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Sadece kağıt üzerinde ‘yetkili (!)’ olan malum sendikanın
yaptıkları ve yapamadıkları hem Türkiye hem dünya
sendikacılık tarihine ‘utanç dönemi’ olarak geçeceği
bir vakıadır. Çünkü insanlar ve kuruluşlar yalnızca
yaptıklarından değil aynı zamanda yapamadıklarından da
sorumludurlar!

KAMUTÜRK’TEN…
Sedat Yılmaz
Türkiye Kamu-Sen
Genel Basın Sekreteri ve
Türk Haber-Sen Genel Başkanı

Kıymetli KAMUTÜRK okuyucuları…
Dergimizin 22. sayısı ile yine
huzurlarınızdayız.
Gerek çalışma hayatında, gerek Türkiye ve
dünya genelinde yoğun bir gündem ile kaşı
karşıyayız.
İçte ve dışta çok önemli olaylar yaşanıyor.
Ve bizler tüm bu yaşananları yakından
takip ediyor, siz değerli KAMUTÜRK
okuyucularına aktarmaya çalışıyoruz.
Bunun dışında Türkiye Kamu-Sen olarak
resmi sorumluluk alanımız olan Türk
memurunun sosyo-ekonomik haklarını
korumaya ve geliştirmeye çalışıyoruz.
‘Yetkilendirilmiş’ o ‘besleme’ sendikanın
çalışma hayatında açtığı ağır tahribatı
onarmak ve yenilerini engellemek gibi bir
misyonumuz da var…
Zira; kamu çalışanlarını evvela ‘kamu
çalışanlarını koruyacağım’ diyenlerden
kurtarmak gerekiyor!

Memuru perişan ettiler!
İhanet üzerine ihanet… Hüsran üstüne hüsran…
Zavallı, korkak, aciz sendikacılık…
Yaptıkları sadece tahribat ve lafebeliği…
Sendikacılıktan başka her şey yapıyorlar…
Yalakalık, emir erliği, memura baskı, tehdit, sürgün…
Bu meziyetlerine bir de ‘hainlere arka çıkmayı’ eklediler!
Mustafa Sabri denen cumhuriyet, millet ve ulusal
önderimiz Mustafa Kemal’e açıkça düşman birine koltuk
oluyorlar.
Neymiş efendim, ‘’İsmi okul tabelasından nasıl indirilirmiş!’’
Çok zorunuza gittiyse bir hainin isminin levhalardan
indirilmesi, alın siz sendika binalarınıza asın!
Yaşatın ‘aziz (!) hatırasını… Size de bu yakışır zaten!
Fikir babanıza, ilham kaynağınıza sahip çıkın!
Buyurun sizi tutan mı var?
Şimdiye kadar milli bayramlarda lütfedip internet
sitelerinizden iki satır kutlama bile yapmadınız!
Bu milletin milli değerleri olan 19 Mayıs’ları, 10 Kasım’ları,
23 Nisan’ları görmezden gelip, sonra kalkar ‘millet iradesi’
edebiyatı yaparsınız?
Tabii Mustafa Sabri’lere arka çıkarsınız!
Biz biliyorduk, tahmin ediyorduk, şaşırmadık!
Umarız memur kardeşlerimiz de bunu bilir, görür ve anlar
artık!
Kıymetli okuyucularımız…
Bu sayıda yine 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.
Sağlıcakla kalın…
Ne mutlu Türk’üm diyene…
TÜRKİYE KAMU-SEN DERGİSİ
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İÇİNDEKİLER
Türkiye Kamu-Sen Adına Sahibi
İsmail KONCUK
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Sedat YILMAZ
TÜRKİYE KAMU-SEN YÖNETİM KURULU:
Genel Başkan: İsmail KONCUK
Genel Sekreter: Önder KAHVECİ
Genel Mali Sekreter: İlhan KOYUNCU
Genel Teşkilatlandırma Sekreteri: Fahrettin YOKUŞ
Genel Eğitim Sekreteri: Hazım Zeki SERGİ
Genel Toplu Görüşme Sekreteri: Necati ALSANCAK
Genel Mevzuat Sekreteri: Mehmet ÖZER
Genel Basın Sekreteri: Sedat YILMAZ
Genel Dış İlişkiler Sekreteri: Ahmet DEMİRCİ
Genel Sosyal İşler Sekreteri: Şerafeddin DENİZ
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Kültür ve Sanat Danışmanı
Hasan Hüseyin YILMAZ
Türk Kültür Sanat-Sen Genel Başkanı

ENFLASYON
ARTMAYA, MAAŞLAR
ERİMEYE, ETKİSİZ

Hukuk Danışmanı: Avukat İlhan KARA
Hazırlık: YZE Medya Ajans
0 530 363 55 91 - www.yzemedya.com.tr

KONFEDERASYON
SEYRETMEYE
DEVAM EDİYOR

Tasarım: Leyla ÖZDEMİR
Türkiye Kamu-Sen Konfederasyonu
Yerel Süreli Yayın Organıdır.
3 ayda bir yayınlanır.
Bu dergi Basın Ahlak İlkelerine uymayı taahhüt eder.
Dergideki yazıların sorumluluğu yazı sahibine aittir.
Yönetim Yeri : Talatpaşa Bulv. No: 160 Kat:7 Cebeci - ANKARA
Tel: (0312) 424 22 00 (pbx) - Faks: (0312) 424 22 08
www.kamusen.org.tr - E-posta: kamusen@kamusen.org.tr
Baskı: Semih Ofset
Baskı Tarihi: Aralık 2017
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İNSAN HAKKI
BİRİLERİ
TARAFINDAN
BAHŞEDİLEN
BİR HAK
DEĞİLDİR
İSMAİL KONCUK / Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı
Dünya, iki kanlı paylaşım savaşını görmüş ve
bu savaşlarda büyük acılar yaşamıştır. Bu
dönemde yaşanan vahşet insanlık tarihine
kara birer leke olarak geçmiş, vicdanlarda
kapanması mümkün olmayan yaralar
açmıştır. Bu acıların bir daha yaşanmaması
için Birleşmiş Milletler tarafından bir bildirge
hazırlanmış ve bu belge 10 Aralık 1948
tarihinde Milletler Kurulu tarafından kabul
edilmiştir. Bugünün önemine binaen de her
yıl 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü olarak
kutlanmakta ve tüm dünyada insan hakları
konusunda farkındalık oluşturularak hak
ihlallerinin önüne geçilmesi arzulanmaktadır.
İnsanlığın temel değerlerini tarif ederek bu
değerleri korumayı amaçlayan İnsan Hakları
Evrensel Beyannamesi ne denli iyi niyetli bir
yaklaşım olsa da hukuki bir yaptırım gücü
bulunmamaktadır. Devletler insan haklarını
korumak konusunda aldığı önlemlere
göre değerlendirilmekte, hak ihlalleri söz
konusu olduğunda bu ihlalin yaşandığı
ülke, uluslararası düzeyde kınanmakta, gerekli
önlemlerin alınması konusunda uyarılmakta,
yetkililere baskı yapılmaktadır.
Dolayısıyla İnsan Hakları Evrensel
Bildirgesinin bir ülke tarafından ihlal edilip
edilmemesi konusu, insan haklarının korunması
bakımından önem taşımaktadır. İnsan
haklarının korunması sorumluluğu iki temelde
ele alınabilir: Birincisi devletlerin üstüne düşen,
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ikincisi ise bireylere düşen sorumluluktur. Bu
noktada devletler kadar insanlar da insan
haklarının korunması konusunda sorumluluk
taşırlar.
İnsan hakkı denilen olgu, belli nitelikteki
düzenin sağlanabilmesi için gereken ilkeler
bütünüdür ve zamana ve ortama göre
değişir, gelişir. İnsan hakkı kavramı, temel
tanımıyla, insanın sadece insan olarak doğmuş
olmasından dolayı sahip olduğu hakları
ifade eder. Bu haklar, insanın yapısına ve
değerlerine ilişkin bilgilerden türetilmiştir.
İnsanın sahip olduğu değerleri geliştirmek,
insanlığın davası olmalıdır. İnsan haklarını var
edebilmek; eldeki imkânlarla, insanlığın geldiği
noktayı ve insan olarak değerini korumakla
olur.
Günümüzde insan hakkı deyimi, “temel hak ve
özgürlükler” kavramının uluslararası boyutunu
belirtmek için kullanılır. İnsan hakları, devlet
gücünü sınırlar; devlet karşısında bireyi
güçlendirir. Aslında insan hakkı, herhangi
bir güç ya da zümre tarafından dağıtılan bir
şey değildir. Kişinin insan olmasından dolayı,
doğduğu andan itibaren kendisine bahşedilen
doğal bir haktır. Daha doğrusu böyle olmalıdır.
Ancak; çağımızda bazı güçler, insan haklarının
savunulması ve dağıtılması görevini üstlenmiş
durumdadırlar. Özellikle küresel sermayenin
karşı konulamaz gücünü arkasına alan kimi
devletler medeniyetin, insanlığın ve insan

hakkının kendilerinin malı olduğu düşüncesi
içinde, diledikleri yerlere sözde medeniyet,
diledikleri toplumlara da sözde insan hakkı
götürme gayreti içine girmektedirler.
Bir canlının en önemli hakkı, yaşama hakkıdır.
Ona yaşama hakkı tanımadan başka
hak ve özgürlüklerden faydalandırmaya
çalışmak anlamsızdır. Bugün dünyanın birçok
bölgesinde hak ve özgürlük kisvesi altında
katliamlar yaşanmaktadır. Eğer evrensel bir
değeri, bir zümrenin uhdesine bırakırsanız,
artık o değer evrensel olmaktan çıkar ve kişisel
bir durum halini alır. Ne yazık ki; tüm dünyada
temel hak ve özgürlükler konusunda yaşanan
sorunlar, evrensel değerlerin bir grubun eline
teslim edilmesinden dolayı ortaya çıkmaktadır.
Baskın güçler, kendi çıkarlarına uygun bulduğu
toplumlar için demokrasi ve insan hakkını
öngörmekte, bunun dışındaki toplumlara ise
yaşama hakkı dahi tanımamaktadır.
Hep söylediğimiz gibi, biz yüreğimizde Irak’ta
dökülen kanın sızını duyuyoruz. Biz dağlık
Karabağ’da yaşanan Hocalı soykırımına ağıtlar
yakıyoruz. Filistin’de, Arakan’da yaşananlara
ağlıyoruz. 1974 Kıbrıs Harekâtından önce
Türklere yapılan soykırıma varan etnik
temizlik mezalimini unutmuyoruz. Biz Batı
Trakya ile hüzünlenir, Bulgaristan Türklüğü
’nün geldiği noktayı görünce mutlu oluruz.
Doğu Türkistan boğazımızda düğümdür.
İran Türklüğünü unutmayız, unutamayız.
Batı Türklüğüne karşı Avrupalı ülkelerin
yürüttüğü asimilasyon temelli entegrasyona,
inançlarımıza ve dilimize karşı yürüttüğü
anlaşılmaz tutuma hep birlikte “Hayır” deriz.
Bu nedenle öncelikle yaşama hakkına inanırız.
Yaşama hakkı topluma ve onun siyasal
örgütlenmesi olan devlete ciddi ve ağır
görevler yüklemektedir. Devlet bir yandan
insanca yaşama hakkının sağlanması için
gerekli hukuksal örgütlenmesini kurarken,
diğer yandan da toplumda var olan ekonomik,
sosyal tüm zayıflıkları gidererek, ilkeli ve
objektif yaşam şartlarını oluşturmalı ve
korumalıdır. Bunun için kanunlar çerçevesinde
her türlü önlemi almak zorundadır. Yaşama
hakkı öyle önemlidir ki, vatandaş için devletin
varlığı anlamına gelir. Devlet yaşama
hakkının korunması için bir taraftan hukuksal
düzenlemeler yaparak bu hakkı güvence altına

alırken diğer taraftan da ekonomik ve sosyal
yönden önlemler alarak insanca bir yaşam
sağlamak için gerekli koşulları hazırlar.
Bir sendika olarak örgütlenme ve hak
arama mücadelemizi temel insan hakkı
olarak kabul etmekte, kutsal bir hak olarak
telakki etmekteyiz. Bu hakkımızı kullanmak
noktasında, ülkemizdeki düzenlemeleri ve
uygulamaları uluslararası sözleşmelerle
belirlenen standartlara çıkarmak için
mücadele vermekteyiz. Ülkemizi yönetenlerden
talebimiz, uygar toplumlarda olan ekonomik,
sosyal ve sendikal hakların ülkemiz
çalışanlarına da sağlanması yönündedir.
Günümüzde değişen toplumsal ve ekonomik
yapı nedeniyle, insanların büyük çoğunluğunun
yegâne yaşam kaynağı, sahip oldukları iş ve
elde ettikleri gelirdir. Dolayısıyla en temel insan
hakkından biri olan çalışma hakkı, giderek
daha yaşamsal hale gelmektedir. Küreselleşen
dünyada, küresel sermayenin, çalışanların
elinden insanca yaşama hakkını almaması
için her çalışana kendisi ve ailesinin insanca
yaşamasına yetecek kadar ücret alması
hakkını vermek zorundayız.
İnsan hakkı, kuşkusuz bir evrensel değerdir.
Ne bu değeri sahiplenmek ne de onun
dağıtımını yapma hakkını kendi tekelinde
görmek insan hakkı kavramının özüne
uygundur. Bugün gelinen noktada insanlık
için tek çıkar yol, barış içinde kardeşçe
yaşamayı hedef alan bir düzen sağlamaktır.
Yaşama hakkı temelinde, nimetin ve külfetin
eşit paylaşıldığı demokrasiler inşa etmek
zorundayız. Bizler insan hakkı gibi kavramları;
demokrasi, özgürlük gibi erdemleri birilerinin
tekeline bıraktığımız sürece yaşanan sorunlar
devam edecek, bu kimseler adaleti, istediği
kimselere istedikleri kadar dağıtacaklardır.
Unutulmamalıdır ki; insan hakkı kisvesi
altına sığınıp, katliam yapanlar karşısında;
yaşama hakkını kullanmak isteyenlerin verdiği
mücadele daha kutsal, daha erdemli ve insan
haklarına daha uygundur. Bu nedenle insan
haklarından bahsederken, yapılması gereken
ilk şey, insan hakkını zümrelerin, grupların ya
da sermayenin tekelinden kurtararak gerçek
sahibi olan insana, şartsız, koşulsuz, “ama” sız
teslim etmektir.
TÜRKİYE KAMU-SEN DERGİSİ

5

KASIM 2017 ASGARİ GEÇİM SONUÇLARI AÇIKLANDI

MEMUR ORTALAMA MAAŞININ

%68,59’UNU YALNIZCA GIDA VE

GENEL BAŞKAN: BİR YILDA AİLENİN
HARCAMASI AYLIK 663.21 TL ARTTI

BARINMA HARCAMALARINA AYIRIYOR!

Türkiye Kamu-Sen
Araştırma Geliştirme
Merkezi’nin yapmış
olduğu 2017 Kasım
ayına ait asgari
geçim endeksi
sonuçları açıklandı.
Türkiye İstatistik
Kurumu’ndan
alınan Kasım 2017
fiyatlarına göre
yapılan araştırmada
çalışan tek kişinin
yoksulluk sınırı
2.648,07 TL olarak
hesaplandı.
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Dört kişilik bir ailenin asgari geçim haddi
ise 5.432,25 Lira olarak belirlendi.
Sonuçlar, dört kişilik bir ailenin asgari
geçim haddinin bir önceki aya göre %0,84
oranında arttığını gösterdi.
Çalışan tek kişinin açlık sınırı da bir önceki
aya göre %0,69 oranında yükseldi
ve 2.038,77 Lira olarak hesaplandı.
Türkiye’de 4 kişilik bir ailenin ortalama gıda
ve barınma harcamaları toplamı ise 2017
yılı Kasım ayında 2.042,55 Lira olarak
tahmin edildi.
Yapılan araştırmada, 4 kişilik bir ailenin
sağlık kuruluşlarının belirlediği gibi sağlıklı
bir biçimde beslenebilmesi için gerekli
harcamanın Kasım 2017 verilerine göre
günlük 41,1 TL olduğu belirlenirken, Ailenin
aylık gıda harcaması toplamı ise 1.232,94
TL oldu.
Kasım 2017 itibarı ile ortalama 2.977,68 TL
ücret alan bir memurun ailesi için yaptığı
gıda harcaması, maaşının %41,4’ünü
oluşturdu. Türkiye İstatistik Kurumu
verilerinde 809,61 TL olarak belirlenen kira
gideri ise Kasım 2017 ortalama maaşının
%27,19’una denk geldi.
Buna göre bir memur, ortalama maaşının
%68,59’unu yalnızca gıda ve barınma
harcamalarına ayırmak zorunda kalırken,
diğer ihtiyaçlarını karşılamak için ise
maaşının %31,41’i kaldı.
Ortalama ücretle geçinen bir memur
ailesinin ulaşım, sağlık, eğitim, haberleşme,
giyim gibi diğer zorunlu ihtiyaçlarını
karşılaması için Kasım 2017 maaşından
geriye yalnızca 935,29 TL kaldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan İsmail Koncuk,
2017 yılı vatandaşlarımız için ekonomik bir
hezimetle sonuçlanıyor. Geçtiğimiz yılın kasım
ayında 4 kişilik bir ailenin yoksuzluk sınırının
4769,04 lira olduğunu ancak bu yıl Kasım
ayına gelindiğinde bu rakamın 5432,25 liraya
yükseldiğini vurgulayan Koncuk, “Son bir yıl
içerisinde ailenin aylık ihtiyaçları ortalama
663.21 lira zamlanmıştır.” dedi.
Bu rakamın yıllık yüzde 13,9’luk bir enflasyonu
işaret ettiğini belirten Koncuk, aynı dönemde
memur maaşlarına enflasyon farkı da içinde
olmak kaydıyla yüzde 10.12 zam yapıldığını
hatırlattı.
“Bu rakamlara göre, memur maaşlarının bir
yılda yüzde 3,79 eridiği ortaya çıkmıştır. Yani

memur maaşlarına bu yıl ortalama 273,84
lira toplam zam yapılırken, harcamalar
663,21 lira zamlanmıştır. Memurun cebinden
ortalama 389,37 lira eksilmiştir. Yılın son
ayında da bu fark artacaktır.
Dar ve sabit gelirli vatandaşlarımız ile
emeklilerimizin yaşadığı ekonomik krizin
giderek daha da ağırlaşacağı, faturanın
kabaracağı aşikardır. Bu tablo karşısında
suskun kalan yetkili ama etkisiz konfederasyon
memurun cebinde başlattıkları yangını
pişkinlikle izlemektedir.
Türkiye Kamu-Sen olarak memurlarımızın
menfaatleri doğrultusunda yaptığımız
çalışmalarla gerçekleri gün yüzüne çıkarmaya
devam edeceğiz.”

TÜRKİYE KAMU-SEN DERGİSİ

7

ENFLASYON ARTMAYA,
MAAŞLAR ERİMEYE,
ETKİSİZ KONFEDERASYON
SEYRETMEYE
DEVAM EDİYOR

Koncuk:
Ekonomik
hedefler ve
maaş zamları
gerçekçi bir
şekilde revize
edilmeli
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işaret etmekte. Yani bugün memur ve
emeklilerimizin maaşı, alım gücü bakımından
2016’nın Kasım ayına göre ortalama 85
lira geriye düştü. Bu erimeye 2017 yılının
aralık ayında gerçekleşecek enflasyon
da eklenecek ve mağduriyet daha da
büyüyecek.
Açıklanan bu rakamlara göre haziran, kasım
arasındaki 5 ayda ise toplam enflasyon
%4,97 oldu. Böylece temmuz ayında
memurlara ve emeklilere yapılan %4’lük
maaş zammının da resmen eridiği tescillendi.
Kasım ayı itibarı ile memur ve emeklilerimizin
%0,97’lik alacağı oluştu. Bu rakamlar dikkate

alındığında aralık ayında enflasyon sıfır bile
olsa memur ve emeklilere yeni yılın ocak
ayında %0,97 oranında enflasyon farkı
verilmesi gerekecek.
Kasım ayı enflasyonuna ilişkin olarak
açıklamalarda bulunan Türkiye KamuSen Genel Başkanı İsmail Koncuk, “Her
yıl hedeflenen enflasyon ile gerçekleşen
enflasyon arasında ortaya çıkan fark kabul
edilebilir olmaktan uzaktır. 2018 yılı enflasyon
hedefi revize edilmeli ve memur ve emeklilere
yapılacak maaş zamları da aynı oranda
artırılmalıdır.” dedi.

Yılın sonlarına geldiğimiz şu günlerde
TÜİK tarafından açıklanan Kasım ayı
TÜFE oranları, ülkemiz ekonomisinin
alarm sinyalleri verdiğini ortaya koydu.
Kasımda aylık enflasyon %1,49 olurken
yıllık enflasyon da %12,98’la 2003 yılından
beri en yüksek orana çıktı. 2017 yılının
geride kalan 11 ayında ise enflasyon %11,17
olarak gerçekleşti. Bu gerçekler ışığında
2017 yılında enflasyonun çift hanelerde
gerçekleşeceği bir anlamda kesinleşmiş
oldu.
Hatırlanacağı gibi kamu görevlileri ve
emeklilerinin maaşlarına 2017’nin ocak
ayında %3; Temmuz ayında ise %4 zam
yapılmış, ilk 6 ayda ortaya çıkan enflasyon
farkına mahsuben de ayrıca %2,92
enflasyon farkı verilmişti. Böylece 2016
Temmuzundan 2017 Kasımına kadar
memur ve emekli maaşlarına toplam
kümülatif %10,12 zam yapılmış oldu.
Bugün gelinen noktada maaş zamlarının
gerçekleşen enflasyonun gerisinde kaldığı
ortaya çıktı. Yalnızca 2016 Kasım-2017
Kasım arasındaki bir yıllık sürede maaşlar
%2,86 oranında erimiş oldu.
Bu oran her memur için farklı olmakla
birlikte aylık ortalama 85 liralık bir kayba
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OECD ÜLKELERİNE GÖRE

DAHA ÇOK ÇALIŞIYOR

DAHA AZ KAZANIYORUZ
Türkiye Kamu-Sen Araştırma Geliştirme
Merkezi’nin OECD verilerinden yola çıkarak
yaptığı araştırma, Türk çalışanının çok çalışıp
az kazandığını ortaya koydu.

OECD’ye üye 35 ülkedeki satın alma gücü paritesine göre
eşitlenmiş milli gelir ile yıllık ortalama çalışma sürelerinin
karşılaştırılması yoluyla, bir saatlik çalışmaya karşılık milli
gelirden alınan payın ölçüldüğü araştırmada Türkiye,
işgücü en ucuz ülkeler arasında 5. sırada yer aldı.
Buna göre, Türkiye’de bir kişinin çalıştığı her bir saat
için üretilen toplam milli gelirden aldığı pay satın
alma gücü paritesi ile eşitlendiğinde 13,54 dolar iken
Lüksemburg’daki çalışan milli gelirden her saat için
68,35; Norveç’te 41,69; İsviçre’de 40,09 dolar pay
alıyor.

Araştırma, Türkiye’nin incelenen 35 OECD üyesi ülke arasında
en uzun çalışma süresine sahip 11. ülke iken saat başına
elde edilen gelirde Meksika, Şili, Yunanistan ve Letonya’nın
ardından en düşük 5. ülke olduğunu gösteriyor. Hal böyle
olunca Türkiye’de uzun çalışma sürelerine rağmen yeterli gelir
elde edilemediği gerçeği de ortaya çıkıyor.
Araştırmada milli geliri daha yüksek olan ülkelerde ortalama
çalışma sürelerinin de daha düşük olduğu, ülkelerde milli gelir
azaldıkça çalışma sürelerinin arttığı görülüyor. Satın alma
gücü paritesine göre eşitlendiğinde kişi başına düşen milli
gelirin 103 bin 352 dolar olduğu Lüksemburg’da yıllık ortalama
çalışma süresi, bin 512 saat iken, kişi başına düşen milli geliri 18
bin 582 dolar olan Meksika’da yıllık ortalama çalışma süresi 2
bin 255 saat. Ülkemizdeki fiyat seviyeleri ile OECD ülkelerindeki
fiyat seviyesi dengelenerek elde edilen satın alma gücü
paritesine göre Türkiye’de kişi başına düşen milli gelir, yıllık 24
bin 807 dolar iken yıllık ortalama çalışma süresi ise bin
832 saat olarak belirlenmiş.
Yani ülkemizde yılda ortalama bin 832 saat
çalışan bir kişi milli gelirden ortalama 24 bin
807 dolar pay alabilirken, Lüksemburg’da bin
512 saat çalışan bir kişi yıllık ortalama 103 bin
352 dolar pay alıyor.
Bir başka ifade ile Türk çalışan daha uzun
süreler çalışırken emsallerine göre de çok
daha az kazanıyor. Bu durum, ülkemizde
çalışılan süreyle orantılı olarak katma
değer yaratılamamasının yanı sıra,
daha düşük ücretle daha uzun süreler
çalıştırma yoluyla iş gücünün ucuzluğunu
da ortaya koyuyor.

Araştırmaya göre Türkiye’de 13,54 dolar olan 1
saatlik çalışmanın karşılığı 23,86 dolar olan OECD
ortalamasının %76,2 altında kalıyor. Başka bir ifade
ile OECD ülkelerinde çalışanlar Türkiye’ye göre
ortalama 1,76 kat daha fazla kazanıyor. Aradaki bu
fark, Finlandiya ile kıyaslandığında 1,94; Fransa ile
2,08; ABD ile 2,39; Hollanda ve Almanya ile 2,65;
Lüksemburg’la kıyaslandığında ise 5 kata kadar
ulaşıyor. Yani bir Türk çalışan Lüksemburg’daki bir
çalışandan 5 kat fazla çalışırsa ancak onun
kadar gelir elde edebiliyor.
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KONCUK:

SONUÇLAR ŞAŞIRTMADI
Sonuçları değerlendiren Türkiye
Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail
Koncuk, “Türkiye’deki çalışma
hayatının içler acısı hali Türkiye
Kamu-Sen Ar-Ge Merkezinin yaptığı
bu araştırmayla bir kez daha gözler
önüne serilmiştir. Araştırmaya dahil
edilen
35 OECD ülkesi içinde en uzun
çalışma süresine sahip 11. Ülke iken,
bu kadar uzun çalışıp en az gelir elde
eden 5. ülke konumunda olmamız
içinde bulunduğumuz açmazı
özetlemektedir. Gelir dağılımında
adaletin sağlanması, daha kaliteli
bir yaşam sürdürebilmek adına kat
edecek daha çok yolumuz olduğu bu
çalışmayla bir kez daha anlaşılmıştır.

657 DEĞİŞSİN DİYENLER,

NERESİNİN DEĞİŞMESİ
GEREKTİĞİNİ DE

AÇIKLAMALIDIR!

Ücret politikaları değişmediği,
yapılan pazarlıklarda hayatın
gerçekleri yerine kalemin mürekkebi
konuşulduğu sürece bu tabloda bir
değişiklik beklenmemelidir” dedi.
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail
Koncuk, 657’nin değiştirilmesine yönelik
açıklamalara cevap vererek, sorunları birlikte
çözme temennisinde bulundu. İş güvencesinden
vazgeçmeyeceklerinin altını çizen Koncuk,
açıklamasına şöyle devam etti:
“Sayın Cumhurbaşkanı, “Anayasayı değiştirecek
sayıya ulaştıklarında 657’yi değiştireceğiz” diye ifade
etmiş. 2 milyon 600 bin memurun oyu yok mu?
657’de elbette değişecek yerler var ama bu memuru
iş güvencesiz bırakmak olmamalıdır. Gelin köhnemiş ek
göstergeyi mutabakatla değiştirelim.
657 değişmelidir diyenler, neresi değişmelidir, rahatsızlık
nerededir, diye de açıklamalıdır. Memuru kıdem tazminatı
vererek kapıya koymak olmaz.
657’de, çalışmayan, işini yapmayan, ahlaksızlık yapan
memuru koruyan bir tek madde yoktur. Mesele sevk ve
idaredir. Siz yöneticilere bakın.
657 değişsin derken kasıt, kamu yönetimini kökten
değiştirmek, memur kavramını ortadan kaldırmak, tümünü
güvencesiz çalışan yapmaktır.”
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‘’Türkiye Kamu-Sen
duruşuyla, söylemleri ile
herkesin gıpta ile baktığı
bir konfederasyondur’’
Türkiye Kamu-Sen Genel
Başkanı İsmail Koncuk:
‘’Her şey Türkiye KamuSen’den beklenecek,
“Türkiye Kamu-Sen
çözsün” amenna çözelim
ama sen neredesin?
Böyle bir anlayışla
Türkiye’de sendikacılığı
bir yerlere götürmemiz
mümkün değil. Bizim
paralı ordularımız yok,
gücümüz, kudretimiz
arkamızdaki üyelerimizin
bize güveni ve
desteğidir.’’
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Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk,
konfederasyonumuza bağlı Türk HaberSen’in Ankara 3 No’lu Şube, 6. Olağan Genel
Kuruluna katıldı.
Katılımcıları ve davetlileri selamlayarak sözlerine
başlayan Genel Başkan İsmail Koncuk, sendikal
faaliyetler ve çalışma hayatının sorunları
üzerine değerlendirmelerde bulundu. Genel Başkan
İsmail Koncuk, kamu çalışanlarına da çağrıda
bulunarak, sorunları çözme noktasında tüm kamu
çalışanlarını Türkiye Kamu-Sen’e destek vermeye
çağırdı.
Koncuk, “Sendikal faaliyet önemli bir faaliyettir.
Türkiye’de, hala ben bunun farkında olunduğuna
dair ciddi şüpheler taşıyorum. Sendikacılığı birtakım

şeylerle siyasi iktidarlara yamanmak olarak
algılayan ciddi bir kesim olduğunu üzülerek
görüyoruz. Aslında sendikal faaliyet, idarenin,
ülkeyi yönetenlerin bizim meslek grubumuz
olan memurlarla ilgili tasarruflarına karşı
bir mücadeledir. Sendikacılığın temelinde
kendisine güven duyan insanların hak ve
menfaatlerini koruma vardır. Sendikalar
bu nedenle vardır. Yoksa sendika kurmaya
gerek yok. Sendikalar bu ülkede Kanarya
Sevenler Derneği hüviyetinde çalışmalar
yapacaksa, Türkiye’de de memurlarımızın
böyle bir sendikal faaliyete gerek olmadığını
bilmesi lazım. Türkiye’de, sendikacılığın
şekillenmesinde asıl yol belirleyici
memurlarımızın ortaya koyacağı tavırdır.
Anladığımız anlamda bir sendikal faaliyet

eleştiriyor, “Sendikalar bir işe yaramıyor”
diyorlar. Bu sendikaların işe yarar hale
gelmesini sağlamak için ne yapmak lazım?
Herkes buna kafa yormalı. Teslim olmuş,
yanlışa doğru diyen bir sendikal anlayışı kim
destekliyor bu ülkede? Avrupa’dan gelen
insanlar değil bunları destekleyenler. Kimlere
yetki veriyoruz? Kim veriyor?
Masada memuru satmaktan başka hiçbir işe
yaramadığına, Türkiye’de herkesin inandığı
bir yapı, bu ülkede 1 milyon üyeyle memuru
temsil ediyor. Bu sendikanın Genel Başkanı
bir açıklama yapmış ve diyor ki, “Kral çıplak
demeye devam edeceğiz…” Siz bugüne
kadar hiç bir zaman kral çıplak diyemediniz ki,
bundan sonra demeye devam edebilesiniz?
Dün enflasyon rakamları açıklandı. Yüzde

yapılamıyorsa, kök salamıyorsa burada tüm
memurlarımızın kendini sorgulaması lazım.
“Ben nasıl bir sendikal faaliyet istiyorum?”
Gerçekten doğruları yapan, memurlarımızın
hak ve menfaatleri adına faaliyet gösteren,
sesini yükseltmesi gereken bir sendikal
faaliyet mi, yoksa kim iktidar olursa, bugün
A siyasi partisi yarın B siyasi partisi… Onunla
masa başı sohbetleri yapan, sendikacılığı
gidip birtakım kurumların Bakanları ile
bürokratları ile çay içme, pasta yeme
faaliyetleri olarak gören, yandaşlarını, hak
etmeyen insanları yöneticilik makamlarına
getiren bir faaliyet olarak mı görmek lazım?
Maalesef Türkiye’de, herkes sendikal faaliyeti

