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Sedat YILMAZ
Türkiye Kamu-Sen Genel Basın
Sekreteri ve Türk Haber-Sen
Genel Başkanı
………………………….
Saygıdeğer KAMUTÜRK
okuyucuları…
Üç aylık yorucu ve bir o kadar keyifli
bir çalışma sürecinden sonra yeniden
huzurlarınızdayız.
Gündem malumunuz.
Baş döndürücü bir hızla gelişiyor.
Ve bizler hem gündemi yakından izlerken, gündemde olmayan gündemi de gündemde tutmaya
çalışıyoruz.
Farkındayım bu cümle tekerleme gibi oldu.
Gündemde olmayan gündemi gündemde tutmak.
Aslında Türkiye’deki genel fotoğrafı tanımlayan bir cümle.
Her gün yeni gelişmeler, yeni polemikler, yeni tartışmalar yapılıyor ‘yeni’lendiği iddia edilen
Türkiye’mizde.
Bir de bahsi geçmeyen gündem.
Toplu sözleşme masasında ‘satılan’ kamu çalışanlarının yaşadığı sıkıntılar ve kamuda inanılmaz
kıyımlar…
Türk dünyasında devam eden kan, acı, gözyaşı ve sahipsizlik.
Biz KAMUTÜRK dergimizde işte bunları detaylarıyla ele almaya çalıştık.
‘Yandaş sendika’ ile el ele veren siyasi iradenin bitmek tükenmek bilmeyen memur kıyımları…
İş o kadar vahim bir noktaya geldi ki, yüksek kademedeki memurlardan başlayan, müdür ve müdür
yardımcılarına hatta şef ve memurlara kadar uzanan inanılmaz bir kıyım ve kadrolaşma ile karşı
karşıyayız.
‘Ya bizden olursunuz ya da perişan’ mantığı ile kamu çalışanlarına kan kusturuyorlar.
Allah’tan ki Türkiye Kamu-Sen var.
Her hukuksuzluklarına, zulümlerine karşı adam gibi dik duran koca çınar Türkiye Kamu-Sen ve bağlı
sendikalar var.
Bu sayımızda;
Vefatının 14. Seney-i devriyesinde kardeş Azerbaycan’ın efsane lideri EBULFEZ ELÇİBEY ve
vefatının 14. Seney-i devriyesinde Türkolog SERVET SOMUNCUOĞLU’nun yaşamlarını ve
mücadelelerini anlatmaya çalıştık.
Ünlü sanatçı Mustafa Yıldızdoğan’la yaptığımız özel söyleşiyi zevkle okuyacağınıza eminim.
Araştırmacı-Yazar Emrah BEKÇİ’nin ‘’Siyasal Kürtçülük’’, Gazeteci-Yazar Yusuf Ziya ERARSLAN’ın
‘’Tanrı demek günah mı?’’, ünlü bilim insanı Ümit ÖZDAĞ’ın, ‘’Türkmenlerin yok oluşu nasıl
durdurulur?’ ve Gazeteci-Yazar Erdal ALTUN’un, ‘’Türk Dünyasının Filistin’i; Doğu Türkistan’’
yazısını keyifle okuyacağınızı umuyorum.
Sizi yeni sayımızla başbaşa bırakırken, en kalbi duygularla sevgi ve saygılarımı sunuyorum.
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04 - İsmail KONCUK (Başyazı)
06 - İsrail’e kınama eylemi
08 - Yeni Türkiye: en iyi kadın, ölü kadın!
10 - Urumçi katliamı protestosu
14 - TOKİ fazla para alıyor
16 - Mehmet ÖZER Türk Enerji-Sen Gn. Bşk.
20 - Kamuda Kadrolaşma Nereye?
24 - Sedat YILMAZ Türk Haber-Sen Gn. Bşk.
30 - Genel Başkan Koncuk / Türk kardeş değil mi?
34 - Prof. Dr. Ümit ÖZDAĞ: Türkmenlerin yok oluşu nasıl
durdurulur?
38 - AB-Türkiye Karma İstişare Komitesi
40 - Gazeteci-Yazar Erdal Altun: Türk Dünyasının
Filistin’i; Doğu Türkistan
42 - Hattat-Ressam Mesut Dikel / Hat Sanatı ve Edep
44 - Mustafa YILDIZDOĞAN-sanatçı
50 - Emrah BEKÇİ/Yazar/ Siyasal Kürtçülük
54 - Mehmet Gencer / Özel Röportaj
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İsrail zulmünü lanetledik

58 - Enflasyon farkı /Bakan’a tepki

30

60 - Elmas Lüks değil /Torba Yasa
62 - Ebülfeyz Elçibey (Vefatının 14. Seney-i
devriyesinde)
66 - Servet Somuncuoğlu (Vefatının 1. Seney-i
devriyesinde)
70 - Macaristan’da Türk Kurultayı
72 - Çocuk suçlu sayısında patlama
74 - Akp-İsrail dosyası
78 - Lice’de dikilen heykel ve tepkiler
86 - PKK-Açılım Dosyası

Türk kardeş değil mi?

90 - Nazlı YÜZBAŞIOĞLU (Aile ve Evlilik Danışmanı)
92 - Boşanma ve Çocuk Üzerindeki Etkileri
96 - Yusuf Ziya ERARSLAN / ‘Tengri/Tanrı’ demek
günah mı?

54

Mehmet Gencer / Özel Röportaj

Başbakanlığın ‘sakıncalılar’ listesine aldığı...

günlerde Recep Tayyip
sevinç yumağı oluşturışılan bu fotoğrafı ‘gerçek
dızdoğan’ın yorumu:
O ‘SANATÇI’
DEDİĞİNİZ
KİŞİLER YARIN
BAŞKA BİR İKTİDAR GELDİĞİNDE AYNI POZU
VERECEKLERDİR.

KÜNYE
Türkiye Kamu-Sen Adına Sahibi
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
Haber Koordinatörü: Esra Ocaklı YÜCE
AR-GE Koordinatörü: Ercan HAN
Editör: Gökhan ALTUNKAŞ
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Çocuklarımıza ve
gelecek nesle
bırakacağımız en
güzel miras asaletimizdir. Baş eğmeden de başarıl
olunuyormuş, içki
maslarına meze
olmadan, özel hayatınızı malzeme
yapmadan onurlu
duruşumuz çocuk-

Genel Yayın Yönetmeni: Yusuf Ziya ERARSLAN
Kültür ve Sanat Danışmanı
Hasan Hüseyin YILMAZ
Türk Kültür Sanat-Sen Genel Başkanı

Hukuk Danışmanı: Avukat İlhan KARA
Baskı Tarihi: 18 Eylül 2014

‘’Özelleştirmeler
Enerji çalışanlarını perişan etti’’
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Hazırlık: YZE Medya Ajans - 0 530 363 55 91
www.yzemedya.com.tr
Tasarım: Öznur ÖZTÜRK

Baskı: Semih Ofset Büyük Sanayi 1. Cadde Çilingir Sok.
No: 26/47 06060 İskitler - ANKARA
Telefon: (0 312) 341 40 75
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. 7.Kat No: 160
Cebeci - ANKARA Tel: (0312) 424 22 00 (pbx)
Faks: (0312) 424 22 08
www.kamusen.org.tr
E-posta: kamusen@kamusen.org.tr

Mustafa Yıldızdoğan röportajı
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başyazı

Türkiye KAMU-SEN Dergisi

T

İSMAİL
KONCUK
Türkiye
Kamu-Sen
Genel Başkanı

YENİ HÜKÜMETİN OMZUNDAKİ
HAYATİ SORUMLULUKLAR...

ürkiye Cumhuriyeti’nin 12. Cumhurbaşkanı’nın belirlenmesinin ardından
yeni hükümet de Cumhurbaşkanı tarafından onaylanarak görevine başlamıştır. Öncelikli olarak milletimize hizmet
etme şereﬁne erişmiş bulunan yeni Hükümet üyelerini ve yeni Cumhurbaşkanını tebrik eder, görevleri boyunca yapılacak çalışmaların vatanımıza, milletimize ve devletimize hayırlar
getirmesini temenni ederim.
Bu süreçte toplumsal ayrışmalara mahal verilmemesi,
toplum içinde gerilim yaratacak tartışmalardan uzak
durulması, toplumun hiçbir kesiminin ötekileştirilmeden, ‘yandaş’, ‘yandaş olmayan’ gibi ayrımcılığa gidilmeden, Türk milletinin bir bütün olarak görülmesi ve kucaklanması yeni hükümetten en büyük
beklentimizdir. Ülkemizin önünde bulunan ekonomik,
sosyal ve siyasal sorunların bütüncül bir biçimde ele
alınarak, sorunların ötelenmeden derhal çözümüne gidilmesi gerekmektedir. Komşu ülkelerde ortaya çıkan
iç karışıklıkların ülkemize sıçramaması için mücade-

le edilmesi, özellikle teröristlerin elinde aylardır esir
tutulan konsolosluk çalışanlarımızın sağ salim özgürlüklerine kavuşturulması, öncelikli olarak ele alınması
gereken konuların başında yer almaktadır.
Bu dönemde milli ve manevi hassasiyetlerimiz göz
önünde bulundurularak, üniter yapımıza ve devletin
temel niteliklerine dokunulmadan, terör örgütü ve
yandaşlarının değil; milletimizin, gazilerimizin ve
şehit yakınlarımızın taleplerinin dikkate alınmasını arzu etmekteyiz.
Geride bıraktığımız dönemde gerek adaleti dağıtan
mahkemelerin gerekse kamu idaresinde bulunan yöneticilerin hakkaniyetten uzak, kanun, nizam tanımayan uygulamalarına şahit olunmuş, vatandaşlarımızın
devletin erdemine, vatandaşların korunmasına ve kanun önünde eşitlik ilkesi çerçevesinde hareket edildiğine dair inancı büyük ölçüde kaybolmuştur.
Adaletin sağlanmadığı yerde herkes kendi adaletini
kendisi sağlama peşine düşmüş, kanun dışı işlemler,
suç işleme oranları ve suçlu sayısında büyük bir artış
yaşanmıştır.
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Kanunların herkes için aynı şekilde
uygulanması, kanun önünde imtiyazlı kesim yaratılmaması Devletimizin
bekası için vazgeçilmez şartların başında gelmektedir. “Devletin temeli
adalettir.” gerçeğinden yola çıkarak
ülkemizdeki güçler ayrılığı ilkesine
riayet edilmesi, yasama, yürütme ve
yargının birbirlerinin görev alanlarına
müdahalesinin önüne geçilmesi gerekmektedir. Bunun için başta hükümet
üyeleri olmak üzere gerek mahkemelerin gerekse kamu idaresinde bulunan
tüm yöneticilerin hukukun üstünlüğü
ilkesi çerçevesinde kanunlara bağlı kalması ve son yıllarda milletimiz
nezdinde zedelenen adalet inancının
yeniden inşası devletimizin geleceği,
toplumun huzur ve barışı için olmazsa
olmazdır.
Bunun yanında idarenin tarafsızlığını
kaybettiği, kamu kurumlarında kadrolaşmanın had safhaya ulaştığı görülmektedir. Memurların, üye oldukları
sendikalardan istifa ettirilip yandaş
sendikalara zorla üye yapıldığı uluslararası belgelerle dahi ispatlanmış,
kurumların idaresi yöneticilerden çok,
yandaş diye tabir edilen bu sözde sendikalara devredilmiştir. Çalışanların
üye oldukları sendikalara göre değerlendirildiği, devlet ciddiyetinin kalmadığı, vatandaşın ötekileştirildiği,
demokrasinin en temel kurumu olan
muhalefetin susturulduğu, iktidar karşıtı düşünce sahiplerinin linç edildiği
ortamda kurumlarda alınan kararların tarafsızlıktan uzak, yetkisiz kimselere devredilmesi kabul edilemez
bir durumdur. Bütün bu uygulamalar
Devletimizin temelini kökünden sarsmakta; adeta bir korku imparatorluğu
yaratılmaktadır. Çalışma barışının bozulması, çalışanlar arasında rekabet ve
husumet yaratılması, adil olmayan uygulamalarla ayrıcalıklı bir kesim oluşturulmasının devamı halinde devlet
mekanizmasında onarılamaz yaralar
açılacağı aşikârdır.
Yaşanan aksaklıkların giderilmesi,
toplumun ve çalışma yaşamının her
kademesinde adaletin yeniden hâkim
kılınmasından geçmektedir. Bunun
için ise başta kamu görevlilerinin
görevde yükselme, tayin, atama, yer
değiştirme, terﬁ gibi işlemlerinde ayrımcılıktan, haksızlıktan ve objektif

olmayan değerlendirmelerden kaçınılmalı; herkesin kabul edeceği, hakkaniyete dayalı, tarafsız bir sistem getirilmelidir. Bu bakımdan özellikle kamu
kurumlarında atamalarda, terﬁlerde,
yer değiştirmelerde adalet terazisinin
bozulmaması, son yıllarda ayaklar
altına alınan liyakat ilkesinden geri
adım atılmaması zorunludur. Kamuda yönetici pozisyonuna getirilecek
memurların ayrımcılıkla, kayırmayla,
ideolojik görüş esas alınarak belirlenmesine son verilmeli, yönetici atamalarında eğitim düzeyi, liyakat, kariyer,
kişilik, verimlilik, başarı gibi unsurlar
dikkate alınmalıdır.
Devlet, aile birliğinin korunması ile
mükelleftir. Yer değiştirmelerde ve
kamu görevlilerinin atanmalarında
ailelerin bir birinden ayrılmaması için
gerekli özen gösterilmeli, kamu görevlileri için adil, şeffaf ve objektif bir
atama ve yer değiştirme yönetmeliği
hazırlanmalıdır.
Kamuda kişiye bağlı uygulamalarla
alt üst olmuş bulunan idari yapı bir an
önce düzeltilmeli, demokrasinin temel
ilkelerine aykırı yasal düzenlemelerle
kurumların kapatılmasına, yöneticilerin keyﬁ nedenlerle görevden alınmalarına, iktidarla aynı düşünceyi paylaşmayan kamu görevlilerinin oradan
oraya savrulmasına ve kamu görevlileri lehine alınmış olan mahkeme kararlarının geciktirilmesi girişimlerine
derhal son verilmelidir. Bu bakımdan
kamu kurum ve kuruluşlarında çalıştırılan kamu personelinin kazanılmış
özlük, mali ve sosyal haklarının korunması, kamuda yeni adaletsizlik
ve ayrımcılığa mahal verecek hukuk
dışı uygulamalardan kaçınılması konusunda azami özenin gösterilmesi
gerekmektedir. Ayrıca kamu çalışma
ilkelerine uymayan, taşeronlaşmaya
ve esnek, düzensiz ve güvencesiz bir
çalışma ortamı yaratan sözleşmeli personel çalıştırılması uygulamasına son
verilerek, tüm sözleşmeli ve geçici
personel istisnasız olarak kadroya geçirilmeli, bundan sonra kamuda kadrolu istihdam dışında personel alımı
yapılmamalıdır.
Son yıllarda memur, işçi ve emeklilerimizin maaşları reel olarak erimiş;
ekonomik büyümeye rağmen işsizlik
artmıştır. Bu da ülkemizde gelir dağılı-
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mında adaletin bozulmasına, zenginin
daha zengin; fakirin daha fakir olduğu, yoksulluğun arttığı bir sosyal yapının ortaya çıkmasına neden olmuştur.
Özellikle 2013 yılında gerçekleştirilen
toplu sözleşme görüşmelerinde kamu
görevlilerimizin ve bunların emeklilerinin enﬂasyon farkı hakkının gasp
edilmiş olması, vatandaşlarımızın elde
ettiği gelirin reel alamda azalmasına
ve var olan hakların geriletilmesine
neden olmuştur.
Bu bakımdan yeni dönemde, var olan
hakların gasp edilmeyeceği, çalışanlara yeni haklar kazandırılacağı, sosyal
devlet uygulamalarının artırılacağı,
çalışan ve emekli kesimin milli gelirden daha fazla pay alacağı, istihdam
odaklı ekonomi politikalarının benimsenmesi esas olmalıdır.
Bununla birlikte, 2010 yılında gerçekleştirilen Anayasa referandumu ile
memurların toplu sözleşme hakkı anayasal güvence altına alınmış olmasına
rağmen uygulamada ortaya çıkan aksaklıklar ve Kanundan kaynaklı eksiklikler göze çarpmakta, gerçek anlamda
toplu sözleşme sisteminin hayata geçirilmesi mümkün olmamaktadır.
Uluslar arası sözleşmelerde ve evrensel ilkelerde sendika hakkı ile ayrılmaz
bir bütün olarak görülen grev hakkı,
memurlar için yok sayılmaktadır. Bu
dönemde yeni hükümet, mutlak surette gerçek anlamda toplu sözleşme ve
eksik bırakılan grev hakkı düzenlemelerini ele alarak ILO standartlarına
uygun, adil, eşitlikçi ve katılımcı bir
çalışma hayatı için gerekli yasal ve
anayasal altyapıyı hazırlamalıdır.
İçinde bulunduğumuz zaman ve konjonktür, yeni hükümetin omuzlarına
son derece önemli görev ve sorumluluklar yüklemektedir. Tarih adalet
terazisini bozanları zalim, adaletten
şaşmayanları kahraman olarak yazar.
Yeni hükümetin tarih sayfalarında
hangi sıfatla yer alacağı da bu konuda
takınacağı tutuma bağlıdır.
Dileğimiz 62. Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti’nin ülkemizde özlemini
duyduğumuz sevgi, barış ve adalet
temelinde yükselen demokrasi olgusunu yeniden inşa etmesi, küskünlük, dargınlık ve ayrışmalara son
vererek toplumun her kesimine eşit
muamele etmesidir.

6

Türkiye Kamu-Sen
mensupları, İsrail’in
Gazze’de çocuk,
kadın, erkek, genç,
yaşlı demeden işlediği
insanlık suçunu protesto
etti. İsrail Büyükelçiliği
önünde düzenlenen
eylemde basın
açıklaması yapılarak
elçilik binasına siyah
çelenk bırakıldı.

Türkiye Kamu-Sen katil İsrail’i telin etti

İSRAİL
ZULMÜNÜ
LANETLEDİK

!
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KAHVECİ: SESSİZ KALANLAR
AKAN KANIN BAŞ
SORUMLUSUDURLAR
Yoğun katılımın olduğu protesto
eylemimizde bir konuşma yapan
Türkiye Kamu-Sen Genel Sekreteri ve
Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder
Kahveci, “İsrail’in Gazze’ye başlattığı
kara harekâtına ve yaşattığı vahşete
seyirci kalınması, “İnsanım” diyen
hiç kimsenin kabullenemeyeceği bir
suç ortaklığıdır.” dedi. Kahveci, “Son
derece tehlikeli ve acı bir süreçten
geçiyoruz. Doğu Türkistan’da,
Myanmar’da, Afganistan’da, Kerkük’te,
Tuzhurmatu’da oluk oluk Müslüman
kanı dökülmekte, Müslümanlara karşı
bir sürek avı gerçekleştirilmektedir.
Gazze’de ise İsrail, çocuk, kadın, genç,
yaşlı, silahsız demeden yerleşim yerlerini
bombalamakta, adeta devlet terörü
uygulamaktadır.

Burada yalnızca masum insanlara değil,
insanlığa kurşun sıkılmakta, insanlık
katledilmektedir.İsrail’in Gazze’ye
başlattığı kara harekâtına ve yaşattığı
vahşete seyirci kalınması, “İnsanım”
diyen hiç kimsenin kabullenemeyeceği
bir suç ortaklığıdır. Dünya devletlerinin
yaşanan vahşet karşısındaki sessizliği,
bu katliamı destekledikleri anlamına
mı gelmektedir?İsrail günlerdir çocuk,
yaşlı, genç demeden, gözünü kırpmadan
insanlık suçu işlemekte, dünya devletleri
ise bu katliama gözlerini kapatmaktadır.
İsrail Devletinin silahsız, masum insanlara
karşı kullandığı insanlık dışı yöntem
ve zorbalık karşısında sessiz kalanlar,
akan kanın da baş sorumlusudurlar.
Özellikle ABD’nin adeta İsrail’in yaptığı
bu soykırımı destekler nitelikteki
açıklamaları, ülkemiz ve dünya kamuoyu
tarafından iyi değerlendirilmeli, hâlâ ABD
politikalarını destekleyenler durdukları
yerin farkına varmalıdır. Mezhep
çatışmalarının ve görüş ayrılıklarının
pençesindeki İslam dünyasının da
Filistin’deki dramla ilgilenecek hali
kalmamıştır. İslam dünyası tek yürek,
tek ses olmadığı sürece, dünyanın her
köşesinde Müslüman kanının akmaya
devam edeceği bilinmelidir. Büyük
Ortadoğu Projesi ile İslâm coğrafyası kan
gölüne döndürülmüş, kardeş kavgaları
ile Müslüman ülkeler iç savaş ortamına
çekilmiştir. Bu sırada emperyalist güçler
ise Haçlı zihniyeti ile bölgenin kanını
alabildiğine emmektedir.” dedi.
Açıklamamızın ardından İsrail
Büyükelçiliği önüne siyah çelenk
bırakılırken, işlenen insanlık suçu ve
vahşet bir kez daha lanetlendi.
Konfederasyonumuzun düzenlediği
protesto mitingine Sendikalarımızın
Genel Başkanları, Genel Merkez
Yöneticileri, Şube Başkanlarımız, kamu
görevlilerimiz ve çok sayıda vatandaş
katıldı.
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Yeni Türkiye(!) tablosuna baktığınızda görünen ilk durum
bu: Ekonomi ölmüş, ağlayanı yok. (Anlaşılan o ki; iktidar
da bu kara haberi vermek için yakın zamanda ortaya
getireceği erken seçimi ve sonrasını bekliyor.)

