Kıymetli KAMUTÜRK okuyucuları…
Dergimizin 20. sayısı ile yine huzurlarınızdayız.
Kamu sendikacılığında olduğu gibi sendikal yayıncılıkta da öncü, iddialı ve yenilikçi bir anlayışa sahip olan
Türkiye Kamu-Sen, misyonuna ve vizyonuna uygun hedeflerine koşar adım ilerlemektedir.
Bu yıl 25. yaşını kutladığımız Konfederasyonumuz ve
bağlı sendikalarımız, dün olduğu gibi bugün de ve yarında kamu çalışanlarının ve Türk milletinin vicdanını
en iyi şekilde temsil etmek için var gücüyle mücadele
vermektedir.
Çünkü Türkiye Kamu-Sen büyük bir sevdanın, büyük bir mücadelenin adıdır.
Türkiye Kamu-Sen yayınları da bu sevdayı, aşkı ve
mücadeleyi yansıtır.
Ülkemizin ‘milli sivil toplum kuruluşu’ olan Türkiye
Kamu-Sen’e ve her bir neferinin sımsıkı sarıldığı ilkelerine yakışır bir dergi hazırlamak için ilk sayıdan
itibaren var gücümüzle çalışıyoruz.
Deneyimli KAMUTÜRK ekibi, gerek iç ve dış gelişmeleri ve gerekse ana eksenimizi oluşturan çalışma
hayatındaki hareketliliği yakından izliyor.
Ekibimiz tüm bu gelişmeleri bir cerrah hassasiyeti
ile analiz edip, gerekli olan editöryal çalışmaları yaptıktan sonra haber ve dosya konularımızı siz değerli
okuyucularımızla paylaşıyor.
Size daha iyisini sunmak için editöryal ekibimizle birlikte gayret gösteriyoruz.
Sedat Yılmaz
Türkiye Kamu-Sen Genel Basın Sekreteri
ve Türk Haber-Sen Genel Başkanı

Gayret bizden takdir Cenab-ı Hak’tan…
KAMUTÜRK’ün 20. sayısı yine dopdolu…
Bu sayıda Türk tarihi, Türk edebiyatı ve İslam tarihinden önemli sayfaları aralıyoruz. Hazırladığımız haber
ve dosyalar ile yaptığımız röportajları zevkle okuyacağınıza eminim. Köşe yazarlarımız sizler için yine her
zaman ki gibi birbirinden çarpıcı konuları kaleme aldı.
Sözü daha fazla uzatmadan siz değerli okuyucularımızı dergimizin yeni sayısıyla baş başa bırakırken, sevgi
ve saygılarımızı sunuyoruz.
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Ya İstiklal Ya Ölüm!

Bu parola Türk milletinin
kaderini değiştirdi.
Düşünün; cebren ve hile ile aziz
vatanın, bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış
ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş. Emperyalistler
ülkenin dört bir yanında cirit
atıyor, paylaşım planları masa
masa dolaşıyordu.
Mandacılık özlemi duyan, haysiyetini, şerefini ayaklar altına
almakta beis görmeyen işbirlikçi hainler, biat ettikleri emperyal güçler ile birlikte Türk milletinin adeta altını oyuyordu.

İsmail KONCUK
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı

Güç, silah, teçhizat işgalcilerdeydi. Başkent İstanbul başta
olmak üzere vatanın her köşesi itilaf devletleri tarafından
işgal edilmişti. 30 Ekim 1918
yılında Mondros Mütarekesi
ile teslimiyet anlaşmasına imza
atılmıştı. Ülkemizde bırakın
gelişmiş sanayiyi, eğitimli, iyi
yetişmiş kadroları, düzenli bir ordu
bile yoktu. Osmanlı Devleti adeta yarı
sömürge durumundaydı. Türk evlatlarının elinde avucunda direnç gösterecekleri hiçbir modern vasıta yoktu. Onların sadece istiklal aşkı, vatan
sevdası ve iman gücü vardı. Milletimiz
işgal kuvvetlerine karşı canı pahasına
direniş gösteriyordu.
Bağımsızlık ve özgürlüğü için savaşarak ölmeyi her türlü esarete tercih

eden necip Türk milleti, işte tam da bu
sırada Büyük Atatürk’ün Samsun’da
yaktığı bağımsızlık ateşiyle şaha kalktı. Milli mücadelenin resmen ve fiilen
başlatıldığı tarih olan 19 Mayıs iradesi,
milli dirilişin önünde hiçbir gücün duramayacağını, Türk milletinin bağımsız
yaşama isteğine gem vurulamayacağını, işgal sultasını sona erdireceğini net
olarak dünyaya gösterdi.
Cesareti ile yedi düvele meydan okuyan Türk milleti, Büyük Atatürk ve
silah arkadaşlarının önderliğinde şiirlere, hikâyelere konu olan büyük kahramanlıklara imza attı ve bugün yaklaşık
yüzyıldır bu topraklara harç olan o
şehitlerimiz sayesinde kimseye kulluk
yapmadan, özgürce nefes alarak, onurumuzla yaşıyoruz.
Bugün de ülkemiz üzerine çöreklenen bir takım güçler, emperyalizmin
çarklarının arasına ülkemizi almaya çalışmaktadır. Bölücülükten nemalanan
pespayeler, kandan beslenenler, öldürmeyi kutsayanlar, bizleri yaşatmak
için kendi yaşamını hiçe sayan onurlu
askerlerimizi, polislerimizi hedef alan,
iğrenç saldırılarla masum insanları
katletmeyi zevk haline getiren sadist
sürüsü, milletimizi birbirine düşürme
gayretinde olan ölü yiyiciler, terör örgütleriyle hatıra fotoğrafı çektirip el ele
tutuşanlar, ülkemizin Cumhuriyet ile
yönetilmesinden rahatsız olan akıl yoksunları bu milletin verdiği şerefli kurtu-
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luş mücadelesini unutmuş olacak ki, sık sık sahneye
fırlamakta, kendilerine biçilen hain rolü oynamaktadır.
Oysa kutlu mücadelesi ile bilinen Türk milletini yerle
yeksan etmek, terör örgütlerinin aşağılık saldırılarını,
tehditlerini sineye çekmek, bizi biz yapan değerlerimizi alaşağı etmek, insanlarımızı ayrıştırmak mümkün
değildir. Topraklarımızın her metrekaresinde ecdadımızın asil kanının olduğunu unutan bu gafiller, derin
çukurlarına asil milletimizi asla çekemeyecektir.
Terör örgütleriyle mücadelede müsamahasız bir yol
takip edilmesi çok önemlidir. Bu noktada; bizler, her
zaman olduğu gibi bundan sonra da devletimizin, ihanetin kuklası olan teröre karşı yürüttüğü kararlı mücadeleyi tereddütsüz şekilde samimiyet ve memnuniyetle destekliyoruz.
Atatürk; vatanımızı, Cumhuriyeti gençliğe emanet etmişti. Büyük Atatürk, ‘’Ey Türk Gençliği!’’ diye başlayan Gençliğe Hitabesi’nde gençliğin birinci vazifesinin
‘Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmek’ olduğunu dile getirmişti.
Böylesine ulvi bir görevin sorumluluğunu omuzlarında taşıyan gençlerimiz vatanımıza en küçük bir zarar
gelmemesi için elinden gelen tüm gayreti göstermelidir. Gençlerimiz 19 Mayıs ruhunu hücrelerinin her
zerresinde hissetmeli, o milli heyecanı her an coşkuyla yaşamalıdır.
Ne yazık ki 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve
Spor Bayramı kutlamalarına sınırlama getirilmişti. Bu
sınırlama bugün de sürdürülmektedir. Yargı kararına
rağmen 19 Mayıs törenleri stadyumlarda, hipodromda yapılmamaktadır. Hepimizin hayali bu bayramı eski
görkemiyle milletimizin ve tüm gençlerimizin birlikte
hissettiği o büyük heyecanla kutlamaktır. Türk tarih
şuuruyla nesiller yetiştirmek, milli bilincimizi yükseltmek, gençlerimizin bayramlarımızı adına yaraşır şekilde kutlamasını sağlamak için 19 Mayıs ve daha nice
milli bayramlarımıza hak ettiği değer verilmelidir.
Cumhuriyet bir yönetim biçimi olmasının yanı sıra
yaşam biçimidir de. Cumhuriyet; demokrasidir, eşitliktir, özgürlüktür, millet iradesidir, temel hak ve hürriyetlerdir, bilimin ve aklın ışığında çağdaş uygarlık
yolunda ilerlemenin yapı taşıdır, kalkınmadır.
Bugün hala Cumhuriyetin anlamını kavrayamayan,
Cumhuriyet felsefesini reddeden, bağnaz ve ithal fikirlere teslim olmuş, bu ülkenin kurucusu Atatürk’ü
yerden yere vuran, O’nun manevi şahsiyetine hakaret
etmekte sakınca görmeyen tehlikeli bir güruh vardır.

Bu güruhun Cumhuriyetimize zarar vermek, bu ülkenin kurucusunu değersizleştirmek, itibarsızlaştırmak, O’nun milletin gönlündeki yerini alaşağı etmek,
içi boş lakırdılarla toplumda sükûneti bozmak, hatta
Cumhuriyeti yıkmak gibi amaçları vardır. Bunlar aslında ipleriyle hareket ettirilen kuklalardan başka bir şey
değildir. Bunlar aslında yüreklerindeki kötülükleri kusarlar, kansızlardır, iftiracılardır; edepsizliği, hayasızlığı
kılavuz edinmişlerdir.
Kendini tarihçi olarak addeden ancak tarih şuurunun
uzağından yakınından geçmemiş olan, uydurdukları
tarihle halkı yanıltmaya çalışan, yüce dinimizi kötü
amaçları için kullanarak, ülkemizin kurucu değerlerine iftira atan, Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet ve tesis ettiği tam demokrasi sayesinde bugün bu noktada
olduğunu unutan, Atatürk’ün başarılarını küçümseyen hatta yok sayan bir anlayışla etrafına zehir saçan,
cehaleti, pervasızlığı, küstahlığı ile içimizi sızlatan Atatürk düşmanı bu şahıslar mutlaka ama mutlaka hak
ettikleri cezayı almalıdır.
Neredeyse tüm ömrü cephede geçen, bir avuç kalan Anadolu toprağını kurtaran, tüm yurdu işgalcilerden temizleyen, Türk milletine müreffeh bir gelecek
yaratmak için var gücüyle çalışan Ulu Önderimize,
O’nun çok kıymetli annesi ve manevi kızına saygısızca
saldırılmasını şiddet kınıyoruz ve telin ediyoruz.
Tarih böylesi cahillere çok tanıklık etmiştir. Ancak bu
mesnetsiz söylemlerin sahipleri hiçbir zaman başarılı
olamamıştır, olamayacaktır. Büyük Atatürk arkasında
öylesine kuvvetli bir gençlik, öylesine değerli bir miras bırakmıştır ki, bunu yok etmeye kimsenin gücü
yetmeyecektir. Ve şunu özellikle belirtiyoruz ki; Türk
milletinin ecdadına olan sevgi ve sadakati Atatürk,
Cumhuriyet ve Türk milleti düşmanlarını boğacak
kadar engin ve süreklidir.
İşte tam da bu nedenle milli bayramlarımızı öyle bir
yaşamalı ve yaşatmalıyız ki bu gafillere fırsat vermemeli, Cumhuriyeti’mizin ilelebet payidar kalması,
Atatürk’ün fikirlerinin, ilke ve inkılaplarının yaşatılması için var gücümüzle çaba göstermeliyiz.
Bu vesileyle 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve
Spor Bayramı’nı en içten dileklerimizle kutluyor; kahramanlıklarıyla adını tarihe asla silinmeyecek şekilde
yazdıran ilk Cumhurbaşkanımız, başkomutanımız;
başöğretmenimiz Büyük Atatürk ile silah arkadaşlarına ve aziz şehitlerimize minnet ve şükranlarımızı
sunuyoruz. Ruhları şad olsun!
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Türkiye Kamu-Sen
olarak, 1 Mayıs Emek
ve Dayanışma Gününü,
Eskişehir’de, adına
yakışır bir şekilde
bayram tadında,
coşkuyla kutladık.
Türkiye Kamu-Sen
olarak, hiçbir şeyin
ardına saklanmadan
yalnızca çalışanlar ve
milletin hakları için
meydanları inlettik.
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Türkiye’nin dört bir yanından yola çıkarak Eskişehir’e
ulaşan işçi, memur, emekli, 4/C’li, ataması yapılmayan
öğretmenler, İ.İ.B.F. mezunları, KPSS kapısında hayata
tutunmaya çalışan genç işsizler, yüksekokul mezunları, emeklilikte yaşa takılanlar ve daha nicelerinin oluşturduğu binler, sabahın erken saatlerinde Eskişehir
Atatürk Bulvarı’nda toplandı.
Başta Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk ve bağlı sendikalarımızın Genel Başkanları, Genel Merkez yöneticilerimiz, Şube Başkanlarımız ve İl
Temsilcilerimiz öncülüğünde Eskişehir Atatürk Bulvarı’ndan yürüyüşe geçen kalabalık, yol boyunca atılan
sloganlarla Eskişehir’e 1 Mayıs coşkusunu yaşattı. Yürüyüş sırasında Eskişehirli vatandaşlarımızda alkışlarla,
toplanan binlerce çalışana destek verdi.
Türkiye Kamu-Sen’in İç Anadolu’daki bu büyük coşkusu, tüm Türkiye’ye yayılırken, yürüyüşün sonunda
Odun Pazarı Meydanına ulaşan binlerce çalışan davullarla zurnalarla halay çekerek emek ve dayanışmanın en güzel örneklerini sergilediler.
HAK MÜCADELEMİZE OMUZ VERMEYE,
SESİMİZE SES VERMEYE HOŞ GELDİNİZ
Odun Pazarı Meydanındaki mitingimiz başta Gazi
Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşunun ardından
İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.
Meydanda toplanan binlere seslenen Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, “Türkiye Kamu-Sen olarak yalnızca kamu görevlileri için değil
işçilerimiz, işsizlerimiz, emeklilerimiz, gençlerimiz
için Hak yolunda mücadele veriyoruz” dedi. Koncuk,
“4/A’lı, 4/B’li, 4-C’li, sözleşmeli, idari hizmet sözleşmeli, geçici işçi gibi sınıflandırmalarla, hakları her geçen gün budanan, eşinden, anasından, babasından ayrı
çalışmak zorunda kalmış, ekmeği ile ailesi arasında
tercihe zorlanmış, cefakâr kardeşlerim,
Küresel sermayenin esiri olmuş, gözlerini vatandaşa
dikmiş, üretmeden büyüme, ter akıtmadan çok para
kazanma peşinde koşan idareciler yüzünden, işsiz kalmış çilekeş kardeşlerim,
Yıllarca okullarda dirsek çürütmüş, üniversiteye girmek ve aydınlık bir geleceğin kapılarını aralamak isterken, her engeli geçmiş ama torpili olmadığı için işsiz
kalmış genç kardeşlerim,
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Türkiye Kamu-Sen olarak düzenlediğimiz bu güzel buluşmaya, hak mücadelemize omuz vermeye, sesimize
ses vermeye Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Hepinizin 1
Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü kutluyorum.
Değerli arkadaşlarım; Türkiye Kamu-Sen olarak yalnızca kamu görevlileri için değil işçilerimiz, işsizlerimiz, emeklilerimiz, gençlerimiz için Hak yolunda mücadele veriyoruz.
Eskişehir, Kurtuluş mücadelemiz için verdiğimiz beş
önemli meydan savaşının üçüne şahit olmuş, gerçek
bir er meydanıdır.
Bizler de bu güzel şehrimize, kurtuluşumuza vesile
olacak bir sürecin başlangıcı olması dileklerimizle, en
temel insani ve demokratik haklarımızı haykırmaya
geldik. Toplumun her alanında adalet talebimizi duyurmaya geldik.

Türk milleti olarak bir ve bütün olduğumuzu bir kere
daha dost düşman herkese haykırmaya geldik. Yıllardır her 1 Mayıs’ı gereksiz tartışmalar ve gerginlikler
içinde, biber gazı eşliğinde kutluyoruz. Artık çalışan
sorunlarının biber gazında boğulmasını istemiyoruz.
Dayanışma, alın terinin ön plana çıktığı, çalışanların iş
güvencesi, taşeronlaşma, sendikalaşma, ücret sorunlarının gündeme geldiği ve tartışıldığı 1 Mayıslar istiyoruz. İşçi, memur, emekli, işsiz her kesimden insanımızın yüreği, mutlu, huzurlu, refah içinde bir Türkiye
için atıyor.
Hak aramak kutsal bir mücadeledir. Bizler bu mücadeleyi yalnızca bir alanda değil; her alanda, her
platformda veriyoruz. Bugün, güvencesiz ve kuralsız
çalışmanın yaygınlaştığı, yoksulluğun insanların kaderi olarak sunulduğu, çaresizliğin ve biat kültürünün
pompalandığı bir dönemi yaşıyoruz.
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Çalışanların yarısı kayıt dışında, sosyal güvenceden,
emeklilik hakkından mahrum bir şekilde çalışıyor. Çalışanlarımızın kıdem tazminatına göz dikiliyor, asgari
ücret bölgeselleştirilmek, esnek ve kuralsız çalışma
biçimleri yaygınlaştırılmak isteniyor.
Taşeron işçilerinin sayısı toplamda 2 milyona yaklaştı.
Kamuda asli işler, anayasaya aykırı bir biçimde taşeron çalışanlarına, işçilere gördürülmeye başlandı. Biz
hem bu sorunlarla hem de adına sendika diyen ama
sorunlar karşısında kafasını kuma gömen oluşumlarla
mücadele etmek zorundayız.
Bakın, bugün memurları, işçiler gibi “Kıdem tazminatını, ihbar tazminatını verip, kapının önüne koymak”
isteyen bir iktidar var.
Çocuklarımız geleceğinden umutsuz…
Genç işsizlikte, işsizlikte, enflasyonda OECD ülkele-

ri içinde en ön sıralardayız. Her evde en az bir işsiz
evladımız var. Biz yalnızca kendi haklarımız, kendi geleceğimiz için değil, çocuklarımızın hakları, çocuklarımızın geleceği için de mücadele etmek zorundayız.  
Kamuda bizden olan olmayan ayrımı çalışma barışını
bozuyor.
Hala ülkemizde 4/C gibi insanlık dışı bir istihdam türü
mevcut ve bunların sayısı da giderek artıyor. Devletinin verdiği görevle, milletine hizmet eden kamu çalışanlarının yaşadığı sıkıntılar, her geçen gün katlanarak
büyüyor.
FETÖ ile terör örgütleri ile mücadele gerekçesiyle
mülakat gibi adaletsiz bir sistem kamu personel rejimine entegre edildi. Bunun üzerine bir de performans
sistemi adı altında yeni bir adam kayırma yöntemi
getirilmeye çalışılıyor. Memurlarımızın lehine alınmış
yargı kararları yok sayılıyor” dedi.
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BİRİLERİ ARTIK DOĞRULARI SÖYLEMELİ
Kamuda yaşanan ihraçlara da değinen Koncuk, “Türkiye Kamu-Sen olarak 19 Temmuz’dan bu yana açıklamalarımız ortada. Hep adalet ve hukuk vurgusu
yaptık. Birileri doğruları söylemeli. Masum insanları
koruma mecburiyetimiz var. Yüce Allah bize bunu
emrediyor. Küfre rıza küfürdür; zulme rıza zulümdür”
dedi. Koncuk, “Üstümüzden 15 Temmuz hain darbe
girişimi adeta silindir gibi geçti. Emniyetteki son gelişmelerle birlikte 108 bin civarı ihraç var. 35-40 bin
civarında açıkta olanlar var. Kimisi bakanlıkların, bir
kısmı da valilik ve rektörlüklerin açığa aldıkları…
Türkiye Kamu-Sen olarak 19 Temmuz’dan bu yana
açıklamalarımız ortada. Hep adalet ve hukuk vurgusu
yaptık. Bu 15 Temmuz’un sorumluları ile hesaplaşma
yapılmasın demek değil. Sorumlularla ilgili ne yapılması gerekiyorsa yapılsın. Eline silah alan kim varsa onlarla ilgili her şey yapılsın ama kantarın topuzu, adalet
terazisi şaşmadan bunu yapmalıyız. Üyelerimizden de
ihraç edilenler oldu; terör örgütüyle alakası olmayan
insanlar var. Bunları anlatıyoruz. Hâlâ bir gelişme yok.
Bir valilik başka diğeri başka, rektörler, bakanlıklar
farklı uygulamalar yapıyor; bu nasıl çözülecek? OHAL

komisyonu kurulacaktı; hâlâ ses seda yok. Birileri sorumluluk almalı. Birileri doğruları söylemeli. Masum
insanları koruma mecburiyetimiz var. Yüce Allah bize
bunu emrediyor. Küfre rıza küfürdür; zulme rıza zulümdür.
Bugün karın ağrısı olanlar var, geçmişten beri terör
örgütleriyle koyun koyuna olanlar var. Her zaman
söyledik; şimdi bir kez daha uyarıyoruz. Ayrımcılığa
yol açan, objektif unsurlar içermeyen her uygulama,
kamuda yeni yandaş oluşumların kaynağı olur.
Bugün FETÖ belasını başımıza saran bu tarafgir anlayıştan vazgeçilmedikçe, kamuya yeni örgütler çöreklenir. Kendi insanına, çalışanına, memuruna düşman
bir anlayışa daha ne kadar sabredeceğiz?
Hizmetlilerin ek gösterge sorunu; memurlarımızın,
teknisyenlerin, şeflerin ek ödeme başta olmak üzere,
maruz kaldıkları adaletsizlikler, çalışanlarımızı canından bezdirdi. Kamu çalışanlarımız düşük maaşla, el-
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Bu sistemde, her çalışanın işsizlikle tehdit edildiği,
sendikasız, güvencesiz ve güçsüz bırakıldığı; düşük ücretli, düşük maliyetli bir istihdam piyasası oluşturmak
temel hedeftir.
Memurluk güvencesinin yok edilmek istenmesi,
Sözleşmeli personel çalıştırılması,
4/C’li geçici işçilerin sayısının her geçen gün artması,
İşsizlerin bir çığ gibi büyümesi, işte hep bu yüzdendir.
Bu nedenle, ekonomik krizlerde fatura, çalışanlara çıkartılıyor. Kurumlar arasındaki ücret adaletsizliği almış
başını gidiyor. Maaşlar açıklanan enflasyon kadar artıyor; gerçek enflasyon karşısında eriyor.
Diyor ya ozan (Aşık Mahsuni Şerif);
“Milletin sırtından doyan doyana,
Bunu duyan yürek nasıl dayana?
Yiğit muhtaç olmuş kuru soğana,
Bilmem söylesem mi; söylemesem mi?”
Elbette söyleyeceğiz, elbette mücadele edeceğiz.Yapboz tahtasına döndürülen eğitim sistemini söylemeyecek miyiz? Gençlerimizin kararan geleceği için bir

verişsiz ortamlarda adeta bir sefalet içerisinde hizmet
vermeye çalışıyor.
Emeklilerimiz de düşük maaşla yoksulluk içinde hayat mücadelesi veriyor. Kamuda aynı işi yapan, aynı
özelliklere sahip ama farklı farklı statülerde personel
çalıştırmak adaletle bağdaşır mı? Bu çalışanlarımızın
hiçbirinin sahip olduğu haklar, bir diğeri ile aynı değil.
İdarecisi aynı, işvereni aynı, görevi aynı, yaptığı işi aynı
ama hakları, maaşları, izinleri, bağlı oldukları kanunları
farklı olan bir sistem olur mu? Böyle bir çağdaş yönetim anlayışı olur mu? Böyle bir idarede, adalet sağlanabilir mi Allah aşkına?
Bu çeşit uygulamaların temel amacı, kamudaki istihdam güvencesini yok etmek ve çalışanlarımızı adeta
esir almaktadır. Bugün ne yazık ki, çalışanlarımızın
hayatı kâbusa dönmüştür. Birileri, çalışanların iş güvencesinin olmadığı, alınıp satıldığı, kiralandığı, istenildiğinde işten çıkarıldığı bir yapı istiyor.
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nuyor. Sağlığımızı, hayatımızı emanet ettiğimiz kamu
çalışanlarından doğru teşhis, doğru tedavi yerine,
daha çok hastaya bakması isteniyor.
Buradan yetkililere sesleniyorum:
Atama bekleyen öğretmenlerimizin atamasını derhal
yapın!
İşsiz gençlerimize istihdam kapılarını açın!
Emekliyi hor görmekten vaz geçin!
Memura olan nefretinize bir son verin!
Bizim gencimize, bizim işsizlerimize sahip çıkın!
Sorunlar yalnızca eğitimde, sağlıkta mı? Büroda, ulaşımda, imarda, enerjide, tarım-orman işlerinde, kültür-sanat alanında, yerel yönetimlerde, haberleşme,
diyanet çalışanları, hangi alana bakarsak orada bir sorunla karşılaşıyoruz; çalışanlarımızın ezildiğini görüyoruz” dedi.

şeyler yapmayacak mıyız?350 bin atanamayan öğretmenimizin sesi olmayacak mıyız?
Elbette, elbette mücadele edeceğiz. Milletimizin derdi ile dertleneceğiz. Her dört gencimizden biri kayıtlı işsizdir. 400 bin iktisadi idari bilimler mezunu, 250
bin sağlıkçı, 779 bin meslek yüksekokulu mezunu, 2
milyon lise mezunu işsiz, aşsız, hayata tutunmaya çalışıyor.
Garip, gureba; fakir, fukara edebiyatı yapanların gariplerin, fakirlerin sorunlarına kulak tıkadığını gördükçe
üzülüyoruz. Birileri zevk-ü sefa içinde yaşarken bin
400 lira ile bir ay geçinen asgari ücretliyi, 2 bin 200
lira yetinmek zorunda kalan memurumuz adına kahroluyoruz. Bu ülkede iş bulmanın bir dert, çalışmanın
ayrı bir dert olduğunu biliyor, sorunların çözülmesini
istiyoruz.
Performansa dayalı maaş sistemi ile sağlık çalışanlarının, KİT çalışanlarının, PTT çalışanlarının canına oku-
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“TARİHİ TOPLU SÖZLEŞMEYE İMZA
ATTIK” DİYENLER İMZALARINA SAHİP
ÇIKAMAMIŞTIR
Ekonomik sıkıntıları ve çalışanların kayıplarını da değerlendiren Genel başkan İsmail Koncuk, “2002’den
beri ülke ekonomisi sürekli büyürken memurlara aynı
oranda bile zam yapılmadı. Bu yüzden maaşlar olması
gerekenin %40,8 yani tam bin 85 lira altında kaldı. 11
milyon emekli unutulmuş durumda…2015 enflasyon
farkı hakkımızla oynanması nedeniyle maaşlarımızın
%1,8’i çalındı” dedi. Koncuk, “Enflasyon aldı başını
gidiyor. Hayat pahalılığı hepimizin cebini yakıyor. Bu
yıl üç aylık enflasyon tam %4,34… Memura altı ay için
verilen %3… Üç ay içinde maaşlardaki resmi erime
%1,34…
Ama bu üç ay içinde gıda %10,8; sağlık %13,3; ulaşım %11,5; ısınma %4,7; temizlik ise %4,5 oranında
zamlandı. 2016 mart ayı ile 2017 mart ayı arasında ise
enflasyon ortalama olarak %11,29 olarak gerçekleşti.