2,08’lik bir artış var ve yüksek bir oran. Son
bir yılın enflasyonu yüzde 11,90 bütün kamu
çalışanlarının 10 aylık kaybına bakacak
olursak, 213 TL ortalama kayıp var. Adam
gidiyor hal böyleyken yüzde 4+3,5’in
altına imzayı basıyor. Öncesinde, “Asla
imzalamayacağız, kat’a imzalamayacağız 3-4
puan daha artmalı” diyor, gece saat 01’de 5
saat öncelikleri yiyip yutuyor, 0,5 puan artışa
imzayı basıyor ve dönüp, “En iyi sözleşmeyi
imzaladık” diyor. Kamu çalışanları Türkiye’nin
en entelektüel insanlarıdır. Aklı başında ve
öngörü sahibi insanların şu yaşananlardan bir
sonuç çıkaramaması, tepki oluşturamaması
nasıl izah edilebilir?
TÜRKİYE KAMU-SEN DERGİSİ
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Bu Türkiye’de izaha muhtaç bir durumdur
ve izah edilmelidir ama herkes önce kendi
vicdanına bunu açıklayabilmelidir. Her şey
Türkiye Kamu-Sen’den beklenecek, “Türkiye
Kamu-Sen çözsün” amenna çözelim ama
sen neredesin? Böyle bir anlayışla Türkiye’de
sendikacılığı bir yerlere götürmemiz mümkün
değil. Bizim paralı ordularımız yok, gücümüz,
kudretimiz arkamızdaki üyelerimizin bize
güveni ve desteğidir. 100 kişi beraber
yürürse bizimle, 100 kişilik gücümüz olur,
100 bin kişi yürürse 100 bin kişilik gücümüz
kuvvetimiz olur, 1 milyon kişi yürürse 1
milyon kişinin gücü ve kudretiyle biz hareket
ederiz. Gücümüzü üyelerimizin desteğinden
alıyoruz. Yetkili konfederasyon değiliz ama
yetkili konfederasyondan daha sorumlu
davranan bir konfederasyon olduğumuzu

KONCUK:

ANAYASANIN 128.
MADDESİ DEVLET
MEMURLUĞU
KAVRAMININ
SİGORTASIDIR
Kamuoyunda yer alan 657 değişmeli
yönündeki açıklamalara değinen Koncuk ”İş
güvencesiz çalışan modeli getirmek istiyorlar”
diyerek uyarıda bulundu:
“Sayın Cumhurbaşkanı yaptığı açıklamada,
657 sayılı yasanın değiştirilmesi gerektiğini
söyleyerek, kökten değişmesi gerektiğini
belirtiyor. Bunun için de anayasanın
değişmesi gerektiğini sözlerine ekliyor.
Çünkü anayasanın 128. maddesi kamu
çalışanlarını tanımlıyor. Orada devletin
asli ve sürekli işleri devlet memurları eliyle
görülür. Devlet memurları adını anayasanın
128. maddesinden alıyor. O madde orada
olduğu sürece devlet memurluğu kavramını
kaldırmaya kimsenin gücü yetmez. Demek
ki o maddenin anayasanın 128. Maddesinin
öncelikle değiştirilebilmesi lazım ki devlet
16

Türkiye’de kabul etmeyecek bir akıl sahibi
yoktur. Onlardan çok daha etkin ve etkili
olmaya çalışan bir konfederasyonuz. Şunu
net olarak söylüyorum Türkiye Kamu-Sen
duruşuyla, söylemleri ile herkesin gıpta ile
baktığı bir konfederasyondur. Bu duruşumuz
devam etmelidir, eğer sendikacılık yapmak
azmindeysek bu ses hepimizin ortak sesi,
daha gür çıkmak zorundadır, eğer sendikacılık
yapacaksak. Yok eğer biz de o yetkili
konfederasyon gibi eyvallah diyen olacaksak,
Türkiye’de böyle bir sendikal anlayışa ihtiyaç
yok, bir tane var zaten. İkinci ya da üçüncüye
de ihtiyaç yok. Tüm kamu çalışanlarının artık
bir nefis muhasebesi yapması, kendilerini
sigaya çekmesi artık bugün daha önemli hale
geldi.

memurluğu kavramı ortadan kaldırılsın. Sayın
Cumhurbaşkanı, “anayasayı değiştirecek güce
sahip olduğumuz zaman 657’yi değiştiririz”
şeklinde açıklama yapıyor. Ben de dedim
ki memurların oyu yok mu? Anayasayı
değiştirecek güce sahip olmaktan bahsediliyor,
peki kim oy verecek? 2 milyon 600 bin
memurun etki alanı en az 20 milyondur. Hem
bizden oy isteniyor, hem de devlet memurluğu
kavramını kaldırmaktan söz ediyorlar. Yani
iş güvencesiz çalışan modeli ortaya koymak
istiyorlar. 657 bizim için önemli bir kanundur.
Anayasanın 128. Maddesi bizim için hayati
önemdedir. Devlet memurluğu kavramının
değişmemesi için lazım. Geçmişten gelen
şöyle bir inanç var. Herkes zannediyor ki devlet
memurları ne yaparsa yapsın hangi ahlaksızlığı
yaparsa yapsın işten atılamaz. Böyle bir şey
asla yok.” 657’yi değiştirmekle amaçlananın
devlet memurluğu kavramını ortadan
kaldırmak olduğunu vurgulayan Genel Başkan,
“yasada değişmesi gereken maddeleri birlikte
tespit edelim” önerisinde bulunarak şunları
söyledi.
“Ahmet Davutoğlu Başbakan iken, Çankaya
Köşkü’nde sivil toplum örgütü temsilcileri ile
birlikte katıldığım bir toplantıda, başkanlardan
biri 657 hemen değişmelidir dedi. Ben
de kendisine 657’yi okuyup okumadığını

sordum. Okumadığını söyleyince, okumadığı
bir kanunun değişmesi gerektiğini herkesin
huzurunda söylemesini eleştirdim. Kendisine,
yasayı hem bilmediğini hem de ahkam kestiğini
belirttim, susmak zorunda kaldı.
657 sayılı yasanın neresi değişmesi gerekir
dediğim zaman cevap verilmiyor. Asıl amacın
devlet memurluğu kavramını ortadan
kaldırmak olduğunu biliyorum. Zannedildiği
gibi devlet memuru sınırsız iş güvencesine
sahip değil. Devlet memurunun da sokaktaki
vatandaşlar gibi dava açma hakkı var.
Memurlar da işten atıldığında gider dava açar
ve neticesinde işe dönebilir. Memurun bu
şekilde iş güvencesi var. Bazı köşe yazarları da
657’nin değişmesi gerektiğini yazıyor. Köşesine,
657’nin diğer yasalardan da önce değişmesi
gerektiğini iddia ettiği yazısını taşıyor. Neresi
değişmeli sorusuna cevap veren yok. Onun için
hodri meydan diyorum. Herkesle tartışmaya
hazırım. Aslında biz Türkiye Kamu-Sen olarak,
yasayla ilgili bir çalışma yapılması gerektiğini
daha önce söylemiştik. Geçmişte yaptığımız
çalışmada değişmesi gereken 86 tane madde
belirledik. Mesela ek göstergeler, memurların

ek gösterge rakamları eskimiş; öğretmenin,
polisin, postacının, bütün memurların ek
göstergelerini 800’er puan artırın. Ekonomi
kötüye giderken, devlet memurlarının gelirleri
alım gücü her yıl düşerken, ek gösterge
rakamlarının sabit kalması kabul edilemez.
Ama öyle bir düzen getirmek istiyorlar ki,
devlet memurlarının adı kaldırılacak, çalışan
tabiri getirilecek. Siyasiler istedikleri adamı
kıdem tazminatını verip kapının önüne
koyabilecekler. Belki de kıdem tazminatını bile
ortadan kaldıracak bir düzenleme ile karşı
karşıyayız. Ortaya bir suç atacak, böylelikle bir
bahane ile kıdem tazminatı bile verilmeyecek.
Postacılara performans değerlendirmesi
yapılıyor. Belli bir performans yakalamak
için 5600 puan gerekiyor. Bu puanı alması
için adamın süpermen olması lazım. Yani
postacıdan süpermen olmasını istiyorlar. Yoksa
performans ücreti vermiyorlar. İdari hizmet
sözleşmelilik getirildi. Ne görevde yükselme
hakkı var, ne de iş güvencesi. Bütün bunlar
gözümüzün önünde yaşanıyor ama hala ders
alamıyoruz.

KONCUK:

SUSARAK, EYVALLAH DİYEREK
SENDİKACI OLUNMAZ
Çalışma hayatında yapılan düzenlemelerle
çalışanların haklarının geriye götürülmesi
karşısında sessiz kalmayacaklarını
vurgulayan Genel Başkan;
“4/C ucubesi nereden çıktı? Düne kadar
çalıştığı kurumda 3500 4000 lira maaş
alan bu insanlar kapının önüne kondu.
Yıllardır 4/C’nin kaldırılması için uğraşıyoruz.
Hala kaldırılmıyor. 4/B’liler de aynı şekilde.
Tayin hakkı olmayan, ekonomik hakları
farklı binlerce insan var. Türkiye Kamu-Sen
yıllardır bunlar için mücadele etti. Kiralık
işçilik, parttime çalışma, esnek çalışma gibi
unsurlar önümüze geliyor. Bunların hepsi

kadrolu güvenceli çalışmanın önüne konulan
uygulamalardır. Bunlara eyvallah mı edelim!
Hem sendikacı diyeceğiz kendimize, hem de
delikanlıca davranmak yerine susacağız.
Bu olmaz. Kimse kusura bakmasın böyle
bir sendikacılıkta biz olmayacağız. Bizim
olmamamız bazılarının olmadığı anlamına
gelmiyor. Bu kafa böyle devam ettiği sürece
daha beterlerini yaşarız, daha beterlerini
görürüz. Haklarımız ellerimizden bir bir alınır.
Kamu düzenini bozmak, devleti işlevsiz hale
getirmek kimin işine geliyor iyi düşünmek
lazım” diyerek sözlerini tamamladı.

TÜRKİYE KAMU-SEN DERGİSİ
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GELENEKSEL
AŞURE İKRAMI
GENEL MERKEZİMİZDE YAPILDI

Türkiye Kamu-Sen Genel Sekreteri ve Türk
Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci
aşure dağıtımı öncesinde yaptığı konuşmada;
Kadın kollarımızın öncülüğünde düzenlenen
Aşure gününde hep birlikteyiz. Bu faaliyeti
yapan tüm arkadaşlarımıza emekleri ve
katkıları için teşekkür ediyoruz.

Muharrem
ayının en güzel
geleneklerinden
Aşure günü Türkiye
Kamu-Sen Kadın
Komisyonlarımızın
öncülüğünde Genel
Merkezimizde
yapılan etkinlikle
kutlandı.

Genel Başkanımız İsmail Koncuk’un sendikal
çalışmalar çerçevesinde Ankara dışında
olması sebebiyle katılamadığı etkinliğe,
sendikalarımızın Genel Başkanları, Genel
Merkez Yöneticileri, Kadın Komisyonlarımız,
Genel Başkanımız İsmail Koncuk’un eşi Hacer
Koncuk, Şube Başkanlarımız ve çok sayıda
vatandaş katıldı.
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ÖNDER KAHVECİ:
ALLAH MİLLETİMİZE VE
İSLAM ALEMİNE
ACILAR YAŞATMASIN

Allah milletimizin ve İslam aleminin birlik ve
bütünlüğünü bozmasın, Muharrem ayında
yaşanan bu acıları bir daha yaşatmasın.

Aşurenin, bu acı olaylara bakınca ne anlama
geldiğini, İslam dünyasının ağız tadı içinde
bir ve beraber olmasını işaret eden, anlatan
bir gün olarak kutlanması son derece
önemlidir. Bu duygularla tekrar hepinize hoş
geldiniz diyor saygılar sunuyorum” dedi.
Genel Sekreterimiz ve Türk Sağlık-Sen Genel
Başkanı Önder Kahveci’nin konuşmasının
ardından, kazanlardaki aşureler üyelerimize
ve davetlilerimize dağıtıldı.

Aşure dağıtımı öncesi Türk Diyanet Vakıf-Sen
Genel Başkanı Hazım Zeki Sergi tarafından,
Kerbela’da şehit edilen Hz. Hüseyin ve 72
arkadaşı ve tüm şehitlerimiz için dualar
edildi.

TÜRKİYE KAMU-SEN DERGİSİ
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Yandaş sendika, ‘’Türkiye’de liyakat yok” açıklaması yaptı!

KONCUK: SAMİMİYSENİZ GELİN
TÜM KAMUDA MÜLAKATI KALDIRIP,

TÜM YÖNETİCİLERİ
MERKEZİ SINAVLA ATAYALIM

Bu liyakat katili, sözde liyakatçılar emin olun siz liyakat dedikçe herkes
size katıla katıla gülüyor, kendinizi daha fazla rezil etmeyin! Samimi
iseniz gelin, tüm kamuda yöneticilik sınavlarının merkezi olmasını,
mülakatın da kaldırılmasını isteyelim. Var mısınız? Yer mi? Görelim.
Bunlar liyakat filan diye yöneticilere hakaret edince, bir üst düzey
bürokrat bugün yöneticileri savunan twit atmak zorunda kaldı,
anlaşılan! Herhalde o bürokrat şunu demek istedi, ‘Bunları atattıran
sizsiniz, utanmadan bugün çıkmış, liyakat diyorsunuz, utanın utanın!”
anladınız mı?’ ”

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı
İsmail Koncuk, malum sendikanın yöneticilerin liyakatli
olması gerektiği ile ilgili açıklamasına tepki gösterdi.
Genel Başkan Koncuk, ‘’Adamlar neredeyse
kamudaki tüm yöneticileri kendileri belirlemiş. Şimdi
çıkmış yöneticiler liyakatli olmalı diye açıklama
yapıyorlar. İnsanda biraz yüz olur diyeceğim ama
bunlarda hiç kaldı mı, şüpheliyim” dedi.
Genel Başkan sözlerini şöyle sürdürdü: “Aslında
atadıkları adamlara açık hakaret ediyorlar, farkında
değiller. Bunlar, neden liyakate taktılar bilen var mı?
Çünkü kamuda işler yürümüyor ve tüm sorumluluk
bunlarda. Birilerinden bir fırça mı yediler, nedir?
20
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TÜRK DEMEK
DİL DEMEKTİR
Atatürk,
‘Türk demek
dil demektir.
Milliyetin çok bariz
vasıflarından
birisi dildir. ‘Türk
milletindenim’
diyen insanlar her
şeyden evvel ve
mutlaka Türkçe
konuşmalıdır.
Türkçe
konuşmayan
bir insan Türk
harsına, camiasına
mensubiyetini
iddia ederse buna
inanmak doğru
olmaz’
22

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Genel
Başkanı İsmail Koncuk, 26 Eylül Türk Dil Bayramı’nı
kutlayarak, Türkçenin önemine dikkat çekti.
Dilimize sahip çıktığımız sürece vatanımıza,
milletimize ve bayrağımıza da sahip
çıkabileceğimizi kaydeden Koncuk, “Dili kuşatılmış,
kısırlaştırılmış, bölücü unsurların saldırısına
uğramış, yabancı akımların etkisine girmiş milletler
yarımdır, gelecekte yok olmaya mahkûmdur” dedi.
Genel Başkan İsmail Koncuk, başta siyasetçiler,
akademisyenler, öğretmenler olmak üzere
toplumda birçok meslek grubuna, program
yapımcılarına, sanatçılara, belediyelere büyük
sorumluluk düştüğünü belirtti.
Genel Başkan Koncuk açıklamasında şu ifadelere
yer verdi:
“Bilindiği gibi Ulu Önder Atatürk’ün dil ile ilgili
çok güzel sözleri vardır. Atamızın şu sözünü
hatırlatmakta fayda görüyoruz:
Atatürk, ‘Türk demek dil demektir. Milliyetin çok
bariz vasıflarından birisi dildir. ‘Türk milletindenim’
diyen insanlar her şeyden evvel ve mutlaka Türkçe
konuşmalıdır. Türkçe konuşmayan bir insan Türk
harsına, camiasına mensubiyetini iddia ederse
buna inanmak doğru olmaz’ demiştir.
Türkçeyi baş tacı eden, dilin millî bilincin, millî
duygunun, millî benliğin, millî kültürün çok önemli
bir parçası olduğunu vurgulayan Atatürk, Türk
dilinin korunup, geliştirilmesine daima önem
vermişti.
Türkçe, Türk milletinin ses bayrağıdır. Bağımsızlık
ve hürriyetin işaretlerinden biri olan dilimiz bizi
köklerimize bağlar, bir ve beraber olmamızı
sağlar, edebiyat, bilim, teknoloji, sanatın her dalı,
kültürümüz, değerlerimiz dil ile aktarılır. Dilimizi
uluslararası alanda saygın ve kabul gören bir
konuma getirmek, güçlü olmasını sağlamak bu
ülkenin her bireyinin görevi olmalıdır. Dolayısıyla
çocuklarımızın çok küçük yaşlardan itibaren dilini
doğru öğrenmesi, dil bilinci ile büyümesi, dilimizin

geliştirilmesi, dilimizden yabancı ve bölücü
unsurların ayıklanması hassasiyetle
üzerinde durulması gereken bir konudur.
Bölücü faaliyetler dil üzerine yoğunlaşır.
Çünkü bir milletin dilini yok ederseniz, o
milletin bağımsızlığını da ortadan kaldırmış
olursunuz. Dolayısıyla bölücü cenahın iki
dilli bir toplum yaratma çabaları sona
ermemiştir.
Türk milleti dış dünyayı algılama, olayları
analiz etme kapasitesi yüksek bir millettir.
Dolayısıyla tehlikeyi iyi sezer. İçimizdeki
ayrık otlarını temizlemek ve bölücülüğe
fırsat vermemek bağımsızlığımızın
korunması, ay yıldızlı al bayrağımızın
dalgalanması, geleceğimiz, dilimiz
açısından çok önemlidir.
Ne yazık ki bugün yarı Türkçe yarı İngilizce
konuşan bir gençlik yetişiyor. İşyerleri,
lokantalar, alışveriş merkezleri yabancı
isimlerle süslü.
Her fırsatta gündeme taşıdığımız bir
konu var. O da tabelalarda yer alan
yabancı isimler. Cadde ve sokak isimlerine
baktığımızda kendimizi yabancı bir
ülkede hissetmemiz mümkün. İngilizce
tabela çılgınlığının ardından özellikle
son zamanlarda Suriyeli sığınmacıların
açtığı bazı lokanta ve işyerlerinde Arapça
tabelaları sıkça
görüyoruz. Hatta yol
ve yön tabelalarında,
hastanelerde ikinci
dil olarak Arapça
tabelalara rastlıyoruz.
Öte yandan bazı
şarkı sözlerinde,
reklamlarda
hatta televizyon
programlarında
Türkçemiz adeta
katlediliyor. Yıllardır
dile getirmemize

rağmen bu sorunlar bugüne kadar
çözülmedi.
Bu gidişatın önüne geçmek bir devlet
politikası mutlaka oluşturulması şarttır.
Belediyelerin Türkçe tabelaları teşvik
etmesi bir tedbir olabilir. Bu noktada
belediyeler birtakım ekonomik pozitif
ayrımcılık yapmalıdır.
Bilindiği gibi Başbakan Binali Yıldırım
sosyal medya diline doğru ve gerekli bir
tepki göstermişti. Gerçekten de sosyal
medyada kullanılan dilin hem yazı diline
hem de konuşma diline olumsuz etkileri
bulunmaktadır. Biz Başbakan’ın bu sözünün
havada kalmamasını istiyoruz. Bu uyarı
sonrasında bazı çalışmaların başlatıldığına
yönelik haberler kamuoyunda yer almıştı.
Ancak önemli bir süre geçmiş olmasına
rağmen henüz bir mesafe kat edilemedi.
Türk Eğitim-Sen olarak konuyla ilgili
mutlaka tedbir alınmasını, söz konusu
çalışmaların ivedilikle tamamlanmasını
istiyoruz. Başbakan’ın sözünün takipçisiyiz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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4-C’LİLER BU ÜLKENİN

SIRTINDA YÜK DEĞİLDİR!
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail
Koncuk, hükümetin erken emeklilik konusuna
yaklaşımı ve bu çerçevede 4-C’lilere
uygulanan farklı bakışı eleştirdi.
“Memurlar emeklilik yaşı dolduğunda isteğe
bağlı olarak 65 yaşına kadar çalışabilir.4C’linin emeklilik yaşı geldiğinde sözleşmesi
fesh edilir. Bu bir tezattır” diyen Genel Başkan
Koncuk, “Hem genç yaşta emeklilik yanlış
diyeceksiniz, hem de 4-C’liye 65 yaşına kadar
isteğe bağlı çalışma hakkı vermeyeceksiniz”
dedi.
Genel Başkan İsmail Koncuk; ‘’Hükümet
erken emekliliğe karşı, bunu her zaman dile
getiriyorlar, katılıyoruz, ancak söz konusu
4-C’li olunca iş değişiyor. Nasıl mı? Şöyle:
Memurlar emeklilik yaşı dolduğunda isteğe
bağlı olarak 65 yaşına kadar çalışabilir.4C’linin emeklilik yaşı geldiğinde sözleşmesi
fesh edilir. Bu bir tezattır. Hem genç yaşta
emeklilik yanlış diyeceksiniz, hem de 4-C’liye
65 yaşına kadar isteğe bağlı çalışma hakkı
vermeyeceksiniz. Problemi geçenlerde bir
sohbet ortamında Sn. Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanımıza da ifade ettim.
Sözleşme metninin değişmesi gerekir, dedim.
4-C’liler bu ülkenin sırtına yük değil, onlar da
her çalışan kadar çalışan, sorumlulukları olan
insanlarımızdır. Dertlerine kulak verilmelidir’’
dedi.

24

TÜRKİYE KAMU-SEN DERGİSİ

25

SALDIRIYA UĞRAYAN GAZİLERİMİZİ

ZİYARET ETTİK

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk ve
bağlı sendikalarımızın Genel Başkanları, Ankara’da
bir benzin istasyonunda şehir magandaları
tarafından aileleri ile birlikte saldırıya uğrayan Gazi
Muzaffer Oktay ve Gazi İbrahim Kızılkaş’ı ziyaret etti.

GAZİLERİMİZ
VE AİLELERİNE
SALDIRANLAR
GEREKLİ CEZAYI
ALMALIDIR

Her iki gazimize ve ailelerine geçmiş olsun dileklerini ileten Genel
Başkan İsmail Koncuk, bu hain saldırıyı gerçekleştirenlerin adalet
önünde bir an önce hesap vermesini istedi. Koncuk,” Başkent
Ankara’nın göbeğinde insan müsveddesi olan bazı kişilerce saldırıya
uğrayan gazilerimizi Türkiye Kamu-Sen Heyeti olarak ziyaret ederek
geçmiş olsun dileklerimizi ilettik.
Bu vatan için canlarını gözlerini kırpmadan ortaya koyan
kahramanlarımıza yapılan bu saldırıyı kınıyoruz. Böyle bir olay
vesilesiyle, gazilerimizin korunması ve baş tacı edilmesi gerektiği
ortaya çıkmıştır. Türkiye Kamu-Sen olarak, Şehit Yakınları ve Gaziler
Komisyonumuz görev yapmaktadır. Her zaman ve her durumda
sizlerin yanınızda olduğumuzun bilinmesini isteriz.
Gazilerimizin problemlerini her zaman dile getirmeye gayret ediyoruz.
Elimizden ne geliyorsa bundan sonrada yapmaya devam edeceğiz.
Türkiye Kamu-Sen konfederasyonunun kapıları sizlere her zaman
sonuna kadar açıktır.
Gazilerimizin uğradığı bu menfur saldırı neticesinde kendilerine
toplumun tüm kesimlerinden gelen destek ve ziyaretler son derece
sevindiricidir. Bu üzücü olay, kötü ve saygısız insanların toplumdan
tecrit edilmesini ve gerekli cezayı almalarını sağlamak bakımından da
önemlidir. Allah bir daha böyle olayları göstermesin” dedi.
Genel Başkanımız İsmail Koncuk saldırıya uğrayan gazilerimize Ay
yıldızlı bayrağımızın işlemesinin bulunduğu Kuran-ı Kerim hediye etti.
Ziyarette, Türkiye Kamu-Sen Genel Sekreteri ve Türk Sağlık-Sen
Genel Başkanı Önder Kahveci, Türkiye Kamu-Sen Genel Mali
Sekreteri ve Türk Yerel Hizmet-Sen Genel Başkanı İlhan Koyuncu,
Türkiye Kamu-Sen Genel Toplu Sözleşme Sekreteri ve Türk İmarSen Genel Başkanı Necati Alsancak, Türkiye Kamu-Sen Genel Basın
Sekreteri ve Türk Haber-Sen Genel Başkanı Sedat Yılmaz, Türkiye
Kamu-Sen Genel Dış İlişkiler Sekreteri ve Türk Tarım Orman-Sen
Genel Başkanı Ahmet Demirci, Türkiye Kamu-Sen Genel Sosyal İşleri
ve Türk Ulaşım-Sen Genel Başkanı Şerafettin Deniz de hazır bulundu.

26
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ATATÜRK’E HAKARETE

ŞEHİDİMİZİN AİLESİNİ

1 YIL 3 AY
HAPİS CEZASI
Ulu Önder Atatürk’e hakaret eden
Derin Tarih Dergisi Genel Yayın
Yönetmeni Mustafa Armağan, 1 yıl
3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Konu
ile ilgili bir açıklama yapan Türkiye
Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Genel
Başkanı İsmail Koncuk, “Milli şuurdan
nasibini almamış, nesebi gayri
sahihlerin bu şuura ermiş olması
zaten beklenemez. Kararı veren
yargımızı, hakimlerimizi kutluyorum.
Yüreğimize su serptiniz.” dedi.
Genel Başkan açıklamasında şu
ifadelere yer verdi: “Türk Eğitim
Sen tarafından hakkında ‘Atatürk’e
hakaretten’ dava açılan Mustafa
Armağan adlı müptezel 1 yıl 3 ay
hapis cezasına çarptırıldı. Cezası
ertelenmedi. Bu Aziz milletin
kahramanlarına, ömrü bu millet
için mücadele ile geçmiş İstiklal
Savaşımızın sembol isimlerine
hakaret doğrudan milletimize
hakarettir. Milli şuurdan nasibini
almamış, nesebi gayri sahihlerin
bu şuura ermiş olması zaten
beklenemez. Kararı veren yargımızı,
hâkimlerimizi kutluyorum. Yüreğimize
su serptiniz.”
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ZİYARET ETTİK
Geçtiğimiz günlerde Şırnak’ta
teröristlerin saldırısı sonucu
şehit olan konfederasyonumuza
bağlı Türk Sağlık-Sen üyesi
Gazi Üniversitesi çalışanı Nursel
Erdal’ın oğlu Jandarma Yüzbaşı
Mustafa Erdal’ın evine baş
sağlığı ziyaretinde bulunduk.

Üniversiteler Şube Başkanı Alparslan
Cenk Kocabaş ve Yönetim Kurulu üyeleri,
geçtiğimiz günlerde Şırnak’ta PKK’lı
teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan
konfederasyonumuza bağlı Türk SağlıkSen üyesi Gazi Üniversitesi çalışanı Nursel
Erdal’ın oğlu Jandarma Yüzbaşı Mustafa
Erdal’ın evine baş sağlığı ziyaretinde
bulundu.
Ziyarette, Şehit Jandarma Yüzbaşı Mustafa
Erdal ve tüm şehitlerimiz için Kuran-ı Kerim
okundu ardından dualar edildi.
Şehidimizin annesi Nursel Erdal ve Babası
Satılmış Erdal’a baş sağlığı dileklerini ileten
Genel Başkan İsmail Koncuk, Türk SağlıkSen Genel Merkezince hazırlanan Ay yıldızlı
bayrak ve Kuran-ı Kerim’i şehidimizin
babasına takdim etti. Genel Başkan
Koncuk, “Birbiri ardına gelen şehit haberleri
yüreklerimizi yakmaya devam ederken,
geçtiğimiz günlerde Şırnak’ta hainler
tarafından şehit edilen ve kıymetli üyemiz
Nursel Erdal’ın oğlu olan Şehit Jandarma
Yüzbaşı Mustafa Erdal’ın şehadet haberi
bizleri derinden üzmüştür.

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Genel
Başkanı İsmail Koncuk, Türkiye Kamu-Sen
Genel Sekreteri ve Türk Sağlık-Sen Genel
Başkanı Önder Kahveci, Türkiye Kamu-Sen
Genel Mali Sekreteri ve Türk Yerel Hizmet-Sen
Genel Başkanı İlhan Koyuncu, Türk Sağlık-Sen
Genel Başkan Yardımcıları Hasan Şirin ve
Abdurrahman Uysal, Türk Sağlık-Sen

Hain terörle cansiperane mücadele eden
güvenlik güçlerimizi Allah her daim muzaffer
eylesin. Bütün güvenlik görevlilerimizi
esirgesin. Bu vatanın birlik ve beraberliği
için gece gündüz demeden nöbet tutan,
gerekirse bu uğurda çekinmeden canlarını
verenlerin hakkını ödememiz mümkün
değildir. Bu vesileyle kıymetli üyemiz Nursel
Erdal hanımefendinin şehitlik mertebesine
yükselen evladı Jandarma Yüzbaşı Mustafa
Erdal başta olmak üzere bu vatan için
kara toprağa düşen tüm aziz şehitlerimizi
rahmetle anıyor, camiamıza ve Türk milletine
baş sağlığı diliyorum” dedi.
TÜRKİYE KAMU-SEN DERGİSİ
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KAMU TAŞERON ÇALIŞANLARI
PLATFORMU’NDAN
GENEL BAŞKANIMIZA

ZİYARET

HALİT ÖNÜK:

TÜRKİYE KAMU-SEN’E MİNNETTARIZ
Türkiye Kamu-Sen Genel Dış İlişkiler Sekreteri
ve Türk Tarım Orman-Sen Genel Başkanı
Ahmet Demirci ve Türkiye Kamu-Sen Genel
Sosyal İşler Sekreteri, Türk Ulaşım-Sen
Genel Başkanı Şerafettin Deniz’in’de hazır
bulunduğu ziyarette konuşan Kamu Taşeron
Çalışanları Platformu Başkanı Halit Önük,
taşeron çalışanların sorunlarının çok ciddi

boyutlara ulaştığını belirterek, bu çerçevede
Türkiye Kamu-Sen’in bugüne dek verdiği
desteklerden memnuniyet duyduklarını
ifade etti. Kamuda çalışan taşeron sayısının
her geçen gün arttığına dikkat çeken Önük,
sorunun çözülmesi adına atılan adımları
yakından takip ettiklerini söyledi.

Kamu Taşeron
Çalışanları Platformu
Başkanı Halit
Önük, Yönetim
Kurulu Üyeleri ve
Türkiye’nin dört bir
yanından gelen
Taşeron çalışanlarının
Temsilcileri Türkiye
Kamu-Sen Genel
Başkanı İsmail
Koncuk’u ziyaret etti.
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cümleler güzel ama formülünüz nedir?” diye
de sormuştum, ancak bir formül açıklamadı.
Kamuda sayıları 1 milyonu bulan, belediyeler
ve özel sektörle rakamın 2 milyonun üzerine
çıktığı taşeron çalışan tamamen İktidarın
sorumluluğudur, gereği yapılmalıdır.
Gençlerimiz için tehlike taşeron sistemdir
ve devam ederse tüm gençlerimiz
KPSS’yi kazansa da taşeronlaşma tehdidi
altında olacaktır. Geçmişte sistem daha
kurgulanırlarken “Bize üye olmazsan işin zor”
diyenler unutulmamalıdır. Burada esas olan
üyelik değil, bu sömürünün sonlanmasıdır.

KONCUK:

TAŞERON SİSTEM BİTMELİ VE
ÇÖPE ATILMALIDIR
Kamu Taşeron Çalışanları Platformunun
ziyaretinden mutluluk duyduğunu belirten
Genel Başkanımız İsmail Koncuk ise, “Türkiye
Kamu-Sen olarak taşeron konusunu kimse
gündeme taşımazken biz sürekli olarak
gündemde tuttuk. Herhangi birileri için değil,
gerçekten bu sistem bir sömürü düzeni
olduğu için hep itiraz ettik. Görevde yükselme,
tayin ve terfi hakkı olmayan, yarınından emin
olmayan gençlerin maalesef sömürüldüğü
bir sistemdir taşeron sistemi. Biz sık sık
taşeron işçi meselesini, 4-C’li kardeşlerimizin
sorunlarını, kamuda yaşanan diğer bütün
sorun ve sıkıntıları gündeme getiriyoruz.
Türkiye Kamu-Sen olarak bu konuyu
sahipleniyoruz. Gençlerimizi esir alan bir
sömürü düzeninin artık yıkılması gerek.
Geçtiğimiz günlerde İstanbul’daki ILO
toplantısında sayın Bakan’la bir araya
geldiğimizde konuyu yine gündeme getirdim.
Sayın Bakan’a, “Taşeron konusunu yine daha
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önceki açıklama paralelinde çözeceksiniz
bu bir çözüm değil” dedim. Taşeron konusu
öyle çözülmeli ki, taşeronlar memnun olmalı,
bundan sonra da getirilen sistemle, işte 4-E
demiştik biz buna. Maliye Bakanı Naci Ağbal,
bu konu daha önce gündeme geldiğinde “Bu
sistemle kamuya eleman alınmaya devam
edecek…” demişti. Getirilen sistem zaten
sıkıntılı, performansına bakılacak, sınava
alacağız vs. gibi şeyler söylendi. Şimdikinden
daha beter bir sistem haline dönecek o
zaman. Bunu ifade ettim sayın Bakan’a ve
dedim ki, “Böyle bir sistem gelecekse hiç
getirmeyin. Toplumun başına bela olacak yeni
bir kara delik oluşturmasın” dedim.