Hayriye Nurcan YAZICI /Yazar
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Şehirler dağların yasasına teslim edilmiş. Eline
silah alan yol kesiyor. Asker-millet dediğimiz ata
geleneğimiz yerle yeksan olmuş. Adalet sokağa
düşmüş. Yasa dışılık normalleşmiş. Hukuk
neredeyse yok seviyesinde, kolluk güçlerine
güven kalmamış.
Eğitim onur kırıcı bir hâl almış; öyle ki veliler
çocuklarının geleceklerine dair yön vermekte
çaresiz haldeler. Okullar, herkesin kendi
kendine at oynattıkları çiftliklere dönmüş. Din,
toplumun değil, makam sahiplerinin hizmetine
sokulmuş. İktidara destek verecek, güç
verecek şekilde yorumlanmakta. Ülkemizin
içinde bulunduğu bu karamsar tabloyu, vs.
vs. şeklinde daha da uzatmak mümkün.
Ülke geleceğimiz için elbette bunlar ölümcül
sorunlar. Ama daha da ölümcül bir sorun var ki,
bu sorun topunun köküne kibrit suyu dökecek
niteliktedir: KADIN!..
Kadın üzerinden: “Aile, Türk toplumunun
temelidir” hükmü ve geleneği yok
edilmektedir. Nasıl mı? Bir düşünün, yalnızca
bir gün içerisinde dahi onlarca kadın şiddete
uğrayabiliyor veya öldürülebiliyor. Fakat
ne yazık ki hükümet de dâhil olmak üzere
toplumun neredeyse genelinde hiçbir tepki
yok. İktidar, “Kürt sorunu” diye diye kendi
kendine oluşturduğu adi bir gündem kadar
bile, kadını gündemine almamakta ve gittikçe
büyüyen kadın sorununu yok saymaktadır. Peki
nereye kadar kadın sorunu görmezden
gelinecektir? Kadınlarımız tek tek
öldürülünceye kadar mı?..
Buyurun bir günde yok edilen kadınlarla
ilgili haberlerden: “İstanbul Sancaktepe’de Ali
Murat Kazankaya (43), kendisinden boşanmak
isteyen eşi Sibel Kazankaya’yı (36) silahla
öldürdükten sonra birkaç sokak ötede aracının
içinde aynı silahla intihar etti...”
“Adana’da 2 ay önce eşi 38 yaşındaki İhsan
Balsak tarafından 2’nci kattan atılıp yaralanması
nedeniyle koruma isteyen 34 yaşındaki Dilek
Balsak, bu isteğini eşinin tehdidi ile iptal
ettirdikten sonra eşi tarafından otomobil içinde
karnından tüfekle vurulup öldürüldü.”
“İzmir’in Bornova İlçesi’nde 34 yaşındaki Ayhan

Aslan, bir süre önce kendisiyle tartıştıktan sonra
5 çocuğu ile ağabeyinin yanına giden eşi, 27
yaşındaki Şadiye Aslan’ı “barışmak” için alıp eve
götürdükten sonra tabancayla öldürdü.”
Düşünün! Canlılığı ifade eden, üreten
kadın toplumun tam merkezinde
olmalıyken (ölümle ya da zulümle)
yaşamın dışına itiliyor. Aileyi koruyan bir sivil
çalışması olmadığı gibi, yasaların boşluğunda
debelenen devlet ise bu sorumluluğu yerine
getirmekte aciz kalıyor.
Sözün özü; Yeni Türkiye’nin yeni aile
resmi, toplumun temelini sarsacak
vaziyette. Satır aralarına gizlenen kadın
haberlerinin hiçbir saygınlığı yok! Kadın, ya
çıplak ya ölü olarak resmediliyor. Bunun dışında
yaşadığı toplum için çalışan, üreten emekçi
kadının adından bahseden hiç yok! Nasıl olsun
ki? Kadın (anne) bedeniyle hürmet görmediği
gibi, beyniyle de yok sayılıyor.
21. Yüzyılın modern dünyasında yerini
aldığını söyleyen ülkemiz Türkiye’de;
kadın kendini ifade edemiyor,
savunamıyor, koruyamıyor. Ve bu çaresizlik
onu sadece bedenen değil, zihinsel ve ruhsal
olarak da köreltip yok ediyor. Nice başarılı
kadınlar kendilerini ifade edecek bir alan
bulamadıkları için silinip gidiyor. Böylelikle
toplumda söz yine, gücü, sadece para ve kaba
kuvvet olarak algılayan erkeklerde oluyor.
Bağırasım var, bağırasım! Ey ahali, kadın
ölürse, aile ölür! Aile ölürse, toplum ölür!
Kısacası millete dair bütün değerler ölür!
Atatürk’le başlayan Türk kadınının
sosyalleşmesine olan hassasiyetler sizce
neden artık yok? Bu mühim soruyu hep
beraber düşünüp, cevabı da yine hep beraber
bulmalıyız. Aksi durumda Gazi Mustafa
Kemal Atatürk’ün bin bir zahmetle kurduğu
cumhuriyette, bu sorun daha da görmezden
gelindikçe, kadına da kala kala kör bir kurşunla
ölmek düşecek. Ki bu da topyekûn bir ülkenin
ayıbı olacaktır...
Bana soracak olursanız, ben bu ayıbı
taşıyamam, bu ayıpla yaşayamam! Peki ya
siz?..
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Doğu Türkistan Kültür ve Yardımlaşma Derneği ve
Türkiye Kamu-Sen’den ortak eylem

5. YILDÖNÜMÜNDE
URUMÇİ KATLİAMI
PROTESTO EDİLDİ

Urumçi katliamının
5. yıldönümü
nedeniyle Doğu
Türkistan Kültür ve
Yardımlaşma Derneği
Çin Büyükelçiliği
önünde, Türkiye
Kamu-Sen’in de
desteğiyle protesto
gösterisi düzenledi.
Çin Büyükelçiliği kapısı
önüne siyah çelenk
bırakıldı.
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Çin Büyükelçiliği önüne gerçekleştirilen
eylemde, elçilik önünde toplanan grup
sloganlar ve dövizlerle Çin Hükümetini
protesto etti.

KONCUK:AZİZ MİLLETİMİZİ DOĞU
TÜRKİSTAN VE TÜRKMENELİ
DAVASINA SAHİP ÇIKMAYA
ÇAĞIRIYORUM

Burada bir konuşma yapan Doğu Türkistan
Kültür ve Yardımlaşma Derneği Ankara
Şube Başkanı Hayrullah Efendigil, 5 Temmuz
2009 yılında Urumçi’de yaşanan vahşetin
hala hafızalardaki yerini koruduğunu söyledi.
Efendigil, “Aradan 5 yıl geçmiş olmasına
rağmen, yüreğimizde açılan derin yaralar
ve izler hala tazeliğini korumaktadır. Doğu
Türkistan’da insan hak ve onuru ayaklar
altında ezilmekte, Aradan geçen 5 yılda
Doğu Türkistan’da durum hiç değişmemiştir.
2014 yılının başından beride Doğu
Türkistan’da endişe verici durum zirveye
tırmanmış, bölgede yaşayan Türkler dinlerini,
geleneklerini ve göreneklerini yaşayamaz
duruma gelmiştir. Öyle ki, oruç tutan Doğu
Türkistanlı insanlarımız cezaya maruz
bırakılmakta, çalıştıkları yerlerde su içmeye ve
yemek yemeye zorlanmaktadırlar. Elde edilen
bilgiler bu şiddet olaylarının müsebbibinin Çin
Devletinin bizatihi kendisi olduğunu ortaya
koymaktadır. Son günlerde Çin Devleti ağır
silahlarını bazı bölgelere konumlandırırken,
uygulamaya başlattığı olağanüstü hal ile
de Müslüman Türk Uygurları sindirme
operasyonuna girişmiştir.” dedi.

Eylemde konuşan Türkiye Kamu-Sen Genel
Başkanı İsmail Koncuk, "Doğu Türkistan'daki
soydaşlarımıza da Türkmeneli’ndeki
kardeşlerimize de sahip çıkmalıdırlar" dedi.
Koncuk, "Bu mübarek ramazan ayında
soydaşlarına insanlık adına, sahip çıkmak
adına buraya gelen kardeşlerime teşekkür
ediyorum. Doğu Türkistan’da bir zulüm
yaşandı, maalesef aynı zulüm zaman zaman
tekrarlanıyor. Oradaki Uygur Türklerine, oruç
tutmak dahi yasak hale getirildi. Türkmen
kardeşlerimiz Telafer’de, Kerkük’te, Musul’da
çok zor günler yaşıyor. Bugün ülkemizde
çok rahat iftarlarımızı açıyoruz, oruçlarımızı
tutuyoruz, hayatımızı devam ettiriyoruz.
Maalesef Türkmenlerin, Doğu Türkistan’daki
kardeşlerimizin insanlık dışı şartlar altında
yaşadıklarını bu ülkede kaç kişi hissedebiliyor?
Bu ülkede kaç kişi bu olanları önemsiyor?”
Hükümete de seslenen Genel Başkan
İsmail Koncuk, söz konusu Türkler olunca
yetkililerden ses çıkmadığını dikkat çekerek,
eyleme katılanlara teşekkür etti:
“Ağzını açtığında, Müslümanlıktan
bahsedenlerin, Doğu Türkistan Türklerinin
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Eyleme, Genel Başkan İsmail Koncuk ile
birlikte Türk Büro-Sen Genel Başkanı
Fahrettin Yokuş, Türk Haber-Sen Genel
Başkanı Sedat Yılmaz, Türk Emekli-Sen Genel
Başkanı Osman Özdemir, Doğu Türkistan
Kültür ve Yardımlaşma Derneği Ankara Şube
Başkanı Hayrullah Efendigil, genel merkez
yöneticileri ve çok sayıda vatandaşımız katıldı.

İŞGALCİ ÇİN’İN URÜMÇİ KATLİAMI…

oruç tutmasına yasak getirilirken, ağızlarını
açmadıklarını görüyoruz. Mısır’da yaşanan
zulme ses çıkaranlar, söz konusu Türk olunca
dilleri boğazına kaçıyor. Yürekleri ne Çinliye
ne İŞID teröristlerine tek kelime söylemeye
yetmiyor. Böyle insanlığa, böyle Müslümanlık
anlayışına da yazıklar olsun diyorum. Uygur
Türklerini unutmayalım. Teröristlerin vicdanına
terk edilmiş Türkmen kardeşlerimizin
Musul’da, Kerkük’de yaşadıkları zulümleri
unutmayalım. Onları kaderlerine terk
etmeyelim. “Müslüman Müslümanın
kardeşidir” sözü maalesef bu ülkede sözde
kalıyor. Kendi milletinin haklarını tırpanlamak
söz konusu olduğunda yiğit geçinenlerin, İŞİD
terörüne karşı tek kelime dahi etmemesi
milletimizi derinden düşündürmelidir. Bu vesile
ile buraya gelen, bu sorumluluğu ortaya koyan
siz değerli kardeşlerimizi hem Uygur Türkleri
hem de Türkmen kardeşlerimiz adına tebrik
ediyorum. Türkmen kardeşlerimize yapılan
yardım kampanyalarına milletimizi etkin bir
şekilde katılmaya davet ediyorum. Kahrolsun
zalimler, yaşasın adalet, yaşasın insanlık, yaşasın
Türk milleti!”
Konuşmanın ardından Çin Büyükelçiliği kapısı
önüne siyah çelenk bırakıldı.

5 Temmuz 2009'da, Urumçi'de Çin
yönetiminin Doğu Türkistan’daki baskılarını
ve Guangdong eyaletinin Shaoguan şehrindeki
Türk işçilerine yönelik saldırıları protesto
eden Uygur Türklerine açılan ateş sonucu
çıkan olaylarda resmi rakamlarla 156 kişi öldü
ancak gerçek rakam binlerle ifade ediliyor.
Olaylardan sonra ortadan kaybolan 10.000
Uygur Türkü'nden ise hala haber alınamıyor.
Çin işgal idaresi birçok Çin asker ve polislerine
sivil kıyafetler giydirerek ve ellerine de tek
tip üretilmiş sopalar tutuşturarak sokaklara
salıverdiler. Çin işgal idaresinin oluşturduğu bu
“özel linç ekipleri” Doğu Türkistan Türklerini
yaşlı, kadın ve çocuk ayrımı yapmaksızın sokak
aralarında kıstırmak suretiyle linç ederek
vahşice katletmeye başladılar. Çinli katil ve
kundakçılar tarafından Ateşe verilen Türk
ev ve işyerleri kül haline gelirken Ürümçi
sokakları Doğu Türkistan Türklerinin cesetleri
ile doldu. Ürümçi’de kan ve gözyaşı adeta sel
olup aktı. Feryatlar arşa yükseldi. Ürümçi tam
anlamı ile bir cehenneme döndü… Bazı görgü
tanıklarının ifade ettiklerine göre, gece yarıları
kamyonlara adeta balık istifi gibi doldurulan
Doğu Türkistan Türklerinin cesetleri şehir
dışında bir yere götürülerek kepçe ile açılan
çukurlara toplu şekilde doldurulduktan sonra
yakıldılar.
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Vatandaştan
fazla para
alıyor

Memur
maaş zammı
TOKİ’ye yetmedi!
Maliye Bakanlığı’nın
memur maaşlarına
yapılan zammı
yıllık yüzde 6,5
olarak açıklaması
bile TOKİ’ye
yetmedi. TOKİ dar
gelirli vatandaşlara
sattığı konutlar için
uyguladığı kredi taksiti
miktarlarına çifte zam
yaptı!
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TOKİ, krediyle ev alanların aylık kredi
taksitlerine her 6 ayda bir memur
maaşına yapılan artış kadar zam
yapıyor. Kurum, her yıl düzenli olarak
memur maaşlarına yapılan artışı Maliye
Bakanlığı’na ve TÜİK’e soruyor. Bu yıl
memurlara yüzdelik zam yerine taban
aylığına seyyanen zam yapılınca TOKİ’nin
kredi taksitlerine uygulayacağı artış
oranında da belirsizlik yaşandı.
Bunun üzerine, TOKİ kredilere ne kadar
zam yapması gerektiğini yine Maliye ve
TÜİK’e sordu. Maliye Bakanlığı, TOKİ’ye
kredi taksitlerine 2014 yılının ilk altı
ayı için yüzde 4 zam yapmasının uygun
olduğunu, bu yıl memura yapılan yıllık
123 liralık seyyanen zammın ortalama
maaşlara yansımasının yüzde 6,5 olduğunu
bildirdi.
TOKİ, yıllık zam oranını ‘ikinci 6 aylık
artış’ olarak hesap edip, ilk altı ay için
Maliye Bakanlığı’nın önerdiği yüzde 4
artışı da ekleyince kendisinden ev alan
dar gelirli vatandaşın kredisine çifte zam
uyguladı.

YILLIK % 11 ZAM YAPTI
Oysa, Maliye Bakanlığı’nın açıkladığı yüzde
6,5 oranı dahi memurlara yapılan gerçek
zammı yansıtmıyor. Aile yardımı ve çocuk
parası dahil ortalama memur maaşı 2 bin
500 lira dolayında iken yapılan 123 liralık
artışın oransal olarak ortalama maaşlara
yansıması yüzde 5, 2’dir. Kaldı ki, bu oran
avukat unvanlı memurlar için yüzde 4,
mühendis için yüzde 3,7, pratisyen tabip
için yüzde 3,5 ve Başbakanlık Müsteşarı
için yüzde 1,9’a kadar düşüyor.
Bütün bu gerçekler ortada iken, Maliye
Bakanlığı’nın memur maaşlarına yapılan
zammı yıllık yüzde 6,5 olarak açıklaması
bile TOKİ’ye yetmemiş olacak ki TOKİ
dar gelirli vatandaşlara sattığı konutlar
için uyguladığı kredi taksiti miktarlarına
çifte zam yaptı. Sonuçta memura yıllık
ortalama yüzde 6,5 zam yapılırken, TOKİ

kredileri ilk 6 ayda yüzde 4, ikinci 6 ayda
yüzde 6,5 olmak üzere toplamda yüzde
10,75 oranında artırılmış oldu. Oysa
TOKİ’nin kredilere yıllık yüzde 6,5’in daha
üzerinde zam yapmaması gerekiyor.

TOKİ YANLIŞINI DÜZELTSİN
Konuyla ilgili açıklama yapan Türkiye
Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail
Koncuk, TOKİ’nin yaptığı yanlış hesabı
düzeltmesini istedi.
Koncuk açıklamasında: “2014 Ocak
ayından itibaren geçerli olacak zam oranı
toplu sözleşmelerde belirlenmiş olup,
2 bin liranın üzerinde alan memurların
maaşlarını hükümetin ilk teklif ettiği yüzde
3+3’lük zammın bile gerisinde kalacak
şekilde imzalanmıştır.
Hal böyle iken, TOKİ’nin şartlarını
zorlayarak kredi çeken dar ve sabit gelirli
vatandaşlarımıza aldıkları zammın çok
üzerinde ödeme artışı yapması abeste
iştigaldir. TOKİ’nin derhal bu yanlışı
düzeltmesi gerekmektedir. Dar ve
sabit gelirlinin aldığı zam oranı bellidir,
maaşlarına yansıyan miktar ortadadır.
Hiçbir kurumun vatandaşlarımızı mağdur
etmeye hakkı yoktur. TOKİ yaptığı yanlış
hesaplarla; temel ihtiyaç maddelerine
ardı ardına gelen zamlarla bunalan,
ramazan ayını zor bela geçiren ve
bayrama nasıl gireceğini hesap etmeye
çalışan dar ve sabit gelirlinin cebinden
elini çekmelidir. Zaten toplu sözleşme
rezaletinde hayal kırıklığına uğrayan
memurlarımızın ve emeklilerimizin
durumu ortadayken, yeni hak kayıplarına
meal verecek gelişmelere seyirci
kalamayız. Dar gelirli vatandaşlarımızın
başını sokacak bir ev sahibi olabilmek
için çektiği krediyi çifte zamla artırmak
işin hukukuna aykırıdır. Mahkemeye
başvurulması halinde TOKİ’nin fazladan
aldığı taksitleri faiziyle geri ödemesi
kaçınılmazdır” dedi.
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Türkiye Kamu-Sen Genel Mevzuat Sekreteri ve Türk
Enerji-Sen Genel Başkanı Mehmet Özer:Sorularımıza yanıt verdi....
‘’Özelleştirme iş kolumuzun kanayan yarasıdır. Biz Türk Enerji-Sen olarak
ülke ekonomisine ve üyelerimize zarar vermesi nedeniyle, ülkemizdeki
özelleştirme uygulamalarının her zaman karşısında olduk. Her platformda bu
uygulamaların yanlış olduğunu dile getirdik. Gerektiğinde, her türlü caydırıcı
direnci gösterdik, bundan sonra da göstermeye devam edeceğiz.’’

17

Türkiye Kamu-Sen Genel Mevzuat Sekreteri ve Türk
Enerji-Sen Genel Başkanı Mehmet Özer:

‘’ÖZELLEŞTİRMELER
ENERJİ ÇALIŞANLARINI
PERİŞAN ETTİ’’
Türkiye Kamu-Sen 22. yılını
kutluyor. Türkiye Kamu- Sen,
sizin için neyi ifade ediyor?
Türkiye Kamu-Sen, kamu görevlilerinin ortak ekonomik, sosyal ve
mesleki hak ve çıkarlarını korumak ve geliştirmek, çalışma barışına hizmet eden, toplumsal barışın
sağlanması için çaba gösteren ve
mücadele eden Türkiye’nin en büyük kamu görevlileri konfederasyonudur.
Katılımcı demokrasinin yerleşmesi ve geliştirilmesi için mücadele
eden, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, Birleşmiş Milletler Belgeleri, ILO Sözleşmeleri ile Türkiye’nin
onayladığı diğer uluslararası sözleşmelerde yer alan sendikal hakların
hayata geçirilmesi için çaba gösteren bir konfederasyondur. Türkiye
Kamu-Sen memurun gerçek temsilcisi ve ülkemizin en büyük memur konfederasyonudur.
Türkiye Kamu-Sen, kısacası bizim
için bir sevdanın adıdır.
Türkiye Kamu-Sen’in memur
sendikacılığının kurulması
ve gelişmesi için çok büyük
mücadeleler verdiği biliniyor.
Bugün gelinen noktayı yeterli
görüyor musunuz?

Türkiye Kamu-Sen, gerek 4688
sayılı Kamu Görevlileri sendikaları
ve Toplu Sözleşme Yasası’nın çıkması ve gerekse öncesinde memur
sendikacılığının ‘amiral gemisi’ olmuştur. 2002 yılı ve daha sonraki
yıllarda hükümetler ile yapmış olduğu Toplu Görüşme pazarlıkları
süreçlerinde önemli kazanımlar
elde etmiştir. Hükümet ile yapmış
olduğu pazarlıklar sonucunda; memur maaşlarının enflasyon karşısında erimemesi için enflasyon farkı
gibi çok önemli bir kazanımı elde
ederek çalışanları rahatlatmıştır.
Son yıllarda birileri tarafından desteklenen ve sendikacılık faaliyetleri
ile ilgisi olmayan konularla uğraşan
bir konfederasyonun büyütülmesi
adına yapılan baskılara rağmen, Türkiye Kamu-Sen yükselen bir trend
ile üye sayısını her yıl artırmıştır.
Tabi ki; biz bu artışı yeterli bulmuyoruz. Çok kısa bir süre önce
Konfederasyonumuzun ve sendi-

Türkiye Kamu-Sen
memurun gerçek
temsilcisi ve ülkemizin
en büyük memur
konfederasyonudur.

kalarımızın genel kurullarını yaptık.
Konfederasyonumuz, önümüzdeki
süreçte yeni bir sinerji ve üyelerimizin teveccühü ile sayısal olarak
daha da büyüyecektir.
Son yıllarda başta memurların iş
güvencesinin elinden alınmak istenmesi olmak üzere kamu görevlilerinin kazanılmış haklarının bir
bir yok edilmek istenmesine karşı
konfederasyonumuzun göstermiş
olduğu çaba ve vermiş olduğu mücadele çalışanlar tarafından takdirle
izlenmektedir.
Toplu sözleşme sürecinden
memurlar kazançlı mı
çıkmıştır, yoksa mevcut
haklarını kaybederek
mi çıktılar? Süreci nasıl
okuyorsunuz?
Gerek 2012 ve gerekse 2013 yılında yapılan Toplu Sözleşme süreçlerinden memurlar ve memur
emeklileri zararlı çıkmışlardır.
Memurların büyük bir bölümünün
maaşlarında büyük kayıplar yaşanmıştır. 2014 yılında memur maaşlarında sadece 123 TL net artış yapılmıştır. Bu artış ortalama memur
maaşında % 5,2, en düşük memur
maaşında %6,55 oranında artış
demektir. Oysa 2014 yılında ilk 7
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2014 yılında tüm
kamu çalışanlarının
maaşlarında enflasyon
nedeniyle aylık
100-200 TL civarında
kayıp yaşanacaktır.
Enflasyon farkı
ödenmeyeceği
için 2014 yılı kamu
görevlileri için çok zor
bir yıl olacaktır.
aylık enflasyon artışı %6.18 olmuştur. Temmuz ayı sonu itibariyle tüm
Kamu çalışanlarının 2014 yılı maaş
artışı, enflasyon artışının altında
kalmıştır.
Bilindiği üzere 2014 yılında memur
maaşlarına enflasyon farkı artışı
yapılmayacaktır. 2014 yılında tüm
kamu çalışanlarının maaşlarında
enflasyon nedeniyle aylık 100-200
TL civarında kayıp yaşanacaktır.
Enflasyon farkı ödenmeyeceği için
2014 yılı kamu görevlileri için çok
zor bir yıl olacaktır.
2014 yıllında enflasyon farkı ödemesi yapılmadığından dolayı yaşanan maaş kaybı, sonraki yıllarda
katlanarak devam edecektir.
Türk Enerji- Sen’den bahseder
misiniz? Hangi kurumlarda
faaliyet gösteriyor? Sendikal
çalışmalarınızdan söz eder
misiniz?
Türk Enerji-Sen, devletin ülkesi ve
milleti ile bölünmez bütünlüğünün
korunması ve yaşatılması doğrultusunda, demokratik ilkelerden
sapmadan milli ve manevi değer-

lere bağlı ve saygılı, demokrasinin
korunup yerleşmesine, sosyal adaletin gerçekleşmesine ve çağdaş
uygarlık düzeyine ulaşılmasına hizmet etmeyi, Devlet-Millet bütünleşmesini temin etmek suretiyle
toplum ve iş barışını tesis etmeyi,
hür sendikacılık ilkeleri içerisinde
üyelerinin sosyal adalet ve sosyal
güvenliğe kavuşturulması çerçevesinde, üyelerinin ortak ekonomik,
sosyal, mesleki hak ve menfaatlerinin korunması ve geliştirilmesi
amacını taşıyan, amaçlarını gerçekleştirmek üzere Anayasanın koyduğu ilkelere ve ona uygun olarak
çıkarılan yasalara bağlı kalarak faaliyetini sürdüren kamu görevlileri
sendikasıdır.
Türk Enerji-Sen, Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı, DSİ, TAEK,
TEDAŞ, TEİAŞ, EÜAŞ, TETAŞ ve
EPDK gibi enerji, MTA, TKİ, TTK,
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve Ulusal Bor Araştırma
Enstitüsü gibi madencilik kurumları
ile Bilim, Sanayii ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.
Genel Müdürlüğü, MKEK, ÇAYKUR, KOSGEB, Sümer Holding
A.Ş. Genel Müdürlüğü, Türk Patent
Enstitüsü Başkanlığı, Savunma Sanayi müsteşarlığı ve tta Gayrimenkul
A.Ş. gibi sanayi kuruluşlarının da yer
aldığı toplam 22 kamu kurumunda
faaliyet göstermektedir.
İş kolunuzda çalışan kamu
görevlilerinin, sorunları ve
çözüm önerileriniz nelerdir?
İş kolumuzun öncelikli sorunu iş
güvencesidir. İş kolumuz, özelleştirme uygulamalarının yoğun yaşandığı bir iş koludur. İş kolumuzdaki kurumların tamamına yakını
önemli enerji, madencilik ve sanayi
kuruluşlarıdır. Son yıllarda hız ka-

