing  ofTraditional  Society,  Modernizing the Middle East 
Free Press, Glencoe, 1958, Sh. 47-48 

60 İsmail Aydınoğlu, "Manpovver and Employment Policies under The Five Yeaı 
Plans and Emi gration", in N. Abadan-Unat, Turkish  fVorkers  in Europe, E.J. Brill.Leiden, 
1976, Sh. 109-110 
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madiği için yine de teşvik edilmişti61 Dolayısıyla denilebilir ki Türki-
ye'nin olağanüstü yüksek nitelikli işgücü göçü herşeyden önce bu işçi-
leri kabul eden ülkelerin gelişme programlarının gerçekleştirilmesinde 
katkıda bulunmuştur. 

4.2. Toplumsal  Hareketlilik 

Dış göç hareketi gerek yukarı gerekse aşağı doğru toplumsal bir 
hareketliliğe yol açtığı için Türkiye'nin sosyo-ekonomik yapısı ve taba-
kalaşmasında önemli değişimlere yol açmıştır. Yukar.< doğru hareket-
lilik en çok kuşak içi hareketlilik biçiminde görülmekte ve özellikle ta-
rımsal uğraşılar yerine sinai işlere doğru kaymaları yaratmıştır. Federal 
Almanya'daki nitelikli işgücünün göreli yüksek oranına rağmen, aşağı 
doğru hareketlilik de görülmektedir. Sonuncu süreç en çok beyazya-
kalı uğraşılardan (Örn, öğretmenlik) mavi yakalı uğraşılara geçişte 
göze çarpmaktadır. Tahminlere göre Türkiye'den yurd dışına giden 
yaklaşık 9.000 kadar ilkokul öğretmeni endüstri işçisi olmuştur. 

Tarım toplumlarının egemen özelliğini oluşturan aşağı doğru 
toplumsal hareketlilik kısmî olarak statü bilinçliliğe yol açmakla be-
raber yoğun Ölçüde işten memnuniyetsizliğe de yol açabilir. Bundan 
başka yukarı doğru yönelen toplumsal hareketlilikte bile önemli bir 
özellik kendisini duyurmaktadır: Statü tutarsızlığı, yani kişinin kendi-
sinin toplumda bulunan tabakalardan hangisine mensub olduğunun 
bilmemesi, Türkiye'nin yapısını etkilemektedir62. 

4.3. Türk  toplumunda  yeni bir öğe: 
"Alamanyalı" 

Önce Avrupa'ya şimdi de Ortadoğu'ya yönelen Türk dış göç 
hareketi Türkiye'nin demografik  yapısının devamlı bir öğesi haline 
gelmiştir. Bu akım aynı zamanda yeni tip insanlar oluşturmuştur. 
Avrupa'da yaşayan Türkler, büyük çoğunluğunun Federal Almanya'da 
bulunmaları nedeni ile "Alamanyalı" olarak nitelendirilmektedir. 
Ortadoğu'ya göç edenlere ise "göçmen vatandaş" adı verilmektedir. 
Her iki tip, iki ülkede birden kök salmaktadır, bunlardan biri kendi-
lerine iş olanağı ve geçim sağlamakta, diğeri ise doğup büyüdükleri 
ve gönül yolu ile bağlı oldukları ana vatanlarıdır. Avrupa'da yaşayan 

61 N. Abadan-Unat, Turkish  Workers  in Europe, 1960-1975, E.J. Brill, 1976, sh. 11 
62 N. Abadan-Unat, "Turkish External Mobility and Social Mobility" in Ed. P 

Benedict, E. Tümertekin, F. Mansur, Turkey,  Geographic  and Social  Perspectives,  E.J. 
Brill, Leiden, 174, sh. 397 
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işçilerin çoğunluğu yurt dışında iken endüstride çalışmalarına karşın 
anayiırda döndüklerinde küçük bir girişimci ya da gelirleri ile geçi-
nen emekliler gibi yaşamağı tercih ediyorlar63. 

Sürekli olarak fizikî  hareketlilik halinde yaşayan bu insanlar ken-
dilerini ana yurdda eskisine göre daha yukarı bir toplumsal konumda 
görmektedirler. Sahip oldukları işten birikimleri, artan satm alma güç-
leri ve yaşam deneyleri nedeni ile hayata karşı daha büyük bir güven 
beslemektedirler. Bütün bu gelişmelere rağmen bu işçilerin çoğu kül-
türel kişilikleri açısından bir çıkmazla karşı karşıya bulunmaktadırlar. 
Bu çıkmazın başlıca nedeni hem dışarıda, hem öz ülkelerde karşılat-
tıkları yalnızlık ve yabancılaşmadır. Öyle de olsa î. Yasa, S. Güven 
ve A. Gitmez'in vurguladığı üzere "Alamanyalt" ya da "Göçmen va-
tandaş" yeni toplumsal tabakalar yaratmakta ve böylece Türkiye'nin 
ekonomik yaşamı ile siyasal seçeneklerini etkilemektedirler. 

Sonuç 

Dış göç son yirmi yılda Türkiye'nin toplumsal değişmesini en faz-
la hızlandıran etken olmuştur. Bu önemli nüfus  akımının endüstri 
alanında "eğitilmiş, taze ve nitelikli bir işgücünün" oluşturduğunu ileri 
sürmek abartmalı bir değerlendirmedir. Bu tür bir iddia ölçülebilir bir 
gerçekten ;ok belli amaçlara yönelik toplumsal ve siyasal bir mytos'dur. 

Yeterli planlama ve isabetli öngörüş yokluğu nedeniyle bugüne 
kadar çok büyük insan ve para kaynakları israf  edilmiştir. Bununla 
beraber dış göç yirminci yüzyılın son çeyreğinde hemen tüm ekonomik 
sistemlerin temel bir öğesi haline gelmiştir. Geçmişin eksikliklerini 
gidermek amacı ile gönderen ve kabul eden ülkeler iyi tasarlanmış ve 
rasyonel esaslara dayanan sosyal yasama faaliyetleri  oluşturabilirleıse, 
karşı konulmaz bir dinamizm temsil eden bu önemli toplumsal süreçten 
etkin ve kalıcı etkiler sağlayabilirler. 

63 N. Abadan-Unat, Le non-retour a l'industrie, trait dominant de la chaine migra-
toire turque, Sociologie  du Travail,  3 /72, P. 292 
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