Türkiye Kamu-Sen olarak bu ülkenin
evlatlarının taşeronlaşma gibi insanlık dışı
sistemi hak ettiğini düşünmüyor ve bu
sebeple mücadele ediyoruz. Kurgulanacak
sistemi de yakından takip ederek, gerekli
tepkileri oluşturacağımızdan hiç kimsenin
kaygısı olmasın. Söylediğim gibi, bu bir sömürü
düzenidir. Bu düzen bitmeli ve bu sistem çöpe
atılmalıdır” dedi.
Kamu Taşeron Çalışanları Platformu Başkanı
Halit Önük, talep ve isteklerinin içinde
bulunduğu bir raporu da Genel Başkanımız
İsmail Koncuk’a sundu. Önük raporda;
- Kamuda çalışan Taşeron işçilerine verilen
KADRO sözünün karşılığı olarak ‘’ Memur
işini yapanların Memur kadrolarına, İşçilik
işi yapanların İşçi kadrolarına ‘’ geçişi

yapılmalıdır.
-İmtiyazlı şirket ( Devletin kendi kuracak
olduğu şirket )modeline ve Özel Sözleşmeli
Personel statüsüne kesinlikle karşıyız. Bu
zamana kadar şirketlerin taşeronu olduk
bundan sonra da Devletin taşeronu olmak
istemiyoruz.
-Ortalama bir taşeron işçisinin devlete
maliyeti 2.850,00 TL. olup bir de taşeron
şirketlere verilen kar payını bu ücrete
eklediğimizde bu tutar en düşük memur
maaşının üzerine çıkmaktadır. Yapılması
gereken taşeron işçilerin mevcut maaşlarına
taşeron şirketlere verilen kar payını ekleyip
daimi kadroya geçirilmesidir. Bu sayede hem
Devlete ekstradan bir yük gelmemiş olacak
hem de kamuda iş barışı sağlanmış olacaktır.
-Taşeron işçileri kadroya alınırken Belediyeler,
İl Özel İdareleri ve Personel çalıştırılmasına
dayalı olmayan ihaleler kapsamında çalışan
işçilerde bu kapsama dahil edilmelidir.
-Türkiye genelinde SGK da çalışmakta olan
taşeron işçilerinden 760 kişi yıl sonu itibariyle
ihalelerin yenilenecek olmasından ötürü işten
çıkarılacağı duyumu gelmektedir. Bir yandan
yıl sonuna kadar taşeron işçilerini kadroya
alacağız diyen Çalışma Ve Sosyal Güvenlik
Bakanının kurumunda bu işçilerin işten
çıkarılacak olmasının anlamı nedir. Şayet işten
çıkarma haberi doğru ise acilen Sn. Bakan bu
konuya el atmalı ileride yaşanabilecek olan
mağduriyetin önüne geçmelidir” taleplerinin
yer aldığını ifade etti.

Tabii 15 yıldır taşeron sistemi bu hale
getirenler belli. Bu konu mutlaka çözülmeli.
Bir önceki Çalışma Bakanı sayın Müezzinoğlu,
referandum sürecinde, “Taşeron problemi
bizim problemimiz” dedi, daha sonra yapılan
KPDK toplantısında kendisine, “Kurduğunuz
TÜRKİYE KAMU-SEN DERGİSİ
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EMEKLİLERE AÇLIK
SINIRININ ALTINDA
MAAŞ VERİLMESİ
KABUL EDİLEMEZ

Koncuk, “Bizim
kültürel değerlerimiz
de emeklilerimiz bizim
aksakallılarımızdır.
Herhangi bir talepte
bulunmadan dahi
devleti yönetiyorum
iddiasındaki
insanların, ‘Bunların
derdi nedir? Bunları
nasıl baş tacı ederim?
İnsanca yaşamalarını
nasıl sağlarım?’
diye düşünmeleri
gerekiyor.’’
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Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail
Koncuk, sendikal çalışmalar çerçevesinde,
konfederasyonumuza bağlı Türk Emekli-Sen 6.
Olağan Genel Kurulu, Türk Büro-Sen ve Türk Tarım
Orman-Sen Başkanlar Kurulu toplantılarına
katılarak çalışma hayatı ve gündeme ilişkin
değerlendirmelerde bulundu.
İlk olarak Türk Emekli-Sen 6. Olağan Genel
Kurulunda davetlilere hitap eden Genel Başkan
İsmail Koncuk, katılımcıları selamlayarak başladığı
konuşmasında emeklilerimizin sorunları ve
yaşadıkları zorluklara dikkat çekerek, “Bu ülkeye
hizmet vermiş, ömrünü vermiş emeklilerimize
bugün açlık sınırının altında bir geliri reva gören
insanların “Devleti iyi yönetiyorum” iddiasında
bulunmaları bile inandırıcı olmadığı kadar komiktir”
dedi.
Koncuk, “Bizim kültürel değerlerimiz de
emeklilerimiz bizim aksakallılarımızdır. Herhangi
bir talepte bulunmadan dahi devleti yönetiyorum
iddiasındaki insanların, ‘Bunların derdi nedir?
Bunları nasıl baş tacı ederim? İnsanca
yaşamalarını nasıl sağlarım?’ diye düşünmeleri
gerekiyor. Bırakın sendikal faaliyeti vs. büyüklerine,
atasına, dedesine, bu ülkeye hizmet vermiş,
ömrünü vermiş açlık sınırının altında bir geliri
reva gören insanların “Devleti iyi yönetiyorum”
iddiasında bulunmaları bile inandırıcı olmadığı
kadar komiktir. 30-40 yılını devlete hizmet
olarak veren insanlarımız var. Bugün kültürel
dokumuzdaki arızalar artarak devam ediyor. Eskisi
gibi anne ve babasına bakmayan çocuklar var,
bakanlar da var elbette ama emeklilerimiz belli

bir yaştan sonra ortada da kalabiliyorlar.
“Huzur evleri ücretsiz olsun” deniyor, elbette
ücretsiz olmalı. Huzurevi sayıları artırılmalı ve
memurlarımız emekli olduklarında hiç olmazsa
devletin koruması altında olacağından
emin olsunlar. Bu felaket bir durumdur
aslında, ailemiz, evlatlarımız için ömrümüzü
veriyoruz ama öyle bir noktaya geliyoruz ki,
emekli olan bazı vatandaşlarımızın maalesef
evlatları tarafından da sahiplenilmediğini,
kollanmadığını üzülerek görüyoruz. Keşke
böyle olmasa ama bu da bir realite,
inançlarımızla taban tabana zıt da olsa acı
ama günümüz dünyasının gerçekleri içinde
yer alıyor.
Devletin burada artık çözüm yollarını bulması
lazım. Hepsi emekli olacak, Milletvekili de,
Bakan da, Başbakan da emekli olacak.
Kendilerinden öncekilerin siyasetten emekli
olmuş olanların durumlarına baksınlar.
Bu bir vefadır. Hem dinden bahsedeceğiz,

hem İslam’ın ışıklı değerlerinden feyz
aldığımızı söyleyeceğiz ama dinimizin emir
ve talimatlarını, insan olmanın gereklerini hiç
yerine getirmeyeceğiz, emekliyi açlık sınırının
altında maaşlara mahkum edeceğiz. Sosyal
haklarını, huzur evlerini ve diğer isteklerini
hiç dikkate almayacağız. Bu insanlık bile
değildir. Tüm emeklilerimizin gerçekten sarıp
sarmalanması gerektiğini herkes görmelidir.
‘Emeklilik bağlama oranı düşük…’ Elbette
düşük. Emekli olduğunda bir ev alabilmek
ne yazık ki hayaldir memurlarımızın.
Memuriyeti boyunca zaten nefes alamamış,
ömrü boyunca borç ödemiş, aldığı emekli
ikramiyesi ile başını sokabileceği bir ev
alamıyor. Zaten emekli olduğunda herkes
gözünü aldığı ikramiye dikiyor. Ne yapacak bu
insan? Devletin bu yapıyı iyi görerek gerekli
değerlendirmeleri yapıp çözüm yollarının
bulunması lazım” dedi.

TÜRKİYE KAMU-SEN DERGİSİ
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ADAM GİBİ SENDİKACILIK YAPARAK
DOĞRULARI SÖYLEMEYECEKSEK
KİLİT VURUP GİDELİM
Genel Başkan, haksızlıklar karşısında seslerini
yükseltmeye devam edeceklerinin altını
çizerek, şunları söyledi:
“Türkiye Kamu-Sen olarak, Allah bize ömür
verdiği sürece doğruları ifade etmeye devam
edeceğiz. Doğruları söylememiz birilerini
rahatsız ediyor olabilir. Bizim işimiz doğruları
söylemekse, bizim işimiz temsil ettiğimiz
memur ve emeklilerin haklarını dosdoğru
ortaya koymaksa bundan rahatsız olan
da rahatsız olmaya devam etsin. Bunları
söyleyeceğiz. Türkiye Kamu-Sen sadece
sendika değil bu ülkeye ve insanlarımıza
karşı sorumluluğu olan bir milli sivil toplum
örgütüdür. Türkiye Kamu-Sen diğer sarı
sendikalar gibi sarartılamaz. Türkiye KamuSen vatanseverlerin oluşturduğu, Türkiye
sevdalılarının buluştuğu bir yapıdır. Memuru
emeklisi adeta yokluğa terk edilmişken,

Türkiye sevdalısıyız dememizin kuru kuruya
da anlamı yoktur. Şeyh Edebali’nin “İnsanı
yaşat ki devlet yaşasın” sözünden hareket
ediyoruz. Bizim insanca yaşama hakkımızın
teslim edilmesini istiyoruz. Onun için Türkiye
Kamu-Sen olarak bundan sonra da
haksızlıkları dillendirmeye devam edeceğiz.
Masa başında vergi oranlarını akıl almaz
derecede artıracaksın sonra emekliye yüzde
3 zam vereceksin. Bunları söyleyemeyeceksek
gidip evde oturalım. Ya adam gibi yapalım
sendikacılığı, ya da kilidi vuralım gidelim.
2018-2019 yılları arasında geçerli olacak
toplu sözleşmenin altına ben imza atsaydım,
sendika başkanlığından istifa ederdim. Kamu
çalışanlarının da sendikal tercihlerini gözden
geçirmesinin zamanı gelmiştir” dedi.

KONCUK:
MEMURLARIMIZ
KENDİ
ŞAHSİYETLERİNE
SAHİP ÇIKMALIDIR

gören bir anlayışa sahip bu gazeteci, güya
öğretmen akademisini destekliyor ama 1
milyon öğretmene hakaret etme hakkını da
kendinde görebiliyor. Adam olsa, vatandaşı
düşünse, orta vadeli planda öğretmen
akademisini desteklemeden önce vatandaşa
atılan kazıktan söz eder. Yandaşlık yapmaktan
başka derdi olmayan bu insanlar gazetecilik
yaptığını sanıyor. Hakaret ettiği öğretmenlerin
nasıl şartlarda görev yaptığından bihaber.
Bin bir güçlükle öğretmenler görevlerini
yapmaya çalışıyor. Bu gazeteci oturmuş sırça
köşkte almış kalemi öğretmenlerimize hakaret
ediyor. Yüksek ovanın köyünde tezek yakarak
ısıttığı sınıflarda görev yapan öğretmenlerin
durumunu bilmiyor, oturmuş soytarı yazılar
yazıyor. Onun için bütün memurlarımızın
kendi şahsiyetlerine sahip çıkması lazım.
Çalışanlarımız da artık sesini yükseltecek,

“Ömrümüz el verdiği sürece doğruları
söylemeye devam edeceğiz” diyen Koncuk,
kamu çalışanlarını da haklarını korumaya
davet ederek şunları kaydetti:
“Yandaş gazeteci yazısında öğretmenlere
hakaret ederek diyor ki, “Cumhuriyet tarihinin
en gevşek öğretmenlerine nesli emanet
ediyoruz” ! Biz de kendisine diyoruz ki, “Asıl
gevşek sensin”. Gazeteciliği yandaşlık olarak
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doğruyu söyleyecek, haklarını ifade edecek.
Allah izin verdiği sürece biz de bu doğruları
söylemeye devam edeceğiz.
Türkiye Kamu-Sen olarak işimizi iyi yapacağız
ama kamu çalışanları da sendikal tercihlerini
bir kez daha gözden geçirmelidir. Her şey
ortadadır. Türkiye’de bizden başka sesi
çıkan, sendikacılık yapan bir yapı kalmadı.
Zam furyası devam ederken memura reva

görülen zam ortada. Sadece zam mı?
Kamuda liyakatsizlik, yandaşlık almış başını
gitmiş, kamu çalışanları bunları görmeli ve
değerlendirmeli. Bu noktada Türkiye KamuSen olarak bizim varlığımız ve gücümüz
son derece önemlidir. Kamu çalışanları da
bunu görmeli ve Türkiye Kamu-Sen’e destek
vermelidir” dedi.

KONCUK:
BÖLGEMİZDE
YAŞANANLARA
SESSİZ KALMAMIZ
DÜŞÜNÜLEMEZ

sınırımızda bölücü bir uydu devlet kurulma
çabalarını ve bu gelişmelerin ülkemizin
geleceğini tehdit ettiğini hepimizin görmesi
gerekmektedir. Kökleri Anadolu coğrafyasında
olan Türkiye Kamu-Sen’in bu gelişmelere
göz yumması, sessiz kalması düşünülemez.
Böyle bir anlayış, bizim varlık sebebimizi inkar
etmektir. Biz Türkmen kardeşlerimizin her
zaman yanında olduk, olmaya da devam
edeceğiz.” dedi.
Genel Başkanımız İsmail Koncuk’a Türk BüroSen Başkanlar Kurulu toplantısında, Konya
1 No’lu Şube Başkan Yardımcısı Mehmet Ali
Demirci, kendi imalatı olan üzerinde Ay yıldız
ve Türkiye Kamu-Sen logosu bulunan bir tüfek
hediye etti.

Kuzey Irak’ta bölücü bir referandum
konusu gündemde. Biz Türkiye Kamu-Sen
olarak gazetelere tam sayfa ilanlarımızı
verdik, il temsilcilerimiz illerinde bu bölücü
referandumu protesto etti. TBMM’de bu
konuda alınan kararlar var. Güneydoğu

TÜRKİYE KAMU-SEN DERGİSİ
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KADIN KOMİSYONLARIMIZ
CUMHURİYET BAYRAMI COŞKUSUNU

ANITKABİR’DE YAŞADI

Türkiye Kamu-Sen Kadın Komisyonları,
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle
Anıtkabir’i ziyaret etti.
Komisyon Başkanı Leyla Polat ve
beraberindekiler, Cumhuriyet kadınları
olarak Ata’ya şükranlarını sundular. Konuyla
ilgili açıklama yapan Polat, Türk kadınının
siyasi ve sosyal haklarını elde etmede
Cumhuriyet’in önemine işaret ederek, “
Ulu Önder’e ne kadar minnet duysak azdır.
Bugün kadınlarımızın her alanda kendilerini
gösterebilmelerinin altında Cumhuriyet
rejimi vardır. Atatürk sayesinde kadınlarımız
birçok haktan faydalanma özgürlüğüne
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sahip olmuştur. Hem iş hayatında, hem
eğitim alanında kendilerini gösterebilme,
becerilerini sergileyebilme şansını
yakalamıştır ” dedi.
Öncesinde de olduğu gibi, bundan sonra
da Türk Kadınları olarak Cumhuriyet’e
sahip çıkacaklarını belirten Leyla Polat,
Türkiye Kamu-Sen Kadın Komisyonlarının
çalışmalarına bu doğrultuda devam
edeceğini söyledi.
Ziyarette, Kadın Komisyonları’ndan Firdevs
Işık, Necla Öksüz, Filiz Şahin, Ayşe Uğurcan
ve beraberindekiler hazır bulundu.

TÜRKİYE KAMU-SEN DERGİSİ
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VURULUP TERTEMİZ ALNINDAN,
UZANMIŞ YATIYOR,
BİR HİLÂL UĞRUNA, YÂ RAB,
NE GÜNEŞLER BATIYOR!

Türk milletinin karşı karşıya kaldığı en son
bağımsızlık imtihanı Mustafa Kemal Atatürk
liderliğindeki Kurtuluş Savaşı mücadelesiydi.
Böylesi bir milli mücadele direnişinde
Türk milleti genciyle yaşlısıyla, kadınıyla
erkeğiyle, çoluğuyla çocuğuyla yurdunu
düşman işgalinden kurtarmak için cephelere
koşmuştu.
Türk çocukları 1919’ların Anadolu’sunda
vatan işgal edildiğinde sırf yurtlarını
savundukları için türlü türlü işkencelere maruz
kaldılar; kimisi sakat kaldı, kimisi şehit oldu,
birçoğu işgalci güçler tarafından öksüz ve
yetim bırakıldı. Ama tüm bunlara rağmen
dünya insanlığına karşı merhamet ve barış
duygularını yitirmediler.

Türk çocukları 1919’ların
Anadolu’sunda vatan
işgal edildiğinde sırf
yurtlarını savundukları
için türlü türlü
işkencelere maruz
kaldılar; kimisi sakat
kaldı, kimisi şehit oldu,
birçoğu işgalci güçler
tarafından öksüz ve
yetim bırakıldı. Ama
tüm bunlara rağmen
dünya insanlığına karşı
merhamet ve barış
duygularını yitirmediler.

İnsanlık tarihinde birçok ulusun verdiği
kurtuluş mücadelelerine örnek teşkil eden
olan Kurtuluş Savaşı’nda, dünyanın dört bir
yanından gelen düşmana karşı, millet olarak
topyekün mücadele verirken, bu mücadeleye
katılan çocukların unutulmaz kahramanlıkları
bulunuyor.
Türk milleti asırlar boyunca kendisine
biçilmeye çalışılan esaret giysisini üzerine
geçirmeyip fırlatıp atmıştır. Şanlı Türk tarihi,
milli mücadelelerle dolu yıllarında var olma
ile yok olma arasında muhteşem direnişlerin
altına imzasını atmıştır.
1815’de Viyana Konferansı’nda Batılılarca
“Hasta Adam” nitelemesine maruz kalan
Osmanlı Devleti,1918’deki Mondros
Mütarekesi ile iyice abluka altına alınmaya
çalışılmış, güzel Anadolu’muzda Türk varlığına
topyekün son verilmek istenmişti.

Milli mücadelenin ardından Ankara’ya
davet edilen Etlioğlu Ahmet Duran’a
madalyası ise bizzat Gazi Mustafa Kemal
Paşa tarafından göğsüne takıldı.
Ermeniler tarafından öldürülen 2 Türk’ün
intikamını almak için yola çıkıp, 3 Ermeni
çeteden ikisini öldürüp birini yaralayan
Çuhadar Ali ise henüz 17 yaşında şehit
oldu.

CEPHEYE MERMİ
TAŞIRLARKEN ÇIĞ ALTINDA
KALARAK ŞEHİT OLDULAR

ONLAR İSİMSİZ
KAHRAMANLAR
Kurtuluş Savaşı’nda cephede ve cephe
gerisinde savaş gerçeği ile yüzleşen çocuk
kahramanların hikayeleri, gurur ve hüznü bir
arada yaşatıyor.

Bombacı Ahmet ise harbin en şiddetli
zamanlarında kaledeki mücahitlere
mühimmat ve erzak taşıdı.

Çeşitli kaynaklardan derlenen çocuk
kahramanlıklarıyla ilgili birkaç örnek ise şöyle:

‘’YAŞIM KÜÇÜK AMA
İMANIM BÜYÜKTÜR ANNE’’
Kurtuluş mücadelesinde pek çok evladını
şehit veren Maraş’ta çocuk kahramanlar
önemli rol oynadı. Fındıklıoğlu İbrahim,
Sait Yalçın, Kısakürekzade Şahap, Etlioğlu
Ahmet Duran, Bombacı Ahmet, Şekerci
Ökkeş ve Çuhadar Ali, çocuk olmalarına
rağmen canları pahasına milli mücadele
yer aldı. Kimi savaş esnasında şehit oldu
kimi de gazilik gururunu yaşadı.
Fransızların Maraş’ı işgalinde cepheye
koştuğunda annesinin, “Henüz küçüksün,
seni hemen vururlar oğlum” dediği
Şekerci Ökkeş, “Yaşım küçük ama imanım
büyüktür anne. Şehit olacaksam, vatan
ve millet uğrunda şehit olacağım. Ben
ölmeliyim ki düşman sizlere ilişmesin”
diyerek büyük bir cesaret örneği gösterdi.

1. Dünya Savaşı’nda binlerce askerin donarak
şehit olduğu Sarıkamış Harekâtının yapıldığı
günlerde cephedeki askerlerin iaşe sorunu
baş gösterir. Galip Paşa’nın “yiyecek yetiştirin”
şeklindeki telgrafları üzerine dönemin
Erzurum Valisi Tahsin Bey çaresizlik içindedir.
İlk hamlede toplanan 150 bin kilo buğdayın
90-95 kilometre uzaklığındaki cepheye
ulaştırılması için çareler aranır.
Vali Tahsin Bey, cepheye yiyeceklerin çocuklar
tarafından taşınabileceği fikri üzerine
harekete geçer. Durum okullara, muhtarlara
bildirilir. Bir gece Amerikan bezlerinden
30 kiloluk bini aşkın torba dikilerek unla
dolduruldu.
Sayıları bine yaklaşan henüz çocuk yaştaki
gençler, Hükümet Konağı önünde toplanarak
Nebilhan’a kadar taşıyacakları unları
sırtlanarak aşırı soğuğa cepheye yiyecek
yetiştirmek yola çıkar.
Yatak çarşafından ve perdeden torba yaptılar
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İran sınırında Ruslara karşı savaşan tümen
cephanesiz kalınca Van’dan istenen yardım
sonrası yaşları 12-17 arasında değişen 80’i
öğrenci 120 çocuk, yatak çarşaflarından
ve perdelerden kesilerek yapılan torbalara
konulan mermileri sırtlarına bağlayarak
yanlarındaki jandarma erleri ile cepheye
doğru yola koyulur.
Aşırı soğuğa rağmen yol alan çocuklardan,
dağı aşarken yakalandıkları fırtına sonrası
haber alınamayınca arama çalışması
başlatılır ve çığ altında kaldıkları belirlenir.
Çocuklardan 38’i ile 3 jandarma çığ altından
son anda kurtarılırken, 82 çocuk ile diğer
jandarma erleri şehit olur.

14 YAŞINDAKİ
OSMAN
İsmail Habib Sevük’ün ‘’Yurttan Yazılar’’
adlı eserinde ise Çukurovalı 14 yaşındaki
Osman’ın destanlaşan kahramanlığı
yer alıyor. 14 yaşında olan ve adı
muhtemelen Osman olduğu anlatılan
çocuğun Fransızlara karşı verilen
mücadele de yaptığı kahramanlık şöyle:
“Türkler tarafından Toroslarda sıkıştırılan
tam teçhizatlı Fransız müfrezesi kâgir bir
binaya sığınır. Günler geçmesine rağmen
bina ele geçirilemez. Fransızlara yardım
gelmesinden korkulur ancak askerler
binadan çıkarılamaz. Bu sırada 14
yaşındaki Osman, gece karanlığında gaz
yağı tenekesiyle çatıya tırmanır ve binayı
ateşe verir. Kargaşa içinde dışarı çıkan
Fransız askerler ele geçirilir.”
Olayın kahramanı Osman’ın akıbeti
bilinmiyor ancak, bir müfrezeyi bir
çocuğun alt etmesi tarihteki yerini alır.

42

PULCU MEHMET’İN
OĞLU POSTACI NİYAZİ
10 yaşındaki Osmaniyeli Pulcu Mehmet
oğlu Niyazi (Akyan) da birçok yeri
dolaşmak suretiyle milis kuvvetler
arasındaki bilgi alışverişini sağlayarak
adını tarihe yazdırmıştır.

SULTANİ TALEBELERİ
SİPERLERİN ARKASINDA

AY IŞIĞINDA SABAHA KADAR
TALİM YAPAR

Azman Dede Çanakkale Savaşı’nın
kahraman çocuklarını anlatıyor.

Kahraman Türk çocukları
dünyada nam salmıştır.
Bağrından cesur evlatlar
çıkarmış olan şanslı Türk
milleti, cesaret, bir o kadar
da ahlak ve faziletiyle
milli mücadelelerde diğer
ülkelere örnek olmuştur.
Türk gençlerinin, vatan ve
bağımsızlıkları için yaptıkları
mücadeleler dünyanın birçok
ülkesinde destan gibi, roman
gibi, anı gibi anlatır, dilden
dile konuşulur.
Kahraman Türk çocuklarının,
tarihimize altın harflerle
yazdığı “Milli Ruh”
zihinlerden hiç bir zaman
kazınmayacaktır.
Daha nice anıtlar dikilecek,
nice destanlar yazılacak...
Ve kahraman gençlerimiz
için nice “Hatıralar”
anlatılacaktır.

Çocuk kahramanlarımızın en hüzünlü
örneklerinden birine Çanakkale’de rastlarız.
Vatan savunmasına yardım için eğitimlerini
yarıda keserek gelenler arasında 13-14
yaşındaki çocuklar da vardır... Vatan savunması
uğruna bazı okullar mezun verememişti.
Çünkü öğrencilerin hepsi cepheye koşmuş ve
oradan geri dönememişlerdi...
Vatan uğruna gözünü kırpmadan o minik
bedenlerini kurşunlara hedef yaparak, tertemiz
kanlarını kutsal toprakla buluşturan
çocuklarımızla ilgili bir öyküyü, araştırmacı yazar
Aydın Ayhan’ın ‘’Çanakkale. Ah Çanakkale’’
adlı eserinden alıntılayarak yayımlıyoruz...
Balıkesir İvrindi’nin Mallıca köyünden
104 yaşında vefat eden Azman Dede,
Çanakkale savaşına katılmış gazilerimizdendi.
Gençliğinde iki metreyi aşkın boyu, dev
görünümüyle insan azmanı sayılmış, herkes
ona azman demeye başlamış, soyadı kanunu
çıkınca da Azman soyadını almıştı. Esas ismi
adeta unutulmuştu.
Yıllar önce bir yerel araştırma sırasında
Mallıca köyü kahvesinde kendisiyle görüştüm.
Kulakları ağır işitiyordu. Köylülerden biri
yardımcı oldu. Benim sorduklarımı kulağına
bağıra bağıra söyledi. Onun sesine alışkın
olduğundan anladı. Sorduklarımı cevapladı.
Söz Çanakkale’ye geldiğinde o koca ihtiyar
sarsıla sarsıla, hıçkırıklar içinde ağlamaya
başladı. Kendi zor duyduğu için kan çanağına
dönen gözleriyle bize de duyurmak için bağıra
bağıra anlatmaya başladı:

- Bir hücum sırasında bölük erimişti. Yüzbaşı
telefonla takviye istedi. Gece yarısı siperleri
takviye için istediğimiz askerler geldi. Hepsi
askere alınmış gencecik insanlardı. Ama
içlerinde daha çocuk denecek yaşta üç-dört
asker vardı ki hemen dikkatimizi çekti. Bölüğü
düzene soktum. Yüzbaşı gelenlerle tek tek
ilgileniyor, karanlıkta el yordamıyla üstlerini
başlarını düzeltiyor, sabah yapılacak olan
süngü hücumuna hazırlıyordu. Sıra o çocuklara
geldiğinde, o cıvıl cıvıl şarkı söyleyerek gelen
çocuklar birden çakı gibi oldular.
Yüzbaşı sordu:
- Yavrum siz kimsiniz?
İçlerinden biri:
- Galatasaray Mektebi Sultanisi talebeleriyiz.
Vatan için ölmeye geldik! diye cevap verdi.
Gönlüm akıverdi o çocuklara. Bu savaş için
çok küçüktüler. Daha süngü tutmasını bile
bilmiyorlardı. Onlarla ilgilendim. “Mermi böyle
basılır. Tüfek şöyle tutulur. Süngü böyle takılır.
Düşmana şöyle saldırılır!” diye.
Onları karşıma alıp bir bir gösterdim.
Siperlerin arkasında ay ışığında sabaha kadar
talim yaptık. Gün ışımadan biraz dinlensinler
diye siperlere girdik. Ortalık hafif aydınlanır
gibi olunca hep yaptıkları gibi düşman
gemileri gelip siperlerimizi bombalamaya
başladılar. Yer gök top sesleriyle inliyordu.
Her mermi düştüğünde minare gibi alevler
yükseliyor, bir gün önce ölenlerin kol, bacak,
el, ayak gibi parçaları havaya kalkan toprakla
siperlere düşüyordu. Mermiler üzerimizden
ıslık çalarak geçiyordu. Siperler toz duman
içinde kalmıştı.
Annem beni yetiştirdi bu yerlere yolladı Al
sancağı teslim etti Allah’a ısmarladı.
TÜRKİYE KAMU-SEN DERGİSİ
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Bir ara Yüzbaşı “Azman yandık!” diye siperin
köşesini işaret etti. O şarkı söyleyerek
sipere gelen, sanki çiçek toplarmış gibi
neşeli olan o çocuklar, siperin bir köşesinde
sanki bir yumak gibi birbirine sarılmış tir tir
titriyorlardı. Çocuklar harbin gerçeği ile ilk defa
karşılaşıyorlardı. Ürkmüşlerdi. Yüzbaşı yandık
demekte haklıydı. Muharebede bir ürküntü
panik meydana getirebilirdi. Tam onlara
doğru yaklaşırken içlerinden biri avaz avaz bir
marş söylemeye başladı!
Annem beni yetiştirdi bu yerlere yolladı
Al sancağı teslim etti Allah’a ısmarladı.
Boş oturma çalış dedi hizmet eyle vatana
Sütüm sana helal olmaz saldırmazsan
düşmana.
Baktım hemen biraz sonra ona bir arkadaşı
daha katıldı. Biraz sonra biri daha... Marş
bitiyor yeniden başlıyorlar. Bitiyor bir daha
söylüyorlar. Avaz avaz! Gözleri çakmak
çakmak...

O an geldi. Birden Yüzbaşı “Hücum!” diye
bağırdı. Bütün bölük, bütün tabur, bütün alay
cephenin her yerinden fırladık. İşte tam o
anda, tam o anda, o çocuklar kurulmuş birer
yay gibi siperlerden fırlayıverdiler. İşte o an.
Tam o an bir makineli yavruları biçiverdi. Hepsi
sipere geri düştüler. Kucağıma dökülüverdiler.
Onların o gül gibi yüzleri gözümün önünden
gitmiyor. Hiç gitmiyor! İşte ben ona ağlıyorum,
o çocuklara ağlıyorum!

Türkiye Kamu-Sen 2007’de Toplu Görüşmede
imza atmamıştır, yani mutabakat yoktur.Bizim
imza atmadığımız metin dahi daha fazla zam
getirmiştir.

Azman Dede ağlıyordu. Ben ağlıyordum.
Kahvede kim varsa ağlıyordu.
Kahveci gözyaşları içinde bize çay getirdi.
Eğildi:
“Azman Dede hep ağlar. Niye ağladığını
bugün ilk defa anlattı” dedi.

Hücum anı geldiğinde hepsi süngü
takmış, tüfeklerine sımsıkı sarılmış, gözleri
yuvalarından fırlamış, dişler kenetlenmiş
bekliyorlardı.

SAHTE YABANCI KAHRAMANLARI DEĞİL
KENDİ KAHRAMANLARIMIZI TANIMALIYIZ
Türk çocukları yabancı sahte kahramanları değil, kendi öz
kahramanlarını tanıyacak ve idrak edecek karakterdedir. Rambo,
Teksas, Tommiks, Kaptan Swing, Conan, Örümcek Adam, Süperman
gibi yabancı sahte ve uydurma kahramanların yerine, çocuklarımız
ve gençlerimiz Onbaşı Nezahat’leri, Seyit Onbaşıları, Koca Yusufları,
Yiğit Mehmetleri, Yahya Çavuşları, Tozkoparanları, Ahraz Memişleri,
Kara Fatmaları, Kınalı Fatmaları, Genç Osmanları, Halime Çavuşları,
Halide Onbaşıları, Tarsuslu Kara Fatmaları, Efe Mustafaları,
Cesur Alişanları, Deli Ziyaları, Asker Ömerleri, Okçu Yiğitleri,
Battal Gazileri, Malkoçoğluları, Kara Muratları ve daha nice Türk
kahramanlarını bilmeli ve tanımalıdır.
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AYAKÇI
GAZETECİYE...

Yetkili konfederasyonun bir kaç hafta önce
imzaladığı rezalet toplu sözleşmeyi kendince
aklamaya çalışan sözümüz ona bir gazeteciye
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail
Koncuk ayar verdi.
“Son yapılan rezil Toplu Sözleşmeyi aklamaya
gücün yetmez, çünkü rezillik boğaza kadar
çıkmış.Kime yağ çektiğine dikkat et, ayakçılık
yapma” diye seslenen Genel Başkanımız
İsmail Koncuk, “Türkiye Kamu-Sen 2007’de
imza atmış mı, atmamış mı? önce ona bak”
dedi.

