
1989 AVRUPA PARLAMENTOSU SECIMLERININ, SECIMONCESI 
VE SONRASINDA SIYASAL PLATFORM VE KAMUOYU 

ACISINDAN INCELENMESI 

Sevgi Gen~ay INECI* 

GtRtS 

Avrupa Parlamentosu, Avrupa Toplulugunun dant§ma organ1d1r. Gide
rek artan agtrhgmm gil~lenmesi, siyasal yaplSlmn bu yonelimi destekler nite
likte siyasal gruplarmm yogunluguna baghdtr. 

1979 ilk genel se~imlerinden bu yana 10 yil g~mi§tir, 1989 Avrupa Par
lamentosu se~imleri Toplulugun soz konusu kurumsal yaptsmda nasil degi
§iklikler getirecektir? Bu nedenle 15 ve 18 Haziran 1989 se~imleri i~in, se
~im kampanyasmm ba§lamasmdan itibaren kimi iilkelerde yogun kimi 
iilkelerde de ~ok sessiz bir kampanya siirmii§tiir, olu§turulan kampanyaya go
re kamuoyu motive olmu§ ve sonu~lar Parlamento'ya yanstmi§tlr. 

<;ah§manm birinci bOliimiinde kamuoyunun neden bu kadar onemli ol
dugu vurgulanmaya ~ah§Ilmi§, ikinci bOliimde ise se~im oncesi siyasal plat
form ve olu§an kamuoyu incelenmi§tir. <;ah§ma Fransa'da yapildig1 i~in 

Fransa Topluluk iilkelerinden ayn olarak incelenmeye ~ah§Ilmi§tlr. 

<;ah§manm ii~iincii bOliimiinde se~im sonras1 siyasal platform yine iki 
klSlmda; Fransa'da ve genel olarak Avrupa Toplulugunda olmak iizere ele 
ahnmt§trr. 

• Ara~nnna Gorevlisi, Marmara Universitesi Avrupa Toplulugu Enstitiisii 
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BOU)M 1: KAMUOYU NEDtR? 

1) Kamuoyu Nasd Olu§ur ve Bi~imlenir? 

Kamuoyu ~ok ~e§itli §ekillerde tammlanabilir. Yaygm bir tamma gl:)re, 
kamuoyu "tarti§rnah bir konuda ifade edilen fikirler, g{)rii§ler ve izlenirnler
dir<O. Diger bir tan1rna gl:)re de kamuoyu "anla§rna ve benzerlik derecesine 
bakJlmakslZln belirli bir konu hakkmda ifade edilen g{)tii§lerin toplam1drr"<2>. 

Kamuoyunun giinliik dilde ula§tigi anlarn ile siyaset bilirninde kazandi
gi anlarn arasmda biiyillc fark oldugu gl:)ze ~arpar. Giinliik konu§rna dilinde 
karnuoyu denince" tiirn halkm veya en azmdan balk ~ogunlugunun sanki do
gu§tan sahip olduklar1 ve gl:)tiinrneyen bir giiciin diirtiisii ile eri§tikleri, dogru 
yolu bilen ve gl:)steren ve de hiikiirneti her an denetlernek i~in bekleyen top
turn kanaatine at1f yaptlrnaktadrr". Oysa ~agda§, teknik anlamda kamuoyu, 
"tarti§rnah bir kamu sorunu hakkmda gl:)rii§lerini duyuran, ifade eden birey
lerin ve gruplann dii§iinceleridir; Bunlar genel niifusa oranla ~ogunluk da 
olabilir, azmhkta da kalabilir(3>. 

Bau dernokrasilerinde kamuoyunun olu§urnu genellikle ii~ tabakah bir 
pirarnide benzetilir: Pirarnit tabaruru rneydana getiren alt ve en geni§ tabaka
da balk y1gmlan yer ahr. Bu y1gmlar kamuoyu a~1smdan pasif bir l:)zellige 
sahiptir, ~iinldi bir~ok kamu sorunlar1 kar§ISmda ilgi ve bilgi dereceleri dii
§illctiir<4>. Pramidin orta tabakasm1, "ilgilileri" ilgili azmhk denen aktif balk 
grubu rneydana getirir. Bu tabakanm l:)zelligi, i~ ve di§ politikanm olu§ sUre
cine ilgi duyrnas1 ve bu siirece kattlmasidir. Pirarnidin tepesinde ise "kamuo
yu yaraticilan" denen fertler ve gruplar bulunur. "Karnuoyu yaraticllan, top
turn i~inde ~ok kii~iik bir grubu te§kil etrnekle beraber, karnuoyunun hem 
kapsam1 hem de olu§turulrnasi baklrnmdan ~ok l:)nernli bir rol oynarlar. Ka
rnuoyu yani hem pasif halkln hem de aktif halkln sahip olduklar1 ve ifade et
tikleri kanaatler, ~ogunlukla kamuoyu yaraticilannm {)nee kendi kafalannda 
§ekillendirdikleri, sonra toplurn i~inde dola§Irna sunarak etrafa yaydiklan ka
naatlerdir<5>. 

Yapdan ara§tirmalar, kamuoyunun, bagrrnsiz bir degi§ken §eklinde ken-

(1) Alain GIRARD, L'Oplnlon publlque et Ia presse, 
Paris 1958 s.3 

(2) Nennin ABADAN, Halk Etldlr1 Mefbumu ve Teslr Sahalan, Ankara, 1956, s. 28. 
(3) Duygu SEZER, Kamuoyu ve D•!l Polltlka, Ankara, 1972, s. 24. 
(4) Duygu SEZER, a.g.e., s. 78. 
(5) a.g.e., s. 79. 
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dili~inden olu§madt~mt, "dt§ardan yt>neltilen kanaatlerin baskls1 altmda ve 
onlara ba~1mh olarak varolan, beliren veya olu§an ba~lffih bir de~i§ken oldu
~unu gt>stermektedir"<6>. 

Kanaatlere bi~imlendiren unsurlar, bireyin ki§iselt>zellikleri ile ilgili un
surlar ve bulundu~ ~evre ile ilgili unsurlar olarak ikiye aynlabilir<7>. 