İki gün sonra nisan enflasyonu da açıklanacak ve bu
rakamın üzerine eklenecek.
Yani cebimizdeki delik daha da büyüyecek. 2002’den
beri ülke ekonomisi sürekli büyürken memurlara aynı
oranda bile zam yapılmadı. Bu yüzden maaşlar olması
gerekenin %40,8 yani tam bin 85 lira altında kaldı.
11 milyon emekli unutulmuş durumda…2015 enflasyon farkı hakkımızla oynanması nedeniyle maaşlarımızın %1,8’i çalındı. Yargı kararıyla 550-650 lira ek
ödeme almaya hak kazanan 4/C’liye 150 lira ek ödeme verilmesi kararıyla geçici çalışanlarımızın 400-500
lirası ellerinden alındı.
Sözleşmeli personele, 4/C’lilere, taşeron çalışanlarına,
memur işi yapan kamu çalışanlarına kadro verilecekti, KİT’lerde ücret grupları yeniden düzenlenecekti,
fiili hizmet zamları yeniden belirlenecekti, unutuldu.
Toplu sözleşmenin üzerinden 2 yıla yakın zaman geçti
ama 19 maddesi hala uygulanmadı.
Yani bu bir zulümdür. Memura %3+4’e alkışlar eşliğinde imza atanlar bu zulme ortak olmuşlardır. Tarihi
toplu sözleşme imzaladık diyenler, tarihi bir gaflete
imza atmışlar ama bu imzalarına dahi sahip çıkamamışlardır. Ne büyük bir ayıptır ki, bu sendika geçtiğimiz günlerde kendisini Kamu Denetçiliği Kurumuna
şikâyet etti.
Aslında dedi ki, biz bu işi bilmediğimizden 2015 yılında
bir yanlışa imza attık ve 4/C’lilerin ek ödeme hakkının
gasp edilmesine göz yumduk. Şimdi yetki dönemi ya
sanki toplu sözleşmenin altına başkası imza atmış gibi
utanmadan, sıkılmadan gittiler alkışlar, tezahüratlarla
imzaladıkları toplu sözleşmenin sonucunu şikâyet ettiler.
Ozan çok güzel söylemiş (Ali Ekber Çiçek):
“Dünya için gül benzini soldurma.
Halden bilmeyene halin bildirme,
Tabip olmayana yaran sardırma,
Azdırırsın bir gün yarayı gönül.”
Şimdi ne başımızdakiler ne de yetkilendirilmiş sendikamsı yapıların memurun halinden anlamadığı çok
açık. Sendikacılıktan anlamayanların yetkili olduğu
yerde de yaralar sarılmıyor, memurun yaraları azıyor
işte” dedi.
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BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZ OLDUĞU
MÜDDETÇE BİZİ KİMSE YIKAMAYACAK
“Kim devlet memuruna düşmansa bize dost olamaz”
diyen Genel başkan İsmail Koncuk, “Bugün kamuyu
istediği gibi dizayn etmek uğruna yargı kararlarını
dahi hiçe sayanlar var. Ama şundan eminim ki,
birliğimizi ve beraberliğimizi yenecek hiçbir güç
de yok. Bizler birlik oldukça, hiçbir güç, bizleri
yok saymaya, haklarımızı gasp etmeye yetmeyecektir” dedi. Koncuk, “Şu bilinsin ki, kim devlet
memuruna düşmansa bize dost olamaz. Devlet
memuruna hasım olan bize de hasımdır. Bizim
gözümüzde muteber
değildir. Aynı zamanda emekliyi de
sıkıntıda bırakanlar,
bizden asla olamazlar. Hiçbir güç,
bizleri yolumuzdan
döndüremeyecek.
Gerçek anlamda
sendi-

kal haklarımıza kavuşmak, sosyal devlet ilkesini hayata
geçirmek için kararlılıkla mücadele edeceğiz. Toplumumuzdaki gerginliklerin, kutuplaşmaların son bulması, milli birlik ve beraberliğimiz, hoşgörü ikliminin
yeniden yeşertilmesi için bütün azmimizle çalışacağız.
Türkiye Cumhuriyeti Devletinin tüm kurumlarının
hukuk devleti anlayışıyla hareket etmesi için kararlılıkla mücadele edeceğiz. Toplu pazarlık ve örgütlenmenin önündeki engeller kaldırılsın diye, vatandaşlarımızın yüzü gülsün diye daha çok çalışacağız. İstihdamın
korunması, geliştirilmesi ve işsizliğin önlenmesini istiyoruz.
Adil bir gelir dağılımı istiyoruz.
“Nimette de külfette de adalet olsun” diyoruz.
Güvenceli bir çalışma hayatı istiyoruz.
Taşeronlaşmanın son bulmasını, esnek, güvencesiz,
sözleşmeli personel istihdamının kaldırılmasını, asıl
işin taşeronlara yaptırılması uygulamasından vazgeçilmesini istiyoruz. Dar ve sabit gelirlinin üzerine bir
karabasan gibi çöken vergi adaletsizliğinin son bulmasını istiyoruz. “Çalışanların, emeklilerin açlık sınırının
altında ücret almasına son verilsin” diyoruz.
Çok kıymetli kardeşlerim, Ülkemizi gerginliğe sürükleyerek, memurun, işçinin, emeklinin sorunlarını hasıraltı etme, gündemi saptırma amacı güdenler, çalışanlara ve sendikacılığa en büyük darbeyi vurmaktadır.
Çalışanların örgütlü mücadelesini zayıflatarak, küresel
saldırılar karşısında bizleri çaresiz bırakmak isteyenler var. Ne yazık ki bugün, çalışanlara karşı uygulanan
hukuksuzluk var.
Bugün, kamu görevlilerine verdiği sözleri unutanlar,
attıkları imzaya sahip çıkamayanlar var. Bugün karın
tokluğuna çalışacak bir iş arayan milyonlarca işsizimiz
var. Üniversiteyi bitirmiş ama çaresizlik içinde kıvranan milyonlarca gencimiz var.
Yüz binlerce okulda milyonlarca öğrenci öğretmen
beklerken; ataması yapılmayan yüz binlerce öğretmenimiz var. Bugün emeğinin karşılığını alamayan,
alın terini akıtan ama kıymeti bilinmeyen çalışanlar var.
Bütün bu olumsuzlukların üstüne, bizleri birbirimize
düşürmek isteyen, her fırsatta milletimiz içine nifak
tohumları ekmek isteyenler var. Bugün vatandaşlarımızı bizden olan olmayan diye ayırmak için mülakat
sistemini dayatanlar; performansı getirmek, iş güvencesini yok etmek isteyenler var.
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Bu birliktelik, Türk milletini ve Türkiye Cumhuriyeti
Devletini, bir ve bütün olarak ilelebet payidar kılacaktır. Bizler alın terinin ve yüreğimizin gücünün farkına
vardığımızda emin olun, bütün zorlukları aşacağız.
Türkiye Kamu-Sen’in bu coşkusu, bu birlikteliği memurlarımızın tek umudu, gerçek temsilcisi olduğunun
göstergesidir. Ama haksızlıklar karşısında sessiz kalırsak, memurlarımız iktidar yandaşı, emek düşmanı
sendikalara destek vermeye devam ederse çalışana
ve çalışan haklarına karşı saldırılar da artarak devam
edecektir.
Şehitlerimizin kanları üzerine kurulmuş devletimizin
ilerlemesi, birlik ve beraberlik içinde yaşayan mutlu,
huzurlu vatandaşlarla mümkündür.
Ya hep birlikte doğru tarafta durup, Hakkın yanında
yer alıp başaracağız ya da tefrikaya düşüp hep birlikte
yok olacağız. Bizler işçisi, memuru, emeklisi, işsizi ile
birlik olmak zorundayız.
Tek başımıza yalnız kalırız ama hep birlikte dağ olur, direniriz; sel olur, her engeli aşarız.
Tek başımıza güçsüzüz ama hep birlikte yenilmez oluruz.
Biz birlikte Türk oluruz, Türkiye oluruz.
“Fırlamışım yayımdan, ok hedefi mutlaka bulur
Bugün kamuyu istediği gibi dizayn etmek uğruna yargı
kararlarını dahi hiçe sayanlar var. Ama şundan eminim
ki, birliğimizi ve beraberliğimizi yenecek hiçbir güç de
yok. Bizler birlik oldukça, hiçbir güç, bizleri yok saymaya, haklarımızı gasp etmeye yetmeyecektir.
Ne mutlu ki, bugün burada toplanan kalabalığa baktığımda, aydınlık bir gelecek görüyorum. Bugün burada, hak mücadelesinin kutsiyetine inanmış, Hakkı istemenin Allah emri olduğunu görmüş, “birlikten kuvvet
doğar” diyen milyonların iradesini görüyorum.
Aziz vatanımızın dört bir yanından güzel Eskişehir’imize akın eden siz dava arkadaşlarımın coşkusu kardeşliğimizin eseri; imanımızın, azmimizin, kararlılığımızın işareti; geleceğimizin teminatıdır.
Bu birlikteliğimiz, bu mücadele azmimiz sürdükçe,
önümüzde hiçbir gücün duramayacağından emin olun.
Bizleri ayırmaya, kardeşi kardeşe kırdırmaya çalışanlar asla bu emellerine ulaşamayacak. Bir arada daha
çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz, haklarımızı elde
edebilmek için daha güçlü bir mücadele vereceğiz.

Son kale, son akında, ancak böyle kurtulur.
İnsan denmez bir avuç yal için sürünene
İnsan denmez sesimden ürküp, dev görünene
İnsan denmez gözyaşı döküp, ter dökmeyene
İnsan denmez hedefi görüp diz çökmeyene
Ben şüheda nesliyim, başkaya varmaz dilim
Belki mağdurum ama, asla meyus değilim.
Gökbayrak Albayrağa bir gün çizerken ufuk
O büyük kurtuluşa yürürken çoluk çocuk.
Bu nefes bu bedeni terk edip de gitse de
Ruhum at koşturacak, o büyük hengamede
Hâlâ tevekkülde mi kararlısın yoksa?
Sükût neyi halleder, yaran oyuk oyuksa?
Tevekkül Allah’adır zillete katlanılmaz!
Ya hayat ya ölüm! Bunun ötesi olmaz.
Ne mutlu Türküm diyene!
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TÜRKİYE KAMU-SEN’Lİ
KADINLAR ANNELER
GÜNÜ ETKİNLİĞİNDE
BULUŞTU

Türkiye Kamu-Sen Merkez Kadın Komisyonları toplantısı
Ankara’da gerçekleştirildi. Anneler gününün de
kutlandığı toplantıya başta Genel Başkanımız İsmail
Koncuk ve eşi olmak üzere, sendikalarımızın Genel
Başkanları ve eşleri de katıldı.
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Ülkemizde ne yazık ki, kadın cinayetleri aldı başını gidiyor. Bu acıyı iliklerimize kadar hissediyoruz. Bu caniler en ağır şekilde cezalandırılmalı ve kadın toplumda
hak ettiği değeri görmelidir.

Yoğun katılımın ve coşkunun olduğu toplantının açılışında başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimiz için saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı okundu.
Toplantının açılışında konuşan Türkiye Kamu-Sen
Merkez Kadın Komisyonları Başkanı Leyla Polat toplantının hayırlı olmasını dilerken, yaklaşan anneler
günü münasebetiyle tüm annelerin bu güzel gününü
kutladı.
Polat, “Toplantımızı şereflendiren tüm Genel Başkanlarımıza ve siz kıymetli katılımcılara teşekkürlerimi
sunuyorum. Kahraman şehitlerimizin anneleri başta
olmak üzere, tüm annelerimizin bu anlamlı ve özel
günlerini kutluyorum.

Hayatın her alanında yaşanan her türlü istismara tepkimizi ortak bir şekilde koyalım. Anneler güçlü olursa,
kadınlar güçlü olursa o toplum güçlü olur.
Kadınlarımız çalışma hayatında etkili olmalı, daha çok
yer edinmeli. Yaşanan ayrımcılıklar önlenmeli. Kadının
eli her alana değmelidir” dedi.
ANNELERİMİZİN GÖZ YAŞLARI HER
ALANDA DİNMELİ
Katılımcıları selamlayarak sözlerine başlayan Türkiye
Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk,”Bütün annelerin gözyaşları dinsin” dedi. Koncuk, “Kadınlar toplantısı yapıyoruz aynı zamanda bu vesile erken bir Anneler günü kutlaması da yapıyoruz. Önümüzdeki hafta
kutlanacak olan Anneler gününü de şimdiden tebrik
ediyorum. Annelerimizin gerçekten göz yaşları dinsin
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artık ama her alanda dinsin. Şehit analarının gözyaşları dinlemeli. Şehit evlatlarının gözyaşları dinlemeli
ama çocuğu işsiz gezen, çocuğuna bir gelecek kurma
endişesi içinde yaşayan analarında gözyaşları dinmeli. Türkiye çalışma hayatında çok kötü günler yaşıyor.
Diğer alanlarda iyi mi? Maalesef o alanlarda da üzülerek ifade ediyorum pek iyi değiliz, İşsizlik oranı resmi
olarak yüzde 13, bu kayıtlı olan işsizlik oranı. Kayıtsız
olanları, genç işsizliği düşünmek bile tüyleri diken diken ediyor. Her evde birden fazla işsiz var. Kızlarımız,
oğullarımız, evlatlarımız evlenemiyorlar, bir hayat kuramıyorlar. Tabiri-i caizse oğlanlarda, kızlarda bu ekonomik şartlar içinde evde kalıyorlar. En dinamik çağlarında evlatlarımız işsiz geziyorlar, umutsuz kalıyorlar.
Şimdi dönüp bu işler iyi yönetiliyor diyebilir miyiz?
Adil bir gelir dağılımı oluşturulamıyor. Hükümetlerin
görevi nedir? İstihdam yaratamayan, genç işsizliği çözemeyen, gençleri sokaklara, kahve köşelerine terk
eden onların ıstırabını duymayan hangi siyasi iktidar,
hangi anlayış olursa olsun bizim için eksiktir, kusurludur. O nedenle bunları ısrarla sendikaların, STK’ların

ifade etmesi gerekiyor. Milli bir vazifedir bu. 20-25
yaşında işsiz kalmak ne demektir? Babasının vereceği
cep harçlığına muhtaç olmak nereye kadar? Analarımızın gözyaşları bu nedenle diyorum her alanda dinmeli. Bunu Türkiye Kamu-Sen olarak önemsiyoruz.
Türkiye Kamu-Sen milli bir sivil toplum kuruluşudur.
Kökleri Anadolu coğrafyasının en derinlerindedir. Bizi
sadece üyelerimizin yaşadığı ekonomik ve sosyal sıkıntılar ilgilendirmiyor, bizi bu milletin her evladının
yaşadığı problemlerde yakından ilgilendirmektedir.
Birileri adına “Stk ya da sendika” diyor, bu milletin
derdiyle dertlenmiyor, evlatlarımızın geleceğinden
kaygı duymuyor, iki çift laf etmeye korkuyor ama
adına “Sendikayım” diyor. Bu olmaz. Sivil toplum
kuruluşları bu milletin geleceği için vardır. Türkiye
Kamu-Sen elbette bir sendikadır ama aynı zamanda
bu yönüyle milli bir sivil toplum örgütüdür. Milletimizi ilgilendiren her problem Türkiye Kamu-Sen’in
iştigal alanındadır. O nedenle bugüne kadar ifade
ettik bugünden sonrada bunları söylemeye devam
edeceğiz.
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yın Temmuz’da enflasyon farkı vereceğiz” diyor “Eee
yani o’nu da vermeyin bari!!!” Geçen ay itibariyle Mart
ayında, Nisan ayında, mayıs ve Haziran aylarında cebimizden uçan paraları Temmuz’da verilecek enflasyon
farkı karşılayacak mı? Hayır. Bu toplu sözleşmenin altına kim imza attı? O malum yetkili sendika. Eğer memurlarımızın gerçekten sendikacılık yapmak amacıyla
mı bir sendikaya üye olduğu ya da “Bana ne, müdürüm bana dedi, ben üye olayım, kimseyle papaz olmayayım” kanaatiyle mi günü kurtarmak amacıyla mı
üye olduğunu esasında kamu çalışanlarının takdirine
sunmak lazım.

KAMU ÇALIŞANLARI KENDİLERİNİ
SEFALETE TERK EDENLERE DERSİNİ
VERMELİ
Yaklaşan yetki dönemi ve kamu çalışanlarının yaşadıkları sorunlara da değinen Genel Başkan İsmail Koncuk, “Memurların kendilerine yapılanları görmesi lazım” dedi. Koncuk, “15 Mayıs geliyor. 15 Mayıs yetkili
sendikaların üye sayılarının tespit edildiği tarihtir. Bu
tarihteki üye sayılarına göre yetkili sendikalar tespit
edilecek. Dün bir yazı yazdım bu konuya ilişkin olarak
sosyal medya hesabımdan. “Halimizden memnun muyuz? Ekonomik anlamda rahatım, gelecekle ilgili kaygım yok” diyen bir Allah’ın kulu var mı? Yazımda da
söyledim, “Acaba 15 Mayıs tarihi kaç memuru ilgilendiriyor? diye. “Yetkili sendikaların 15 Mayıs tarihi itibariyle belirlenecek olması kaç memuru ilgilendiriyor?”
dedim. Doğrusu ben çok kişiyi ilgilendirdiğini düşünmüyorum, neden düşünmüyorum? Bu hakaret olarak
algılanmasın elbette. Eğer bir kaygı olsaydı, 2015 yılında nasıl bir zammın altına imza atıldı gördünüz? Ocak
ayında yüzde 3 zam alacağımıza hükmedilmişti, bugün
4 aylık enflasyon toplamı yüzde 5,71, aldığımız zam
yüzde 3, yani bu ay itibariyle dahi düşündüğümüzde
aldığımız zam yüzde 2,71 geride kalmış.
Enflasyon aldığımız zammı ikiye katlamış durumda
yani Nisan ayı itibariyle şu an durum bu. Önümüzde
daha Mayıs ve Haziran var. Maliye Bakanı, “Korkma-

Eğer gerçekten sendikacılık istenilseydi bu ülkede şu
anda memurlarımızı ekonomik olarak zor duruma
düşüren, attığı imza ile adeta sefalete terk eden bu
sendikaya gereken cevabı kamu çalışanlarının vermesi gerekirdi. Bir çok insanın ne yazık ki kaygısı yok.
Defalarca anlattım, eğer bu ülkede kamu çalışanlarının
büyük çoğunluğunun gerçekten sendikacılık yapılmasını istemek gibi kaygısı olsaydı, 2013 yılında elde ettiğimiz enflasyon farkı maddesini 2015 yılında bir imza
ile değiştiren sorumlu sendikayı üye sayısı bakımında
yerle yeksan ederdi ama yok. Hangi sendikaların,
nasıl bir sendikal anlayışın Türkiye’de kök salmasını,
bizleri temsil etmesini istiyorsak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmek zorundayız. Evlatlarımızın
geleceği için bunu yapmalıyız. Çalışma hayatı perişan
edilirken çocuklarımıza taşeronvari, sözleşmeli, iş güvencesi olmayan bir çalışma hayatının kurgulanmasına
başlanmışken, bunu görmezden gelen anne, duymazdan gelen baba nasıl bir ebeveyn olduğunu da sorgulamak zorundadır. O nedenle sadece kendimizi ve
günü kurtarmanın kurtuluşumuza vesile olmayacağını,
haklarımızın korunmasına vesile olmayacağını herkesin bilmesi lazım.
Sizlerden istirhamım, Türkiye Kamu-Sen’in yanındasınız ama gelin Türkiye Kamu-Sen’in üye sayısının
artması konusunda her birimiz üzerimize düşen görevi yerine getirelim. Alanlarda insanlara haykıralım,
çalışma hayatı ile ilgili gerçekler iyice anlaşılana kadar
bıkmadan, usanmadan anlatalım ki insanları kendine
getirelim. Ben katkılarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Toplantınızın hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Anneler gününüz şimdiden kutlu olsun,
varlığınız bizler için, ülkemiz için son derece önemlidir. Birlik ve beraberlik içinde mücadelemize yılmadan, yorulmadan devam edeceğiz. Saygılar sunuyorum…”diyerek sözlerini noktaladı.
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Kamu çalışanları üzerinde ciddi baskıların olduğuna
dikkati çeken İsmail Koncuk’a göre: Yanlışlara teslim olmak
birçok şeyi kolaylaştırıyor gibi görünse de daha büyük
zorluklar ve sıkıntıların habercisidir. Çözüm ise bellidir…’’

BAŞKASI OLMA,
KENDİN OL!
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Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, kamu çalışanları üzerinde ciddi
baskıların olduğunu ve hayatın bir çok alanında bu tür baskılarla karşılaşılabileceğine
dikkat çekerken, “Önemli olan bu baskılara
ve zorluklara karşı nasıl bir tavır takınılacağıdır” dedi.
“Yanlışlara teslim olmak birçok şeyi kolaylaştırıyor gibi görünse de daha büyük
zorluklar ve sıkıntıların habercisidir” diyen
Genel Başkan İsmail Koncuk, çözümün,
“Başkası olma, kendin ol” sözlerinde yattığını belirtti.
“Kendimiz olmak için, öncelikle ilkelerimiz
olmalıdır” diyen Genel Başkan Koncuk,
“Mesele, dalından kopmamaktır, dalımız,
inançlarımızdır, ideallerimizdir, bizi biz yapan değerlerimizdir” dedi.
Genel Başkan İsmail Koncuk,“Kamuda çalışanlar üzerinde ciddi baskılar olduğu herkesin malumudur. Bu baskılar çok çeşitlidir;
yönetici olmak, görevde yükselmek isteyenlere kıyak, amirlerinden baskı görmemek isteyenlere, öğretmense nöbet günü
ve ders programında kolaylık, postacıysa,
daha rahat bir cihette görev yapmak, hemşireyse daha yüksek döner sermaye ya da
daha rahat bir bölümde görev alabilmek,
stajyer memursa asalete geçişte problem
yaşamamak vb. baskılar sayılabilir. Bu saydıklarım daha da çeşitlendirilebilir.

gilendirmektedir. Yanlışlara teslim olmak,
başlangıçta, bu verimli dönemi kolaylaştırıyor gibi değerlendirilebilir, ancak, kolaycılık
olarak görülen bu yöntem, aslında, birbirini
takip eden, esasen, çok daha büyük zorluk
ve problemlerin habercisidir. Neden mi?
Çünkü, demokratik, kurallı, ahlaki bir sistemi, aslında daha niteliksiz ve kuralsız, gayri
ahlaki bir düzenle, bizzat kendi elimizle, değiştirmiş oluruz.
Çözüm nedir? Bir şarkı sözüydü, "Başkası
olma, kendin ol!" Mesele, kendimiz olabilmektir. Gerek çalışma hayatının dayattığı
problemlere, gerekse hayatın tabi seyri
içinde karşılaştığımız, tüm sıkıntılara karşı,
"kendimiz olabilmek" son derece önemlidir.
Kendimiz olmak için, öncelikle ilkelerimiz
olmalıdır. İlkesi olmayanlara, başkaları, kendinden çok daha güçlü sandığı, kişi ya da kişiler yön verecektir. Bu durumda ise, rüzgarın
önünde oraya, buraya savrulan yaprak olmak, tabi ki, kaçınılmazdır. Mesele, dalından
kopmamaktır, dalımız, inançlarımızdır, ideallerimizdir, bizi biz yapan değerlerimizdir.
Türkiye Kamu Sen, ait olduğu gövdeye,
sımsıkı bağlı, "kendi olmak" azminden kopmayan, ilke ve ideal sahibi dava adamlarının
ocağıdır. Bu ocağı tüttürmek milli bir görev
olarak görülmelidir.

Hayatın her döneminde bu tür baskılarla
karşılaşılabilir. Asıl soru, hayatın, herhangi
bir evresinde, karşılaşılan zorluklara karşı,
nasıl bir tavır takınılacağıdır. İşte, bu zorluklara karşı oluşturulan tavrın adı, şahsiyettir.
Şahsiyet, doğumdan, ölüme kadar yaşanılan
süreçte tüm yaşadıklarımıza karşı, cevabımızdır, aslında.

Türkiye Kamu-Sen, geçmişi olan, tarihi tecrübe ve birikimi olan bir milli sivil toplum
örgütüdür. Varlık sebeplerimizi biliyoruz.
Bunlar, genelde, bu ülke ve milletin, ilelebet, sağlam bir zeminde hayatiyetini devam
ettirmesi, özelde; çalışma hayatında yaşadığımız zorluklara, "kendimiz olarak" sağlam
bir duruş göstererek, kamu çalışanlarının
daha şahsiyetli yaşamasının mücadelesini
yapmaktır.

Çalışma hayatı, insan ömrünün büyük bölümünü kaplayan bir dönemdir ve insanın en
verimli çağıdır. Dolayısıyla, insan hayatında,
bu kadar önemli yer tutan, çalışma hayatı
ile ilgili tüm yaşananlar, bizleri, yakından il-

"Başkası olma, kendin ol!" veciz ifadesinden
hareketle, çalışma hayatımızın, gelecekte,
bugünden çok daha aydınlık olmasını diliyorum. Bu hedef, bir şuurdur, ne mutlu bu
şuura ermiş olanlara” dedi.
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Türkiye Kamu Sen, ait olduğu gövdeye,
sımsıkı bağlı, "kendi olmak" azminden
kopmayan, ilke ve ideal sahibi dava
adamlarının ocağıdır. Bu ocağı tüttürmek
milli bir görev olarak görülmelidir.
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Enflasyon rakamları % 11,87'ye ulaştı!

KONCUK:

KAŞIKLA VERİP
KEPÇEYLE ALMA DEVRİ
SONA ERMELİ
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2002 yılından bu
yana ortalama memur
maaşında aylık 1.085
TL, en düşük memur
maaşında 515 TL düşüş
oldu!

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, yüzde 11,87’ye ulaşan enflasyon rakamını değerlendirdi.
“Ocak’taki %3’lük zam, 2.71 geride kaldı. Temmuz
enflasyon farkı ödemesi geçmiş zararları karşılamayacak” diyen Genel Başkan Koncuk, “Memur ve emeklilerin zam politikasında değişiklik yapılmalıdır. Yüzdelik
zammın yanısıra ekonomik büyüme+refah payı uygulanmalıdır” dedi.
“Enflasyon sepeti içindeki bir çok madde doğrudan
çalışanların hayatını etkileyen maddeler değildir. Mevcut sistem gerçekçi değildir” diyen Koncuk, “Memur
ve emeklileri ilgilendiren enflasyon kalemleri üzerinden bir enflasyon hesaplaması yapılması daha doğru
ve mantıklı olacaktır” dedi.
Genel Başkan İsmail Koncuk; “1 yıllık enflasyon
11.87’ye ulaştı, Ocak’taki %3’lük zam, 2.71 geride
kaldı. Temmuz enflasyon farkı ödemesi geçmiş zararları karşılamayacak. Aslında memur ve emeklilerin zam politikasında değişiklik yapılmalıdır. Yüzdelik
zammın yanısıra ekonomik büyüme+refah payı uygulanmalıdır.
Ekonomik büyüme+refah payı uygulaması yapılmadığı sürece, enflasyon oranında zam, enflasyon farkı da
verilse, sıfır zam anlamına gelmektedir.
Bu uygulama yapılmadığı için 2002 yılından bu yana
ortalama memur maaşında aylık 1.085 TL, en düşük
memur maaşında 515 TL düşüş olmuştur.

Aslında memur ve emeklileri ilgilendiren enflasyon
kalemleri üzerinden bir enflasyon hesaplaması yapılması daha doğru ve
mantıklı olacaktır.
Bugün ki enflasyon sepeti içindeki birçok madde doğrudan
çalışanların hayatını etkileyen
maddeler değildir. Mevcut sistem gerçekçi değildir.
Zam politikasıyla birlikte, vergi dilimleri problemi de beraberce değerlendirilmeli, kaşıkla
verip kepçeyle alma devri sona
erdirilmelidir. Tüm bu tedbirler
alınmadığı sürece, alınan zamlar rakamsal olarak artmış
gibi görünecek, ancak alım
gücümüz yıllar içerisinde
düşecektir” dedi.
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MEMUR MAAŞI
DÖRT AYDA
75,5 LİRA ERİDİ
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk enflasyon verilerine ilişkin olarak yaptığı açıklamasında şu
ifadelere yer verdi:
“Döviz kuru düşmesine rağmen enflasyonun yüksek
seyrini sürdürmesi, ülke ekonomisindeki kırılganlığın
ve yapısal sorunların bir sonucu olarak ortaya çıkıyor. Özellikle dış politikadaki belirsizlikler; bütçenin
finansman açığının yurt dışından borçlanılarak kapatılmasını güçleştiriyor, faizlerin yükselmesine neden
oluyor.
Yurt dışından daha kolay borçlanabilmek amacıyla kurulan Varlık Fonu’nun, geçtiğimiz ay içerisinde Çaykur’un %70 hissesi karşılığında 650 milyon dolar kadar bir finansman sağladığı iddia edilmiş, bu iddialar
yetkililerce yalanlanmamıştı. Türkiye’nin geçtiğimiz
yıl 32,6 milyar dolar cari açık verdiği düşünüldüğünde
içinde bulunduğumuz yılın Fon’a dahil olan şirketlerin
teminat gösterilmesi suretiyle elde edilecek kaynakla
finanse edileceği görülüyor. Hal böyle olunca, zaten
özelleştirmeler sonucunda elimizde bir elin parmakları kadar kalan ve ekonomik değer üreten şirketlerimizin birçoğunun ipotek altına gireceğini kestirmek çok
da zor olmasa gerek.

Bununla birlikte 2015 yılında imzalanan toplu sözleşme uyarınca, bu yılın ilk yarısı için kamu görevlilerine
%3 zam yapılması kararlaştırılmıştı. İlk dört ay itibarı
ile gerçekleşen resmi enflasyon %5,71 oldu. Böylece
memur maaşları Nisan ayı itibarı ile %2,71 oranında
eridi. Her ne kadar temmuz ayında verilecek enflasyon farkı ile bu erimenin telafi edileceği iddia edilse de
aslında bu bir telafi ödemesi değil erimeyi anlık olarak
durduran ve memur maaşlarının gerçek anlamda sıfır
zam aldığını tescil eden bir uygulama olacak.
Öyle ki şubat ayında iki aylık enflasyon %3,29 olarak
gerçekleşince memur maaşları zaten %0,29 erimişti.
Bu oran mart ayında %1,34’e; nisanda da %2,71’e
yükseldi. Bugün itibarı ile ortalama memur maaşı 2
bin 785 lira olduğuna göre ortalama maaş alan bir
memurun maaşı şubatta 8,1 lira; martta 37,3 lira; nisan ayında da 75,5 lira; toplamda ise 120,9 lira erimiş
oldu. Yani bizim %2,71 olarak ifade ettiğimiz erime;
toplam cebimize yansıyan zararı değil yalnızca içinde
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bulunduğumuz aydaki zararı ortaya koyuyor. Başka
bir anlatımla, mayıs ayında enflasyonun %2,71 eksi
çıktığını varsayalım. Bu durumda, yalnızca mayıs ayındaki duruma bakıp şubat, mart ve nisan aylarındaki
erimeyi görmezden gelerek “memur maaşları hiç erimemiştir” diyemeyiz. Dolayısıyla, maaşlardaki erimenin gerçek anlamda telafi edilmesi için, erimenin başladığı aydan telafi edilen zamana kadar geçen süreyi
kapsayacak bir ödeme yapılması gerekiyor.
Sonuç itibarı ile enflasyonun tahminlerin ve bütçede
öngörülenin oldukça üzerinde seyrettiği görülüyor.
Özellikle gıda fiyatlarındaki artış, bütün dar ve sabit
gelirlilerin cebine doğrudan olumsuz olarak yansıyor
ve geçim her geçen gün biraz daha zorlaşıyor.
Geçtiğimiz günlerde yaptığımız araştırmada, memur
maaşlarının ekonomik büyümeyle orantılı olarak yükselmediğini, ekonomik genişlemenin %40,8 gerisinde
kaldığını ortaya koymuştuk. İşte bu sonuç, dönem sonunda enflasyon farkı verilerek maaşlardaki erimenin
telafi edildiği izlenimi yaratılmasından ama gerçekte
erimenin yalnızca anılan dönem itibarı ile geçici olarak
durdurulmuş olmasından kaynaklanıyor.

TÜİK, Nisan ayına ilişkin
enflasyon verilerini
açıkladı. Buna göre
geçtiğimiz ay enflasyon
%1,31 oranında yükselirken
ocak-nisan arasında 4 aylık
enflasyon %5,71’e; yıllık
enflasyon ise %11,87’ye
çıktı.