Son yapılan rezil Toplu Sözleşmeyi aklamaya
gücün yetmez, çünkü rezillik boğaza kadar
çıkmış.Kime yağ çektiğine dikkat et, ayakçılık
yapma” dedi.
Genel Başkanımız İsmail Koncuk, ayakçı
gazeteciye, “Türkiye Kamu-Sen’in neler
yaptığını öğrenmek istiyorsan sana
bir link vereyim de öğren” diyerek ilgili
kazanımlarımızın yer aldığı haberi okumasını
tavsiye etti.

Genel Başkan Koncuk;
“Mal olmakla gazeteci olmak arasında fark
olmalı. Diyorki, “2007’de Türkiye Kamu Sen
olarak %2+2’ye imza attığınızı ne çabuk
unuttuk”Yuh sana!
Bir gazeteci önce bakar 2007’de Türkiye
Kamu-Sen imza atmış mı, atmamış
mı?Ondan sonra yazar.Bir gazeteci dolmuşa
binmez.İyi binmişsin.

TÜRKİYE KAMU-SEN DERGİSİ
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Kadınların bir milletin bağımsızlık mücadelesinde ne kadar
önemli olduğunu tüm cihana haykıran yiğit...
Türk kadının ve Türk milletinin gurur abidesi;

ŞERİFE BACI
“Dünyada hiçbir
milletin kadını: ‘Ben
Anadolu kadınından
fazla çalıştım. Milletimi
kurtuluşa ve zafere
götürmekte Anadolu
kadını kadar emek
verdim.’ diyemez!”

İşte Şerife gelin bu köylü ve 21 yaşında. O’nu 16
yaşında evlendirmişlerdi. Düğünden iki ay sonra
Harbi Umumi patlak verdi. Kocasını askere aldılar.
6 ay sonra da Çanakkale’den kocasının ölüm
tezkeresi geldi. Kimsesizdi, hiçbir geliri yoktu. “Bu
tazeliğiyle yapayalnız durması yakışık almaz” diyen
köyün yaşlıları, onu sakata ayrılmış bir asker gazisi
olan Topal Yusuf ile evlendirdiler.
Üç yıl sonra Şerife Gelin’in bir kızı oldu. Küçük
kıza Elif adını koydular. Elif anasını emiyor,
emdikçe Şerife Gelinin sütü artıyordu. Bunu fırsat
bilen komşular, o günlerin salgın hastalıkları
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deniz yoluyla İnebolu’ya getirilen cephane
ve top mermilerinin cepheye taşınması için
bütün çevre köylere görev verilmiş. Adına
ister imece, ister salma, ister başka birşey
deyiniz; taşıma işi muhakkak halledilecekmiş.
Bizim köyün taşıma sırası Cuma günü
olarak bildirildi. O gün, İnebolu’dan 80 kağnı
cephane yüklenerek Kastamonu’ya doğru
yola çıkmamız gerekiyor. Herkes hazırlığını
buna göre yapsın. Muhtar, bir de liste
hazırlamıştı. Listeyi baştan sona okudu.
Sonra da:
– Burada olanlar olmayanlara haber versin,
dedi.
Herkes birbirinin yüzüne “Burada kimler yok?”
der gibi baktı... Toplantıda sekiz isim yoktu.
Bunlar adına da zaten kadın veya çocuk
yaşta gençler gidecekti. O akşam köy bekçisi
sekiz kişinin evini dolaşıp yola ne zaman ve
nasıl çıkılacağını bildirdi. Her evden bir kağnı
duyurunun yapıldığı şekilde Cuma günü
vardı. Şerife Gelin de bunlar içerisinde idi.

ÖLÜME YOLCULUK BAŞLIYOR

Gazi Mustafa Kemal
Atatürk
yüzünden anası ölen, yetim kalan, süt
ememeyen hangi çocuk varsa, Şerife
Gelin’e getiriyorlar; Köyün yetimlerini hep O
emziriyordu. Belki de bunlar çile günlerinin
tabii bir yansıması idi. Sonuç olarak bu
köyde yetimlerin tamamı süt kardeşi, Şerife
Gelin de süt anası olmuştu... Evdeki işlerle
birlikte dışarı işlerini de Şerife gelin yapardı.
Öküzlerle çift sürmek, merkeple dağdan
odun getirmek, orakla ekin biçmek, döğen

yük taşımak üzere gidecektir”... Aynı tellal bir
daha, bir daha olmak üzere 3 sefer bağırdı.
Bu, konunun önemini vurgulamak içindi. Üç
sefer aynı şeyin bağrıldığı pek vaki değildi.
Demek ki bu konu olağanüstü bir önem arz
ediyordu.
Herhangi bir sebeple tellal bağırmışsa,
o akşam konunun görüşülmesi için köy
odasında toplantı yapılırdı. Bunu herkes
bildiğinden, toplantı için ayrıca duyuru
yapılmamıştı. Akşam yapılan toplantıda
muhtar şu açıklamayı yaptı:
– Ankara’da açılan yeni Meclis ve kurulan
hükümet, Anadolu’ya saldıran Yunan
askerine son darbeyi vurabilmek için kış
boyunca hazırlık yapıyormuş. Kulakları
çınlasın iki ay kadar önce köyümüze gelen M.
Âkif, camimizde verdiği vaazda:
– “Bir milletin hayat hakkı ve varlığını
sürdürme konusunda üstünüze bir görev
düşerse, yerine getirmekte aslâ tereddüt
etmeyiniz. Vatana sahiplenmek için gerekirse
herbirimiz, toprağın koynuna girmeye aday
olabilmeliyiz ki, bu vatan bizimdir diyebilelim,”
demişti. Komşular! Sizin anlayacağınız,

sürmek hepsi hepsi Şerife Gelin’i gözlüyordu.
Kocası Topal Yusuf’un sadece adı vardı. Savaşta
sol bacağı kopmuş, yakınında patlayan bomba
bir gözünü kör etmişti... Kulaklarının duyması ise
günden güne ağırlaşıyordu. Bu haliyle O’nun iş
yapması zaten mümkün değildi. Günlük işlerini ve
hizmetini de Şerife Gelin yapıyordu.
Bir akşam üzeri köyde tellal bağırıyordu.
“– Eyyyyy ahali! Duyduk duymadık demeyin.
Cuma günü her haneden bir kağnı, İnebolu’ya

Tarih, 1921 yılının son günleriydi. Birdenbire
bastıran kar yolları kaplamıştı. Sıra ile
cephaneler yüklendi. Yüklemesi yapılan kağnı
yola çıkıyordu. Şerife Gelin, köyde bakacak
kimsesi olmadığı için Elif’i yanına almıştı.
Şerife Gelin’in kağnısına top mermileri
yüklendi, yol verildi... Şerife Gelin, İnebolu
çıkışında kağnıyı durdurdu. Oraya kadar
sırtında taşıdığı kızı Elif için top mermilerinin
arasında bir yer ayarladı. Tek korunma aracı
yün yorganını da top mermilerini ve kızını
yağıştan korusun diye, kağnı üzerine örttü.
Sonra tekrar kağnı başına geçip “Bismillah”
diyerek öküzleri çekmeye başladı. Bu görevi
onlarca köy, binlerce kağnı yaptığı için yol
güvenliği konusunda bir sorun yoktu. Soğuğa
karşı korunaklı oldun mu tamam! Hele
hele öküzlerin iyi ise, işin kolay! Şerife Gelin,
öküzleri çekiyor, kar ise yağıyor, yağıyordu.
Kağnı tekerleri karla karışık çamurlu
yollarda makamsız bir gıcırtının zevksizliğiyle
ilerliyordu. Şerife Gelin’in bir korkusu vardı;

kendinden bile sakladığı bir korku. Kalbinde
kocaman bir çıban, çaresiz bir dertti bu...
Ama onu hatırlamak istemiyor; azimle, hırsla
kağnı arabasının önünden tüm engelleri
delercesine yürüyordu. İçten içe duâ etmeyi
de ihmal etmiyordu. Bu halde epeyce yol
aldıktan sonra kağnı birden durdu. Şerife
Gelinin yüreciğindeki yara deşilmişti. Evet
kara öküz yürümüyordu. Bu her zamanki
huyu idi. Zorlamaya, yüke hiç gelemezdi.
Şerife Gelin yuları asıldı. Hayır! Gelmiyordu.
Öküzün ardına geçip gâh! dedi. Üvendire ile
dürttü. Kara öküz biraz yürüyüp tekrar durdu.
Bir saat kadar önce yağan kar durmuş, hava
soğumaya başlamıştı.
Şerife Gelin:
– Kurbanın olayım kara tosun, beni perişan
etme. Arabam top mermisi dolu; Cepheye
yetişmesi lazım. Haydi n’olur yürü. Haydi
n’olur. Kara öküz az daha yürüyüp boynunu
eğdi, eğdi. Sonra olduğu yere gürpüden
çöküverdi.
TÜRKİYE KAMU-SEN DERGİSİ
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Şerife gelin:
– Eyvahhh! Ne yapacağım ben şimdi,
diyerek tekrar kara öküzün yanına vardı.
Yalvarırcasına başını okşadı. Gözlerinden
öptü, titreyen sesiyle:
– Haydi kara tosunum. N’olur yatma kalk.
Boyunduruğa ben de koşulayım. Yeter ki sen
yatma. Kara öküz nice zorlamayla yerinden
kalktı. Boyunduruğu kaldıramaz gibi boynunu
yere eğiyordu. Bereket öbür eşi sarı öküz
güçlü idi; zaten kağnı buraya kadar onun
sayesinde gelebilmişti. Şerife Gelin, öküzlerin
yularını arabanın okuna taktı. Sonra kara
öküz tarafına geçip eğik boyunduruğa öyle
bir yüklendi ki, göğsünden bütün vücudunu
kaplayan bir ıslaklığın yayıldığını fark etmedi
bile.
Kaç defa kara öküz yatmış, kaç defa
boyunduruğu Şerife gelin göğüslemiş,
bunların artık sayısını unutmuştu... Ne kadar
yol aldığını ise hiç bilmiyordu. Şerife Gelin’in
karnı açtı. Lâkin açlığı dert etmiyordu. Biricik
Elif’i aklına geldi. Tabii ki O’nun da karnı zil
çalıyordu. “Elif’imi azıcık emzirebilseydim”
dedi. Ama Elif uyuyordu; zaten uyansa da
bu soğuk havada çocuk emzirilmezdi. Kendi
kendine: “Elif uyanmadan Kastamonu’ya
varabilseydim bari”, dedi.
Kağnıdaki küçük Elif’in ağlaması duyuldu
birden. Hıçkırıklara karışan bu feryat, Şerife
gelinin beynini zonklattı. Yavaş giden kağnıyı
durdurmadan düşe kalka telaşla arabanın
ardına koştu.
Yorganı açıp
baktı; Elif kızın
sesini
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duyuyor, kendini göremiyordu. Gözlerini
yuvasından patlatırcasına açıp bir daha
baktı. Elini uzatıp ot kurularını karıştırdı:
– Yavrum! Elif’im, diye bağırdı.
Zavallı yavrucak otların arasındaydı. Boğuk
boğuk ağlıyor, hıçkırıyor, kendini yırtıyordu
âdeta. Soğuk, dondurucu bir hal aldığı için
yorganı Elif kızın ve top mermilerinin üstüne
iyice sıkıştırdı. Şerife Gelin’in esas korkusu,
top mermilerinin göçüp kaymasıydı. Bu
halde zaten Elif kız ezilir yamyassı bir et
parçasından farksız hale gelirdi. Tekrar
aceleyle arabanın önüne koşup, öküzleri
çekmeye başladı. Nice öne geçenler uzaklaşıp
görülmez olmuş, nice arkada kalanlar
Şerife Gelin’e yetişmiş, geçip gitmişlerdi.
Kimse kendisine zimmetlenen cephaneyi
yerine teslim etmekten başka bir şey
düşünmüyordu. Şerife Gelin’in çektiği kağnı
tekrar durdu. Kara öküz yine yürümüyor,
başını geri geri asılıyordu. Şerife Gelin,
iyice üşümüş ağzından burnundan gelen
salyalar birbirine karışmıştı. Çene kemikleri
birbirine vuruyordu. Kağnının kara öküz
tarafına geçerek “yazıklar olsun sana; çekil
boyunduruktan, çekil de ben koşulayım”
dercesine bir süre baktı. Gözleri kısılmıştı.
Bütün vücut azaları titriyordu. Hiddetinden
dolayı üvendireyi kaldırdı, kaldırdı; sonra da
arka üstü kardan adam gibi göçüverdi.
Şerife Gelin, donmakta olduğunu işte o anda
farketti. Yıkıldığı kar içerisinden çabalayarak
kalktıktan sonra, yine zor bela
kağnı arabasının üzerine
çıkabildi. Elleri ve ayakları
donma noktasına geldiği
için kağnıya binerken
kaç defa kayıp yere
düştüğünün sayısını
bilemiyordu. Şerife Gelin,
bindiği kağnıdan öküzlere
kısık sesiyle ve belki de son
defa “gah!” dedi. Sesi yavaş
yavaş kayboluyordu. Elif çatlayacak gibi
ağlarken, Şerife gelinin kolu kanadı âdeta
robotlaşıyordu. Kağnı serseri bir mayın
gibi, şehrin dışındaki Kastamonu kışlasının

yakınına kadar gelip orada durdu.
Kar dinmişti; Elif ağlıyordu. Anlaşılan, bütün
kuşlar Elif’in yasına, onun feryadını dinleyerek
iştirak ediyorlardı. İşte bu yüzden bu akşam,
cümle kuşlar suskun, güvercinler sanki taş
kesilmiş; sığırcıklarsa hıçkırmadan son damla
gözyaşlarını içlerine akıtıyorlardı. Besbelli ki
öyle; öyle olduğu için de sükût, bu mahalle
matem gibi siyah otağını kurmuştu.
Bu kimsesiz kağnının yanına giden görevliler

karşılaştıkları acıklı manzarayı şöyle not
ettiler:
“Kağnı üzerinde soğuktan donan bir
kadının cesedi vardı. Donmuş kadının
cesedini arabadan indirirken, yorganın
altında ağlayan bir çocuk sesi işittik... Top
mermilerinin arasında, otlara sarılı eski
çulların içinde bir kız çocuğu ağlamaktan
bitkin hale gelmiş, boğuk ve kısılan sesinin
sanki son feryadını ediyordu.

İNEBOLU’DA ŞERİFE BACI ANITI
İnebolu sahilinde Kastamonu yolunun
başladığı yerde arnavut kaldırımı döşeli
bir parkın içindeki Şehit Şerife Bacı Anıtı
bulunmaktadır. Anıtın plaketinde “Bu anıt
İstiklal Savaşı şehitlerinden Şerife Bacı’nın
anısını Cumhuriyet çocuklarına anlatmak için
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Aytaç
Yalman tarafından armağan edilmiştir. 4
Aralık 2001” yazılıdır.
Şehit Şerife Bacı Kurutuluş Savaşı’nda
İnebolu’dan Kastamonu ’ya cephane taşıyan
kahraman Türk kadınını temsil etmektedir.
Öte yandan Kastamonu Cumhuriyet
Meydanı’nda, İnebolu ilçesinin girişinde ve
Seydiler’de ilçe merkezinde anıt yapılır.
Adı bazı kuruma verilir. İşte onlar:
Şehit Şerife Bacı İlköğretim Okulu, Şerife
Bacı Öğretmen Evi, Kastamonu Şerife

Bacı Devlet Hastanesi, Kastamonu Şerife
Bacı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları
Hastanesi, İstanbul Büyükşehir Şehit Şerife
Bacı Lisesi, Türkiye İş Bankası Kastamonu.
Şerife Bacı Şubesi.
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KONCUK: BU MİLLETE İHANET
EDENLERİ KİM BAŞTACI EDEBİLİR?

Tokat’ta 2017 yılında
hizmete açılan
İmam Hatip Lisesine
Kurtuluş Savaşı
esnasında Mustafa
Kemal Atatürk’e
ölüm fetvasını
çıkaran Şeyhülislam
Mustafa Sabri’nin
adının verilmesi
birçok tepkiye
neden olurken,
kamuoyunda okulun
ismine tepkilerin
artması üzerine,
Siirt’in Baykan
ilçesinde teröristler
tarafından şehit
düşen 29 yaşındaki
Jandarma
Astsubay Üstçavuş
Yakup Akdağ’ın ismi
verildi.
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Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen İsmail Koncuk,
“Daha birkaç gün önce yedisinden yetmiş yedisine tüm
ülke olarak andığımız ve bıraktığı eserleri ve fikirleri ile
bir kez daha gurur duyduğumuz Atatürk ile sorunu
olan, Türk milletinin bu topraklarda verdiği var olma
savaşına çomak sokmaya çalışarak adeta işgal ve
işgalcilere kucak açan bir zata bugün övgüler dizilmesi
ülkemiz adına utanç verici bir durumdur” dedi.
Genel Başkan İsmail Koncuk açıklamasında
şu satırlara yer verdi; “Bugün Mustafa Kemal
ve silah arkadaşlarının sayısız bedeller
ödeyerek bizlere armağan ettiği demokratik,
Cumhuriyetimizin sayesinde bu topraklarda hür
ve bağımsız olarak, yaşamaktayız. Çevremizdeki
ülkelerde yaşanan savaşlar ve katliamlar evlerinden
yurtlarında olan milyonlar hesaba katıldığında,
düşman postalları altında çiğnenen mukaddes
yurdumuzu işgalden kurtaran ve yok olmak üzere
olan bir milleti yeniden ayağa kaldıran atalarımızın
ne kadar büyük anlamlı bir zafer kazandığını daha iyi
anlayabiliriz.
Hal böyle iken, fakr-u Zaruret içinde harap ve bitap
düşmüş bir milleti tarih sahnesinde var edebilmek
üzere bütün mevki makam ve saltanatı elinin tersi
ile iterek Anadolu yollarına düşüp, işgale, soykırıma,
emperyalizme karşı huruç harekatıyla Kurtuluş
Savaşımızı başlatan Mustafa Kemal Atatürk için
ölüm fetvası imzalayan bir şahsın adının sonradan
vazgeçilse dahi, bizzat Milli Eğitim Bakanlığı tarafından
bir okula verilişinin düşünülmesi milletimizi derinden
yaralamıştır.
Daha birkaç gün önce yedisinden yetmiş yedisine
tüm ülke olarak andığımız ve bıraktığı eserleri ve
fikirleri ile bir kez daha gurur duyduğumuz Atatürk
ile sorunu olan, Türk milletinin bu topraklarda verdiği
var olma savaşına çomak sokmaya çalışarak adeta
işgal ve işgalcilere kucak açan bir zata bugün övgüler
dizilmesi ülkemiz adına utanç verici bir durumdur.
Bundan daha elim ve daha vahim olarak sendikacı
kisvesi altında bu anlayışa destek olanların varlığı,
ülkemiz de işgalci, mandacı, Sevr sevdalısı hainlerin hiç
bitmeyeceğini göstermektedir.
Gelen tepkilerin ardından geri adım atılarak okula

Güneydoğu’da şehit olan bir kardeşimizin
adının verilmesi olumlu bir gelişme olsa da,
içeriden ve dışarıdan açıkça kuşatıldığımız
şu günlerde, bu topraklar, düşmandan
temizlenmek için canını ortaya koyanlar için
ölüm fetvası verenleri savunan mandacı bir
zihniyet; ülkemizin içinde bulunduğu ihanet
tehlikesini bir kez daha ortaya koymuştur.
Allah korusun, bir gün yurdumuz yeniden
açık bir savaşın içine girerse, yeniden bir işgal
durumuyla karşı karşıya kalırsa, bizler yollara
düşüp yeni bir kurtuluş hareketi başlatmaya

hazırız. Ne var ki, içimizdeki bazı nesebi
gayri sahihlerin, yine düşman saflarında yer
alacağı aşikardır.
Bu bakımdan her ne kadar Kurtuluş
Savaşımızın karşısında saf tutmuş bu zatın
isminin bir okula verilmesinden vazgeçilmiş
olsa da, bu işgalci zihniyet ile mücadele
etmek ve bu işin sorumlularından hesap
sormak, gelecekte bu topraklarda huzur
ve güven içinde yaşayabilmemiz adına bir
zorunluluktur.”

Hainlere ‘arka çıkmak’ sendikacılık mı?

Memur-Sen değil
‘Mustafa Sabri Efendi-Sen’!
Aklı olan bir Allah’ın kulu hele desin bu nasıl
iştir?
Bir memur konfederasyonun genel başkanı
çıkıyor akla ziyan laflar ediyor!
Ne diyor, ‘’Tokat’ta Mustafa Sabri Efendi’nin
isminin okul tabelasından kaldırılmasını
kınıyorum.’’
Kim bu muhterem Mustafa Sabri Efendi?
Milli mücadele döneminin baş hainlerinden
biri.
Dikkatinizi çekerim hain değil hainlerin başı!
Atatürk ve arkadaşları, işgal altındaki
vatan topraklarını cenabet çizmelerden
kurtarmak için kelle koltukta ortalara
düşerken, o mensubu olduğu İngiliz Muhibleri
Cemiyeti’nden aldığı emirler doğrultunda

hareket etti.
Milli mücadeleye destek veren din adamlarını
tek tek görevden aldı!
1919’da vatanı satan Damat Ferit
Hükümet’inin “Şeyhülislam’ıydı çünkü!
Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde
başlayan milli hareketi baltalamak için
elinden geleni yaptı.
Türk’ün küffarı denize dökmesinden sonra
yurtdışına kaçtı, 1924’te ülkeye girişi
yasaklandı, 1954’te de Mısır’da hizmet ettiği
İngiliz atalarına kavuştu!
Buraya kadar her şey normal…
Türk milleti Mustafa Sabri Efendi nice
işbirlikçilerini nice vatan-millet düşmanlarını,
nice hainleri gördü, biiznillah hepsini de tarihin
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çöplüğüne gömdü.
Burada sorun yok.
Sorun bu konfederasyon başkanının
sözlerinde!
Okuyunca, ‘’Şaka filan bu herhalde’’ dedim.
Şaka maka değil.
Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın twet
hesabından şunları yazdı:
‘’Tokat’ta ‘Mustafa Sabri Anadolu İmam
Hatip Lisesi’ tabelasının indirilmesini şiddetle
kınıyorum. İsmine tahammülsüzlük asla kabul
edilemez.’’
Adamın nasıl zoruna gitmiş bir haine görülen
reva!
Şimdi diyeceksiniz ki, ‘’Ben de bir şey
diyeceksin sandım. Memur-Sen ve Ali Yalçın
bu! Ne etseler normal!’’
Siz de haklısınız!
Bu onların ne ilk salvosu emin olun ne de son
olacak!
532 vatan evladının hayatına mal olan
Çözüm Sürecinin baş aktörü değil miydi
Memur-Sen!
‘Akil Adam’ olarak milleti uyuşturmak ve
milli reflekslerini yok etmek için dağ bayır
dolaşmadılar mı?
O dönem ki genel başkanları ‘’Çözüm sürecini
hayvanlar bile anladı bazılar anlamadı’’
demedi mi?
El cevap; dedi.
Ne noldu peki?
7 Haziran 2015- 6 Haziran 2016 tarihleri
arasında 337 asker, 182 polis ve 13 korucu
olmak üzere 532 güvenlik görevlisi şehit oldu.
Şehitlerin 513 çocuğu yetim kaldı. 76 şehre
238 ilçeye şehit acısı düştü.
Oysa o dönem Akil Adamlar listesi
hazırlanırken, Türkiye Kamu-Sen Genel
Başkanı İsmail Koncuk’a da ‘’Sen de gel’’ teklif
edilmişti.
Koncuk ne yaptı? Elinin tersiyle yırttı attı
davet mektubunu?
Birileri birilerinin gözünde ‘bir şey olmak’ için
bir yerlerini yırtarken, İsmail Koncuk ‘Aman
vatana bir şey olmasın’ diye çırpındı durdu!
Allah-u alem bunların derdi hiçbir zaman
temsil ettikleri memurlar olmadı!
2002’de 40 bin üyeleri varken bu rakamı 1
milyona çıkaran ağababaları için çalıştılar
hep.
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Memurun tabyası olmak yerine ‘ara bahçe’
olmaktan şeref duydular!
‘Yetkili sendika’ kimliği ile oturdukları tüm
toplu sözleşme masasında memuru hüsrana
uğrattılar!
Şişirme mişirme, baskıyla maskıyla 1 milyon
üyeleri var!
Peki Allah aşkına 1 milyon üyesi olan bir
sendika memur için tek bir eylem , miting vs.
yapmaz mı?
Onların derdi memur değil ki, hiç olmadı,
olmayacak da!
Onların derdi işte bu; Mustafa Sabri Efendi
gibi hainlere arka çıkmak!
Madem Mustafa Sabri Efendi’nin isminin
tabeladan indirilmesi bu kadar zorunuza gitti.
Adını siz yaşatın bari…
Sendikanın adını değiştirin;
İsminizi Memur-Sen yerine ‘Mustafa Sabri
Efendi-Sen’ yapın!

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Maraş:

“MUSTAFA SABRİ
DÖNEMİN FETÖ’SÜDÜR!”
Röportaj: Gökhan ALTUNKAŞ
Fotoğraflar: Yusuf Ziya ERARSLAN

“Açık söyleyeyim
Mustafa Sabri
dönemin ‘Fetö’sudur.
Sevr antlaşmasını
savunmuştur.
Elinden gelse Kuva-i
Milliye’ye karşı güç
de devşirebilirdi,
silahlı gücü olsa
onu da kullanırdı.
Ama gücü yetmedi
kaçtı gitti. Mustafa
Sabri bir fikir adamı
değil siyasi kişilik, bu
ülkeye düşmanlık
etmiş, ihanet etmiş
biridir.”

Mustafa Sabri Kimdir?
Mustafa Sabri Osmanlı’nın son dönemlerinde
bizzat mebus olmuş, Damat Ferit
Hükümetinde görev almış ve Şeyhülislam
olarak atanmış. Şeyhülislam görevinde iken
Kurtuluş Savaşı başlamıştı. O dönem Denizli
Müftüsü başta olmak üzere Kuva-i Milliye’ye
ve Atatürk’e destek veren pek çok müftüyü
görevden almıştır. Yakın arkadaşı Dürrizade
Atatürk hakkında ‘ölüm fetvası’ veren kişidir.
Kamuoyunda Mustafa Sabri’nin bu fetvayı
verdiğine dair haberler çıksa da bu doğru
değildir.
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Doğrudan kendisi Atatürk hakkında
‘ölüm fetvası’ vermemiş olabilir ama
biliyorsunuz Kurtuluş Savaşı başarıya
ulaşınca Yunanistan’a kaçmıştır. Yunanistan
(İskece) yaklaşık 5 yıl ‘Yarın’ isimli bir
gazete çıkarıyor. 1930’larda bu gazetede
Mustafa Kemal Atatürk ve milli mücadeleye
katılan arkadaşlarının ‘dinden çıktığını’
yani mürtet olduklarını yazıyor! Bu da bir
bakıma ‘öldürülmeleri’ hükmünü doğuruyor.

Aslında fıkhen bu doğru değildir yani
İslam’da ‘mürtet öldürülür’ diye bir hüküm
yoktur ama Mustafa Sabri ve bazıları
böyle düşünüyor. Dolayısıyla Mustafa
Sabri doğrudan olmasa bile Atatürk için
dolaylı yollardan ‘ölüm fetvası’ vermiştir.
Bu yazıdan sonra Türkiye Cumhuriyeti’nin
tepkisi üzerine Yunanistan’dan Mısır’a
gitmek zorunda kalıyor ve çizgisini burada
da devam ettiriyor.Son dönemlerde

Mustafa Sabri neden bu kadar tartışılır
oldu, bunun sebeb-i hikmeti nedir acaba?
Türkiye’nin geçirdiği bir cumhuriyet tecrübesi
var. Cumhuriyet hata yapmadı mı? Elbette
yaptı. Hiçbir yönetim hatasız olmaz.
Türkiye’de son dönemlerde bir kesim-dini
grup türedi. Bunlar sanki Türkiye ‘dinsizmiş’
gibi kendi kafalarındaki tıpkı İran’daki gibi
bir İslam rejimi hayaline kapıldı. İşte yakın
zamanda yaşadığımız aynı kafadakilerin
gerçekleştirdiği 15 Temmuz ihaneti var. Bu
dini grupların kafasında sadece Mustafa
Sabri de değil Şeyh Sait ve İskilipli Atıf gibi
pek çoğu kutsallaştırıldı. Bu insanlar ilmi
yönden nasıldır tek tek incelenmesi gerekir.
Mustafa Sabri’nin diğerlerine göre daha çok
ön plana çıkarılmasının nedeni gerçek bir
cumhuriyet muhalifi olması ve kitaplarında
kullandığı cümlelerdir.

yurdun tamamını işgal etti, dinsizleştirdi!’
Biliyorsunuz Kadir Mısırlıoğlu gibi adamlarda
aynı şeyi söylüyor, aynı yerden besleniyorlar
çünkü! Kurtuluş Savaşının ‘kurgu’ olduğunu
açıkça söylüyor. Kitabı aslında çelişkiler ve
iftiralarla dolu. Hem Vahdettin’in Atatürk’e
çok güvendiğini yazıyor, hem de Atatürk’ün
Vahdettin’e ihanet ettiğini…

Nedir o cümleler?
Mustafa Sabri bir kitabında şöyle diyor;
‘Türkiye 2. Endülüs’tür. Birinci Endülüs’ü
düşmanlar yıkmıştır, ikinci Endülüs’ü bizzat
kendi ellerinizle yıkıyorsunuz:’ Yani Mustafa
Kemal ve arkadaşlarını devleti yıkan ‘yıkıcı
bir unsur’ olarak gösteriyor. Biliyorsunuz
bugünlerde 15 Temmuz’la ilgili çirkin laflar
ediliyor. Batılı devletler 15 Temmuz’un
‘kurgu’ olduğunu söylüyorlar. Mustafa
Sabri aynı sözleri cumhuriyet için söylüyor.
Kurtuluş Savaşını ‘kurgu’ olarak görüyor.
‘Durup dururken İngilizler, Yunanlılar neden
gitti?’ diyor. Ona göre ortada Türk Milletine
ait bir zafer yok! Hatta kitabında aynen
şunları söylüyor: ‘Yunanlılar yurdun sadece
bir bölümünü işgal etmişti. Keşke tamamını
işgal etseydi. Hâlbuki Cumhuriyeti kuranlar
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Kurtuluş Savaşı ona göre neden bir
kurgudan ibaret, bunun kitaplarında
örneklendiriyor mu?
Mustafa Sabri Türk Milletinin canı
pahasına verdiği Kurtuluş Savaşını
‘danışıklı dövüş’ olarak görüyor. O siyasi
bir makam olan hilafeti ‘din’ olarak
görüyor. Diyor ki kitabında, ‘Dinden çıkma
(hilafetin kaldırılmasını böyle görüyor)
karşılığında basit ve aşağılık bir karşılık
olarak bağımsızlığı aldınız!’ Kurtuluş
Savaşıyla kazandığımız bağımsızlık, ona
göre ‘İslamsızlaştırma’ karşılığında alınmış
bir ücret! Aynen bu ifadeleri kullanıyor.
Bunlar çok çirkin ve anlamsız ifadeler.
Bu adam Türkiye’yi terk etmiş ve gittiği
yerlerde düşmanca tavırlarını devam
ettirmiş. Başka neler yapmış? Bazen
şizofrenik diyebileceğimiz belirtiler var. Bir
insan ülkesinde mebusluk yapacak, güya
Osmanlı’yı çok sevdiğini söyleyecek, bir
taraftan da diyecek ki, ‘Türkiye ve halkı
dinden çıkmıştır ben Türklükten istifa
ediyorum.!’ Ayrıca bu da yetmeyecek
Maturidilik’ten de istifa edecek. Daha da ileri
gidip bütün Maturidileri Mutezili ve sapkın
olmakla, özellikle kader konusunda ayete
karşı gelmekle suçlayacak. Mustafa Sabri
bu açıdan tipik selefi tavırlar gösteren biri.

Hem siyasal hem kimlik açısından bir bilim
adamına yakışmayan tavırlar sergileyen
biri. ‘Ben her durumda Arap’ı Türk’ten üstün
görürüm’ diyor. Kuran Arapça indirilmiş
olabilir, Peygamberimiz Arap olabilir ama
İslam’a göre bir ırkın diğer ırka üstünlüğü
olamaz!
Mustafa Sabri ona benzer kişiler neden
sık sık gündeme getiriliyor, daha doğrusu
neden kutsanıyor?
Ülkemizde bazı kesimler cumhuriyet muhalifi
olan herkesi bayraklaştırıyor. Birileri bunları
kaşıyor. Dikkat edin Mustafa Armağan,
Kadir Mısıroğlu gibiler Cumhuriyet’e
ve kurucusuna sövmeyi artık alışkanlık
haline getirdiler. Bir nevi intikam duygusu
yaşıyorlar. Bunlar Mustafa Sabri’nin

torunları ve devamıdır aslında.
Bu cumhuriyet düşmanlarının
bayraklaştırılması konusunda size 3 örnek
vereceğim. Birincisi malum Tokat’ta yaşandı.
Bir okula Mustafa Sabri ismi verildi. Peki, bu
isim verirken Türkiye aleyhine faaliyetlerde
bulunduğu, kaçtığı bilinmiyor muydu?
Elbette biliniyordu! Açık söyleyeyim Mustafa
Sabri dönemin ‘Fetö’sudur. Elinden gelse
Kuva-i Milliye’ye karşı güç de devşirebilirdi,
silahlı gücü olsa onu da kullanırdı. Ama gücü
yetmedi kaçtı gitti.