Kanaatleri §ekil veren; bireyin ki§iselt>zellikleri ile ilgili unsurlar, ki§i
nin hayau boyunca edindi~i tavulandlr. "Bireyin bir sembolti; bir nesneyi ve
ya ~evresindeki sorunlarm bir yt>ntinii olurnlu ya da olumsuz bir bi~imde de
~erlendirmesi t>n e~ilirni olarak tarurnlanan ve uyum sa~layan, benli~i 
koruyucu, de~er ifade edici ve bilgi edici fonksiyonu oldu~ bildirilen tavtr
larm bireyin kanaatlerini yaklndan etkiledi~i gt>rii§ii yaygmdtr. Y a§antllart 
boyunca depoladtklan, hem zihinsel hem de duygusal yt>nleri olan bu t>n e~
limlerin yardtmtyla bireyler kar§Ila§ttklart durumlarda ne gibi bir davram§ 
gt>stermelerinin uygun oldu~nu saptarlar<8>. 

Ba§ka bir deyi§le sezgiler kahplar t>nyargllar, t>ne~lirnler gibi unsurlar 
t>zellikle, pirarnidin tabamndaki yt~nlara ait bireylerin kanaatini olu§tururlar. 

Kanaatin olu§masmdan rol oynayan ~evresel unsurlar ikiye aynlabilir: 
Gruplar ve teknik ara~lar. 

Gruplar, aile ve okul gibi yiiziiyiize temasm bulundu~u birincil ve bu tiir 
temasm bulunmadt~I ikincil gruplar1, politik, ekonomik gruplan, baskl grup
larmt i~ine ahr. Modem toplumlardan bu gruplarm bireyin kanaatinin olu§
masmda btiyiik rolii oldu~u gt>riilmektedir. Gruplarla ortaya ~tkan ileti§im 
ili§kileri, bireye, i~inde ya~amakta oldu~u toplumu tanttan ve yorumlayan 
belli ba§h bir ara~ olmaktadtr. Grup kanaatine uyma olayt sadece bireysel gt>
rii§lerin yt>nelmesine etkide bulunmamakta, ayru zamanda bireyin ait olmadl
~~ gruplara kar§I olan davram§lfll, siyasi e~ilimlerini bu yt>neli§ tayin etmek
tedir. 

Bir;eyin Wylece di~er bireylerle olan ili§kileri sosyal davram§ modelleri
nin kabuliinii ve uygulamasm1 sa~layan sosyalle§me siirecini olu§turur. Sos
yalle§me iki a~tdan dile getirilebilir: "Objecktif olarak sosyallle§me; toplum 
kendi kiiltiiriinii bir nesilden di~erine g~irir ve bireyin ~e§itli yeteneklerinin 
geli§mesi i~in uygun yt>ntemleri ve ko§ullan sa~lar. Toplumun objektif bir 
§ekilde algllamakta oldu~u isteklerini, de~er sistemlerini, ideallerini bireye 

(6) Duygu SEZER, a.g.e., s. 22. 
(7) ag.e., s.l9, 
(8) ag.e., s. 20. 
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a~Ilar ve l>zellikle ona dti~en sosyal rolti l>gretir. Subjektif baktmdan sosyal
le~me; bireyin i~inde bulundugu ~evreye uyum sorunudur. Birey i~inde ya~a
digt toplumun davrant~ tarzlanru l>grenir. 

Kanaatlerin olu~masmda diger bir ~evresel unsur, teknik ara~larm bti
ytik roltidtir. Radyo, televizyon, gazete, filim, dergi, kitap, afi~ yoluyla birey
de olu~turulan dti~tincedir. 

Bu ara~lar, olaylart veri~ ve yorumlayt~ ~ekli ile kamuoyunun ~u veya 
bu yl>nde olu~masmda l>nemli etkide bulunmaktadrr. 

2) Kamuoyunun Toplumsal olaylart yonlendirmedeki etkisi. 

Burdeau'ya gore "kamuoyu hareketini doguran basmdtr; hatta kamuoyu
nu uyarmak, ~u veya bu problem tizerine dikkatleri ~ekmek basmm gorevi
dir. 

Basmm kamuoyunu etkileme, olu~turmak rolti, ~u iki esastan dogar: 
gtinltik haberleri iletmek basmm en onemli gorevidir, aynca olaylart yorum
lamak, degerlendirmek de gerekir. Boylece basm, insanlara ne dti~tinecekle
rini gostermede ~ok etkili olmasalar bile, ne hakkmda dti~tineceklerine yol 
gl>stermede tisttin derecede ba~arthdlr. 

· Basm konusunda Maurice Duverger ~u iki probleme dikkati ~eker: Ba
sm olaylan dogru ~ekilde vermekte midir? Basm olaylart etkisiz ~ekilde ver
mekte midir? Basm olaylart bazen yanh~ ~ekilde verebilmektedir. Fakat ger
~ege uygunluk problemi kamuoyu ara~ttrmasmdan ~ok tarih~iyi ilgilendirir: 
Tarih~i olaylart dogru ~ekilde tesbit etmeye ~ah~tigi halde, kamuoyu ara~tm
CISI olaylan kamuoyunun nasll ogrendigini, yani ona olaylarm nastl sunuldu
gunu ara~ttrmaktadtr. 

Tarih~i i~in belgelerin ger~egi yansttmast ilk aranan ko~uldur, kamuoyu 
ara~tlrlClSI i~in ise, kamuoyunun olu~masma etkide bulunmu~. yanh~ maksat
h, birbiriyle ~at1~an her ttirlti beige onem ta~tr<9>. 

Kamuoyu, !dare edenler ve edilenler arasmdaki kar~Ihklt etkile~me sti
recinde degme noktalarmdan biridir <10>. Bu nedenle i~ ve d1~ politika alanm
da etki derecesinin genellikle farkl1 oldugu gl>zlenmektedir. t~ politika konu
lan bireylere daha yakm, olduklan i~in, bireylerin ya~antlsmdan uzak ve 
bilgisi tecrubesi d1~mdaki d1~ politika sorunlarma ili~kin kamuyonundan ge
nellikle daha etkilidir. 