Önümüzde 2018 ve 2019 yıllarını kapsayacak; yerel,
TBMM ve cumhurbaşkanlığı seçimlerine kadar bizlerle bir daha masaya oturulmayacak bir toplu sözleşme dönemi var. Türkiye Kamu-Sen olarak bu toplu
sözleşme döneminin geçmiş yılların aksine çok iyi
değerlendirilmesini, geçmişte yapılan hataların, unutkanlıkların, kapalı kapılar ardında yapılan gizli pazarlıkların, gizlice imzalanan toplu sözleşmelerin tekrar etmemesini istiyoruz. Atılan her imza, memurlarımızın
ve çocuklarımızın ekonomik geleceğini telafi edilemez
bir biçimde etkiliyor. Geçmişte atılan yanlış imzaların
cezasını bugünlerde çekiyoruz. Dolayısıyla şu andan
itibaren, memur maaşlarındaki gerçek erime, gelecek
dönem ekonomik beklentiler ve refah payı dikkate
alınarak adil bir gelir dağılımının tesis edilmesi için
yapılması gerekenlerin, hükümet tarafından ortaya
konulması ve gerçekçi bir maaş planlaması yapılması
elzemdir.
Memur maaşlarının sürekli eridiği ve erimenin an itibarı ile aylık 75,5 lirayı bulduğu gerçeği göz önünde
bulundurulduğunda gelecek dönemde, kamu görevlilerinin ekonomik olarak ayakta kalmasının yegâne
yolunun toplu pazarlık sürecini verimli bir şekilde geçirmek olduğu görülecektir.”
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4-C LİLERE KEYFİ HUKUK

UYGULANMAMALIDIR
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Genel Başkanımız İsmail Koncuk, 4-C’lilere 65
yaşına kadar çalışma izni verilmeyişini eleştirdi. “Erken emekliliğe karşı olup bir taraftan da
65 yaşına kadar çalışma izni vermemek tam bir
çelişkidir” diyen Koncuk, “İşte 4-C, 4B vb.
kadrosuz çalışmaya bu sebeplerle karşıyız. Bir
ülkenin insanlarına keyfinize göre farklı hukuk
uygularsanız, saçmalıklar olur” dedi.
Genel Başkan İsmail Koncuk; “Anlamak mümkün değil, hem erken emekliliğe karşı olacak
hem de 4-C’lilere 65 yaşına kadar çalışma izni
vermeyeceksiniz. Bu tam bir çelişkidir. Gerekçe, 4-C’lilerin sözleşmesi böyleymiş, Değiştirin
kardeşim, nasıl olsa kendiniz çalıp kendiniz oynuyorsunuz. Size engel olan mı var? İşte 4-C,
4B vb. kadrosuz çalışmaya bu sebeplerle karşıyız. Bir ülkenin insanlarına keyfinize göre farklı
hukuk uygularsanız, saçmalıklar olur. Türkiye
Kamu-Sen olarak 4-C’lilerin sözleşmelerinde
derhal değişiklik yapılarak isteğe bağlı olarak 65
yaşına kadar çalışma hakkı istiyoruz” dedi.
4-C`LİLERİN AKLIYLA ALAY ETMEYİN
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, toplu sözleşmede 4-C'lileri 114 TL'ye
mahkum edenlerin bugün çıkıp "4-C'lilere ek
ödeme müjdesi diye açıklama yapması ayıptır"
dedi.
Bugün güdülen mantığın garibi sevindirmek için
eşeğini kaybettirip yeniden buldurmaya benzediğini ifade eden Genel Başkan Koncuk, "4-C'liler bu üç kağıdı yememektedir" dedi.
Genel Başkan İsmail Koncuk; "Toplu Sözleşmede 4-C lileri brüt 159, net 114 TL sözde ödemeye mahkum edip, bugün 4-C'liye ek ödeme
müjdesi diye açıklama yapmak ayıptır.
4-C'liler emsali kadar ek ödemeyi yargı kararı ile bir bir kazanırken, adeta maliyeyi büyük
yükten kurtaranları 4-C'liler unuttuysa sözüm
yok.Bugün ki mantık ise, garibi sevindirmek için
eşeğini kaybettirip buldurmaya benziyor ancak
4-C'liler bu üçkağıtçı anlayışı yememektedir.
Türkiye Kamu-Sen bu yandaş anlayışı TİS imzalandığı günde ayıplamış ve muzır ilan etmişti,
bugün de ayıplamaktadır, kimsenin aklıyla alay
edilmesin" dedi.
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Ortalama memur maaşı
olması gerekenden % 40,1
daha düşük!

MADEM PASTA BÜYÜDÜ,
MEMURUN PAYI NEDEN KÜÇÜLDÜ?
TÜİK’in resmi enflasyon ve büyüme verilerinin kullanıldığı araştırmada, 2002 yılı temel alınarak ekonomik büyüme rakamları, enflasyon oranları ve memur maaşları karşılaştırıldı.
Buna göre 2002 ile 2016 yılları arasında Türkiye ekonomisi reel olarak %114,5 oranında büyürken aynı
dönemde Tüketici Fiyatları Endeksinin yani mal ve
hizmet fiyatlarının ortalama %232,6 oranında zamlandığı görüldü. Cari fiyatlarla 2002 yılında 350,5 milyar TL olan GSYH, 2016 yılı sonunda 2 trilyon 590
milyar TL’ye yükseldi. Enflasyon ve büyüme oranları
birlikte, aynı endeks içinde değerlendirildiğinde Türkiye’de ekonominin nominal olarak %613,6 genişlediği belirlendi.
Bu dönemde memur maaşlarındaki nominal artış,
ülke ekonomisindeki genişlemenin oldukça altında
kaldı. 2002 yılında 531 lira dolayında bulunan ortala-

ma memur maaşı 2016 yılı sonunda 2 bin 704 liraya,
357 lira olan en düşük dereceli memur maaşı da 2 bin
33 liraya yükseldi. Araştırmada 2002-2016 yılları arasında ekonomi 6,2 kat genişlerken en düşük dereceli
memur maaşının 5,7; ortalama memur maaşının ise
5,1 kat arttığı ortaya çıktı.
Bu durum, kamu görevlilerinin maaş artışlarının ekonomik gelişmeler karşısında yetersiz kaldığının açık
bir göstergesi olarak değerlendirildi. Başka bir ifadeyle ülkede ekonomi pastası büyürken, memurların
büyüyen pastadan aynı ölçekte pay alamamaları nedeniyle gelir dağılımında memurlar aleyhine bir durum
ortaya çıktı. Kamu görevlilerinin maaşları yükseliyor
gibi görünse de gerçek anlamda, alım gücü açısından
gerileme yaşandı.
Araştırmada memur maaşlarının ülke ekonomisindeki nominal genişleme kadar artması durumunda 2016
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Türkiye Kamu-Sen Ar-Ge
Merkezi’nin yaptığı araştırma
memur maaşlarının, 2002
yılından beri ekonomideki
büyüme ve enflasyonla orantılı
olarak artmadığını ortaya
koydu. Araştırmada ortalama
memur maaşının olması
gerekenden %40,1; en düşük
memur maaşının ise %25,3
daha düşük kaldığı belirlendi.   
yılı sonunda 2 bin 704 lira olan ortalama memur maaşının aslında 3 bin 789 lira; 2 bin 33 lira olan en düşük
dereceli memur maaşının da aslında 2 bin 548 lira olması gerektiği belirtildi.
Ekonomik gelişmelerle orantılı zam alamadığı için
ortalama maaş alan bir memurun aylık zararı bin 85
lira, en düşük dereceli memurun aylık zararı ise 515
lira olarak hesaplandı. Buna göre 2002 yılından beri
en düşük dereceli memur maaşı olması gerekenden
%25,3; ortalama memur maaşı ise %40,1 daha düşük
kaldı.

“MİLLİ GELİR BÜYÜRKEN MEMURUN
PAYININ AZALMASI BÜYÜK BİR
ADALETSİZLİĞİ İŞARET EDİYOR”
Araştırma hakkında değerlendirmelerde bulunan Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, “Bir ülkede pasta büyürken emeğinden baş-

ka geçim kaynağı olmayan grubun payı sürekli
düşüyorsa, burada bir adaletsizlik var demektir” dedi.
Konfederasyonun Ar-Ge Merkezi’nin yaptığı araştırmanın son derece çarpıcı bir gerçeği gün yüzüne
çıkardığını ifade eden Koncuk, “Gerek iktidar kanadı
gerekse 2009 yılından beri yetkiyi elinde bulunduran
konfederasyonun algı oyunları neticesinde kamuoyunda memur ve emekli maaşlarının sürekli yükseldiği
gibi bir kanaat oluştu. Ancak memur maaşlarına yapılan artışlar, enflasyonu bile karşılamaktan uzak kalıyor.
Diğer taraftan ise ülke ekonomisi büyüyor. Buna karşılık 2014 yılında enflasyon farkı dahi verilmeyen, 2015
yılındaki enflasyon farkı alacağından 1,8 puanı çalınan,
bu yıl %3 zam almasına rağmen ilk üç aylık dönemde
%4,34’lük enflasyonla karşı karşıya kalan bir memur
ve emekli gerçeği var. Yani kamu görevlileri enflasyon
rakamları ile oyalanırken ülkedeki ekonomik genişleme gözlerden kaçırılıyor.

‘’YETKİLİ OLMASAK DA O MEMUR İÇİN
O MASADA OLACAĞIZ’’
Memurlarımız ve emeklilerimiz adına nimette de külfette de adaletten yana olduğumuzu bir kere daha
ifade etmek istiyorum. Ülkede elde edilen gelir vergisinin yarısından fazlası ücretlilerden tahsil edilirken
ücretlerin milli gelir içindeki payı %7-8’ler civarında
kalıyorsa burada adaletten söz etmek mümkün değildir. Adaletin sağlanması için ücretlilerin pastasının
büyütülmesi gerekmektedir. Dar ve sabit gelirlilerinin
pastadan aldıkları payın büyütülmesi bir taraftan gelir
dağılımındaki adaletsizlikleri giderecek diğer taraftan
da yoksulluk oranlarını düşürecek bir sonuç doğuracaktır.
Tüm milletin ortak değeri ve hakkı olan milli gelirin
paylaşımında son 14 yılda memur maaşlarının olması gerekenin %40 altında kalmış olması, herkes adına
üzerinde düşünülmesi ve memurlarımızın hakkı olan
bu payın hangi gruplara aktarıldığının ortaya çıkarılması gereken bir durum arz etmektedir.
Bu yıl 2018 ve 2019 yıllarını kapsayacak yeni bir toplu
sözleşme süreci daha gerçekleştirilecek. Biz, her ne
kadar toplu sözleşme imzalamaya yetkili olmasak da
gerçekleri ifade etmek ve kamu görevlilerimizin haklarını sonuna kadar savunmak adına o masadaki yerimizi alacağız. Bu toplu sözleşmede özlük haklarına
ilişkin sorunların yanı sıra yetkililerin, kamu görevlileri
adına ortaya çıkan bu adaletsizliği giderecek bir çalışma yapması en büyük talebimizdir” dedi.
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TÜRKİYE KAMU-SEN BİR AYDINLAR HAREKETİDİR,
KİMSE SENDİKAMSILARLA KARIŞTIRMASIN!
Tarihte zararlı cemiyetler vardı. Bizden görünen birçok insan o zararlı
cemiyetlere o tarihlerde, mesela, İngiliz Muhipler Cemiyetine gitti üye oldu,
kimisi Amerikan mandası istedi, başkaları diğer zararlı cemiyetlerin üyesi
oldular, kendi pis nefislerini kurtarmaya çalıştılar. Bugünde değişen bir şey yok,
yine birçok insan benzeri faaliyetleri benzer kuruluşlarla yapmaya devam ediyor.

33

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, geçmişte bir çok zararlı cemiyetin olduğuna vurgu yaparak, “Bugün benzeri gafiller var, bugünü kurtarayım
derken neye ve kime hizmet ettiğini bilemeyen kafalar var. Makamlarını korumak adına her zilleti sineye
çeken kafalar var” dedi.
“Biz Türkiye Kamu-Sen olarak en başından beri birlik
ve beraberlik içinde bu ülkenin hepimizin olduğunun
farkına vararak “Bir olalım, iri olalım, diri olalım” dedik ama dinlemediler” diyen Genel Başkan Koncuk,
“Türkiye Kamu-Sen bir aydınlar hareketidir, sendikamsı, kirli paralel yapılarla kimse bizi karıştırmasın”
dedi.
Genel Başkan İsmail Koncuk değerlendirmesinde;
“Hatırlarsınız, tarihte zararlı cemiyetler vardı. Bizden görünen birçok insan o zararlı cemiyetlere o
tarihlerde, mesela, İngiliz Muhipler Cemiyetine gitti
üye oldu, kimisi Amerikan mandası istedi, başkaları
diğer zararlı cemiyetlerin üyesi oldular, kendi pis nefislerini kurtarmaya çalıştılar. Bugünde değişen bir
şey yok, yine birçok insan benzeri faaliyetleri benzer kuruluşlarla yapmaya devam ediyor. Atatürk’ü
tartışamaya açıyor bazıları, bu vatanın kurucusunu
tartışmaya açıyorlar, adını duymayı hazmedemeyen
gafiller, hainler var. 15 Temmuz musibetine rağmen,
hala milli birlik ve beraberliğin ne anlama geldiğinden habersiz olan, ne idüğü belirsizler var, hem de
belli noktalarda var. Atasına, ecdadına kahramanlarına dil uzatanların adamlığı söz konusu olabilir mi?
Bugün benzeri gafiller var, bugünü kurtarayım derken
neye ve kime hizmet ettiğini bilemeyen kafalar var.
Makamlarını korumak adına her zilleti sineye çeken
kafalar var. Ne farkları var o zararlı cemiyetlerden
bunların. Millet olmanın şuuruna varamayan nice insan
var. Bu ülke bizim. Vatanı olmayan milletin geleceği
olmaz. O milletin namus ve şerefi tehlikeye girer. Bağımsız vatan çok önemlidir. Tüm hücrelerimizle bunu
hissetmeliyiz, gereğini yapmalıyız. Türkiye kötü günlerden geçmekte. Zor günlerdeyiz, kötü şeyler oldu
ve oluyor. Bugün, elbette dün yapılan hataları konuşmak istemiyorum. Yarına ışık tutalım hep birlikte.
Biz Türkiye Kamu-Sen olarak en başından beri birlik
ve beraberlik içinde bu ülkenin hepimizin olduğunun
farkına vararak “Bir olalım, iri olalım, diri olalım” dedik
ama dinlemediler. Hala dinlemeyenler var, hala aynı
zihniyetle, kör, doymayan nefislerinin kölesi olanlar
var. Türk aydınları bu anlayıştan kurtulmalıdır. Bu ego-

izm hastalığı beyinleri esir aldığı sürece, Türkiye’nin
geleceği olmaz. Bunu görmeliyiz. Karınca kararınca
tedbirini almak zorundayız. Yarın Suriye olursak ah
vah etmenin anlamı kalmaz. Bugünden itibaren herkes, meseleyi idrak edemeyenleri uyarmalıdır. Sadece
kendimiz için değil herkes için yaşayacağız. Millet olamayanların başına gelenler ortadadır. Büyük bir ibrettir bunlar.
Türkiye Kamu-Sen’in mücadelesi kuru bir mücadele
değil, elbette sendikal bir mücadeledir ama Türkiye
Kamu Sen, aynı zamanda, milli bir sivil toplum kuruluşudur. Türkiye Kamu-Sen bu milletin savunduğu tüm
değerlerin savunucusudur, kökleri Anadolu topraklarının derinlerindedir.
Türkiye Kamu-Sen bir aydınlar hareketidir, sendikamsı, kirli paralel yapılarla kimse bizi karıştırmasın. Herkes, neden burada olduğunu bilecek, kimse tesadüfen
burada değil. Bunu bileceğiz yüreğimizde hissedeceğiz. Bu kadar önemli bir faaliyet yaptığımızın farkında
olacağız. Sadece maaşımız artsın mücadelesinde değiliz, elbette o artışlarında en kral mücadelesini zaten
yapıyoruz. Bu milletin varlık davasının mücadelesini
de yapacağız. Varlık tehlikeye girerse, özlük haklarının bir anlamı yoktur. Öncelik vatan zeminin sağlam
olmasıdır. Ecdadın emaneti bu ülkeyi sağlama alacağız.
Tüm bunların ışığında, Türkiye Kamu-Sen’e bir aydınlar hareketi, aydınlatma hareketi sıfatını yakıştırmak
yanlış olmaz.
15 Mayıs yetki dönemi yaklaşırken, dünü unutmadan, gelecek penceresinden gözümüzü bir an olsun
ayırmadan, yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz. Bizimle olun, bizimle kalın. Türkiye Kamu-Sen bir
aydınlar hareketidir, sendikamsı, kirli paralel yapılarla
kimse bizi karıştırmasın.’’
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ILO DELEGESİ ATAMA
USULÜYLE BELİRLENEMEZ
ILO’da çalışanları temsil edecek delegenin ILO sözleşmelerine
uygun olarak tüm çalışan temsilcilerinin çoğunluk oylarıyla
belirlenmesi gerektiğini ifade eden Koncuk, tepeden yapılan atama
usulü delegasyon belirleme işleminin önümüzdeki yıllarda da
sürme tehlikesi bulunduğuna dikkat çekti.

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, ILO
Konferansı’nda yer alacak çalışan temsilcisinin belirlenmesi tartışmalarına ilişkin olarak bir basın açıklaması
yaptı. ILO’da çalışanları temsil edecek delegenin ILO
sözleşmelerine uygun olarak tüm çalışan temsilcilerinin
çoğunluk oylarıyla belirlenmesi gerektiğini ifade eden
Koncuk, tepeden yapılan atama usulü delegasyon belirleme işleminin önümüzdeki yıllarda da sürme tehlikesi
bulunduğuna dikkat çekti.   
Genel Başkan İsmail Koncuk açıklamasında şu ifadelere yer verdi: ‘‘Kamuoyunda da malum olduğu üzere,
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından her yıl
düzenlenen ve bu yıl 5-16 Haziran Tarihleri arasında
düzenlenecek olan 106. Uluslararası Çalışma Konferansında Ülkemiz çalışanlarını temsil edecek delegenin
hangi konfederasyondan belirleneceği konularında yaklaşık 15 gündür bir tartışma yaşanmaktadır.
Yaklaşık 15 gün önce bu yıl ülkemizi temsil edecek
delegenin; en fazla üyeye sahip konfederasyon olması
dolayısıyla Memur-Sen’den olacağı, Çalışma ve Sosyal

Güvenlik Bakanlığı Tarafından ilgili işçi ve memur sendikaları konfederasyonlarına yazılı olarak bildirilmiş ve
kamuoyuna da açıklanmıştı.
KONCUK: ILO MEVZUATINA GÖRE ÇALIŞAN
TEMSİLCİSİ SEÇİMLE BELİRLENMELİ
Ancak ILO Anayasasının 3.maddesi ve ülkemizin de
taraf olduğu 144 sayılı Sözleşme çerçevesinde; yapılan bu ATAMA işleminin hukuki olmadığı, Uluslararası
Çalışma Konferansında ülkemiz çalışanları adına görev
yapacak Çalışan Delegesinin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının hakemliğinde bir araya gelecek yetkili
sendikaların görüş ve önerileri sonucunda belirlenmesi
gerektiği konfederasyonumuzca kamuoyuna duyurulmuştu. Bu konudaki açıklamamız kamuoyunca malum
olup, hâlâ resmi internet sitemizde bulunmaktadır.
Bu açıklamamızdan sonra, görüşlerimizi hiç okumamış
bazı sendika yöneticileri; “Türkiye Kamu-Sen, ILO’da
memurları işçiler temsil etsin dedi” şeklinde kamuoyuna kasıtlı olarak yalan bilgi verme ve suyu bulandırma
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gayretine girmiş olmasına rağmen, bu yalan beyanatlara
sağduyulu üyelerimiz ve kamu çalışanlarımız itibar etmemişlerdir. Çünkü Türkiye Kamu-Sen ülkemiz adına
gerek ülke içinde gerekse ILO ve Türkiye-Avrupa Birliği
Karma İstişare Toplantıları gibi uluslararası pek çok toplantıda; işçi- memur ayrımı yapmadan, tüm çalışanları
bugüne kadar en iyi şekilde temsil etmiş, bundan sonra
da temsil etmeye devam edecektir. Çünkü Türkiye Kamu-Sen’in bu anlamda yetkin ve tecrübeli Ar-Ge altyapısı, çalışanları ve idarecileri mevcuttur.
Yukarıda bahsedilen hukuksuz atama işlemi sonrası
başta Konfederasyonumuz ve diğer yetkili konfederasyonların göstermiş oldukları tepki sonucu, Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Mehmet Müezzinoğlu,
gecikmeli de olsa, yetkili konfederasyonları, 15 Mayıs
2017 günü saat 9.00’da İstanbul Havaalanı yerleşkesi
içerisinde yer alan TAV Otel’de, konuyu yeniden değerlendirmek üzere bir toplantıya çağırmıştır. Bahse
konu toplantıya Konfederasyonumuz yanında, TÜRKİŞ, HAK-İŞ, DİSK ve KESK Konfederasyonları katılım
sağlamış, MEMUR-SEN Konfederasyonu yetkilileri ise
İstanbul Atatürk Havaalanı içerisinde yukarıda bahsedilen otelde yapılacak toplantının sehven Ankara Esenboğa Havaalanı yerleşkesindeki aynı isimli otelde yapılacağını zannederek toplantıya katılmamışlardır.
Yapılan toplantıda konunun ILO Anayasasının 3. maddesi ile ülkemizin de taraf olduğu 144 Sayılı Sözleşmeye
aykırılığı, ILO, ÇSGB ve sendikal konfederasyonların
paydaşı olduğu Sosyal Diyalog Proje hedefleri ile uyuşmadığı, yapılan bu atama işlemi ile atanan delegenin ülkemiz yetkili sendikaların çoğunluğunun şikâyeti sonucu
ILO Genel Konferansı Kayıt Akreditasyon Komitesince
kabul edilemeyeceği ve Ülkemizin ILO çerçevesinde
uluslararası boyutta yaşayacağı olumsuzluklar masaya
yatırılmıştır.
Bahse konu toplantıda, Konfederasyonumuz Türkiye
Kamu-Sen, TÜRK-İŞ, DİSK ve KESK; TÜRK-İŞ›in çalışan delegesi olarak bu yıl da temsil görevini yürütmesinin uygun olacağını, gelecek yıllardaki delege belirleme
işleminin ise Çalışma Bakanlığı’nca yukarıda bahsedilen
ILO mevzuatları çerçevesinde genel konferans öncesi
çalışanları temsil eden konfederasyonların davet edilmesi ve sosyal diyalog çerçevesinde; çoğunluğun kararı
ile alınması gerektiği ifade edilmiştir.
HAK-İŞ Konfederasyonu ise bu yıl Bakanlığın yaptığı
işleme göre, Memur-Sen’in delege göndermesini savunmuş olmasına rağmen, bundan sonra yapılacak belirlemelerde diğer konfederasyonlarca da ifade edilen
şekilde sosyal diyalog çerçevesinde belirleme yapılması

gerektiğini ifade etmiştir. Ayrıca yapılan toplantıda ortaya konulan açıklamalar bir tutanak halinde imza altına
alınmış olup, kamuoyuna da duyurulmuştur.
BAKANLIK BU YIL İÇİN YANLIŞTAN DÖNDÜ
AMA ÖNÜMÜZDEKİ YILLARDA EMRİ
VAKİ İLE TEMSİLCİ BELİRLEYECEĞİNİN DE
SİNYALLERİNİ VERDİ
Bu toplantıdan yaklaşık 10 gün sonra, 24 Mayıs 2017
itibarı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca kamuoyuna bir açıklama yapılmış ve İstanbul Toplantısı
ruhuna uygun bir düzenleme yapılarak bu yılki konferansta çalışan delegeliğinin yeniden TÜRK-İŞ›e verildiği
belirtilmiştir.
Ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca sendikalara yazılan ve Konfederasyonumuza da ulaşan
yazı incelendiğinde, yazının son paragrafında yine ILO
Anayasası, 144 Sayılı Sözleşme ve Sosyal Diyalog Projesi hükümlerine aykırı bir düzenleme çabası görüldüğü
gözden kaçmamıştır. Bu düzenlemeye göre önümüzdeki yıllarda ILO’da Çalışan Delegesine yönelik yine
Bakanlıkça önceden bir atama yapılacağı görüntüsü verilmektedir.
Yapılan işlem, bu yıl yapılan yanlış düzeltiliyormuş gibi
gösterilirken, aynı atama yanlışına önümüzdeki yıllarda
da devam edileceğinin resmi yazı ile kamuoyuna deklare edilmesinden başka bir şey değildir.
KONCUK: KİMSEYE KARŞI ÖNYARGI İÇİNDE
DEĞİLİZ
Türkiye Kamu-Sen hiçbir sendikal konfederasyona karşı önyargılı değildir. Hele hele çalışan, işveren ve hükümet üçlü yapısı ve delegasyonu ile temsil olunan bir
uluslararası organizasyonda, ülkemiz adına hükümet ve
işveren delegeliği hiç tartışılmazken, çalışan delegesinin
tartışılır hale getiriliyor olması ve çalışanlar arasında
tefrikaya sebep olabilecek bir tartışmaya açılması, çalışanların gücünü zayıflatmaktan başka bir anlam ifade
etmemektedir.
Bu yıl ÇSGB bir yanlıştan geç de olsa dönmüştür. Bu konuda önümüzdeki yıl da yapılması gereken, yaptığımız
açıklamalarda ve İstanbul toplantısında da ifade ettiğimiz üzere; yine çalışan kesimlerini sosyal diyalog çerçevesinde bir araya getirerek onlardan çıkacak çoğunluk
kararına uymaktır. Aksi takdirde tahterevalli usulü ile
belirlenecek bir delegelik uygulaması, ülkemizde bu yıl
söndürülmeye çalışılan bir fitili önünüzdeki yıllarda daha
da gür şekilde alevlendirecektir.
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SGK`DAN

KONFEDERASYONUMUZA

ZİYARET

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Mehmet Selim Bağlı
ve Yönetim Kurulu Üyesi Salih Kılıç, Sosyal Güvenlik
Haftası kapsamında Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı
İsmail Koncuk ve Yönetim Kurulumuzu ziyaret etti.
MEHMET SELİM BAĞLI: AMACIMIZ BÜTÜN
VATANDAŞLARIMIZA EN İYİ HİZMETİ
SUNMAKTIR
Sosyal Güvenlik Haftası nedeniyle birçok sivil toplum
kuruluşu ve sendikaları ziyaret ettiklerini ifade eden
SGK Başkanı Bağlı, bu çerçevede Türkiye Kamu-Sen’i
ziyaret etmekten memnuniyet duyduğunu söyledi.
Sosyal Güvenlik Haftası çerçevesinde, ülkemizde
sosyal güvenlik bilincinin yerleştirilmesi, bütün vatan-

daşlarımızın sosyal güvenlik
şemsiyesi altına alınması için
kayıt dışılığın önlenmesi ve
sosyal güvenlik sisteminin
kabul edilebilir bir aktüeryal
dengeye oturtulması konularında sendikaların katkılarının çok önemli olduğuna
vurgu yapan Bağlı, “Türkiye
Kamu-Sen Yönetim Kurulu olarak gösterdiğiniz misafirperverlikten dolayı teşekkür ediyorum. Bu hafta
önemli etkinlikler yapıyoruz. Temel amacımız toplumda sosyal güvenlik bilincinin oluşmasını sağlamaktır. Tüm vatandaşlarımızın sosyal güvenlik şemsiyesi
altına alınmasını amaçlıyoruz.” dedi.
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KONCUK: DAHA İYİ BİR SOSYAL
GÜVENLİK HİZMETİ İÇİN DAHA
MUTLU SGK ÇALIŞANI OLMALI
Ziyarette sosyal güvenliğin önemine vurgu yapan Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail
Koncuk ise “Toplumların geleceğe güvenle bakması için gelişmiş bir sosyal güvenlik sistemine
ihtiyaç vardır. Sosyal güvenlik sisteminin daha
da iyileştirilmesi için bütün vatandaşların kayıt
altına alınması gerekmektedir. Bununla birlikte
daha iyi bir hizmet sunumunun yolu mutlu bir
SGK çalışanından geçer. Bu çerçevede Kurum
çalışanlarının sorunlarının da giderilmesi son
derece önemlidir. Bu noktada sayın Bağlı’nın
SGK Başkanlığı’na gelmesiyle birlikte Kurum
çalışanları arasındaki adaletsizliklerin ve ayrımcılıkların giderilmesi konusundaki çalışmalarını
Türkiye Kamu-Sen olarak takdirle karşılıyor,
çalışanlar arasındaki ayrımcılığın giderilmesine
yönelik bu girişimlerin artarak devam etmesini
bekliyoruz. Bu çerçevede Sosyal Güvenlik Haftası münasebetiyle konfederasyonumuzu ziyaret eden kıymetli Başkanımıza teşekkür ediyorum.” dedi.

SGK’nın çalışma ve faaliyetleri üzerine bilgiler veren Bağlı, gerek SGK çalışanlarının sorunları gerekse SGK hizmetlerindeki aksaklıkların farkında
olduklarını, kurum olarak bu sorunları gidererek
vatandaşa en iyi hizmeti vermeyi amaçladıklarını
belirtti.