zanan özelleştirme furyası kapsamında TEDAŞ, EÜAŞ gibi enerji
kurumlarımız, Eti Holding A.Ş. gibi
madencilik, TEKEL, SEKA ve Türkiye Şeker Fabrikaları gibi sanayi
kuruluşlarımız
özelleştirilmiştir.
Birçok kurumumuz da yeniden yapılanma adına küçültülerek birçok
işletmesinin faaliyetleri özel sektöre bırakılmıştır.
Özelleştirme uygulamaları sonucunda diğer kurumlara nakledilen
üyelerimizin ücretlerinde ciddi
kayıplar yaşanmıştır. Çalışma şartlarında ve unvanlarında kayıplar
yaşandığından büyük bölümü genç
yaşta emekli olmuşlardır. Emekli
olamayanlar görev yaptıkları kurumlara adaptasyon gösteremeyerek atıl kalmışlardır.
Özelleştirme iş kolumuzun kanayan yarasıdır. Biz Türk Enerji-Sen
olarak ülke ekonomisine ve üyelerimize zarar vermesi nedeniyle,
ülkemizdeki özelleştirme uygulamalarının her zaman karşısında olduk. Her platformda bu uygulamaların yanlış olduğunu dile getirdik.
Gerektiğinde, her türlü caydırıcı
direnci gösterdik, bundan sonra da
göstermeye devam edeceğiz.
Ayrıca, Başta Devlet Su İşleri olmak
üzere birçok kurumumuzda terfi
ve tayinlerde ciddi sıkıntılar yaşanmaktadır. Halen Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavları
yapılmamış kurumlarımız vardır.
Bu kurumlarda tayin ve atamalar
mevzuata uygun yapılmamaktadır.
Birçok müdürlük ve benzer kadrolar vekalet ile yürütülmektedir.
Biz Türk Enerji-Sen olarak bu kurumlarda mevzuatın herkese eşit
olarak uygulanması için, hukuka
uygun olmayan tüm atamaların
yargıya taşınarak düzeltilmesi için
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çaba gösterdik. Bundan sonrada
göstermeye devam edeceğiz.
Biraz da ülke gündemine
ilişkin meseleleri konuşalım.
10 Ağustos’ta yapılan
Cumhurbaşkanlığı seçimleri
ve sonuçlarını nasıl
değerlendiriyorsunuz?
Öncelikle 10 Ağustos 2014 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminin tüm sonuçlarıyla ülkemize,
milletimize ve diğer dünya devletlerine hayır ve huzur getirmesi en
büyük temennimizdir.
10 Ağustos 2014 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde
birçok ilk yaşanmıştır. İlk defa vatandaşın oyu ile seçilen bir Cumhurbaşkanlığı seçimi yaşanmıştır.
Ancak katılımın düşük olması ve
halkımızın duyarsızlığı demokrasimiz açısından iyi bir sınav olmamıştır. Umarım, bundan sonraki
seçimlerde halkımız daha duyarlı
davranarak vatandaşlık görevini
yerine getirir.
“Çözüm süreci” adı verilen
terör örgütüyle pazarlık ve
“özerklik” süreci var. Bu
süreci nasıl okumak lazım?
Süreç Türkiye’yi nereye
getirdi?
Adına ister ‘çözüm süreci’ ve isterse ‘özerlik’ denilsin, devlet adına
bir takım kişilerin terör örgütüyle
yapmış olduğu pazarlıklara şiddetle
karşıyız. Otuz yılı aşkın bir süredir
bu ülkede terör örgütü tarafından
birçok vatan evladı şehit edilmiştir. Devlet terör örgütüyle pazarlık
yapamaz, yapmamalıdır. Eğer gerçek çözüm isteniyorsa teröristlerin
silahlarını bırakıp kayıtsız şartsız
adalete teslim olmaları gerekir. Ülkemizde demokrasinin tüm kurum

ve kurallarıyla yerleşmesi için varsa
bazı sıkıntılar, bunlar yasalar ve hukuk içerisinde demokratik kanallar
çalıştırılarak çözülür. Kısacası devlet teröristle dolaylı da olsa pazarlık yapamaz.
Gelinen aşamada çok ciddi endişelerimiz vardır.
TSK’ya yapılan bir takım
operasyonların ardından
‘paralel yapı ile mücadele’
adı altında emniyete yönelik
operasyonlar gerçekleşti.
Bu gelişmeleri nasıl
değerlendiriyorsunuz?
2007 yılından bu yana değişik zamanlarda; değişik gerekçeler ile
ülkemizde birçok suni gündemler
yaratılmıştır. Bu suni gündemlerin
yaratılmasındaki amaç, başta kamu
görevlilerinin çalışma şartları ve talepleri olmak üzere toplumun değişik katmanlarında yaşanan gerçek
sıkıntıları ve gerçek gündemleri
geri plana atmaktır.

Devlet terör örgütüyle
pazarlık yapamaz,
yapmamalıdır.
Eğer gerçek çözüm
isteniyorsa teröristlerin
silahlarını bırakıp
kayıtsız şartsız adalete
teslim olmaları gerekir.

Geometride ‘paralel’ denince, evrende hiçbir zaman kesişmeyen
iki doğru düzlem anlaşılır. Ancak,
bugün birbirini ‘paralel’ olarak

suçlayanların yolları birçok dönemde birçok platformda kesişmiştir. 2002 yılından bu yana başta
biz kamu görevlileri olmak üzere
emeği ile geçinen kesimlerin tamamı bugün birbirini paralellikle suçlayan bu tarafların ikisinden zarar
görmüştür. Ne zamanki bu taraflar
bölüşüm konusunda anlaşamayınca
sıkıntı burada başlamıştır.
Son olarak Türkiye Kamu-Sen
ve Türk Enerji-Sen üyelerine
ve tüm kamu çalışanlarına bir
mesajınız var mı?
Evet, ülkemiz çok sıkıntılı bir süreçten geçmektedir. Bu sıkıntılı
dönemde başta biz memurlar olmak üzere emeği ile geçinen tüm
kesimlerin çok dikkatli olması gerekiyor.
Kamu görevlilerinin refah seviyesinin ve hayat standardının yükselmesi, ülkemizdeki demokrasinin
gelişmesi ile doğru orantılıdır.
Bir ülkede demokrasinin gelişmesi,
o ülkedeki siyasi partiler, sendikalar ve sivil toplum kuruluşlarıyla
sağlanır.
Kamu görevlilerinin güçlü olması
ve haklarını alabilmeleri için gerçek
anlamda sendikacılık yapan sendikamıza ve konfederasyonumuza
bağlı diğer sendikalara üye olarak destek vermelerini istiyorum.
Bizim gücümüz üyelerimizden
kaynaklanmaktadır. Onların bize
verdiği güçle ancak biz iyi bir sendikacılık yapabiliriz.
Biz Türkiye Kamu-Sen ve Türk
Enerji-Sen olarak Kamu Görevlilerinin hak ve taleplerinin olduğu her
platformda olduk, bundan sonrada
olacağız.
Saygılar sunarım.
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Ülkemizde yaşanan ayrışma ve adam kayırmanın en fazla hissedildiği alanların başında hiç
şüphesiz kamu kurum ve kuruluşları geliyor. Özellikle 17 ve 25 Aralık yolsuzluk operasyonlarının
ardından sözde paralel yapılanmanın bitirilmesi amacıyla başlatılan operasyonlar adeta bir cadı
avına dönüştürüldü, kadrolaşmanın ve adam kayırmacılığın gerekçesi haline getirildi.
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Kadrolaşmanın yakıp yıkmadığı kurum kalmadı. Cumhuriyet
tarihinde bu kadarı hiç olmamıştı!

KAMUDA

KADROLAŞMA

NEREYE?

Birçok basın yayın organında kamu görevlilerinin iktidar yandaşı olan, olmayan şeklinde fişlenerek kurum yöneticilerine
bildirildiği, atama, tayin ve terfilerde bu fişlemelere göre karar verildiğine dair haberler yer alıyor.
İktidara yakın sendikalara üye olmayan memurların paralelci
yaftasıyla suçlandığı, üye olduğu sendikadan istifa etmemesi
durumunda hakkında soruşturulma başlatılacağı tehditlerine
maruz kaldığı bize ulaşan bilgiler arasında…
Bununla birlikte kamu kurumlarında görev yapacak yöneticilerin atamalarında, görevde yükselme sınavlarında, tayin
ve terfilerinde tarafsızlık ve liyakat ilkelerinden vazgeçildiği,
kamuda bir takım siyasi çevrelere yakın olmanın çalışanın
eğitim düzeyi, performansı ve kişiliğinin önüne geçtiğini üzülerek görmekteyiz.
Kurumların görevde yükselme yönetmeliklerinde yapılan
değişikliklerle özellikli görevlere atanmada objektiflikten
uzak kriterlerin getirilmeye çalışılması, sözlü sınavların yazılı
sınavın önüne geçmesi yaşanan aksaklıkların başlıca nedeni
olarak kabul ediliyor.
Yetkililer, hak eden memurun hak ettiği göreve gelememesi
nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışma barışının,
birlik ve dayanışma ruhunun bozulduğunu, verimliliğin düştüğünü, kamuda büyük bir kıyımın yaşandığını ifade ediyorlar.
Yerel yönetimlerde görev yapan memurların siyasi ayrımcılıktan doğrudan etkilendiği herkesin malumu iken TRT, PTT
başta olmak üzere Kamu İktisadi Teşekküllerinde yaşanan
adaletsizlikler ayyuka çıkmış durumda.
Yargıya dışarıdan yapılan müdahaleler ve HSYK seçimleri için
siyasilerin girişimleri artık aleni bir şekilde yapılıyor.
Özel Hastane Birliklerinin kurulmasıyla hastanelerin özerk
bir yönetime kavuşması amaçlanmış olmasına rağmen has-
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tane müdür ve müdür yardımcılarının hangi kriterlere göre
atandığı belli değil. Bu atamaların ne şekilde yapılacağına dair
yazılı bir mevzuat da oluşturulmamış. Yöneticiler tamamen
kişisel tercihlerle göreve getiriliyor. Bununla birlikte hastane müdürleri, müdür yardımcıları, birlik sekreterleri ve
çalışanlar ya sözleşmeli statüde ya da taşeron işçisi olarak
çalıştırılıyor.
Bütün bu olumsuzluklara ek olarak Torba Kanun’da kamu
görevlilerinin haklarında aldıkları olumlu mahkeme kararlarının uygulama zorunluluğunun 1 aydan 2 yıla çıkarılması, kamuda kadrolaşma karşısında memurun tek güvencesi olan
yargı yolunun da kapanması anlamına geliyor.
Geçtiğimiz günlerde basına yansıyan ve İçişleri Bakanlığı tarafından kurumlara bildirildiği ifade edilen MHP’li ve CHP’li
memurların sürülmesi yolundaki talimat ise gelinen noktanın
vahametini gözler önüne seriyor.

16 BİN OKUL YÖNETİCİSİNİN 7 BİNDEN
FAZLASI GÖREVDEN ALINDI!
Son olarak dershaneleri kapatan yasa kapsamında 4 yıl ve
daha fazla süredir okul ve kurum müdürlüğü ve müdür yardımcılığı yapanların görevleri 2013-2014 eğitim-öğretim yılının bitimi ile sona erdi.
Çalıştığı kurumda yönetici olarak 4 yılını doldurmuş yöneticilerin yeniden değerlendirmesi 15 Ağustos 2014 itibariyle
tamamlandı. 16 bin yönetici, önce okullarında, daha sonra
da il milli eğitim müdürü, iki ilçe milli eğitim müdürü ile il ve
ilçe milli eğitim müdürlüklerinde görev yapan iki şube müdüründen oluşan bir komisyon tarafından 100 puan üzerinden
değerlendirmeye tabi tutuldu. Değerlendirme sonucunda
16 bin okul yöneticisinin 7 binden fazlası 75 puanın altında
puan alarak görevden alındı.
TÜRK EĞİTİM-SEN AYM ÖNÜNDE ADALET
İSTEDİ
Türk Eğitim-Sen, adaletsiz, objektif olmayan, yandaş okul
müdürü değerlendirmelerini protesto etmek amacıyla eylem yaptı. Anayasa Mahkemesi önünde tepkilerini dile getiren Türk Eğitim-Sen üyeleri ellerinde “Sadece Adalet İstiyoruz” dövizleri taşıdı.
Ankara şube başkanları ve şube yönetim kurulu üyeleri,
Türkiye Kamu-Sen’e bağlı sendikaların genel başkanları, okul
yöneticileri ve üyelerimizin destek verdiği eylemde, “Yandaş
Sendika, Omurgasız Siyaset”, “Bakan Uyuma Üç Maymunu
Oynama”, “Siyasetin Kölesi Olmayacağız”, “Geciken Ada-
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let, Adalet Değildir”, “Adınız Adalet İşiniz Rezalet”, “Yeter
Artık Susmayacağız” şeklinde sloganlar atıldı.
MEB Kanunuyla Milli Eğitim Bakanlığı’ndaki 76 bin yöneticinin alın teriyle, dişiyle, tırnağıyla kazandığı unvanların, sosyal
statülerin ceket çıkarılır gibi üzerlerinden alındığını söyleyen
Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, “Bunu TBMM çatısı altında milletvekili çoğunluğuna güvenerek her türlü haksızlığı kendileri için meşru
gören AKP iktidarı yapmaktadır. Dünyanın hiçbir ülkesinde
bir kanunla, bir gecede insanların unvanları elinden alınmaz.
Antidemokratik yönetimlerin olduğu Afrika ülkelerinde dahi
böyle demokrasi dışı bir uygulamaya rastlayamazsınız” dedi.
Koncuk, ‘’Milli Eğitim Bakanı Sayın Nabi Avcı’ya sesleniyorum: Gelin, hodri meydan. Okul müdürleri ile bu puanlamayı yapan ilçe milli eğitim müdürleri ve ilçe milli eğitim şube
müdürlerini karşı karşıya getirelim. İddia ediyorum, ilçe milli
eğitim müdürleri ile ilçe milli eğitim şube müdürleri puanlama yaptıkları okul müdürlerinin dörtte üçünün adını ve
hangi okulda görev yaptığını dahi bilmez’’ dedi.
Genel Başkan İsmail Koncuk’un konuşmasının ardından
Türk Eğitim-Sen üyeleri “Sadece Adalet İstiyoruz” yazılı
dövizleri ve Türk bayraklarını Anayasa Mahkemesi binasının
demirlerine bıraktı.

TÜRK EĞİTİM-SEN’DEN TÜM İLLERDE
PROTESTO EYLEMİ
Türk Eğitim-Sen, yanlı, adaletsiz, objektif olmayan okul müdürü değerlendirmelerini protesto etmek için tüm illerimizde eylem yaptı. İl Milli Eğitim Müdürlükleri önünde yapılan
eylemlere şube başkanları, şube yönetim kurulu üyelerimiz
ve okul yöneticilerimiz katıldı.
Şube başkanları, Milli Eğitim Bakanlığı’nı alkış ve sloganlarla
protesto etti.
BAKANLIĞA BAŞVURU
Kıyım ve zulüm boyutlarına ulaşan yeniden görevlendirme
değerlendirmelerinin iptal edilmesi, eğitim camiasının huzuru ve eğitim sistemimizin geleceği açısından bir zorunluluktur. Bu nedenle yapılan değerlendirmelerin iptal edilmesini
ve objektif, hakkaniyetli, başarı veya başarısızlığı esas alacak
şekilde yeniden yapılması hususunda, Türk Eğitim Sen Milli
Eğitim Bakanlığı’na yazılı başvuruda bulundu.
KOMİSYON ÜYELERİ KİMLER?
‘’Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Değerlendirme Sonuçları” 21.08.2014 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi internet sitesinde açıklandı. Türk Eğitim-Sen, görev süreleri
uzatılacak eğitim kurumları yöneticileri için il merkezi ve
ilçelerde oluşturulan komisyonda bulunan ve yöneticilere
puan vermek suretiyle değerlendirme yapan komisyon üyelerinin isimleri, unvanları ve hangi sendikaya üye oldukları
bilgilerini Milli Eğitim Bakanlığı’na ve valiliklere başvurarak
sordu!
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Türkiye Kamu-Sen Genel Basın Sekreteri ve
Türk Haber-Sen Genel Başkanı Sedat Yılmaz:

‘‘Memur-Sen Başkanı,
hükümetin 3+3 teklifini
kabul etmedi. Peki sonra
ne oldu, ne değişti?
Matematiği kendi
formülünce değiştirdi,
memurun katrilyonlarını
hükümete hediye etti.
Enflasyon farkı, aile
yardımı, çocuk yardımı,
ek ödemeler vs. tümünü
memurun cebinden alarak
kutulara doldurttu’’

‘’SARI SENDİKA
MEMURUN PARASINI
HÜKÜMETE HEDİYE ETTİ’’
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Türkiye Kamu-Sen 22.yılını kutluyor. Sizin
için Türkiye Kamu Sen ne ifade ediyor?
Benim için Türkiye Kamu-Sen ‘onur’ demek
‘duruş’ demektir. Sadece kamu çalışanları için
değil Türk Milleti için ‘kale’ demektir.
Türkiye Kamu-Sen; doğruluğun, haklı
mücadelenin, güvenin, milletimizin milli ve
manevi değerlerinin yıkılmaz, teslim alınamaz,
aşılamaz ‘kalesi’dir. Türkiye Kamu-Sen ‘güven’dir.
Elbette bu yalnızca benim ve Türkiye KamuSen fertleri için değil tüm kamu çalışanlarının
ortak hissiyatıdır. Bizlerin güvenilirliğinin tüm
kamu çalışanları tarafından takdir edildiğinin
bilincindeyiz.
Her türlü siyasi baskı, tehdit ve günübirlik
menfaatlerle kamu çalışanlarının onuru ile alay
edilmesine rağmen kamu çalışanları Türkiye’de
‘tek güvenilir memur sendikası’ olarak Türkiye
Kamu Sen’i işaret ediyor. Bu bize çok daha ağır
sorumluluklar veriyor.
‘’22 YIL ÖNCEKİ GİBİ HEYECAN
DOLUYUZ’’
22. yılını kutladığımız Türkiye Kamu-Sen, hak
mücadelesine başladığı ilk gün olduğu gibi
bugünde aynı ilke ve hak davasının arkasındadır.
Heyecanımız ve hevesimiz ilk gün ki gibi diri
ve tazedir çok şükür. Birileri gibi ‘dönemin
adamı’ değil, ‘her dönemde adam’ gibi duruşunu
bozmamış, dün savunduğumuz ilkeleri bugünde
aynen savunuyoruz.
Bizim meselemiz memur meselesidir, ilkemiz ise
önce ülkemizdir.
Milli ve manevi değerlerine sonuna kadar saygılı
ve sahip olan, devletini ve bağlı kurumlarını
koruyup, kollayan, çalışan üreten hak eden ve
hak ettiğini mutlaka alan bir anlayışla hak yolunda
mücadele veren bir kurumun mensuplarıyız.
Bu nedenle buradan bu kurumun temeline
harcını koyan, bu kuruma bugüne kadar bir
çakıl taşı fayda sağlayan tüm kurucularıma ve
bugüne kadar genel merkez, şube yönetimi
temsilcilerimiz ve kurmay tabir ettiğimiz gizli
kahramanların hepsine saygı ve sevgilerimle

teşekkürlerimi sunuyorum.
Onurlu bir mücadelenin yolunu açtıkları için.
Elbette bundan sonraki süreç bizlere emanet ve
sorumluluklarımızı eskisinden daha hassasiyetle
yerine getireceğiz.
‘’milli ve manevi değerlerine
her daim sahip çıkan güçlü bir
teşkilatımız var Allah’a şükürler
olsun’’
Türkiye Kamu-Sen’in memur
sendikacılığının kurulması ve gelişmesi için
çok büyük mücadeleler verdiği biliniyor.
Bugün gelinen noktayı yeterli görüyor
musunuz?
Türkiye Kamu-Sen, kuruluşunu tamamlamış, her
geçen gün kadrosunu genişleterek biraz önce de
bahsettiğim gibi kamu çalışanlarının güvencesi
olmuştur.
Bugün gelinen noktada iftiharla söyleyebilirim
ki, konfederasyonumuz ülkemizin önemli ve en
etkin sivil toplum kuruluşları arasındadır.
Dünya Çalışma Örgütü toplantıları başta olmak
üzere uluslararası arenada ülkemizi gururla
temsil edecek konuma geldik. Kamu çalışanlarını
yurtiçi ve yurtdışında ilkelerinden taviz
vermeden temsil etmenin gururunu yaşıyoruz.
Bugün gelinen noktada kurumsallık anlamında
yeterli bilgi, beceri ve tecrübeyle üstlendiği
mizyonumuzu yerine getirdiğimizden kimsenin
kuşkusu yoktur, olmamalıdır.
Türkiye Kamu Sen’in vermiş olduğu mücadeleleri
tüm kamuoyundan takdirler almış, söz konusu
hak ise gördüğü her türlü olumsuzlukta sendikal
veya hukuki mücadelesini başlatmıştır.
Türkiye Kamu Sen bir yandan kamu çalışanlarının
hak ve menfaatleri için mücadele verirken, diğer
taraftan da sorumlu bir sivil toplum kuruluşu
sorumluluğumuzun gereğini yerine getiriyoruz.
Türkiye’nin milli bütünlüğüne yapılan her türlü
saldırılara ilk reaksiyon gösteren, vatanına,
bayrağına, milletine sahip çıkan, milli ve manevi
değerlerine her daim sahip çıkan güçlü bir
teşkilatımız var Allah’a şükürler olsun. Bunun
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dışında yaşanan her türlü hukuksuz uygulamalara
tepki veren ve gerektiğinde bunun yasal
zeminlere taşıyan duyarlı bir konfederasyonuz.
ÖSYM’deki yolsuzluklar, yazılı ve sözlü

sınavlardaki hırsızlıklar ve daha bir çok hukuk
dışı uygulamalar ile kamu çalışanlarına yaşatılmak
istenen mağduriyetler yalnızca Türkiye KamuSen’in duyarlılığı ve mücadelesi sayesinde
giderilmiştir.
‘’MEMURDAN ESİRGEDİKLERİ
PARALARI AYAKKABI KUTULARINDA
SAKLADILAR’’
Toplu sözleşme sürecinden memurlar
kazançlı mı çıkmıştır? Süreci nasıl
okuyorsunuz?
Bir tek çadırı eksik tiyatrodan mı
bahsediyorsunuz? Kimse kamu çalışanlarını aptal
yerine koyamaz, Türkiye Kamu-Sen buna asla
izin vermez. Memur arkadaşlarıma bir hatırlatma
yapayım. Eski Çalışma Bakanlarından Mehmet
Ali Şahin bir beyanatında “Memura bir puan
daha verirsek şu kadar katrilyon yük getiriyor,
bu parayı memura verirsek yol, su, elektrik, v.s.
yatırımları nasıl yaparız.” demişti. Bugün memur
arkadaşım sormuyor mu; dün bir puan kaç
katrilyon ediyordu, bugün memurun temsilcisi
yetkili sendikanın başkanı size kaç katrilyon
bağışladı? Memur hayatında bir değil, birçok ilk
yaşandı.
2014-2015 yılları için 3+3 zam için Memur-Sen
Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, “Bu öneri,
müzakere edilebilir olmasından öteye geçen bir
öneri değil. Çünkü rakamlar kabul edilemez.
Müzakere edilebilir, alanlar itibari ile sıkıntıyı
keşfetmiş görmüş bir devlet aklı var. Bu verilen
rakamlar asla kabul edilebilir değil.” dedi.
Gündoğdu, hükümete beklentileri karşılayan bir
teklifte bulunmasını istedi. Pek sonra ne oldu, ne
değişti? Matematiği kendi formülünce değiştirdi,
memurun katrilyonlarını hükümete hediye etti.
Enflasyon farkı, aile yardımı, çocuk yardımı, ek
ödemeler vs. tümünü memurun cebinden alarak
kutulara doldurttu. Bunun vebali ve sorumluluğu
kamu çalışanları tarafından sessiz çığlıkla
izlenmektedir. Zamanı gelince bunun hesabının
çok ağır olacağını da bilmeleri gerekir.
Toplu sözleşme sürecinin tamamlanmasına 23
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gün olmasına rağmen ve henüz görüşme takvimi
hazırlanarak takvime göre oturumlar devam
edecekken, Arife öncesi ağa babaları tarafından
çağrılarak toplu sözleşme metni imza altına
alınmıştır.
Haberleşme hizmet alanında 6 kurumun
sorunları 10 maddeye indirgenmiş, hizmet
kolumuzda yetkili sendika yöneticilerinin talebi
bile olmayan konular kendilerine dayatılarak
imza ettirilmiştir. İşte tiyatronun birinci perdesi
diğer perdeleri kamu çalışanlarımız ibretle
seyretmektedirler.
‘’MAKSATLARI HİZMET DEĞİL GANİMET
PAYLAŞMAK’’
Türk Haber- Sen’den bahseder misiniz?
Hangi kurumlarda faaliyet gösteriyor?
Sendikal çalışmalarınızdan söz eder
misiniz?
Türk Haber-Sen; PTT (Posta ve Telgraf
Teşkilatı Anonim Şirketi), TRT (Türkiye Radyo
ve Televizyon Kurumu), RTÜK (Radyo ve
Televizyon Üst Kurulu),BTK (Bilgi Teknolojileri
ve İletişim Kurumu), BYEGM (Basın Yayın ve
Enformasyon Genel Müdürlüğü), Basın İlan
Kurumu olmak üzere haberleşme hizmet
kolunda faaliyet gösteriyoruz.
Kurumlarımızın ayrı ayrı yapısı bulunmaktadır.
Bu nedenle kurumların yönetmelik ve yönetim
şekilleri farklılıklar göstermektedir. Örneğin,
PTT’de 13 Eylül’de yapılacak sınavlarda
uygulanan usul ve esaslar genele yakın personel
tarafından tarafsızlığını ve sınav güvenliğini
açık bir şekilde ortaya koymuş iken, TRT’de
adeta dedikodu ve göstermelik komisyonlarla
çalışanların güvenini sarsmakta, üst yönetim
haricindeki tüm yöneticiler tarafından bir
sendika adres gösterilerek şansları daha yüksek
diye sahtekarlıklara ortak olmaktadırlar.
Hakkın ne olduğundan bihaber insanların
gözünün içine baka baka tehdit ve baskı ile
üye kaydedenler, kazandıklarını zannederken
insanlıklarını ve kişiliklerini kısmi zamana
sattıklarını göremeyecek kadar kör olmuşlardır.