(9) Maurice DUVERGER, Met.bodes des Sciences Socialcs Paris, 1961, s. 99. 
(10) Duygu SEZER, ag.e., s.l. 
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BOLUM II: SE~tM ONCESt StYASAL PLATFORM 
VEKAMUOYU 

1) Fransa'da, 

A~agtdaki anketler ve kamuoyu yoklamalan boyunca Franstz se~menin 
ne m~ude Avrupa Toplulugu bilincine sahip oldugu, bu ideate ni~in bagh ol
dugu ya da olmadtgt incelenecektir. Anketlerde sorulan sorular, her biri ayn 
ayn, Avrupa TopluluguDun giderek daha federe bir yaptya ul~masmda Fran
stz se~meninin ne du~undugunu ya da diledigi topluluk Ulkesinde diledigi za
man yerle~me, i~ kurma imkanlarma sahip olma Ulkiisunu ta~tytp ta~tmadtk
larmt ya da bOyle bir geli~menin olup olmayacagt konusundaki kanaatlerini 
ortaya koymaktadtr. 

A~agtda birbirini izleyen tablolarda, Avrupa htikumetinin yaraulmast 
konusunda zihinlerde yatan sorulart uyandtrmak, ortaya ~tkarmak, bOylece 
Toplulugun kurumsal yaptsmm ge~irdigi evrime 320 milyonluk Topluluk 
uyesi se~menlerin bakl~ a~tst ortaya konmaya ~al·~·bm~ur. 

Kendinizi Avrupa Vatanda~1 
olarak gl:>rilyor musunuz? 

-Her zaman ............... % 6 

- Genellikle ................ % 25 

- Pek degil ................. % 35 

- Hi~ bir zaman ........ % 38 

* Daha ~ok merkez partili 
se~menler kendilerine Av
rupah gl:>riiyorlar. 

* Komunistler ve ~m sag 
en ~ekirnser kalanlar. 
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Fransa'ya gOre daha iyi ya~ama ko~ullan olduguna inandtgmtz diger bir 
Avrupa Toplulugu Olkesine yerle~meyi tercih eder misiniz 01)? 

~ubat 1979 

- evet 
- hayu 
- ~ekimser 

Avrupa Siyaseti ile ilgili 
bir~ok gOrO~ arasmdan 
hangisini destekliyor sunuz? 

- Ulusal hOkOmetler arasmda 

37 
58 
5 

YOZde Olarak 

Mayts 1989 

48 
50 
2 

Yuzde Olarak 

Slkt bir i~birligi ....................................................................... 27 

- Kararlann ulusal hukOmetin onayma su-
nuldugu bir konfederasyon .................................................... 28 

- Kararlann Oye Olkeler tarafmdan, ~o
gunlukla ahndtgt ve her Oye Olke tara
fmdan uygulanmasmm zorunlu oldugu 
bir Avrupa federal dev1eti ....................................................... 30 

- <;ekimser .............. ~ .................................................................. 15 

(11) Anket SOFRES, Le Monde Gazetesi i~in 25-26 Ma)'ls 1989 da, 18 ya§mdan biiylik 100 
ki§i iizerinde yapllnu§br, Le Monde 6 HAzi.ran 
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Ortak bir Avrupa hUk:iimeti olsaydt, size gl}re a~ag.daki konulann her bi
rinde Franstz hiikiimetinin mi yoksa Avrupa hiikiimetinin mi karar yetkisine 
sahip olmasnu isterdiniz02>? 

1984 1989 

l:'ranslZ Alman l;eKimser rranslZ Alman l._;ekunser 
HUkllmeti HUkllmeti HUkllmeti HUkUmeti 

% % % % % % 

Askerlik hizmetinin siiresi .... 50 41 9 45 48 7 

Bilimsel ara§hrmalar ........... 20 73 7 24 71 5 

Okul tatillerinin belirlenmesi. 65 24 11 56 36 10 

Vergi miktarlart .................... 65 25 10 46 43 11 

Dt§ politika ........................... 28 62 10 31 58 11 

Okul programlan ................. 63 27 10 50 42 8 

Askeri harcamalar ................ - - - 41 50 9 

A~ag.daki iilkeler arasmdan hangisinin Avrupa Toplulu~na girmesini 
istersiniz<13)? 

Olkeler % 

lsvi~re ........................ ......................................................... 51 

lsv~ .................................................................................... 42 

Norv~ ..................................................•.............................. 38 

Avusturya .......................................................••................... 29 

Polonya ................................................................................ 19 

Do~u Almanya ................................................................... 16 

Macaristan .....................................................................••... 12 

Yugoslavya .......•..•...............•.........................•••...•..........•... 11 

Tiirkiye .......................................................... ~ ...................... 7 

Hi~birinin ........................................................................... 22 

c;ekimser .............................................................................. 7 

(12) Anket SOFRES, Le Monde 6 Haziran 
(13) Anket SOFRES, Le Monde 6 Haziran 
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Frans1z siyasal partilerinin Avrupa Toplulu~u kar§lsmdaki genel tutum
larl i~in ne diyebilirsiniz? 

c;ok olwnlu Olwnlu Olumsuz c;okoluml~ 

Komunist Partisi (PC) 4 20 29 13 
Sosyalist Parti (PS) 33 40 4 1 
A~m sol Parti 3 14 25 17 
Ekolojist Parti (Verts) 14 39 7 3 
FranstZ Sa~ Birlik P. (UDF) 26 42 4 1 
Cumhuriyetyi Parti Grubu (RPR) 24 42 6 2 
Milliyetyi Cephe (FN) 7 16 20 17 

Avrupa parlamentosu se~imlerinde hangi partiye §aDS veriyorsunuz? 

Ankete katdanlar 

Komunist Partisi 

Sosyalist Parti 

PSU (A§m Sol) 

Ekolojistler 

Cumhuriyet~i Parti-Sa~ 
Birlik Partisi 

CSD-UDF 

Radical UDF 

Cumhuriyet Parti Grubu 

Milliyet~i Cephe (A§m Sa~) 

Di~er Partiler 

964 

9 

36 

2 

6 

7 

8 } 17 

2 

21 

7 

2 
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Avrupa Birligi konusunda, size g5re 5ncelikli Oy alaru belirleyiniz 04>. 