Sosyal güvenlik açıklarının kapatılmasının ve
aktüeryal dengenin kabul edilebilir bir orana
getirilmesinin tüm çalışanların kayıt altına alınmasıyla mümkün olacağını ifade eden Genel
Başkan Koncuk, bunun için de kolay ulaşılabilir
bir sosyal güvenlik sistemine ihtiyaç duyulduğunu belirtti. “Sorunların çözümü noktasında
SGK’nın ciddi bir gayret içerisinde olduğunu
görmekten memnuniyet duymaktayız.” diyen
İsmail Koncuk, 80 milyon vatandaşın tamamına hizmet veren böylesine büyük bir kurumun,
sosyal paydaşlarla sürekli iletişim içinde olmasının önemine vurgu yaparak “Bu çerçevede
Konfederasyonumuza yapılan ziyaretlerin ve
karşılıklı görüş alışverişinin son derece yararlı
olduğunu görmekten büyük memnuniyet duyuyoruz, Türkiye Kamu-Sen olarak SGK ile bugüne kadar hep diyalog içinde olduk, olmaya da
devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.
Ziyaretin ardından, heyetler günün anısına karşılıklı hediyeler sundular.
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Ercan HAN
Türkiye Kamu-Sen AR-GE Koordinatörü

Bir başarısızlık destanının anatomisi

TARİHÎ (!)
TOPLU SÖZLEŞMELER TARİHİ
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Toplu Görüşmelerde Elde Edilen Kazanımlar
Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu uyarınca 2002
ile 2010 yılları arasında yürütülen toplu görüşme süreçleri, imzalanan mutabakat metninin dahi Bakanlar
Kurulu’na sunulduğu, uygulanması keyfiyete bırakılmış
bir yapı arz etmekteydi. Buna karşın hizmet kolumuzda Türk Sağlık-Sen, genelde Türkiye Kamu-Sen’in
yetkili olduğu bu süre zarfında kamu görevlileri adına
hayati konularda sayısız kazanım elde edildi. Şu anda
memurlarımızın en büyük ekonomik kazanımlarından
biri olan ve kamu görevlilerine aylık 383 TL ile 1825
TL arasında değişen tutarlarda ödenen ek ödeme,
sendika üyesi kamu görevlilerine 3 ayda bir 72 TL olarak ödenen toplu sözleşme ikramiyesi kamu görevlilerimizin müktesebatına bu dönemde kazandırıldı,
enflasyonun üzerinde maaş artışlarının yanında aile
yardımı, çocuk parası gibi sosyal yardımların yükseltilmesi sağlandı, 400 binin üzerinde sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi kararı bu dönemde alındı. Ayrıca disiplin cezalarının affı, memurlara ilave bir derece
verilmesi, disiplin kurullarına memurun üyesi olduğu
sendika temsilcisinin de katılımının sağlanması, uyarma ve kınama cezalarına yargı yolunun açılması, vekil
imamların kadroya geçirilmesi, sözleşmeli personele
eş durumu nedeniyle yer değişikliği hakkı getirilmesi,
sözleşmeli personelin askerlik dönüşü işe devam edebilmesi gibi birçok uygulama da toplu sözleşme döneminde kamu görevlileri adına elde edilen kazanımlar
olarak kayda geçti.
Toplu Görüşmeyi Aratan Toplu Sözleşme Düzeni

Türkiye Kamu-Sen’in büyük gayretleri sonucunda;
gerçekleştirdiğimiz mitingler, iş bırakma eylemleri,
ulusal ve uluslararası toplantılara sunduğumuz raporların da katkısıyla 2010 yılında yapılan anayasa değişikliğine kamu görevlilerinin toplu sözleşme hakkına
ilişkin bir madde eklenmişti. Yaklaşık 20 yıl süren zorlu
bir sendikal mücadelenin ardından elde edilen toplu
sözleşme hakkını kullanmak ise tüm stratejisini iktidarın varlığına bağlayan, bütün eylem planını siyasi iktidarın misyonuna paralel olarak şekillendiren ve sendikacılığın olağan seyri dışındaki etkenlere bağlı olarak
yetkili konuma gelen konfederasyona kalmıştı.

Kamu görevlilerinin toplu sözleşme hakkı ede etmesiyle birlikte 9 yıllık toplu görüşmeler dönemi sona
ererken pazarlık sürecinde anlaşma sağlanması durumunda imzalanacak toplu sözleşmenin resmî gazetede yayınlanmasının ardından yürürlüğe girecek olması,
uzlaşmazlık durumunda Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nun vereceği kararların bağlayıcılığı, toplu sözleşme döneminin geçmiş döneme göre çok daha verimli
olacağı umutlarını yeşertmişti. 2010 anayasa değişikliğinin ardından gereken düzenlemeler yapılamadığı için
2011 yılında toplu sözleşme görüşmeleri yapılamadı.
4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun yasalaşmasının ardından 2012 yılında gerçekleştirilen ilk toplu sözleşme görüşmeleri ile
başlayan süreç, hiç de kamu görevlilerinin beklediği
gibi gelişmedi. 2009 yılında genel yetkili konfederasyon haline gelen Memur-Sen’in, toplu sözleşme imzalamaya ve uzlaşmazlık durumunda Kamu Görevlileri
Hakem Kurulu’na başvurmaya tek başına karar verme
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hakkını elinde bulundurması sonucunda diğer sendikalara üye olan yüzbinlerce kamu görevlisinin iradeleri de bir anlamda yok sayılmış oluyordu.
2012 ile 2015 arasında yürütülen 3 toplu sözleşme
görüşmesi sonucunda elde edilen kazanımlar, mutabakat metninin uygulanmasının hükümetin keyfiyetine bırakıldığı toplu görüşme dönemlerinin yanına
bile yaklaşamadı. Yetkili konfederasyon, oturduğu her
toplu sözleşme görüşmesini tarihî bir başarıya dönüştürdüğünü iddia etse de gerçekler, toplu sözleşme
döneminin dünya sendikacılık tarihine geçecek tarihî
yanlışlarla dolu olduğunu haykırıyordu.
İlk Tarihi Kazanımları Enflasyonun Altında Zam
Oldu
2012 yılında Memur-Sen adına Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nda bulunan akademisyenin hükümetin
maaş artış teklifini kabul etmesi yanlışlıklar silsilesinin
birinci halkasıydı. 2013 yılında 30 gün sürmesi gereken toplu pazarlıkların 3 oturumda ve 7 gün içinde
mutabakatla sonuçlandırılması ise kamu görevlilerinin
nasıl bir oyunun kurbanı olduğunu açıkça göstermekteydi. Bu dönemde imzalanan ve tarihî başarı olarak
aktarılan toplu sözleşmeye göre 2014 yılının tamamı
için memurlara net 123 lira seyyanen zam yapılırken,
enflasyon farkı hakkı da masada unutulmuştu. Memurlara bütün bir yıl için öngörülen 123 lira, maaşlara
%1,9 ile %7,2 arasında bir artış getirirken ortalama
olarak %5,2’lik bir zamma denk gelmekteydi. Ama
2014 yılında TÜİK tarafından açıklanan yıllık enflasyon
%8,17 oldu ve memur maaşları en yüksek %6,27 en
düşük %0,97 olmak üzere enflasyon karşısında ortalama %2,97 oranında erdi. 2015 yılı için ise yalnızca
altışar aylık dönemler için %3+%3 zam öngörülmüştü. Böylece memurlar, 2013 yılı toplu sözleşme dönemini büyük bir zararla kapattılar.
Yüzde 1.8’lik Enflasyon Farkını Yok Ettiler
2015 yılı toplu sözleşme dönemine gelindiğinde ise
tüm kamu görevlilerinin beklentisi, Memur-Sen’in
yetkili olduğu 6 yıllık dönemde yaptığı yanlışlardan
ders alması ve 2016 ve 2017 yıllarına ilişkin olarak tüm
kamu görevlilerini memnun edecek bir pazarlık süreci yürütmesi yönündeydi. Ne yazık ki, 2015 yılı toplu sözleşme görüşmelerinde de dağ fare doğururken
Memur-Sen, kendince tarihî toplu sözleşme serisine
bir yenisini daha ekliyordu.
2015 yılının ağustos ayında imzalanan toplu sözleşme
sonucunda memurlara 2016 yılı için %6+5; 2017 yılı
için ise %3+4 zam yapılmasına karar verildi; buna

karşın 2013 yılında imzalanan toplu sözleşme hükmü
bir oldu bittiye getirilerek değiştirildi ve memurların
2016 yılı başında alacağı enflasyon farkının %1,8 oranında düşürülmesine göz yumuldu. Böylece memurların 2015 yılı sonunda almaya hak kazandığı %1,8’lik
enflasyon farkı ödemesi yok sayıldı.
4/C’liler Mahkemede Kazandı, Memur-Sen
Masada İade Etti
Bunun yanında kamu kurum ve kuruluşlarında geçici
olarak çalışan 4/C’li personele aylık brüt 150 TL ek
ödeme verilmesi karara bağlanırken, yetkili konfederasyon tarafından bu personelin aslında yargı kararıyla
550-650 TL arasında ek ödeme almaya hak kazandığı
gerçeği göz ardı edildi. 4/C’li personel hakkında alınmış daha avantajlı yargı kararı olduğu halde mahkemeyle kazanılmış bir hak, belki de tarihte ilk defa bir
sendika eliyle gasp edilmiş oldu.
Toplu sözleşmenin imzalandığı gün Türkiye Kamu-Sen
olarak endişelerimizi ve yanlışları dile getirirken
özellikle 4/C’li personelin mahkeme kararıyla kazanılmış ek ödeme hakkı konusuna vurgu yaparak Memur-Sen’in ya bu gerçeği bilmediğini ya da bilerek böy-
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le bir uygulamaya imza attığını ifade ettik. Bu kararın
20 bin dolayındaki geçici personeli mağdur edeceğini
belirttik. O dönemde bizleri, tarihî başarılarını gölgelemeye çalışan kimseler olarak niteleyen Memur-Sen,
yargı kararıyla elde edilmiş hakları ellerinden alınan
personelin şikayetlerinin artması üzerine, dünya sendikacılık tarihine geçecek bir eyleme daha imza attı ve
kendisini Kamu Denetçiliği Kurumu’na ihbar ederek
yapılan yanlışlığın Kurum tavsiyesi ile düzeltilmesi için
trajikomik bir işleme imza attı.
2 Yıl Geçti 20 Madde Uygulanmadı
Memur-Sen’in kamu görevlilerinin gözlerini boyamak
adına kesin kararlar içermeyen hükümleri toplu sözleşme metnine ekletmesi sonucunda, aslında kanun
hükmünde olması gereken toplu sözleşme bir dilek
ve temenniler manzumesine dönüştürüldü. Toplu
sözleşme metnine kesin hüküm koymak yerine sorun
hakkında çalışma yapılacağına dair maddeler eklenerek, başarılı bir toplu sözleşme yürütüldüğü izlenimi
verilmeye çalışıldı. Bu nedenledir ki, toplu sözleşmenin imzalanmasının üzerinden 2 yıla yakın bir zaman
geçmesine rağmen 20’ye yakın maddesi hâlâ yürürlüğe girmedi.

4/C’li geçici personel ile memur işi yapan kamu işçilerinin kadroya geçirilmesi, refakat izni konusundaki
aksaklıkların giderilmesi, kadro derecelerinin düzenlenmesi, sivil memurların durumları gibi konular
adeta suya yazılmış temenniler olarak kaldı. Sağlık
hizmet kolunda ise yükseköğretim kurumlarında görev yapanların Yükseköğretim Kurumlarında Döner
Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte yer alan kadro/görev unvan katsayıları hakkında ve sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan
personelden kimlerin hangi şartlarda ve süreyle fiili
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hizmet süresi zammından yararlandırılıp yararlandırılmayacağı konusunda çalışma yapılması gibi muğlak ifadeler nedeniyle uygulanmayı bekleyen hayati konular,
adeta bir başka bahara bırakıldı.
Resmî gazetede yayınlanmasıyla birlikte geçerlilik
kazanan toplu sözleşme hükümleri, kesin kararlara
dayandırılmadığından ve birçok konu sonucu belirsiz
çalışma yapılması süreçlerine bırakıldığından toplu
sözleşmenin ciddiyetine ve hukuki niteliğine gölge düşürüldü. Bu noktada asıl tehlike, uygulanması zorunlu
olan bir metnin keyfiyete bırakılmasının bir içtihada
dönüşerek rutin bir hal almasıdır. Türkiye Kamu-Sen,
bu tehlikeye karşı yargıya başvurmuş ve toplu sözleşmenin bütün hükümlerinin uygulanmasını istemiştir.
Memur-Sen ise bu konuda da duyarsızlığını sürdürmekte ve attığı imzaya sahip çıkma basiretini dahi
gösterememektedir.
2017’de Maaş Zammı 3 Ayda Eridi Gitti
Bugün gelinen noktada 2017 yılının henüz dördüncü
ayında bulunduğumuz şu günlerde yılın ilk altı ayını
%3’lük zamla geçirmeye mahkûm bırakılan kamu görevlileri, gerçekleşen %4,34’lük enflasyon karşısında
eriyen maaşlarıyla ay sonunu getirme mücadelesi vermektedir.
2017’nin yalnızca ocak, şubat ve mart aylarında vatandaşlarımızı en fazla ilgilendiren gıda %10,8; sağlık
%13,3; ulaşım %11,5; ısınma %4,7; temizlik ise %4,5
oranında zamlandı. 2016 mart ayı ile 2017 mart ayı
arasında ise enflasyon ortalama olarak %11,29 olarak
gerçekleşti.
Hatırlanacağı gibi yılın başında memur maaşlarına %3
zam yapılmıştı. Genel enflasyonla karşılaştırıldığında
memur maaşları mart ayında %1,34 erimiş oldu.
Ocak ayında 2 bin 703,84 lira olan ortalama memur
maaşına 81,1 lira zam gelmişti. Üç aylık enflasyon artışı ise ortalama memur maaşını 120,9 lira geriye götürdü. Buna göre ortalama memur maaşında erime
39,8 lira oldu.
2016 sonunda en düşük memur maaşı ise 2 bin 32,89
lira iken yapılan %3’lük zam, en düşük dereceli memur maaşı 61 lira artırmış ve 2 bin 93,89 lira olmuştu.
Ama enflasyon nedeniyle en düşük dereceli memur
maaşındaki üç aylık erime 90,87 liraya ulaştı ve zamlar, en düşük memur maaşını da daha üçüncü ayda
2016 yılının 29,87 lira gerisine düşürdü.
Bunun yanında maaşların enflasyona karşı korunamadığı gibi adaletsiz vergi yükü nedeniyle memurların

zararının her geçen yıl biraz daha katlandığı görülüyor.
Öyle ki, 2016 yılında gelir vergisinin %15’lik diliminin
üst sınırı 12 bin 600 liraydı. Yani çalışanların aldığı brüt
maaşlarının toplamı her ay üst üste konulduğunda, 12
bin 600 liraya gelinceye kadar aylık %15 vergi kesiliyor, 12 bin 600 lirayı geçtiğinde ise bu kişinin maaşından %20 kesilmeye başlanıyordu.
2017 yılında gelir vergisinin %15 diliminin üst sınırı
yalnızca 400 lira artırıldı ve 13 bin liraya yükseltildi.
Buna göre 2016 yılının sonunda 3058 lira maaş alan
ve 2017’de vergiye tabi brüt maaşı 4335 lira, net maaşı yaklaşık 3150 lira ve üzerinde olan bütün çalışanlar
nisan ayından itibaren %20’lik vergi dilimine geçmiş
olacaklar.
Öyle ki, bu çalışanın maaşından %15’lik dilimde
546,21 lira gelir vergisi kesilirken %20’lik dilime geçtiğinde kesilen vergi 728,28 liraya çıkacak. Yani bu çalışanın maaşı bu ay sadece vergi nedeniyle 182,07 lira
düşecek.
Şimdi bu çalışanımız ocak ayında 91,7 lira zam almıştı. Sadece enflasyon nedeniyle kaybı 136,7 lira oldu.
Buna bir de 182,07 liralık vergi kaybı eklendiğinde
toplamda maaşından 318,77 lira kaybedecek. Ama bu
kayıplara karşılık olarak aldığı zam yalnızca 91,7 lira
olacak.
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ekonomik boyutları itibarı ile toplu sözleşmeyi neresinden tutsak elimizde kalıyor. Sorumlu sendikacılık
anlayışı gereği, ülkenin içinde bulunduğu bu dumanlı
havada ekonomik gerçeklerin göz ardı edilerek kamu
görevlilerine mağduriyet yaşatan oluşumların unutulmaması gerekmekte. Bu kısa çalışmamız, memurların
toplu sözleşme süreçlerinden zararla çıktığını açıkça
ortaya koyuyor. Toplu sözleşme sistemine geçildiğinde memurların kazanımların artacağını ummuştuk ancak iş bilmez sendikalar nedeniyle, kazanımlarda dahi
bir geriye gidiş yaşanıyor.
Bir taraftan genel enflasyon bir taraftan enflasyondan
bağımsız bir şekilde sürekli artan mutfak masraflarına
ek olarak her geçen yıl ağırlaşan vergi yükü de memurlarımızın bütçesinde oluşan kara deliğin başlıca
sebeplerinden biri haline geldi. Dolayısıyla bir toplu
sözleşme pazarlığı yapılırken kamu görevlilerini temsil
ettiğini iddia edenlerin mutlak surette memur maaşlarına etki eden değişkenleri göz önünde bulundurması
ve buna göre karar vermesi gerekiyor.

Bu çalışanımızın maaşına temmuz ayında da %4 zam
yapılacak. Bu zam da yalnızca 126 lira olacak. Yani
2017 yılı için toplam 217,7 lira maaş zammı alan bir
memurun aylık kaybı şu an için enflasyon nedeniyle üç
aylık enflasyon erimesi 136,7 lira, %15’ten %20’lik
vergi dilimine geçmesi nedeniyle 182,07 lira, toplamda 318,77 lira olacak. Yani bu aydan sonra enflasyon
sıfır bile çıksa çalışanlarımız 2017 yılını her şart altında
zararda kapatacak.
Bunun yanında vatandaşlarımızın kendisi ve ailesi için
zorunlu olarak tüketmek durumunda olduğu mal ve
hizmet fiyatlarındaki ağırlıklı ortalama artış ise yılın ilk
üç ayında 304,68 liraya ulaştı. 2016 yılının aralık ayında
4 kişilik bir ailenin aylık ortalama harcaması 4.827,87
lira iken bu rakam 2017’nin mart ayında 5.132,55 liraya yükseldi.
Aylık zorunlu harcamalar karşısında değerlendirildiğinde kamu görevlilerinin çok daha vahim bir durumla
karşı karşıya kaldıkları görülüyor. Buna göre geride
kalan üç ay içinde ailenin mutfak masrafı ve diğer zorunlu harcamaları toplamda 304,68 lira zamlanırken
aldıkları maaş zammı ortalama 81,1 lirada kaldı. Böylece memur maaşları aylık zorunlu giderler karısında
sadece üç ay içinde 223,58 lira erimiş oldu.
Her İmzaları İle Geriye Gidiş
Görüldüğü üzere gerek sendikal hukuki gerekse

Sonuç olarak ne yazık ki, çalışan-işveren ilişkisinin
ideolojik bir bağnazlık içinde yürütüldüğü bir döneme
şahit oluyoruz. Sendikal örgütlenmelerin, emeğin sömürülmesine ve çalışanların haklarının geriletilmesine
karşı verdiği mücadele her geçen gün zayıflarken, siyasal iktidarlara yakın olan örgütlenmelerin üye sayısı
bakımından güçlenmesi, sendikacılığın içinde bulunduğu ideolojik açmazın en önemli göstergesi olarak
karşımıza çıkıyor. Özellikle son dönemde, mal ve
hizmet üretimi sürekli artarken reel ücretlerin aynı
oranda artmaması hatta azalması, dolayısıyla emek
sömürüsü oranının da yükselmesine rağmen bazı
sendikaların çalışanlar lehine hiçbir eylem ve etkinlik
gerçekleştirmediği halde, üye sayısının sürekli arttığı görülüyor. Bu sendikalar, ideolojik bağlantı içinde
bulundukları siyasal oluşumların her türlü faaliyet ve
kararını hiçbir eleştiri süzgecinden geçirmeden desteklerken adeta siyasi partilerin, sivil toplum uzantıları
gibi hareket ediyor, bu halde ellerindeki sayısal gücü
üyelerinin yararına kullanmak yerine, kitleleri uyuşturan ve oyalayan bir unsur olarak kullanılıyorlar.
Memurlarımız son dönemde yaşadığı hak kayıplarını,
ekonomik durumlarını, sahip olduğu gücü hepimizden
daha iyi görüyor; biliyor. Önümüzde 2018 ve 2019 yıllarını kapsayacak yeni bir toplu sözleşme süreci var.
Bu süreç bir kez daha sendikacılık adına tarihî gelişmelere gebe. Kamu görevlilerimiz ya bir kere daha
tarihi hezimetin bir parçası olacaklar ya da yıllardır
olup biten bu haksızlıklara dur diyerek her şart altında
haklarını pazarlayanlara tarihî bir cevap verecekler.
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TÜRKMENELi iÇiN
TEK YUMRUK
OLDUK
Türkiye Kamu-Sen
Konfederasyonu olarak, Irak
Türkleri Kültür ve Yardımlaşma
Derneği tarafından Ankara Güven
Park’ta düzenlenen, “Ay Yıldıza
Sahip Çık, Türk Yurdu Kerkük’te
Yaşanan İşgale Göz Yumma”
eylemine destek verdik.

Güven Park’ta Irak Türkleri Kültür ve Yardımlaşma
Derneği tarafından düzenlenen etkinliğe Genel Başkanımız İsmail Koncuk il dışında olması nedeniyle
katılamazken, Türk Yerel Hizmet-Sen Genel Başkanımız İlhan Koyuncu, Türk Ulaşım-Sen Genel Başkanımız Şerafeddin Deniz, Türk Tarım Orman-Sen Genel
Başkanımız Ahmet Demirci, Genel Merkez Yöneticilerimiz, Şube Başkanlarımız, üyelerimiz ve yüzlerce
vatandaş katıldı.
“Kerkük Türk’tür Türk kalacak” sloganlarının atıldığı eyleme yüzlerce vatandaşımız da destek verirken,
Türk yurdu olan Kerkük’teki işgale ve zulme hep bir
ağızdan “Dur” denildi.
ABBAS TÜRKMEN: BÖLGEDEKİ GİDİŞE
ARTIK DUR DENİLMELİ
Kerkük’te yaşananlara ilişkin basın açıklaması yapan
Irak Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Ankara

Şube Başkanı Abbas Türkmen, “Atılan bu adımlar yıllarca birlikte yaşamakta çeşitli ırklara mensup insanlar
arasında ayrım ve nefret uyandırmaktan öteye gitmemekte ve bölgenin demografisini değiştirme çabalarının bariz bir örneği olmakla kalmayıp düpedüz bir
kışkırtma ve provokasyondur” dedi.
1. Körfez savaşıyla birlikte bölgede kargaşanın hakim olduğunun altını çizen Türkmen, “Güneyde Şiiler ayaklanırken
Kuzeyde de Peşmerge grupları Kerkük'e yerleşmeye giriştiler. 18 Mart 1991 günü Kerkük'e giren Peşmergeler tapu ve
nüfus dairelerini talan ederek pek çok vesikayı yaktılar yok
ettiler ve önlerine çıkan bir fırsatı değerlendirerek bugünkü
fiilî durumun temelini işte o günlerde atmışlardı” dedi.
Abbas Türkmen açıklamasında; “Bugün Kürdistan
Yurtseverler Birliği ( KYB ) Partisine mensup birden
çok tarafın maşası olan Vali Necmeddin KERİM bir karar alarak sanki Kerkük Kürdistan Bölgesel Hükümetine bağlı bir ilmiş gibi Resmi Kurum ve Kuruluşların
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gönderinde Irak Bayrağının yanında Kürdistan bayrağının da asılmasını emretmiştir. Sayın Vali bununla da
yetinmeyip Kürtçenin bir resmi dil olarak yazışmalarda da kullanılmasını buyurmuştur.
Atılan bu adımlar yıllarca birlikte yaşamakta çeşitli ırklara mensup insanlar arasında ayrım ve nefret uyandırmaktan öteye gitmemekte ve bölgenin demografisini değiştirme çabalarının bariz bir örneği olmakla
kalmayıp düpedüz bir kışkırtma ve provokasyondur.
Buradan Kürdistan Bölgesel Hükümeti Başkanı Sayın
Mesut Barzani’ye sesleniyoruz, bu çirkin çabalara dur
demesi gerektiği düşüncesindeyiz, Her fırsatta kendisini Türk dostu olarak ifade etmekte samimi ise lütfen
bu kural tanımaz Valinin haddini bildirmesi gerekir.
Aynı şekilde her zaman Irak Türklerinin yanında yer
alan Değerli Hükümetimizden de bu olaya el atmasını
ve Barzani Hükümeti nezdinde gerekli olan girişimlerde bulunması gerektiği kanaatindeyiz.

Irak anayasasında; halkının tamamı Türk olan ancak
çeşitli vesileler ile bu yapısını değiştirmeye çalışan
geçmişte Baas Partisi Saddam Rejimi ve daha sonradan bölgeyi zorla ele geçirmeye çalışan Kürt gruplarının bütün bu çabalarına rağmen bu bölgenin statüsü
henüz belirlenmiş değildir. Bundan dolayı da asil sahipleri dışında hiçbir taraf veya kimsenin bu bölgeye
hakimiyet kurmasına izin verilmemesi gerekmektedir.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti Telafer, Musul, Erbil ve
Kerkük’ün kendisi için ne kadar önem taşıdığının bilinci içerisindedir, zaman zaman gerek diploması gerekse askeri alanda atılan adımlar bunun bir göstergesidir.
Biz Üç Milyondan fazla bir nüfusa sahip Irak Türkleri olarak Yüce Devletimizden ve başımızda bulunan
Kıymetli Hükümetimizden bu gidişe dur demenin zamanı geldiğini buradan haykırmak istiyoruz. Daha önceden bizlere uzatılan merhamet ve soydaşlık elinin
bir kez daha uzatılmasını istirham eder, Türkmeneli
siyasi partileri ve milletvekillerinin bu hususta almış
oldukları kararları Irak Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Ankara Şubesi olarak desteklediğimizi de
buradan ilan etmek isteriz” dedi.
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Dünyanın en güçlü orduları

TÜRK SiLAHLI KUVVETLERi

iLK 10’DA…
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Küresel Ateş Gücü
(Global Fire Power)
internet sitesi, 2016
için dünyanın en
güçlü orduları listesini
güncelledi. 2016 yılında
dünyanın en güçlü
ordusu tahmin edileceği
üzere ABD Ordusu.
Türkiye’nin askeri
gücü TSK ise Japon
ordusunun hemen
ardından 10. sırada
geliyor.
Türkiye, dünyanın en
güçlü orduları arasında
ve özellikle kara gücünde
Türk ordusunun gücü
azımsanmayacak
ölçüdedir. ABD’den sonra
NATO’nun ikinci büyük
ordusudur.
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2016 yılında 126 ülkenin ordusu değerlendirildi ve
dünyanın en güçlü orduları sıralaması yapıldı. Ülkenin
sahip olduğu silahlı gücün yanında nüfusu, savaşabilecek ve askerlik çağına gelen insan sayısı, ekonomik
güç ve performansı, petrol üretim ve tüketimi gibi kriterler de değerlendirildi. Bu değerlendirmeye göre,
ekonomik anlamda dünyanın en güçlü ülkelerinin orduları da güçlü. Asker sayısı bakımından dünyanın en
büyük orduları: Çin, Amerikan, Hint, Rusya, Kuzey
Kore, Güney Kore, Pakistan, İran ve Cezayir ordularıdır ve her birinin en az 500 bin kişilik aktif personeli
bulunmaktadır. 2,3 milyonu aşan aktif personeliyle Çin
Ordusu, en yakın rakibi olan Amerikan ordusunun iki
katına yakındır.
II. Dünya Savaşı ile 1990’lı yılların başına kadar yaşanan iki kutuplu dünyada, dünyanın en güçlü ülkeleri olan ABD ve SSCB öne çıkıyordu ve dünyanın en
güçlü orduları da bu iki ülkeye aitti. Diğer ülkeler ise
bu iki ülkenin ideolojik ve askeri yandaşı durumundaydı. 2000’li yıllarda Süper Güç kavramı hayat buldu
ve dünyanın her bakımdan süper gücü olan ABD’nin
hegemonyası yaşandı. Rusya, SSCB’nin dağılmasından
sonra kaybettiği gücü ve itibarı, Putin ile tekrar kazanmaya çalışıyor. Bu arada saldırgan bir tutum izliyor. Ancak Çin gibi bir büyük potansiyel resmen ayağa kalktı.
Dünyanın en büyük ordusuna sahip olmasına rağmen
henüz askeri anlamda en güçlü olmasa dahi, ekonomik
anlamda ABD’yi geçmiş durumda ve her geçen gün
daha fazla zenginleşiyor. Ekonomik anlamda dünyanın
en güçlü ülkesi olmayı başaran Çin, dünyanın en güçlü
ordusunu oluşturmak için de elinden geleni yapacaktır. Yükselen yıldız Türkiye askeri gücüyle ilk ondaki
yerini koruyor.

en güçlü ordusu tanımını ABD için yapabiliriz. Zaten Amerikan devleti bu güce ulaşabilmek için 581
milyar dolarlık savunma bütçesiyle, en yakın rakibi Çin’in bile neredeyse 4 katı harcama yapıyor.
Kara gücü
Tank 8.848
Zırhlı Savaş Aracı 41.062
Top ve roket sistemleri 4.564
Hava gücü
Toplam uçuş gücü 13.444
Savaş uçağı 2.785
Helikopter 6.084
Deniz gücü
Toplam deniz gücü 415
Uçak gemisi 19
Fırkateyn, Destroyer vb. 68
Denizaltı: 75
Rus Ordusu

Kaynak: Açık bilgi kaynaklarına göre her sene araştırma
yayınlayan Küresel Ateş Gücü (Global Fire Power) internet sitesi. Ayrıca bu sitenin verilerini kaynak göstererek
Guinness Rekorlar Kitabı da 2015 baskısında dünyanın
en güçlü 10 ordusunu yayınlamıştır.
Dünyanın en güçlü ordusu: Amerikan Ordusu
ABD’nin silahlı kuvvetleri tek bir yapı altında toplanmıştır. Dünyadaki en büyük hava kuvvetlerine sahip olan
ABD’nin uçak ve helikopter sayısı açısından yarısı kadar
olan bir ülke bile yok. Yarısı aktif yarısı da yedeklerden
oluşan Amerikan ordusu, dünyanın en güçlü ordusudur.
Askeri güç bakımından diğer ülkelere göre çok
önde olan ABD’nin 1,4 milyona ulaşan aktif silahlı
personeli, 50 bin kara aracı ve 4.564 roket/top sistemi, 13 binin üzerinde hava aracı, 415 deniz aracı
bulunmaktadır. Bu istatistiklere bakarak dünyanın

Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri, çoğu Sovyetler
Birliği döneminden kalma ekipmanları için büyük bir
modernizasyon çalışması yapmaktadır. Verilen bilgiye
göre Rus ordusunun 766 bin aktif personeli, 47 bin
kara aracı ve 14 bin roket/top sistemi, 3.547 hava aracı ve 352 adet deniz aracı bulunmaktadır. Avrupa’nın
en güçlü ordusudur.
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Kara gücü
Tank 15.398
Zırhlı Savaş Aracı 31.298
Top ve roket sistemleri 14.390

Hava gücü
Toplam uçuş gücü 2.942
Savaş uçağı 1.385
Helikopter 802

Hava gücü
Toplam uçuş gücü 3.547
Savaş uçağı 1.438
Helikopter 1.237

Deniz gücü
Toplam deniz gücü 714
Uçak gemisi 1
Fırkateyn, Destroyer vb. 106
Denizaltı: 68

Deniz gücü
Toplam deniz gücü 352
Uçak gemisi 19
Fırkateyn, Destroyer vb. 100
Denizaltı: 60

Hint Ordusu, dünyanın en kalabalık
ordularından biri

Dünyanın en büyük ordusu: Çin Ordusu

1980’lerin başından itibaren dünyanın üretim
üssü haline gelerek ekonomik gücünün zirvesine çıkan Çin, GSYİH açısından ABD’yi geçerek
dünyanın en zengin ülkesi haline gelmiştir. Ekonomik güç ise askeri gücün artmasına ve şu an
için ulaşılması gereken gücün yarın korkulması gereken güç haline dönüşmesine neden oluyor.
Çin Halk Kurtuluş Ordusu için söylenenlere göre ast
üst ilişkisi belirgin değildir. Erler de general de aynı
renkte yeşil üniforma giyerler. Dünyanın en kalabalık
askeri nüfusuna sahiptir, dünyanın en büyük ordusudur. Çin ordusunun 2,34 milyon aktif personeli, 14 bin
kara aracı ve 9.726 roket/top sistemi, 3 bin hava aracı,
714 deniz aracı vardır. Asya’nın en güçlü ordusudur.
Kara gücü
Tank 9.150
Zırhlı Savaş Aracı 4.788
Top ve roket sistemleri 9.726

Dünyanın ikinci kalabalık ülkesi Hindistan, dünyanın
en büyük silah alıcısı iken dünyanın en büyük silah
üreticilerinden biri olma yolunda hızla ilerliyor. Hint
ordusu 1,32 milyon aktif personeliyle dünyanın en büyük ordularından biri. 13 bin kara aracı ve 8 bin roket/
top sistemi, 2 bin hava aracı, 295 deniz aracı var.
Kara gücü
Tank 6.464
Zırhlı Savaş Aracı 6.704
Top ve roket sistemleri 7.996
Hava gücü
Toplam uçuş gücü 2.086
Savaş uçağı 809
Helikopter 646
Deniz gücü
Toplam deniz gücü 295
Uçak gemisi 2
Fırkateyn, Destroyer vb. 50
Denizaltı: 14
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İngiliz Ordusu

Fransız Ordusu

Fransa askeri gücü itibariyle hala Avrupa’nın en güçlü
ülkelerindendir. Fransa dünyada en büyük 4. nükleer
gücü elinde bulunduran ülkedir. Bunun yanında Fransız ordusunun 205 bin aktif personeli, 7 bin 300 kara
aracı ve 602 roket/top sistemi, 1.282 hava aracı, 118
deniz aracı bulunuyor.

