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"Radikaller Kararnamesi"nin 50. Yllinda

Fed.eral Almanya'run ilk SPD1i
ba~bakam WiUy Brandt, 28 Ekim
1%9'da yaphg:l ilk a~udamasm~

da, "daha fazla demokrasi ic;in
cesaret" ("mehr Demokratie wa
gen") slogaru alhnda "yeni bir
dönemin" ba~ladl~m Han etti.
SPD'nin sava~ sonrasmda gide
rek daha saldlrgan anti komü
nist 9zgiSinde kalaca~ orlaya
koyan Brandt, SSCB ve VallOva
Pakh ülkeJerine yönelik "özel bir
politika" izleyeceklcrini de a9Jc
lad!.

"Özel bir politika" ülke i9r'de
de izlendi: 28 Deal< 1972'de Eya
let Ba§bakanlar Konlcransl'ndll;
"Radikaller Karamamesi" ka
rar albnda almdl ve "Anayasa
d~mam oldutu $Üphe edilen
ki§ilerin kamu görevinden um
la§trnlmasl veya göreve almma
masmm" önü al;lldl.
Kamuda c;ah§an veya orada i§
b~vurusWlda buJunan herkes,
gelecekte otomatik olarak siyasi
olarak "soru§turulmahdll"'. Du
prosedÜT bazJ. federal eyaIetlerde

1991 ythna kadar uygulandl.
A§ag. Saksonya eyalet parlamen~
tosu bu konuyu 16 Arahk 2016'da
eie aldl. Eyalet parlamentosu bel
gesinde radikaller karamamcsi·
nin etkileri ~yle tarif ediliyordu:
"Özellikle, 'yönetmelik' yardl·
rruyla, ülke ~apmda yakla~lk 3,5
milyon ba~vuru, siyasi 'güveni~

lirlik1eri' a9smdan i~ ahm yet~

kilileri taraftndan tarandl. 5u
yetkililer 'bulgularuu' bu dönem
de siyasi muhalifler hakkmda
toplam 35.000 dosya haztrlayan

'Verfassungsschutz'dan aldJ1ar.
"Radikaller Karamamesi"nin bir
sonucu olarak, 0 dönemde Al·
manya Federal Cumhuriyeti'nde
11.000 resmi mesleki yasakJama
prosedürii, 2.200 disiplin prose
dürii, 1.250 ba~vuru reddi ve 265
görevden alma gündeme geldi.
Federal Anayasa Mahkemesi
herhangi bir anayasa ihlaU tes
pit etmezken, mesleki yasakla
rm uygulanmast Avrupa Adalct
Divaru ve diger uluslararast ku
rul~lar tarafmdan insan haklan
ihlali olarak kmandl\ 5u dururn
en fazla okul hizmeti özellikle
19701erde ve 19801erde ba~vu~

ranlann i~ almmamasl ve ög~

rebnenJerin i~ten I;lkanlmasmda
y~dt. ytllarca süren yorucu
süregerden soma, etkilenenJe
rin ~ogu farldt bir kariyer yolu
bulmak zorunda kaldt. Ancak
hemen her meslekten komünist,
sosyalist örgiit mensuplan, ban~
hareketi aktivistIeri, degi~ik par~

tilerden se9mlerde aday olanlar
veya partilere desteklerini a9kJa
yanlar so~turma ve yasakJarm
hedefi oldu."

A$A~I SAKSONYA
EYALETINDEN KARAR
16 Arahle 2016'daA~~ Saksonya
eyalet parlamentosu bu konuda

~u kararlan aldt:
• 5iyasi giidümlü meslek yasak
lan, casusluk ve $üphclerin bir
daha asla demokratik anayasal
devletin kullandlgl ara~lar olma
maltdtr.
• Sözde radikaller karamamcsi
nin uygulanmast A~g. Saksonya
tarihinde utan~ vcrici bir bölü
mü temsiI etmi$tir ve olanlardan
a9k~a p~manhkduyulmaktadlr.
• A$ag. Saksonya'daki tedbirler
den etkilenen insanlarm, du~
malan, mesleki yasaklar, uzun
mahkeme i$lemleri, ayrunoltk t
ve hatta i$sizlik yoluyla geni$ bir
yclpazede ao .;ektigi kabuJ c9il~

mi~tir.