% SIRA 

- c;evre konusunda ortak bir politika ............................ 41 1 

- Ki~ilerin serbest dola~lffil ........................................... 41 1 

- Bir Avrupa parasmm olu~turulmast ........................... 31 3 
- Bir Ortak Savunma politikasmm olu~turulmast ......... 28 4 

- Ortak bir egilim ve kOltOr politikast .......................... 21 6 

- A vrupa gOmrOklerinin dt~ rekabete kapaulmast 
(ABD-Japonya) .......................................................... 9 9 

- A vrupa b~kanhgmm genel oyla seyilmesi ............... 7 10 

- c;ekimser ................................................................... 8 

Bu anketlerin yorumu yaptldtgmda Avrupa Parlamentosunun yetkileri
nin gtiylendirilmesi konusunda fazla bir geli~me yok. 2 Franstzdan biri bu 
dti~tinceye kar~tdtr. En yOk kar~t ytkanlar % 67 ile Komunistler, % 65 ile le 
Penci ~m sagctlar, en olumlu bakanlar% 46 ile Merkezciler, % 37 ile sosya
listler % 36 ile yevreciler ve yine % 36 ile Birlikyiler (UDF-RPR). 

Yetki transferi konusunda, belli bir yogunluk, askerlik hizmetinin sOresi
nin belirlenmesi, askeri harcamalan, dt~ politikayt, bilimsel ar~trrmalart bir 

(14) Yiizde oranlanrun toplarm 100 ii ge~r. ~iinkii ankete katilanlar 3 cevap venni§lerdir. 
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Avrupa hUidimetine btrakmayt kabul ediyor. Tersine tatil ganlerinin okul 
programlanrun, vergi oranlarmm ulusal hiildimetlerin inisiyatifmde olmaslDI 
tercih ediyorlar. 

Askerlik hizmetinin saresinin ve dt§ politikanm ulusal hUkametin elinde 
olmasmt isteyenler milliyet~i cepheliler. 

Tatil ganlerinin ve okul programlaflDln bir Avrupa hiikemetince belir
lenmesini tercih edenlerin ~o~ Merkez Partiden. 

Bu 7 alanda, yetkilerin bir Avrupa hukiimetine btraktlmasma taraftar 
olanlar Simone Veil'in taraftarlart yani Avrupa Halk Partisi-Partie Populaire 
europeen-

Avrupa'da siyasi birlige gelince bu konuda belirgin bir ~ekirnserlik mev
cut: 

Siyasi birlige evet diyenler % 30 

Sadece 1§birligine evet diyenler% 27 

Konfederasyona evet diyenler % 28 

Sonu~ olarak se~im Uncesi platformda, Franstz kamuoyunda Avrupa fik
ri ~ok fazla de gil, sadece a~te biri kendisini A vrupa yurtta§t, A vrupah olarak 
gUruyor. Parlamento se~imleri arifesinde yapdan bu anket sonu~larlDI dogru
luyor. SUz konusu ankette, ankete kattlanlarm% 26'st Avrupa vatanda§hgm
dan yana oldu~nu belirtirken % 62'si Franstz vatanda§hgmt surdilrmeyi ter
cih ettiklerini belirtmi§lerdi. 

2) Genel Olarak A vrupa Toplulul'tunda, 

Genet olarak A vrupa Top lulu~ Ulkelerinde Haziran 1989 se~imlerine 
gUsterilen ilgi ~§itli anketler ~e~evesinde incelenmi§tir. Bu ilginin motivas
yonu Topluluga yeterince Unem verilip verilmedigini, kurumsal yaptdaki fe
deralizm isteklerinin kamuoyu tarafmdan nasd kar§dandtgt, hangi siyasal 
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partilerin §ansh oldugu gibi pek ~k konuda bir tahmin belirlemesi yaptlnu§
ur. 

12 Avrupa Toplulugu ulkesinde 11.207 ki§inin kaUldtgt bu anket Nou
vel Observateur dergisi tarafmdan yaptlnu§Ur. 

A§agtdaki sorunlardan hangisi size ~ok Onemlidir? 

Dan Al Yu Is Ir Hoi Por 
FR Bel~ mail na pan Ian ltal Lux Ian te mar nis ka ya pa da ya da kiz tan 

l§sizlik .............................. 98 95 96 95 95 98 98 98 94 92 93 

Fiyat istikrart .................... 95 85 90 89 90 95 90 9(] 89 75 91 

Avrupa Toplulugunda 
Siyasi Birlik ..................... 55 59 56 59 61 64 52 69 61 49 59 

Silahlarm stmrlandmlmast 77 73 81 88 80 88 84 87 77 83 76 

Tanm iirtinlerindeki 
fazlahk .............................. 62 57 74 67 73 74 74 64 67 67 74 

c;evre korunmast .............. 87 88 94 97 85 93 86 92 90 94 81 

Tiirkiye'nin Topluluga 
Kaulmast .......................... 21 24 10 37 42 31 24 26 26 26 38 

1992 Biiyiik Pazanmn 
Getyekl~mesi .................. 73 64 47 53 64 66 63 74 60 57 64 
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A vrupa Parlamentosu uyelerini seymek uzere oyunuzu kullanacak mist
my 05>? 

EVET 

1- I YUNANlST AN %801 

2- IITALYA %741 

3-
IFRANSA %651 

4- IDANIMARKA %591 

5-
IPORTEKlZ %57' 

6- IIRLANDA %54' 

7- IISPANYA %52' 

8- IHOLLANDA %511 

9- I LUXEMBURG %471 

10- IBELc;lKA %461 

11- ltNGfLTERE %351 

12- I FEDERAL ALMANY A %301 

Bu anketlerden bazt (}nemli bulgular ortaya ytkarmaktadrr: !ngiltere ve 
Almanya Avrupa fikrine en az ilgi g(}steren iki ulke. 1992 biiyiik tek iy paza
rmt da (}nemsemiyorlar. Aynca bu iki iilke Avrupa Toplulugu organlarmm 
giiylenmesine de taraftar degil, sonuy olarak Haziran 1989 seyimlerinden oy 
kullanma orarurun bu iki iilkede son derece dii~iik olacagt g(}zleniyor. Fran
sa'ya gelince, Franstzlarm % 73'u 1993'iin r;:ok (}nemli oldugunu kabul edi
yor, bununla birlikte oy kullanma oranmm% 65 olacag1 tahmin ediliyor. Bu 

(15) Le Nouvel Observateur, 15-21 Arahk 1988, s. 50-51. 
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tarihte henuz listeler belli olmadtgmdan yaptlan tahminlere gOre sosyalist 
partinin% 36 ile iyi bir sonu~ alacagt bekleniyor oysa 1984 de oran% W.75 
idi. 1ngiltere'de i§~i partisinin 1talya'da komunist partisinin gerileyecegi tah
min ediliyor. 