İngiltere’nin resmi adı olan Birleşik Krallık, silahlı kuvvetlerine isim vermiştir. Birleşik Krallık Silahlı Kuvvetleri, tarihi ve siyasi nedenlerle Rusya dışarıdaki bırakılırsa Avrupa’nın en güçlü ordusu konumundadır.
En güçlü ilk 4 ordudan sonra toplam silah sayısındaki
düşüş gözden kaçmıyor. İngiliz ordusunun 150 bin
aktif personeli, 6 bin 300 kara aracı ve 269 roket/top
sistemi, 879 hava aracı, 76 deniz aracı bulunuyor.
Kara gücü
Tank 407
Zırhlı Savaş Aracı 5.948
Top ve roket sistemleri 269
Hava gücü
Toplam uçuş gücü 879
Savaş uçağı 168
Helikopter 348
Deniz gücü
Toplam deniz gücü 76
Uçak gemisi 1
Fırkateyn, Destroyer vb. 19
Denizaltı: 10

Kara gücü
Tank 423
Zırhlı Savaş Aracı 6.863
Top ve roket sistemleri 602
Hava gücü
Toplam uçuş gücü 1.282
Savaş uçağı 284
Helikopter 611
Deniz gücü
Toplam deniz gücü 118
Uçak gemisi 4
Fırkateyn, Destroyer vb. 22
Denizaltı: 10
Güney Kore Ordusu
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Güney Kore, saldırgan komşusu ve aslında kardeşi
Kuzey Kore nedeniyle ordusunu sürekli büyük ve güçlü tutmaya çalışan bir ülke. Güney Kore ordusunun
625 bin aktif personeli, 5 bin kara aracı ve 7 bin 600
roket/top sistemi, 1.451 hava aracı, 166 deniz aracı
bulunuyor.
Kara gücü
Tank 2.381
Zırhlı Savaş Aracı 2.660
Top ve roket sistemleri 7.578
Hava gücü
Toplam uçuş gücü 1.451
Savaş uçağı 448
Helikopter 679
Deniz gücü
Toplam deniz gücü 166
Uçak gemisi 1
Fırkateyn, Destroyer vb. 41
Denizaltı: 15

Hava gücü
Toplam uçuş gücü 676
Savaş uçağı 169
Helikopter 359
Deniz gücü
Toplam deniz gücü 81
Uçak gemisi yok
Fırkateyn, Destroyer vb. 15
Denizaltı: 5
Japon Ordusu

Alman Ordusu

Japonya, Çin. Hindistan ve ABD’den sonra en çok
insan gücüne sahip ülkedir. Japon ordusunun 250 bin
aktif personeli, 5 bin kara aracı ve 7 bin 600 roket/top
sistemi, 1.451 hava aracı, 166 deniz aracı bulunuyor.
Kara gücü
Tank 678
Zırhlı Savaş Aracı 2.850
Top ve roket sistemleri 801
Avrupa’nın ekonomik açıdan en güçlü ve politik açıdan belirleyici ülkesi olan Almanya’nın askeri harcama
bütçesi ülke içinde 6. sıradadır. Alman ordusunun 180
bin aktif personeli, 6 bin 300 kara aracı ve 204 roket/
top sistemi, 676 hava aracı, 81 deniz aracı bulunuyor.
Kara gücü
Tank 408
Zırhlı Savaş Aracı 5.869
Top ve roket sistemleri 204

Hava gücü
Toplam uçuş gücü 1.590
Savaş uçağı 287
Helikopter 638
Deniz gücü
Toplam deniz gücü 131
Uçak gemisi 3
Fırkateyn, Destroyer vb. 43
Denizaltı: 17
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Dünyanın en büyük ordularından Türk Ordusu
Türkiye’de Türk Silahlı Kuvvetleri, dışarıdan gelebilecek her türlü tehlikeye karşı ülkeyi korumakla görevlidir.
Hava, deniz ve kara olmak üzeri 3 ana kuvvetten oluşur. Türk ordusunun 411 bin aktif personeli, 11 bin 300
kara aracı ve 2 bin 521 roket/top sistemi, 1.007 hava aracı, 194 deniz aracı bulunuyor. Bu anlamda Türkiye,
dünyanın en güçlü orduları arasında ve özellikle kara gücünde Türk ordusunun gücü azımsanmayacak ölçüdedir. ABD’den sonra NATO’nun ikinci büyük ordusudur. Türkiye, son yaptığı Ar-Ge çalışmalarıyla Çin ve Hindistan’ın yaptığı gibi büyük bir silah üreticisi olma yönünde hızla ilerliyor.
Kara gücü
Tank 3.778
Zırhlı Savaş Aracı 7.550
Top ve roket sistemleri 2.521
Hava gücü
Toplam uçuş gücü 1.007
Savaş uçağı 207
Helikopter 445
Deniz gücü
Toplam deniz gücü 194
Uçak gemisi yok
Fırkateyn, Destroyer vb. 24
Denizaltı: 13
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AZERBAYCAN-ERMENİSTAN ORDULARININ KARŞILAŞTIRMASI
Karabağ Savaşı (Şubat 1988 – Mayıs 1994) arasında Azerbaycan ile Ermenistan arasında cereyan etmiş ve
savaşta birçok ölüm ile Hocalı Katliamı gibi katliamlar yaşanmıştır. Son dönemde üzücü bir hadise gelişiyor.
Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki Dağlık Karabağ Sorunu nedeniyle tekrar savaş çıkmak üzere. Azerbaycan nüfusu itibariyle Ermenistan’ın yaklaşık üç katı olmasına rağmen iki ordunun aktif asker sayıları birbirine
eşit durumda. Ateşli silahlar açısından ise Azerbaycan ordusu Ermenistan ordusundan çok daha güçlü. Hava
gücü iki katı, Kara gücü ise üç katına yakın. Azerbaycan’ın savunma harcaması Ermenistan’ın yaklaşık 13 katı
kadar. İki ülkenin askeri güçlerinin karşılaştırması ise şöyle:
Azerbaycan Ordusu
Ermenistan ordusu

Azerbaycan’ın 2015 yılında toplam nüfusu 9,75 milyon. 5 milyonu insan gücü ve 3,75 milyon da askerliğe uygun nüfusu bulunuyor. Azerbaycan ordusunun
70.000’i aktif ve 300 bini yedek olmak üzere ve 370
bin personeli var. Azerbaycan askeri gücü itibariyle
dünyanın 60. güçlü ordusuna sahip. Azeri ordusunun
1.904 kara aracı ve 450 roket/top sistemi, 127 hava
aracı, 31 deniz aracı bulunuyor. Savunma harcaması
yıllık 3,2 milyar dolar. Azerbaycan, açık denizlere kıyısı olan bir ülke değil ve tek deniz kıyısı Hazar Denizi’nde. Başkent Bakü de Hazar Denizi kıyısına kurulmuş bir kent.
Kara gücü
Tank 314
Zırhlı Savaş Aracı 1.590
Top ve roket sistemleri 450
Hava gücü
Toplam uçuş gücü 127
Savaş uçağı 29
Helikopter 85
Deniz gücü
Toplam deniz gücü 31
Uçak gemisi yok
Fırkateyn, Destroyer vb. 1
Denizaltı: 4

Dünyanın en güçlü 94. ordusuna sahip olan Ermenistan, ordusu güçsüz ordulardan biri. Ermenistan’ın
nüfusu 3 milyon. 1,7 milyonluk insan gücünden 1,4
milyonunun eli silah tutabilir. Ermenistan ordusunun
210 bin yedek personeline karşı 70 bin aktif personeli
bulunuyor. Nüfusuna oranla oldukça büyük bir ordu
besliyor Ermenistan. Ermeni ordusunun 802 kara
aracı ve 338 roket/top sistemi ile 63 hava aracı bulunuyor. Savunma harcaması yıllık 225 milyon dolar.
Karasal bir ülke olduğu için deniz aracı yok.
Kara gücü

Tank
166
Zırhlı Savaş Aracı 636
Top ve roket sistemleri 338
Hava gücü
Toplam uçuş gücü 63
Savaş uçağı 11
Helikopter 41
Deniz gücü
Ermenistan karasal bir ülke ve hiç bir denizle bağlantısı bulunmuyor. Ermenistan’ın komşuları, Batıda
Türkiye, Kuzeyde Gürcistan, Doğu’da Dağlık Karadağ (Ermenistan işgali altındaki Azerbaycan toprağı),
Azerbaycan ve güneyde Nahçıvan (Azerbaycan toprağı) ile İran.
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4138 SENE ÖNCE

TÜRK KUDRETİ
Günümüzden 4138 yıl önce, azametli Çin İmparatoru Kao-Ti’nin sarayında büyük bir telaş olur. Han
Sülalesinin bu en kudretli imparatorunun bütün Asya’ya hâkim varlığını hiçe sayan bir Türk Başbuğu,
‘Koyunlu Türk Devletinin ünlü Tanjusu Mete’, kırk
bin atlısı ile Şansi eyaletinin merkezi Peteng Kalesini
çevirmiş, sıkıştırıyordur.
Emrah BEKÇİ
Araştırmacı-Yazar

Çin devlet merkezinin buhranlar içinde kıvrandığı
günlerde Mete Tanju’nun elçilerinin geleceğini duyan Çinliler sokaklara dökülmüşlerdi. Günümüze
iletilebilmiş en eski Çin vekayiname’lerinin sahibi
Ven-Hien-Tung-Kao bu günü şöyle anlatır:
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‘’- Güneşin, Gökyüzü Hakanın yüzüne güldüğü günlerden birisi idi. Ilık hava düşünceleri kederlerden
yıkıyordu. Semanın oğlunun ülkesine gelen bu Koyunlu Türklerini görmek için gözleri görebilen herkes sokaklara dökülmüştü. Kişilikleri için binbir maceranın anlatıldığı Türkleri, başka âlemlerin insanları
halinde göreceklerini umanlar, gocuk kalpaklı, uzun
mızraklı, cins atlar üzerinde birer heykel halinde
dimdik gürbüz süvarileri görünce hayranlıklarını gizleyemediler. Türkler ciddi, kayıtsız, sakin idiler. Çevrelerinde olup bitenlere kayıtsız idiler. Korku değil,
saygı dağıtıyorlardı.
Sifanfo’nun (Sifanfo, Çin’in o zamanki devlet merkezi idi.) meraklı olduğu nispette gururlu halkı, ülkelerinin dört bir yanını alt üst eden bu Türklerin gözlerine meydan okur gibi bakmak istediler. Fakat Han
soyunun kurucusu Çin-Şe-Huvang-Ti’nin oğluna
verdiği öğüdü hatırladılar: ‘’Türk’lerle iyi geçininiz…
Onlar, kahreden düşman oldukları kadar koruyan
dostturlar.’’ Şansi’nin alınmaz zannedilen kalelerini
dümdüz eden ele sığmaz atlıların kardeşleri olan bu
gelenlere halk, elbette ki dost gibi bakamıyordu. Fakat onlarla gözgöze de gelmiyordu.’’
Fakat Sifanfo’nun sakinleri, Tanju Mete’nin Çin İmparatorundan isteklerini öğrenince sarsıldılar. Bu
istek, gökkubbe yaratılalıberi, hiçbir Çin Fağfür’una
yapılmamış, hiç kimse, hiçbir kudret ve kuvvet sahi-

bi böyle bir isteğe cesaret edememişti. Tanju Mete,
Çin İmparatorunun kızını istiyordu…
Böyle bir isteği asla ümit etmeyen İmparator KaoTi, huzuruna kabul ettiği Türk elçisine, Tanju Mete’nin mektubunu okumasına müsaade edince, elçi,
Tanju’nun isteklerini sıralayan mektubu koynundan
çıkarıp başına koymuş, sonra gür sesiyle şöyle okumaya başlamıştır:
‘’- Biz ki, gök ve yerin doğurduğu, Yüce Tanrı’nın
tahta geçmesini gün ve aya buyrukladığı Koyunlu’ların gücü bedeninde, bileği yerinde, aklı başında, gözü
ilerde, yüreği dirlikte Tanjusu Mete’yiz, işte, biz siz
deriz ki…’’ diye başlıyordu ve savaşa son verecek
teklifleri sıralıyordu.
Kao-Ti, sapsarı kesilmişti. Hiddetinden dudakları titriyordu. Belki, ardı sıra sıralanmış Hassa komutanına
bu elçinin dilini koparmasını emredecekti. Kudretli,
mağrur, her dediğini yaptırmış İmparatorunun dudaklarından çıkacak bir buyruğun ardı sıra getireceği
felaketlerden ürken akıllı veziri Li-Ye-U-King, İmparatorun dizlerine kapanarak:
‘’- Ey semanın oğlu… Ey karaların, denizlerin, gökyüzünün hâkimi… İzin ver de, biz kulluğumuzu göstermek için düşüncelerimizi söyleyebilelim. Onun
için de huzuruna kabul ederek kudretinle gözleri kamaşan bu yorgun elçilerin dinlenmesine izin ver…’’
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Vezirinin fikirlerine önem veren İmparator, elçilerin
huzurundan çıkmasına müsaade etmiş, devletinin
ileri gelenlerini toplayarak Tanju Mete’nin isteklerine verilecek cevabın hazırlanmasına irade etmişti.
İmparator Kao-Ti, göz kamaştıracak haşmetteki sarayının salonlarında, vezir ve kumandanlarıyla baş
başa kalınca içini döktü:
‘’- Bu Türk’e haddini bildirmek gerekir. Benim kızımı istemesi ne demektir? Kutsal geleneklerimizin
emrini elbette bilir. Semanın oğlunun kerimesini bugüne kadar hangi yabancı kan ve bayrak sahibi istedi?
Bizim geleneklerimize karşı gelenlerin başlarına vurulan yumruğu yiyen yedi ifritlerin iniltisini duymuyorlar mı?’’

Herkesin başı önünde idi. Akıllı vezir Li-Ye-U-King’in
titrek sesi duyuldu:
‘’- Ey Semanın oğlu… Sen bir ferman edersin, Manzı ilinden yüz kere yüz bin, Kore’den yüz bin kere
ikiyüz bin atlı koşar gelir. Jonk’larının seslerinden
denizler titrer. Senin geleneklerine karşı gelen yedi
ifritler şimdi yerin dibinde inliyorlar.
Ama bu Türkler, o yedi ifritlere de meydan okumuşlardır. Bunların düşmanlıkları değil, dostlukları gerektir. Düşün ey semanın oğlu… Bizim Prensesimiz
Türk Tanjusunun zevcesi olunca yarın Türk tahtına
geçecek Tanju’nun kanında Çin kanı akacak… Bırakalım, Prensesimiz Tanju Mete’nin hayat arkadaşı olsun, karısı olsun, ondan doğacak kız-erkek çocukları
sarayımıza alır, kendi geleneklerimize, düşüncelerimize göre terbiye eder, yetiştirir, Tanju’nun ülkesini içerden ele geçiririz. Türklere karşı silahla, savaş
meydanlarında değil, ancak böyle yollarla üstün gelinir.’’ diye konuşmuş, Çin İmparatoru vezirinin sözünü dinlemiştir.
Çinliler hakkında Prens Kaşgarlı Mahmud günümüzde aklımızda olsun diye şu bilgileri yazmıştır:
‘’- Çinli, ne düşündüğünü bilmeyen kişidir. Aklından
geçeni kendi özünden saklar. Fenalığa da, iyiliğe de
gücü yetmez. Amma eline fırsat düştü mü, fenalığı iyiliğe her zaman tercih eder. Kanaatkâr oluşu iyi
ahlakından değildir; korkaklığından ve cesaretsizliğindendir. Tek başına hiçbir iş göremez. Kudretini
kalabalıktan alır. Dünya yaratılalı beri, Çinli, Türk’ün
hakkını yemiştir. Bunu da desise ile, hile ile, iki yüzlülükle yapar. Onun dilinde ve dininde mertliğin, erkekliğin yeri yoktur.’’
Uzak mazimizden ihtişamlı bir zaman dilimizi sizlere aktarmaya gayret ettim. Tarih dediğimiz bilim
dalı, hadiseleri nakarat şeklinde söyler iken, sadece
karakterleri değiştirir. Bugün gibi tazeliğini koruyan
yaşanmış nasihat, kulaklarımızdan küpe olarak düşürmeyeceğimiz yadigâr olmalıdır.
Saygılarımla.
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Belinden iple
bağlayıp duvardan
aşağıya sarkıttılar
o da küçük topları
kalın halatlara
bağlayıp birer
birer siperin
üzerine çektirdi!

Başbakanlık Devlet Arşivleri-Osmanlı Belgelerinde
Birinci Dünya Harbi

TÜRK

ÇOCUĞUNUN
KAHRAMANLIĞI
Hazırlayan: Yusuf Ziya ERARSLAN
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Osmanlı toprağı Budapeşte düşmanın ağır topçu saldırısı altındaydı. Osmanlı Türkleri
şehri cansiperane savunuyordu. Düşmanınsiperler haricinde bıraktığı ufak topları bir
vasıta ile içeri almak istediler. Ve o kahraman Türk çocuğu gönüllü oldu hatta göreve
kabul edilmesi için Yeniçeriler’e yalvardı. Küçük kahramanı belinden iple bağlayarak
duvardan aşağıya sarkıttılar. Kahraman çocuk düşmanın küçük toplarını iplerle
bağlıyor, birer birer siperin üzerine çektiriyordu.

Harpler milletlerin kahramanlıklarını ve vatanseverliklerini ortaya çıkaran bir dönemlerdi. Bir millet mevcudiyetini muhafaza için düşman istilâsına karşı gösterebileceği faziletle temeyyüz eder. Milletin dehâları,
büyük kahramanları, ailelerinin ictimâî metânetleri,
kadınlarının vatanî terbiyeleri ancak harp esnasında,
felâket karşısında kendini gösterir.
Vatanın mevcudiyeti tehlikede bulunduğu zaman, hudutlar kahramanlarla dolar.Anavatan asabi bir heyecan içinde kalır. Her tarafta cengâverâne bir faaliyet
görülür. Tarihimizde bu faaliyeti gösterir pek parlak
misaller mevcuttur. O derece ki Osmanlı Türkleri
harp zamanlarında çocuklarına varıncaya kadar kahramanlıkla temeyyüz etmişler, fıtrî hasletlerini en ziyade
harp zamanlarında göstermişlerdir.
DÜŞMAN SİPERLERİNE SIZAN TÜRK ÇOCUĞU
Budapeşte'nin düşman tarafından muhasarası hengâmında idi. Osmanlı siyasetieski nüfuzunu gâib etmişti;
fakat millet yine cibillî hasletlerini muhafaza ediyordu.
Budapeşte ateşler içinde yanıyordu. Kahraman müdâfi‘lerimizin metâneti, felâkete göğüs germekteki cesareti düşmanlarını bile hayrete bırakıyordu.
Osmanlı metaneti muhasarayı gittikçe uzatıyordu. O
suretle ki şehirde kadın, çoluk çocuk, herkes Osmanlı

Türklerinin Avrupa ortasında asırlarca muhafaza ettikleri bu güzel şehri muhafaza için olanca gayretini
sarf ediyordu. Bu kahramanane müdafaada çocukların
bile iştirâki vardı.
Bir gün, düşman şehri şiddetli bir topçu ateşin etuttu. Siperlerden birçokları harap oldu. Fakat bu müthiş
ateşler kahraman müdâfi‘lerin cesaretlerini sarsamadı. Bu müthiş ateşten sonra ufak bir tevakkuf (durma)
devresi hâsıl oldu. Kahraman Osmanlılar bu devreden
istifade etmek istediler. Düşmanın siperler haricinde
bıraktığı ufak topları bir vasıta ile içeri almak istediler.
Bunun için siperlerden ipler sarkıtarak adamlar indirmek lazımdı. Maksatları topları kalın halatlarla bağlamak, bu suretle siperlerine doğru çekip içeri almaktı.
Askerlerimiz bu faaliyetle meşgul iken ufak bir Türk
yavrusu yanlarına geldi, sürûrundan (sevincinden)
gözleri parlıyordu. Siperler üzerinde topları çekmekle
meşgul olan yeniçerilere yalvardı.
DÜŞMANIN TOPLARINI HALATLARA BAĞLAYIP
ÇEKTİRİYORDU
Ağalar çocuğun bu arzusunu kemâl-i memnuniyetle
icrâ ettiler. Küçük kahramanı belinden iple bağlayarak
duvardan aşağıya sarkıttılar. Kahraman çocuk düşmanın küçük toplarını iplerle bağlıyor, birer birer siperin
üzerine çektiriyordu.
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Düşmanın ani hücumu, hatta hiç bir tehlike onu korkutmuyordu. Yeniçeriler bu fedakâr çocuğun bağladığı
topları aferinlerle ve tahsînlerle (alkışlarla) siperlerden
içeri alıyorlardı. Bu kahramânâne hareket onlar için bir
mahzûziyyet teşkil ediyordu. Nihayet düşmanın birçok
topları, bu fedakâr çocuğun cesareti sayesinde, siperlerden içeriye alındı. Bu vazife parlak bir suretle îfâ edildi.
Kahraman çocuk kaleye girdiği zaman herkes onu kucağına alıyor, alnından öpüyordu.
Türk çocuğu bu hasletini daima muhafaza etmiştir. Tarihimizin parlak devirlerinden görülen bu faziletler bu gün
tahsil ile terbiye ile daha hissî, dahi rakik bir şekil iktisâb
eylemiştir. Son harpte işitilen kahramanlık menkıbeleri
buna parlak birer şahitdir.
Osmanlı Türkleri bu harpde pek büyük faziletler göstermişlerdir. Bu faziletlerin parlak bir numunesine ahîren kemâl-i iftiharla muttali‘ olan Başkumandan Vekili ve
Harbiye Nâzırı Enver Paşa bu harbi devletin mevcudiyetini muhafaza için en parlak bir mücadele-i kahramanâne
telakki eylemekte oldukları öteden beri ibrâz etdiklerisa‘y ve himmetlerle meşhûd olmakdadır. Paşa hazretleriharbi muhtelif cebhelerde idare için geceli gündüzlü
çalıştıkları gibi vatanın müdâfaası uğrunda canlarını feda
eden kahramanlarımızın evlatlarını en ufak birköy kulübesinde yaşayan fakir, fakat zengin kalpli anaları bile düşünerek onların kederli gönüllerini taltif etmekten, dûçâr
oldukları teessürâta iştirâk etmekten hâlîk almıyorlar.
Bu sebepten her şehit ailesine ayrı ayrı taziyet kartları
gönderiliyorsa vatan için edilen fedakarlıkların Başkumandan Vekâleti tarafından ayrı ayrı takdir olunduğu, bu
cemîl kahramanlıkların hiçbir zaman unutulmadığı gösteriliyor.

ŞEHİT ÇOCUĞUNUN KUMANDANA YAZDIĞI
AĞLATAN MEKTUP
20 Haziran 1916 tarihinde Merkez Numune Mektebi
öğrencisi olan oğlu Tarık’ın, binbaşı babasının Şeyh Said
İsyanlarında şehit olmasının ardından, şehit ailelerine
ordu komutanlığından gönderilen taziye mektubuna cevaben yazdığı mektup okuyanları ağlattı.
Osmanlı Türklerinin harp zamanlarında çocuklarına varıncaya kadar kahramanlıklarıyla kendilerini göstermiş
oldukları ve savaş zamanlarında daha çok ortaya çıkan
hasletlerinin göründüğü mektup dönemin gazetelerinde
de yayınlandı.
Başkumandan Vekili ve Harbiye Nâzırı Enver Paşa, şehit
olan binbaşının ailesine büyük bir taziyet kartı gönderilmişti. Başkumandan vekili paşanın bu iltifâtı bu muhterem ailedeo derece bir hiss-i minnetdârîuyandırmışdır

ki, şehit yavrusunun paşa hazretlerine takdim etdiği teşekkür arîzası bu hissiyâtın derece-i ulviyetini gösterecek parlakbir nümunedir. Şehit çocuğunun kahramanlığı
hissî ve nezîh bir şekilde ruha tesîrediyor.
İşte şehit çocuğu Tarık’ın başkumandana cevaben yazdığı o mektup:
Harbiye Nezâret-i Celîlesi huzur-ı sâmîsine Ma‘rûz-ı çâker-i
mûr-ı mikdârlarıdır ki Pederim, Yüz On İkinci Alay’ın Üçüncü Taburu Kumandanı Binbaşı Ahmed Celal Bey bizden ayrılırken anneme çocuklarının ta‘lim ve terbiyesi için birçok
ve sâyâicrâ etmiş: “Son sözüm Tarık’ın ta‘lim ve terbiyesi,
müsemmâsı gibi bir adam olarak yetişdirilmesidir” demiş
idi. Sinnim iktizâsınca ben bunlardan lâyıkı vechile bir şey
anlayamamış, ancak o vesâyâyıderpîş, o vaz‘-ı metîn-i müsemmâyısaf kalbimde yer etmiş, o dakikadan itibaren beni
düşündürmeğe başlamış idi. O peder şefkatinizi, o merd
askeri düşünür, o evzâ‘-ı salâbet-perveri hâtırlar dururdum.
Zaman geçdikce iştiyâkım artıyordu. Bana sabah rüzgarı ile
mütehassir pederimin kokusu ulaşır, beyaz bulutlar sanki
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bir şeyler anlatırcasına baş ucumda dolaşır. Kuşlar güya ki
onun tarafından bir şeyler söylemeğe memur imiş gibi çevremde uçuşur, cıvıldaşırdı. Her mektebden avdetimde anacığımın ellerini bûselere gark ederken hasret ve iştiyâkıyla
yandığım, her zaman andığım babacığımdan haber gelip
gelmediğini sormak birinci vazifemdi.
Âh, bir gün idi. Annem için için ağlıyor, her günkü sualime
cevab vermek istemiyor, gözlerinde dolaşan yaşları bana
göstermemeğe, kalbine dökmeğe çalışıyordu. Nihayet her
şey anlaşıldı, ben artık babasız kalmış, yetim olmuş idim.
Mektebinde boynum gayr-ı ihtiyârî bir tarafa rîşmiyâne eğiliyordu. Annem bana daima:
“Yeter artık, düşünme meleğim, Allah vardır. Şehid olan zabitânın evladına muazzam ordunun, koca bir milletin âğûş-ı
himâyeti açıkdır” der ve beni tesliye ederdi. Bir gün bana
annem bir taziyenâme verdi. Taraf-ı sâmîlerinden lütfen irsâl buyurulan bu 24 Kanûn-ı sâni [1]332 tarihinde Şeyh
Said muharebesinde şehid olanpeder-i cennet-makarrımın
hatırası bir ordunun kalbinde mahfûz bulunduğundan bâhis

idi. Annem bana: “yavrum sana demedim mi ciğerim vazifesini îfâ, millet uğrunda hayatını ifnâ eden vatan perverânın
kıymetli hatırası unutulmaz, ordunun muazzam kalbinde
mahfûz kalır, evladı koca ordunun, muazzam milletin mazhar-ı himâyesi olur” diyordu. Artık göz yaşlarım dinmiş.
Ben de babam gibi bir vatanperver olmak arzusu gönlüme
inmişdi. Mektebde bir vaz‘-ı rîşmiyâne ile eğilen boynum
artık “kıymetli hatırası ordunun kalbinde mahfuz” bir şehid evladı olmak hasebiyle âlem-i bâlâ-yı iftihâra süzülüyor. Annem beni pederime hayru’l-halef olarak büyütmeğe
çalışıyor. Âh acaba onun gibi merd bir asker olmak, elimle
intikamını almak bana nasîb olacak mı?
Mübarek ellerinizi öper, ta‘zîmâtımı takdim eylerim, muhterem paşa efendimiz hazretleri.