Elbette Türk Haber-Sen olarak bizler; bu
tür olumsuzlukları adım adım izleyerek
belgelendirdiklerimizi anında, belgelenemeyen
olumsuzlukları ise şahit ve zaman içerisinde
gerekli sendikal ve hukuksal mücadele ile
hesabını soracağız.
Edepsizce, ahlaksızca yapılan en büyük
sorumsuzluklar ise hem kamu çalışanının
temsilcisi, hem de kurum yöneticisi olarak
kurumun temsilciliğini bir arada yaparak yönetici
olmasından kaynaklanan, diyet borcunu kurum
imkanlarını ve görevi kötüye kullanarak belirli
bir kişi veya kişilere menfaat sağlamaktır. Şu an
özellikle TRT’de yaşanan en büyük ayıp bu yetkili
sendikanın yöneticilerinin tamamı üyelerinden
aldıkları yetkiyi kendileri için kullanmış, maşallah
bir yıl içerisinde unvan almayan yönetici
kalmamıştır. Kurum yöneticilerinin usul ve
esasları hiçe saydığı yetmemiş gibi etik ilkelerde
hiçe sayılarak adeta yüzleri kızarmadan daha
dün sözleşmeden kadroya geçen personeli
kendi amirlerinin üzerine görevlendirmesinde
nasıl bir kurum yararı veya nasıl bir etiklik
var varın siz hayal edin. Dedim ya şu an
kurumlarımızın genelinde dert hizmet üretmek
değil, işi gücü bırakmış salyalar aka aka ganimet
paylaşılmaktadır. Ama kimse fazla heveslenmesin
bu milletin hakkını kimseye yedirtmeyecek bir
Türkiye Kamu-Sen ve Türk Haber-Sen var.
Bunların burunlarından fitil fitil bu milletin malını
ve hakkını geri alacağız.
‘’KURUMLAR SİYASETE HİÇ BU KADAR
VICIK VICIK TESLİM OLMAMIŞTI’’
İş kolunuzda çalışan kamu görevlilerinin,
sorunları ve çözüm önerileriniz nelerdir?
Hizmet kolumuzda kamu çalışanlarının en
büyük sorunu baskı ve huzursuzluk. Şu anda
inanın kurumlarımızdaki menfaatçi ve unvan
beklentileri olan üst yönetim haricindeki tüm
yöneticilerin tek amacı siyasilerin gözüne
girmek. Bir üst unvana atanabilmek için kamuya
hizmet yerine işi gücü bırakmış, ya sendikacılık
yapıyorlar ya da bir üstlerine yalakalık...
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Genellikle sendikacılık yaparak ‘hükümetin
sendikası’ olduklarını iddia eden çanakçılar
aracılığı ile siyasetçilere ulaşmayı düşünenler çok
daha çirkinleşerek emrinde çalışanlardan medet
umar zavallı duruma düşmüşlerdir. Bunlar artık
perde arkasından değil, açık açık zavallılıklarını
göz önüne sermektedirler. Kurumların siyasete
bu kadar vıcık vıcık teslim olması hizmet
üretmekten uzaklaşıp, mesailerini yalnızca kendi
menfaatleri için harcayan yöneticiler sayesinde
kalite her geçen gün düşmektedir.
Unvan yükselme usul ve esasları açık bir şekilde
belirtilmiş olmasına rağmen, vekaletlere dahi
tamah edecek duruma düşürülen personelin
aldatılması, kullanılması, yalnızca o kişileri
değil, kurumun geleceğini yok edecektir.
Özellikle kurumlarımızın hizmet kalitesinin bu
tür davranışlarla düşürülmesine siyasetçiler
zemin hazırlamakta ve ileride özelleştirme ve
blok satışlara bilerek zemin hazırlanmaktadır.
Vatandaşa gidip gözümüze baka baka “Bunlar
akşama kadar yatıyor, bir memurun aldığı
ücrete 3 taşeron çalıştırırım” diyen siyasi
zihniyet, bugün taşeronlaşmanın ülkemize
getirdiği maddi ve manevi yükü taşıyamaz
duruma gelmiştir. Kanunsuz, kuralsız, liyakatsız
kadrolaşmanın önünü açanlar kendi söylemleri
ile çelişmiş, akraba, eş, dost taşeron alımları
yaparak kurumların kadrolarını doldurmuş
ancak hizmet noktasında “Bu benim adamım,
bu başmüdürün adamı, bu prodüktörün adamı’’
diye çalıştırmadıkları taşeron yükü yine cefakar
memurun iş yükü üzerine yüklenmiştir.
Kısacası yalnızca bizim hizmet kolumuzda değil,
tüm kamu kurumlarında kangren olan sıkıntı
yöneticilerin liyakat ve adalet ilkelerinden
ayrılarak asli işlerini bırakıp menfaatleri uğruna
görevlerini kötüye kullanmaları her alanda sorun
oluşturmaya hatta patlama noktasına gelmiştir.
‘’ERDOĞAN OY VERMEYENLERE
HAKARET ETMEYE DEVAM EDECEK’
Biraz da ülke gündemine ilişkin meseleleri
konuşalım. 10 Ağustos’ta yapılan

Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve sonuçlarını
nasıl değerlendiriyorsunuz?
İnşallah ülkemiz ve milletimize hayırlı olur. Ben
seçmedim ama Recep Tayyip Erdoğan Türkiye
Cumhuriyetimizin cumhurbaşkanı seçildi.
Aldığımız devlet terbiyesi, seçimle gelen kim
olursa olsun ilkelerimiz kültürümüz ve inancımız
gereği saygı duymak ve devlet terbiyesi ile
hareket etmektir. Ancak halkımızın en cahilinden
en alimine kadar herkesin ortak görüşü olan
devletin en tepesinde görev alan sorumluluk
sahibi insanların milletin tamamını kucaklaması
ve adil davranmasıdır.
Görülen o ki ‘ben, ben, ben’ diye kibirlenmeye
devam edilecek, adalet diye bir şey
tanınmayacak, Cumhurbaşkanı seçilmesine
rağmen gelmiş olduğu partisinden ayrılamayacak
ve dolayısı ile yalnızca kendi tabiri ile % 51’i
ile böbürlenip, diğer 49’a hakaret etmeye
ötekileştirmeye devam edecek. Elbette bu
milletin buna fırsat vermeyeceğini düşünüyorum.
‘’ÇÖZÜM DEĞİL PKK’YA TESLİM
SÜRECİ’’
“Çözüm süreci” adı verilen terör örgütüyle
pazarlık ve “özerklik” süreci var. Bu süreci
nasıl okumak lazım? Süreç Türkiye’yi
nereye getirdi?
Terörle, teröristle müzakere olmaz. Devlet
yönetimi ciddi bir iştir, devletin Anayasasından
kurallarından bir kez taviz verilirse arkasını
durduramazsınız. Nitekim yaşayıp görüyoruz.
Daha dün teröre destek anlamına gelir diye
Apo diyemeyenler bugün bunların saçmalıkları
yüzünden tüm milli ve manevi değerlerimize
hayasızca saldırmaya başlamışlardır. Cumhuriyet
mahkemelerini itlerin ayaklarına götürenler
yetmemiş gibi içini onların isteklerine göre
Atatürk’ten ve şanlı bayrağımızdan arındıranlar
sözde uslanmaları için bu tavizleri verirken
bugün gelinen noktada teröristin heykelinin
dikilmesine fırsat vermişlerdir. Neyin çözümü
olmuştur. Dün Kandil’e gidemeyenler bugün
Kandil’i şehirlere taşımışlardır.
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Devlet bölgede yok. Hükümet bölgeyi örgütün
inisiyatifine bıraktı. Güvenlik kuvvetlerimizin
yetkileri ellerinden alındı.
Bu bir çözüm süreci değil, teslimiyetçi günübirlik
çözüm sürecidir. Yerel seçimler öncesi terörün
önünü bu tür tavizlerle kesen siyasi iktidar,
Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde de aynı
taktiği uygulayarak milli ve manevi değerlerimize
hakaret ettirerek verdiği bu tavizlerle bölgeden
oy devşirmeye çalışmıştır.
Milli istihbarat milletin ve memleketin
istihbaratçılığını bırakmış adeta AKP’nin
istihbaratçısı olmuş, seçim anketçisi gibi
davranmakta, teröristle görüşmeden tutun,
paralel, çapraz konularla uğraşmaktan ağızlarının
içine dikilen terörist heykelini görememiş
(!) veya görmemişlerdir. Milletin ve ülkenin
içerisinde bulunabileceği her türlü tehdidin
önceden belirlenmesinde mesai harcaması
gereken kurum sorumsuzca siyasetin hatta
yalnızca Başbakanın bizzat seçim kampanyasına
görevlendirilmiştir diye düşünüyorum.
Çözüm yalnızca ekonomik gelişme ve
yatırımlarla sağlanır. O bölgede yeterince
istihdam yaratılmadan bölge insanının
çalışarak üreterek geçimlerini sağlayacak
mutlu, refah hayat standardını getirmeden
üç beş tane teröristin gönlünün yapılması
çözüm değil çözümsüzlüğün ta kendisidir.
‘Özerklik’ anlamında heveslerin olduğu gözden
kaçmamakta ise de bu milletin ulusal bütünlüğü
bozacak üniter yapıya zarar verecek hiçbir
girişime müsaade etmeyeceğinden eminim.
‘PARALEL YAPI VARDI DA PEKİ SİZ
NEREDEYDİNİZ?’’
TSK’ya yapılan bir takım operasyonların
ardından ‘paralel yapı ile mücadele’ adı
altında emniyete yönelik operasyonlar
gerçekleşti. Bu gelişmeleri nasıl
değerlendiriyorsunuz?
AKP Hükümetlerinin her bir döneminde ayrı
ayrı sapmalar, fikir değiştirmeler ve gömlek
değiştirmelerin olması mümkün olmuştur.

Öncelikle bir kurgu başlatılarak emniyet teşkilatı
belirli bir cemaatle kadrolaştırılıp, askere karşı
medya organlarını ve sahiplerinden de destek
alarak Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ne bir linç
girişiminde bulunulmuş ve medya aracılığı ile
halk buna ikna edilmişti. Sonra iğnenin ucu bakan
çocuklarına dokununca ‘Eyvah biz görememişiz,
içimizde paralel yapı oluşmuş, bunların inine
kadar inip temizleyeceğiz’’ demeye başladılar.
‘’Devletin içinde devlet olmuşlar’’ diyorsunuz
da bu doğruysa ‘siz ne yaptınız, neyle
meşguldünüz?’ diye sormazlar mı?
Aslında bunların hepsi kurgulanmış birer senaryo
ve sahneye koyan küçük bir grup var herkesi
aldatmaya devam ediyor.
‘Paralel yapı’ diyerek ülkenin her yerinde onurlu,
liyakatli görevini vatan millet aşkı ile yerine
getirirken canını ortaya koyan devlet adamları
harcanırken, bugün Almanya’nın Türkiye’yi
dinlediği haberi ülkemize bomba gibi düşmüştür.
Bizim ülkemizde paralel filen yok Almanya’nın
su yüzüne çıktığı, çapraz bağlar ağlar ülkemizi
sarmıştır. Boşuna yanlış adres göstermesin
kimse. Türk Telekom satışını hatırlasın kamuoyu.
O günlerde ne deniliyordu: “Teknoloji gelişti
artık uydudan herkesin yatak odası bile
izleniyor” savsatası millete yedirildi diline dolandı
ve satılan teknolojimizi yabancılar istedikleri
gibi kullanmaya başlamışlardır. Sizler böceklerle
vakit kaybederken teknoloji alanında bizim 50
yıl önümüzdeki devletler paraleli de kuruyor,
ağları da örüyor. Bir an evvel silkinmeli ve
kendimize gelmeliyiz. Milletin değerleri ile
bu kadar oynanıp, rencide edilip bir kenara
atılması durumunda ne TSK’dan, ne emniyetten,
ne de yargıdan görevini şevkle yapmalarını
bekleyemeyiz. Herkes aklını başına almalıdır.
76 milyon bu ülkeye sahip çıkmak zorundayız.
Bu gidişle Allah korusun bir gün gelir bu çatı
herkesin kafasına çöker. Tıpkı Arapların baharı
gibi…. Allah ülkemizi ve yüce Türk Milletini
korusun.
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TÜRKLER

MÜSLÜMAN DEĞİL Mİ,
KARDEŞ DEĞİL Mİ?
‘’Doğu Türkistan’da
Ramazan ayından beri
3500 Uygur Türk’ü
katledildi ve hala
devam ediyor. Kuzey
Irak’ta Türkmeneli’nde
binlerce Türkmen
kardeşimiz yerlerinden
oldu. Peygamberimiz
“Müslüman Müslüman’ın
kardeşidir” diyor.
Türkler sizin kardeşiniz
değil mi? Biz bu
kardeşlerimizin hepsine
sahip çıkacağız.’’

KONCUK: BİZLER ATA YURDUMUZA,
TOPRAKLARIMIZA VE MÜSLÜMAN
KARDEŞLERİMİZE SAHİP ÇIKACAĞIZ
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk,
Kanal B TV’de yayınlanan “Güncel” programında,
çalışma hayatı ve gündeme ilişkin önemli
değerlendirmelerde bulundu.
Sözlerine, Doğu Türkistan, Türkmeneli,
Azerbaycan ve Gazze’de yaşanan dramları

kınayarak başlayan Genel Başkan İsmail Koncuk,
“Ata yurdumuz olan tüm topraklara, soydaşlarımıza
ve Müslüman kardeşlerimize sahip çıkacağız”
dedi. Koncuk, “Gazze’de 1500 civarında insan
hayatını kaybetti. Doğu Türkistan’da Ramazan
ayından beri 3500 Uygur Türk’ü katledildi ve
hala devam ediyor. Onlarda Müslüman’dır ve
bizim kardeşimizdir.Anadolu insanının kökü
o topraklardan gelmektedir, oralar bizim ata
topraklarımızdır. Biz zulüm altındaki Türk’lerinde
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unutulmamasını istiyoruz. Yaşanan acılar dile dahi
gelmiyor. Türkiye bu konuda çok şey yapabilir
ama ses çıkmıyor, çeşitli yaptırımlar uygulanabilir.
Kuzey Irak’ta Türkmeneli’nde binlerce Türkmen
kardeşimiz yerlerinden oldu, bunları görelim, her
lokma da hatırlayalım, onlara yardım elini uzatalım,
bunlar bizim kardeşlerimizdir. TBMM’de ‘Türkmen’
denince çıkan kavgayı gördünüz, eleştiri gayet
normaldir ve tahammül etmek gerekir. Varsa
eksiğiniz tamamlayın, yaptıklarınızı da anlatın ikna
edin bizleri ama ne yazık ki elle tutulan bir şey
göremiyoruz.
Ermeni çeteleri saldırıları sonucunda Azerbaycan’da
16 şehidimiz var. Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ
davası haklı bir davadır. Hocalı’da yüzlerce insan
katledildi ve dünya bunu görmezden geldi. Şimdi
aynı acıyı yaşatmaya devam ediyorlar. Öldürülenler
bizim kardeşlerimizdir, çeşitli hesaplar planlar
olabilir ama şu bilinmelidir ki, biz bu davada
Azerbaycan Türkü’nün yanındayız, Karabağ bizim
ata toprağımızdır asla vazgeçmeyiz. Peygamberimiz
“Müslüman Müslüman’ın kardeşidir” diyor, Türk
milleti, İslam’ın bayraktarlığını yapmıştır. Takva
önemli ise Türk milleti bunu ispat etmiştir. Biz bu
kardeşlerimizin hepsine sahip çıkacağız.” dedi.
YETKİLİ KONFEDERASYON MEMUR VE
EMEKLİLERDEN ÖZÜR DİLEMELİDİR
Toplu sözleşme masasında memurun nasıl
pazarlandığının her gün bir kez daha ortaya
çıktığını ifade eden genel başkan İsmail Koncuk,
“Bu konfederasyon tüm emekli ve memurlara
özür borçludur” dedi. Koncuk, “Toplu sözleşmeyi
imzalayan konfederasyonun Genel Başkanı
bir açıklama yaptı. Dün Ağustos ayı enflasyon
rakamları açıklandı ama bunlar Mayıs ayı rakamları
üzerinden açıklama yapıyorlar. Şu an enflasyon
yüzde 6,18, alınan zam ise ortalama yüzde 5,2’dir.
Kamu çalışanları ve emekliler enflasyon karşısında
ezilmektedir. Toplu sözleşme de enflasyon farkı
düşünememeniz ve 123 TL’ye imza atmanız ciddi
bir mağduriyet yaratmıştır bunu hala savunmayın,
biraz ahlaklı olun ve özür dileyin.
Bu konfederasyon tüm emekli ve memurlara özür
borçludur. Medeni insanlar nasıl özür diliyorsa

kurumlarda çıkar ve hatasını kabul ederek özür
diler. Biz Toplu sözleşme öncesi 30 Mart’ta yerel
seçimler, 10 Ağustos’ta Cumhurbaşkanlığı ve
2015 yılında da Genel seçimler var, bir seçim
ekonomisi uygulanacağı kesin ve hedeflenen
enflasyon rakamları tutturulamaz dedik. Bakınız,
Merkez Bankası iki üç defa hedefi revize etti. Şu
anda fark 1,16 civarında. Hükümet masada dedi
ki yüzde 3+3 zam veriyoruz, hepimiz bu teklifi
reddettik. Tabii bu reddin arkasından yapılacak olan
zammın daha fazla olması gerekirken bu yetkili
konfederasyon 123 TL’ye imza attı. Kabaca bir
hesap yaparsak, 31 Aralık itibariyle kamu çalışanları
yüzde 13’ü aşkın zam alacaktı. Aksini iddia eden
varsa buyursun çıksın. Memurlara sesleniyorum,
her şeyin karşılığı olmalı. Sizi satanlardan hesap
sorun, ekonomik ve sosyal anlamda sizi zarara
sokanlardan hesap sorun. Hiçbir sendikanın o
masada hata yapma lüksü yoktur. Hata varsa bunun
bedeli ödenmelidir.
Bu hatanın da elbette çözümü var. Ortalama
artış yüzde 5,2 ama biz buna yüzde 6 diyelim. 31
Aralık itibariyle kamu çalışanları ve emeklilerimize
enflasyon farkı ödenir diyelim, bu torba
yasada düzenlenebilir. Buna kim hayır diyebilir.
Bunun dışında yapılacak olan tüm uygulamaları
vicdansızlık olarak değerlendiriyorum. Başbakan’a
sesleniyorum, biz memurları enflasyona ezdirmedik
diyorsunuz ama şu anda eziliyor işte. Bunu
sorgulamamız lazım, birileri yanlış imzalar atıyor
cefasını memurlar çekiyor. Ben 550 Milletvekiline
mektup yazdım. Özellikle iktidar milletvekilleri bu
kusuru görmeli ve değerlendirmelidir. Kim milleti
ve kamu görevlilerini düşünüyor koyun torba
yasaya o zaman görelim samimiyetinizi.” dedi.
TAŞERONLAŞMAYA KARŞIYIZ
TBMM’de görüşmeleri ertelenen Torba
yasayı değerlendiren Genel Başkan Koncuk,
“Taşeronlaşma daha da köklü bir hale getiriliyor”
dedi. Koncuk, “Torba yasa sıkıntılı maddelerle dolu.
100. Maddede yapılan düzenlemede girişimlerimizle
tehdit sivil memurlarımız için ortadan kalktı. Sayın
Başbakan’a durumu izah etmemle birlikte madde
üzerinde kapsam daraltıldı. Şu an kolluk kuvvetleri,
daire başkanları, il müdürleri, vali, kaymakam gibi
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üst düzey memurlar bu maddeden etkileniyor.
Ancak, Anayasanın 10. Maddesine göre herkes
eşittir. Böyle bir kanun olmaz, hukukun egemen
olduğu ülkede yargı kararlarını işlevsiz hale
getirmek kabul edilemez. Hukuk devletinde bütün
insanlar eşit muamele hakkına sahiptir. Gelişmiş
ülke olmanın, insan hakları ve hukuka saygılı
olmanın temeli eşitliktir.

suiistimallerin yaşandığını biliyoruz. 20 bakanlık, 20
ayrı KPSS yaparsa güvenliği nasıl sağlayacaksınız,
torpili nasıl engelleyeceksiniz? Buna herkesin
itiraz etmesi lazım. Suiistimallerin önü açılır.
Dayı bulamayanlar, iş bulamazlar. KPSS’nin bu
sistemde devamını savunmalıdır ve mülakata karşı
çıkılmalıdır.”

Torba yasada Taşeron konusunda bazı iyileştirmeler
yapılıyor gibi görünse de taşeronlara kadro yok.
Taşeronlaşma köklü bir hale getiriliyor. Bundan
sonraki süreçte evlatlarımızı taşeron patronların
sömürüsüne terk edecek bir düzenleme yapılıyor.
Çocuklarımızın sömürülmesinin yolunu açan bu
sisteme karşıyız.” dedi.