BOLUM III: SE<;IM SONRASI SlY ASAL 

PLATFORM VE KAMUOYU 

1) Fransa'da 

Fransa'da se~im sonu~lan 0 6> 

Kay1th se~men saytsi 

Oy kullanan se~men sayiSI 

Oy kullanmayanlar 

G~erli oy 

: 38 348 191 

: 18 636 419 

: %51.27 

18 145 588 

Oy % Sandalye 

UDF-RPR (Union droite francais-) 
Rassemblement de Parties 
Republicaines 

PS (Parti Socialiste) 

FN (Front Socialiste) 

Verts 

Centre 

PC (Parti Communiste) 

Diger (Kii~iik Partiler) 

5 241 354 28.88 26 

4 284 734 23.61 

2 128 589 11.73 

1 922 353 10.53 

1 528 931 8.42 

1 399 939 7.71 

22 

10 

9 

7 

7 

(16) 22 Haziran, 1989; 1~ l§leri Bakanh~ Bildirisi, Le Monde 22 Haziran. 



322 

Frans1z Siyasal Bilgiler Kurumu Ara§tirma Miidtirii ve !FOP Siyasalln
celemeler Dam§manl Jean Luc Parodi Fransa'daki se~im sonu~lanm §U §elcil
de degerlendirmektedir.(l7>: "Avrupa Parlamentosu s~imleri aym zamanda 
hiiktimetler i~in zor bir smav. Eger bir hiiktimet halkm giivenini daha Once 
yitirmi§se, memnuniyetsizlik oylamaya katllmama §eklinde, a~1k bir §ekilde 
kendini gOstermektedir. Yapllan anket ~ekimser oylar hakkmda bir tanlm 
vermiyorsa da dolayh olarak bunu hissettiriyor. Fransa bu seferki parlamento 
se~imlerinden pek paklak ~1kmadl, ii~ ay Onceki belediye se~imlerinde oldu
gu gibi 18 Haziran se~imleri de hiiktimetten yana degil." 

Oyun motivasyonu ile ilgili olarak yapllan anketler ilgin~ sonu~lar orta
ya koyuyor: 

KULLANILAN 
OYUNANLAMI 

Soru: A§ag1daki Olas1hklardan Hangisi Sizin GOrii§iiniize en uygun? 
18 Haziran 17 Haziran 

1989 1984 

- Hiiktimete olan destegimi gOsterdim. 21 23 

- Hiikiimete bir uyanda bulunmak istedim. 
29 13 

- Hiikiimeti kar§l oldugumu belirtmek istedim. 7 38 

- Hiikiimeti hesaba katmadlm. 36 18 

7 8 
- Cevap vermeyenler. 

100 100 

(I 7) 22 Haziran 1989 Le Monde. 
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- Oyun Motivasyon 

Soru: A§agtdaki sorunlardan hangi ikisi verdiginiz oyda Onemli oldu. 

lfoplarr A§m Komunist Ye§iller 
Sol Partisi Merke2 

UDF FN Diger RPR 
% % % % 

- ~evre Koruma 25 22 13 86 17 13 7 56 

- Satm Alma Giicii 18 20 39 8 12 19 11 13 

- G~men 1§ciler 14 6 4 5 7 12 65 9 

- Genclerin Egitirni 15 22 13 6 19 20 6 13 

- Sosyal Y asalar 13 23 31 5 10 7 4 3 

- l§sizlik 18 32 29 10 17 17 19 12 

- Giivensizlik 
10 7 3 3 5 12 33 6 

- Avrupa Biitiinle§mesi 43 18 16 34 70 57 22 26 

- Silahstzlama 7 7 19 19 5 4 2 3 

- Cevap Vermeyenler 4 8 5 2 3 4 4 10 

Bu anketle dikkati ceken bulgular, Avrupa biitiinle§mesine en cok taraf
tar olanlarm Merkez Parti olduguDu, a§lfl solun i§sizlige Onem verdigi, Ko
miinist Partinin satm alma giiciinii On planda tuttugu, a§m sa~n da g~men 
i§ciler iizerinde durdugu gOriilmektedir. 

Jean Marie Colombani "Partiler icin Ba§anstzhk" adh makalesinde 0 8> 

yOnetimdeki iiC partinin toplarn oylarm yartsmdan biraz fazlastru elde edebil
digini, bunun siyasal partiler icin gOzle gOriiHir bir ba§artstzhk oldugunu sa
vunmaktadtr. Bu, Franstz siyasal sisteminde yenile§me mecburiyetini getiri-

(18) Jean Mane COLOMBANI, "Partiler i~in Ba§anstzllk, Le Monde, 20 Haziian 1959, s. 1. 
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yor, 3 parti ba~kanlan bunu gOrmezlikten gelerek, se~im sonu~larmm kendi
leri i~in bir b~ar1 oldug-tinu sOyleyerek ba~arislzhklanru gizlemeye ~all§Iyor
lar. Sadece sosyalist partisi genel sekreteri MAUROY 18 Haziran s~imlerin
de 2 partinin tistiin geldigini kabul etti: <;ekimserler(l9) ve Ye§iller. 

Jean Marie Colombani'ye gOre bu se~im sonu~lar1 Fransa i~in 3 ayn ba
§aflSlzhgl haber veriyor: 

1- Solun 1981 'den bu yana elde ettigi en dii~iik sonu~. 

2- RPR ve UDF'nin ba§ar1s1zhg1. 

3- 1979 dan bu yana en biiytik ~ekimserlik oraru: 

1979'da% 39,2 

1984'de % 42.8 

1989'da % 51.11 

Yine Colombani'ye gOre Ye§illerin dl§tnda partilerin AET hakkmda tutu
mu a~1k ve net degildi, ~ekimserlik bir Ol~iide bundan da kaynaklanmaktad1r. 

Sosyalist partisi se~im kampanyas1 Slfasmda % 40 hk bir ba§an iirnit 
ediyordu. 1984 de popiiler olmamalanna ragmen% 20,76 hk sonu~lan g0z0-
m1ne ahmrsa, 1959 da Mitterand ve Rocard'm ba§ta ve popiiler oldugu §U Sl
rada elde ettikleri bu sonu~ sosyalist partisi i~in ba~m degil. Parti ba~kan1 La
urent FabiUs'a gore, partide "yenileme" ve "geni§leme" yapmak gerekiyor. 
Bunun yaruSlfa Laurent FabiUs sosyalist partinin ba§anslzhgmda, ki§isel so
rumlulugu bulundugu konusundaki gOrii~leri kabul etmiyor<2°>. 