Arabgir Merkez Nümûne Mekteb-i İbtidâîsi Devre-i
Ûlâ talebesindenTarık
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ANAYURTTAN ATAYURDUNA

TATARİSTAN

Gökhan Altunkaş
Türkiye Kamu-Sen Basın Danışmanı
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Tataristan Cumhuriyeti, 30 Ağustos 1990 tarihinde
bağımsızlığını ilan etmiştir. Ancak, bağımsızlığı Rusya
tarafından kabul edilmeyen Rusya Federasyonu’na
bağlı özerk bir Türk Cumhuriyettir. 3.780.000 nüfusu
olan petrol ve maden zengini bir devlettir.

Cumhurbaşkanı: Rüstem Minnikhanov
Başkent: Kazan
Telefon kodu: +7843
Nüfus: 3.780.000
Para birimi: Ruble
Resmi dilleri: Tatarca, Rusça

Tataristan devletinin adına kaynaklık eden “Tatar”
adını, tarihte asıl meşhur eden Altın Ordu Devleti
olmasına rağmen, bu ad, komşuları (bilhassa Ruslar)
tarafından ve eski, batılı yazarlar tarafından, bazen
Asya’daki bütün Türkleri adlandırmak üzere kullanılmıştır. Hakas Türkleri de Tatar anlamında kendilerine
"Tadar" demektedirler. Tuva Türkleri arasında soyadı
olarak da kullanılan sülale adı Tatar manasında Tadar
kullanılmaktadır.
Tataristan, Volga Nehri havzasının orta kesiminde,
Moskova'nın yaklaşık 700 kilometre doğusunda, 68
bin kilometrekare büyüklüğünde, Volga ve Kama nehirlerinin birleştiği noktanın çevresinde yer alır. Bölgede yaşayan Tatarlara, Kazan veya İdil Tatarları ismi
verilir. Federasyon içindeki ikinci büyük etnik ve dini
grubu teşkil ederler.Önemli şehirleri Bugulma, Almetyevsk, Çistopol'dur. Nüfus yoğunluğu 54'tür. Nüfusun
% 48'ini Tatarlar, % 43'ünü Ruslar, % 4'ünü Çuvaşlar,
% 5'ini diğer milletler meydana getirir.
67.836 km2 yüzölçüme sahip olan Tataristan bu yüzölçümü ile dünyanın 214 ülkesi arasında 112. sırayı
almaktadır. Tataristan'ın kuzey-güney sınırları arası
290 km. doğu-batı sınırları arası 460 km. uzunluğundadır.
Tarihçesi
Kazan Tatarları, İdil-Kama Bulgarlarıyla 13. yüzyılda
Orta Asya'dan bu bölgeye gelen Kıpçak Türklerinin
torunlarıdır. Bir Türk boyu olan Bulgarlar 7. asırda
bu bölgeye yerleşmeye başladılar. Dokuzuncu asırda
bir devlet kurdular. İslamiyeti resmen 922'de kabul
ettiler. Moğol istilasından sonra bölgede kurulan Altınordu Devletinin hakimiyeti altına girdiler. On beşinci
asrın ikinci yarısında Altınordu Devleti yıkıldı ve hakim
olduğu bölgelerde Kazan, Kırım, Kasım, Astırahan, Sibir Hanlıkları ve bağımsız Nogay Uruğları ortaya çıktı.
Uzun mücadelelerden sonra Ruslar Kazan Hanlığını
yıkarak bölgeye hakim oldular (1522).
On sekizinci asırda Müslüman Tatarlar, Rusların siyasi
iktisadi ve dini baskıları yüzünden yurtlarını terk ederek Urallara ve ötesine göç etmek mecburiyetinde
kaldılar. 1774'te çıkan Pugaçev isyanı sonunda Tatar-
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projesini ilan etti.
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğinin dağılmasından sonra, 1992'de Tataristan'da tam siyasi bağımsızlığını ilan etti. Rusya'dan ayrılma niyetini bildirince Rusya Parlamentosu buna ret cevabı verdi. Bu bağımsızlık
halen hiçbir devlet tarafından tanınmamıştır. Rusya
Federasyonu içerisinde Tataristan Özerk Cumhuriyeti olarak bulunmaktadır.
COĞRAFİ ÖZELLİKLER:
Tataristan toprakları genelde alçak ve engebelidir. Volga Irmağının batısında yüksekliği 235 metreye ulaşan
arazi Volga Tepelerinin en kuzey ucunu meydana getirir. Doğu'da Ural Dağlarına doğru yükselen bölgenin
güneydoğusunda, yaklaşık 338 m yükseklikteki Bugulma-Belebey Platosu yer alır. Cumhuriyet topraklarının % 16'sı ormanlarla kaplıdır. Nehir kenarlarındaki
taşkın ovalarında geniş çayırlar yer alır.
Tataristan, topraklarının jeolojik devirlerdeki oluşumu
petrol, gaz ve linyit gibi fosil yakıtlar oluşturmuştur.
Yalnız bunlardan linyit madeni çok derinde olduğu için
üretiminin yapılması mümkün olamamaktadır.
Tataristan iklimi karasal özellikler gösterir. Yazlar sıcak ve bazen kurak, kışlar ise soğuktur. Yılın en düşük
ortalama sıcaklığı Ocak ayında -14 C° civarındadır.
Ortalama en yüksek sıcaklık ise Haziran ayında 19.9
C° dir. Genellikle sıcaklıklar ülkenin güneydoğusundan
kuzey-batısına gittikçe yaklaşık 2,5 C° kadar azalmaktadır.
Yönetim Şekli
lar, Ruslardan bir takım dini ve ticari serbestlik aldılar.
1789'da yayınlanan bir kararnameyle Orenburg'da
müftülük kuruldu ve İslamiyet resmen Ruslar tarafından tanınmış oldu. Bu durum ancak yarım asır sürdü.
1860'lı yıllarda Tatarlar devletin Hıristiyanlaştırma ve
Ruslaştırma politikalarına ufak çapta isyanlarla cevap
verdiler. Bir kısmı da çeşitli bölgelere ve Anadolu'ya
göç ettiler Fakat buna taviz vermediler.

* Tataristan yönetiminin başında Cumhurbaşkanı yer
alır.Tataristan Anayasası’na göre Cumhurbaşkanı sadece Tataristan halkı tarafından seçilebilir.Tek kamaralı, 100 sandalyeli cumhuriyet meclisi olan Tataristan
Cumhuriyeti Devlet Şûrası’ndaki yerlerden 50’si siyasî
partilere, diğer 50’si yerel yönetime aittir. Tataristan
devlet şûrasının başkanlığını 27 Mayıs 1998’den beri
Ferit Muhammetşin yürütmektedir.

1917 İhtilali Rusya'da çarlığın devrilmesine ve geniş
politik faaliyetlere sebep oldu. Bütün Rusya Müslümanlarının kurultayı toplandı ve ilk defa çarın tayin etmediği bir müftü seçildi. 1917 Haziran ayında
Kazan'da toplanan kurultaydaysa iç Rusya ve Sibirya
Müslüman Türk-Tatarlarının medeni muhtariyeti ilan
edildi. Ardından 120 kişilik Millet Meclisi için seçimler
yapıldı. Bu meclis 29 Kasım 1917'de İdil-Ural Devleti

Nüfus
* Ülkede bugün en büyük oran açısından 2 milyon Tatar kökenli, bir buçuk milyon kadar Rus kökenli insanın yaşadığı belirtilmektedir. Bu iki etnik yapı dışında
ülkede, çoklukla Tatarca konuşan Çuvaşlar, Çirmişler
ve Udmurtlar yaşar. Ukraynalılar, Mordvinler ve Başkurt Türkleri de Tataristan’daki hatırı sayılır azınlık
gruplarındandırlar.
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Vilayetleri

Ne yenir, ne içilir?

•

Alabuğa

•

Bavlı

•

Bolgar

Hamur işleri ve et tüketiminin son derece yaygın olduğu Tataristan’da geleneksel yemeklerin başında Gubayda gelir. Pelmeni adını verdikleri diğer yemekleri
ise mantıyı andırmaktadır. At etinin de tüketildiği ülkede at yahnisi mutfaklarının olmazsa olmazlarındandır. Ülkede et son derece ucuz olduğu için her yemeğe bolca eklenmektedir.

•

Bögelme

Gezilebilecek yerler

•

Bua

•

Çistay

•

Elmet

•

Kazan

•

Leninogorsk

•

Nurlat

•

Tüben Kama

•

Yar Çallı

•

Yeşil Üzen

•	Zey

Bolgar Şehri, UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde
koruma altına alınan, Ortaçağ Avrasyası için çok önemli bir ticari merkezdir. Tarihte müslüman olan ilk Türk
Devleti olarak kabul edilen İdil Bulgarları’na başkentlik yapan, Dîvan-ı Lügati’t-Türk’te ve İbnFadlan Seyahatnamesinde adından söz ettiren bu tarihe yakından
bakmak ve gezmek ilgi çekici bir deneyim olacaktır.
Kazan Kremlin, Eski Tatar Sloboda, şehir merkezinde
bir Tatar köyü TuganAvylym, en eski cami Marjani, Kamal tiyatro, gizemli göl Kaban, Kazan Millennium Park,
Özgürlük Meydanı, Kazan Üniversitesi, Kazanka nehir
setlerinin, Kazan Riviera, Peter ve Paul Katedrali’de
gezilebilecek yerlerin başında gelmektedir.

•	Mendeleevsk

Nasıl gidilir?

•	Almetyevsk
•

Arça

•	Aznakay

İklim / Ne zaman gidilir?
En uygun zaman hava sıcaklıklarının 19 derece civarında olduğu Temmuz ayı dönemidir. Ülkede en yüksek sıcaklıklar Temmuz ayı döneminde görülmektedir.

Tataristan’a direkt uçuşlar mevcuttur. Ayrıca Moskova üzerinden de aktarma yapılabilir. Tataristan’a
giderken Rusya Konsolosluğu’ndan vize alınması gerekmektedir.
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Esra Ocaklı Yüce
Türkiye Kamu-Sen Basın Danışmanı
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Bazen yanı başımızda duran, Yaradanın insanoğluna
lütfettiği güzelliklerin farkında olamıyoruz. Yıllardır
yaşadığım şehirde böyle bir güzelliğin varlığından haberdar olup, nihayetinde ziyaret etme şansını bulduğum için minnettarım. Bu, sonu huzura giden; uzun,
engebeli, yeşilliğin bin bir tonunu seyre daldığınız, kırmızı yanaklı kızanların koşuşturduğu, tavukların, danaların her an önünüze çıkabileceği 1,5 saatlik müthiş
bir yol hikayesi…
Karadeniz’in sanayi ve ticaret lokomotifi Trabzon’un
Akçabat ilçesinin Çal Köyü’nde yer alan Çal Mağarası dünyanın en uzun ikinci mağarasıdır. Oluşumu 8
milyon yılda tamamlandığı tahmin edilen mağaranın
içinden küçük bir dere akmakta olup, mağaranın üzerinde tarihi bir kale bulunmaktadır.Mağara girişi, Çal
Köyünden Çayırbağı Beldesi’ne giden sabitleştirilmiş
yolun 1.km’sinden Kulaklık deresi üzerinde bulunmaktadır.

Girişten sonra 200.m.’de iki kola ayrılmaktadır. Sola
ayrılan kol yaklaşık 150 m. uzunluktadır. Bu kolun sonundaki odada dolinden gelen suyun aktığı bir baca
vardır. Sağ kolun ulaşılabilen kısmı yaklaşık 400 m.’dir.
Bu kolun yaklaşık 60.m.sinde küçük bir göl ve çağlayan yer almaktadır.
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Mağaranın yaklaşık 400 metrelik yürüyüş yolu olan sağ
kolunun 60. metresindeki göl ve Çağlayan ise muhteşem güzellik sunuyor. Dış atmosfere dolinlerle olan
irtibatı sebebiyle rahat bir hava hareketi bulunan ve
astım ile sinüzit rahatsızlığına iyi geldiği belirtilen mağaranın içerisinden geçen derenin debisi ise mevsimsel olarak değişiyor. Yağışlı mevsimlerde mağaranın
içindeki suyun derinliği 1,5 metreye yükselirken, yaz
aylarında su seviyesi 25 santimetreye kadar düşüyor.
Çal Mağarası 2000 yılında Trabzon İl Özel İdaresi tarafından çeşitli düzenlemeler yapılarak turizme açılmıştır. 2003 yılında halkın ziyaretine açık hale getirilmiştir.
Yolunuz Karadenize’e düşerse burayı es geçmeyin
derim. Hatta yanınıza piknik malzemeleri alırsanız,
Çal Mağarasına giden yolda, çevrenizde gördüğünüz
yeşillikler içinde bir mola verme keyfini de yaşamış
olursunuz.
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SENİ ANLAMADILAR,
ANLAYAMAZLAR,
ANLAYAMAYACAKLAR

Koncuk: ‘’Anadolu’nun
bağrından çıkıp harap ve
bitap düşmüş bir toplumu
tek yürek, tek bilek haline
getirerek yedi düvele
meydan okuyan ve haddini
bildiren büyük önder,
devletimizin kurucusu,
ilk cumhurbaşkanımız
Mustafa Kemal Atatürk’e
saygı ve eleştiri sınırlarını
aşacak nitelikteki bu
açıklamaları yapanları
lanetliyor, bu ayıba sessiz
kalan yetkilileri kınıyorum.’’

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, son günlerde Devletimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk üzerinden
yürütülen spekülasyonlar ve şahsına edilen hakaretler hakkında bir basın açıklamasıyla değerlendirmelerde bulundu. “Anadolu’nun bağrından çıkıp harap ve bitap düşmüş bir toplumu
tek yürek, tek bilek haline getirerek yedi düvele meydan okuyan ve haddini bildiren büyük önder, devletimizin kurucusu, ilk
cumhurbaşkanımız Mustafa Kemal Atatürk’e saygı ve eleştiri
sınırlarını aşacak nitelikteki bu açıklamaları yapanları lanetliyor,
bu ayıba sessiz kalan yetkilileri kınıyorum.” diyen Genel Başkan, her ortamda Atatürk’e hakaret etmeyi marifet sayanların
Türk milletinin evlatları olamayacağını ifade etti. Atatürk’e yapılan hakaretlerin temelinde Devletimizi itibarsızlaştırma girişimlerinin yattığını belirten Koncuk, “İçinde bulunduğumuz
zaman ülkemizin her karış toprağını ve değerlerimizi yeniden
Kurtuluş ruhu içinde, Devletimizin kuruluş prensipleri çerçevesinde müdafaa etmeyi zorunlu kılmaktadır.” dedi.
Genel Başkan İsmail Koncuk açıklamasında şu ifadelere yer
verdi: ‘’Bugünlerde bir kısım kendini bilmez zevat özgürlüğümüzü, bağımsızlığımızı ve demokratik devletimizi borçlu olduğumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e adeta hakaret etme
yarışına girişmişlerdir. Binlerce yıllık vatanımızın düşman postalları altında ezildiği, altı yüz yıllık devletimizin paramparça
edilerek emperyalistler tarafından paylaşıldığı, ordularımızın
dağıtıldığı, dönemin başkenti İstanbul’un işgal altında bulunduğu, padişahın ise doğal olarak tecrit altında tutulduğu bir dönemde Anadolu’nun bağrından çıkıp harap ve bitap düşmüş
bir toplumu tek yürek, tek bilek haline getirerek yedi düvele
meydan okuyan ve haddini bildiren büyük önder, devletimizin kurucusu, ilk cumhurbaşkanımız Mustafa Kemal Atatürk’e
saygı ve eleştiri sınırlarını aşacak nitelikteki bu açıklamaları yapanları lanetliyor, bu ayıba sessiz kalan yetkilileri kınıyorum.
Maalesef bir asır önce yaşadığımız, dedelerimizden dinlediğimiz gerçek hikâyeleri bizlere mistik bir masal gibi sunan, hatta
“Kurtuluş Savaşı hiç olmamıştır; 1923 yılında millete darbe
yapılmıştır” gibi söylemlerle milletimizi köklerinden uzaklaştırmaya çalışan bu çarpık anlayışın ucu, sonunda canla, başla,
kan dökerek can vererek elde ettiğimiz özgürlüğümüzün ve
kurduğumuz devletimizin mimarlarının özel hayatları üzerinden itibarsızlaştırılması girişimlerine kadar ulaşmıştır.
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Son dönemlerinde neredeyse girdiği bütün savaşlardan yenilgiyle ayrılmış, yok olmak üzere olan bir toplumun, küllerinden yeniden doğmasını sağlayarak devrin en müthiş
ordularına diz çöktüren bir kahramana karşı, devletimizin
içinde bulunduğu şu kritik süreçte bile böylesine rövanşist
bir yaklaşım içine girenler asla bu ülkenin evlatları olamazlar.
Onlar olsa olsa İzmir’de denize dökülen, Galata Limanı’ndan ardına bakmadan kaçan, Gaziantep’te, Kahramanmaraş’ta, Şanlıurfa’da bu milletin gerçek evlatlarından dersini
alan işgalci, emperyalistlerin ardında bıraktığı gayri meşru
kırıntılarıdır. Bunlar, duruma ve güce göre yer ve şekil değiştiren, bazen milliyetçi geçinen, gerektiğinde yeni Osmanlıcı,
sözde İslamcı ama gerçekte mandacı anlayışın temsilcileridir.
Bu nedenledir ki, bu işgalcilerin kripto tohumları; Anadolu’yu düşman postalından kurtaran, bu millete öz benliğini
hatırlatan, özgürlüğünü ve bağımsız, demokratik cumhuriyeti armağan eden Atatürk’ten nefret ederler. Ruhlarını satılığa çıkarmış, kalemlerini kiraya vermiş, zoru gördüğünde
kılık değiştirerek fare deliğine saklanmayı, uygun ortam bulduğunda deliğinden çıkarak topluma nifak sokmayı karakter
edinmiş bu anlayış, “Türk’ün haysiyeti, gururu ve kabiliyeti
çok yüksek ve büyüktür. Böyle bir millet esir yaşamaktansa
yok olsun daha iyidir! O halde ya istiklâl ya ölüm!” diyen
yüce değerleri anlayamaz.
İşgal günlerinde düşman saflarında yer alıp nemalanmaya,
zafer günlerinde ellerinde bayraklarla sokağa çıkıp kendilerine yer edinmeye çalışan menfaatperverler; Ankara’da
yokluk içinde mücadele edilemeyeceğini iddia ederek geri
dönmek isteyenlere “İşittim ki bazı arkadaşlar yoksulluğumuzu bahane ederek memleketlerine dönmek istiyormuş.
Ben kimseyi zorla Milli Meclis›e davet etmedim. Herkes kararında hürdür; bunlara başkaları da katılabilir. Ben bu mukaddes davaya inanmış bir insan sıfatıyla buradan bir yere
gitmemeye karar verdim. Arzu ederseniz hepiniz gidebilirsiniz. O takdirde asker Mustafa Kemal, mavzerini eline alır,
fişeklerini göğsüne dizer, bir eline de bayrağı alır, Elmadağ’ına çıkar, orada tek kurşunu kalıncaya kadar vatanı müdafaa
eder, kurşunları bitince aciz vücudunu bayrağına sarar, düşman kurşunlarıyla yaralanır, temiz kanını mukaddes bayrağına içire içire tek başına can verir. Ben buna ant içtim.” diyen
koca yürekli vatanperverleri anlayamaz.
Altı yüz yıllık koca imparatorluğu bitiren, ülkeye düşman
askerlerini yığan, son vatan toprağı Anadolu’yu düşmana
teslim eden Sevr’e tek kelam etmeyen kerameti kendinden
menkul bu şahsiyetler; Türk milletinin, evlatlarının ana karnında doğranmasına, kadınlarının namusunun çiğnenmesine, ezanların susmasına, camilerin yakılmasına, minarelerin
yıkılmasına, bayrağının indirilmesine karşı kıyama durarak
asrın en büyük denilen devletlerini dize getirmesini içlerine
sindiremez.

ANLAYAMAZLAR ÇÜNKÜ
ÇAPLARI YETMEZ!
Tam 94 yıldır Kurtuluş Savaşımızı bir türlü kabullenemeyen,
için içten içe ağıtlar yakan, Devlete olan kinini 80 yıl önce vefat
etmiş bir şahsiyetin arkasından
spekülasyonlar yaparak kusan
bu zevatın “Bağımsızlık benim
karakterimdir” diyen birini
sevmesi mümkün değildir.
Hayatı boyunca bir mazluma sahip çıkmamış, bir
adaletsizliğe başkaldırmamış, bir haksızlığı dile
getirme cesareti gösterememiş karakter yoksunlarının;
ömrü savaş meydanlarında geçmiş, en çetin şartlarda metanetini ve soğukkanlılığını koruyarak olmazı
olur kılmış birinin, bir iğde ağacı için döktüğü gözyaşındaki insanlığı anlamaya kapasitesi yeterli gelmez.  
İçinde bulunduğumuz zaman ülkemizin her karış
toprağını ve değerlerimizi yeniden Kurtuluş ruhu
içinde, Devletimizin kuruluş prensipleri çerçevesinde müdafaa etmeyi zorunlu kılmaktadır. Bugün vatanımızı bölmek, Türk adını bu topraklardan kazımak
isteyenler, bu Devletin kurucularına saldırarak önce
onları sonra da Devletimizi itibarsızlaştırma peşinde
koşmaktadırlar.
Sayısız şehit kanları ile sulanmış bu topraklar üzerinde kurduğumuz Devletimiz bizim en değerli varlığımız, Devletimizin kurucuları bizim gözümüzde
muteber, saygıdeğer, kıymetli şahsiyetlerimizdir. Bu
erdemli Devleti, demokrasimizi ve Cumhuriyetimizi
bizlere hediye eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatanı, milleti, ülkesi ve namusu
için canlarını vermekten çekinmeyen gazi ve şehitlerimize bir kere daha minnetlerimizi ifade ediyoruz.
Türkiye Kamu-Sen olarak “Sahip olduğu bütün değerleri ona borçlu olan, onun kurduğu ülkede yaşama imkânı elde etmiş, onun getirdiği özgürlükler
sayesinde bugün olur olmaz her yerde ahkâm kesebilen bu nankörlerin; “Hürriyet ihtimal ki zorla tesis
olunur; fakat herkese karşı tolerans göstermekle
muhafaza edilir.” sözüyle ifade ettiği hoşgörüyü de
ekleyerek gerçekleştirdiği bir devrimi, çağları aşan
bir şahsiyeti, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anlaması, ona ve miras bıraktığı değerlerine sahip çıkması
mümkün değildir. Anlamadılar, anlayamazlar, anlayamayacaklar… Çünkü çapları yetmez!” diyoruz.
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Yusuf Ziya Erarslan
Gazeteci-Yazar

ATATÜRK’ÜN
İSLAM İNANCI VE
İSLAM’A HİZMETLERİ…
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SUNUŞ
GİRİŞ
Bu dosyayı hazırlamamızTÜRK MİLLETİ ‘LİDER
“Allah birdir, şanı büyüktür.
daki gayemiz, Türk Milleti
ÜLKE TÜRKİYE’
Allah’ın selâmeti, sevgi
için yapmış olduğu emsalsiz
HEDEFİNE MİLLİYETÇİve iyiliği üzerinize olsun.
hizmetlere rağmen ahlaksız
MUHAFAZAKAR
tevziratlarla itibarsızlaştırılKİMLİĞİ İLE VARABİLİR
Peygamberimiz Efendimiz
mak istenen Gazi Mustafa
Atatürk, gerek etkileyici
Hazretleri, Cenâb-ı Hak
Kemal Atatürk’e; bu millekişiliği, gerekse ahlaki metarafından insanlara dinî
tin bir evladı olarak sahip
ziyetleri ile tüm dünyanın
çıkmak ve ona bir zerre de
hakikatleri tebliğe memur
kalbinde taht kurmuş, eşsiz
olsa vefa borcumuzu ödebir liderdir. Çöküş arifesinedilmiş ve resul olmuştur.
yebilmektir. Çünkü Resul-u
olan, enkaz haline gelmiş
Temel nizamı, hepimizin bildiği de
Ekrem’in buyurduğu gibi
bir imparatorluğun, kölelik
Kur’ân-ı Azimüşşan’daki açık
ahde vefa imandandır.
tehdidi ile karşı karşıya kalGazi Paşa’ya ‘imansız’ diye
ve kesin hükümlerdir. İnsanlara dığını sezinlemiş, milletimizi
iftira atanlar esasen kendi
esaretten kurtarmak için
manevi mutluluk vermiş olan
imanlarını tehlikeye atmıbüyük bir milli kurtuluş hadinimiz, son dindir, mükemmel reketi başlatmıştır.
yorlar mı?
dindir.”.
Zira, tarihi vesikalara göre
Cumhuriyet tarihimiz sürebirçok konuşma, yazışma
since, kritik dönemler atlave söyleşilerinde ‘Müslütan milletimiz, bir çok probman’ üstelik ‘dindar bir
üstesinden, yalnızca
(Balıkesir Zağnos Paşa Camii lemin
Müslüman’ olduğunu söyAtatürk gibi düşünmeye ve
hutbesi-7 Şubat 1923) milliyetçi-muhafazakar kimleyen ve icraatleriyle bunu
kanıtlayan bir Türk büyüğüliğe sahip çıkmakla gelinene, her şeyden öte bir Mümin’e, ‘Hayır Müslüman değil’ bileceğini artık kavramış durumdadır. Türkiye’nin 21.
demek kimin hakkı ve haddi olabilir ki?
yüzyılda, büyük önderin hedef gösterdiği “muasır meOysa Rabbimiz (cc), “… iftirayı işittiğinizde erkek ve ka- deniyetler” arasında yer alması ve ülkemizin “lider ülke
dın müminlerin, kendi vicdanları ile hüsnüzanda bulunup Türkiye” olması için Atatürk’ün açtığı bu yolda emin
da: Bu, apaçık bir iftiradır demeleri gerekmez miydi?” adımlarla ilerlenmesi gerekmektedir.
diye buyurmuyor mu? (Nur Suresi 12 ayet)
Atatürk, sadece siyaset adamlığı ve askeri kişiliğiyle
Yine ulu Rabbimiz (cc) “… Bu konuda konuşmamız ya- değil, aynı zamanda ahlaki kimliği ile Türk Milleti’nin
kışık almaz; haşa, bu büyük bir iftiradır” demeniz gerek- önünde çok güzel bir örnektir. Atatürk, İslam ahlakıyla
mez miydi?” demiyor mu? (Nur Suresi 16 ayet)
ahlaklanmış, tam bir Osmanlı beyefendisidir. İnsanlara
Yoksa Peygamberimizin (sav) dediği gibi, ‘Kalbini mi açıp karşı son derece müşfik ve hoşgörülü olan Atatürk’ün
yüreği, millet ve insan sevgisiyle doludur. Onu tanıyanbaktınız?”
Velhasıl-ı kelam Gazi Paşa’nın İstiklal Harbi’nde yaptık- lar her zaman bitmek bilmeyen sabrını, fedakarlığını,
larını anlatmaya gerek yok zaten. Bunu bütün dünya bi- insan sevgisini takdir etmiş ve medeni kişiliğini gıpta ile
izlemişlerdir. Cemiyet hayatına değer vermesi, sosyal
liyor.
Biz bu dosyamızda Paşa’nın İslam’a bakışını ve yüce dini- ilişkilerdeki başarısı ve candan konuşmaları ile tanınan
Atamızın tüm bu özellikleri, aslında onun güzel ahlakımize hizmetlerini belgeleriyle anlatmaya çalıştık.
O, “Filistin için kanımızı dökmeye hazırız!” diyecek ka- nın bir yansımasıdır.
dar Siyonizm karşıtı yürekli bir mümin, Resul’ün mübarek kabrini yıkmaya yeltenen Suudi Kralı’na, ‘Dünyayı
başınıza yıkarım’ diyecek kadar Peygamber hayranı,
gerçek İslam alimlerine büyük hürmet eden samimi bir
Müslüman’dı.
O; kulun Allah’tan başkasına kulluk etmesine itirazı
olan, din tüccarlarını hazzetmeyen, yüce dinimizin para,
makam ve mevki için kullanılmasına karşı çıkan ve ‘din
adamı’ kisvesi altında ‘vatan hainliği’ne izin vermeyen bir
liderdi.

“ELHAMDÜLİLLAH HEPİMİZ MÜSLÜMANIZ,
HEPİMİZ DİNDARIZ” (1923)
Atatürk hiçbir zaman İslam’a karşı olmamış, tam tersine birçok platformda kendisini ‘samimi bir Müslüman,
dindar biri’ olarak tanımlamıştır. Onun mücadele ettiği,
din maskesi altında insanların sömürülmesi, dini kullanarak kendine makam, mevki ve çıkar sağlayarak dini
yozlaştıranlardır.
16 Mart 1923’de Adana’da Türk Ocağı’nda esnaf ve
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sanatkarlarla yaptığı konuşmasında Gazi Paşa şunları
söylüyor:
“Bizi yanlış yola sevk eden habisler, büyük ölçüde din
perdesine bürünmüşler, saf ve nezih halkımızı, hep şeriat sözleriyle aldatagelmişlerdir. Tarihimizi okuyunuz,
dinleyiniz. Görürsünüz ki, milleti mahveden, esir eden,
harap eden fenalıklar, hep din kisvesi altındaki küfür ve
melânetten gelmiştir. Onlar her türlü hareketi dinle karıştırdılar.
Halbuki elhamdülillah hepimiz Müslümanız, hepimiz
dindarız.
Artık bizim dinin icabını öğrenmek için şundan bundan
derse ve akıl hocalığına ihtiyacımız yoktur. Analarımızın, babalarımızın kucaklarında aldığımız dersler, bize
dinimizin esaslarını anlatmaya kâfidirler.”
(1) “TÜRK MİLLETİ DİNDAR OLMALIDIR,
YANİ BÜTÜN SADELİĞİ İLE DİNDAR
OLMALIDIR”
Gazi Paşa dönemin ünlü Fransız gazeteci Maurice Perno ile 11 Şubat 1924 tarihinde yaptığı söyleşide hilafet
ve İslam anlayışına dair önemli açıklamalarda bulundu.
Perno’nun,”Şu halde yeni Türkiye siyasetinde dine aykırı hiçbir temayül ve mahiyet olmayacak mı demek?”
şeklindeki bir sorusuna şu cevabı veriyor:
“Siyasetimizin dine aykırı olmak şöyle dursun, din nokta-ı nazarından eksik bile hissediyoruz” yanıtını vermişti.
Atatürk devamında bu sözleri ifade etmişti:
“Türk Milleti daha dindar olmalıdır, yani bütün sadeliği
ile dindar olmalıdır demek istiyorum. Dinime, bizzat
hakikate nasıl inanıyorsam, buna da öyle inanıyorum.
Halbuki Türkiye’ye istiklalini veren bu Asya milleti içinde daha karışık batıl inanışlardan ibaret bir din daha vardır. Fakat bu cahiller, bu acizler sırası geldiğinde aydınlanacaklardır. Eğer ışığa yaklaşmazlarsa kendilerini mah
ve mahkum etmişler demektir. Onları kurtaracağız.