İkincisi de şu. Diyanet Vakfı’nın Ağustos
2017 yılında bir toplantı düzenledi. Adı
ne toplantının, ‘Mustafa Sabri’nin İslam
Düşüncesine ve Yeni Kelam Çalışmalarına
Katkısı!’
Kazanlı, Türkistanlı, Türkiyeli o kadar alim
varken neden Mustafa Sabri? Bu adamın
hiçbir orijinal görüşü olmadığı gibi ehl-i
sünnete ve yeni ilm-i kelama da karşı bir
adam. Ben toplantı özetlerini de tek tek
okudum. Bu toplantının çok iyi niyetle
yapıldığını düşünmüyorum. Birileri alet
oldu ve bunu kim düzenlediyse bunun
araştırılması gerekiyor!
Üçüncü örnek ise bir ekip tarafından Konya
Büyükşehir Belediyesi ile beraber ‘İslam
Düşünce Atlası’ oluşturuldu. Bu atlasta
o kadar İslam alimi varken, örneğin o

haritada Kazanlı meşhur alim Mercani
yok, Erol Güngör yok, Mümtaz Turhan yok,
İsmail Fenni Ertuğrul yok. Sol alt köşeye de
Mustafa Sabri’yi koyuyorsunuz. Mustafa
Sabri bir fikir adamı değil siyasi kişilik, bu
ülkeye düşmanlık etmiş, ihanet etmiş biridir.
Erol Güngör yok, Mümtaz Turhan yok, İsmail
Fenni Ertuğrul yok. Sol köşeye de Mustafa
Sabri’yi koyuyorsunuz. Mustafa Sabri bir
fikir adamı değil siyasi kişilik, bu ülkeye
düşmanlık etmiş, ihanet etmiş biridir.
TÜRKİYE KAMU-SEN DERGİSİ
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İŞTE ARKA ÇIKILAN
O HAİN!
Araştırma: Yusuf Ziya ERARSLAN
Gazeteci /Yazar

Kitaplarında Cumhuriyete,
Atatürk’e ve Türk Milliyetçilerine
söven, Türk Milletinin
emperyalistlere karşı verdiği milli
mücadeleyi aşağılayan, ülkemizin
işgalden kurtarılmasını ‘kurgu’
olarak nitelendiren ve yazdığı
şiirlerde ‘Türklükten istifa ettiğini’
tüm dünyaya ilan eden bir hain…
MUSTAFA SABRİ EFENDİ

KİTAPLARI KİN VE
NEFRET DOLU!
Sözde ulema Mustafa
Sabri Efendi’nin kaleme
aldığı ‘’Hilafetin İlgasının
Arka Planı’’ isimli kitapta
‘hilafetin kaldırılması’
bahane edilerek, Türk
Milletinin dünyada emsali
görülmemiş milli mücadelesi
aşağılanıyor, küçümseniyor.
Efendi bey daha da ileri giderek aklamantığa-milli ruha ve daha önemlisi İslam
inancına aykırı olarak Bizans çocuklarına karşı
verilen vatan müdafaasına önderlik eden Gazi
Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarına ağır
iftira ve ithamlarda bulunuyor!
Kitapta, vatan-millet-bayrak ve ezan için
canını ortaya koyan Türkiye Cumhuriyeti
Devleti’nin kurucusu Gazi Paşa’nın ‘düşmanla
işbirliği’ yaptığı, ‘Osmanlı’yı planlayarak
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parçaladığı’ gibi saçma sapan iddialar
pervasızca ortaya atılıyor.
Öte yandan yine Mustafa Sabri; yazdığı
‘’Mevkıf el-Akl ve’l-İIm’’ isimli kitabında
Atatürk’e ‘İslam düşmanı’ iftirasını atmaktan
da imtina etmiyor. Yine atadan-dededen Türk
olduğunu söyleyen bu zat, kitaplarında ve
söyleşilerinde ‘Türk Milliyetçiliği’ fikrine ve Türk
milliyetçisi- vatansever ne kadar aydın, yazar,
komutan varsa hepsine hakaretler yağdırıyor!
Mustafa Sabri, kaçtığı Yunanistan’da çıkardığı
Yarın gazetesinde 1927 yılında yazdığı şiirde
Türklüğüne tövbe ettiğini, Türklükten istifa
ettiğini açıklamıştı:
Yalnız Müslüman ve insan
Olarak kalmak üzere, Türklükten,
Şeref ve izzetimle istifa
Ediyorum Allah’ın huzurunda!...
...
Tövbe yarabbi tövbe Türklüğüme
Beni Türk milletinden addetme
İşte, ‘’Hilafetin İlgasının Arka Planı- Mustafa
Sabri’’ ve ‘’Mevkıf el-Akl ve’l-İIm- Mustafa
Sabri’’ kitaplarından bazı notlar:
‘’MUSTAFA KEMAL İNGİLİZLER’LE ANLAŞTI,
YUNAN İZMİR’DEN ÇEKİLDİ!’’
‘‘… Birinci Dünya Savaşının galibi devletlerin
her nasılsa Mustafa Kemal’e yenilmeleri
hususudur. Bu devletlerin İzmir’de Mustafa
Kemal’e yenilmeleri akledilir bir şey değildir. O
sırada galip devletler istediklerini yapabilecek
konumdaydılar. Ancak İngilizler dahice bir
plan tasarlayarak Mustafa Kemalle anlaşıp
İzmir’den çekildiler. Böylece güya ona yenilmiş
ve çekilmek zorunda kalmışlardı. Mustafa
Kemal muzaffer komutan ilan edilmişti.
İngilizler ise bunun karşılığında birçok büyük
kazançlar sağladılar. Meselâ Hilafetin ilgası
gibi...’’
‘’Hilafetin İlgasının Arka Planı- Mustafa Sabri’’

‘’OSMANLI ATATÜRK YÜZÜNDEN
PARÇALANDI’’
‘’(Atatürk) Kendisinin devlete hizmet ettiğini,
birkaç vilayetini kurtardığını söyleyecek,
bununla övünecek. Oysa vilayetlerin birkaç
misli fazlasını Birinci Dünya Savaşında ordu
komutanlığı yaptığı yerlerde kaybetmiştir.
Gerçekten, İttihatçı ve Kemalistler sayesinde
Osmanlı devleti parçalanmıştır. O zamana
kadar Türkiye, büyük devletlerden sayılırken,
daha sonra Üçüncü Dünya devletleri
grubuna dahil edilmiştir.’’
‘’Hilafetin İlgasının Arka Planı- Mustafa
Sabri’’
‘’MUSTAFA KEMAL VE ARKADAŞLARI
OSMANLI DEVLETİNE İSYAN EDİP ONU
YIKTILAR’’
‘’…Mustafa Kemal ve arkadaşları çeşitli
nimetlerinden istifade ederek yetiştikleri,
sonra da memur olarak hizmetine girdikleri
Osmanlı devletine isyan ettiler ve onu yıktılar.
Osmanlının isim ve resmini silmek için tüm
imkânlarını seferber ettiler. Hatta, Osmanlı
devleti kalıntısı olduğu gerekçesiyle feslere
asılan düğmelerin kaldırılması yolunda
Meclise bir kanun teklifi dahi sunuldu.’’
‘’Hilafetin İlgasının Arka Planı- Mustafa
Sabri’’
İZMİR SAVAŞARAK DEĞİL YUNAN’I İKNA
EDEREK GERİ ALINABİLİR MİŞ!
‘’Yunanlıların İzmir’i işgaline siyasi görüşmeler
yoluyla son vermek mümkündü. Böylece
Anadolu’nun yansı savaşın getirdiği bu
büyük yıkımdan kurtulabilirdi. Zira, Mustafa
Kemal’in İzmir’i askeri kuvvetleriyle geri
almasından önce, İtilaf devletleri kendi
aralarında Yunanistan’ı Anadolu’dan
çıkarmak üzere anlaşmışlardı. Oysa daha
önce Yunan ordusu Ankara kapılarına
kadar ilerlediği sıralarda Mustafa Kemal,
geri çekilmeyi veya kaçmayı düşünüyordu.
Yunanlıların savaş siyaset ve idaresindeki
hataları, Mustafa Kemal’in başarısının en
önemli etkeni olmuştur.’’
‘’Hilafetin İlgasının Arka Planı- Mustafa
Sabri’’

MİLLİ MÜCADELE SABRİ EFENDİYE GÖRE
‘HALİFEYE İSYAN’DI!
‘’Onların halifeye ayaklanmaları, Yunanlıları
kovmak ve İzmir’den çıkarmak için olsaydı,
İzmir’in geri alınmasından sonra, isyanlarının
son bulması gerekirdi. İzmir’i dine hizmet için
değil, dinden ayırdıkları dünyalarına hizmet
için fethetmişlerdi.’’
‘’Hilafetin İlgasının Arka Planı- Mustafa Sabri’’
TÜRK’ÜN SİMGESİ KURT EFENDİYE GÖRE
TÜRKLERİN PUTU!
‘’Onlara göre Türklerin vicdanındaki
İslâm inancına alternatif olarak, eski Türk
uygarlığındaki cahili antik inançlar örneğin
eski Türk putu Bozkurt yeniden ihya edilmeli
ve Türk halkının vicdanına yerleştirilmelidir. Bu
put için birçok marşlar yazılıp söylenmekte ve
hükümetin posta pullarında Bozkurt resimleri
yer almaktadır.’’
‘’Hilafetin İlgasının Arka Planı- Mustafa Sabri’’
ATATÜRK’E ‘İSLAM DÜŞMANI’’ YAFTASI…
‘’Mustafa Kemal’in laik devrimlerinden sonra
İslâm hükümleri ayaklar altına alınmış ve
ezilmiştir. Eski anayasadaki “Devletin dini
İslâm’dır” maddesi çıkarılmış, İsviçre medenî
hukuku uygulamaya sokulmuş, şapka giyme
zorunluluğu getirilmiş, Müslüman hanımların
Müslüman olmayan erkeklerle evlenmeleri
yasallaşmış, resmî yeminlerde Allah’ın
adıyla yemin etmek yasaklanmış ve daha
sayamayacağımız bir sürü şey yapılmıştır.’’
(Mustafa Sabri-Mevkıf el-Akl ve’l-İIm)
TÜRK BİRLİĞİ FİKRİNE TEMELDEN KARŞI!
“Turancılık önce muhtelif Türk lehçeleriyle
konuşan toplulukları bir araya getirip, sonra
bu topluluklardan ve Türk asıllı Macar, Bulgar
ve Finlilerden müteşekkil, ırk esasına dayanan
bir birlik ve pakt oluşturmayı hedefler.
Gayrimüslim olan bu topluluklarla ittifak ve
birliği, İslâm birliğine tercih ederler.’’
‘’…Bu adam ve benzerleri, İslâm dinini,
Türkler üzerindeki Arap kültür işgali olarak
değerlendirirler. Onlara göre İslâm, Arap
kültürünün mahsulüdür ve bununla Türk
kültürünü işgal etmişlerdir.’’
(Mustafa Sabri-Mevkıf el-Akl ve’l-İIm)

TÜRKİYE KAMU-SEN DERGİSİ
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İSRAİL,

PEŞMERGE’Yİ

NEDEN DESTEKLİYOR?
Ali Kerküklü

(Irak’taki Türkmenlerin Sessiz Çığlığı Kitabının Yazarı)

Bağımsız “Kürt Devleti’’ne destek veren yegane
devlet şimdilik İsrail’dir. İsrail tarihi boyunca
stratejik ilişki kurmaya çalıştığı Peşmergelerin
Irak’ta bir “Kürt devleti” istediğini gizlemiyor.
Bölgede böyle bir devletin “ikinci İsrail’in”
kurulması ile İsrail üzerindeki baskıyı ve
yoğunluğu azaltmış olacak. Bu ”Kürt devleti”
Akdeniz’e de ulaştığı takdirde İsrail’in Arap
olmayan komşusu olacak bir kere. Irak’ın
bölünmesi, Suriye’nin bölünmesini daha
da kolaylaştıracak. Bu, Türkiye ve İran’ın
iç dengelerini bozabilecek bir süreci de
beraberinde getirecek. Artan gerilimle birlikte
bölge etnik çatışma arenasına dönüşecek.
Sonuçta Ortadoğu’nun parçalı yapısı daha
parçalı hale gelecek. Bu da İsrail’in bölge
siyasetine muarız cepheyi daha da zayıflatacak.
Yani, İsrail, kara kaşı kara gözleri için Irak
Kürtlerine bir devlet kazandırmaya oynamıyor.
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Bir “Kürt devleti” kurulması süreci ve sonrasının
ortaya çıkartacağı sonuçlara oynuyor.
Peşmerge, Irak ve Suriye’nin başlıca düşmanı
İsrail ile ittifak halindedirler ve bunun
sonucunda, ‘’Büyük İsrail’’ özlemi Peşmerge’nin
”Sözde Kürdistan” projeleriyle hemen hemen
mükemmel bir şekilde uyuşmaktadır.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, “Irak’taki
Kürtler bağımsız devlete sahip olmalı. Kürtler,
Batı’nın dostu ve bizimle aynı değerleri paylaşan
bir halk. İsrail, Kürtlerin bağımsızlık umutlarını
desteklemeli” ifadelerini kullandı.
İsrail’in toprak anlamında stratejik bir derinliği
yok. Bunun için Arap kuşağında, Arapların
Araplarla ya da Arap olmayanlarla bir
çatışmaya sürüklenmesini istiyor. İsrail’in
bölgedeki projesi, Irak, Türkiye, Suriye ve İran
topraklarında bağımsız bir “Kürt devleti”
kurdurmaktır!

TÜRKİYE KAMU-SEN DERGİSİ
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Şah-Vezir-Piyon
1963’te İran ve İsrail’in iki üst düzey yetkilisi
Paris’te bir araya geldiler. İsrail, peşmergenin
kendilerinden yardım istediğini ve İsrail
çıkarlarının peşmergeye yardım etmeyi
gerektirdiğini, ancak bu yardımı İran’ın onayı
olmaksızın yapmak istemediklerini açıkladı.
MOSSAD Başkanının bir röportajında ifade
ettiği gibi İran Şahını düşündüren bir durum
vardı. Peşmergenin girişimini Irak’ı tedirgin
etmesinden dolayı onaylasa da, peşmergenin
Irak’ta özerk bir yönetime kavuşması halinde
bu durumun kendi ülkesinde yaşayan Kürtleri
etkilemesinden korkuyordu. Kürt isyanı kısa
vadede her iki ülkeye de yararlıydı. İsrail’e
karşı Irak’ın Suriye ve Ürdün’e takviye güç
göndermesine engel olurken, bir yandan da
İran için çok önemli olan Huzistan’dan ve Arap
kıyılarından Irak’ın güçlerini geri çekmeye
zorlayacaktı.
1963 Haziran’ında KDP Politbürosu aracılığıyla
İsrail ile ilişki kurulur. O tarihte Kamuran Ali
Bedirhan vasıtasıyla Paris’te Celal Talabani
ile Şimon Peres arasında gizli bir görüşme
gerçekleşir. Bu görüşmede Celal Talabani,
Peşmergelere ağır silah yardımı yapılması için
çağrıda bulunur. Bu görüşmenin ardından
Celal Talabani’nin eşi Hero’nun babası İbrahim
Ahmed başkanlığında Ömer Mustafa Debabe
ve Seyid Aziz Şemzini’den oluşan bir heyet İran
üzerinden İsrail’e gider.
Celal Talabani’nin kayınpederi İbrahim Ahmed,
MOSSAD Başkanı Meir Amit (1963 – 1968) ile
de görüşür. Kendisinden bazuka, mühimmat,
tüfek, para ve benzeri yardımlar isteri. İran,
İsrail’den gönderilen yardımların toprakları
üzerinden aktarılmasına izin verir, kapılarını açar.
Herhalde İsrail ve İran bu yardımları Allah rızası
için yapmıyordu. Bu yardımların mutlaka bir
bedeli olacaktı.
İsrail açısından Iraklı Kürtlere verilen desteğin
iki önemli nedeni olduğu açıktır. Birincisi isyanın
sürmesi Irak’ta istikrarsızlık yaratmakta ve
Bağdat hükümetini askeri, siyasi ve ekonomik
anlamda yıpratmaktır. İkincisi peşmerge, Arap
topraklarına sızmakta ve bilgi edinmekte zorluk
çeken İsrail’in bölgedeki gözü kulağı olmaktı.
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İsrail, kurulan ilişkiler kapsamında Kürt istihbarat
örgütünün (PARASTİN) şekillenmesine de
yardımcı olur. Amaç Irak hakkında İsrail için
istihbarat toplamaktı. MOSSAD, peşmerge
istihbaratçıları yetiştirir. PARASTİN’nin başına
da Mesud Barzani getirilir.
Mesud Barzani, “Barzani II” adlı kitabında: “O
zaman bir güvenlik ve istihbarat varlığına ihtiyaç
duyuldu. Bu örgütün (PARASTİN) kurulması
görevi bana tevdi edildi. İlk başta Şekib Akravi,
Muhammed Aziz Kadir, Franso Hariri (18 Şubat
2001’de Erbil’de öldürüldü), Fahir Mergesori
ve diğerlerinden yardım alıyordum” diye ifade
ediyor.
İsrail’in yardımlarını öncelikle İran topraklarından
geçirip, oradan SAVAK’ın (Devlet İstihbarat ve
Güvenlik Örgütü) Iraklı Kürtlere teslim ettiğini
söylemekte yarar var.
Araştırmacı Edmond Gharib “Irak’taki Kürt
Meselesi” adlı kitabında MOSSAD ve SAVAK’ın
ortaklaşa kurdukları Kürt istihbarat biriminin
(PARASTİN), elde ettiği tüm bilgileri İran ve İsrail
istihbarat teşkilatlarına aktardığını yazıyor.
İranlı ve İsrailli müsteşarlar, teknik personel
ve subaylardan oluşan dinamik bir teşkilat
kurdular. Bu teşkilat, Barzani’ye çalışacaktı.
Müsteşarlar yönetimde üç ay kalacak ve
Tahran’daki MOSSAD yetkilileri periyodik
olarak onları ziyaret edeceklerdi. Bunun
yanında başkan yardımcıları, İsrail ordusundan
tümgeneral rütbesindeki subayların da
ziyaretleri olacaktı.
İsrailli yazar Benjamin Beit Hallahmi ise “The
İsrael Connection: Who İsrael arms and why /
İsrail bağlantısı: İsrail Kimi Neden Silahlandırıyor”
adlı kitabında Barzani ile İsrail arasında ki bu gizli
ilişkiyi şöyle anlatıyor:
“Irak’taki Kürtler her zaman İsrail’in ilgi alanı
dahilindeydi… MOSSAD’ın Kürtlere desteği
1958’de başladı. Askeri danışman, silah ve
cephaneyi kapsayan daha geniş çaptaki
yardım ise 1963’de uygulamaya kondu.
Ağustos 1965’de İsrailli askeri uzmanlar
peşmergeler için Irak’ın kuzeyinde dağlık bir
bölgede eğitim kampları oluşturdu. Haziran
1966’da Başbakan Levi Eschol, peşmerge

yetkililer ile görüşmeler yaptı. 1967 Arap – İsrail
savaşı sırasında peşmergeler İsrail’in de teşviki
ile Irak Hükümeti’ne saldırılar düzenlediler ve
Irak ordusunun diğer Arap ülkelerine yardım
etmesini engellediler. Savaş sırasında Mısır
ve Suriye birliklerinden ele geçirilen Sovyet

yapımı silahlar peşmergeye verildi. Her ay İsrail
tarafından yaklaşık 500.000 dolarlık bir para
yardımı da peşmergelere ulaştırılıyordu. Molla
Mustafa Barzani önce 1968 ve 1973 yıllarında
İsrail’i iki kez ziyaret etti.”

İsrail Eski Başbakan’ı Menahem Begin’in, İsrail
Peşmergelere para, silah ve eğitim sağladı!
İsrail’in isyancılara giderek artan desteğinin
en sembolik göstergelerinden biri Eylül
1968’de Mesud Barzani’nin babası Molla
Mustafa Barzani’in İsrail’e yaptığı ziyaret olarak
gösteriliyor. Barzani kendisini kabul eden
İsrail Savunma Bakanı Moşe Dayan’a hediye
olarak bir ‘Kürt Hançeri’ ile birlikte Türkmen
şehri Kerkük’ün petrol rafinerilerinin nasıl
vurulabileceğinin planlarını da veriyor. Barzani,
İsrail ile ilişkilerinin devamında 1973’te İsrail’e
ikinci kez ziyarette bulunuyor. Kürtçe konuşan
çocukluk arkadaşı Irak Yahudilerden 1950’den
beri İsrail’de yaşayan David Gabayi’nin evinde

kalıyor. Saklanan bu ziyaretler, 28 Eylül 1980
de İsrail Başbakan’ı Menahem Begin’in, İsrail’in
peşmergeye para, silah ve eğitim sağladığını
ilk kez açıklaması ve 29 ve 30 Eylül tarihli İsrail
gazetelerinin Barzani’nin 1960’larda ve 1970li
yılların başlarında İsrail’e birkaç gizli ziyaret
gerçekleştirdiğini yazmaları üzerine su yüzüne
çıkar. Şubat 2004’te Radikal gazetesinden
Murat Yetkin’in sorularını yanıtlayan İsrail
Dışişleri Eski Müsteşarı Alon Liel de 1960’larda,
70’lerde Mesud Barzani’nin Molla Mustafa
Barzani’ye İsrail’in destek verdiğini gizlemiyordu.

MOSSAD Generali Sagi Chori: Barzani’yi Biz Eğittik
1960’lı yıllardan itibaren İsrail istihbarat Servisi
MOSSAD’a bağlı olarak Irak’ın Kuzeyinde görev
yapan General Sagi Chori, Kürt devletinin kendi
projeleri olduğunu söyledi. Irak’ın Kuzeyinde Kürt
isyanlarına komutanlık eden, savaş planlarını

bizzat kendi eliyle yapan Chori İsrail-Kürt
dergisinin 2010 Nisan sayısındaki röportajında,
“Peşmergeleri eğitmek için uçakla İsrail’e
bizzat ben götürdüm. Kürtlere savaşmayı ben
öğrettim” diye belirtti.

Irak Hükümetine Sığınan Mesud Barzani’nin
Ağabeyi Ubeydullah
Irak hükümeti, 1973 yılı sonunda üç KDP’liyi
yanına çekmeyi başarmıştı. Bunlardan ikisi,
KDP politbüro üyeleri olan Aziz Reşit Akravi ve
Haşim Hasan Akravi idi. Bu ikili İsraillileri çok
iyi tanıyorlardı. Aziz Akravi, 1962 yılında Irak
ordusundan kaçarak Kürt isyancılarına katılmıştı.
İsrail’i de ziyaret eden Akravi, peşmerge -İsrail
ilişkilerinin boyutlarını çok iyi biliyordu. Daha önce
peşmergelerin Irak ordusuna karşı yaptıkları
saldırıların planlamasında görev almıştı.
Şüphesiz Iraklıların safına geçince, Kürt isyanına

yapılan İsrail müdahalelerinin çoğunu Irak’a
anlatmıştır.
Barzani’yi “diktatör” olmakla suçlayan KDP’nin
politbüro üyesi Aziz Akravi’nin, hükümet safına
geçmesi, Irak hükümeti için özellikle yurtdışında
önemli bir propaganda kozu olmuştu.
Haşim Akravi’ye gelince, ona da Irak
hükümetince belediye işlerinden sorumlu bir
devlet bakanlığı görevi verilir.
Sonraki dönemlerde Haşim, Irak hükümet
temsilcisi sıfatıyla Paris’e bir ziyaret düzenler.
TÜRKİYE KAMU-SEN DERGİSİ
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Bu ziyaretin amacı, Irak hükümetinin
peşmergelere iyi niyetli yaklaştığını göstermektir.
Haşim Akravi bu ziyaretinde Associated
Pres Haber Ajansı muhabirine, Barzani’nin
karargahına İsrailli danışmanların geldiğine
gözleriyle tanık olduğunu ve Barzani’nin de İsrail’i
iki kez ziyaret ettiğini söylemekten çekinmez.
Ayrıca Mesud Barzani’nin ağabeyi, Molla
Mustafa’nın büyük oğlu Ubeydullah, Al-Rısalah
isimli Kuveyt gazetesine verdiği demecinde
babasının ayrılıkçı olduğundan dem vurmuş
ve kardeşi Mesud ve İdrisle birlikte İsrail’i (Tel
Aviv) ziyaret ettiklerini söylemiştir. Ubeydullah,
Barzani’nin sürekli İsraillilerle işbirliği yaptığını,
Iraklılara düzenledikleri bütün saldırıların
İsrailliler tarafından planlandığını açıklamaktan
çekinmemiştir. Ve şunları eklemiştir:
“Babam mutlak suretle İsrail güdümlüdür.
Karargahında sürekli olarak hain babama
danışmanlık yapan İsrail subayları vardır.
Babam onlardan aldığı talimatı kardeşlerim
Mesud ve Barzan’a iletir. Onlar da
düşünmeksizin bu emirleri yerine getirirler.”
20 Nisan 1974’de Milliyet gazetesinde yayınlanan
demecinde de Ubeydullah Barzani, babasını
“işbirlikçi olmak ve Kürtleri emperyalist oyununa
alet etmekle” suçluyordu.
Barzani’nin oğlu suçlamaları daha da ileri
taşıyarak: “Irak hükümeti Bağdat’ı da Kürtlere

MOSSAD Başkan ve
Yardımcıları Irak’ın
Kuzeyinde Görev Yapıyor
Hemen hemen tüm MOSSAD başkan ve
yardımcıları Irak’ın Kuzeyinde görev yapmış ve
peşmerge ile yakın ilişkide bulunmuştur. Irak’ın
Kuzeyinde görev yapan MOSSAD başkan ve
yardımcıları: Reuven Shiloah (1949-1962) ,Meir
Amit (1963-1968) ,Zvi Zamir (1968-1974).
Zvi Zamir’den boşalan MOSSAD Başkanlığı’na
Yitzhak Hofi (1974-1982) atanmıştır. Yitzhak
Hofi’nin yardımcılığına ise David Kimche
atanır (1976-1980). İkisi de daha önce Irak’ın
Kuzeyinde görev yapmışlardı. Bir süre sonra
MOSSAD’ın Başkan Yardımcılığına David
Kimche’nin yerine, Nahum Admoni getirilir
(1980-1982).Nahum Admoni (1982 – 1989)
seneleri arasında MOSSAD Başkanlığı
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verse, babam yine Irak hükümetinin teklif ettiği
özerkliği kabul etmeyecektir.” diyordu. Ubeydullah,
Mısırlı gazeteci Muhammed Hasaneyn Heykel’e
babası Barzani’nin yanında her zaman İsraillilerin
bulunduğunu ve bunların Irak’ta casusluk
yaptığını söyledi. Akravi ise, 12 Aralık 1974’te
Christian Science Monitor gazetesine verdiği
demeçte; İsraillilerin Irak’ın Kuzeyinde görevlerinin
İsrail’i ilgilendiren konularda bilgi toplamaktan
ibaret olduğunu açıkladı.
Yeniden Özgür Gündem gazetesinde 1 Aralık
2002 tarihli sayısında KDP-MOSSAD ilişkisiyle
ilgili şu satırlar yer alıyordu: “KDP’nin en çekirdek
istihbarat örgütü PARASTİN’deki profesyonellerin
hemen hemen hepsinin istihbarat eğitimini
İsrail’de görmesi, iddiamızı yeterli düzeyde
ispatlama gücüne sahiptir. Bu o kadar güçlü bir
ilişki ki, Irak’ın Kuzeyinde iki parti arasında geçen
bir olay şöyle bir kıskançlığa da yol açmıştır:
Irak’ın Kuzeyinde bulunan Özgür Çalışma
Partisi/Parti Kari Serbxwe (PKS), KDP
tarafından kapatıldı. Bu olaya Avrupa’dan tepki
gösteren PKS Başkanı Abdulhalik Zengene şöyle
bir enteresan açıklama yapıyordu: “Partimizin
kapatılmasındaki gerekçe doğrudur, biz İsrail
devleti ile ilişki içerisindeyiz. Fakat böylesi bir
kapatma gerekçesi ile yalnız PKS değil, tüm
Barzani ailesi kapatılmalıdır. Çünkü bu aile İsrail’e
göbekten bağlıdır.” ifadesini kullandı.
koltuğuna oturacaktır. Nahum Admoni da
Irak’ın Kuzeyinde görevli olarak bulunmuştur.
Nahum Admoni’nin yardımcılığına getirilen
Menahem ‘Nahik’Navot (1984-1986 )Irak’ın
Kuzeyinde görev yapanlar arasındadır. Nahum
Admoni’nin yerine MOSSAD koltuğuna 1989
– 1996 yılları arası Shabtai Shavit oturacaktır.
O da Irak’ın Kuzeyinde görev yapmıştır. 1998–
2002 yılları arasında MOSSAD Başkanlığını
yapan Efraim Halevy de Irak’ın Kuzeyinde
görevlendirilenlerden biridir. Her halde
Irak Kürtlerine insani yardım götürmek için
gitmişlerdir!!!! Bu ünlü isimlerin Irak’ın Kuzeyinde
peş peşe görevlendirilmeleri, bölgenin İsrail
için ne kadar büyük bir öneme sahip olduğunu
göstermiyor mu? Bölgenin önemi İsrailliler için
her geçen gün daha da arttı. Kutsal topraklara
duyulan sevgi ve enerji kaynaklarına gösterilen
ilgi, İsrail’i Irak’ın kuzeyi ve peşmergenin sevdalısı
haline getirdi.

Dayan Kerkük
Men de Türk’em seni bir ben anlarım
Nerde balalarım nerde canlarım
Zebil ziyan olmuş masum kanlarım
Canlar pazardadır yorulmuş Kerkük
Kıyılan canların “çocukmuş” adı
Fezayı titretir sabi feryadı
Donuk gözlerinde kalmış muradı
Zalimin zulmüyle karılmış Kerkük
Umutlar tükenmiş ölüm kol gezer
Kan emen Vampirler mazlumu ezer
Her adım işkence her taraf mezar
Susuz toprak gibi yarılmış Kerkük
Sen Türkmen yurdusun asildir boyun
Bayat Türklerinden geliyor soyun
Bir gün son bulacak bu çirkin oyun
İman taşlarıyla örülmüş Kerkük...
(Sevim Yakıcı)
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BARZANİ’NİN
ARKASINDAKİLER

Emrah BEKÇİ
Araştırmacı / Yazar

Öyle bir ülkede yaşıyoruz ki; kendimizden
sandığımız insanlar tarafından kendi
silahlarımızla vuruluyor, bu yetmezmiş
gibi dışarıdan ise aynı tayfa tarafından
yıpratılmaya-yıkılmaya çalışıyoruz.
15 Temmuz 2016 Türkiye için bir milat…
Türkiye’nin senelerce içinde bulunduğu ve
sıyrılmaya çalıştığı, bağımsız yaşamak için
çırpındığı, bağlarını kopardığı bir milattır
15 Temmuz. Her şer’de bir hayır, her hayır
da şer’in olduğu gibi; 15 Temmuz ‘FETÖ
Kalkışması’, ülkemizin misaklarında yaşayan
milletimizin, devletine ne kadar güvendiğinin
açık delili oldu. Türk Milletini yıpratmaya,
akli dengesini bozmaya ve bu vesile ile
devletimizi ele geçirmeye çalışan hainler, 15
Temmuz sonrası, birbirine kenetlenmiş ‘et ve
tırnak’ olmuş aziz-asil milletimizi karşılarında
görünce, ruhen-bedenen enkaz haline
geldiler.
Geçmişte ilahi kelamlar, şehit kanları ile
sulanan vatan topraklarımız, 15 Temmuz’da
bir milli mücadele savaşı vermiş, bedeli kansa
kan, cansa can olarak peşinen ödenerek
‘devlet ebed müddet’ olarak atiye doğru hızlı
adımlarla yürümeye başlamıştır.
15 Temmuz’u düzenleyen hainlerin yurt dışı
uzantısı ifrit yuvaları halen aktif bir şekilde
çalışmakta.
Türkiye’nin hızlı büyümesi ve dışa
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bağımlılığının azalıp, milli konularda kendine
yetmesi, uzun vadede stratejik planları olan
ülkeleri endişelendirip, planlarını tarihsel
olarak öne çekmelerine neden olmaktadır.
İşte bu düşmanca planlardan birisi
Türkiye’nin Ortadoğu coğrafyasında lider
olmasının önünü kesmeye çalışan ABD ve
İsrail güdümlü ‘’Irak Kürt Bölgesinde yapılan
Bağımsızlık Referandumu’’dur. Ülkemizin
atiye doğru hızla koşmasını yavaşlatan
uluslararası büyük bir oyunla karşı karşıyayız.
Bu oyunu bozmak, devletimizi idare eden
aydın zihinlerin milli düşüncelerini en iyi
şekilde kullanmaları, verilecek olan stratejik
kararların zamanlamasının yerinde olması,
yapılacak olan yaptırımların ülkemizi atide
huzurlu nefes aldırmasının hesabından
geçmektedir.
Irak Bölgesel Kürt Yönetimi ve yapmış
olduğu referandum ile alakalı olarak, başta
devletimizi idare eden erkler ile ülkemizin
medyası birlik içinde davranıp gereken
tepkiyi göstermiştir. Televizyon kanallarında
uzman-araştırmacı-STK-Politikacıların
davet edilmesiyle ülkemizde yaşayan
vatandaşlarımız konu hakkında genel olarak
bilgi edinme olanağı bulmakta, gerek sosyal
medya, gerek ise sosyal yaşantısında gerekli
tavrı takınmakta, devletinin alacağı kararlar
ile samimiyetine güvenmektedir.