GOzlemcilere gOre, oya kaulmadaki ~ekimserligin beklenilenin iizerinde 
olmasmm nedenleri §U ~ekide belirlenebilir: 

1- K1rsal bOlge ve kOylerde oya kaulmanm kentlere gOre daha az olmas1. 
2- Parti liderlerinin se~im kampanyasmdaki ~abalarma ragmen s~men

lerin tiimii harekete ge~medi. 
3- Frans1z se~meni, 14 ay i~inde 10 uncu defa sand1k ba~ma gitmekten 

yorgun dii~tti. B1kklnllk motivasyonu azalmaktadrr. 

(20) Europe, Agence Intemallonale d'lnfonnation pour la presse, 19-20 Haziran 1989 s.l 
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Topluluk genet diizeyinde oylamaya katilmamn memnuniyet verici ol
madt~t gl)riiliiyor. 1979 da 9'lar dl)neminde topluluk ortalamast % 62 iken, 
lO'lar dl)neminde 1984'de % 60'a dii~mii~tii, bu kez 12'ler doneminde % 58,6 
ya inmi~tir. Kamu oyunun de~i~im evrimini izleyen ar~tlrmactlara gore My
le bir sonuy bekleniyordu, bu nedenle, ~~trtict olmadt~t belirtiliyor. Oylama
mn dii~iik olmastmn belli b~h nedenleri arasmda siyasal partilerin ulusal dii
zeyde yarattlklan h~nutsuzluk ile A vrupa Parlamentosu seyimlerinin 
Avrupa diizeyinde de~il yine ulusal diizeyde iktidar-muhalefet yeki~mesi gibi 
algtlanmast saytlabilir. Oysa ulusal karakterli siyasi partilerin tek bir Avrupa 
parlamentosunda de~i~ik siyasal gruplar iyinde temsil edilece~i bir sistemde, 
Avrupa bilinci ta~tyan, ulusal karakterinden artnmt~ ve Toplulu~n amaylan
na uygun hareket edecek e~ilimlere sahip olmast gerekir. 

Oylamayt olumsuz yl)nde etkileyen, yekimserli~i artttran di~er nedenler 
arasmda, seyim sistemlerinin iilkelere gore de~i~iklik gostermesi ve seyimle
rin tiim Topluluk iilkelerinde ayru giinde yaptlmamast yer ahyor. Bu, bir 
skandal! olarak niteleniyor. 

Ulkelere gore oylamaya kattlma oraru % 

Belyika 
Danimarka 

Frans a 
Yunanistan 

tspanya 
!rlanda 

Italy a 
Luxembourg 

Portekiz 

Hollanda 
Bati Almanya 
1ngiltere 
Ortalama 

* Ayru zamanda Ulusal Se9imler 

1979 

91.3 
46.8 

60.7 

63.6 

85.5 
88.9 

57.8 
65.7 
32.6 
62 

1984 

89 
53 

57 
76.85 

52 

83.9 

88.89 

50.5 
56.8 
32.4 
60 

1989 

92.1 
46 

50.4 

77.7 * 
54.8 

68.2 * 
81.5 
89 
51.2 

42.2 

61.5 
37 
58.6 
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- Parlamentoda Siyasal Grupla~ma 

Avrupa Parlamentosunda sandalye da~lllffit Ulkelerin kontenjanlanna 
goredir. Parlamentodaki oturrna plam da iiye iilkelere gore de~il siyasal go
rii~lere goredir. Ome~in Yunan, Italyan ve Franstz Komunistleri birarada 
otururken, Alman lngiliz ltalyan ve Frans1z Merkez Sa~cdan da Parlamento
nun aym ktsrruru payla~maktadtr. 

Parlamentoda ~u gruplar yer ahr: 

Sosyalist grup 

A vrupa Halk Partisi 

(Partie populare euro¢en) 

Demokratlar 

Komunistler 

- Parti Programlar1 

Liberal Demokratlar 

A vrupa Demokratlar Birli~i 

Gokku~a~1 grubu 

Sa~ Partiler 

Sosyalist grup: Topluluk diizeyinde bir sosyal haklar yasasmm haZlflan
mast, i~ ve ~ah~ma ko~ullarmm iyile~tirilmesi, i~sizlik konusunda ve gen~le
rin e~itimi konusunda ortak ~ah~ma yapllmas1. 

Avrupa Halk Partisi: Kurumsal yapmm geli~mesi, Topluluk organlarmm 
gii~lenmesi, mal hizmet ve ki~ilerin serbest dola~tmmm 1992 hedefine goret 
iimiiyle ger~ekle~tirilmesi. 

Liberal demokratlar: Kurumsal yapmm gii~lenmesine oncelik tammakla, 
federal A vrupa devleti fikri, bunun yarunda kiiltiirel kimliklerin sakh kalma
stru savunmaktadtr. 

Gokku~agt grubu: Sosyalist grup i~erisinde ayn bir grup olu~turan bu 
grup, ~evre sorunlanna a~1rhk veriyor. !nsan sa~h~1, insan hayatl ilk once in
sarun ya~ad1~1 ~evrenin bozulmamasma ba~h diyen ye~illeri ~evrecileri kap
samaktadrr. 

Sa~~~ grup, ulusal, kiiltiirel kimli~in korunmas1, yabanc1 i~~ilerin Toplu
luk diizeyinde oturma, yerle~me ve serbest dol~Imlarmm ulusal yapdar1 
olumsuz yonde etkiledi~ini savunmaktadrr. 

Sosyalist grup ise, sosyal Avrupa'yt ger~ekle~tirebilmek, Topluluk iiyesi 
iilkelerde bir ortak minimum sosyal haklar yasas1 hamlanmas1 iizerinde dur
maktadrr. 
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Belli b~h bu biiyiik gruplann di§mda "kaytth olmayanlar" ve "digerleri" 
ba§hg1 altmda iki parti grubu bulunmaktadtr. Birinci grupta siyasi egilim ba
klffimdan hi~ bir gruba girmeyen partiler, ikinci grupta ise se~irn sistemleri
nin farkhhg1 nedeniyle, ulusal diizeyde mevcut olmaytp Avrupa Parlamento
suna girmeyi b~aran kii~iik partiler yer ahr. 