(2) ATATÜRK’ÜN BALIKESİR HUTBESİ (7
Şubat 1923)
“ALLAH BİRDİR, ŞANI BÜYÜKTÜR”
Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Balıkesir Zağnos Paşa
Camii’nde okunan mevlitten sonra minbere çıkarak
yaptığı konuşmada cemaate şöyle seslenmiştir:
“Ey millet! Allah birdir, şanı büyüktür. Allah’ın selâmeti, sevgi ve iyiliği üzerinize olsun. Peygamberimiz Efendimiz Hazretleri, Cenâb-ı Hak tarafından
insanlara dinî hakikatleri tebliğe memur edilmiş ve
resul olmuştur.
Temel nizamı, hepimizin bildiği Kur’ân-ı Azimüşşan’daki açık ve kesin hükümlerdir.
İnsanlara manevi mutluluk vermiş olan dinimiz, son
dindir, mükemmel dindir. Çünkü dinimiz; akla, mantığa ve gerçeklere tamamen uymakta ve uygun gelmektedir. Eğer akla, mantığa ve gerçeklere uymamış
olsa idi bununla diğer ilâhî tabiat kanunları arasında
birbirine zıtlık olması gerekirdi. Çünkü bütün tabiat
kanunlarını yapan Cenab-ı Hak’tır.
Arkadaşlar! Cenab-ı Peygamber çalışmalarında iki
yere, iki eve sahipti. Biri kendi evi, diğeri Allah’ın evi
idi. Millet işlerini Allah’ın evinde yapardı. Hazret-i
Peygamber’in mübarek yollarını takip ederek bu dakikada milletimize ve milletimizin şimdiki ve geleceğine ait konuları görüşmek maksadıyla bu kutsal yerde,
Allah’ın huzurunda bulunuyoruz. Beni bu şerefe kavuşturan Balıkesir’in dindar ve kahraman insanlarıdır.
Bundan dolayı çok memnunum. Bu vesile ile büyük
bir sevaba nail olacağımı ümit ediyorum.”

75

(3) “HZ. MUHAMMED’İN MEZARINI YIKILMAKTAN
ATATÜRK
KURTARMIŞTI”
Bir dönem milletvekilliği de yapan Prof. Nevzat Yalçıntaş, Suudilerin Hz. Muhammed’in
mezarının yıkılmasına yönelik 1926 yılındaki teşebbüsünü 2008 yılında gündeme getirmişti.
Yalçıntaş, Kanal D’de yayınlanan Abbas Güçlü’yle Genç Bakış programında şunları söylemişti:
“Suudi Arabistan sınırları içindeki tüm mezarlıkları yıkıyorlardı. Atatürk sıranın Hz. Muhammed’in kabrine
geldiğini öğrenince bir telgraf çekerek, ‘Eğer bir tek
taşına bile dokunursanız ordumu aşağı gönderirim’
demişti. Bunun üzerine Suudiler Hz. Muhammed’in
kabrine dokunamamıştı. Ama bu telgraf yok edildi.”
Bu arada Washington merkezli düşünce kuruluşu
Gulf Institute’a göre, son 20 yıl içerisinde, Mekke ve
Medine’de bulunan tarihi eserlerin yüzde 95’i yıkıldı!
(4) ATATÜRK’ÜN 1937 NUTKU:
“PEYGAMBER’İN SON ARZUSU YANİ
MUKADDES TOPRAKLARIN İSLAM
HAKİMİYETİNDE KALMASI İÇİN KANIMIZI
DÖKMEYE HAZIRIZ!”
Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi’nde bulunan evraka
göre Dahiliye Vekaleti Matbuat Umum Müdürlüğü
tarafından saklanan 1937 tarihli belge Mustafa Kemal
Atatürk’ün Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yaptığı
bir nutuktan söz ediyor. Bu yazı Milli Arşivde (030 10
266 993 25) numaralı dosyada duruyor. Bombay Chronicle gazetesinde Atatürk’ün TBMM’de yaptığı bu
konuşma yayınlanmıştır.
27 Temmuz 1937 tarihinde Hakimiyet’i Milliye Gazetesi’nde yer alan konuşmanın Filistin ile alakalı bölümünde Atatürk, “Biz şimdiye kadar dinsiz ve İslâmiyet’e lâkayt olmakla itham edildik. Fakat bu ithamlara
rağmen Peygamber’in son arzusu yani, mukaddes
toprakların daima İslâm hâkimiyetinde kalmasını temin için hemen bugün kanımızı dökmeğe hazırız” diyor.
Mustafa Kemal, nutukta şu tarihi sözlere yer veriyor:
“Arapların arasında mevcud olan karışıklığı ve hoşnutsuzluğu kimse bizim kadar bilemez. Biz vakıa birkaç
sene Araplardan uzak kaldık. Fakat şimdi kendimize
kâfi derecede güvenip kudretimizi bildiğimiz için İslâmiyet’in mukaddes yerlerinin Musevilerin ve Hristiyanların nüfuzunun altına girmesine mani olacağız.
Binaenaleyh şunu söylemek istiyoruz ki, buraların Avrupa emperyalizminin oyun sahası olmasına müsaade
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etmeyeceğiz. Biz şimdiye kadar dinsiz ve İslâmiyet’e
lâkayt olmakla itham edildik. Fakat bu ithamlara rağmen Peygamber’in son arzusu yani, mukaddes toprakların daima İslâm hâkimiyetinde kalmasını temin
için hemen bugün kanımızı dökmeğe hazırız. Cedlerimizin, Selâhaddin’in idaresi altında, uğrunda Hristiyanlarla mücadele ettikleri toprakların yabancı hâkimiyet
ve nüfuzunun tahtında bulunmasına müsaade etmeyeceğimizi beyan edecek kadar bugün, Allah’ın inayeti
ile kuvvetliyiz. Avrupa bu mukaddes yerlere temellük
etmek için yapacağı ilk adımda, bütün İslâm âleminin
ayaklanıp icraata geçeceğine şüphemiz yoktur.”
(5) “MAKBULE RAMAZAN GELİYOR”

“Elhamdülillah hepimiz
Müslümanız, hepimiz dindarız.
Türk Milleti daha dindar
olmalıdır, yani bütün sadeliği ile
dindar olmalıdır. Dinime, bizzat
hakikate nasıl inanıyorsam,
buna da öyle inanıyorum.”
(Adana’da Türk Ocağı-16 Mart
1923)

Atatürk, İslam dininin sosyal ve toplumsal boyutuna
çok fazla önem vermiştir. Müslümanlar için kutsal ayların ve günlerin toplumsal dayanışmayı, birlik ve bütünlüğü pekiştirdiğini düşünen Atatürk, özellikle Ramazan ayına çok büyük bir önem vermiştir.

Ramazanlarda bir ay müddetle Hacı Bayram-ı Veli ve
Zincirlikuyu camilerinde şehitlerin ruhuna Hatim-i Şerif okumamı emrederlerdi. O günlerde civar kasaba
ve köylerden gelenlerle cami hıncahınç dolardı…”

Atatürk, Ramazan aylarındaki manevi havadan etkilenmiştir: zaman zaman oruç tutmuş, oruç tutanlara
kolaylıklar sağlamış, onlara büyük bir saygı duymuş,
hatta Ramazan aylarında bazı kişisel zevklerinden vazgeçmiş, dahası sıkça Kuran okumuş veya özel hafızına
Kuran okutarak dinlemiş, akşamları hafızları çağırtarak onlarla Kuran ve din sohbetleri yapmıştır.

HAFIZLARLA DİNİ SOHBET EDERDİ

Atatürk’ün kız kardeşi Makbule Hanım bu konuda
şunları söylemiştir:“…Her Ramazanın bir günü ve ekseriyetle Kadir gecesi bana iftara gelirdi. O gün, imkan bulabilirse oruç da tutardı. İftar sofrasını tam eski
tarzda isterdi. Oruçlu olduğu zaman iftara başlarken
dua ederdi.” Atatürk’ün Ramazan ayında kız kardeşi
Makbule Hanım’a; “Ramazan geliyor, annemize hatim
okutmayı ihmal etme…” diye hatırlatmada bulunup,
hatim okuyacak hafıza hediye edilmek üzere bir zarf
içinde para verdiği bilinmektedir.
HAFIZ OKUR: RAMAZAN’DA KUR’AN
OKUTUR, HUŞU İÇİNDE DİNLERDİ”
Atatürk’ün özel hafızı Hafız Yaşar Okur, Atatürk’ün
Ramazan aylarındaki davranışlarını şöyle gözlemlemiştir: “… Ramazanların Atam için çok büyük bir
önemi vardı. Ramazan gelir gelmez ince saz heyeti
Çankaya Köşkü’ne giremezdi. Kandil Geceleri de saz
çaldırmazdı. Sadece beni huzurlarına çağırır, Kuran’ı
Kerim’den bazı sureler okuturdu. Ben okurken gözleri bir noktaya takılır, derin bir huşu içinde dinlerdi. Ruhunun çok mütelezziz olduğu her halinden anlaşılırdı.

Şimdi de Atatürk’ün kütüphanecisi Nuri Ulusu‘ya kulak verelim: “Atatürk ramazan geceleri başta Saadettin Kaynak Hoca olmak üzere o devrin hafızları olan
Hf. Yaşar, Hf. Zeki, Hf. Küçük Yaşar, Hf. Burhan, Hf.
Hayrullah beyleri davet ederdi ki bu hafızlardan Hafız
Yaşar aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Alaturka Müzik Şefiydi. 1930 yılında emekli oldu. Ama ölene kadar hep Atatürk’ün yanındaydı. Soyadı Kanunu çıkınca
Atatürk ona ‘Okur’ soyadını vermiştir. Atatürk davet
ettiği bu hafızlardan tek tek din konusunda bilgiler
alırdı. Ayrıca çok üzerinde durduğu Türkçe Kuran’ı
Kerim hakkında görüşlerini de sorardı.
Atatürk, Cemil Said Bey‘in Kuran tercümesini getirtti.
Bizlerin tercüme konusunda tek tek fikirlerini aldıktan sonra hemen hemen sabaha kadar tartıştık. Daha
sonra ayağa kalkarak ceketlerinin önünü iliklediler.
Kuran-ı Kerim’i ellerine alıp Fatiha Suresi’nin Türkçe
tercümesini açıp halka okuyormuş gibi ağır ağır okudular. Bu hareketleriyle bizlerin halka nasıl hitap etmemiz gerektiğini göstermek istiyorlardı.
Sonra Atatürk: ‘Sayın hafızlar, içinde bulunduğumuz
bu kutsal ay içinde camilerde okuyacağınız mukabelelerin tamamını okuduktan sonra Türkçe olarak da
cemaate açıklayacaksınız. İncil’de Aramca yazılmış
ama sonradan bütün dillere tercüme edilmiştir. Bir İngiliz İncilini İngilizce, bir Alman İncilini Almanca okur.
Herkes okunan mukabelelerin manasını anlarsa dinine
daha çok bağlanır” dediler.
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Belki de Atatürk’ün Kuranın anlaşılır hale gelmesi için
göstermiş olduğu çabalar O’nun bu kadar iftiralara
maruz kalmasına neden oluyor. Herkes tarafından anlaşılan bir Kuran dinin aslında bizlere dayatıldığı gibi
olmadığını gün yüzüne vuracağından korktukları için
mi Atatürk’ü din dışına itmeye çalışıyorlar? Kim bilir.
Unutulmamalıdır ki Yarasalar karanlıkta beslenir.
ATATÜRK’ÜN İSLAM’A HİZMETLERİ
- DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI’NI KURDU
3 Mart 1924 tarihinde çıkarılan 429 Sayılı Kanun’la
Diyanet İşleri Başkanlığı kuruldu, Ankara Müftüsü Börekçizade Mehmet Rıza Efendi Diyanet İşleri Başkanı
olarak atandı.
- İMAM-HATİP OKULLARI VE İLAHİYAT
FAKÜLTELERİ AÇTI
Atatürk, “Her kişi kendi dinini, din işlerini, imanını öğrenmek için bir yere muhtaçtır, orası okuldur” diyerek imam-hatip okullarını ve ilahiyat fakültesini açtı.
- İLK KUR’AN-I KERİM MEALİNİ VE
TEFİSİRİNİ YAZDIRDI
Gazi Paşa, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kuruluşunun
2. yılında 21 Şubat 1924 tarihinde yüce kitabımız
Kur’an-ı Kerim’in Türkçe okunup öz kaynağından
öğrenmesi ve daha iyi anlaşılabilmesi için mealin hazırlanması için Elmalı Hamdi Yazır’a ricada bulundu.
Bunun için Diyanet bütçesine 20 bin liralık ek ödenek
konuldu. Elmalı Hamdi Yazır, ”Hak Dini Kur’an’ın Dili,
Yeni Meailli Türkçe Tefsir” adlı 9 ciltlik ilk Türkçe maili hazırladı. Eser Türkiye’nin her yerine ücretsiz dağıtıldı. Yine Cumhuriyetin ilk Kur’an tefsiri Atatürk’ün
isteği ile hazırlatılan, Konyalı Mehmet Vehbi Efendi’nin
“Hülasatü’l Beyan Tefsiri Kur’an” isimli eseriydi.
Atatürk bu konuyla ilgili olarak şunları söylemiştir:
“Türkler dinlerinin ne olduğunu bilmiyorlar. Bunun
için Kur’an Türkçe olmalıdır. Türk Kur’an’ın arkasından koşuyor. Fakat onun ne dediğini anlamıyor, içinde
ne var bilmiyor.”

mealinin yanı sıra sağlam bir hadis kaynağına ihtiyaç
olduğunu gören Atatürk, Ahmet Naim Efendi’ye bu
görevi vermiştir.
Ahmet Naim Efendi titiz bir çalışma sonucunda Buhari’nin hadis kaynağını Türkçe tercüme etmiş, ilk 3 ciltten
sonra eser Kamil Miras tarafından tamamlanmıştır. 1932
yılında bastırılan eser yine Atatürk’ün talimatı ile Kur’an
meali gibi Türkiye’nin her yerine ücretsiz dağıtıldı.
Gazi Mustafa Kemal, İslam kaynaklarını Türkçe’ye çevirttirmekle kalmayıp, bunları bastırarak geniş halk kitlelerine ulaşmasını sağlamıştır.
GAZİ PAŞA’NIN DİNLE İLGİLİ SÖZLERİ
-’... Elhamdülillah, hepimiz Müslümanız, hepimiz dindarız...’
(16 Mart 1923, Adana Türk Ocağı, Esnaf ve Sanatkarlarla Toplantı)
-Kur’an’ın tercüme edilmesini emrettim… İlk defa
olarak Türkçe’ye tercüme ediliyor. (Hz.) Muhammed’in hayatına ait bir kitabın tercüme edilmesi için
de emir verdim.( Atatürk ve İnkılap, 30 Kasım 1929)
-”Türk Milleti daha dindar olmalıdır, yani bütün sadeliği
ile dindar olmalıdır demek istiyorum. Dinime, bizzat
hakikate nasıl inanıyorsam, buna da öyle inanıyorum.”
-”Atatürk’ün kız kardeşi Makbule Hanım’la uzun yıllar komşuluk yaptık. Her yıl Ramazan ayı yaklaşınca
Atatürk kız kardeşine; “Makbule, Ramazan geliyor,
annemize hatim okutmayı ihmal etme” der ve hatim
okuyacak hafıza hediye edilmek üzere bir zarf içerisinde para verirdi.” (Din Toplum ve Kemal Atatürk,
Ercüment Demirer, s.10)
-”Camilerin mukaddes mimberleri halkın ruhi, ahlaki
gıdalarına en yüksek, en verimli kaynaklardır. Minberlerden halkın anlayabileceği dille ruh ve beyne hitap
edilmekle Müslümanların vücudu canlanır, beyni temizlenir, imanı kuvvetlenir, kalbi cesaret bulur.”
-”Din lüzumlu bir müessesedir. Dinsiz milletlerin devamına imkan yoktur”; “Din vardır ve lazımdır.”
KAYNAKLAR:

- HADİS MEALİ HAZIR HAZIRLATTI
Gazi Paşa, Türk milletinin İslam dinini ‘hurafelerden’
veya ‘din tüccarlarından’ değil bizzati kaynağından
yani Kur’an ve hadislerden öğrenmesini arzu ediyordu. Elmalı Hamdi Yazır’ın hazırladığı ilk Türkçe Kur’an

(1) Ali Kuzu / Atatürk ve İslamiyet
(2) Fotoğraf / Paşanın Balıkesir Camii’ndeki hutbesi 7 Şubat 1923
(3) www.hurriyet.com.tr/hz-muhammed-in-mezarina-buldozer-21819465
(4) Matbuat Umum Müdürlüğü belgesi 27 Ağustos 1937
(5) Sinan Meydan “Atatürk ve Allah Arasında” isimli kitap
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BU YIL İFTAR
SOFRASINA
YÜZDE 11,3 ZAMLI
OTURUYORUZ
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Türkiye Kamu-Sen Araştırma Geliştirme Merkezi, bu
yıl Ramazan ayında oruç ibadetini yerine getiren vatandaşlarımız için iftar yapmanın bedelini hesapladı.
Buna göre 4 kişilik bir ailenin iftar yapması için gerekli olan günlük tutarın en az 65,7 TL; 29 gün sürecek
Ramazan boyunca oruç açmanın maliyetinin ise asgari
olarak 1.905,3 TL olduğu belirlendi. Türkiye İstatistik
Kurumu’nun resmi verileri ile piyasa rakamlarından
yola çıkılarak yapılan araştırmada bir vatandaşın, oruç
tuttuğu süre boyunca ihtiyaç duyduğu enerji, vitamin
ve minerallerin sağlanabilmesi için gerekli olan gıda
ürünleri ve miktarları tespit edildi.
Araştırmada günlük ortalama 17 saate varan oruç
ibadetini yerine getiren bir kişinin, sağlıklı bir şekilde aktivitelerini sürdürebilmesi için günlük yaklaşık
3 bin kaloriye ihtiyacı olduğu vurgulandı. Geleneksel Ramazan yemeklerinden yola çıkılarak hazırlanan
tabloda, 4 kişilik bir ailenin günlük iftar bedelinin 65,7
TL; bu yıl 29 gün sürecek olan Ramazan ayı boyunca
oruç açmanın maliyetinin ise
1.905,3 TL olduğu belirtildi.
Buna göre oruç ibadetini yerine getiren bir kişinin yalnızca günlük iftar maliyeti 16,43
TL, aylık ise 476,33 TL olarak belirlendi.
Türkiye Kamu-Sen Araştırma Geliştirme Merkezi,
aynı ürünler üzerinden 2016
yılında yaptığı araştırmada 4 kişilik bir ailenin iftar
maliyetini günlük 59,03 TL;
Ramazan ayı boyunca ise
1.711,87 TL olarak hesaplamıştı. Buna göre oruç açmanın maliyetinin son bir yıl
içinde %11,3 oranında yükseldiği görülüyor.
KONCUK: BU
RAKAMLAR BAYRAM
İKRAMİYESİNİN ŞART
OLDUĞUNU ORTAYA
KOYUYOR
Türkiye Kamu-Sen Genel
Başkanı İsmail Koncuk, konu
ile ilgili yaptığı açıklamada,
ortalama memur maaşının

2.784,96 TL olduğunu belirterek, “Yalnızca oruç açmak için bir memur, maaşının %68,4’ünü, yani üçte
ikisinden fazlasını ayırmak zorunda. Çalışanların kazançları gıda ihtiyacına dahi zor yetiyor, diğer ihtiyaçlar için ise para kalmıyor. Geçen yıla göre oruç açmanın maliyeti %11,3 oranında yükseldi.
Bu yıl memur maaşlarına %3 yani ortalama 81 lira
gibi son derece yetersiz bir zam yapıldı. Bu zam zaten
geçtiğimiz dört aylık %5,71’lik enflasyon karşısında
erimiş, alım gücü 2016 yılının bile gerisine düşmüştü.
Şimdi ise iftar sofrasının maliyetinin de tam 193,4 lira
pahalandığı ortaya çıktı. Henüz Ramazan ayının başında olduğumuz düşünüldüğünde, ay boyunca özellikle
gıda ürünlerine yapılacak fahiş zamlar, iftar sofralarını
daha da pahalı hale getirecek. Ay sonunda Ramazan
Bayramı’nı idrak edeceğiz. Bayram da yeni masraflar,
yeni harcamalar demek.
Huzur ve mutluluğun ayı mübarek Ramazan ayında
bile kamu çalışanlarının sofralarına koyacakları bir tas
çorbanın, bir hurmanın hesabını yapmaları; Bayramlarda alacakları hediyelerle çocuklarını sevindirmenin
mutluluğunu yaşayamamaları hepimizi derinden yaralamaktadır. Türkiye Kamu-Sen’in bugüne kadar ifade
ettiği gibi kamu çalışanları ve emeklilere bayram ikramiyesi verilmesi artık bir zaruret haline gelmiştir.
Bu vesile ile tüm vatandaşlarımızın mübarek Ramazan
ayını bir kere daha en içten dileklerimle kutluyor, tüm
Türk İslam alemine hayırlar getirmesini yüce Allah’tan
niyaz ediyorum” dedi.
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RAMAZAN HALDEN ANLAMA,
KENDiNi KARŞIDAKiNiN
YERiNE KOYMA AYIDIR
Koncuk: ‘’Kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’in
indirildiği Ramazan ayı, tüm insanlara rahmeti,
bereketi ve kurtuluşu müjdeler. Bu ayda göğe açılan
ellerin, Allah’a yönelen gönüllerin kurtuluşa erdiğini
unutmayalım. Bu bakımdan İslam coğrafyasını
saran ateşin bir an önce dinmesi; Halep’te,
Rakka’da, Doğu Türkistan’da, Tuzhurmatu’da,
Musul’da, Kerkük’te, Erbil’de, Batı Trakya’da, Orta
Avrupa’da velhasıl dünyanın dört bir köşesinde
Türk ve Müslüman kardeşlerimiz üzerinde oynanan
oyunların bozulması; Müslümanların kan ve gözyaşı
üzerine yapılan plan ve projelerin çökmesi bu
mübarek günlerde Rahman ve Rahim olan Allah’tan
en büyük dileğimizdir.’’
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Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, Ramazan ayı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı. Genel
Başkan mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Mübarek Recep ve Şaban aylarının ardından bizleri evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından
azat olarak müjdelenen Ramazan ayına eriştiren Yüce
Mevla’ya şükürler olsun.
Dünyadaki en zengin 62 kişinin, dünya nüfusunun yarısının toplam gelirinden daha fazla servete sahip olduğu,
dünya nüfusunun yüzde 1’lik kesiminin dünyadaki toplam
servetin yüzde 99’unu elinde bulundurduğu düşünüldüğünde; karnı tok, sırtı pek olanların açlığı ve yokluğu anlayabilmesi için Ramazan gibi manevi bir terbiyeciye ihtiyaç
duyulduğu açıktır.
Kur’an’ın ilk emri “Oku”; henüz Kur’an-ı Kerim’in hiçbir
ayeti nazil olmamışken indirildiğine göre gerçek bilgiyi
arama, dünyayı, olayları, insanları, doğruyu ve yanlışı idrak etme, empati yapma, karar verme ve taraf olma zorunluluğumuzu ortaya koyar. Bu bakımdan oruç tutmak;
bir gün boyunca aç ve susuz kalmanın ötesinde, yüce
Allah’ı ve bizlere bahşettiği nimetleri düşünerek O’nun
büyüklüğünü ve sonsuz rahmetini idrak etmektir. Bu ay,
yüce Rabbimizin insanlığa bir nimet olarak gönderdiği
ayetlerini içimize sindirerek, düşünerek ve ibret alarak
bütün yaşantımız boyunca rehber edinmemize vesile
olan aydır. Bu nedenle Ramazan ayı, bizler için bir vicdani
hesap ayı olmalı; madde ve mana âleminde kurtuluşumuza vesile olacak bir tavır içine girmemizi sağlamalıdır.
Yanı başımızda milyonlarca Müslüman katledilirken, ülkemizin bir bölgesinde oluk oluk şehit kanı dökülürken,
dünyadaki servetin yüzde 99’una sahip olanlar, kalan yüzde 1’lik payı da ele geçirmek için insanların yüzde 99’unu
vahşete, açlığa, yokluğa mahkûm etmeyi göze almışken,
Allah’ın emrettiği üzere; bizlerin sahip olduğu nimetlere şükretmemesi, huzuru bozanları, fitne çıkaranları def
etmemesi, haksızlığa karşı mücadele vermemesi; var
olanı çoğaltmak, dertleri azaltmak için paylaşmaması kabul edilemez. Ramazan ayı, işte bu bakımdan büyük bir
imtihan, büyük bir arınma ve ayıklanma, büyük bir ibret
ayıdır.
Bilinmelidir ki, insan sahip olduklarının kıymetini kaybedince anlar. Şüphesiz, yüce Allah’ın biz insan oğluna
verdiği nimetler her zaman değerli ve anlamlıdır. Bizlere bahşettiği vatanımız ve topraklarımız da bizler için bir
rahmet; bir hazinedir. Nitekim bugün vatanını kaybeden
milletlerin yaşadığı dram hepimizin yüreğini dağlamaktadır. Madem ki, Ramazan ayı sahip olduğumuz kıymetler
için şükretme ayıdır öyle ise bu toprakları son Kurtuluş
Savaşı’nda yeniden fethederek bizlere bu güzel vatanı,
bağımsız devletimizi, demokrasiyi ve cumhuriyetimizi
miras bırakan Mustafa Kemal Atatürk’e ve silah arkadaş-

larına minnetlerimizi ifade etmek, sahip çıkmak ve saygı
göstermek sorumluluğumuz da vardır.
Kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’in indirildiği Ramazan
ayı, tüm insanlara rahmeti, bereketi ve kurtuluşu müjdeler. Bu ayda göğe açılan ellerin, Allah’a yönelen gönüllerin kurtuluşa erdiğini unutmayalım. Bu bakımdan İslam
coğrafyasını saran ateşin bir an önce dinmesi; Halep’te,
Rakka’da, Doğu Türkistan’da, Tuzhurmatu’da, Musul’da,
Kerkük’te, Erbil’de, Batı Trakya’da, Orta Avrupa’da velhasıl dünyanın dört bir köşesinde Türk ve Müslüman
kardeşlerimiz üzerinde oynanan oyunların bozulması;
Müslümanların kan ve gözyaşı üzerine yapılan plan ve
projelerin çökmesi bu mübarek günlerde Rahman ve Rahim olan Allah’tan en büyük dileğimizdir.
Gerek yurt içinde gerekse yurt dışında birlik, beraberlik
ve kardeşlik duygularının pekişmesi, huzurun ve güvenin
hâkim olması, dünyanın dört bir yanında süren açlık ve
sefaletin son bulması, ülkelere sözde demokrasi getirmek bahanesiyle, masum insanların, beşikteki bebeklerin, gelinlik kızların, delikanlıların vahşice katledilmesine
sebep olanların ve ellerindeki gücü zulme çevirenlerin
kahrolması; tüm insanlığın maddi ve manevi manada kurtuluşuna vesile olması dileklerimle Ramazan ayınızı tebrik
ediyor, ibadetlerimizin makbul olmasını niyaz ediyorum.
KAMU ÇALIŞANLARINA VE EMEKLİLERE BİR
MAAŞ BAYRAM İKRAMİYESİ VERİLMELİ
Bu ayda; açlık sınırının 2 bin liraya dayandığı, 4 kişilik
ailenin yoksulluk sınırının 5 bin lirayı aştığı bir ortamda
iş arayan işsiz kardeşlerime, bin 400 lira asgari ücretle
geçinmeye çalışan işçi kardeşlerime, emekli, dul ve yetimlerimize, aylık ortalama 2 bin 800 lira maaş alan memur kardeşlerime sabır ve bol kazanç diliyorum. Empati
yapmanın, halden anlamanın temeli olan Ramazan ayında; idarecilerimizin tüm dar ve sabit gelirlilerin halinden
anlayarak ekonomik sıkıntılarını sona erdirecek politikalara yönelmesini ve yıllardır dile getirdiğimiz kamu görevlilerimize ve emeklilerimize bir maaş bayram ikramiyesi
verilmesi talebimizi bu yıl hayata geçirmesini umut ediyorum.
Ayrıca bizlere Anadolu’nun kapılarını açan Sultan Alparslan’dan, bu toprakların Türk yurdu olduğunu tüm dünyaya kabul ettiren Mustafa Kemal Atatürk’e kadar gelmiş
geçmiş tüm kahramanlarımıza, ülkemizin teröre karşı yürüttüğü mücadelede devletimiz ve milletimiz için, bizler
bu topraklarda huzurla yaşayalım diye can veren şehitlerimize yüce Allah’tan rahmet; aileleri, yakınları ve necip
Türk milletine bir kez daha başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Bu mücadelede yaralanan ve gazi unvanını alan
yiğitlerimize acil şifalar ve hayırlı bir yaşam diliyor, tüm
Türk ve İslam aleminin Ramazan-ı Şerif’ini kutluyorum”

BİLİŞİM SAYFASI
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İNTERNETİ
KİM BULDU
NASIL BULDU?