• Ourumdan etkilenenJere say
St duyuJmakta ve itibarlan iade
edilmektedir.
• 5u kararname ve prati~e yan·
Stmasl ned.eniyle 19801erin or~

talarma kadar, gec;im kayna~lOI

kaybetme korkusu yarahJarak
siyasi konumlandtnna engeUen~

di. Casusluk ve fikir su.;larma ek
olarak, etkilenenler genellikle ytl
larca süren mahkeme i~lemlerine

ve i$Sizlige katlanmak zorunda
bmooJd.tlar.
• "Toplumun geni$ kesimlerin~

de gözlemlenme, ihbar edilme
korkusu ve daha sonra olumsuz
mesleki sonu.;}ar ortaya I;lkb."

,;

... ,( ,Mesiek yasaklarlna kar~1 mücadele
sendikalarln görevidir'

nin ~yeri i.Ki temsilcili~deydi.m. 5lIf bir partiye ait oldu~dan

2019'dan beri emekliyim. 5u mes-- ~pheleniliyo~ diye i~ini kusursuz
~ek. yasa~ .~lmasa, ~ ~~o daha yapan insanlan ~ten atamazsuuz.

Bilimde "radikaller
kararnamesi"
9 ~ubat 2000'de dilbilimci Or.
Johannes Meyer·Cingwersen
59 ya$mda öldü. 1973 yllinda
Essen Üniversitesi'nc geldi.
Ancak 1986 yilina kadar - 46
y~a kadar - orada kalto
bir sözlC$me imzalayama
W. Üniversitenin ölüm ilaru
~yle diyor: "Johannes Me
yer~Ingwersen ~vresinde

~i1c:p.l vP lriiltiirPl ~itli1i~



,Mesiek yasaklarlna kar~1

sendikalarln görevidirj

1969'da yaph~ ilk a(;I1darnasm
da, "daha fazla demokrasi il;in
cesaret" ("mehr Demokratie wa
gen") slogaru alhnda "yeni bir
dönemin" ba§ladignu ilan etti.
SPD'nin sava§ somasmda gide
rek daha saldrrgan anti komü
nist <;izgisinde kalacagnu ortaya
koyan Brandt, SSCB ve Var§ova
Pakh ülkelerine yönelik "özel bir
politika" izleyeceklerini de a<;1k
ladI.

lOTHAR lETSCHE

Alman Sendikalar Birligi (DGB)
Freiburg §ube ba§karu olan Wer
ner Siebier, 50 yll önceki meslek
yasaklarmdan etkilenenlerin olu§
turdugu bir giri§irnde yer ahyor.
Kendisiyle ya§adlklan, §irndiki
durum ve talepleri üzerine konu§
tuk.

Radikaller Kararnamesi ile ilgili
kendi deneyimlerinizi anlahr ml
Slmz?
- Postanede mektup da~hclSlY

dlffi. 1970 Yllmda, 14 ya§mda <;1
rakllk egitimine ba§ladlffi. Sendi
ka gen<;liginde ve SDAJ'da gen<;lik
'temsilcisiydirn. AnayasaYl Koru
ma Dairesi tarafmdan gözetlen
dirn ve a§lfl sol <;evrede yer aldl
~a karar verilerek mahkemeye
<;agnIdlffi.
1982 Yllmda disiplin soru§turmasl
ba§latlldI. 1984 Yllmda i§ten ahl
dlffi. itiraz ettim ama kaybettim.

Neyle su~landImz?

- 23 ya§mdayken SDAJ etkinlik-

let Ba§bakanlar Konferansl'nda,
"Radikaller Kararnarnesi" ka
rar alhnda almdl ve "Anayasa
dü§maru oldugu §üphe edilen
ki§ilerin karnu görevinden uzak
la§tmlmasl veya göreve almma
masmm" önü a<;lldI.
Kamuda <;ah§an veya orada i§
ba§vurusunda bulunan herkes,
gelecekte otomatik olarak siyasi
olarak "soru§turulmahdrr". Bu
prosedür bazI federal eyaletierde

lerine kahhp katllmadigun, gen<;
lerin i§sizligi konusunda bir ko
nu§ma yapip yapmadl~m,DKP1i
olup olmadl~ soruldu. 1982'de
eyalet meclisi ve yerel se<;irnlerde.
DKP'den aday oldugum i<;in ikinci
bir dava a<;l1dI.