A§agtdaki tabloda, 1979 ilk genet dogTUdan s~imlerden beri, A vrupa 
Parlamentosunun siyasi kompozisyonunun evrirni incelenmi§tir<21> • Siyasi 
gruplarm olu§mast her yll yasama dOneminin ar;:Ilmastyla ba§lar. Miizakerele
re gOre bu gruplar her yll i~in degi§ik olabilir. 1981 de Yunanistan'm 1986'da 
tspanya ve Portekiz'in Topluluga girmesiyle gruplar ir;:inde kirni egilimlerin 
yOnii giderek giir;:lenmi§tir: Sagcllar grubu i~inde ~m sagcllann, sosyalist 
grup i~inde ye§illerin oldugu gibi. 

Grup 1979 1981 1984 1987 1989 

Sosyalistler 112 124 130 166 182 

A vrupa Halk Partisi 108 117 110 113 106 

A vrupa Demokratlan 64 63 50 66 48 

Komunistler 44 48 41 48 42 

Reformcu Liberal Demokratlar 40 38 31 46 44 

A vrupah Demokratlar Grubu 22 22 29 29 19 

Gokku§ag1 11 12 20 20 23 

A vrupalt Sagcllar 16 16 16 

Kayttlt Olmayanlar 10 10 7 14 8 

Digerleri 30 

410 434 434 518 518 

(21) Europe, Agence intemationale d'infonnation pour Ia presse, 19-20 Haziran 1989, Bruxel
le, s.3. 
* Yunanistan'm Toplulu~a giri§ 
* lspanya'run Toplulu~a Giri§i. 
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- 1989 Se.;im Sonu.;larmm Degerlendirilmesi 

Bek.lenilenin aksine sosyalistler 1ngilere'de ve Danimarkada gozle goru
liir bir ilerleme gosterdiler. 1talya'da da bir hayli ilerleme gosterdiler. Yuna
nistan'da ise kaybettiler. Diger iilkelerde sosyalistlerin durumu ise az ~ok es
ki durumlarmt koruma §ek.linde. 

Htristiyan demokratlar ise Yunanistan'da ve Hollanda'da ilerleme goste
rirken Batt Almanya'da ve diger tilkelerde oy kaybma ugadtlar. Muhafaza
karlar ise lngiltere'de hiisrana ugradtlar denilebilir. Danimarka ve 1spanya'da 
da biiyiik Ol~iide gerilediler. lngiliz muhafazakarlanmn ugradtgi ba§lfiStzhk 
nedeniyle 12 sandalye kaybeden Avrupa Muhafazakarlan 1spanya'da ulusal 
diizeyde ugadtgt ba§anstzhkla birkere daha zaytflamt§ oldular. 1spanyol 
balk partisinin 15 iiyesi grubu terkedip Hrristiyan demokratlara kaydt. Boyle
ce 1spanyol sagt, Htristiyan demokratlar yaranna gii~lenmi§ oldu. 

lngiltere'de Muhafazakarlarm gerilemesi biiyiik Ol~iide Thatcher'm Top
luluk.la ilgili mesajlarma Komisyonla ilgili olarak "Bruksel Biirokratlart" di
ye soz etmesine baglamyor. Thatcher'm bu mesajlart bir anti-Avrupa, anti
Sosyalist olarak yorumlandt. l§~i partisi, 1975'ten bu yana ilk se~im zaferini 
kazanrnakla kalmaytp Muhafakar partisini de 1 milyon fazla oyla 7 puanla 
a§mt§ durumda. l§~i partisi oylann % 40'm, Muhafazakar Parti %34'iinii aldt. 

Boylece Avrupa Parlamentosunda, Muhafazakarlar 32 sandalye elde 
ederken l§~i Partisi 45 sandalye elde etrni§ oldu. 

Bu se~imler tngiltere ve lngiliz se~meni i~in ilgin~ yorumlara neden 
oluyor: 

1) lngiliz se~meni tutum degi§tirmi§ durumda. Beklenenin tersine Avru
pa fikrine, Topluluk biitiinle§mesine Thatcher'mkinden daha yakm oldugunu 
gosterdi. Son olarak yaptlan bir ankete gore se~menlerin % 18'i Topluluga
kar§I oldugunu belirtmektedir. 

2) Muhafazakarlara kaf§I u~ kez ba§aflSIZhk kar§ISmda i§~i yartisi politi
kasmt degi§tirmeye karar verdi. Endiistri sektoriiniin devletle§tirilmesi, tek 
yanh ntikleer silahstzlanma gibi eski, ab§tlnU§ politikalartm bir yana btraka
rak yeni parti programmt s~im kampanyast strasmda halka duyurdu. Bunun 
dt§mda, l§~i partisinin gti~lenmesinde, lngiltere'de ekonornik durumun bo
zulmast, % 8.3'e varan rekor dtizeyde enflasyonunda rolii btiyuk<22>. l§~i par-

(22) Europe, Agence international d'infonnation pourla presse, 21 Haziran 1989, Bruxelles, s. 4. 
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tisi bll§karu Neil Kmnock, 1983 ve 1987 de parti bll§mdaydl, 2 se~imi de kay
betti. G()zlemcilere g()re, eger 1989 A vrupa Parlamentosu se~imleri ulusal se
~im olsayd1, !§~i Partisi iktidar partisi olacaktl. Se~irn kampanyas1 s1rasmda 
Margaret Thatcher se~menlerine "Bruksel'in giderek uluslariistii bir inisiyatif 
elde etmemesi i~in Sosyalistlerin arka kap1dan girmelerine izin vermeyin 
"derkenNeil Kinnock'da "Dogru biz de ()n kap1dan gireriz" diye cevap ver
mi§ti<23>. 

Solun ilerledigi Ulkelerden biri de Bel~ika. Sosyalist Parti 8 sandalye ile 
birinci btiytik parti durumunda. Bir diger Ulke Irlanda; 1984 se~imlerinde 
sosyalistler Parralentoya girememi§lerdi, 1 sandalye kazanarak Parlamen
to'ya girmeyi bll§ardtlar. 