Hayatımızın vazgeçilmez bir unsuru
olan interneti kim buldu? İnternet nasıl
icat edildi? Artık neredeyse herkesin
elinin altında bulunan internet,
dünyanın en önemli icatlarından biri
olmuştur. Ancak internetin tek bir
mucidi olmamıştır. İnternet, zaman
içerisinde gelişen bir teknoloji olmuştur.

HAYATIMIZA BİR GİRDİ PİR GİRDİ
50 yıl içerisinde inanılmaz değişimlere uğrayan internet, soğuk savaş döneminde ortaya bir fikir olarak
çıkmış ve daha sonrasında geliştirilmiştir. Rusların
uzaya Sputnik uydusunu atmasının ardından Amerika, soğuk savaşın gerisine düşmüş ve bu işin teknoloji yolu ile yenileceğini düşünmüştür.
Soğuk savaş döneminde en büyük karanlık senaryo, Sovyetlerin Amerika ile nükleer savaş veya uzak
menzilli füzeler ile Dünya Savaşı çıkartmasıydı. Amerika'daki bilimadamları Rusların herhangi bir füze saldırısıyla telefon altyapısını çökerteceklerini biliyor-

lardı. Çünkü telefon altyapısı oldukça savunmasızdı.
Bunun üzerine bilim adamları ve askeri uzmanlar,
olası Sovyet saldırısında haberleşmeyi devam ettirmek için çözüm yolları üretmek için çalışma başlattı.
Bilgisayar dünyasının dahi çocuğu Joseph Carl Robnett Licklider, bir çözüm yolu buldu. O zamanlar yeni
keşfedilen bilgisayarların birbiri ile konuşabilmesi!
Böylesi bir Ağ, Sovyetlerin olası saldırısında telefon
sistemi çökse dahi devlet adamlarının kendi arasında
mesajlaşmasına olanak sağlayacaktı. 1965'de bir başka bilim adamı "paket anahtarlamalı ağ" adını verdiği
yöntemle bir iki bilgisayar arasında bilgi yollamanın
yöntemini buldu.
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Bu yöntem geliştirildi ve adına ARPAnet denildi. ARPAnet ismi, Amerikan Savunma Bakanlığı ileri araştırma projeleri dairesinin kısaltmasıdır. 29 Ekim 1969
ARPAnet, her biri küçük bir ev büyüklüğünde olan,
Kaliforniya Üniversitesi ve Stanford Üniversitesi'nde
bulunan iki bilgisayar Arasında ilk mesaj alışverişini
gerçekleştirdi. Ancak daha yeni olan bu sistemde ilk
mesaj, bilgisayarları Çökertti.
Bu mesajlaşma kısmen gerçekleşebilmişti. İlk mesaj
"login" idi. Ancak ARPAnet, sadece ilk iki kelimeyi L
ve Oharflerini iletebilmişti. İlk deneme başarısız olsada ARPAnet geliştirildi ve 1970'lerde oldukça büyüdü.
1971'de Hawaii Üniversitesi daha sonra Avrupa'ya
taşınan ARPAnet, Londra'da, ardından Norveç'te ki
Kraliyet radar enstitüsü şebekesine eklendi. Ancak bu
paket anahtarlamalı bilgisayar ağı sayısı artsa da dünya
çapında bir internet olması için erken bir aşamadaydı.
1970'lerin sonlarında sahneye çıkan Vilton Cerf isimli bir bilgi işlemci, dünyadaki bütün bilgisayarların
bir arada iletişime geçmesini sağlayacak bir yöntem
buldu. Bu buluşunu transmisyon control protokol ya
da kısaca TCP olarak isimlendirildi. Daha sonra buna
internet protokolü olarak bir protokol daha ekledi.
Sonuçta ortaya bugünün TCP/ip kısaltması çıktı.
1980'lerde Cerf'in Protokolü, interneti dünya çapında
bir ağa dönüştürdü. Bilim adamları bu sistemi bilgisayarlar arası bilgi ve dosya yollamak için kullanmıştır.
Popüler kültürde Wilton Cerf'in 1970 yıllarda, rahatsızlığından dolayı dışarıya çıkamayan eşinin, iletişim
sağlaması için bu ağı kurduğu söylenmektedir.

1990 Kasım'ında ise CERN görevlisi olan Tim Berners
Lee, ilk defa World Wide Web Yani kısaca "www"
olarak bildiğimiz kavramı ortaya çıkardı. Yani sadece
bilgisayarlar arası Dosya göndermek için kullanılan internet bu sayede Herkesin ulaşabileceği bir dile gene
dönüştü. Yani Tim Berners Lee, bugün bildiğimiz internetin mimarı olarak tarihe geçmiştir.
İLK WEB SİTESİ 1991'DE AÇILDI
CERN mühendisi olan Tim Berners Lee, fizikçiler
arası bilgi paylaşım hedefleyen ilk web sitesini kurmuş,
6 ağustos 1991 de yayına geçen bu site, internetin ilk
Sitesi olarak tarihe geçmiştir. Daha sonra internet inanılmaz bir hızla Büyümüş ve bugün milyarlarca insanın
kullandığı bir bilgi ve teknoloji alanı haline bürünmüştür.
Siyasetçiler içinde Bill Clinton'un yardımcısı Al Gore,
internet ile ilgili çok büyük uğraşlar vermiş, Hatta Al
Gore'nin internetin mucidi olduğu şeklinde bir şehir
efsanesi bile türemiştir. Nobel ve Oscar Ödüllü Amerikalı siyasetçi Al Gore internet Devriminin başlanmasını hızlandırmıştır.
Artık her gün ortalama bir milyar kişi internette gezmekte, Google'da günlük ortalama bir milyar arama
yapılmakta, Google'daki sayfa sayısı yaklaşık 8 milyar
üzerinde olup, radyonun 50 milyon kullanıcıya ulaşması 38 yıl, televizyonun 13 yıl, internetin ise 5 yıl almıştır.
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“Yılın Basın
Fotoğrafları”

TFMD Yılın Basın Fotoğrafları’ 2017
sonuçları açıklandı

Türkiye Foto Muhabirleri Derneği’nin düzenlediği
TFMD Yılın Basın Fotoğrafları 2017 yarışmasında, Depo Photos adına çalışan foto muhabiri Osmancan Gürdoğan,15 Temmuz gecesi çektiği kare
ile “Yılın Basın Fotoğrafı 2017” ödülünü aldı. Bu
yıl 32’ncisi düzenlenen ve Türkiye’nin en önemli
medya organizasyonları arasında yer alan ve basın
fotoğraflarının ödüllendirildiği tek yarışmaya, 2016
yılına damga vuran olaylardan 3 bine yakın fotoğraf katıldı. Antalya’da Rixos Downtown’da ve İstanbul’da toplanan jüri üyeleri 8 kategoride 29
fotoğraf ve 7 seriyi ödüle layık gördü. Ödül alan
kareler ilk kez 3-9 Nisan tarihleri arasında Panora
AVM’de Ankara’da sergilenecek. Yarışmanın ödülleri ise Mayıs ayında Ankara’da yapılacak törenle sahiplerini bulacak. Ödül alan kareler, derneğin
web sitesiwww.tfmd.org.tr adresinde sunuluyor.
BİRBİRİNDEN GÜZEL FOTOĞRAFLAR
TFMD Yılın Basın Fotoğrafları 2017 Yarışması’nın
ödül alan kareleri, 2016 yılına damga vuran olayların fotoğraflarından oluşuyor. Sergide 15 farklı basın
kuruluşundan foto muhabirlerinin çektiği, 8 kategoride ödül alan 29 fotoğraf ve 7 seriye ait 107 kare
yer alıyor. Depo Photos adına çalışan foto muhabiri
Osmancan Gürdoğan’ın 15 Temmuz gecesi çektiği
kare ile “Yılın Basın Fotoğrafı 2017” ödülünü aldığı yarışmada Spor Toto Yılın Spor Fotoğrafı ödülü
ise İstanbul’da Galatasaray maçında Trabzonsporlu
Salih Dursun’un hakem Deniz Ateş Bitnel’e kırmızı
kart gösterdiği kare ile Sabah Gazetesi’nden Oğuz
Yörük’ün olmuştu. Bu yıl Türkiye’den bir foto muhabiri dünyanın en önemli basın fotoğrafçılığı ödülüne layık görüldü. AP foto muhabiri Burhan Özbilici, Rus büyükelçiye suikast fotoğraflarıyla World
Press Photo ödülünü aldı. Dernek yönetim kurulu
bu kareleri çeken foto muhabiri Burhan Özbilici’yi
ise değerlendirmeye bile almadan “Onur Ödülü”
verilmesine karar verdi.
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USTALAR SEÇTİ
Yılın Basın Fotoğrafları 2017 yarışmasının ödül alan
kareleri Antalya ve İstanbul’da geçtiğimiz haftalarda
toplanan jüri üyeleri tarafından belirlendi. Jüri ise şu
isimlerden oluştu:
Magnum Foto Muhabiri Nikos Economopoulos,
Foto Muhabiri Coşkun Aral, Anadolu Ajansı Görsel
Haberler Yayın Yönetmeni Ahmet Sel, Newsweek Fotoğraf Editörü Jenifer Diane Tse, Paris Match
Fotoğraf Editörü Jerome Huffer, New York’lu usta
Foto Muhabiri Gary Mark Hershorn, Reuters Türkiye Fotoğraf Editörü Murad Sezer, Associated Press
Türkiye Fotoğraf Editörü Lefteris Pitarakis, Milliyet
Gazetesi Fotoğraf Editörü Bünyamin Aygün, Foto
Muhabiri Sinan Çakmak, TFMD Başkanı ve Hürriyet Foto Muhabiri Rıza Özel, Milliyet Gazetesi Spor
Müdürü Tayfun Bayındır, Hürriyet Foto Muhabiri Süleyman Arat, Habertürk Yazarı Atilla Türker, Foto
Muhabiri Şafak Kayarlar.
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Op. Dr. Erhan Yılmazkurt

Yaşlı gözlerin en büyük düşmanı:

Katarakt!
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Yaşlılarımızın toplumsal, ailevi ve sosyal yaşama katılmaları, nüfusumuzun yaş ortalamasının gittikçe yükseldiği bu günlerde büyük bir
önem taşıyor. İlerleyen yaşlarda gözlemlenen göz hastalıkları, yaşlı
vatandaşlarımızın günlük hayatlarını olumsuz yönde etkileyebiliyor.
DünyagözAnkara’dan Op. Dr. Erhan Yılmazkurt, “Yaşlı vatandaşlarımızın, ülkemizde 2050 yılına kadar nüfusun %20’sini oluşturması
bekleniyor. Yaşlılık döneminde gözlemlenen rahatsızlıklar arasında
en yaygınlarından olan katarakt, tedavi edilmemesi halinde körlüğe
kadar gidebilecek ciddi boyutlarda görme kaybına yol açabiliyor. Bu
rahatsızlığın önüne geçilmesi için, özellikle ilerleyen yaşlarda yapılacak geniş kapsamlı bir göz muayenesi çok büyük önem taşıyor”
diyor. Merdiven altı işletmelere de dikkat edilmesinin önemle altını
çizen Op. Dr. Erhan Yılmazkurt “Halkımızın camii ve kahvehanelerden toplayan işletmelere dikkat ederek, itibar etmemesi gerekiyor.
Ne yazık ki bu kurumlar insanlarımızın gözlerini kör edecek kadar
sağlıksız ortamlarda ameliyat yapıyor” belirtiyor.
Belirtileri dikkate almak büyük önem taşıyor
Uzmanlar, ilerleyen yaşlarda gözlemlenen kataraktın vatandaşların
yaşamlarında oluşturabileceği olumsuz etkiler ve kapsamlı bir göz
muayenesinin önemi konularında uyarılarda bulunuyorlar. Dünyagöz Ankara’dan Op. Dr. Erhan Yılmazkurt, “Katarakt yıllar boyunca
gelişen ve fark edilmesi oldukça zor olan bir rahatsızlıktır. Genetik
sebepler, şeker hastalığı, vitamin eksikliği, sigara ve alkol tüketimi
gibi kişisel durumların yanı sıra, ultraviyole ışıklara uzun süre maruz
kalmak gibi çevresel faktörler de katarakta yol açabiliyor. Bu hastalığın en belirgin belirtileri ise bulanık görme, renklerin olduğundan
daha cansız gözükmesi, gece görüşünde ciddi azalmalar, bir gözde
çift görme, okumada zorluklar, gözlük numaralarının sık değiştirilmesi olarak öne çıkıyor.” şeklinde konuşuyor.
Göz muayenesi ve erken teşhisin önemi
Kataraktın yapılacak kapsamlı bir muayene ile teşhis ve tedavisinin
mümkün olduğunu belirten Op. Dr. Erhan Yılmazkurt, “Göz bebeklerinin büyümesini sağlayan sıvı yardımıyla yapılacak muayenelerde,
kataraktın tespit edilmesi mümkün oluyor. Aynı zamanda göz içi basıncını ölçmek için kullanılan tonometri yöntemi de katarakt tespiti
için kullanılabiliyor. Erken teşhis edilen katarakt, uygun gözlük, ışıklandırmanın ayarlanması ve parlamaları engelleyen güneş gözlükleri gibi önlemler ile kontrol altında tutulabiliyor. Fakat ilerleyen ve
belirtileri ile hastanın günlük yaşamını etkilediği saptanan katarakt
rahatsızlıklarında, bulanık görmeye sebep olan lensin yapılacak bir
operasyon ile alınması gerekiyor. Dünyagöz Hastaneleri’nde uygulanan ve “Femtosaniye Lazer” adı verilen lazer(Fako) teknolojisiyle
gerçekleştirilen 15 dakikalık operasyonun sonrasında hastalar evlerine gidebilirler ve kısa süreli bir iyileşme sürecinin ardından günlük
aktivitelerine dönebilirler.” diyor.
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Nadir hastalıklar, adı üzerinde nadir görülüyor ama
her birinin görülme sıklığı tek başına az olsa da toplamda en az 7 bin çeşidi bulunuyor. Avrupa ve diğer
gelişmiş ülkelerdeki tanımıyla 2000’de 1 kişiden daha
az sıklıkta görülen hastalıklar ‘nadir’ kabul edilirken,
Tourette Sendromu’ndan Albinizm’e genellikle ‘başa
gelmedikçe’ toplumda da bilinmiyor. Oysa dünyada
yaklaşık 300 milyon, ülkemizde ise yaklaşık 7 milyon
kişi nadir hastalıklardan muzdarip. Yüzde 75’i çocukları etkileyen nadir hastalıklar, erken teşhis edilmediklerinde çoğunlukla yaşam süresini kısaltabildiğinden
toplumsal farkındalık yaratmak çok önemli! Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Ana
Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Uğur Özbek,günümüzde
nadir hastalıkların sayısının her geçen gün arttığını,
her ay yaklaşık 4-5 yeni nadir hastalık tanımlandığını belirterek,“Nadir hastalıkların yaklaşık yüzde 80’i
genetik nedenlere bağlı olup, yüzde 20’sinin nedeni
çevreseldir ya da nedeni bilinmemektedir. Ülkemizde akraba evliliklerinin yaygın olması nedeniyle nadir
hastalıklar Avrupa ve Amerika’ya göre çok daha fazla
görülüyor” diyor.Prof. Dr. Uğur Özbek, sürekli kafa
sallayan, göz kırpıştıran hatta kanat çırpan TİK/ Tourette Sendromu’ndan bembeyaz tenleri ve bembeyaz

saçlarıyla dikkat çeken Albinizm’e, 1 yılda 10 yaş yaşlandıran Erken Yaşlanma Hastalığı’ndan Kistik Fibrozis
ve Cam Kemik hastalığına, Kaçış Sendromu’ndan Mukopolisakkaridoz ve Lizozomal Depo Hastalıklarına
dek ilginç 10 nadir hastalığı anlattı, önemli uyarılar ve
önerilerde bulundu.
• Progeria: 1 yılda 10 yaş alıyorlar
Halk dilinde ‘erken yaşlanma’ hastalığı olarak bilinen
Progeria, çok nadir görülen bir hastalık. Dünyada, 8
milyonda bir görülüyor. Progeria hastaları ortalama
13 yıl yaşıyor. 1 yılda 10 yaş kadar yaşlanıyorlar. Bugüne kadar kaydedilmiş en yaşlı hastanın yaşı 45. Çocuk
ana rahminde büyümeye başladığı zamandan itibaren
hücreler hızla yaşlanmaya başlıyor. Doğumda herhangi bir aykırılık gözlenmemekle birlikte, 6. aydan itibaren bazı anormal değişimler kendini göstermeye başlıyor. Küçük çene yapısı, deride farklılaşmalar, kellik,
damarlarda belirginleşme, incelme, güçsüz düşme,
kalp ve damar hastalıkları bunlardan bazıları. Büyük
olasılıkla kalıtsal olduğu düşünülen hastalığın nedeni
henüz bilinmiyor. Embriyoda bir genin mutasyona uğradığı ve çocuk geliştikçe, Progeria’yı harekete geçirdiği düşünülmektedir.
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Progeria hastalarında yaşlanma sadece bedenen oluyor, beyni etkilemiyor. Progeria hastası 7 yaşında bir
çocuk, 70 yaşındaymış gibi görünmekle birlikte, 7
yaşındaki bir çocuğun beynine ve ses tonuna sahip
oluyor. Hastalık hakkında yapılan bilimsel araştırmalar
hastalığın çaresini bulmaktan ziyade hastalığa sebep
olan faktörleri bulmak ve bu sayede insanlığın ömrünü
uzatabilmek yönünde.
• Osteogenezis İmperfekta: Kemikleri cam gibi
kırılıyor
Adı üzerinde, kişinin vücudundaki kemikler tıpkı bir
cam misali kolay ve sık kırılabiliyor! Henüz bir tedavisi
olmayan genetik geçişli cam kemik hastalığı, kemiğin
temel maddesini oluşturan bağ dokusunda kalıtsal bir
bozukluğa bağlı olarak ortaya çıkıyor. Kemik şekil bozukluklarının yanı sıra göz akının koyu, mavimsi, gri
oluşuyla da kendini gösteriyor. Hastalığı ağır boyutta yaşayan bebekler çok sayıda kırık ve yumuşak bir
kafatası ile doğuyorlar ve genellikle yaşamıyorlar. Ülkemizde batı ülkelerine göre çok daha sık görülüyor.
Ülkemizde birden fazla çocuğu cam kemik hastalığı
olan pek çok aile var.
• Albinizm: Ciltleri ve saçları beyazlaşıyor
Cildimize, saçımıza ve gözlerimize renk veren melanin pigmenti vücutta ya hiç bulunmuyor ya da çok
az bulunuyor. Hal böyle olunca albinizm hastaları her
yaşta bembeyaz saçları ve bembeyaz ciltleri ile dikkat
çekiyor. Ciltleri güneş ışınlarına karşın tamamen korumadan yoksun olduğundan cilt kanserine yakalanma
riskleri artıyor. Albinizmli çocukların zihinsel ve bedensel gelişimleri ise genellikle normal oluyor.
• Tourette Sendromu: Tiklerle kendini belli
ediyor.
Halk arasında ‘tik’ olarak adlandırılan, istem dışı sık sık
göz kırpıştırma, kafayı sürekli sağa sola sallama, omuz
oynatma, karşısındakinin sözlerini sesli veya kendi
kendine sessizce tekrar etme, çeşitli sesler çıkarma
hatta uçacakmış gibi kanat çırpma hareketi derken liste uzayıp gidiyor. Yaşam kalitesini ciddi ölçüde bozan,
çevreden sürekli ‘yapma’ uyarısına maruz bırakan
bu tikler gelin görün ki gerek çocuk gerekse yetişkin
için, yapılmadığında ‘vücudu boğucu’ bir hal alabiliyor.
Nörolojik veya nörokimyasal kalıtsal bir rahatsızlık
olan, ismini Fransız doktor Gilles de La Tourette’den
alan hastalığın bilinen kesin bir tedavisi bulunmasa da
araştırmalar hızla devam ediyor.

• Kistik Fibrozis: En sık görülen kalıtsal
hastalıklardan biri
Çocuğun gelişememesine, büyümelerinin geri kalmasına yol açan KistikFibrozis hastalığı kalıtsal bir hastalık.
Üstelik kalıtsal hastalıklar arasında en sık görülenlerden
biri olarak karşımıza çıkıyor. Ülkemizde her 3-4 bin
bebekten birinde görülüyor. Gen bozukluğu ile ilgili
kronik bir hastalık olan KistikFibrozis, erken teşhis edilemediğinde çocukların erken ölümüne neden olabiliyor. Ter bezlerinde de sorun yaratarak vücudun susuz
kalmasına yol açan, bulaşıcı olmayan, henüz kesin bir
tedavisi ise bulunmayan bu hastalık; tekrarlayan akciğer
enfeksiyonları, ishal-beslenme bozukluğu ve pankreas
yetmezliğiyle seyrediyor. Yoğun destek tedavisi olursa
yetişkin yaşlara kadar yaşatılabiliyor.
• Kaçış Sendromu Hastalığı: Tekrarlayan
şoklarla kendini belli ediyor
Kanın yoğunlaşması, tansiyonun düşmesi gibi bulgular
veren hastalık, damarlardan protein, mineral ve suyun
sızması olarak tanımlanıyor. Tekrarlayan şoklarla kendini gösteren sendrom, bu krizlerden 24 saat önce
gribal enfeksiyonlarda olduğu gibi, halsizlik, yorgunluk, hafif ateş gibi belirtiler veriyor. Krizler birkaç ayda
bir tekrarlayabileceği gibi, bazen yıllarca görülmüyor.
• Fenilketonüri: Zeka geriliğine yol açabiliyor
Kalıtsal metabolik bir hastalık olan Fenilketonüri bebeğin ilk birkaç ayı içerisinde anlaşılamayabiliyor. Bu
hastalıkla doğan çocuklar, pek çok hayvansal ve bitkisel kaynaklı besinin bileşiğinde bulunan fenilalanin
isimli maddeyi metabolize edemiyorlar. Bu nedenle
kanda ve diğer vücut sıvılarında artan bu madde ve
onun atıkları çocuğun gelişmekte olan beynini harap
ediyor, 5. ve 6. aydan itibaren zeka geriliği ve yürüme, oturma gibi becerilerinin gelişememesine neden
olabiliyor. Erken teşhis edildiğinde tedavi edilebilen
bir hastalık olan Fenilketonürinin tedavisinde ömür
boyu diyete dikkat edilmesi şart. Aksi halde hastalık
tekrarlayabiliyor. Moleküler genetik çalışmaları tamamlanmış olan ailelerde doğum öncesi tanı koymak
mümkün.
• Mukopalisakkaridoz ve Lizozomal Depo
Hastalıkları (MPS): Ülkemizde 1000 kişi MSP’li
Çok nadir rastlanan hastalıklar arasında yer alan
MPS’nin teşhis edilebilmesi kadar tedavisi de çok zor.
Ülkemizde yaklaşık 1000 MPS hastası olduğu tahmin
ediliyor. Vücutta enzim adı verilen özel maddele-
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rin üretilememesi ya da az üretilmesine bağlı olarak
ortaya çıkan hastalıkta, parçalanamayan şeker zincirleri vücuttaki hücreler ve dokularda vücuda zarar
verecek boyutta aşırı miktarda birikiyor. Bu birikme
de hücrelerde ilerleyici bir hasara yol açıyor. Bunun
sonucunda hastanın görünümünden fiziksel becerilerine ve zeka gelişiminde bozulmaya dek birçok sorun
ortaya çıkıyor.
• Alveoler Mikrolitiazis: En çok Türklerde
görülen hastalık!
Tüm dünyada en çok Türklerde görülen tek hastalık!
Hastalığın Türklerde sık görülmesinin nedeni bilinmiyor. Alveolermikrolitiazis, akciğer dokusunda hava
kesecikleri içinde sayısız, minik küçük taşların oluşumu ile karakterize bir hastalık. Hastalık ilk kez 1918
yılında tanımlanmış ve 2001 yılına kadar 424 kişide
bu hastalığın saptandığı bildirilmiş. Erken dönemdeki
hastaların önemli bir yakınması olmuyor, birçok hastaya herhangi bir nedenle çekilen akciğer röntgeninde
saptanan belirtilerle tanı konuyor. En çok rastlanan
belirtiler öksürük ve ilerleyici nefes darlığı, ancak bunlar hastalığın ilerlemiş evrelerinde ortaya çıkıyor. Bazı
hastalarda öksürükle beraber balgam ya da küçük kanamalar da görülebiliyor. Hastalık iyice yaygınlaştığında, bacaklarda şişme, karaciğerde büyüme, karında
sıvı toplanması, boyun damarlarında genişleme, tırnak

ve dudaklarda morarma gibi sağ kalp yetersizliği bulguları ortaya çıkıyor. Oturur durumda bile nefes darlığı oluyor. Hastalık çok yavaş seyrediyor.
• Arenolökodistrofi: İlk belirtiler 5-8 yaş arası
görülüyor
5-8 yaşları arasındaki çocuklarda görülen hastalığın ilk
belirtileri işitme ve görme bozuklukları ve davranış
değişiklikleri olarak ortaya çıkıp daha sonra hastayı
ölüme kadar götürebilen bir seyir izleyebiliyor. Arenolökodistrofi, başrollerini Nick Nolte ve Susan Sarandon’un oynadığı,Türkçe’ye Lorenzo’nun Yağı diye
çevrilen 1992 yapımı bir filme de konu olmuştu.
Hastalıkları nadir, ilaçları yetim!
Nadir hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçların araştırma-geliştirme süreçleri oldukça güç, zaman alıcı ve
yüksek maliyetli iken piyasa arzları sıklıkla düşük kaldığı için, bu tür ilaçların araştırma-geliştirme ve üretimine yönelik talep az oluyor. Bu nedenle de bu ilaçlar
“Yetim İlaç” olarak adlandırılıyor. Türkiye’de hastalara
ulaştırılan yetim ilaçların hepsi yurtdışında üretiliyor.
Türkiye’de ruhsatlı olmayan yetim ilaçlar ise Türk Eczacıları Birliği (TEB) aracılığıyla zaman alan bir süreç
ile hastalara ulaştırılıyor.
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Unutulmaya yüz tutmuş
Türk geleneklerini ve kullandığımız
Türkçe sözcükleri gün yüzüne çıkarıp
genele yaymayı hedefleyen bir dergi;
KAYSEDER olarak ilinizdeki kültür
faaliyetlerinden bahseder misiniz?
Kaysader Yönetim Kurulu başkanı olarak, tarihte
Makkari Ulema (Âlimler Şehri) olarak bilinen şehrimizde kültür ve sanata eskisi gibi değer verilmediğini
düşünüyorum. Bu sebeple kültürümüzü canlandırmak, insanlarımızı sanat ve edebiyata yönlendirmek
maksadıyla çok çeşitli etkinlikler yapmaya gayret ediyoruz. Düzenli olarak her hafta yaptığımız şiir dinletisi,
Kültür Bakanlığı’na proje olarak hazırladığımız ‘Erciyes’ten Çanakkale’ye’ isimli kültür etkinliğimiz, İlimiz-

Röportaj: Abdullah AYATA

de yaşamakta olan Türk kültürünün duayen temsilcisi
senarist, araştırmacı yazar Emrah Bekçi Beyefendiye,
yine ilimizin gururu romancımız Abdullah Ayata’nın ‘
Son Ermeni’ isimli romanını uzun metrajlı film yaptırarak edebiyatımıza kazandırdık. Halen tiyatro kulübü
ve derneğimiz bünyesinde yayınevi kurma çalışmalarımız devam etmektedir.
Dernek olarak çevre ve ülke kültürüne
katkılarınız nelerdir?
Biz öncelikle yerelden başlayarak, unutulmaya yüz
tutmuş geleneklerimizi, kullandığımız Türkçe sözcük-
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Kayseri Şairler Yazarlar Derneği
(KAYSEDER) Başkanı, Şair ve
Araştırmacı Yazar Mustafa Ferit
Yıldız ile Çıngı dergisi üzerine
konuştuk.

leri gün yüzüne çıkarıp genele yaymayı hedefliyoruz.
Dernek olarak yayın organımız ÇINGI da genç şair ve
yazarlarımıza yer vererek onların önünü açmaya çalışıyoruz. Türk kültürü adına yapılan her olumlu çalışmaya katkı vermeye çalışıyoruz.
Derneğinizin yayın organı olan ‘ÇINGI’ isimli
kültür edebiyat dergisinin içeriğinde nelere yer
vermektesiniz?
ÇINGI siyasetten uzak bir edebiyat dergisidir. Genellikle şiir, deneme, hikâye, eğitim, menkıbelerden oluşan kaliteli yapımları yayınlamaktadır. Ayrıca zaman
zaman şehrimizin tarihsel mekânlarının tanıtımı da
yapmaktadır.
Türk Kültürüne, edebiyatına katkı amaçlı neler
yapmaktasınız?
Son dönemlerde dışarıdan dilimize yapıştırılmaya çalışılan sözcük ve terimlerle bozulmaya çalışılan dilimizi
korumak, güzel Türkçemizi yaşatmak en büyük amacımız. Bu maksatla mümkün olduğunca eski Türkçe
sözcüklere de yazılarımızda yer vermekteyiz. Anı
yazılarında eski gelenek ve göreneklerimizi anlatan
yapıtlara öncelik vererek unutulmamalarına gayret
etmekteyiz.

Edebiyatla uğraşan gençlerimize neler
önerirsiniz?
Öncelikle bol kitap okumalılar. Yaşadıkları yöredeki yazar ve şairlerle yakın ilişkiler kurarak, edebiyat
adına yapılan programlara katılmalılar. Karakterlerinin
çerçeveye oturmasında kültür etkinliklerinin önemin
bilincine vararak milli birliğimiz ve beraberliğimizin
işlendiği kaliteli eserleri, yapımları takip etmelidirler.
Önyargılı olmamalılar. Böylece, sonunda onun getirebileceği bağnazlıktan uzak kalacaklardır.
KAMUTÜRK okuyucuları ve dergimiz aracılıyla
Türk Dünyasına mesajlarınız nelerdir?
Türkçe yazan, Türkçe konuşan, Türkçe düşünen başta asil Türk Milletinin asil devlet görevlileri olan Türk
memurları ve tüm Türk Dünyasına hitap eden KAMUTÜRK dergisi çalışanları ve okuyucularına başarılı,
huzurlu nice uzun yayın yılları diliyorum.
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ATATÜRK’Ü ANMA
GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI

kutlu
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