Akademisyenlerin ücretleri ile ilgili önemli
açıklamalar yapan Koncuk, “Araştırma görevlisi 2
bin 400 TL’ye çalışıyor. Adını araştırma görevlisi
koymuşsunuz ama bu ücretle yaşayamaz ki
araştırma yapsın. 12 yıllık profesöre 4 bin 600 TL
ücret veriyoruz. AB ve ABD ile kıyasladığımızda
bu rakam 30’da biri oranında. Bunlar kabul
edilemez. Akademik zam konusunda haklı bir
feryat var. Araştırma görevlilerinden başlamak
üzere tüm akademisyenlerin durumunda iyileştirme
yapılmalıdır. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek İzmir
İktisat Kongresinde akademik zam konusunda
talebin haklı olduğunu söyledi ama o günden
bugüne bununla ilgili hiçbir ilerleme sağlanamadı”
dedi.

TÜRKİYE KAMU-SEN SORUNLARIN
TAKİPÇİSİDİR
Genel Başkan İsmail Koncuk, 4-C'liler,
İİBF mezunları, atanamayan öğretmenler,
akademisyenlerin sıkıntıları, İl dışı atama, İş ve
Meslek Danışmanlarının sorunları, KPDK kararları,
KPSS gibi birçok başlığı da katıldığı canlı yayında
yine gündeme taşıyarak yetkilileri bu problemlerin
çözümü için bir an önce kalıcı ve sağlam adımlar
atmaya davet etti. Koncuk, “Türkiye’de İİBF
mezunu 400 bin genç var. Bu arkadaşlarımızın iş
aş imkanı yok, kadrolar yetersiz ve isyan ediyorlar.
Ülkemizde iş başvurusu açarken alan herkese
açılmakta, halbuki bu fakülte mezunlarının alanı
olmasına rağmen bu insanlar dışarıda kalıyor.
Ataması yapılmayan öğretmen sorununa da değinen
Koncuk, “Milli eğitimde 800 bin öğretmen görev
yapıyor. 350 bin ataması yapılmayan öğretmen
var. Birçok branş atama imkanı bulamıyor. Tarih,
biyoloji, fizik öğretmenleri, sınıf öğretmenleri
perişan. Ben diyorum ki, siz birbirinize rakip
olmayın. Devlet kapılarını öğretmenlik alanında
da açmalı, İİBF mezunları içinde açmalı. Bakınız
Türkiye’de 1 milyon 118 bin üniversite mezunu
KPSS’ye girdi. 700-750 bin meslek yüksekokulu
mezunu, 2-2.5 milyon lise mezunu KPSS’ye girecek.
Her kurumun kendi sınavını yapacağı söyleniyor.
Bu, her kurumda torpilin önünün açılması anlamına
gelir. ÖSYM’nin yaptığı tek merkezli sınava rağmen

2400 LİRAYA NEYİ NASIL ARAŞTIRSIN?

Genel Başkan Koncuk, 2. il dışı atama konusunda
MEB yetkilileri ile görüşmeler yaptığını ifade
ederek, “Eğer bir olumsuzluk yaşanmazsa 2. İl
dışı atama büyük ihtimalle yeniden yapılacak.
Zorunlu hizmet bölgelerinde, doğuda çakılı kalmış
öğretmenlerimizin sorunlarının giderilmesini
de istedik. Batıda birinci, ikinci bölgede birçok
il bu arkadaşlarımıza açılacak. MEB’in iyi niyetli
yaklaşımıyla bu sorunun en kısa zamanda
düzeleceğini düşünüyorum. Konuyu takip ediyoruz.
Tabi bu kararı verecek olan MEB yetkilileridir. Biz
talepleri iletiyoruz. Belli bir aşamada kaydettik. 2. İl
dışı olacak diye umut ediyoruz” diye konuştu.
Koncuk alan değişikliğinin de Eylül ayında yapılacağı
bilgisini aldığını kaydederek, “Ama bunlar en
sonunda MEB’in resmi açıklamasıyla kesinlik
kazanacak. Ben bu arkadaşlarımızın adına talep
ediyorum.” dedi.
Genel Başkan İsmail Koncuk, “Kamu Personeli
Danışma Kurulu’nda (KPDK) alınan bazı kararlar
var, örneğin, 4-C’lilerin kadroya alınması. Bu
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arkadaşlarımızın kadroya alınmaları demek kadrolu
memur ya da işçi olması demektir. Şimdi bir
düzenleme yapıyorlar ama TÜİK bu düzenlemenin
dışında, bu düzenlemede dahi 4-C’liler
ikiye ayrılmıştır. Bu derhal düzeltilmeli ve bu
ayrıştırmanın önüne geçilmelidir. Sayın bakan Faruk
Çelik’e sesleniyorum, kendinizce bir düzenleme
yapıyorsunuz bari bu insanları ayrıştırmayın ve
TÜİK çalışanlarını da bu kapsam içine alın.
Üniversiteli işçiler konusu, 2005 yılından sonra
göreve başlayan memurlara bir derece verilmesi,
disiplin affı, emeklilikte 30 yıl sınırı gibi konuların
bir an önce sonuca bağlanması gerekmektedir.
Maliye Bakanı müsteşarı KPDK toplantısında
emeklilikte 30 yıl sınırının yükseltilmesi için
“doğru” diyor ama Maliye Bakanlığı bürokratları
Plan ve Bütçe Komsiyonun da buna itiraz ediyorlar.
Bunu kabul etmek mümkün değil. Biz Türkiye
Kamu-Sen olarak KPDK kararlarının takipçisiyiz.”
dedi.
YAŞANAN SIKINTILARIN CEREMESİNİ BU
MİLLET ÇEKİYOR
Türkiye ekonomisinin gidişatının iyi olmadığının
altını çizen Koncuk, “Sıkıntıların ceremesini Türk
milleti ve gençler çekmektedir” dedi. Koncuk,
“Türkiye ekonomisi iyi noktada değil, cari açık son
derece yüksek, seçimler sebebiyle uygulanacak
popülist politikalar bu enflasyonu daha da
azdıracaktır. Yaşanan bu sıkıntıların ceremesini
bu millet ve gençler çekiyor. Kimse bu ülkeyi
terk etmeyi düşünmesin bu ülke bizimdir. Kimse
korku ve endişeye kapılmasın ama yaşananları
sorgulasınlar.
İşsizliğe ne kadar çare olundu bunu sorgulayalım,
başarı yoksa bunu beceremeyenlere cezası
kesilmelidir. Hiçbir siyasi iktidara bu ülke mahkum
değil, haklarımızı en üst seviyede kullanalım.
Cumhurbaşkanlığı seçimine katılım düşük olursa,
hakkınızı kullanmıyorsanız sonrasında sızlanmaya
hakkınız olmaz. Bir ülkede hukuk yara almışsa,
insanlar korku içinde yaşıyorsa bunun hesabı
sorulmalıdır. Demokratik haklarımızı kullanalım,
bu hakları kullanmayan bir millet hak ettiği yaşam
tarzını elde edemez.” dedi.
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TÜRKMENLERİN

YOK OLUŞU

NASIL
DURDURULUR?

Irak-Suriye bölgesel iç savaşının şüphesiz en talihsiz unsuru her iki ülkede yaşayan ve sayıları toplam 5 milyon civarında olan Türkmenlerdir.
Ortadoğu bölgesel iç savaşında her
grubun arkasında bir bölge içi ve dışı
devlet var iken Türkmenler büyük
bir yalnızlığa terk edilmiş durumdalar. Türkmenler üzerindeki baskı
her geçen gün artıyor. Yüz binlerce
Türkmen göçmen durumuna düştü.
Türkmen bebeleri Kuzey Irak dağlarında susuzluktan ölüyor. Canlarını
kurtarmak için helikopterlerin paletlerine sarılan Türkmenlerin helikopter havalandıktan sonra yere düşüp
öldüğünü görüyoruz. Cesedin yanına
koşan Telaferli Türkmen ağlayarak,
“Türkiye bize yardım etsin. Neden
Etmiyor?” diye soruyor. Türkmenler, IŞİD ve peşmergenin insafına
terk edilmiş durumdalar. Yezidilere
gösterilen uluslararası ilgi Türkmenlere gösterilmiyor çünkü bu konuda
Türkiye destek vermiyor. Türkmenler 15 Haziran'da BM'den Türkmenler ile ilgili bir karar çıkarılması için
Irak'ta toplantı yaptılar; ama sonuç
çıkmadı. Birleşmiş Milletler’den yardım isteyen Türkmenlere Birleşmiş
Milletler de destek vermedi. Son BM
açıklamasında Yezidiler’den bahsedilirken, Türkmenler hiç anılmadılar.
Oysa BM'den çıkan kararda adımız
geçmiş olsaydı, tüm dünya IŞİD teröründen bizim de etkilendiğimizi bilir
ve ona göre bize yaklaşırdı.
Türkiye’de gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde muhalefetin “Türkmenlere AKP iktidarı
tarafından yardım edilmediğine dair”
eleştirilerine, “yardım ediyoruz ancak her şeyi açıklayamayız” diye cevap veren Başbakan/Cumhurbaşkanı
Erdoğan ne yazık ki gerçeği ifade
etmemektedir. Anadolu Ajansı’nın
AFAD Türkmenler için Dohuk’a 15
kilometre mesafedeki Sareyn’de 20
bin kişilik kamp kurdu dediği yerde
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kamp olmadığı meydana çıkmıştır.[1]
Türkmenlere yardım ancak Türkmenlerin siyasal örgütü Irak Türkmen Cephesi üzerinden olabilir.
Oysa AKP iktidara geldiği günden
itibaren milliyetçi bir örgüt olarak
gördüğü Irak Türkmen Cephesi’ne
karşı olumsuz bir tavır takınmıştır.
2 Temmuz 2014’te Yeniçağ gazetesinde yazdığım gibi: “Bu çerçevede Irak’taki bütün unsurlar bir dış
güç tarafından desteklenirken, Irak
Türkleri ve onların örgütü Irak Türkmen Cephesi adım adım tasfiye edilmeye çalışılmakta ve AKP tarafından
ellerindeki kısıtlı imkanlar tek tek ellerinden alınmaktadır. 2 Temmuz’da
yayınladığım yazıya, Irak Türkmen
Cephesi Yönetim Kurulu Facebook
üzerinden bir cevap vererek, eleştirmiştir. Ancak aynı yönetim kurulu
içinden dolaylı olarak teşekkürler de
iletilmiştir. AKP Hükümetinin Irak
Türkmen Cephesi’nin elinden aldıklarına tekrar bakalım:
1. Irak Türklerine özellikle de dava
adamlarının, şehit ailelerinin ve
yoksulların ITC kanalı Türkiye’de
devlet hastanelerinde bedava tedavi olma imkanları 2011’den itibaren azaltılmış ve sonra tamamen
iptal edilmiştir.
2. Irak Türklerine ITC kanalı ile
Türkiye üniversitelerinde hak tanınan yıllık 80 lisans ve yüksek lisans
kontenjanı önce azaltılmış ve sonra
iptal edilmiştir.
3. Yoksul Türk ailelerine bir sağlık
hizmeti olması amacıyla Kerkük’te
kurulan Şifa Hastanesi’nin bütçesi
azaltılmış ve bir küçük sağlık merkezine dönüştürülmüştür. Muhtemelen önümüzdeki günlerde o da
tasfiye edilecektir.
4. Türkmen siyasi kuruluşlarını, sivil toplum örgütlerini ve Türkmen
siyasetçi, din, fikir, ilim ve devlet
adamlarını korumak için kurulan ve

Türkiye tarafından da desteklenen
El Baraka Güvenlik Şirketi’nin son üç
yıl içinde tüm imkanları kısıtlanmış,
maaşlar düşürülmüş, personel sayısı
azaltılmıştır. Verilen askeri teçhizat
azaltılırken silah eğitimi de durdurulmuş, şirket fiilen etkisiz hale getirilmiştir. Buna ek olarak Türklerin
siyasi kadrolarına El Baraka Güvenlik
Şirketi tarafından tahsis edilen koruma düzeyi Türk Dışişleri Bakanlığı
talimatı üzerine azaltılmış ve hatta
yok edilmiştir. ITC Başkan Yardımcısı Ali Haşim Muhtaroğlu, Salahattin
Vali Yardımcısı Ahmet Koca ve Kerkük ilçe Meclis Başkanı Şehit Münir
Kafili gibi Türk siyasetçiler IŞİD ve
peşmerge terörü için kolay birer av
olmuşlardır.
5. Irak Türklerinin milli davasını
dünyaya tanıtmak amacıyla açılan
Türkmeneli TV, T.C. Dışişleri Bakanlığı’nın talimatları doğrultusunda bir
Türkmen kanalından ziyade Kürt ve
Arap ticari firmalarının reklam kanalına dönüştürülmüştür. Türkiye’de
AKP’ye yakın olmayan Iraklı Türk
siyasetçiler Türkmeneli TV’sine çıkarılmamaktadırlar.
6. Türkiye Cumhuriyeti tarafından
Irak Türkmen Cephesi dahil tüm
Türkmen kurumlarına verilen maddi
destek son üç yıl içinde sekizde bire
düşmüştür. Diğer bir ifade ile zaten
komik bir rakam olan ayda 2 milyon
dolar olan yardım ayda 250.000 dolara indirilmiştir.
7. Türk Dışişleri Bakanlığı’nın talimatı üzerine Irak Türkmen Cephesi’nin bürolarının sayısı yarıya
düşürülmüştür.
8. Türk Dışişleri Bakanlığı, Irak
Türkmen Cephesi’ni ve diğer Türkmen siyasi partilerini Orta Doğu ile
ilgili Türkiye’de düzenlediği siyasi kongre, toplantı ve anlaşmaların
dışında bırakmıştır. Böylece dosta
ve düşmana ITC ve Irak Türklerini

önemsemediği mesajını çok açık bir
şekilde vermiştir.
9. ITC tarafından Türkiye’nin desteği ile açılan Türk okulları sonra
sahipsiz bırakılmıştır. Sürekli Eğitim
Merkezi’ni ve Türkçe eğitim yapılan
okulları öğretmensiz bırakmak ve
de sözleşmeli öğretmenlere 100150 dolar verip eğitimin kalitesini
düşürmek için gayret sarf edilmektedir. İleri gelen Türkler yani (devlet
dairesinde çalışan ve bazı okul müdürleri) çocuklarını ise ya Fethullah
Gülen’in okuluna yazdırmakta ya da
Arap okullarına kayıt etmektedirler.
Daha açık bir ifade ile Türk okullarının tasfiyesinin Türk kültürünün ve
varlığının tasfiyesine gideceğini bilen
bir süreç acımasızca işletilmektedir.
10. Irak Türklerinin bağımsız siyasi varlığına karşı Ankara düşmanca
bir tavır almakta, Türkleri Sünni
Arap ve Kürtlerle işbirliği yapmaya zorlamaktadır. Bu çerçevede
ITC ve diğer Türk kuruluşlarındaki
Türk Milliyetçisi siyasetçi ve kültür
adamlarına karşı düşmanca bir tavır alınmaktadır.
11. Mezhepçi bir bakış açısının neticesi olarak Şii Türkler Türk Dışişleri
Bakanlığı tarafından tamamen yalnız
bırakılmakta adeta “Onlar ile İran ilgilensin” tavrı benimsenmektedir.
12. Irak parçalanma sürecinden geçerken, binlerce Türk genci, “Yeter
ki, silahımız olsun Kerkük’ü biz savunuruz” demelerine rağmen, onların mücadele azmi AKP Hükümet
sözcüsü tarafından bütün dünyaya
yapılan “ITC bizden silah istenmeyeceğini bilir” açıklaması ile kırılmaktadır. Oysa Orta Doğu’da bir çok
selefi örgütün Türkiye’den silah ve
cephane aldığı ortada iken, nedense
Suriye’de ve Irak’ta Türkler silah alamamaktadırlar.
13. Türk kuruluşlarda çalışan ve aylık ücretleri 150-350 dolar arasında
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olan ücretlilerin maaşları sistemli bir
şekilde iki ay gecikmeli verilmektedir. Bu da zaten zor geçinen insanları başka iş arayışları içine itmektedir.
Irak Türkmen Cephesi imkansızlıklar içinde kıvranmaya devam ederken, AKP Hükümeti Barzani’nin
Kerkük’te el koyduğu petroller
dahil petrollerin satılarak Barzani
için kaynak oluşturulmasına çalışılmaktadır. Ankara, Barzani’nin
IŞİD’in Musul’u işgal etmesi üzerine fırsatçılık yaparak Kerkük dahil
tartışmalı bölge diye anılan çoğu
Türkmenlerden oluşan bölgeleri
işgal etmesine sessiz kalmıştır. Aynı
AKP Hükümeti IŞİD’in Erbil’e doğru
ilerlemesi üzerine ise güvenlik kabinesi toplantısı gerçekleştirmiştir.
Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu
bir televizyon kanalına yaptığı değerlendirmede: IŞİD’i Maliki’nin
baskılarının sonucu kurulmuş bir örgüt olarak aklayan ve Türkmenlerin
yaşadığı felaketi ise bir iç mezhep
çatışmasının sonucu imiş gibi gösteren yaklaşımı da Ankara’nın IŞİD
terörü-Türkmen meselesine bakışını özetlemektedir. Davutoğlu şöyle
demektedir: “Telafer’de yaşanan
sadece bir IŞİD-Türkmen çatışması

değildir. Maalesef Sünni Türkmenlerle Şii Türkmenler arasında fitne
tohumları ekilmektedir -ki bunda
Maliki hükümetinin Şii Türkmenler üzerinden Sünni Türkmenleri
baskı altına alması çabası da var, Şii
Türkmenlerin radikalleşmesi çabası
da var-. Araplar nasıl bölünüyorsa
Türkmenlerde maalesef bu şekilde
bölündüler ve en büyük zararı kendilerine verdiler.”[2]
İşte bu koşullar altında Türkiye’nin
Türkmenleri ve Kerkük’ü petrol
karşılığında sattığına inanan Türkmenler, bu inançlarını Irak Türkmen
Cephesi (ITC) lideri Erşed Salihi’nin
ağzından en üst düzeyde dile getirmişlerdir. Türkiye’nin menfaatlerini çoğu kez kendilerinden aziz
bilen Türkmenlerin böyle bir şeyi
dile getirebilmeleri için çok haksızlık yapılması, kendilerini büyük bir
ihanete uğramış hissetmeleri gerekir. Irak Türkmen Cephesi liderinin bu açıklaması üzerine ilk önce
bu açıklamayı neden yaptığı konusunda kendisine yüklenilmiş sonra

iç politika odaklı olarak ITC lideri
Ankara’ya davet edilerek Dışişleri
Bakanlığı’nda kendisine öğle yemeği
ikram edilmiştir. Ancak daha gelmeden Türkmenlerin en çok istediği
şey olan silah konusunda Başbakan
Yardımcısı Bülent Arınç, “ITC, bizden silah istememesi gerektiğini
bilir” diyerek, ITC’nin var olmak
için ihtiyaç duyduğu en temel yardımı Suriye muhalefetine yaparken,
Türkmenlere yapmayacağını açıklamıştır. Irak Türkmenlerini silahlandırmayanların Suriye Türkmenlerini
de silahlandırmayacağını, Adana’da
yakalanan silahların Suriye Türkmenlerine gitmediğini anlamak için
çok zeki olmaya gerek yoktur.
Oysa, ABD ve Avrupa ülkeleri Kürtleri tekrar silahlandırmaya başlamıştır. Bu silahsız Türkmenler için çok
büyük bir tehlike oluşturmaktadır.
Türkmen kenti Kerkük'te ne olacağı hala bilinmemektedir. Üstelik,
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son iki ayda Kerkük ve çevresinde
IŞİD'in saldırılarına asıl Türkmenler
hedef olmuştur. Ancak Türkmenlere ne Türkiye’den ne de başka bir
yerden ne silah ne de başka ciddi
bir yardım gitmemiştir. Amirli 2 aydır IŞİD kuşatması altındadır. Ankara, mezhepçilik yaparak, Amirli’de
IŞİD terör örgütüne direnen Türkmenlere değil yardım etmek, gündeme dahi getirmemektedir. Beşir
ve Tazehurmatu'ndaki Türkmenler
IŞİD saldırılarından dolayı ya Güney
Irak’a veya Kerkük'e kaçmak zorunda kalmışlardır.
Kerkük ve civarı bölgelerde büyük
bir yok edilme korkusu içinde olan
Türkmenler “Bize de Kürtler veya
diğerleri gibi silah yardımı yapılsın
kendimizi korumak istiyoruz yoksa
yok olacağız. Kimseye karşı değiliz,
sadece saldırılara karşı kendimizi
korumak istiyoruz. Bu neden küçük
görülüyor. Bağdat'tan destek istediğimizde size Ankara yardım etsin
diyorlar” demektedir. Son gelişmeler
ile demografik tasfiye süreci içine giren, toprakları IŞİD veya peşmerge
işgali altına giren Türkmenlerin siyasi
ağırlığı da azalmıştır. Türkmenler ve
ITC Bağdat'ta Maliki sonrası hükümet kurma sürecinden tamamen dışlanmıştır. Ne Sünniler, Ne Şiiler Türkiye’nin terk ettiği, yalnız bıraktığı
Türkmenleri ciddiye almamaktadır.