Sagm, ()zellikle de A§m sagm g()zle g()rtiltir §ekilde ilerledigi tilke Fede
ral Almanya. A§m sag "Republicains" partisi elde ettigi% 7.1 oranmda oyla 
A vrupa Parlamentosuna girmeyi bll§ardJ. Parti lideri Franz SMnhtiber g()z
lemcilere g()re, A vrupa Topluluguna hem kar§l hem de yarunda, NA TO'yu 
destekliyor ama 1992 projesine kar§l; ''Teroristleri, su~lular1 ve hll§ha§ ka
~ak~tlan i~in mi S1mrlar1 kaldlncag1z?" "Bunun i~in mi insan dti§man1 oluyo
rum" derken sol partiler SMnhuber'i kuzu klhgmda kurt olarak tarumhyorlar. 
A§m sagm birdenbire ytikseli§ine kar§l Sosyal Demokrat Parti SPD), ile Hl
ristiyan Demokrat Parti birle§me ()nerisini kabul ederken, aslmda Hlristiyan 
Demokratlar "biz SMnhuber'i durdurahm, siz de Ye§illeri durdurun fikrine 
daha yakln<24>. Helmut Kohl'tin partisi H1ristiyan Demokrat Birligi bu se~irn
lerden bir uyan ald1, kaybettigi oylar Curnhuriyet~i partinin yararma oldu. 

SONUC 

A vrupa Parlamentosu se~im sonu~lar1 incelendiginde gene! olarak sos
yalistlerin belirgin tistiinltigti g()ze ~arpmaktadu. 1984 se~irnlerinde 130 san
dalyeye sahip sosyalistler 1989 se~irnlerinde 182 sandayle ile ()nernli bir yol 
katetmi§lerdir. Gene! olarak baklldlginda Parlamentonun 1984'deki siyasal 
yap1sma g()re giderek sola kaydlg1 g()zlernleniyor. 

B()yle bir egilimin ortaya ~lklnastru sosyalistler Parlamentonun gelecegi 
ve kurumsal yaptst a~ISlndan limit verici bulmaktadrr. Ornegin sosyal haklar 

(23) Vincent GERARD, "l§~ilerin Rovan§t", Le Figaro, 20x Haziran 1989., s.S. 
(24) Jean Paul PICAPER, "Ia Percee des republicains", Figaro, 20 Juin 1989, p. 4. 
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konusunda minimum ortak ilkelere sahip bir ortak yasa haztrlanmast yolun
duka yalt~malar htzlanacaga benzemektedir. 

Bazt iilkelerde sag gerilerken solun ilerlemesi ya da tersi durumda, sonu
cun Parlarnentoya somut bir ~ekilde yanstytp egilirnleri degi~tirmesi bir yana 
bu ztt yondeki degi~iklikler ashnda ulusal siyasal iktidara olan memnuniyet
sizligin dolayh yoldan bir ifadesidir. Bu nedenle Avrupa Parlarnentosu se
yirnleri ashnda siyasal iktidarlar iyin de bir smav, bir test olmaktadu. 

Oylarnaya katthm ya da yekimserlik oranmm yiiksek olmasmm en 
onemli nedeni, soz konusu iilkelerde kamuoyunun yeterince olu~marnt~ ol
mast, Devletin, basm yaym organlanrun bu konuya yeterince ilgi gosterme
mesidir. Bir Devlet politikast olarak Toplulukla ilgili tavu bir kere belirlendi
ginde kamuoyunun yonlendirilmesi de bu egilimler yeryevesinde olmaktadtr. 
Ornegin Federal Almanya'da karnuoyu bu konuda son derece ilgisiz iken 
Fransa ve Belyika'da tersine kamuoyu, seyim kampanyasmdan beri bu konu 
ile yeterince ilgilenmi~ti. Almanya'daki ilgisizligin pek aytga vurulmayan 
ama gizli de olsa temel bir nedeni var: Avrupa Toplulugu ile giderek daha 
fazla biitiinle~mi~ bir Batt Almanya boyle bir siirey sonuda Dogu Almanya 
ile gelecekte tekrar birle~me iimidini kaybedecektir. Bu nedenle Almanya 
seymenlerin bu konudaki ilgisizligi tarnamen milli karakterdedir. 

Fransa'da karnuyonun bu denli canh tutulmast ise tiimiiyle bir devlet po
litikastdu. Bu politika iyinde Fransa'nm Toplulukta her konuda inisiyatifi 
elinde bulundurma kaygtst yer almaktadu. Fransa'nm menfaatlerine uygun 
bir Avrupa yaratmak! Diger yandan bayan Thatcher'm Topluluga ka~t imi~ 
gibi karnuoyuna yanstyan egilimi aslmda Fransa'ya tepki olarak algtlanmah
du. c;iinkii Topluluk tarihinde, hemen her donemde 1ngiliz Franstz rekabeti 
siirmekterdir. Bayan Thatcher'da !ngiliz menfaatlerine uygun bir Avrupa 
Toplulugu istemekte, Toplulugun dt~mda kalrnaktan sa, iyinde iken onu de
gi~tirmeye yah~maktadu. 

Oysa !ngiltere'de son geli~meler iktidar partisi iyin kotii bir darbe olmu~
tur. Fransa'da sosyalistlerin Topluluga sahip ytkma hareketine kar~t, !ngiliz 
Muhafazakar partisinin siirdiirdiigii politika olumlu sonuy vermemi~. sosyal 
haklarm yeterince korunmadtgt, enflasyonun ve gelir dagtltmmm giderek bo
zuldugunu savunan muhalefeti giiylendirmi~tir. Bu nedenle !ngiliz t~yi Parti
sinin b~artst Topluluk iyin yeni bir geli~me iken !ngiltere iyin de yeni bir 
denge unsurudur. Sonuy olarak ulusal iktidarlar Parlarnentoya temsilci gon
derirken bir yandan da ciddi uyartlar almaktadtrlar; Uluslararasmdaki etkile-
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§im etki-tepki dengesi §eklinde siirecek, Parlamento, yani Avrupa Parlamen
tosu giderek Avrupa Hiilctimetinin Parlamentosu gibi oldugu varsaylldtgmda, 
Parlamento'nun dolaytstylaTopluluguD ulusal siyasete olan basktst daha fazla 
olacaktrr. 
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