Televizyon kanallarında konuşmacıların
sırayla söz alarak konuyu değerlendirmeleri,
yapılan referandumun ve Türkiye’nin
güneyinde bağımsızlığını ilan edecek olan bir
Kürt devletinin var olması, bütün dünyanın
basit basın açıklaması ile konuyu tenkit
edip geçiştirmeleri Türkiye için hayra işaret
olmayacağı bilinmelidir.
Türkiye’nin güneyinde kurulacak olan bir Kürt
devletinin kime, neye, niçin sakıncası olabilir?
Makalemin ana konusunu teşkil eden ve
buzdağının arkasındaki önemli bir gerçeği
sizlere arz edeceğim.
Irak’ın Kuzeyinde kurulacak olan bir Kürt
devleti, Irak’ın kontrol edilmesine, dolayısı ile
Körfez Bölgesinin kontrol edilmesine, netice
olarak da Ortadoğu’nun kontrol edilmesine
neden olur.
Peki, kimler ABD’nin Ortadoğu politikasında
bir Kürt Devleti strateji olarak çok önemlidir.
Kuzey Irak’ta Bağımsız bir Kürt Devleti
demek; Ortadoğu’nun üç büyük etnik

yapısı olan Türkler, Farslar ve Arapların
kesişme noktasında yer almak demektir.
Ortadoğu’da, Türklere, Farslara ve Araplara
rağmen ABD’nin politika geliştirmesi ve
sonuç almasının zor olduğu bilinmektedir.
Bundan dolayı Irak’ın Kuzeyinde kurulacak
olan ABD ve İsrail güdümündeki bir Kürt
Devleti, başta ABD ve İsrail’in jeostratejik ve
inançsal ülkülerine uyum sağlamaktadır.
Irak Kürt Bölgesinin coğrafi konumu,
doğusunda İran’ı, kuzey doğusunda
Azerbaycan’ı ve Kafkasları, kuzeyinde
Türkiye’yi, batısında Suriye’yi ve güney
batısında İsrail, Ürdün ve Lübnan’ı kontrol
etmeye elverişlidir. Irak Kürt Bölgesi beş
asır boyunca dünya olaylarının belirlendiği
yer olan Avrasya’ya açılan kapıdır. Dünya
nüfusunun %75’i Avrasya’da yaşamaktadır.
Bilinen enerji kaynaklarının dörtte üçüne
sahiptir. Bu vaziyet yüzyıllık planları olan
ülkelerin iştahını kabartmaktadır.
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1991’de Körfez savaşından sonra,
Basra Körfezi’ndeki özel güvenlik
düzenlemeleri, ekonomik olarak
yaşamsal olan bu bölgeyi bir
Amerikan askeri koruma bölgesi
haline getirmiştir. Avrasya’yı büyük
bir satranç tahtasına benzeten
Brzezinski, bölgeyi dört parçaya
ayırmıştır.
1-Ortadoğu, 2-Türkiye, 3-Kafkaslar
ve 4-Orta Asya cumhuriyetlerini
“Güney” olarak adlandırmıştır.
ABD’nin Avrasya’daki seçeneklerinin
ve önceliklerinin korunabilmesinin
yollarından birinin “Güney”in tek
bir oyuncu eline geçmemesinde
olduğunu ileri sürmüştür.
Kısacası Irak’ın stratejik konumu
Basra’yı kontrol etmede, Basra’nın
ise Ortadoğu’nun kontrolünde bir
basamak konumundadır. Brzezinski,
Türkiye, İran ve Azerbaycan’ı önemli
jeopolitik merkezler olarak görürken,
Türkiye ve İran’ın bir ölçüde sınırlı
kapasiteleri dâhilinde jeostratejik
olarak etkili olduklarını da ifade eder.
Irak’ın kuzey bölgesi (Günümüzdeki
Kürt Bölgesel Yönetimi) jeopolitik
olarak Türkiye ve İran’a komşu,
Azerbaycan’a ise çok yakındır.
Bundan dolayı, Irak Kürt Bölgesini
elinde tutan bir güç, jeopolitiği güçlü
Türkiye, İran ve Azerbaycan üzerinde
etkili olma imkânına kavuşacaktır.
Türkiye Avrasya’ya açılan en emin
kapıdır. Bu kapının zayıflatılması:
1- Azerbaycan başta olmak üzere
soy ve dil bağı ile aynı olan Türk
Cumhuriyetleriyle, Türkiye arasına
bir bariyer inşa edilmesine neden
olacaktır.
2-Doğu sınırımızda bulunan Rusya
Federasyonu güdümlü Ermenistan’ın
‘’Büyük Ermenistan’’ ülküsüne bir
adım daha yanaşacaktır.
3-İran, Rusya, Türkiye, Azerbaycan
arasındaki enerji ve ekonomi çıkarların
zedelenmesine neden olacaktır.
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4- Osmanlı Devleti’nin çöküşüyle
‘Sevr’le elde edemedikleri Doğu ve
Güneydoğu Anadolu’da ki arzumevut ülkülerine kavuşmaları neticesi
doğura bilir.
Yukarıdaki yazılı üç madde, Kuzey
Irak’ta kurulacak olan Bağımsız bir
Kürt Devleti’nden geçmektedir.
Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimini
destekleyen ülkelerin başında ABD
ve İsrail gelmektedir. Bölgedeki ABD
çıkarlarının asıl nedeni; güçlenen
ve ileride söz sahibi olacak ve
ülkemizin de içerisinde ‘diyalog
ortağı’ bulunduğu ‘Şangay İşbirliği
Örgütü’ne dışarıdan müdahil olacak,
coğrafi ve stratejik (Körfeze Hâkim)
konumuyla önemli yeri bulunan,
kontrol edilebilir güdümlü aktör
yaratmaktır.
Peki, ülkemiz böyle bir oluşuma nasıl
ve ne tedbirler alarak müsaade
etmeye bilir?
1-Ülkemizin bu vakte kadar almış
olduğu ekonomik yaptırımlar
bulunmaktadır. Bu yaptırımlara
kararlılıkla devam etmesi
gerekmektedir.
2-Kuzey Irak’ta kurulacak olan Kürt
Devletinden zararı olacak başta
Azerbaycan ve İran olmak üzere
Irak (Bağdat) yönetimi, referandum
yapılan bölgede yaşayan dini ve
aşiret liderlerine tesir etmeleri
gerekmektedir.
3-Irak (Bağdat) başta olmak üzere,
ABD ve İsrail kontrolündeki Irak’daki
petrol şirketlerine yaptırım yapılması,
alınacak tedbirlerden önemli olanıdır.
4-İran’a Basra Körfezindeki ticari ve
stratejik alanda daha geniş imtiyaz
tanınmalıdır.
5-Asırlardır Akdeniz’e açılma ülküsü
bulunan Rusya’nın, İran üzerindeki
etkisi kullanılarak, Ortadoğu’dan
Akdeniz’e açılma hedefi hatırlatılıp,
ABD ve İsrail’in güdümünde
referanduma giden Kuzey Irak

Bölgesel Kürt Yönetimi karşısında, Türkiye,
İran, Azerbaycan ve Irak (Bağdat) bölgesel
aktörlerin safında olması sağlanmalıdır.
6-Türkiye, ABD’ye karşı gerekirse İncirlik
kozunu kullanması gerekmektedir. Aksi halde
kurulacak olan Bağımsız bir Kürt Devleti
içinde ABD’nin yapacağı ilk iş İncirlik’teki
üssünü bu bölgeye kaydırmak olacaktır.
Sonuç olarak; Irak’ın Kuzeyinde kurulacak
olan bağımsız bir Kürt Devleti:
1-Gelecek yarım asırda Ağrı vilayetini de içine
alacak ‘Büyük Ermenistan’ın kurulmasına.
2-Azerbaycan, Türkiye arasında
Ermenistan’dan sonra, Ermenistan’ın yol
arkadaşlığını yapacak ikinci bir tampon sözde
ülke oluşmasına.
3-Avrasya’yı kontrol edecek ve
şekillendirecek olan petrolün ve madenlerin

İsrail ve ABD’ye taşındığı, Ortadoğu deniz
yollarının egemenliğini elinde tutan, ipleri
ABD ve İsrail’in elinde bir güç olacaktır.
Yılan küçükken başı ezilmelidir…
Sorun beka sorunudur. Topraklarının geçmiş
tarihi kanla yazılan Türkiye, geleceğini sadece
kendine inanarak ve güvenerek temin ede
bilir…
Saygılarımla
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KERKÜK
YANGINI

IRAK’IN PETROL ZENGİNİ TÜRKMEN ŞEHRİ KERKÜK

Güngör Yavuzaslan
Gazeteci
Mart 2017 tarihinde Kerkük’te korsan bayrak
kriziyle başlayan 25 Eylül’de gayrimeşru
referandum ile zirve yapan Kerkük yangını 15
Ekim’i 16 Ekim’e bağlayan gece yeni bir boyut
kazandı.
15 Ekim gecesi saat 12-00 sularında Federal
Ordu Bağdat yolundan Kerkük’e girdi.
Peşmerge Irak askerlerine karşı bir direniş
gösteremedi. Saatler 16 Ekim’in ilk saatlerini
gösterdiğinde Sanayi bölgesine giren Irak
ordusu bölgeyi kontrol altına aldı. Gece
boyunca çatışmalar petrol sahalarında,
Peşmerge noktalarında devam etti. PKK
gece Peşmerge saflarında çatışmalara
katıldı. Günün ilk ışıkları ile Irak Federal
güçleri Kerkük merkeze güney mahallerinden
girdi. Dünya Kerkük’e odaklanmışken
Tuzhurmatu’da sabaha kadar Şii Milis Güçleri
ile Peşmerge-PKK arasında ağır silahların
kullanıldığı çatışmalar yaşandı. Silahlar
günün ilk saatlerinde susmazken öğlen vakti
Irak güçleri kent merkezine girerek kontrolü
ele aldı.
Peşmerge güçleri Erbil ve Süleymaniye
yönüne çekilmeye başladı. Yazımızı kaleme
aldığımız saatlerde PKK militanları bazı
noktalarda varlığını korurken Irak Güçleri
Altunköprü’yü kontrol etmeyi tamamlayıp
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Erbil yolunda Kuştepe’ye ulaşmışlardı.
Yani Erbil’e 10 km yaklaşmışlardı. İki taraf
arasında gergin bekleyiş devam ediyor.
Elbette yorumlar, analizler yapılacak. Bir
gerçek zamanın şahitliğinde yaşanıyor.
Kerkük Saddam’a yar olmadı, Barzani’ye
yar olamazdı. 25 Eylül’de gayrimeşru
referandumda ‘’Kerkük Kürtlerin Kudüsüdür’’
sloganını kullanan Barzani tayfası ve
Necmettin Kerim kenti çoktan terk etmiş
durumdalar, Kudüs sloganını siyasi söylem
yapan Barzani idaresine 25 Eylül ‘de şu
soruyu yazımda sormuştum.
‘’Kerkük eğer Kudüs ise Müslüman kim,
Yahudi kim, Filistin kim, İsrail kim?’’ sorumuza
cevap Barzani’nin mitinglerinde açılan İsrail
bayrakları ile geldi. Kerkük’deki yangın o
tarihlerde Hilal’in mücadelesi çilesi üzerinden
gitti. Baskılar, tehditler, Türkiye’ye verilen
mesajlar. Kerkük için elimize silahı alırız
demekler. Şimdi yangın devam ediyor.
Erbil’e, Süleymaniye sıçrar mı belli değil, Belki
Kerkük’ü yeniden sarar. Türkmenler, Araplar,
Kürtler şu an kentte Irak güçlerinin gelişini
kutluyor. Ortak kararla Kerkük Kalesi’ne
Türkmeneli bayrağı surlarına asıldı. Şimdi
zaman yazgısını yaşıyor.

Irak’ın Türkmen şehri Kerkük adeta
Anadolu’nun küçük bir özetidir. Yaklaşık 100
yıllık ayrılıktan biz Ortadoğu’da Halep’den
Kerkük’e Türkmenleri ne yazık ki bölgede
çıkan savaşlarla hatırladık. Türkiye olarak
etrafımızda yaşanan olaylara ‘’alan
gerçekleri ‘’ile bakmalıyız. Komşularımızla
başta Irak olmak üzere birbirimizi anlamak
konusunda küresel güçlerin etkisinden
çıkamadık. 25 Eylül gayrimeşru referandumu
ile ülke gündemine oturan Kerkük ve

Türkmenler konusunda aslında Türkiye’de
belli çevre hariç yeterince bilgi ve derinlik
yok. Kerkük Türkmen kimliği kadar Arapların,
Kürtlerin, Hıristiyanların ve yıllar öncesine
gidilirse Yahudilerin yaşadığı küçük bir
Ortadoğu’dur. Irak Türklerinin de başşehridir.
Tarihin gerçekleri yorumlarla değil bilgi ve
belge üzerinedir. Türkmen bizde adeta sihirli
kelimedir. Siyasi söylem olarak ‘’Türkmenler’’
denildiği zaman mehteran edasıyla süzülen
kelimelerin üzerinde diriliş fon müziği çalar.

KERKÜK SADECE KERKÜK DEĞİLDİR.
Irak Anayasası’nda 140. Madde isim vererek
Kerkük’ü ‘statüsü belli olmayan tartışmalı
bölge’ olarak tanımladığı Kerkük’te yıllarca
her konu tartışmalı başlığı ile devam
ediyor. Tek bir şey hariç Kerkük’ün kadim bir
Türkmen şehri olduğu gerçeği, Kalesindeki
Selçuklulardan kalan Buğday Hatun Türbesi,
Taş Köprüsü, Osmanlı mezarlarından
Kayseri Pazarı’na kadar bir Kerkük kentin
en eski mezarlığı olan Musalla’da mezar
taşları adeta Kerkük’ün Türk kimliğinin
mührü durumunda. Kentin tam göbeğinde
olan Koyra Pazarını gezerken Anadolu
çarşılarından birinde kendinizi bulursunuz.
Tüm bunların yanında petro- dolar lobilerinin
ülkemizde medya üzerinden yıllardır
yürüttüğü Barzani tezlerine dayanan algı
operasyonundan Kerkük’te nasibini aldı.
25 Eylül’de IBKY tek taraflı olarak
gerçekleştirmeyi planladığı bağımsızlık
referandumu ne yazık ki Türkiye’de
yeterince takip edilmedi, hakkında kamuoyu
oluşturulamadı. Siz okuyucularımız için
gelin bazı bilgilerimizi tazeleyelim; Irak’ta 3
milyon 500 bin Türkmen yaşıyor. Bunlara
güneye indikçe Arap bölgelerinde kalan
Türkmen aileler dâhil değil. Kerkük, Irak’ta

Türkmen varlığının kalbi durumunda. Kerkük,
Irak’ta güney-kuzey, batı-doğu geçişlerinde
merkez bölge Türkiye’ye kuzey petrollerini
ulaştıran boru hattı Kerkük’teki kuzey petrol
şirketinden başlıyor. Kerkük’te 5 petrol
sahasında 1200 petrol kuyusu var. Irak, 20
milyar ton civarlarındaki rezervleri ile Suudi
Arabistan, Venezuella, Kanada ve İran’ın
ardından dünyada üretilen petrol rezervine
sahip beşinci ülke. Irak rezervlerin yüzde
60’lık bölümü Basra boyunca uzanan bir hat
üzerindeki 5 dev petrol sahasında toplanıyor.
Geriye kalan rezervlerden yüzde 17’lik bölümü
ise Kuzey Irak’ta yer alıyor. Kerkük çevresinde
yoğunlaşan bu rezervlerin kontrolü Türkiye
açısında stratejik öneme sahip.
Bugün kendilerince harita çizenler şu
sıralarda Ankara’yı hafife alarak Tel Aviv,
Brüksel, Londra, Moskova, Washington
hattında pazarlık masasındalar. Ne yazık ki
masada Türkmenler ve Kerkük de var. Ama
sözlü kültürümüze hoyratlar ile damgasını
vuran Kerkük’te 16 Ekim 2017 tarihinde
şu satırlar kazıldı; Biz bu topraklarda Türk
olmanın bedelini asırlarca ödüyoruz. Bu
bedel bizim onur madalyamızdır. Kerkük
Ortadoğu’nun özetidir.
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BEŞPARMAK DAĞLARINDA

BİR TÜRK TANKI
1974 Kıbrıs Barış
Harekatı zamanında bu
Türk tankının Beşparmak
Dağı’nın zirvesine
kadar nasıl tırmandığı
bilinmiyor. Dünyanın tüm
askeri uzmanları bile
buna akıl erdiremiyor.
Ama bilinen tek bir şey
var ki, karadan gemileri
yürüten bir neslin
evlatları o tankı dağa
çıkarmış çok mu?

1974 Kıbrıs Barış Harekatı zamanında bir Türk
tankının Beşparmak Dağı’nın zirvesine kadar
tırmanıp orada kaldığından bahsedilir. Resmini
göremeyenler onu hep savaş efsanesi sanır. Ama
bu gerçektir! Ve bir de hikayesi vardır.

Kıbrıs Barış Harekatı’nda Beşparmak
Dağlarının zirvesine tankı çıkaran mürettebat
arasındaki er Abdulkadir Kurt ve onbaşı Gürler
Erdağ, 43 yıl sonra ilk kez tankın bulunduğu
yerde buluştu.

Görüldüğü gibi Beşparmak Dağları dümdüz
Kıbrıs (Meserya) ovasında sarp ve duvar gibi
tek dik engeldir. Dağdan, Girne sahili uçaktan
görünüyormuş izlenimi verir. Bu doğal engeller
üzerinde kurulu Rum mevzileri ve beton korunakları
ağır ateş altında 24 saatte ele geçmiştir. Batılı
askeri uzmanlar mevcut mevzilerin mükemmel
tahkimatı nedeniyle 6 aydan önce düşmeyeceği
raporunu vermişlerdir. Bu tank, Türk’e has
atılganlık ve cüretkarlığın kanıtlanmış bir örneği ve
simgesidir.

Beylikdüzü Belediyesi, Kıbrıs Barış Harekatı’na
katılan 50 muharip gaziyi KKTC’ye getirdi.
Gaziler arasında bulunan ve 2 Ağustos
1974’te Beşparmak Dağları’nda yapılan
Lapta muharebelerinde tankı dağın zirvesine
çıkaran Kurt ve Erdağ, birbirlerinden habersiz
43 yıl sonra tankın bulunduğu yerde buluştu.
Buluşmada duygu dolu anlar yaşayan gaziler,
göz yaşlarına hakim olamadı.

2 Ağustos 1974 günü yapılan Lapta
muharebelerinde düşmanı yan ve gerisinden
vurmak için görevlendirilen özel kuvvette görevli
olan bu tank; sarp araziyi aşarak görevini yerine
getirmiş ancak düşman ateşi ile ağır hasara
uğrayarak yanmış ve burada kalmıştır. Birliğin
komutanı, tankın sürücüsü kahraman askere:
-Evladım bu tankı buraya nasıl çıkardın? diye
sorar;
-Komutanım, o anda gözlerimin önünde engelsiz
dümdüz bir yol göründü, Rumlar kaçıyor. Ateş ede
ede buraya çıktım!
Komutan Mehmetçik’e emreder.
– Tankı indir!
Er cevap verir;
-O yolu (O günkü şartlar) görmeden nasıl
indirebilirim komutanım?
Ve o tank halâ o dağın zirvesinde durmaktadır.
Tank komutanı: Tnk. Ütğm. Mahmut ŞANLITÜRK,
Tank Mürettebatı: Onbaşı Gürler ERDAĞ, Er
Abdülkadir KURT, Er Recep DOĞANYİĞİT.
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O askerler 42 yıl sonra
tankın yanında buluştu

Tankın nişancısı onbaşı Erdağ, Barış Harekatı
sırasında 61. piyade alayında görevi aldıklarını
belirterek tankın bulunduğu bölgede patika
bir yol olduğunu söyledi.
O gün sabah saatlerinde taarruza girdiklerini
belirten Erdağ, “Kahraman şoförümüz
Abdülkadir Kurt, alt nişancımız Recep
Doğanyiğit, komutanımız Mahmut Şanlıtürk ile
bu görevi aldık” dedi.

“ALLAH BİZE GÜÇ VERDİ”
Abdulkadir Kurt ise şöyle konuştu: “Bu
tank bizim şerefimizdir. 42 yıldır ilk defa
geliyorum. Benim tankım en öndeydi. Yol
yoktu. Paletler bazı yerlerde uçurumdan
gidiyordu. Rumlar bizim etrafımızı sardı.
Her tarafta ateş vardı. Sonra Rumları
püskürttük. Onların cephanesini de imha
ettik. Allah bize güç verdi, cesaret verdi.
Şimdi geldiğimde de gurur duydum,
sevinçliydim, duygulandım.”

“6 SAATE YAKIN ÇARPIŞTIK”
Rumların bölgeye çok sayıda mayın
döşediğini anlatan Kurt, “Biz de bilmiyorduk,
ilerliyorduk. Aniden tank mayına çarptı. Tank
mayına çarptığı zaman biz tankın içinde
mahsur kaldık. Ayağım yaralandı. Rumların
saldırılarına maruz kalıyorduk. Tankın
içinden 6 saate yakın çarpıştık. Biz de ‘Ya
şehit oluruz ya kazanırız’ diyerek savaştık.”
ifadesini kullandı.

“YA ÖLÜM YA ZAFERDİ”
O gün yaşadığı bütün duyguları bugün
de hissettiğini söyleyen Kurt, “O heyecanı
şu anda yaşıyorum. Arkadaşlarımı
düşünüyorum. Çok duygulandım. 42 yıl
önce gelmiştim. Biz 4 kişiydik. Komutanımız
Mahmut Şanlıtürk idi. Türk askeri hiçbir
zaman korkmaz, korkmadık. Ya ölüm
ya zaferdi. Zaferle sonuçlandı. Asker
arkadaşlarımla hala görüşüyorum.” dedi.
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TÜRK OLMAK
TÜRK OLMAK
Aslında çok şeydir, Türk olmak. Türk
olmak, Osmanlı’nın borcunu ödemektir.
Kosova’da ve Bosna’da, Batı Trakya’da ve
Makedonya’da bilmem kaç asır geçmişte
kalan meselelerin hesabını vermektir.

TÜRK OLMAK

Kıbrıs’ta, Hocalı’da, Anadolu’da
ve Balkanlar’da soykırıma uğrayıp
karşılığında yapmadığın soykırımla
suçlanmaktır

Faşist damgası yemektir, vatanına,
milletine, tarihine sahip çıktığında...
Demokrat ve çağdaş olmaktır vatanına,
milletine, tarihine sövüldüğünde...

TÜRK OLMAK

TÜRK OLMAK

Lisanının Avrupa’da yasaklanmasıdır
ve yine Türk olmak kendini ve derdini
anlatamamaktır. Avrupa’da hor görülmek
Türk olmaktır, Ataların birçok asır önce
Viyana’yı kuşattığı için hoş görülmemektir.
Sadece kuşatıp; Napolyon gibi bütün
Viyana’yı yakmadığı için.

Zordur, çetindir ve eziyetlidir. Üç
kıtadan dönüp bir küçük yarımadada
misafir muamelesi görmektir. Sayısız
imparatorluk kurmak Türk olmaktır.

TÜRK OLMAK

Arabaya koşulan ilk atın vatanında, ilk
yazılı antlaşmanın imzalandığı yurtta,
yazının bulunduğu, paranın icat edildiği
her metrekaresinden bereket fışkıran bu
yurtta, kalkınmak için yabancı sermaye
beklemektir.
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TÜRK OLMAK

Saz çaldığında, ney üflendiğinde, Kös
dövüldüğünde ve kaval çaldığında,
yüreğinin derinlerinde bir sızı sezmektir.
Bir de Yemen Türküsü’nde... Hayatın
sana verdiklerine ‘Nasip’, vermediklerine
‘Kısmet’ demektir. Her işin ‘Hayırlısına’
inanmaktır ve ağlamamak için çok
gülmekten çekinmektir.

Çanakkale’de ölmektir. Çanakkale’de
ölmeden önce düşmana su vermektir,
onun yaralısını sırtında kendi hastanesine
taşımaktır. Düşmanın ardından rahmet
okumak, kanlısından helallik almaktır. Kar
yağdığında kayak yapmayı değil, evsizleri
düşünmektir.
Balkon köşesine kuşlar için, kışın ekmek
kırıntısı, yazın su koymaktır.
Yağmura rahmet, kara bereket diye
bakmaktır.

TÜRK OLMAK

TÜRK OLMAK

TÜRK OLMAK

TÜRK OLMAK

Truva’dan bu yana, Sümer’den
bu yana serpilerek gelse de,
tarihten eski bu topraklarda, bütün
zamandan damıtılarak gelen yüksek
değerlerine rağmen bir haftalık hafıza
ile yaşamaktır. Doğu Roma’yı da,
Batı Roma’yı da yıkıp, Yeni Roma
olan AB’ye girmeye çalışmaktır
Türk olmak.

Mostar’da köprüdür, Kerkük’te kaledir,
İstanbul’da Kızkulesi’dir, Anadolu’da
buğdaydır, Çukurova’da pamuktur,
Ege’de tütün, Karadeniz’de fındık,
Trakya’da ayçiçeğidir.

TÜRK OLMAK
Annenin, şehit oğlunun ardından; ‘Bir
oğlum daha olsun, onu da vatan için
göndereceğim.’ demesidir. Babanın
gözyaşlarını tutarak, tabutuna son kez
dokunurken ‘Vatan sağ olsun!’ demesidir.

TÜRK OLMAK
Askere davul-zurna ile uğurlanmaktır,
belki de dönmeyeceğini bilerek.

TÜRK OLMAK
En zayıf gününde bile dünyaya meydan
okumak, en dertli gününde bile her
ufunetin bir şafakta biteceğini bilerek
tevekkül göstermektir. Kahramanları
düstur alıp; ileriye atılmak ve bir daha
dönmemektir.

TÜRK OLMAK
Asya’da “Batılı”, Avrupa’da “Doğulu” diye
tepki görmektir. Irk sözünü bilmeden
yaşamak, yaradılanı Yaradan’dan ötürü
sevmektir.

TÜRK OLMAK
Evindeki bir kap aşın yarısını Tanrı
misafirine vermektir. Kendi yerde, misafiri
döşekte yatırmaktır Türk olmak.

TÜRK OLMAK

TÜRK OLMAK

Anadolu’da her düşen yağmur
damlasına hamd etmek, her çıkan başak
için şükretmektir.

Medeniyetler mezarlığı Anadolu’da dik
durabilmektir!
Velhasıl, zor iştir Türk olmak!
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ÖZBEKİSTAN TURİZMİ
GELİŞTİRME HEYETİ
KONFEDERASYONUMUZU
ZİYARET ETTİ

yaşanan bir çok aksaklık artık telafi edildi,
üç gün içerisinde vize verilmeye başlandı.
Ulaşım imkanları çok değişti, yakın tarihte
sadece İstanbul’dan değil, Ankara’dan da
uçak seferleri başlayacak. Ülkemizde hızlı
trenler faaliyette, misafirlerimiz bir uçtan bir
uca her yeri gezebilir. Buhara, Semerkand,
Taşkent gibi önemli kentleri gezip görmelerini
tavsiye ediyoruz. Özbekistan güzel bir ülkedir
ve herkes oraya geldiğinde bu güzellikleri
çok daha iyi görecektir. Her alanda ülkemizi
tanıtmak istiyor ve bu bağlamda neler
yapılabilir görüşlerinize başvurmak istiyoruz.
Milli değerlere sahip Türkiye Kamu-Sen’in
bu noktada bizlere çok yardımcı olacağına
inanıyoruz” dedi.

KONCUK: TÜRK DÜNYASI DEYİNCE
İÇİMİZİ HEYECAN KAPLAR

KHOLMURODOV
NOZİMJON:
TÜRKİYE
KAMU-SEN
ÜYELERİNİ
ÖZBEKİSTAN’A
BEKLİYORUZ
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Özbekistan Turizmini Geliştirme Kurulu heyeti, Türkiye
Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk ve Yönetim
Kurulu üyelerimizi ziyaret etti.
Kholmurodov Nozimjon başkanlığındaki heyet,
Türkiye’de bir çok kurum ve kuruluşla bir araya
gelerek ülke turizminin geliştirilmesi adına gayret
sarf ettiklerini belirtti. Kholmurodov Nozimjon,
bu çerçevede Türkiye Kamu-Sen ve üyelerini
Özbekistan’a beklediklerini kaydetti. Kholmurodov,
“Özbekistan heyeti olarak Türkiye’de bir çok kurumla
görüşüyor ve ülkemizin turizmine katkı sağlamaya
çalışıyoruz. Ata yurdunuz olan Özbekistan’a sizleri ve
üyelerinizi gruplar halinde mutlaka bekliyor ve sizleri
o topraklarda görmeyi arzu ediyoruz. Türkiye’den
gelmek isteyen herkese kapımız açıktır. Geçmişte

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail
Koncuk ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti
dile getirerek, Özbekistan’ın turizm
alanındaki hamlesini desteklediklerini belirtti.
Koncuk,“Öncelikle bu nazik ziyaretinizden
dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Türkiye
Kamu-Sen camiasının her bir ferdinin Türk
dünyası deyince tüyleri diken diken olur,
içimizde heyecan yaratır, coşku yaratır.
Böylesine bir çalışmaya elbette Türkiye
Kamu-Sen camiası olarak her türlü katkıyı
vermeye hazırız. Sağlanacak vize ve diğer
kolaylıklarla birlikte bir çok üyemizin ve
vatandaşlarımızın ata yurdumuza giderek
oradaki tarihi ve kültürel miraslarımızı ziyaret
edeceğine inanıyorum. Türk dünyasının
en güzel tarihi örnekleri, buhara, Taşkent,
Semerkand gibi kentlerimizde bulunmaktadır.
Bu turizm faaliyetleri kardeşlik hukukumuzu,

tarihi ve kültürel bağlarımızı daha da
güçlendirecektir. Türk dünyasının bir olmaya,
yan yana olmaya her zamankinden daha
da çok ihtiyaç duyduğu bir dönemden
geçiyoruz. Ata yurdumuzdaki miraslarımızı,
örf ve adetlerimizi Türkiye’de yaşayan herkes
görebilmeli ve geçmişimizden bugüne kalan
her şeye sahip çıkmalıyız. Özbekistan’da
bulunan tarihin ve medeniyetin her Türk
vatandaşınca bilinmesi ve gelecek nesillere
aktarılması önemli bir görevdir. Türkiye
Kamu-Sen olarak böylesine ulvi bir görevde
üzerimize düşen her şeyi yapmaya hazır
olduğumuzu bir kez daha hatırlatıyor,
ziyaretinizden dolayı teşekkürlerimi
sunuyorum” dedi.
Görüşmede, Genel Başkanımız İsmail
Koncuk Özbekistan heyetine çeşitli hediyeler
sunarken, Özbekistan heyeti de Genel
Başkanımıza hediyeler takdim etti.
Görüşmede Genel başkan İsmail Koncuk ile
birlikte, Türkiye Kamu-Sen Genel Sekreteri ve
Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci,
Türkiye Kamu-Sen Genel Teşkilatlandırma
Sekreteri ve Türk Büro-Sen Genel Başkanı
Fahrettin Yokuş, Türkiye Kamu-Sen Genel
Mali Sekreteri ve Türk Yerel Hizmet-Sen Genel
Başkanı İlhan Koyuncu, Türkiye Kamu-Sen
Genel Eğitim Sekreteri ve Türk Diyanet VakıfSen Genel Başkanı Hazım Zeki Sergi, Türkiye
Kamu-Sen Genel Toplu Sözleşme Sekreteri
ve Türk İmar-Sen Genel Başkanı Necati
Alsancak, Türkiye Kamu-Sen Genel Mevzuat
Sekreteri ve Türk Enerji-Sen Genel Başkanı
Mehmet Özer, Türkiye Kamu-Sen Genel Dış
İlişkiler Sekreteri ve Türk Tarım Orman-Sen
Genel Başkanı Ahmet Demirci, Türkiye KamuSen Genel Sosyal İşler Sekreteri ve Türk
Ulaşım-Sen Genel Başkanı Şerafeddin Deniz,
Türk Kültür Sanat-Sen Genel Başkanı Hasan
Hüseyin Yılmaz’da hazır bulundu.
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Türkçülüğün felsefesini ve doktrinini
orta koyan, milleti oluşturan unsurları
‘dil, mefkûre, din, ahlak ve terbiye birliği’
olarak tanımlayan büyük düşünür;

halde gelen düşünceleri bir araya getirerek,
gerçek anlamını bulan bu düşünceye Türkçülük
adını vermiş ve milletin bundan sonra
gideceği yolu tayin etmiştir. İmparatorluktan
Millî-Devlete geçiş döneminde yaşayan
Gökalp’ın, insanların kafalarının karışık
olduğu bir dönemde, bu karışıklığa çözüm
bulmak amacıyla Türk toplumu ve kültürü
üzerine yaptığı sosyolojik, kültürel ve siyasî
değerlendirmeler geçerliliğini bugün de
muhafaza etmektedir.