Irak ve Suriye gibi Orta Doğu bölgesel iç savaşının ana sahneleri olan
iki coğrafyada Türkmenler AKP Hükümeti tarafından yalnız başlarına
bırakılmıştır. Türk dış politikasını selefileşen ve böylece Hanefi-Maturidi
Sünnilikten uzaklaşarak Hanbeli-selefi mezhepçi bir çizgiye oturtan Ahmet Davutoğlu ve ekibi, Hanbeli-selefiliği de Araplaşmak olarak anlamış,
Türkmenlere bağımsız siyasal oluşumlarını sona erdirerek Sünni Arap
milliyetçisi oluşumların içinde erimelerini önermiştir. Davutoğlu’nun bu
politikalarına karşı çıkan Türkmen
politikacılar ya tasfiye edilmiş ya da
dışlanmıştır. AKP tarafından dışlanan
Türk milliyetçisi aydın ve politikacılar, peşmerge istihbaratı ve El Kaide
uzantıları tarafından ise katledilmişlerdir ve katledilmeye devam edilmektedirler.
Gelinen noktada hem ITC hem
Türkmenler büyük bir çaresizliği yaşamaktadırlar. Türkmenler ITC'den
yardım, koruma ve destek beklemektedirler. Ancak elinden imkanları alındığı gibi psikolojik olarak da
yalnız bırakılan ITC çaresizdir. ITC
buna rağmen Türkmenleri psikolojik
olarak ayakta tutmaya çalışmaktadır
ancak Ankara'dan gelen mesajlar
ITC’nin sözlerini anlamsız kılmaktadır. ITC Başkanı ErşadSalihi dışlanmaya ve tasfiye edilmeye çalışılmak-

tadır. ErşadSalihi’nin Türk milliyetçisi
ve Türkmenci kimliğini Davutoğlu
kabul edememektedir. Salihi’nin
yapmaya çalıştığı şeyler “Türk” Dış
İşleri Bakanlığı tarafından engellenmektedir. İstifanın eşiğine gelen ErşadSalihi, yakın çevresine “Milletin
seçtiği milletvekili olarak halkın isteğini yerine getiremiyorsam burada
niye kalıyorum. Yeni parti kurmasam
bile en azından milletin isteklerini
yerine getirmek için elimden geleni yaparım, kimsenin engellemesi
mümkün olmaz. İnsanların can gün
güvenliği için bir şeyler yapamamak
çok acı, ben daha fazla bu durumda
kalmak istemiyorum” deme noktasına getirilmiştir.
Oysa Erşed Salihi başkanın yapması gereken Ankara’nın aşıladığı
umutsuzluğa rağmen ve kendisini
tasfiye etmek isteyen Ahmet Davutoğlu’nun başbakanlığa adım atmak
istediği bugünlerde Irak Türkmen
Cephesi lideri kalarak ve cepheden
Ankara’nın ihvancı-teslimiyetçi uşaklarını temizleyerek, Irak Türkmen
Cephesi’ni Ankara’dan bağımsız bir
çizgiye oturtmasıdır. Ankara’dan gelen üç kuruş gelmese de olur. Ankara’nın yapmadığı yardımı Türk Milleti
haysiyeti yapacaktır. Türk Milleti’nin
Sultan Alparslan ile Malazgirt’te Romen Diyojen’den aldığı Anadolu
coğrafyası üzerindeki egemenliğini
A. Öcalan ve PKK ile paylaşmanın
pazarlığının AKP Hükümeti tarafından yapıldığı şu günlerde, Kerkük’ün
ve diğer Türkmen bölgelerinin ve
Türkmenlerin Barzani’nin insafına
terk edilmesi ihmal değil, AKP Hükümetinin izlediği bilinçli bir siyasetin
sonucudur.
Sonuç olarak Türkmenlerin menfaatleri ve varlığı Ankara ile değil,
ancak Ankara’ya rağmen gerçekleştirilebilir.
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DOĞU
TÜRKİSTAN ’IN
‘’

AB-Türkiye Karma İstişare Komitesi
‘Doğu Türkistan’ gündemiyle toplandı

YANINDAYIZ’’

TOBB binasında gerçekleştirilen basın
açıklamasını AB-TÜRKİYE KARMA İSTİŞARE
KOMİTESİ üyeleri adına (KİK) Eş Başkanı ve
TESK Başkanı Bendevi Palandöken yaptı.
Palandöken, 20 milyonu aşkın Müslüman Uygur
Türk’ünün yaşadığı Uygur Özerk Bölgesi'nde,
dini inançlarını yaşamaları yasaklanan Türk
soydaşların baskı ve şiddete maruz kaldığını
söyledi.
Ramazan ayının ilk günü başlayan olayların halen
devam ettiğini belirten Palandöken, olaylar
sırasında Çin'in resmi verilerine göre onlarca,

insan hakları kuruluşlarına göre binlerce Uygur
Türkü'nün yaşamını yitirdiğini ifade etti.
Genel Başkanımız İsmail Koncuk’un da hazır
bulunduğu basın açıklamasında;
“Bizler Türkiye’de sosyal tarafları temsil eden
HAK- İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAKİŞ), Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları
Konfederasyonu (TÜRKİYE KAMU-SEN),
Memur Sendikaları Konfederasyonu (MEMURSEN), Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği
(MÜSİAD), Türkiye Esnaf ve Sanatkarları
Konfederasyonu (TESK), Türkiye İhracatçılar
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Meclisi (TİM), Türkiye İşveren Sendikaları
Konfederasyonu (TİSK), Türkiye İşçi Sendikaları
Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), Türkiye Ziraat
Odaları Birliği (TZOB) ve Türkiye Odalar
ve Borsalar Birliği (TOBB) olarak; Doğu
Türkistan’da son dönemde yaşanan vahim
olayları üzülerek takip ediyoruz.
20 milyonu aşkın Müslüman Uygur Türk’ünün
yaşadığı Uygur Özerk Bölgesi’nde, dini
inançlarını yaşamaları yasaklanan soydaşlarımız,
baskı ve şiddete maruz kalmaktadır.
Ramazan ayının ilk günü başlayan olaylar
halen devam etmekte, baskı her geçen gün
artmaktadır.
Yaşanan olaylarda Çin’in resmi verilerine
göre onlarca, insan hakları kuruluşlarına göre
binlerce Uygur Türk’ü yaşamını yitirmiştir.
Bölgeyle hala sağlıklı iletişim kurulamamaktadır.
Özellikle Yarkent şehrine bağlı iki köyde büyük
insanlık dramı yaşandığı bilgisi gelmektedir.
Biz Türkiye-Çin ilişkilerine büyük önem
veriyoruz. Ancak yaşanan haksızlığa ve insan
hakları ile bağdaşmayan uygulamalara sessiz
kalamayız.
Uygur Özerk Bölgesi’nde din ve vicdan
hürriyetini baskı altında tutan uygulamalar
büyük bir zulme dönüşmüştür.
En temel insan hakkı olan dini vecibelerin
yerine getirilmesi bile engellenmektedir.
Aşırı sert müdahaleler ve idamlar giderek
artmaktadır.
Bölgede seyahat özgürlüğü ve haber alma
özgürlüğü de engellenmektedir. Her türlü
iletişim kanalı kapatılmıştır.
Yardım kuruluşlarının dahi bölgeye girmesi
engellenmekte, bölgeden sağlıklı haber
alınamamaktadır.
Bölgenin dünya ile bağının kesilerek bu şekilde
karantinaya alınması, durumun vahametiyle ilgili
endişelerimizi arttırmaktadır.
Dünya kamuoyunun konu hakkında
bilgilendirilmesi ve endişelerin giderilmesi

aciliyet arz etmektedir.
Endişeleri gidermenin öncelikli yolu, dünyadan
soyutlanmış olan bölgeyi, özellikle Yarkent’i
tekrar sağlıklı iletişim kanallarıyla dünyaya
bağlamaktır.
Bu kapsamda bölge acilen yardım kuruluşlarına
ve uluslararası insan hakları gözlemcilerine
açılmalıdır.
Yaşanan toplumsal huzursuzluğun bir güvenlik
problemine dönüşmemesi için, insanların en
doğal hakkı olan din özgürlüğü üzerindeki baskı
ortadan kaldırılmalıdır.
Bizler işveren, işçi, memur, esnaf ve çiftçi
kesimi olarak, bugüne kadar Filistin, Irak,
Suriye’de ve dünyanın her bölgesinde sıkıntı
yaşayan kardeşlerimizin yanında olduk.
Sıkıntılarını hafifletmek adına maddi ve manevi
her türlü desteği verdik, veriyoruz.
Bu kapsamda; Doğu Türkistan’da yaşanan
olayları ve atılması gereken adımları üyesi
olduğumuz uluslararası kuruluşlara taşıma kararı
aldık.
Böylece uluslararası camianın konuya daha
duyarlı hale geleceğine inanıyoruz.
Toplumumuzun tüm kesimlerinden de aynı
hassasiyeti göstermelerini bekliyoruz.
Gelişen Türkiye-Çin ilişkilerinin Uygur
Bölgesi’ndeki kardeşlerimize olumlu yansımasını
bekliyoruz.
Bu kapsamda hükümetimizin bölgede
demokratikleşmeyi cesaretlendirecek her
türlü tavsiye ve atacağı her türlü adımı
desteklediğimizi ifade ediyoruz.” denildi.
Ortak basın toplantısına, Genel Başkanımız
İsmail Koncuk başta olmak üzere, TOBB
Başkanı M. RifatHisarcıklıoğlu, MÜSİAD Başkanı
Nail Olpak, TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi,
Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan, Memur-Sen
Başkanı Ahmet Gündoğdu, Türk-İş Başkanı
Ergün Atalay, TİSK Başkanvekili Erol Kiresepi,
TZOB Başkan Danışmanı Hasan Hüseyin
Coşkun katıldı.
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Erdal ALTUN /Gazeteci-Yazar

Türk
Dünyasının
Filistin’i:

Doğu Türkistan

Bütün dünyanın gözü önünde Filistinlilere soykırım yapan İsrail’e çıt çıkarmayan Arap dünyasını yerden yere
vurarak eleştiriyoruz.
Nasıl oluyor da aynı soydan ve dinden olan kardeşleri
Filistinliler boğazlanırken Arapların sesleri çıkmıyor diyoruz, onları hayretler içerisinde kınıyoruz.
Ne yazık ki aynı hissizliği ve şuursuzluğu Türk dünyası
da sergiliyor.

Şehname’de “Turan”, Arap ve Fars kaynaklarında
“Türkistan” olarak geçen, Marco Polo’nun “Büyük
Türkiye” dediği Doğu Türkistan, Çin’in vahşetiyle bugünlerde tekrar gündeme geldi.
1868’de Kaşgar Hanlığı olarak varlığını sürdüren Doğu
Türkistan, Kaşgar Hükümdarı Yakup Bey’in isteğiyle
Osmanlıya bağlandı.
1878’de Çin’in işgaline uğradı.
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1933’te başlatılan millî ayaklanmayla Doğu Türkistan İslam
Cumhuriyeti kuruldu ancak bir yıl varlığını sürdürebildi.
12 Kasım 1944’te gelindiğinde Uygur Türkleri Doğu
Türkistan Cumhuriyeti’ni kurmayı başardı.
Ne var ki Komünist Çin, 1949’da bu devleti yıkarak
bölgeye yeni topraklar anlamına gelen Sincan adını verdi ve kendisine bağladı.
Bu tarihten beri Uygur Türklerine soykırım uygulayan
Çin, resmi olamayan rakamlara göre 35 milyon Uygur
Türk’ünü katletti.
Bir taraftan nüfus, iskân, ekonomi politikalarıyla diğer
taraftan askerî ve siyasi zorbalıklarıyla yıllardır Doğu
Türkistan’ı yutmaya çalışan Çin, zulmüne kaldığı yerden devam ediyor.
2014’ün Mayıs’ından bu yana çok sayıda Uygur Türk’üne
işkence edildi, yüzlercesi hapse atıldı ve şehit edildi.
Oruç tutmayı, sakal bırakmayı ve başörtüsünü yasaklayan
Komünist Çin yönetimi, kendisine tepki gösteren Uygur
Türklerini sindirmek için 100’e yakın Türk’ü katletti.
Bir başka kaynağa göre de Kaşgar iline bağlı Yarkent’te
500’e yakın kişi hunharca şehit edildi.
Çin, Türkleri isyancı ve terörist göstererek katliamlarını meşrulaştırmaya çalışıyor.
Öbür yandan da bölgeyi tecrit ederek yaptığı vahşeti,
dünyadan gizliyor.
Bunun için bölgeye girişleri ve bölgeden çıkışları sınırlandırıyor.

Buna rağmen sivil toplum kuruluşları ve Doğu Türkistanlılar
bölgede yaşananları duyurmaya çalışıyorlar.
Doğu Türkistanlı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdülhamit
Avşar, vahşetin kadınlar üzerinde yoğunlaştığını söylüyor: “Çünkü Türklerin ayakta durabilmesinin en büyük
sebebi anne ve kadının rolü. Bundan dolayı kadınları,
genç kızları alıyorlar. Çin’e götürüp geri dönmelerine
izin vermiyorlar. Çinlilerle evlendirip asimile etmeye çalışıyorlar. Bu sayının yüz binlerle ifade edilebilen
bir rakam olduğunu düşünüyoruz. Bu, tahmin tabi
ki... Çünkü istatistik yayımlamıyorlar. Hamile kadınları
kürtaj yoluyla bir daha anne olamayacak ve hayatlarını devam ettiremeyecek hâle getiriyorlar. Bu bölgede
uyuşturucunun yaygınlaşmasına izin veriyorlar.”
Kısaca bahsettiğim Çin’in bu maddi ve manevi soykırımına Türk dünyasının devletleri olan Azerbaycan,
Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Kırgızistan
medyayı takip ettiğim kadarıyla tepki vermiyor.
Türkiye ise birkaç kez Çin’i uyarmakla yetindi.
İslam dünyası ise çaresizlikler içerisinde kıvranıyor.
Çin’in zulmüne sadece millî hassasiyeti ve vicdanı olan
sivil toplum kuruluşları tepki vererek Uygur Türklerinin sesini duyurmaya çalışıyor.
Maalesef kendisine İslamcı diyen kesimin büyük çoğunluğu da, ilgi gösterenleri tenzih ederek söylüyorum, Doğu Türkistan davasını Filistin’e verdiği değerinin yarısı kadar savunmuyor.
Bu görüşüme itiraz edenler çıkacaktır yalnız Türkiye’de
kendisine İslamcı diyen insanların Türk dünyasına uzak
durduğu ne yazık ki genel bir algıdır.
Sanki İslamcıların ilgisini çekebilmek için Türk olmamak gerekiyor.
Ama ne yapalım ki milletler ve diller Allah’ın takdiri ve
ayetleridir.
Sosyalist ve komünistlerden ise bir şey beklemek zaten lüzumsuz bir şey.
Basından takip ettiğim kadarıyla, yine tepki gösterenleri tenzih ederek söylüyorum, onların yoldaşları olan
Çin’in, katliamlarını ağızlarına dâhi almıyorlar.
Galiba haksızlık ve zulüm karşısında savunulmak için
Müslüman Türk dışında başka bir kimliğe sahip olmak
gerekiyor.
Mesela Arap, Kürt, Ermeni, Hristiyan vs.
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Hat sanatı ve edep…
Mesut Dikel / Hattat-Ressam

Hat; "Cismani aletlerle
meydana getirilen ruhani bir
hendese"dir. Ünlü Ressam
Picasso, bir gün usta bir
hattatın bir yazı istifi karşısında
"işte Resim" demişti. Çünkü
karşısında özgün bir estetik
anlayışı görmüştü.

Hat sanatında, temel olarak altı çeşit yazı stili vardır. "Aklam-ı Sitte" veya
"Şeşkalem" denen bu stiller, "Sülüs, Nesih, Muhakkak, Reyhani, Tevki, ve Rika"dır. Bu yazıların 13.yy'da Bağdat'ta Yakut
adlı ünlü hattat tarafından geliştirildiği
kabul edilir. Ancak onları geliştirerek
kurallarını belirleyen Fatih devrinin büyük ustası Amasyalı Şeyh Hamdullah'tır.
Bunlardan başka kullanılan yazılar "Talik,
Divani, Kufi, Siyakat" türleridir.
İs mürekkebi, kamış kalem ve aherlenmiş kağıt temel malzemedir. Kamış
kalemin ağız ölçüsüne bağlı kalarak,
nokta esasına dayalı oran alınan bir kaligrafi sanatıdır. Usta öğretimi olmadan

öğrenilmesi hemen hemen imkansız
gibidir. Altı çeşit yazıyı tam manası ile
yazmak için 20 yıldan fazla bir zaman
gerekir.
Uzun yıllar dikkat ve meşk çalışarak
elde edilen bir kazanımdır. Bu uzun
yolda çok çalışmak, çok yazı etüt ederek incelemek gerekir. Kuralına göre
kamış kalemi bile açmak ayrı bir hüner
gerektirir ki ustalık ve öğreti kişinin
kalem açısında gizlidir. Hüsn-ü Hat
dünya üzerindeki harf karakterleri disipline edilmiş tek yazı sanatıdır. Hat,
kaligrafi benzeri fakat bir yazı temeli üzerine kurulmuş resim sanatıdır.
“Hat sanatı” sabır ve beceri gerektirir.

Bilinir ki Kuran-Kerim Mekke’de indi
Mısır’da okundu ve İstanbul’da yazıldı.
İlk yazı meşkine "Rabbiyesir" suresi
ile başlanır, ilk karakterler "Sülüs ve
Nesih" denilen yazı türleridir. Hat Hocasından düzenli ve disiplinli şekilde
alınan ders sonunda ‘Öğretici Hattat’
üstad tarafından eğitimin sonunda öğrenciye ‘icazetname’ denilen diploma
verilir. Bu icazetten sonra kişi eserlerinin altına imza atabilir ve bu sanatı
öğretebilir. Esas ustalık icazetten sonra
başlar ki sanatçı üretmeye bu aşamadan sonra daha sıkı devam eder, öğretme memuriyetini de icazetten sonra
devam ettirir.
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Sanat olsun gerek manevi ve beşeri
ilimleri, o ilmin sahibinden, aliminden,
bileninden yani öğreteninden, o ilmin
hocasından talep eden kişidir. Bu talep
önce edep ile mümkün olur. İlim ve sanat talep eden kişi, o sanata karşı ve
ilme karşı aç olmalı, kibirli olmamalı,
Hocasına karşı her daim yumuşak huylu, emre amade bir hal içinde bulunmalı… Kendisini hocasına teslim etmeli…
Hocasının söylediklerini can kulağıyla
dinlemeli, gönül gözü ve gören gözü
ile çok dikkatli şekilde izlemeli. Talebe,
hocasının yanında bir şeyler biliyorum
edepsizliğine düşmemelidir. Sadece ve
sadece, izleyip, dinleyip söylediklerini
hüvesi hüvesine takip etmelidir.
Hocasına mütevazi davranmalı, gerektiğinden hocasına hizmeti bir şeref
bilmelidir.
Hoca olarak talebelerimden edeple
birlikte mütevaziliği elden bırakmamaları, gereksiz vakit israfından şiddetle
kaçınmaları ve çok etüd edip araştırmaları ve sistemli bir meşk, çalışma
halinde olmalarını her daim ister ve
tavsiye ederim. Verilen ödevlerin zamanında yapılmasının yanı sıra özgün,
orjinal fikir ve tasarımlar arayışında
olmasını isterim. Üstadların eserlerini
araştırmalarını gerekirse aynı esere

yüzlerce kez bıkmadan bakıp incelemelerini isterim. Herşeyi hocasından
beklemek yerine kendisinin de araştırarak öğrendiklerinin üzerine bilgi
koymalarını isterim.. Hocasını üzecek
tavır ve olumsuz davranışlardan her
daim uzak durmalı. Talep ettiği ilmin
hakkını vermek için hocasına, onun
hocalarına ve sanatına karşı sorumlu
olmalı. Ondan öğreneceği bilgi ve ilmi
kendisinin de aktaracağını unutmamalı.
Sabırlı, sebatlı, ilim sahibi yani yumuşak
huylu olmalı.
Hoca ilmiyle âmil olmalı, öğrettiği şeyleri tatbike özen göstermelidir. Gazali
de; öğretmenle öğrenciyi, çamurlu
ağaca (kalıp) benzetir ve der ki: "İçinde
nakış olmayan ağaca çamur dökülürse,
kalıptan çıkanın nakışlı olmayacağı gibi,
eğri bir ağacın gölgesi de eğri olacaktır."
Bir atasözünde: "Babaların en hayırlısı,
sana bir şey öğreten (hocan)dır." denilmiştir. İnsanın en hayırlı babası hocası
olunca, hocaların da kendilerine en yakın ve en hayırlı evlâdı, talebeleri olur.
Hocası da talebesine karşı mülayim,
şefkatli, hürmetli sabırlı olmalı…
En önemlisi sevgi sahibi ve her daim
rehber olmalı talebesine karşı. Öğretmen üzerindeki vebali bilmeli bir ema-

netçi, sahip olduğu ilmin ve kültürün
öncüsü, sanatının davetçisi olduğunu
unutmamalı.
Hoca Bazen baba şefkatinde bazen de
bir arkadaş tavrında talebesine yaklaşarak bildiğini talebesinin anlayış ve
kavrayış becerisine göre aktarmalı.
Onu araştırmaya sevk etmeli. Sormasını bilmeli. Hocası izah ederken tüm
dikkatini vermeli, gereksiz sözlerden
kaçınmalı. Araştırıcı olmalı. Şunu bilmelidir ki hocası hayatta iken hocası
onu ilmi ile yaşatır. Yarın hocası elden
ayaktan düştüğü zaman ondan aldığı
ilim sanat bayrağını kendisinin de taşıyacağının sorumluluğu bilinci ile bu
sefer talebe hocasını gerektiğinde sırtlamalı. Onu yüceltmesini bilmeli. Dualarında her daim yer vermeli. İlim ve
sanat ile kazandığı her lokmada hoca
hakkının olduğunu unutmamalı. Bir evlat şefkatini, bir baba şefkatini birbirlerinden esirgememeleri gerekir.
Talebe annesine ve babasına gösterdiği
hürmeti esirgememeli. Talebe ile hoca
arasındaki münasebet, ikisinden birisi
dünyaya veda edince sona erer. Ama
talebesi yaşıyorsa hocasını her daim
doğru yaptıkları ile ve duaları ile gönüllerde yaşatır.
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‘‘TÜRKİYEM’ şarkısını
Allah bana nasip etti...
Şükürler olsun...
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O Türkiye’nin yetiştirdiği en önemli sanatçılardan biri…
Karış karış Türkiye’nin her yerinden gelen davetlere koşa koşa gidiyor.
Milliyetci-Ülkücü kimliği ile biliniyor…1993 yılında bestesini yaptığı
‘’Türkiyem’’ şarkısı üzerinden 21 yıl geçmesine rağmen hala dillerde...
Usta sanatçı Mustafa Yıldızdoğan, KAMUTÜRK’ün sorularını yanıtladı.
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MUSTAFA YILDIZDOĞAN KİMDİR?
1966 Konya doğumlu. Çiftçi bir ailenin yedi çocuğundan biri. 16 yaşında bağlama ile başlayan
şiirler, besteler... 1988 yılından bugüne kadar
Edirne'den Kars'a, Avusturya'dan Kanada'ya
kadar binlerce konserler verdi. Ve o ‘‘Bitmeyen
heyecanlarım, tükenmeyen umutlarım ömrün
son demine kadar aynı şekilde devam edecek
Allah ömür verirse.’’ diyor.
"Sanatçının ömrü sevenlerinin sevgisi kadardır."
Mustafa Yıldızdoğan

Röportaj: Yusuf Ziya Erarslan
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Bazı sanatçılar geçtiğimiz günlerde Recep Tayyip
Erdoğan’ın etrafında adeta sevinç yumağı oluşturmuştu! Türkiye’de çok tartışılan bu fotoğrafı ‘gerçek
halk sanatçısı’ Mustafa Yıldızdoğan’ın yorumu:
O ‘SANATÇI’
DEDİĞİNİZ
KİŞİLER YARIN
BAŞKA BİR İKTİDAR GELDİĞİNDE AYNI POZU
VERECEKLERDİR.
Türkiye’de çok sevilen sanatçıların başında
yer alıyorsunuz. Sizi sanata iten etkenler
nelerdi? Küçükken sanatçı mı olmak istiyordunuz yoksa yetenekleriniz sizi sanatla
mı buluşturdu?
Aşk ya geçilmez hırçın sulara köprü atar ya
da var olan köprüleri yıkar. Beni bağlamaya
ve şiire sürükleyen aşktır. Tamamen tesadüf
ama yeteneğim beni sanatla buluşturdu diyebilirim.
Mustafa Yıldızdoğan denilince sanırım akla
gelen ilk şarkı ‘’Türkiyem’’dir. 1993 yılında
çıkardığınız albümün üzerinden 21 yıl geçmesine rağmen hala her yerde çalınıyor. Bu
şarkı nasıl doğdu ve sizdeki yeri nedir?
Dilaver Cebeci Allah mekânını cennet eylesin.
Sevgiliyi anlatır gibi gerçek sevgili Türkiye'yi
anlatmış. Şiir o kadar içten o kadar samimi ki
melodi içinde saklı, ‘beni ortaya çıkaracak yok
mu?’ diye feryat ediyor.
Allah bana nasip etti bestesini ve yorumunu.
Beni Türkiye'ye tanıttı. Eserin bendeki yeri
bambaşka. Çocukken abimler ezberletmişlerdi, bir gün beni insanlara tanıtacağı aklıma
gelmezdi. Söz güzel olunca o söze ruh verecek bestede güzel olmalıydı ve en sonunda bu
beste çıktı.
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‘

Çocuklarımıza ve
gelecek nesle
bırakacağımız en
güzel miras asaletimizdir. Baş eğmeden de başarılı
olunuyormuş, içki
maslarına meze
olmadan, özel hayatınızı malzeme
yapmadan onurlu
duruşumuz çocuklarıma bırakacağım
en değerli mirastır.

Milliyetçi ve Ülkücü kimliğinizi hiç saklama ihtiyacı
duymadınız. Bu kimlik sizin için ne ifade ediyor ve sanat
dünyasında ne gibi sıkıntılarla karşılaştınız?
Milliyetçi olmak dün ne ise şimdi de aynı. Zorluklarını anlatmaya gerek yok, avantajları benim için daha önemli. Elif
gibi dik duruşunuz, eğilmeyeceğinizin bilinmesi mükemmel
bir duygu. Çocuklarımıza ve gelecek nesle bırakacağımız en
güzel miras asaletimizdir. Baş eğmeden de başarılı olunuyormuş, içki maslarına meze olmadan, özel hayatınızı malzeme
yapmadan onurlu duruşumuz çocuklarıma bırakacağım en
değerli mirastır.
Ülkücü kimlik, onurlu olmayı, tavizsiz olmayı, dik durmayı,
mücadele ruhunu hep diri ve haktan ayrılmamayı, üretmeyi, çok çalışmayı, haktan asla ve asla şartlar ne olursa olsun
şaşmamayı gerektirir. Bu değeri saklayana, gizleyene zaten
‘gerçek Ülkücü’ denmez.