Postanedeki bu durumunuz ne
kadar sürdü?
- Bundespost 0 zarnan bir devlet
kurumuydu. <::ah§anlarm <;ogu
memurdu. Bugün postane, demir
yollan, bir<;ok hastane ve 0 zarnan
lar karnu hizmetinin par<;asl olan
diger §irketler gibi özelle§tirihni§
durumda.

OAYANI$MA GÜ~LÜYOO
o dönem nasd ge~indiniz?

- i§sizdirn, büro ve nakliye §ir
ketlerinde <;ah§hm. <::ocuklarlffi
vardl. 1991'de Freiburg'da bana
uygun olan bir mektup da~hcili~

i<;in i§ ilaru verildi.
Ba§vurdum arna .{Jostane bana i§
vennek istemedi. I§ mallkemesine
a<;h~ davaYl kazandlm. Daha
soma özelle§tirilmi§ olan postane-

tosu bu konuyu 16 Arahk 2016'da
eIe aldI. Eyalet parlarnentosu bel
gesinde radikaller karamarnesi
nin etkileri §öyle tarif ediliyordu:
"Özellikle, 'yönetmelik' yardl
ffilyla, ülke <;apmda yakla§1k 3,5
milyon ba§vuru, siyasi 'güveni
lirlikleri' a<;1smdan i§e ahm yet
kilileri tarafmdan tarandI. Bu
yetkililer 'bulgularllli' bu dönem
de siyasi muhalifler hakkmda'
toplarn 35.000 dosya hazrrlayan

nin i§yeri i§<;i temsilciligindeydim.
2019'dan beri emekliyirn. Bu mes
lek yasa~ olmasa, 500 euro daha
fazla emekli maa§1 alacakhm

HalkIn tepkisi, dayam§ma nasd
dI?
- i§ten <;1karIlmarna ve genel ola
rak mesleki yasaklara kar~)l Fre
iburg'da, Almanya genelinde ve
yurtdl§mda geni§ bir dayaru§ma
hareketi vardI. Alman Posta Sen
dikasl'nm (2001 YI1mdan itiba
ren ver.di) dayaru§masl özellikle
önemliydi.
Sendikalar, <;ah§ma hayahnda ay
rlfficrnga kar§1 mücadele etmek
zorundadrr. DGB de aym görü§te
oldugundan "50 YIlllk mesleki ya
saklar - temel demokratik haklan
savunun!" <;agnsllli destekliyor.
(bkz. www.berufsverbote.de).

TAZMiNAT ÖOENMELi
A§a~ Saksonya eyalet parlamen
tosunun karan hakkInda ne dü
§ünüyorsunuz?
- Temelde iyi. Diger eyalet parla
mentolarmda da benzer kararlar
var. Maalesef tazminat almaffilZ
gerektigi belirtihniyor.
Bilimsel bir soru§tunna yapl1sa iyi
olur. 1985/86 gibi erken bir tarih
te, Ulusiararasl <::ah§ma Örgütü
(ILO) bir<;ok somut vakaYl, kesin
uygularnaYl, yönergeleri ve mah
kerne kararlanm etrafhca inceledi.
Yasaklarm, ulusiararasl kabul gör
mü§ temel i§ hukuku nonnlanyla
tutarslZ oldugunu söyledi.

sosyalist örgüt mensuplarl, ban§
hareketi aktivistleri, degi§ik par
tilerden se<;irnlerde aday olanlar
veya partilere desteklerini a<;lkla
yanlar soru§turma ve yasaklarm
hedefi oldu."

A$AGI SAKSONYA
EYALETiNOEN KARAR
16 Arallk 2016'da A§a~ Saksonya
eyalet parlarnentosu bu konuda

ücadele

Srrf bir par~ye ait oldugundan
§üpheleniliyor diye i§ini kusursuz
yapan insanlan i§ten atarnazsilllZ.