ZİYA GÖKALP

‘‘TÜRKÇÜLÜK TÜRK MİLLETİNİ
YÜKSELTMEKTİR’’

Gökalp’e göre milliyetçilik…
Gökalp’e göre, milliyetçilik fikrinin gelişmesi yalnız
Osmanlı tarihini değil, Türk tarihini incelemekle
gerçekleşebilirdi. Edebiyatın kaynağı batı değil,
Türk folkloru, Türk milletinin hayatı olmalıdır.
Millî şuuru uyandırmak için fikir Türkçülüğü
lâzımdır. Çünkü medeniyet uluslararasıdır,
müşterektir. Fakat hars (kültür) millîdir.

Hazırlayan: Yusuf Ziya Erarslan

Milliyetçiliği, “Türkçülük, Türk milletini
yükseltmek demektir.” diye tarif ediyor;
ekonomi, dil, din, hukuk, ahlâk ve aile
bakımından Türkçülüğün izahını yapıyor.
Ona göre milliyetçilik, ırkçılık değildir.
Şair olarak Ziya Gökalp, dili sade ve tabii,
eğitici yanı güçlü eserler vermiştir. Halk
masallarına eğilerek bunları duru bir üslupla
herkesin ve bilhassa çocukların anlayacağı
şekilde yeniden şiirleştirmiştir. Bir yandan:
‘’Vatan ne Türkiye’dir Türklere, ne Türkistan;
Vatan büyük ve müebbet bir ülkedir: Turan’’
derken, Sevr paçavrasından, Mondros ve
Lozan’dan sonra, o yolun çıkar yol olmadığını
anlamış ve Türk Medeniyeti Tarihi’ni
yazmaya koyulmuştu.
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Osmanlı Devleti’nin en sancılı ve yıkılmaya yüz
tuttuğu dönemde (1876) dünyaya gelen ve
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasını müteakip
(1924) vefat eden Ziya Gökalp, bir sosyolog
olarak, emperyalizmden kurtulmanın ve
çağdaşlaşmanın esas unsuru olarak her
alanda (sosyal, ekonomik, kültürel, siyasî, dinî,
ahlakî, felsefî) millileşmenin, yani Türkleşmenin
ve Türkçülüğün ana gaye olduğunu tespit
etmiştir. Bu konudaki esasları belirlerken uzak
ve yakın tarihin etkisi kapsamında başlıca üç
unsurdan etkilenmiştir. Bunlardan birincisi,
Orta Asya’daki Oğuz Türklerinin sosyal yapısı
ve kültürü, ikincisi Osmanlı Devletin de, daha
doğrusu ‘Osmanlıcılık’ta ve ‘İslamcılık’ta
yapılan hatalar ile Osmanlı sistemi içinde Türk
olmanın önemsizliği, üçüncüsü ise İttihat ve
Terakkiçilerin Türkçülük adına yaptıkları yanlış
tespit ve uygulamalar. Bütün bunların, yazarın
eserini oluşturmasına esas teşkil etmiştir.
Türk düşünce, kültür ve siyaset tarihinin önemli
simalarından olan Ziya Gökalp, Türkçülüğün
Esasları adlı eseriyle “Türk milletindenim”
demenin ne demek olduğunu, Türk milletinin
kim olduğunu, nereden geldiğini ve nereye
gitmesi gerektiğini öğreten bir ilk öğretmendir.
Bu çabalarıyla Türk milliyetçiliğinin zeminini de
hazırlayan Gökalp, kendisine kadar dağınık bir

Milliyetçiliği, “Türkçülük, Türk milletini
yükseltmek demektir.” diye tarif ediyor;
ekonomi, dil, din, hukuk, ahlâk ve aile
bakımından Türkçülüğün izahını yapıyor. Ona
göre milliyetçilik, ırkçılık değildir.
Şair olarak Ziya Gökalp, dili sade ve tabii, eğitici
yanı güçlü eserler vermiştir. Halk masallarına
eğilerek bunları duru bir üslupla herkesin
ve bilhassa çocukların anlayacağı şekilde
yeniden şiirleştirmiştir. Bir yandan: ‘’Vatan
ne Türkiye’dir Türklere, ne Türkistan Vatan
büyük ve müebbet bir ülkedir: Turan’’ derken
Sevr paçavrasından, Mondros ve Lozan’dan
sonra, o yolun çıkar yol olmadığını anlamış ve
Türk Medeniyeti Tarihi’ni yazmaya koyulmuştu.
Aynı zamanda o, Turan’ı, Osmanlı birliğini
tamamlayan bir ülkü olarak anlıyor. Tarihî
determinizmin ortaya çıkardığı bir teşekkül
olarak kabul ediyor. Türkçülüğün Esasları adlı
eserinde: “Millet ne ırkî, ne kavmî, ne coğrafi,
ne de siyasî bir zümredir...”, “...bugünkü
duruma göre Türkçülüğün üç mefkûresi
olmalıdır. Bunların hakikate en yakın olanı
Türkiyeciliktir...” diyor. İkinci mefkûrenin
Oğuzculuk, üçüncü ve uzak mefkûrenin de
Turancılık yani bütün Türklerin birleşmesi
olduğunu düşünüyor.
TÜRKİYE KAMU-SEN DERGİSİ
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Birinci Kısım

TÜRKÇÜLÜĞÜN
MAHİYETİ

1-TÜRKÇÜLÜĞÜN TARİHİ
Bu bölümde genel olarak Türkçülüğün
ülkemizde meydana gelmeden önce
Avrupa’da Türklüğe dair iki akımın meydana
geldiğinden ve bu akımlardan Anadolu’nun
da etkilendiğinden bahsedilmiştir. Avrupa’da
meydana gelen bu akımlardan ilki Türk
hayranlığı ikincisi ise Türkoloji’dir.

Yaşadığı devirde,
Osmanlı Devleti
idaresindeki Türk
olmayan unsurlar millî
benliklerini duyuyor,
Türklerden ayrılmak
istiyorlardı. Türkler ise
Türkçülük, Osmanlıcılık,
İslâmcılık gibi üç
cereyandan hangisini
seçmek gerektiği
hakkında millî bir şuura
erememişlerdi.
Bu üç cereyanı ilk defa
uzlaştıran mütefekkir
Ziya Gökalp’tir.
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Türk hayranlığı Avrupalıların Türk el
sanatlarını ve zanaat ürünlerini temin edip
başka kültürlerin ürünleriyle birlikte teşhir
etmelerinden, bu ürünlerle bir Türk köşesi
oluşturmalarından, Avrupalı filozofların Türk
ahlakını anlatan kitaplar yazmalarından,
ressamların resimlerinde Türklerin yaşayış
biçimlerini ele almasından gözlemlenmiştir.
Türkoloji ise Orta Avrupa devletlerinin eski
Türk milletleri hakkında yaptığı araştırmalar
olarak adlandırılabilir. Türk bilimi olarak
adlandırmak da doğrudur. Bu devletler eski
Türk milletleri ve bu milletlerin yaşayışına
benzer yaşam ortaya koymuş olan
milletlerin tarihini araştırmış, bu milletlerle
ilgili arkeolojik ve tarihsel çalışmalarıyla tüm
dünya tarafından kabul edilen sonuçları elde
etmişlerdir.
Bu iki akım Anadolu’da özellikle de
İstanbul’da çeşitli fikir akımlarının
tetikleyicisi olmuştur. Osmanlı Devleti’nin
çöküş dönemine denk gelen bu zamanda
Türkçülük akımı gerek Ahmet Vefik Paşa
tarafından Darülfünun’da, gerek Süleyman
Paşa tarafından askeri okullarda vücuda
getirilmeye çalışılmıştır. Bu çalışmalar, Türk
Tarihi araştırmaları ve Türk Dili çalışmalarıdır.

Aynı zamanda milli unsurların da Türk adıyla anılmasına yönelik
çalışmalar düzenlenmiştir. Bu yüzden bu iki ismin Türk tarihinde
“Türkçülüğün babası” olarak anıldığı da belirtilmiştir.
Türkçülük akımı Osmanlı Devletinin varlığı için bir tehlike arz
ettiği düşüncesiyle devrin padişahı Abdulhamid tarafından
engellenmiştir. Sultan Abdulhamid’in son devrinde Türkçülük akımı
İstanbul’da tekrar uyanmıştır. Buradan da Türkçülük akımının
iki devreden meydana geldiği anlaşılmaktadır. İlk devresinde
Deguignes’in etkileri gözlemlenirken ikinci devrede Léon Cahun’ün
“Asya Tarihine Giriş” adlı kitabının büyük tesiri görülür. İkinci
devrede bu akımın tesiriyle öne çıkan ilk isimler Necib Asım
Bey, Ahmed Cevdet Bey, Emrullah Efendi ve Veled Çelebi’dir.
Fakat aynı dönemde Fuad Râif Bey’in Türkçeyi sadeleştirme
amacıyla yayımladığı makaleler ve mektuplarla okuyucuların
keyfini kaçırdığı ve Türkçülük akımının kıymetten düşmesine
sebep olduğu belirtilmiştir. Fuad Râif Bey’in çalışması Türkçede
mevcut Arapça ve Farsça kelimelerin çıkarılıp yerine anlamı aynı
olan eski Türkçe kelimelerin getirilmesi ya da çıkarılan kelimenin
karşılığının bulunmaması halinde de mevcut Türkçe kelimelerden
yapım ekleri vasıtasıyla gerekli kelimelerin oluşturulması esasına
dayandırılmıştır. Bu girişim dilde sadeliği ve bütünlüğü hedeflerken
karmaşayı doğurmuştur. Bu olayın gerçekleştiği dönemde Avrupa
ve Anadolu’daki aydın gençlerin arasında da Türkçülük mü
İslamcılık mı yoksa Osmanlıcılık akımının mı daha realist olduğu
tartışmaları meydana gelmiştir. Çeşitli kışkırtmalarının etkisi ve
İstanbul hükümetinin Avrupa devletlerinden çekinmesiyle yapılan
mitinglerle halk kozmopolit bir teşkilatlanma olan Osmanlıcılığa ve
ültramonten bir teşkilatlanma olan İslamcılığa yönelmiştir.
Aynı dönmede ise Selanik’te çıkan Genç Kalemler dergisinde
yazan Ömer Seyfettin dilde sadeliğe doğru bir inkılâp yapmaya
çalışmıştır. Ömer Seyfettin, Fuad Raif Bey gibi tüm Arapça ve
Farsça kelimelerin dilden çıkarılması yerine bu dillerin kurallarını
ve unsurlarını Türk dilinden çıkarmayı daha uygun görmüştür.
Ziya Gökalp’ı da etkileyen bu fikir O’nun da Turan manzumesiyle
Genç Kalemler’e katılmasını sağlamıştır. Fakat Gökalp, sadece
dil konusunun ele alınmasının Türkçülük için yeterli olmadığını
savunmuş; tüm Türkçülük kavramlarını ortaya koymayı daha
yerinde bir hareket olarak görmüştür.
Turan manzumesinden sonra Ahmet Hikmet Bey, Halide Edip
Hanım, Hamdullah Suphi Bey, ve daha birçok aydın, düşünür ve
yazar Türkçülüğe fikir ve yazılarıyla destek olmuşlardır.
TÜRKİYE KAMU-SEN DERGİSİ

79

‘’Eğer Türkleri Türkçülük
ideali çevresinde
birleştirerek büyük bir
yok oluş tehlikesinden
kurtarmayı başaran
büyük bir dahi ortaya
çıkmasaydı, Türkçülüğe
ait bütün bu hareketler
verimsiz kalacaktı. Bu
büyük dâhinin adını
söylemeye gerek yok.
Bütün dünya bugün Gazi
Mustafa Kemal Paşa
adını kutlu bir kelime
sayarak, her an saygıyla
anmaktadır.’’
Ziya Gökalp

2- TÜRKÇÜLÜK NEDİR?
Bu bölümde Türkçülüğün Türk milletini
yükseltmek demek olduğu söylenmiş ve
millet kavramı tanımlanmaya çalışılmıştır.
Bu tanımlardan ilki Irki Türkçüler tarafından
yapılmıştır. Bunlara göre millet ırk demektir.
Irk ise, canlıların anatomik yapılarına
göre sınıflandırılmış halidir. Bu sınıflama
kemik yapısı, kafatası şekli gibi özelliklerde
dayanılarak yapıldığı gibi ten, saç, göz
rengi gibi dış görünüş özelliklerine göre de
yapılmış olabilir. Eserde milleti ırk olarak
adlandırmanın yanlış olduğu belirtilmiştir.
Çünkü ırkın sosyal vasıflarla hiçbir ilişkisinin
olmadığı antropologlar tarafından
ispatlanmıştır.
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Diğer bir tanım Kavmi Türkçülerden gelmiştir.
Bunlara göre millet, kavim demektir. Yani
aynı ana ve babadan üremiş kandaş bir
zümre demektir. Fakat savaşlar, iç kavgalar,
kız kaçırma, esir düşme gibi pek çok olay
tek bir kandan meydana gelmiş bir milletin
oluşmasını engellediği için bu görüşün de
yanlış olduğu söylenebilir. Ayrıca sosyal
özelliklerin kalıtımla geçemeyeceği yalnız
eğitimle kazanılacağının da belirtilmesi
yine milletin kavim olduğu görüşünü
çürütmektedir.
Başka bir tanım Coğrafi Türkçüler tarafından
yapılmıştır. Bunlara göre millet, aynı ülkede
yaşayan halkın bütünüdür. Fakat bir ülkenin
sınırları içerisinde farklı kültürlerden olan
farklı milletler de barındığı için bu tanım da
gerçek bir tanım değildir.
Bir diğer tanım Osmanlıcılardan
gelmiştir. Bunlara göre millet, Osmanlı
İmparatorluğu’nda bulunan vatandaşları
içine alır. Bu görüş de tıpkı bir önceki görüşün
eksikliğini taşır.
İslam birliği taraftarları da milleti bütün
Müslümanlardan oluşan bir zümre olarak
kabul eder. Fakat bu tanım da diğer tanımlar
gibi eksiklik taşır. Burada kastedilen birlik,
yalnızca din birliğidir. Yani millet tanımı için
yeterli bir tanım değildir.
Son olarak Fertçilerin millet görüşü
incelenmiştir. Fertçiler, milleti bir insanın
kendisini mensup kabul ettiği herhangi bir
topluluk olarak tanımlamıştır. İnsanların
duyguları gerçektir; fikirler ise duygulara
göre şekillenir. Asıl olan duygular olduğuna
göre insan, pozitif bir şeyler hissetmediği
bir topluma da mensup olamaz. Aitliğini
hissetmediği bir topluma fikirlerle tutunamaz.
Duyguları ile savundukları arasındaki tezatlık
insanı belirsizliğe, bunalıma ve sonuçta
da hiçliğe götürür. İç dünya ile dış dünya
arasındaki çatışmanın insan için felaket
olduğu vurgulanmıştır.

Kısaca sosyoloji biliminin ispatlarına
dayanarak milli bağların yetiştirilme, kültür
ve duyguya bağlı olduğu açığa çıkmıştır.
Yani millet, dil, din, ahlak ve güzellik duygusu
bakımından müşterek olan; aynı eğitimi almış
fertlerden meydana gelmiş bir topluluktur.
İnsan için manevi varlık, maddi varlıktan
önce gelir. Bu bakımdan milliyette soy kütüğü
aranmaması ve “Türküm” diyen her ferdi türk
kabul etmek gerektiği söylenmiştir.

3- TÜRKÇÜLÜK VE
TURANCILIK
Eserin bu bölümünde Türkçülük ve Turancılık
kavramları açıklanmıştır. Türkçülük Oğuz
Türklerinin ( Türkmen olarak adlandırılan
Türkiye, Azerbaycan, İran ve Harzem ülkeleri)
yakın amacı olarak belirtilirken Turancılık ise
Türkçülüğün uzak hedefi olarak açıklanmıştır.
Esere göre Türkçülük, tüm Türkleri kültür dil
ve din olarak aynı çatı altında toplamaktır.
Bununla birlikte farklı bir dil ve farklı bir
kültür yapmaya çalışan Türk kollarının
gelecekte Türk olarak adlandırılmayacakları
da vurgulanmıştır. Buna örnek olarak
Kuzey Türkleri verilmiş, Tatar dili ve Tatar
kültürü oluşturma gayretlerinin sonucunda
Türk değil Tatar olarak adlandırıldıkları
üzerinde durulmuştur. Ayrıca Anadolu’dan
uzaklaştıkça diğer Türk kollarını da Türkiye
Türklerinin kültürü çemberine almanın

güçleştiği belirtilmiştir. Son bir örnek olarak
da Türkmenlerin Oğuzistan adı altında tek
bir ülkede birleşmek isteğinin Türkçülüğün
yakın hedefi olduğu belirtilmiştir.
Turan ise Ural-Altay koluna mensup
fakat kültür ve dil olarak farklı olan ve bu
yüzden Türk değil de Tatar, Özbek, Kırgız
isimleriyle anılan Türk asıllı milletlerin
kavmi bir topluluk olarak birleştirilip tek bir
isimle adlandırılmasıdır. Bu, gerçekleşmesi
bilinmeyen uzak bir hedef olmakla birlikte
Türkçülüğe ruh veren, canlandıran, ayakta
tutan ve hızla yayılmasını sağlayan bir
olgudur.
Şimdi uzak hedef olarak görülen Turan’ın
milattan 210 yıl önce ilk defa Hunlar
tarafından gerçekleştiği daha sonra
da Avarlar, Göktürkler, Oğuzlar, KırgızKazaklar, Kür Han, Cengiz Han ve Timurlenk
tarafından gerçekleştiği de belirtilmiştir.
Kısacası Turan, Türklerin geçmişte meydana
gelmiş ve gelecekte de belki meydana
gelecek olan büyük vatanıdır.
İkinci Kısım
TÜRKÇÜLÜĞÜN PROGRAMI
1- DİLDE TÜRKÇÜLÜK 2- ESTETİK
TÜRKÇÜLÜK 3- AHLAKİ TÜRKÇÜLÜK
4-HUKUKİ TÜRKÇÜLÜK 5-DİNİ
TÜRKÇÜLÜK 6-İKTİSADİ TÜRKÇÜLÜK
7-SİYASİ TÜRKÇÜLÜK
8-FELSEFİ TÜRKÇÜLÜK
TÜRKİYE KAMU-SEN DERGİSİ
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UYUYAMIYOR,
UYANDIĞINIZDA DA
YORGUN MU
HİSSEDİYORSUNUZ?
Ebru Şinik

Yani güneş doğarken
tabiatın uyanmasıyla
güne başlamak ve güneş
battıktan birkaç saat
sonra ortalama 22.3023.00 gibi uyumak
için yatağa girmek en
sağlıklısı. Çünkü bedenin
kendini hem fizyolojik,
hem de zihinsel
seviyede yenilediği,
toksinleri tahliye ettiği,
hücresel yenilenmeyi
gerçekleştirdiği
saatler 22.30-04.00
aralığında.
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Yoğun çalışma temposu, şehir yaşamının
zorlukları, bitmeyen işler ve bir türlü
durdurulamayan zihin. Çağımızda yaşanan
sorunların başında uykusuzluk geliyor ve
uykusuzluk büyük bir tetikleyici olarak günün
geri kalanını adeta etkisi altına alıyor. Bütünsel
Sağlık ve Ayurvedik Yaşam Danışmanı Ebru
Şinik, rahat bir şekilde uykuya geçiş ve daha
dinç bir uyanma için bazı rutinlerin uykuya
dalamama ve kaliteli uyuyamama sorununu
ortadan kaldıracağını söylüyor. Öncelikle
akşamları kaliteli bir uyku için hazırlık yapmak,
uykuda alınan sağlıklı bir burun nefesi ile
ağız kapalı uyuyabilmek bu basit rutinlerden
sadece birkaçı.
Ebru Şinik “Yorgun olduğunuz halde
uyuyamıyorsanız bu zihninizin çok dolu
olduğunu anlatır” diyor ve ekliyor, “Kaliteli bir
uyku ve dinlenmiş bir şekilde uyanmak için
hayatınıza ekleyeceğiniz basit rutinler, bu
sorunu kolaylıkla giderecektir.”
Sağlıklı yaş almanın birincil gerekliliği şüphesiz
dengede bir uyku düzenine sahip olmakta
saklı. Bilim insanları sağlıklı bir yaşam için
her insanın günde ortalama 6-8 saat
uykuya ihtiyacı olduğunun altını çiziyor.
Tabii ki uyku süresi kadar, ne zaman yatağa
gidip uyuduğunuz da çok önemli. Sağlık,
mutluluk ve denge ancak tabiatın ritimlerine
ayak uydurduğumuz zaman kuruluyor. Yani
güneş doğarken tabiatın uyanmasıyla güne
başlamak ve güneş battıktan birkaç saat

sonra ortalama 22.30-23.00 gibi uyumak
için yatağa girmek en sağlıklısı. Çünkü
bedenin kendini hem fizyolojik, hem de zihinsel
seviyede yenilediği, toksinleri tahliye ettiği,
hücresel yenilenmeyi gerçekleştirdiği saatler
22.30-04.00 aralığında.
Ebru Şinik bu konuyu şöyle açıklıyor “Tabiatın
ritimlerine uyum sağlamadan, bedenin
detoks saatleri dışında uyuyorsanız beden
kendi tamir mekanizmalarını gerektiği gibi
çalıştıramaz. Buna göre yaklaşık 22.3002.00 saatleri aralığında fiziksel bedendeki
detoks işlemleri gerçekleşirken, 02-0004.00 aralığında da zihinsel detoks süreci
gerçekleşiyor. Bu nedenle akşam yemeklerinin
hafif geçirilmesini öneririz. Çünkü eğer
akşam yemeğinde sindirim sistemine yük
getiren ağır bir menü seçimi yapılmışsa,
bedenin kendini yenilemek için kullanması
gereken enerji, besinlerin hazmedilmesi için
harcanmaya başlanır. Dolayısı ile bedenin
gündelik olarak gerçekleştirdiği fiziksel
yenilenme ve detoks süreci randımanlı bir
şekilde gerçekleştirilememiş olur. Üzerine
bir de yatağa 24.00’den, 01.00’den önce
girmeyenlerdenseniz, bu durumda zaten
fiziksel detoks saatlerinde uyanık olduğunuz
için sabah yorgunluğu ve erken yaşlanma
süreci hızla çalışmaya başlayacaktır.
Geceleri uyuyamayıp, sabaha karşı yatağa
gidenlerinse psikolojik rahatsızlıklardan
kaçma şansları yok çünkü zihinsel detoksun
gerçekleştiği 02.00-04.00 saat aralığında
ayakta olanlar için zihin detoksu ve onunla
bağlantılı olan bilinçaltı rahatlaması
gerçekleşemiyor.”

UYKUSUZLUK İÇIN
6 FAYDALI RUTIN
1. Akşam saat 20.00’dan sonra hiçbir şey
yemeyin. Siyah çay yerine papatya gibi
bitki çayları ya da kakuleli ılık keçi sütü
içmeyi deneyin.
2. Saat 20.30 itibariyle telefon, tablet ve
PC kullanmayın. Uyku hormonu olarak da
bilinen melatonin salgılamasını önleyen
bu cihazların yansıttığı mavi ışıklardan
kendinizi koruyun.
3. Oda ısısı sıcak olursa bu uykuya geçişe
ve kaliteli uykuya mani olur. Uyuyacağınız
odayı güzelce havalandırın ve ısısını
düşürün.
4. Özellikle kaloriferlerin çalıştığı kış
aylarında rahat nefes almak için yatmadan
önce burun içine serçe parmağınızın ucuyla
susam yağı sürerek, nemlendirin.
5. Yatmadan hemen önce 5-10 dakika
boyunca Basit Diyafram Nefesi veya
Dönüşümlü Burun Nefesi uygulayın.
Bu nefes egzersizlerinin hepsini Ebru
Şinik tarafından kaleme alınan Nefeste
Saklı Hayat- Gündelik Yaşam için Burun
Nefesleri Kılavuzu isimli kitapta detaylı
olarak bulabilirsiniz.
6. Zihninizi sakinleştirmek için mantra bazlı
meditasyon teknikleri uygulayın.
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Gençlerin Televizyon İzleme Oranları Araştırması

GENÇLER UYUMAK YERİNE
TELEVİZYON İZLEMEYİ TERCİH EDİYOR

BASİT DİYAFRAM NEFESİ
NASIL ALINIR?
Susam Yağı ile
Burun İçinizi Nemlendirin
Kışın gelmesi ve kaloriferlerin yanmasıyla
beraber hepimizi bekleyen genel sorunlardan
biri hiç şüphesiz burun içi kuruluğu. Oysa
doğal dengesinde nemli olan bir burun
mukozası sağlıklı bir nefes için olmazsa
olmazlar arasında yer alıyor. Bunun için,
serçe parmağınızı bir miktar susam yağına
batırın ve parmak ucunuzu burnunuza
nazikçe sokarak, yumuşak hareketlerle burun
deliklerinizin içini nazikçe susam yağı ile
sıvayın.
Burun içi mukozası doğal nem dengesini
koruduğu sürece, burundan nefes alırken
mikroplar o derece iyi filtre edilebilir. Bu rutin
sadece rahat bir uyku için değil, sabahları
güne başlarken de kış boyunca uygulanmalı.
Bu sayede grip başta olmak üzere solunum
yoluyla alınabilecek mikroplara karşı kendinizi
koruyabilirsiniz.
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1. Dik ve konforlu bir oturuşa geçin veya ayak
tabanlarınız yerde olacak şekilde yatağa
uzanarak dizlerinizi kırın.
2. Ağız kapalı ve dil ucu da ateş noktası
dediğimiz, iki ön dişin hemen arkasında,
hafifçe, üst damağa da değen noktada
konumlansın.
3. İki burun deliğinden basitlikle, ihtiyacınız
kadar nefes alıp vermeye başlayın. Çok derin
nefesler almak zorunda değilsiniz, sadece
ihtiyacınız kadar nefes alın.
4. Nefes alırken karın dışarı doğru genişlerken,
nefes verirken içeri doğru çekilmeli ve bu
doğal bir şekilde gerçekleşmeli. Nefes
alıp verirken karın kaslarının bu gel git
süreci, diyafram kasının aktif çalıştığının
göstergesidir.
5. Gözler kapalı, farkındalığınız karnınızda
nefes alırken önce karnınız, daha sonra daha
nefes alma ihtiyacı devam ediyorsa göğsünüz
de şişmeye başlayacaktır.
6. Burada ikinci önemli nokta ise nefesi
verirken, yavaş yavaş ciğerlerinizdeki son
hava zerresi çıkana kadar nefesi boşaltmayı
başarmanız. Hiç hava kalmadığına ikna
olduktan sonra tekrar nefes alabilirsiniz.
7. Bu çalışmayı 10 dakika boyunca sürdürün.

Hacettepe Üniversitesi’nde doktora çalışması kapsamında
yapılan bir araştırmada, gençlerin televizyon izleme
oranları araştırıldı. Araştırma, lise ve ortaokul öğrencisi
3 bin 654 kişiyle yapılırken, gençlerin yüzde 96’sının
televizyon izlediği ortaya çıktı. Medya Takip Merkezi
(MTM), gençlerin televizyon bağımlılığının medyadaki yerini
araştırdı. İşte detaylar…
Son zamanlarda televizyon izlemek, boş
zaman aktivitesi olmaktan öteye geçti.
Öyle ki gençler uyumak, ders çalışmak gibi
ihtiyaçların yerine televizyon izlemeyi tercih
ediyor. Bu durumda gençlerin yüzde 96’sı
televizyon izlerken, yüzde 56’sı dört, yüzde
36’sı iki saat televizyon karşısında geçiyor.
Hal böyle olunca akıllara TV bağımlılık mı
yapıyor sorusu geliyor.

Dizi izlemeyen genç yok!
Günün uzun bir bölümünü televizyon
karşısında geçiren gençlerin dizi izlemeyi
tercih ettikleri ortaya çıktı. Katılımcıların
yüzde 41’i haftada en az beş, yüzde 36’sı
ise günde iki saat dizi seyrediyor. Oranlara
bakıldığında gençler için televizyonu cazip
kılan program içeriğinin dizi olduğu görülüyor.
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MASA BAŞI ÇALIŞANLAR

DİKKAT!

OTURUŞ BOZUKLUĞU BEDEN
SAĞLIĞINI TEHDİT EDİYOR!

Doç. Dr. SerhatMutlu;
“Masa başında
çalışanların özellikle
duruş-oturuş
bozukluğuna dikkat
etmesi gerekir. Bilgisayar
karşısında otururken
masa yüksekliği 6570 cm, yüksekliği
ayarlanabilir, sırtı bele
uygun ve esnek bir
ergonomik koltuğunuz
olmalıdır. Omuzlar rahat,
dik oturulmuş ve sırtın
desteklenmiş olması
omurga sağlığı için
oldukça önemlidir’’ dedi
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Günümüzde gelişen teknoloji ile ofis ortamları
da çeşitlilik kazandı. Yanımızdan ayırmadığımız
bilgisayar ve telefonla; işlerimizi evden,
iş yerinden, restorandan rahatlıkla takip
edebiliyoruz. Peki, gerçekten yeterince rahat
mıyız?
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr.
Serhat Mutlu, dünyada baş ağrısından sonra
en sık görülen ağrının oturarak çalışmadan
kaynaklı olan bel ve boyun ağrısı olduğuna
dikkat çekiyor. Ofiste, televizyon karşısında,
bilgisayar başında ya da arabada uzun süre
oturanların risk altında olduğunun altını
çiziyor.
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr.
Serhat Mutlu; “ Esnekliği azalan kaslarımız,
ağır yük kaldırma, duruş-oturuş bozuklukları,
ani ve ters hareketler sonucu kas-iskelet
sisteminde problemlere yol açmaktadır.
Şiddetli bel-boyun ağrısı şikâyeti olan
hastalar hemen fıtık oldum, fıtığım patladı
korkusuyla hekime başvurmaktadır. Öncelikle
bu tür korkuları olan hastalara fıtık var mı?
Fıtığın derecesi nedir? Gibi soruların cevabını
almak için detaylı fizik ve nörolojik muayene
yaptırmalarını öneririm. Ardından MR gibi
radyolojik tanı yöntemleriyle de tanının
desteklenmesi gerekir. Hasta ancak tüm bu
aşamalardan geçtikten sonra hastalığını
kabul edip, tedavi sürecini de çıkan sonuca
göre şekillendirmelidir” dedi.

Maşa Başında Çalışanlara

Hayati Öneriler
Masa başında bir saat oturduktan sonra
mutlaka 10-15 dakika kalkıp dolaşmanın ve
farklı hareketler yapmanın beden sağlığı
için çok mühim olduğunu söyleyen Ortopedi
ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Serhat
Mutlu; “Masa başında çalışanların özellikle
duruş-oturuş bozukluğuna dikkat etmesi
gerekir. Bilgisayar karşısında otururken masa
yüksekliği 65-70 cm, yüksekliği ayarlanabilir,
sırtı bele uygun ve esnek bir ergonomik
koltuğunuz olmalıdır. Omuzlar rahat, dik
oturulmuş ve sırtın desteklenmiş olması
omurga sağlığı için oldukça önemlidir. Kollar
yatay veya biraz yukarıda, dirsek ve eller
düz bir çizgide, bacakların üst kısmı ise yatay
şekilde olmalıdır. Bulunduğu ortamdaki hava
koşullarına dikkat etmesi gerekir. Cereyan,

klima gibi etkenlere maruz kalınmamalıdır.
Ayrıca, bilgisayar başındaki kişiler kalın
mouse-pad kullanmalı dirseğini dayamadan
dirsek dışarıda kalacak şekilde mouse
kullanması gerekir” dedi.
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ÇALIŞMA HAYATINDA

ARABULUCULUK
DÖNEMİ BAŞLIYOR

Yeni sistem ne getiriyor? Bağımsız Arabulucular Derneği (BADER)
Başkanı Av. Arb. Dursun Yassıkaya KAMUTÜRK’E ‘arabuluculuk’ sistemini anlattı
Röportaj: Gökhan ALTUNKAŞ

Kamuoyu gündemine “Zorunlu
Arabuluculuk” kavramı yerleşti,
“arabuluculuk” nedir ve gerçekten
zorunlu mudur?