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk ve Mustafa
Yıldızdoğan bir konser öncesi..

48

Sanatçı aynı zamanda fikirleriyle toplumu aydınlatan insandır. Bu bağlamda
ülke meselelerini konuşmamız gerekirse,
Çözüm Süreci akla gelen gündem maddelerinden biri. Milliyetçi kesimin ‘çözülme’ ve terörle müzakere’ süreci olarak
tanımladığı süreci nasıl değerlendiriyorsunuz?
Şu an itibarı ile ortada zaten. Habur faciası
ile başlayan, Diyarbakır’da Barzani ile kol
kola teröristlere yakılan şarkıyı ağlayarak
alkışlamaları, havuz medyanın PKK’yı ve
sözde süreci zaafa uğratılmamak için İmralı
canisini sanki ‘demokrasi havarisi’ gibi gösterilmesini vatandaşlar gibi bizde izliyoruz.
Çözülme sürecinin gölge pilotları bu boş
buldukları otoyolda hız yarışı yapıyorlar
ama bu gölge pilotlar arabayı öyle bir kayaya toslayacaklar ki… İnşallah başarılı olamayacaklar.
Bazı ünlü sanatçıları her fırsatta Recep
Tayyip Erdoğan’ın yanında görüyoruz.
Bu fotoğrafı nasıl yorumluyorsunuz?
AKP hükümetinin sanata ve sanatçılara
bakışı nasıl?
Kimlik ve kişilik meselesi... O ‘sanatçı’ dediğiniz kişiler yarın başka bir iktidar geldiğinde aynı pozu vereceklerdir. Kim güçlü
ise onun yanında olmak güçlünün yanında
gözükmek. Esasında ‘sanatçı’ tanımına ne
kadar da ters değil mi?
Ama burası Türkiye.
AKP’nin sanata ve sanatçıya bakış acısı
net. Kendilerini destekleyenler desteklenir,
ödüllendirilir, karşı çıkanlar haindir, önlerine set çekilir köstek olunur.
Kutuplaşma-ayrışmaların had safhada
olduğu Türkiye’nin ve Ülkücü Hareketin
geleceğini nasıl görüyorsunuz?
Şartlar daha ağırlaşacak, imkanlar daha da
zorlaşacak bu kesin. Ülkücü hareket birlik ve beraberliği sağlamlaştıracak, gönül
kapılarını milletine açacak ve usanmadan,
yılmadan memleketin halini anlatacak. Milletine yeni projeler ve umut aşılayacak.
Yarınlar Ülkücü hareketle güzel olacak inşallah.

...

TOSLAYACAKLAR

Mustafa Yıldızdoğan:

Çözülme sürecinin
gölge pilotları bu boş
buldukları otoyolda
hız yarışı yapıyorlar
ama bu gölge pilotları
arabayı öyle bir kayaya toslayacaklar ki…
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KİMLİKSİZLER...
Kimlik ve kişilik meselesi... O ‘sanatçı’ dediğiniz
kişiler yarın başka bir
iktidar geldiğinde aynı
pozu vereceklerdir. Kim
güçlü ise onun yanında
olmak güçlünün yanında gözükmek. Esasında
‘sanatçı’ tanımına ne kadar da ters değil mi? Ama
burası Türkiye. AKP’nin
sanata ve sanatçıya bakış acısı net. Kendilerini destekleyenler desteklenir, ödüllendirilir,
karşı çıkanlar haindir,
önlerine set çekilir köstek olunur.
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Ülkemizde yakın tarihsel süreçle ''Ayrıştırılma'' denilen, bazen
ağır, bazen ise hızlı bir şekilde devam eden siyasal bölücülük
Emrah BEKÇİ /
Araştırmacı-Yazar

söz konusudur. Bu ayrıştırma sürecinin günümüzde ki bir adı
ve sorun haline getirilmiş vaziyeti ''SİYASAL KÜRTÇÜLÜK'' tür.
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Ülkemizde yakın tarihsel süreçle ‘’Ayrıştırılma’’
denilen, bazen ağır, bazen ise hızlı bir şekilde devam
eden siyasal bölücülük söz konusudur. Bu ayrıştırma sürecinin günümüzde ki bir adı ve sorun haline
getirilmiş vaziyeti ‘’SİYASAL KÜRTÇÜLÜK’’ tür.
Kürt sorunu hakkında, gerek medya, gerek ise siyasi
kurumların tamamı çaba harcama içerisindeler. Ama
anlaşılmayan bir husus vardır.
Sorun nerededir?
Üzülerek belirtmek istiyorum ki, ‘’Kürt’’ kelimesinden tutunda, Kürtlerin antropolojik-sosyolojik-kültürel yapısına dair çok az çalışma yapılmış olup. Yapılan çalışmalar ise, Oryantalizm
destekli yabancı menşeili ‘’Vakıfların’’ desteği
ile gerçekleştirilmiştir. Kürtler ayrı bir millet
olarak gösterilip, ‘’Türkler tarafından sömürüldüğü’’ iddiası ortaya atılmış. Atılan iddia günümüzde sorunsal bir konu olarak ele alınıp, hayal
ve gerçek dışı olan hadiseler, tümüyle sorun haline
getirilip, bölünme çizgisindeki sınıra doğru hadiseyi
taşımıştır.
Kürtler kimdir? Nereden gelmişlerdir? Türklerden farkları nelerdir? Ki...Kürtler ile Türkler
arasındaki sorunlar bulunsun.
Okuyacağınız araştırma-incele yazım, bu konuda bilimsel içerikler sunarak, kendisini gerek Kürt, gerek
ise Türk olarak hisseden insanlarımıza bir klavuz ve
zihinsel aydınlanma olur ümidiyle hazırladığım gerçekler özetidir. Günümüzde, siyaset camiasında, inancın oylara devşirildiği, mevcut milletin
siyaseten bölünerek, oy olarak devşirilip, gayri
bilimsel bir şekilde insanlarımız üzerinden siyaseten rant elde edilmesi, bölenlerin kendilerini
kahraman ve zulümden kurtarıcı, doğruyu dillendirenlerin ise, ihanetin adresleri olduğunu
dillendirdikleri ‘’Siyahın, kişisel çıkarlar ile Beyaz’’ denildiği zor zamanlardayız.
Bu zor zamanlarda, ayrıştırmadan, bölmeden, ‘’BİR’’
olan, bütünü ayrı gösterenlere karşı kaleme
alınmış bir çalışmadır. 2000 sayfaya yakın bilimsel inceleme özetinden sonra, bir araya topladığım bu makalemi ‘’Ülkemizde Ben Kürdüm’’
diyen, aslı Türk olan Kürtlere’’ atfediyorum.
Böyle hakikatler içeren bir yazıya yer verildiği için,
‘’Türkiye Kamu-Sen’’ kurumu-çalışanları ve yayın organı ‘’KamuTürk Dergisi’’ ve en başta, Sayın Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail KONCUK
ve ‘’Kamu Türk Dergisi’’ Genel Yayın Yönetmeni Sayın Yusuf Ziya ERASLAN ve dergi çalışanlarına, selam ve sevgilerimi iletiyorum.

Var Olunuz.
‘’Siyasal Kürtçülük Oyununu’’ anlamak için tarihsel bir yolculuğa çıkıp, bazı terimlerin içini bilimsel
olarak doldurmamız gerekmektedir. İşte tam bu
noktada, ‘’Kürt-Kürtçe-Kürtler-Türk-TürkçeTürkler’’ nedir iyi bir şekilde bilmemiz gerekmektedir. Yanıltıcı kaynaklar dışında, az bilinen bazı
(bendeniz bilerek gizlenen kaynaklar diyorum) kaynaklarda şu ifadeler yer almaktadır.
Çarlık Rusya’sı Erzurum Başkonsolosu Alexander
Jaba, Petersburg Bilimler Akedemisi’nden aldığı talimat ile 1856 yılında, Erzurum ve çevresinde incelemeler yapmış, temas kurduğu aşiret ağızlarının sözcüklerini tespite çalışmıştır. Bu inceleme. ‘’Recueil
De Notices et Recits Kourds’’ adı altında 1860
yılında St.Peterburg’da yayımlanmıştır. Dr.Fritsche tarafından kaleme alınan ve 1918 yılında
dilimize çevirilen, ‘’Kürtler hakkında tarihi ve
içtimai tetkikat’’ adlı eserden öğrendiğimize
göre; Alexander Jaba bu incelemesinde Kürtçe’de (8307) sözcüğün (3080)’inin Türkmence,
(2640)’nın Eski Farça ve (2000)’nin yeni lisanda
Arapça olduğunu belirtmektedir. Yazarın asıl
Kütçe diye ifade ettiği rakam ise sadece (300)
kadardır. Bu üçyüz kadar sözcüğün de, aslında
Proto-Türklerin bölgede bulunuşu göz önüne
alınırsa, onomastik (özel isimleri inceleyen bilim dalı) ve toponomik (Onomastik bilimin alt
dalıdır) tespitler sonucu, Türkçe kalıntılar olduğu görülür. Ancak Alexander Jaba bunları
araştırmaya yanaşmamıştır.
Neden ?
Çünkü, araştırmaya devam edilse idi, günümüzde azınlık-etnik kavramlar arasına ‘’Kürtler’’ girmeyecekti. Üzülerek belirtmek isterim ki,
belki de bu makale, bu hususta yazımsal olarak ele
alınan, son 10 yıl içindeki ilk veya ikinci makaledir. ‘’Azınlık ve Etnik’’ kelimelerinin içeriğini
doldurmadan günümüzde sistemli olarak yürüyen ‘’Siyasi Kürtçülüğün’’ resmini göremeyiz.
Devam edelim...
Azınlık:
Sosyolojik olarak azınlık, yönetimi elinde bulunduran hakim topluluğun dışında kalan anlamını taşır.
Bu kavram, Osmanlı deyimi ile ‘’millet-i hakime’’nin yönetimi altında bulunan, fakat ondan
ırk, millet, dil ve din gibi dört önemli unsurla
ayrılmış bulunan topluluklar için kullanılır. Şu
anda ülkemizde yaşayan Rumlar, Yahudiler ve
Ermeniler, bu dört unsur göz önüne alınırsa,
birer azınlık guruplarıdırlar. Aynı şekilde, dünya-
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mız üzerinde insanlar; eğer dil, din, ekonomik durum, giyim biçimleri ve aile düzeniyle birlikte hakim
kültürden farklı bir kültürel ayrılık taşıyorlarsa o takdirde bu guruplara etnik guruplar diyoruz. Görülüyor ki, azınlık daha çok soy gibi biyolojik niteliklere
dayandığı halde, etniklik daha ziyade kültürel pratiklerde ki farklılaşmaları yansıtmaktadır. Güneydoğu’da yaşayan bu kardeşlerimiz, suni bir lehçe
dışında-ki bu da Türkçe’nin değişik bir ağzıdırhakim kültürden hiçbir sapma göstermemektedir. Bu nedenle, bu kardeşlerimizin etnik
halk olarak yorumlanmaları sosyolojik açıdan
yapılmış en büyük hatadır.
Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde ki
Kürtlere ‘’Azınlık ve Etnik’’ nedirin açıklanması yapılıp, örnekleriyle birlikte akla göre izahla
anlatılmalıdır.
Kürtlerin ilk tarihini yazan Bitlis’li Şeref Han’dır.
1597’de dönemin padişahı III-Mehmed’e sunduğu ‘’Şerefname: Kürt Tarihi’’ (Çev. Mehmet
Emin BOZASLAN, Ant Yayınları, 1971) adlı eserinde
Kürtlerin soyunun birtakım anekdotlara dayandığını,
bunlardan birinin de ‘’Türkistan’ın büyük hükümdarlarından biri olan Oğuz Han’a dayandığını,
göstermektedir. (s.24-25). Ayrıca, annesinin de
Tokat Bayındırlı diye bilinen (Bayındır, 24 Oğuz boyundan biri) bir zatın kızı olduğunu belirtmektedir.
(s.514) Şerefname’de ileri sürülen kişi adları,
yer adları ve aşiret adlarının hemen büyük çoğunluğu Türk kökenlidir. Örnek olarak önemli Kürt beylerinin birkaçını burada zikretmek
gerekirse: Atabey, Salur, Tekeli, Alp Ergun,
Uğurlu Bey, Alp Ertun, Turan Şah, Tuğrul Tekin, Türkan, Devlet Hatun, Tuğ Tekin, Bayındır
Bey, Budak Bey, Saruhan’dır.
Türkiye’nin Güneydoğu yöresi ile ilgili konuları ‘’bilim
metodu’’ ile ele aldığını ileri süren bazı Kürtçü teorisyenler bölgenin tarihçesi hakkında şu yanılgıları ileri
sürmektedirler; ‘’Kürdistan tarihinde çok önemli dönüm noktaları vardır. Örneğin Guti-Asur,
Med-Pers ilişkilerinin, Urartular’ın bu ilişkilerdeki konumlarının incelenmesi önemlidir. M.
Ö. 3100 yıllarından itibaren Gutiler hakkında
bilgi vardır. Ve Gutiler Mezopotomya’nın yerli
haklarından biridir.’’ Bu ifadeler, araştırmacının
Kürtlere bir köken arama zihniyetinin en tipik
örneğini teşkil eder. Yazar, görüşlerine devam
etmektedir: ‘’Gutilerin, Asurların, Urartuların
ve Medlerin birbiriyle ilişkileri aydınlığa kavuşturulmalıdır. Gutilerin ve daha sonra Medlerin
Kürtlerin ataları olduğunu biliyoruz. Ermenilerin
ise Urartularla çok yakın bağları vardır.’’ diyorlar.

Bu ifadelerin tarihi gerçeklerle uyum sağlayan
hiçbir yönü yoktur. Amaç, Kürtlerin ayrı bir
millet olduğu, Türkler tarafından sömürüldüğü
izlenimini yaymaktır. Bu teze karşı, gerçekleri
ortaya koymak, Kürt kardeşlerimizin nasıl ve
ne tür yalanlarla belirli odak noktalarına itildiklerini göstermek bir vicdan borcudur, yoksa
ırkçılık değildir. Irkçılığı siyasal Kürtçüler yapmaktadır. Kürtler bu konuda bilinçlenmelidir.
Yukarıda ki ifadeler derin bilgi eksikliği mahsulüdür.
Bir kere Guti veya Gutlar Mezopotamya’da
3100 yıllarında değil, M. Ö. 2150-1950 yıllarında yaşamışlardır. İkinci önemli hata, Kürtlerin ilk atalarının Gutiler, daha sonra da Medler olarak kabul edilmesidir. Bilindiği üzere,
Gutiler Mezopotomya’da hüküm süren Türk
kökenli bir millettir. Ünlü Sümerelog B.Landsberger, Gutilerin kökeni hakkında aynen şöyle diyordu: ‘’...Gutiler M. Ö. 2150-1950 yılları
arasında tarih sahnesinde görünmüşlerdir. Bu
nedenle, Türklere en yakın bir suretle münasebettar olan, hatta belki de ayniyet gösteren
kabile Gutlardır.’’
Aynı görüşleri Prof.Dr. Veciha HATİPOĞLU da paylaşmaktadır: ‘’...Güney Mezopotomya’daki Sümer uygarlık halkası, daha yukarılarda Kuzey
Mezopotomya’ya yayılarak sürdüren, yaşatan
Gutlar, daha sonra da Kaş’lardır. Kaş’ların dillerinin Türkçe oluşunun açıklanması ile Sümerce
sorunu da aydınlığa kavuşmuştur.’’
Günümüzde ‘’Kürt’’ adı ile ilgili olarak, gerek
alaycı, gerek ise asıl olan Türk milletinden ayırıcı tutum ve gayri bilimsel yollar izlenilmiştir.
Amaç ‘’Siyasal Kürtçülük’’tür. Siyasal Kütçülük, mevcut aynı haslet ve mefkure içinde bulunan, örf adet, yaşayış, yeme, içme, folklörü
aynı olan güçlü Türk Milletini fiziksel ameliyat
ile parçalayıp güçsüz hale düşürmektir.
Kürt Adı:
Dünyada ve ülkemizde ki araştırıcıların bir bölümü
‘’Kürt’’ sözcüğüne etnik bir meşei bulmaya
çalışmışlar, fakat başarı sağlayamamışlardır.
Bunlardan Ksenofan’ın sözünü ettiği Karduk veya
Kardu’larla Kürtler arasında bağ kurmaya çalışılmıştır. Ancak, bu iddia kısa zamanda çürütülmüştür. Th.
Nöldke, M.Hartmann ve Weisbach gibi Oryantalistler, Kürt ile Kardu terimi arasında etimolojik olarak herhangi bir bağın bulunmadığını
kanıtlamışlardır.
Kısacası, Kürt sözcüğüne de Kardu dilinde ne de Kaide ve Asur salnamelerinde (yıllıklarında) rastlanmış-
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tır. Asurlular bu isimde bir kavim tanımıyorlar, hatta Kürtlerin kökeni-İskitlerde ve Medlerde-arayan
Minosky’nin bu tezini, Prof.Dr. Zeki Velidi TOGAN’ın ‘’İskitlerin Türk asıllı olduklarını belirleyen görüşü ile çürütülmüştür.’’ (Z.V.TOGAN,
Türkistan Tarihi, s.48). Ancak ünlü Kürdolog
Bazil Nikitin, Kürtlerin Asyatik kökenli olduğu
görüşünde kararlıdır. Aynı şekilde, Encylopedia
Britannica’da ‘’Kürterin kökenlerinin kesin olmadığı’’ noktasında görüş beyan etmektedir.
Kürt sözcüğüne, açık ve kesin biçimde ilk defa,
bir uruk veya boy olarak Yenisey’deki Elegeç
(Gök Türk) yazıtlarında rastlamaktayız. Gerçekte Elegeç yazıtlarında şunları okuyoruz: ‘’...
Kürt elinin Hanı Alp Urungu altunlu okluğumu
bağladım belde, ülkem....’’ Bu yazıttan önce
‘’Kürt’’ sözcüğüne çıplak ve yalın olarak rastlanılmamıştır. Bu yazıtın orjinal yazımını ve çevirisini kütüphanemde bulunan, 1938 senesinde
Hüseyin Namık ORKUN tarafında hazırlanan,
‘’Eski Türk Yazıtları’’ kitap sayfa resimlerini
ekliyorum. Çünkü ‘’KÜRT’’ kelimesi tarihte
ilk defa bu runik (oyulmuş-kazınmış) metinde
geçmektedir. Kürt kardeşlerimizin bunu bilmesi gerekmektedir. ‘’KÜRT’’ ismi Türk yazıtlarına kazınmıştır. Çünkü Kürtler aynı vücudun
bir uzvudur.
Kürtlerin kökeni, bayrağı ve yaşadığı topraklar hakkında yorum ve değerlendirmeler, iç ve dış kaynakların da kışkırtmasıyla önemli boyutlara ulaşmıştır.
Oysa, kendilerini uzun süre Kürt soyundan kabul eden ve bu kimlikle Avrupa ve ABD’de yoğun siyasi eylemlere katılan iki düşünür vardır.
Bunlardan biri Dr. Şükrü SEKBAN’dır. 1918
yılında İstanbul’da kurulan Kürt Teali Cemiyeti’nin de bir üyesi olan Dr. SEKBAN, ancak
derin incelemeler sonucu gerçeği görmüş ve
1933’de Paris’de Fransızca olarak kaleme aldığı ‘’Kürt Meselesi’’ adlı eserinde: ‘’Kürtlerle
Türklerin aynı ırktan olduklarını’’ kanıtlarıyla
ortaya koymuştur.
Aynı şekilde, idealist bir öğretmen olan ve
Zaza Türklüğünün temsil eden M.Şerif FIRAT’ın da Doğu illeri ve Varto Tarihi’nde
Muş’un Varto ilçesi Kasman köyünde doğduğunu ve bölgenin Türklüğünü, zengin kültür
miraslarını, örf ve gelenekleriyle dile getirdiğini görmekteyiz. M.Şerif FIRAT’ın bu eseri
yayınlandıktan bir hafta sonra toplattırılmış,
kendisi de gizli eller tarafından şehit edilmiştir. Bu eser, Kürtçe’nin bir dil değil, lehçe olduğunu ve Kürtlerin de Türk soyundan gel-

diğini, sosyolojik ve etnografik verilerin ışığı
altında kanıtlamaktadır.
Kısacası, Ziya GÖKALP’in 1922 yılında Diyarbakır’da çıkarttığı Küçük Mecmua’da belirttiği üzere:
‘’Kürtleri sevmeyen bir Türk varsa Türk değildir, Türkleri sevmeyen bir Kürt varsa Kürt
değildir.’’ Sözü, herşeyin öteti ve yaşamın gerçeklik tarafıdır.
‘’Siyasal Kürtçülük’’, tek millet olan ‘’Kürt ve
Türk’ün’’ sırtına saptlanmış hançerdir. Tedavi
ise iki tarafın gerçekleri idrak edip, inanç ve kimlikler üzerinden siyaset yapan ve yaptıranlara. İnsanlarımızı ve yaşadığımız topraklarımızı
bölgelere ayırıp, gelişmiş-az gelişmiş, biz-siz-o,
ak-kara, sarı-kırmızı-yeşil diye siyasal söylem
ve renklere ayıran yapılara dur demeli. Kendileri ‘’Ne Kürt, Nede Türk’’ olan her türlü,
ayrıştırıcı ve kışkırtıcı, hatta militarist siyaset
dili ile Tanrıyı bile politikaya alet eden yapıyı
görüp. Türkün Kürtten, Kürdün Türten farkı
olmadığını, aynı ailenin çocukları olduğunu yazımsal ve eğitimsel olarak haykırmalıdırlar.
Aksi halde, Türk milleti içinden daha çok ‘’Habil ve Kabil’ler’’ çıkartacaklar ve çıkacaktır.
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Başbakanlığın ‘sakıncalılar’ listesine aldığı...

İşte o şehit babası...
Erdoğan partisinin grup toplantısında önce şehidin
ailesine yazdığı mektubu okudu, sonra ağladı-ağlattı!
Ve sonra o şehidin babasını mahkemeye verdi!!!
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Başbakanlığı döneminde partisinin grup toplantısında çözüm süreci üzerine değerlendirmelerde bulunurken, Şırnak’ta 8 Ocak 1994 tarihinde bir Miraç Kandili Gecesi’nde şehit düşen Deniz Piyade Astsubay Çavuş Serhat
Gencer’in şehitlik mertebesine ulaşmadan önce ailesine yazdığı
mektubu okumuş ve tüm Türkiye ile paylaşmıştı. Bu mektubun
kendisi ve ailesinden izin alınmadan okunduğunu ifade eden şehit
Serhat’ın babası Mehmet Gencer basın toplantısı düzenlemiş ve bu
toplantının ardından kendisine “kamu görevlisine hakaret” suçundan Başbakan tarafından dava açılmıştı. Şehit babası ve Şehit Aileleri Federasyonu Eski Genel Başkanı Mehmet Gencer ile kendisine
dönemin Başbakan’ı, şimdilerin ise Cumhurbaşkanı olan Erdoğan
tarafından açılan bu dava, çözüm süreci ve Türkiye üzerine Kamu
Türk okuyucuları için çok özel bir söyleşi geçekleştirdik.