ANAYASAYI KORUMA OAiRESi
HEP PROBLEMOi
AnayasaYl Komma Dairesi 0 za
man nasd bir rol oynadI ve bu
günkü rolü ne?
- Tüm meslek yasaklannm en bü
yük sorunu bu! Kirnsenin kontro
lünde olmayan gizli servis 'a§lfl
u<;larm', 'demokrasi dü§manlan
nm' vb. kim oldugunu kendisi be
lirliyor.
Bir zarnanlar Gestapo deneyimine
sahip ki§iler tarafmdan kurulan
bu daire, 2018 YI1ma kadar alh yI1
boyunca Hans-Georg Maassen ta
rafmdan yönetildi.
Bugün hala Bavyera'da karnu hiz
metine ba§vuran herkese sunulan
sorularda dü§man örgütlerin liste
si görüiebilir.
Nazilerle mücadele eden Nazi Ko
vu§tunnasma Ugrayanlar Birligi,
neonazi terörist gruplan, Sciento
logy Kilisesi ve bu kilise tarafm
dan zulme ugrayanlarm demegi
-her §ey "a§ml1k" anahtar kelime
si alhnda bir sos halinde kan§hrl1
ffil§ durumda.
Sizi hasta edecek islarnalislarn
cl-terörist/yabancl-a§lflhk<;l giri
§irnler i<;in bir degerlendirme liste
si var. Almanya'daki Türk ve Kürt
toplumunun demokratik örgütleri
ve kültürel demekleri, bozkurtlar
ve a<;1k teröristlerle aym nefeste
anillyor.

kaybetme korkusu yaratllarak
siyasi konumlandrrma engellen
di. Casusluk ve fikir su<;larma ek
olarak, etkilenenler genellikle yll
larca süren mahkeme i§lemlerine
ve i§sizlige katlanmak zorunda
buakIldl1ar.
• "Toplumun geni§ kesimlerin
de gözlemlenme, ihbar edilme
korkusu ve daha soma olumsuz
mesleki sonu<;lar ortaya <;1kh."

Bilimde "radikaller
kararnamesi"
9 $ubat 2000'de dilbilimci Dr.
Johannes Meyer-Gingwersen
59 ya§mda öldü. 1973 YI1mda
Essen Üniversitesi'ne geldi.
Ancak 1986 YI1ma kadar - 46
ya§ma kadar - orada kaha
bir sözle§me imzalayarna
dl. Üniversitenin ölüm ilaru
§öyle diyor: "Johannes Me
yer-Ingwersen <;evresinde
dilsel ve kültürel <;e§itlili
gin geli§mesi tesadüf degil.
<::ünkü 0 yardlm isteyen tüm
gö<;menlerin ve <;ocuklannm
(ömegin Arap<;a, Srrp-Hrr
vat<;a, Fars<;a, Türk<;e, Kürt
<;e, Yunanca ...) sadece dille
rini konu§makla kalmaYlP,
ara§hnna ilgi alaru yabana
<;ocuklarm okulda ve top
lumda §anslarllli arhrmaya
yönelik dürüst ve sarslimaz
ilgiydi: Sadece frrsat e§itligi
talep etmekle kalmadl, aym
zarnanda ger<;ekle§mesine
katklda bulunmak i<;in <;aba
harcadl."

1971/72'de, diger dört Al
man üniversitesi, profesör
lük i<;in se<;kin dilbilimci ve
kendini i§ine adaffil§ ögret
meni se<;mi§ti. Wikipedia'da
"19701erde ... egitim yoluyla
daha fazla frrsat e§itligi i<;in"
<;ah§h~ söylenen Hessen'de
ki Ludwig von Friedeburg
da dahil ü<; sosyal demokrat
egifun ve bilim bakaru bunu
engelledi. Stuttgart Üniversi
tesi, ögrencileriI)., meslekta§
larmm ve sendikasl GEW'in
protestolarma ragmen,
1973'te Meyer-Ingwersen'i
Akademik Konsey üyeli
gi görevinden aldI. Nedeni
DKP1i olmasIydi!
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