TBMM’de kabul edilerek
yasalaşan 7036 Sayılı
İş Mahkemeleri Kanunu
ile çalışma hayatında
‘arabuluculuk’ dönemi
başlıyor. Yeni sistem 1 Ocak
2018 tarihinde resmi olarak
hayata geçiyor.
Peki ‘arabulucu’lukta bizleri
bekleyen yenilikler neler?
Arabuluculuk, tarafların
arasını nasıl bulacak? Yeni
sistem mahkemelerdeki
yığılmaları önleyebilecek mi?
Toplumun büyük bir kesimini
oluşturan işçi ve işvereni
ilgilendiren düzenlemeleri ve
bu kanunla hukuk sistemimize
giren zorunlu ‘arabuluculuk’
kavramını Bağımsız
Arabulucular Derneği
(BADER) Başkanı Av. Arb.
Dursun Yassıkaya ile konuştuk.
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Aslında eski çağlardan bu yana
uyuşmazlıkların çözülmesinde kullanılan
bir yöntemdir Arabuluculuk. Ancak,
elbette arabuluculuğun ayrı bir kurum
ve meslek olarak tanımlanıp usullerinin
belirlenmesi daha yenidir. Amerika Birleşik
Devletleri’nde 1960’lı yılların sonunda ve
yine 1990’lı yıllardan bu yana da İngiltere
ve Fransa başta olmak üzere pek çok
ülkede modern anlamda ve meslek olarak
Arabuluculuğun tanımlandığı, uygulamanın
yerleştiği görülmektedir.
Ülkemizde ise 2012 yılında yasal
düzenleme ile arabuluculuk bir kurum
olarak barışçı çözüm yöntemi olarak yerini
almış, o günden bu güne gelişmektedir.
Arabuluculuk esasen, gönüllülük ve özgür
irade esasına dayanmaktadır. Ancak, 7036
sayılı İş Mahkemeleri Kanunu ile “Kanuna,
bireysel veya toplu iş sözleşmesine
dayanan işçi veya işveren alacağı ve
tazminatı ile işe iade talebiyle açılan
davalarda, arabulucuya başvurulmuş
olması dava şartı” olarak öngörülmüştür.
Ve bu nedenle zorunlu arabuluculuk
kavramı kullanılmaktadır. Dolayısı ile, iş
hukuku davaları dışında, ki o da Ocak
2018 tarihi itibari ile yürürlük kazanacaktır,
hali hazırda arabuluculuk zorunlu bir yol
değildir.

Sizce Arabuluculuk
neden önemlidir?
Hukuk düzenimizde HAK
TEMELLİ ANLAYIŞ yerine Özel
Hukuk alanında MENFAAT
TEMELLİ bir anlayışın birlikte
yürüyeceği yeni bir dönem
başlamıştır. “Haklı olmak yeterli
değil, çünkü haklı olmak sorunu
çözmez” sözü aslında yargılama
sürecinin adeta bir cezaya
dönüştüğünü anlatmaktadır.
Toplumların adalet anlayışında ki
Hak temelli anlayış Arabuluculuk
sürecinde menfaat temelli bir
anlayışa evirilmektedir. Bu
değişimi yakalayanlar ayakta
kalacaktır. Yaşanılan süreç
aslında hızlı bir değişimdir.
Tarih değişime direnenleri hatırlamaz..
Yarına bakmak yetmez yarının ötesine
bakan toplumlar değişimi ve gelişimi
birlikte başarabileceklerdir. Çünkü yarın
konuşulmaya başlanmış ise gelmiştir.
Bizler de toplumsal gelişmenin öncü
kadrosunda yer almak ve yarını yakalamak
adına Arabuluculuk Müessesesine önem
vermekteyiz.

İşçiler ve işveren bakımından Zorunlu
Arabuluculuk neler getirecek?
İş Mahkemeleri Kanununa göre; bireysel
veya toplu iş sözleşmesine dayanan
işçi veya işveren alacağı ve tazminatı
ile işe iade talebiyle açılan davalarda,
arabulucuya başvurulmuş olması dava
şartı olmuştur. Bu demektir ki, bu tip
davalar açılmadan önce taraflar mutlaka
Arabulucuya başvurmak ve uyuşmazlığın
dostane çözüm yolu ile çözmeyi denemek
zorundadır. Bu zorunluluk, anlaşmayı
sağlamak şeklinde anlaşılmamalıdır.
Ancak, Arabuluculuk görüşmeleri sonunda
tarafların anlaşmaya varmaları halinde,
üzerinde anlaşılmış olan hususların
taraflarca tekrar dava konusu yapılması
mümkün değildir. İş Akdinin feshin
geçersizliğine bağlı işe iade davaları da

zorunlu arabuluculuk kapsamındadır.
Bu halde, işçi fesih bildiriminin tebliği
tarihinden itibaren bir ay içinde işe
iade talebiyle arabulucuya başvurmak
zorundadır. Arabulucu atandıktan
sonra üç hafta içerisinde karar verilmesi
öngörülmüştür, gerekli durumlarda bir
hafta ek süre söz konusu olabilmektedir.
Arabuluculuk görüşmeleri sonunda
tarafların anlaşmaya varmaları halinde,
üzerinde anlaşılmış olan hususların taraflar
tarafından tekrar yargı konusu yapılması
mümkün değildir. Arabuluculuk sürecinde
anlaşma sağlanamaması durumunda
ise, bunu belgeleyen son tutanağın
düzenlenmesinden sonra iki hafta içinde
dava açılması gerekmektedir.
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Arabuluculukta çözümlenmiş bir
konuda, yeniden dava konusu
yapılamamasının istisnası var mıdır?
Arabuluculukta çözümlenmiş bir konunun
tekrar yargı konusu yapılabilmesi için tehdit,
hile, cebir gibi taraf iradelerini sakatlayan bir
olgunun varlığı gerekir. Bu genel anlamda
sözleşme hukuku ilkelerinin uygulanmasının
bir sonucudur.

Neden Arabuluculuk tercih edilmelidir?
Arabuluculuk sürecinde taraf iradeleri
esas olacağı için, yargılama gideri yoktur.
Bu anlamda, bu gün için bir dava açmak
için harç ve gider avansı olarak ortalama
en az 800 TL civarı bir peşin ödeme
gerekmektedir. Yine yargılamanın, ülkemiz
gerçeğinde uzun bir zamana yayılması,
yıllarca davanın görülmesi söz konusudur.
Vekille takip edildiğinde, söz konusu
davalara ilişkin giderlerin artacağı tabidir.
Bu giderleri karşılamak yerine çok daha az
bir maliyetle ve çok kısa sürede, tamamen
dostane bir ortam yaratılarak ve geleceğe
hayal kırıklıkları, öfke gibi olumsuz duyguları
taşımadan uyuşmazlığı çözebilme söz
konusudur. Dostane bir çözüm yoludur.
Kanuni haklardan ziyade tarafların gerçekte
ne istediği önemlidir. Taraflar arasında
geçmişin hesaplaşması değil, geleceğin
yapılandırılması önem kazanmaktadır. Bu
halde, neden arabuluculuk tercih edilmesin…

Arabuluculuk sistemi nasıl işleyecek?
Özel hukuka ilişkin ki bunlar hakimin
müdahalesini gerektirmeyen tarafların
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üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri
örneğin tüketici olarak yapılan bir alışverişten,
ticari bir alacaktan, işçi-işveren ilişkisinden
veya aile hukukunda mal paylaşımına dayalı
bir alacak gibi uyuşmazlıklar yürürlükte
olan 6325 sayılı yasa gereğince tarafların
gönüllülüğü esası çerçevesinde Arabuluculuk
ile çözülebilecek uyuşmazlıklardır. 01.01.2018
tarihinden itibaren işçi-işveren uyuşmazlıkları
zorunlu olarak Arabulucuya götürülecektir.
Bu husus dava şartı haline getirilmiş olup
Ocak ayından sonra taraflar dava açmadan
Arabulucuya başvurmak zorundadır. Peki
başvurular nereye nasıl yapılacaktır? Taraflar
başvuruyu iki şekilde yapabileceklerdir;
Esas olan tarafların uyuşmazlığı çözecek
arabulucuyu belirlemeleridir. Bu anlamda
tarafların herhangi birisi veya birlikte
başvuracakları arabulucuyu Arabuluculuk
sicilinde kayıtlı arabulucular/arabuluculuk
merkezleri ya da daha önce duydukları
veya tanıdıkları arabulucular/arabuluculuk
merkezleri arasından seçmeleri mümkündür.
Bu durumda başvuruyu alan Arabulucu
uyuşmazlığın diğer tarafına davet mektubu
göndererek süreci başlatacaktır.
Diğer bir yol Adliyelerde kurulan ve Sulh
Hukuk Hakiminin denetiminde olan
Arabuluculuk Bürolarına uyuşmazlığın
çeşidi ve niteliği, tarafların bilgileri ve
iletişim numaralarını belirtecek şekilde form
doldurmak suretiyle başvurmalarıdır. Bu
yolun tercih edilmesi halinde Aras dediğimiz
Arabuluculuk Sisteminden otomatik olarak
dosya alma sırasındaki arabulucuya
dosyanın atanması ile arabuluculuk süreci
başlayacaktır.
Uyuşmazlığın diğer tarafı Arabuluculuk
davetini kabul ederse görüşmeler için gün

belirlenerek aynı masa etrafında buluşan
taraflar gizlilik ve eşitlik kuralları çerçevesinde
görüşmelerini yaparak uyuşmazlıklarına
kendi çözümlerini üretirler. Arabulucu
görüşmelerin yapılması ve çözümün
üretilmesinde kolaylaştırıcı bir rol üstlenir.
Ancak 1 Ocaktan itibaren zorunlu hale gelen
işçi-işveren uyuşmazlıklarında tarafların
çözüm üretememeleri halinde Arabulucu son
bir çözüm önerisi getirebilecektir.
Taraflar Arabuluculuk ücretini aksi
kararlaştırılmadıkça eşit olarak
ödeyeceklerdir. Arabulucunun ücretini
ödeyemeyecek durumda olan taraf
Sulh Hakiminin kararıyla Adli Yardımdan
yararlanabilecektir.
Tarafların uyuşmazlıklarını yine kendi
müzakere ve kararlarıyla sonlandırmak
kişisel olarak tatmini daha da artıracağı gibi
toplumsal barış ve huzurun devamına da
önemli katkılar saplayacaktır. Tüm bunların
yanı sıra Ar hem zaman hem de yargılama
giderleri anlamında kamusal faaliyet olan
yargıya göre çok daha ucuz ve hızlı bir
yöntemle uyuşmazlığı sonlandırma fırsatı
sunacaktır.

Arabulucu kimdir, neye göre
seçilmelidir?
En kısa tanımıyla Arabulucu, özel müzakere
teknikleri ile taraflar arasındaki uyuşmazlığın
çözülmesinde, taraflar arasında iletişimi
sağlayan, tarafların dengeli ve uyumlu
bir görüşme süreci yürütmelerine
yardım ederek, kendilerini ifade etmek,
menfaatlerini temin edebilmek konusunda
destekleyici olan meslek mensubudur.
Bu işleri görülebilmesi için Arabuluculuk
eğitimi almış olmak ve Adalet Bakanlığı
nezdinde Sicile kayıtlı çalışmak zorunludur.
Kişiler, gerek Bakanlık bünyesinde yer alan
bürolara başvurmak, gerekse BAM gibi,
arabulucu hizmet sağlayıcı özel merkezlere
başvurmak sureti ile Arabulucu temin edebilir.
Özel merkezler ve Bakanlık bünyesinde
görevlendirilen arabulucu arasında
mesleki anlamda hiçbir fark yoktur. Her biri,
mesleğinin ifasında tarafsız olmak ve gizlilik
esaslarına uymakla yükümlüdür. Bu anlamda

arabuluculuk kamu görevi olarak kabul
edilmelidir. Başvurucuların özel merkezlere
başvurmasındaki tek fark, dilediği arabulucu
ile çalışma imkanına sahipken, Bakanlık
nezdindeki bürolara başvurması durumunda,
atama ile görevlendirilen arabulucu ile
çalışmak zorunda kalmasıdır.

Bu süreçte BADER ve BAM olarak iki
ayrı yapılanma ile karşılaştık. Nedir,
BADER ve BAM?
Arabuluculuk, taraflar arasında ki özel hukuk
uyuşmazlıklarının, gizlilik esasına dayalı
dostane yöntemlerle çözülmesi esasına
dayanır. Arabuluculuğun anlaşılabilmesi,
Bu yeni dönemde, bu yeni anlayışın
bilinebilmesi, benimsenmesi ve toplumsal
uzlaşı kültürünün yerleşmesi gereklidir.
Bu bağlamda, Arabuluculuk kurumunun
bilinirliğinin artması gereklilik ve öneminden
hareketle, 9 kurucu ortak ile yola çıkarak,
öncelikle kar amacı olmayan dernek
yapılanması altında kamuoyunun ve hatta
uygulayıcılara hizmet vermek, meslek etik
ilke ve değerlerinin oluşmasına katkıda
bulunmak amaçları ile kamusal görev
üstlenilmesi benimsenmiş ve kısa adı
BADER olan Bağımsız Arabulucular Derneği
kurularak faaliyete geçmiştir. Yine, aynı 9
kurucu ortak tarafından, dernekten ayrı ve
tamamen farklı bir yapılanma ile, mesleki
faaliyetlerin yürütülmesi için, Bağımsız
Arabuluculuk ve Alternatif Uyuşmazlık
Çözüm Merkezi kurulmuştur. Merkezimiz
kurucuları, her türlü faaliyette, tarafsızlığını
ve bağımsızlığını gözetmeyi ve uluslararası
mesleki ilke ve değerler doğrultusunda
hareket etmeyi düstur edinmiştir. Kısa
adı BAM olan merkezimiz, Arabuluculuk
uygulamalarında kurumsal yapı geliştirmeyi,
kuralları net ve şeffaf bir anlayış ile işbirliği
esasları dahilinde çalışmayı öngörmektedir.
BAM, Arabuluculuk Meslek Etik Kurallarının
oluşmasında, emsal uygulamalar ile öncü
olmayı, bu süreçte ilgili kurum ve kuruluşlar
ile temas ve fikir alışverişi yürüterek, sağlıklı
bir uygulamanın yerleşmesi i ile yerine
getirmeyi hedeflemektedir.
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ÇOCUKLAR
NE İSTER?
Röportaj: Esra OcaklıYüce

Emine Ergün

Evladı olan her anne
babanın kendisine
ve yakınındakilere
en çok sorduğu
sorudur; “Çocuklar
ne ister?” Oysa bir
zamanlar bizler
de onlar gibiydik.
Çocukluğumuza
döndüğümüz zaman
aklımızda en çok
hangi konunun
kaldığına dikkat
edersek cevabı da
bulmuş oluruz.
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Anne babanın almadığı bir oyuncak, ya da
almadığı bir ayakkabı değildir akıllarda en
çok kalan; anne babası tarafından yeterince
sevildiğini hissedememektir akıllarda yer alan!
İşte Çocuk Gelişim Uzmanı Sevgili Emine Ergün
de kaleme aldığı “Çocuklar Ne İster?” kitabıyla
anne babalara rehberlik etmek istiyor. Kitabı
özel yapan en önemli unsur da kapak resmi.
Kitap kapağındaki resim, 7 yaşındaki oğlu Yağız’ın
“Sence bir çocuk anne babasından ne ister?”
sorusuna verdiği cevaptır.
Sahi biz çocukken en çok ne isterdik? Horoz şekeri
mi, kırmızı ayakkabı mı yoksa mahalleliye hava
atacağımız bir top mu? Aslında Sevgili Yağız’ın da
anlatmaya çalıştığı gibi, bir tutam sevgi isterdik…
Emine Hanım, daha dumanı üstünde tüten
kitabının ilk söyleşisini bizimle yaptı. Öyle okuyup
da kenara kaldıracağınız bir kitap değil “Çocuklar
Ne İster?” Hani derler ya, “elimin altında her
zaman bulunsun, bana rehberlik etsin”. Tam da
bu tanıma uygun yazılmış bir kitap. Her şeyden
önce, ilk olarak tepkisel olmayı değil, çocuklarını
anlamayı tercih eden ebebeynler için eşsiz bir
eser.
Denize atılan kaplumbağanın hikayesini bilirsiniz.
Emine Hanım gibi toplum mühendisliği yapan,
çocuk gelişimiyle ilgilenenler de toplumun
sağlıklı bireylerden oluşmasına katkı sağlamak
adına, sayılarına bakmaksızın denize ne kadar
kaplumbağa atabileceklerinin hesabını yaparlar.
“Çocuklar Ne İster” kitabının da bu anlamda
sunacağı katkıdan şüphemiz yok. KAMUTÜRK
Dergisi olarak güler yüzüyle ve tatlı söyleyişiyle
bize verdiği röportaj için bir kez daha kendisine
teşekkür ediyoruz.

Kitabınızın adı neden
“Çocuklar Ne İster?”
Emine Ergün: Yaşı ne olursa olsun her
yaştan çocuğun annesi babası genelde
bu soruyu sorar çünkü. Her istediğini
alıyorum, her istediğini yapıyorum ne
istiyor bu çocuk bir türlü anlamadım
derler ya, ,işte o yüzden kitabımın adı
“Çocuklar Ne İster”

Kitabınızın içeriğinde
hangi konular var?
Emine Ergün: Kitap 9 bölümden oluşuyor.
Anne babalık, bebek gelişimi, çocuk gelişimi,
çocuk ve oyun, çocuklarda davranış ve uyum
sorunları, çocuklarda konuşma sorunları,
çocuk ve okul, özel çocuklar, çocuk ve cinsel
gelişim ana başlıkları altında birçok alt başlık
bulunuyor.
Özellikle 0-6 yaş aralığında çocuğu olan anne
babalar ,çocukları ve kendileri ile ilgili aradıkları
birçok bilgiyi bu kitapta bulabilecekler.
“Çocuklar Ne İster” çocukların dilinden yazılmış
bir kitap olduğu için, çocukların gözünden
bakıyor .boşanma durumunda anne
baba çocukları için nasıl davranmalı, 2 yaş
sendromu diye bir olgu var mı, yoksa bunu

biz ebeveynler
mi oluşturuyoruz, çocuklar neden geç
konuşuyorlar, istismar vakalarının birçoğu
anne babaların çocuklarına inanmadıkları için
ortay çıkamıyor gibi birçok konu bir arada.

Kitabı yazmaya nasıl karar verdiniz?
Emine Ergün: Uzun süredir aklımda olan
bir projeydi. Her zaman şöyle düşünürüm.
Bende olan bilgi bende kaldığı sürece sadece
benim işime yarar, ama o bilgiyi paylaşırsam
herkesin işine yarayabilir. Bu nedenle
yazmaya karar verdim. Yazıları oluşturmak,
yazmak özenli ve uzun bir çalışmanın ürünü
oldu. Ve sonunda “Çocuklar Ne İster” ortaya
çıktı.
Amacım insanlara nasıl anne babalık
yapacaklarını öğretmek değil, çocuklar nasıl
anne baba istiyor onu ortaya koymak.
Biz anne babalar sık sık çocuğum şöyle olsun,

böyle olsun, şunları yapsın, bu konularda
başarılı olsun diye görüşlerimizi bildiriyoruz.
Peki çocuklarımız bizden nasıl bir anne babalık
bekliyorlar.
Özellikle aile içinde krize sebep olabilecek
önemli durumlardaki tavrımız nasıl olmalı,
çocuğumuzla nasıl iletişim kurmalıyız bunları
bilirsek ve bilimsel yöntemleri kullanırsak, krize
de doğru müdahale etmiş oluruz.
“Çocuklar Ne İster” içinde doğru bildiğimiz
yanlışları da barındırıyor. Örneğin birçok
kaynakta tuvalet alışkanlığı 24 ayda başlar
yazdığı için, birçok anne baba 2 yaş ile birlikte

TÜRKİYE KAMU-SEN DERGİSİ

93

aniden çocuğun hayatından bezi çıkarmaya
çalışır. Ben ise kitabımda 24 ayın fiziksel hazır
bulunuşluk için uygun olabileceğini ama
duygusal ve gelişimsel olarak her çocuğun
bu ayda hazır olmayacağını vurgulamaya
çalıştım.
Diğer önemli bir konu doğumla birlikte
bebekleri kucağa alma konusu. Bazı
kaynaklarda bebeğin kucağa alınmaması,
kucağa alınırsa bunu hep talep edeceği
yazılırken, ben kitabımda bunun aksini
savundum. Bebeklerinizi kucağınıza alın,

onları öpün, onlara sarılın, çünkü onların buna
ihtiyacı var diye vurguladım.
“Çocuklar Ne İster?” içinde özel gelişim
gösteren çocukları da unutmadım. Çünkü
onlar benim için çok önemli. Meslek hayatımın
ilk 7 yılını birlikte geçirdiğim ve bana hem
mesleki olarak hem de hayat tecrübesi
olarak pek çok şey katan özel çocuklarıma da
yer verdim kitapta. Otizm, downsendromu,
disleksi ve üstün yetenekli çocuklarım ve
aileleri de burada.

Kitabınızın kapağı özel bir çalışma galiba,
biraz bundan bahseder misiniz?
Emine Ergün: Evet kitabımın kapak resmini
oğlum çizdi. Oğlum resim çizmeye çok meraklı
ve yeteneği de olduğunu düşünüyorum. Bu
nedenle bu kitapta ona ait bir şey de olsun
istedim.
Oğluma “Sence bir çocuk anne babasından
ne ister” diye sordum. Oyuncak ister, yemek
ister, gezmeye gitmek ister dedi. Peki bunlar

para ile satın alınacak şeyler. Para ile satın
alınamayacak ne ister dediğimde bir sure
düşündü ve “Sevgi İster” dedi. Hadi o zaman
anne baba çocuk arasındaki sevgiyi bana
çizer misin dediğimde bu çalışma ortaya çıktı.
Mutlulukla gülümseyen üç kalp ve onların
üzerinde onları sımsıcak ısıtan bir güneş.
Çocuklar daha ne ister

Son olarak anne babalara
söylemek istediğiniz
bir şeyler var mı?
Emine Ergün: Hepimizin çocuğu bizim için
göz bebeği, bir tanemiz. Onların büyüme ve
gelişme sürecinde doğru adımları atmak,
sağlıklı iletişim kurmakta anne baba olarak
en büyük amacımız. Bizler anne baba olarak
çocuğumuzun bazı alışkanlıkları kazanmasını,
doğru davranış kalıplarını sergilemesini,
uyumlu olmasını, ama aynı zamanda kendini
de ifade etmesini ve ezilmemesini istiyoruz.
Ama bu süreçte onun isteklerini göz ardı
edebiliyoruz. Acaba çocuğumuz nasıl bir
ebeveyn olmamızı istiyor, bizden duymak
istediği ya da duymak istemediği cümleler
neler, sorunları hangi yöntemlerle çözmeliyiz
gibi pek çok sorunun cevabını doğru
kaynaklardan elde edersek, mutlu aile olma
yolunda emin adımlar atmış olacağız. Tüm
çocukları ve aileleri sevgiyle kucaklıyorum.
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AKLIMIZA HİTAP EDEN HOLLYWOOD DEĞİL,
RUHUMUZA HİTAP EDEN BOLLYWOOD SİNEMASI…
çok seviliyor.
Hindistan’da olduğu gibi Türkiye’de de ciddi bir hayran
kitlesine sahip Aamir Khan, 14 Mart 1965’te Mumbai’de
Esra Ocaklı Yüce
dünyaya geldi. İngiltere’deki Madam Tussauds
Balmumu Müzesi tarafından balmumu heykelinin
yapılması teklifini geri çeviren, hak eden kişilere
verilmediği düşüncesiyle ödül törenlerine katılmayan,
2013 yılında TIME dergisi tarafından dünyanın en etkili
100 insanı arasında gösterilen Aamir Khan’ ı Türkiye
KamuTürk Dergisi’nde Aamir Khan’a yer
“Her çocuk özeldir” mesajını veren filmiyle tanıdı. Her
vermemizin nedeni de, işte bu gerekçelerden
çocuğun özel olduğunu yüreklerimize işleyen yegâne
ötürü ülkemizde gördüğü yoğun ilgidir. Türk
filmdir; Taare Zameen Par (2007). Aamin Khan, hem
milleti, kendi gibi erdemlere sahip sanatçıları
oynayıp hem de yönetmenliğini yaptığı Türkçe adıyla
“evimizin evladı” gibi sever, bağrına basar,
“Yerdeki Yıldızlar” filminde çocukların ne kadar özel
tıpkı Aamir Khan’a yaptığı gibi.
olabileceğini ve disleksi olan çocuklara özel eğitim
verilmesi gerektiği mesajını yüreklere işleyen bir üslupla
Kültürel emperyalizmin beşiği Amerika’nın,
anlatıyor.
sinema endüstrisini bu doğrultuda
Türkiye’ye Gelen Sanatçının İlk İşi
kullanmakta en başarılı olan ülke olduğu
Anitkabir’i Ziyaret Etmek Oldu
hepimizce bilinmektedir. Hollywood
O Bollwood sinemasının tartışmasız yıldızı. Geçtiğimiz
sinemasının ülkemiz de dahil olmak üzere,
günlerde “Secret Superstar” filminin tanıtımı için geldiği
dünya milletleri için dejenere kültür
Türkiye’de yoğun bir ilgiyle karşılandı. İlk kez ülkemize
yaratmadaki becerisi ortadadır. Ahlak algısını
gelen ünlü aktör, ayağının tozuyla Anıtkabir’i ziyaret
alt üst eden, gösterge bilim ile ilgili sübliminal
etti ve Anıtkabir’in atmosferinden ne kadar etkilendiğini
mesajları kullanarak kültür erozyonu
yaratmada ustadır. Öyle ki Türk filmlerinde ve
anlattı.
son zamanlarda hızla artan Türk dizilerinde
Facebook’ta 25 milyon, Twitter’da ise 14 milyon
bu etkileri görmek mümkün. İşin düşündüren
takipçisi var. Hindistan kalabalık bir ülke ondan
tarafı ise, bu değişimin davranışlara
takipçisi var diye yanılgıya düşmeyin, takipçileri dünya
yansıması ve milli kültürümüzü geleneklerimizi
çapında. Ünü çoktan ülke sınırlarını aşmış. Aamir
alt üst eden bir yozlaşmaya doğru götüren
Khan’ın bir filmini izledin mi, hemen diğerlerini de izleme
toplumsal dönüşüm üzerindeki etkileridir.
duygusuna kapılıyorsun.
İnsan düşünmeden edemiyor; eğitim başta olmak
Time Dergisi’ne Göre En Etkili 100 Kişi Arasında üzere birçok toplumsal olayda sosyal mesaj vermeyi
başarıp bu kadar popüler olmayı nasıl başarıyor?
Hint Asıllı Müslüman Aamir Khan
Bu sorunun cevabını verirken mütevazi kişiliğini elden
Bütün bu küresel emperyalizme karşı son
yıllarda yükseliş gösteren bir Bollywood sineması bırakmayan Khan, Türkiye’de yaptığı röportajda
“sadece işimi severek yapıyorum” diyerek başarıya
gerçeği var. Kullandığı öğeler Hollywood
giden yolun ham maddesini de bizlere sunmuş oluyor.
sinemasının aksine; samimi, sıcak, geleneksel ve
insani… Sermayenin karşısına insani faktörleri ve Bir diğer önemli detay ise, “şöhretin etkisiyle popüler
kültürün istediğini vermek değil, doğru olduğunu
yerel kültürü koymayı başarabilen Bollywood,
düşündüğü şeyleri yapmaya devam etmek.” Aamir
tüm samimiyetiyle meydan okumayı başarıyor.
Bollywood’un toplumsal değerlere sahip çıkarak, Khan başarısının sırrını böyle açıklıyor. Başka türlü
ortalama 3 saat süren filmlerinin bu kadar izlenmesinin
ülke kültürlerine karşı çıkmayan bir üslupla
nedenini açıklamak imkansız olurdu.
dünya seyircisinin karşısına çıkarttığı fenomen
Türk Milleti olarak Aamir Khan’e olan sevgimizin bu
ise hem oyuncu hem yönetmen, hem senarist,
hem yapımcı olan Aamir Khan. Dünyanın da ilgi kadar yoğun olması sanatçının samimiyetiyle, alçak
odağı haline gelen ünlü yönetmen ülkemizde de gönüllülüğüyle alakalı olduğu su götürmez bir gerçektir.
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Türklerin ata sporu güreşi dünyaya tanıtan
“Dangal” filmi de bizlerin kültürüne ne kadar yakın
olduğunu gösteriyor.
Hiç Aamir Khan filmi izlememiş olanlar için, “Üç
İdiot” iyi bir başlangıç olabilir. Bizlerin de en çok
şikayetçi olduğu ezberci eğitim sistemini ve bu
sistemin başarısızlığını anlatan en iyi filmlerden
biri olduğunu söyleyebiliriz. Verdiği mesajı
seyircinin gözünün içine sokmadan yapan bir
üslubu olduğu için filmlerini izlerken asla rahatsız
olmuyorsunuz. Türk milletini Aamir Khan gibi
sanatçılara yaklaştıran bir başka detay da iki
milletin de İngiliz zulmünü çekmiş olmasıdır.
Onların da bağımsızlık mücadelesi işgalci
İngilizler’e karşı. Sanatçı Laagan filminde, dalga
geçen bir üslup kullanarak İngiliz emperyalizmiyle
ilgili gerçeği gözler önüne seriyor.
KamuTürk Dergisi’nde Aamir Khan’a yer
vermemizin nedeni de, işte bu gerekçelerden
ötürü ülkemizde gördüğü yoğun ilgidir. Türk
milleti, kendi gibi erdemlere sahip sanatçıları
“evimizin evladı” gibi sever, bağrına basar, tıpkı
Aamir Khan’a yaptığı gibi. Neden milletçe Hintli
bir sanatçıyı çok sevdiğimizin gerekçelerini
anlatmaya çalıştık.
Samimiyetin Adresi Hollywood Değil, Bollywood
Aslında Bollwood sinemasının başarısı Aamir
Khan gibi bir sanatçının sinemaya ve topluma
bakış açısıyla bire bir örtüşmektedir. İki sinema
devi arasındaki temel farkları ele aldığımız
zaman, milletçe hangisini sevdiğimizin de nedeni
ortaya çıkmış oluyor. Amerikan emperyalizminin
hedefine ulaşmada kullandığı en etkili araç
olan Hollywood sinemasının izleyiciyi hafife alan
iddiası yanında, samimiyetin ve içtenliğin adresi
Bollywood sineması Türk milleti değerinde her
zaman önde gidiyor.
Gelelim iki sinema devi arasındaki en temel
farklara…
-Hollywood’da geleneksel ögeler kullanılmaz,
her şey fazlasıyla moderndir. Bollywood’da ise
düğünlerinden bayramlarına filmin içerisinde
birçok geleneğe yer verilir.
-Hollywood filmlerinde görsellik yüksek
teknolojilerle elde edilen efektler demektir.
Bollywood’da ise görsellik ihtişamlı mekanlar ve
kıyafetler anlamına gelir.
-Hollywood filmlerinde müzikler soundtrack
olarak kullanılır, arka planda çalar. Bollywood’da
ise müzik çaldığı anda herkes senkronize bir
şekilde dans etmeye başlar.
-Hollywood’da komedi filmleri genelde kara
mizah tadında olayların aksi gitmesi şeklinde
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ilerler. Bollywood’da ise komedi filmleri daha
çok karakterlerin yaptığı espriler ve eğlenceli
konuşmalar şeklindedir.
-Hollywood alttan alttan gizli bir şekilde farklı
yollarla mesajını verir. Bollywood’da ise mesaj net
bir şekilde izleyiciye geçirilir.
-Hollywood’da bir film ortalama 2 saattir.
Bollywood’da ise ortalama 3 saattir.
-Hollywood’un star filmleri vardır. Bollywood’un
ise film starları vardır. Yani Hollywood’da bir film
izlenirse aktör ünlenir ve sevilir. Bollywood’da ise
bir aktör seviliyorsa o film izlenir.
- Hollywood’da aşıklar birbirini aldatabilir
veya gündelik problemlerden dolayı ayrılabilir.
Bollywood’da ise onları ancak ölüm ayırır.
-Hollywood’da özellikle son dönemlerde zekice
kurgulanmış bilim kurgu filmleri yapılırken
Bollywood’da daha çok siyaset, eğitim, din gibi
sosyal konulara değinen ve eleştiren dram filmleri
yapılır.
Neticede, Bollywood sineması bizlere göstermiştir
ki, kitleleri etkileyebilmek ve peşinden sürüklemek
için çok bütçeli prodüksiyonlara ihtiyaç yoktur.
Elimizdeki en değerli hazine sahip olduğumuz
kültür ve toplumsal değerlerimizdir. Sinema ve
televizyon gibi toplumu yönlendirebilecek en
etkili silahları samimiyetle ve hakkını vererek
kullandığımız zaman anında olumlu tepkiler
alabiliyoruz. Aksi takdirde, toplum dediğimiz
hamur, Aamir Khan gibi gelenekçi, kültür
ustalarının elinde şekil almazdı. Türk milleti
olarak bu ustayı, kendisinin bile şaşırdığı bir ilgi ile
karşılamazdık. Türkler olarak Aamir Klan’ın en çok
bize benzeyen yüzünü gördük ve sevdik.
Yazının başında da söz ettiğim gibi, yaşadığımız
kültür erozyonu karşısında çıkış yolumuz sır
değil;, kendini bilenleri neden sevdiğimizin farkına
vardığımız gibi, kendimize dönebilmenin kıymetini
anlarsak her şey güzel olacak.