Röportaj: Gökhan ALTUNKAŞ
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KAMUTÜRK: Geçtiğimiz yıl
Diyarbakır’da düzenlenen, bölücülerin cirit attığı o meydandaki
görüntülerin ardından bir açıklama
yaptınız. Bu açıklama üzerine o
zaman ki Başbakan şimdiki Cumhurbaşkanı Erdoğan sizi şahsına
hakaret ettiğiniz gerekçesiyle mahkemeye verdi. Sözleriniz de hakaret var mıydı?
Mehmet Gencer: Ben o dönemki
sayın Başbakan’ın Diyarbakır’da
Şivan Perver’le kucaklaşmasının
ardından bir basın toplantısı yaptım. Bu toplantıdan sonra Kırıkkale Savcılığı alıntılar yaparak sayın
Başbakan’a hakaret ettiğim iddiasıyla bana dava açtı. Davaya göre
kamu görevlisi olan Başbakan’a
benim hakaret ettiğim TCK’nın
125. maddesinin 3-4 ve 7. bendleri gereğince 1 ile 3 arasında ceza
verilmesi diyerek dava açıldı. Benim yaptığım basın toplantısında
2 sayfa olarak hazırlanan basın
metninde 15 defa ‘sayın başbakan’
ifadesine yer verilmiştir. Hakaret
edecek insan 15 defa bu ifadeyi
kullanmaz. İddianın birisi ben o
dönemki Başbakan’a “sen nasıl
Müslümansın?” demişim, ikincisi,
“Sen teröristleri baş tacı yapıyorsun, seviyesine iniyorsun sen o
seviyeye in biz inmeyiz” demişim,
üçüncü hakaret, “Ayaklar altına
aldığın Türk; benim ayaklarını
kaldır” demişim ve dördüncü iddia
ise, “Yalan söyleyen birisin sayın
Başbakan’’ demişim. Basın metnimde bu ifadeler var ama hepsinin
altında gerekçeleri ile açıklamaları
mevcuttur. Şivan Perver 36 yıldır
yurt dışında kaçak yaşayan biridir.
Türkiye’ye girdiğinde tutuklanması gerekirken, kafasına atılan konfetileri temizliyor. Onlarla kucaklaşmak onların seviyesine inmektir
bende bu tespiti yaptım. Ben her ırkın kutsal olduğunu düşünüyorum,
bana göre Türklük de kutsaldır ve
‘ben ayaklarını kaldır’ diyorum bu
mu hakaret? Bunlar hakaret değil.
Ben savunmamı yaptım ve ayrıca
18 sayfalık bir savunma daha yaptım. Mahkeme 9 Ekim tarihine ertelendi. Ben bu davada yüzde yüz

beraat edeceğime eminim. Çünkü
bana açılan davada kamu görevlisine hakaret diyerek açtı ama YSK
cumhurbaşkanlığına aday olduğunda bir karar verdi ve Başbakan
kamu görevlisi değildir ve istifa
etmesine gerek yoktur denildi. Doğal olarak bu dava otomatik olarak
düşmelidir ve düşecektir.

lişki için neler söyleyeceksiniz?
Mehmet Gencer:
Sayın Başbakan’la şehit aileleri
ve dernekleri olarak çeşitli toplantılarda bir araya geldik bunların 4
tanesinde yine benim imzam vardı.
Bu toplantıların iki tanesinde sayın Erdoğan’la sözlerimiz sürekli
olarak karşı karşıya geldi. Sayın
Erdoğan’ın o dönem Grup Toplantısında okuduğu oğlumun mektubunu siyaseten kullandığını düşünüyorum. Önüne gelirse kullanıyor
ne yazık ki. İdam edilen gençleri
de kullandı o kürsüde, bunları
hep birlikte gördük. Oğlum Miraç
Kandili’nde şehit düştü ve şehit
düşmeden bir gün önce bu mektubu yazmış. Bu mektup başlarken, “Sevgili ailem” diye başlıyor.
Yani bu benim özelimdir ve sayın

‘‘ŞEHİT BABASINI SUSTURMA VE
SİNDİRME OPERASYONU’’
KAMUTÜRK: Siz mahkemeye
verildikten sonra, “Bu susturma
ve sindirme hareketidir” dediniz.
Bu mahkeme süreci esnasında ne
gibi sıkıntılar yaşadınız?
Mehmet Gencer: Bugüne kadar
şehit ailelerinin yaptığı bütün eylem ve etkinliklerin yüzde doksanının altında benim imzam vardır.
Diyarbakır ’da
yapılan o buluşBu mektup başlarken, “Sevgili
manın ardından
bu basın toplanailem” diye başlıyor. Yani bu betısı ve o metni
nim özelimdir ve sayın Erdoğan
de derneğimio kürsüden bu mektubu okuzin altında bir
mak için bizden izin bile almadı.
çay ocağında
basınla paylaşBenim özelime kimse giremez,
tım. Daha sonüstelik o mektubu okuduğu yer
ra AKP Genel
bir şehit töreni ya da bir anma
Merkezi önünprogramı değil. Okuduğu yer
de de bir açıklama yaptık, 10
siyasi bir salon, dolayısıyla benim
ayrı çakma maoğlumun mektubu kendi siyasedalya yaptırdık
tine alet edildi, tepkim bundan
ve ‘askere göndolayıdır.
dermediğin oğlun ve yanındakilere tak’
dedik. Burada asılsız ve mesnetsiz Erdoğan o kürsüden bu mektubu
bir dava açıldı doğal olarak ben bu okumak için bizden izin bile almadavayı bir ses kesme girişimi ola- dı. Benim özelime kimse giremez,
rak değerlendiriyorum.
üstelik o mektubu okuduğu yer bir
şehit töreni ya da bir anma programı değil. Okuduğu yer siyasi bir
O MEKTUP AİLEMİZİN ÖZELİYDİ...
salon, dolayısıyla benim oğlumun
KAMUTÜRK: Tarih: 29 Mayıs mektubu kendi siyasetine alet edil2012…Sayın Başbakan grup top- di, tepkim bundan dolayıdır.
lantısında çözüm sürecinden bah- Danışmanlarına ‘Bu mektubu
sederken sizin şehit olan evladınız okumak için Mehmet Gencer’den
Serhat Gencer’in yazdığı mektubu izin aldınız mı?’ diye sorması geokuyor ve gözyaşlarına boğuluyor rekirdi ama bu yapılmadı. Oğlum
ama devamında o şehit babasıyla ve hiçbir şehidin hatırasının kullamahkemelik oluyor. Bu yaman çe- nılmasına izin vermeyiz.
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ÇÖZÜM SÜRECİ HAKKINDA
NE DÜŞÜNÜYOR?
KAMUTÜRK:
Basında Erdoğan’a kına gönderdiğiniz şeklinde haberler yer aldı.
Bu kınayı herkes yanlış manada
anladı ama sizin aslında kastınız
çok daha farklı idi. Bu kınayı neden gönderdiniz?
Mehmet Gencer: Temmuz ayında davanın duruşması yapıldıktan
sonra çıkışta gazetecilerle sohbet
ederken o dönemlerde TBMM
Genel Kurulu’nda görüşülen
müzakere yasasının geçmesi
halinde sayın Başbakan’a kına
göndereceğimi ifade ettim. Sonrasında kanun TBMM’den çıktı ve terörist başı yattığı yerden
teşekkürlerini iletti, çalışmalara
hız verilmesi yönünde talimatlar
verdi. Kandil, “bağımsızlığımıza
kadar silahlar elimizde” dedi.
Bende gördüm ki, terörist başı
seviniyor doğal olarak onunla
muhatap olanlarda seviniyordur
diyerek ‘önümüz bayram’ dedim
ve ‘askere gidene, damatla geline
ve bayram öncesi sevinçli gün-

lerimizde kına yakarız’ diyerek
geçen yıl Mekke’den almış olduğum kınayı sayın Erdoğan’a gönderdim. Farkı anlaşılabilir ve yorumlanabilir ama ben açıklamamı
çok açık ve net olarak yaptım.
İsterse bir dava daha açılabilir
ben buna da hazırım.
TOPRAĞIMIZDAN BİR KARIŞ
VERİLECEĞİNE BİN ŞEHİT VERİLSİN
DAHA İYİDİR.
KAMUTÜRK:
AKP iktidarının Çözüm Süreci
adı altında başlattığı ve süslü laflarla devam ettirdiği bu dönemi
siz bir şehit babası olarak nasıl
görüyorsunuz?
Mehmet Gencer: Çözüm süreci
diye bir süreç altını çizerek söylüyorum yoktur. Çözülme sürecine
doğru giden bir çalışma yapılmakta. 1984’te yaptıkları ilk eylemden bu yana ne diyorlar? Bu
bölge bizim, kendi kendimizi yöneteceğiz. Şimdi bu süreçte bunu
daha açık ve net şekilde dillendirmeye başladılar. Çıkan Büyükşehir Yasası ile yeni bir yapılanma-

nın önü açıldı.TV programlarında
eyalet yapılarını övüyorlar, başka
bu sistemi kimler istiyor, terör
örgütü, ABD, İsrail, AB ülkeleri
hepsi eyalet istiyor ve bunu çözüm süreci adı altına yapmayı
planlıyorlar.
Halkı uyutarak bu süreci götürmeye çalışıyorlar.
Toprağımızdan bir karış verileceğine bin şehit verilsin daha iyidir.
28 defa isyan edenler bu yoldan
geri döner mi? Bizim Kürtlerle akrabalığımız var ama son 12
yıldır farklı bilinçler topluma
aşılanıyor. 2000 yılında terör örgütünün sözde 5 adet şehitliği
vardı şimdi ise 12 tane. Adamlar
mezarlık açılışı yapıyor, devlete
meydan okuyorlar ama kimseden
ses çıkmıyor.
İşte hep birlikte gördük hainlerin heykelleri dikiliyor, sokak ve
cadde isimleri değişiyor.
Bir gün birileri çıkıp açılım sürecinde frene basıyoruz derse oluk
gibi kan akacaktır. Bu kadar tavizin neticesi ne yazık ki hiç hoş
olmayacak.

BANA AÇILAN DAVA ‘SES KESME’ OPERASYONUDUR, O MEKTUP
BENİM ÖZELİMDİ VE BENDEN ASLA İZİN ALINMADI!
Benim yaptığım basın toplantısında 2
sayfa olarak hazırlanan basın metninde
15 defa ‘sayın Başbakan’ ifadesine yer
verilmiştir. Hakaret edecek insan 15
defa bu ifadeyi kullanmaz. Ben bu davada yüzde yüz beraat edeceğime eminim. Çünkü bana açılan davada kamu
görevlisine hakaret diyerek açtı ama
Yüksek Seçim Kurulu, Cumhurbaşkanlığına aday olduğunda bir karar verdi
ve Başbakan kamu görevlisi değildir ve
istifa etmesine gerek yoktur denildi.
Doğal olarak bu dava otomatik olarak
düşmelidir ve düşecektir.
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ŞEHİT BABASINI
İFTAR SOFRASINDAN
KALDIRMAK İSTEDİLER!
KAMUTÜRK: İftar sofralarında
ya da bayramlarda şehit aileleriyle
beraber olunuyor. Şehit ailelerinin
bu sürece desteğinden bahsediliyor.
Gerçekten böyle bir destek var mı?
Mehmet Gencer: 2012 yılında eski
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı sayın Fatma Şahin benim de aralarında
bulunduğum birçok şehit ailesi ve
dernek mensuplarını bir iftar yemeğine davet etti. O dönemin Başbakan’ı
olan Sayın Erdoğan’ın da katılacağı
ifade edilen bu yemeğe 60’ın üzerinde dernek iştirak etti. Akşam vakti
iftar davetine gittiğimizde kapıdan
girişte Başbakanlık koruma müdürü olduğunu sonradan öğrendiğim
birisi bana “Mehmet bey siz içeri
giremezsiniz!” dedi. Tabi ben buna
rağmen masadaki yerime oturdum
ancak, aradan 3-4 dakika geçmeden
daire başkanı olan bir arkadaş yanıma gelerek “Mehmet bey dışarıda
birkaç dakika konuşabilir miyiz,
hatta tanıdığın diğer dernek başkanlarından da yanına al dışarıda
başka bir yerde yiyelim biz” dedi.
Sonra yanımdan gitti ve tekrar gelerek, “En azından ikimiz gidelim
başka yerde yiyelim” dedi. Ben
kendisine ‘Bu işin sebebi nedir?’
diye sordum ve gitmeyeceğimi ifade
ettim. Bu konuşmaların üzerinden
birkaç dakika geçmeden Bakan Fatma Şahin geldi ve ben durumu izah
ettim. Kendisi benim tekrar masaya
oturulmam için talimat verdi. Bu olay
Sayın Erdoğan’ın oğlumun mektubunu okuduktan iki ay sonra yaşandı ve
biz o sırada ‘sakıncalılar’ listesine
alınmışız bunu öğrendik. Benim bir
canım var yaşım yetmişe dayanmış,
alırlar canımı sesimi keserler. Ben
rahmetli oğlumu mezarına elimle indirdim ve orada ona bir söz verdim,
“Oğlum, senin şehit düştüğün bu
yolda ben de canımı vereceğim”
dedim.

Şehit Babası Mehmet Gencer Kutsal topraklarda
oğlunu nasıl gördüğünü ve yaşadığı duygu selini
KamuTürk okuyucuları için anlattı…

“OĞLUMU CANLI CANLI GÖRDÜM”
Ben Kutsal topraklara ikinci kez gittiğimde oğlumu
canlı canlı gördüm. Bakara suresi 154. Al-i İmran
suresi 169, 170,171. Ayetlerinde Cenab-ı Allah
buyuruyor ki, “Allah yolunda öldürülenlere öldü
demeyiniz, tarafımızdan rızıklandırılır siz bilemezsiniz” diyor. Arafat’ta dua ettim, ağladım ve iki rekat
namaz kıldım ‘Yarabbi oğlum madem sağ, Miraç
Kandili’nde kısmet ettin oğlumu bir sefer bana
göster’ dedim. Tavaf yapıp ardından Sefa Merve
arasında Say yaparken Sefa Tepesi’ne 10 metre
kaldı, önümde Endonezyalı bir grup dönüyor.
Hepsi kısa boylu ve içlerinde iri yarı birisi var profilden gördüğüm mavi gömlekli kısa kollu ama öyle
benziyor ki oğluma, ‘Allah’ım insanları hakikaten çift
yaratıyor’ dedim kendi kendime. Kalbimden böyle
geçince o profilden gördüğüm oğlum bana döndü
ve gülümsedi, sol şakağında çocukluktan kalma bir iz
vardı o iz gözüme çarptı ve ben gecenin saat ikisinde ben oraya çakılıp kaldım. On metrelik mesafeyi
neredeyse 3 dakikada zor aldım, oğluma yetişeyim
diye. Grup döndü ama ben yetiştim ve o grubun
içinde bırakın iri yarı birini, mavi gömlekli birisi yok.
O zaman duam hatırıma düştü, duvarın dibine
oturdum ve hem ağladım, hem rabbime şükrettim.
Bizim Cenab-ı Allah’a imanımız tam, her şeyden
önce vatan gelir.
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ÖZÜRLERİ
KABAHATLERİNDEN

BETER!

Malum sendika toplu sözleşmelerde enflasyon farkını
masada bırakınca 2014 yılı Temmuz ayı itibariyle
memurun aylık kaybı 200 lirayı aştı. İstanbul Milletvekili
Öğüt bir soru önergesi vererek, memurların kayıplarının
karşılanmasını istedi. Bakan Çelik önergeye verdiği
yanıtta, “İlave zam yapılması hususunda yürütülen
herhangi bir çalışma bulunmamaktadır” açıklamasına
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk tepki
gösterdi. Erdoğan ve Maliye Bakanı Şimşek'in ‘Memuru
ve emekliyi enflasyona ezdirmedi’ sözlerini hatırlatan
Koncuk, ‘’Yetkili sendikanın basiretsiz tutumu nedeniyle
enflasyon farkı ödenmesinin toplu sözleşmeye
eklenmemesinin bedeli memura ve emekliye ödetilmek
isteniyor’’ dedi.

ÖNERGEYE BAKAN’DAN ŞOK CEVAP
2013 yılında yapılan toplu sözleşmelerde, 123 liralık seyyanen zamma ‘‘evet’’ diyen malum konfederasyon enflasyon farkını unutunca, 2014 yılı
Temmuz ayı itibariyle memurların aylık kayıpları
200 lirayı aştı. Bunun üzerine, İstanbul Milletvekili
Kadir Gökmen Öğüt bir soru önergesi vererek,
memurların kayıplarının karşılanmasını istedi.
Önergede, önceki yıllardan farklı olarak seyyanen zam yapılmasının nedeni sorulurken, maaşlara önceki yıllarda yapılan yüzdelik artışların tüm
gelire uygulanmasına rağmen, bu yıl sadece taban
aylıkta artış yapılmasının mağduriyet yarattığı belirtildi ve bu mağduriyetin giderilmesi yönünde
çalışma olup olmadığı soruldu.
Öğüt’ün soru önergesine cevap veren Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, “İlave zam
yapılması hususunda yürütülen herhangi bir çalışma bulunmamaktadır” dedi.
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KONCUK: BU AÇIKLAMA TAM BİR
VURDUMDUYMAZLIKTIR
Bakan Çelik’in açıklamasına tepki gösteren Türkiye
Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, memura
ek zam konusunun torba yasada gündeme getirilmesi gerektiğini belirterek, şunları söyledi.
“2013 yılında yapılan toplu sözleşmeye atıfta bulunan Bakan Çelik, seyyanen zam nedeniyle enflasyon farkını alamayan memurların ve emeklilerin mağdur olmasına bir kez göz yumdu. 2014
memur maaş zammıyla ortalama memurun maaşı
%5.2 oranında artarken, enflasyon yüzde 6’ların
üzerinde çıkması, aradaki farkın ödenmesini zaruri hale getirdi. Ancak yetkili sendikanın basiretsiz tutumu nedeniyle enflasyon farkı ödenmesinin
toplu sözleşmeye eklenmemesinin bedeli memura ve emekliye ödetilmek istenmektedir. Memura
ek zam verilmesi hususu sadece toplu sözleşme
masasıyla sınırlı değildir. TBMM Plan ve Bütçe
Komisyonundan geçerek Genel Kurul’a gelen
Torba Yasaya bir madde eklenerek enflasyon farkı memurlara ve memur emeklilerine ödenebilir.

Bakan Çelik’in soru önergesine verdiği cevaptaki
gibi yapılan bir açıklama ancak vurdumduymazlık
olarak nitelendirilebilir.
‘’ÇOK GEÇ OLMADAN MEMURA VE
EMEKLİYE HAKKI OLANI VERİN!’’
Türkiye Kamu-Sen olarak bir kez daha yetkilileri
hakkımızı vermeye davet ediyoruz. Vergi ve SSK
borçlarını yapılandıran, patrona kasa affı getiren,
trafik cezalarını affeden Torba yasaya, Meclis Genel Kurulu’nda görüşülürken bir madde daha ekleyip, enflasyon farkını memurlara verebilirsiniz.
Bunu yapmak Bakan Çelik ve hükümetinin elindedir. 2,5 milyon memur Bakan Çelik’ten “Mağduriyetlerin giderilmesi yönünde çalışma yapılmamaktadır” açıklaması yerine, ‘Memurun hak ettiği
enflasyon farkı ödemesi maaşlara yansıtılacaktır’
açıklamasını duymak istemektedir. Sayın Başbakan ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in daha
önce ‘Memuru ve emekliyi enflasyona ezdirmedi’
şeklinde yaptıkları açıklamalar havada kalmıştır.
Türkiye Kamu-Sen bu ayıplarını her platformda
yüzlerine vurmaya devam edecektir. ”
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Torba Yasa’nın en büyük mağduru kamu çalışanları oldu

ELMAS DEĞİL AMA
BUZDOLABI LÜKS
TÜKETİM!
Soma faciasının ardından taşeron sisteme karşı düzenlemeler yapılacağı iddiasıyla hazırlandı.
Ancak gün geçtikçe içine farklı konular eklenince bir anda ‘Torba Yasa’ya dönüştü. Türkiye
Kamu-Sen tüm süreci adım adım izledi ve büyük bir mücadele örneği sergiledi. Buna rağmen
hükümet; kamu çalışanlarının haklarını yok sayan düzenlemeleri içeren yasayı hayata geçirdi.
TBMM’de oy çokluğu ile onaylanan Torba Yasa, kamu çalışanlarını hayal kırıklığına uğrattı.
TORBA YASANIN EN BÜYÜK
MAĞDURU YİNE MEMUR
OLDU
TBMM Genel Kurulu’nda görüşülüp oy
çokluğuyla kabul edilen Torba Yasa kamu
çalışanlarını hüsrana uğrattı. Soma faciasının ardından taşeron sisteme karşı düzenlemeler yapılacağı iddiasıyla hazırlanan
ancak gün geçtikçe içine toplumun her
kesimini yakından ilgilendiren maddeler
eklenerek Torba Yasaya dönüştürülen ka-

nun, Türkiye Kamu-Sen’in bütün çabalarına rağmen yine hükümetin kamu çalışanlarının haklarını hiçe sayan düzenlemeleri
içeren şekliyle hayata geçti.
Konuyla ilgili açıklama yapan Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, yasayı eleştirerek hükümeti uyardı.
Yasa gündeme geldiğinden bu yana gerek
milletvekillerine mektup yazarak, gerekse
TBMM kapısı önünde kitlesel basın açıklamaları yaparak yapılan yanlıştan dönül-

mesi için çağrıda bulunduklarını kaydeden
Koncuk, yasanın kaybedenleri arasında
bulunan kamu çalışanlarının hak kayıplarının iş güvencesini tehdit eder boyutta
olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:
“Üzerinde fırtınalar koparılan Torba yasa,
bu şekliyle 4-C’lilere kadro, disiplin affı,
2005 yılından sonra göreve başlayanlara
bir derece verilmesi, emeklilikte 30 yıl
sınırının kaldırılması, akademik zam, ek
gösterge ve ek ödemelerdeki aksaklık-
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ların giderilmesi gibi kamu görevlilerinin
beklentilerinden çok uzak bir hale getirilmiş ve memurların iş güvencesini tehdit
eder bir boyuta ulaştı. İçeriğine bakıldığında ise Torba yasa sadece yandaşları ve
sermaye patronlarını korumaya yönelik
bir hale sokuldu. Anlaşılan odur ki, AKP
iktidarı Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde ceza afları söylemleriyle topluma
yine bir parmak bal çalmış, seçimler neticesinde alınan sonuçların ardından yine
bildiklerini okumaya devam ederek insanlarımızı yarı yolda bırakmıştır. Belediyelerin sınırlarının değiştirilmesine kadar
varan çeşitlilikte düzenlemeler içeren kanunda, memurlar adına olumlu sayılabilecek hiçbir şey yoktur. Türkiye Kamu-Sen
olarak başından beri eleştirdiğimiz Torba
Yasanın bu ülkenin insanlarına ve kamu
çalışanlarına bir kazanım sağlamadığı ortadadır.”
Özellikle KPDK kararlarının yürürlüğe
girmesi için mutlaka kanunda değişiklik
yapılması gerektiğini milletvekillerine
gönderdiğimiz mektupta vurgulandığını belirten Koncuk, toplam 161 konuda
kamu işveren tarafı ile mutabakat sağlanmasına rağmen, kanunda yer bulama-

yan maddeleri şu şekilde sıraladı:
•4/C’li sözleşmeli personele kadro verilmesi,
•2005 yılından sonra göreve başlayan
personele bir derece verilmesi,
•Disiplin cezalarının affı ve yeniden
düzenlenmesi,
•Yardımcı hizmetler sınıfına ek gösterge verilmesi,
•Yıllık izinlerin iş günü esasına göre düzenlenmesi,
•4046 sayılı Kanuna göre atanan araştırmacıların sorunlarının çözülmesi,
•KİT’ler ve kamuda çalışan üniversite
mezunu işçilerin KİT’lerde 2 sayılı cetvele
diğer kamu kurumlarında çalışanların memuriyet kadrolarına geçirilmesi,
•Emekli ikramiyesinin hesaplanmasında
30 yıllık hizmet süresi sınırının kaldırılması,
Yasanın hukukun üstünlüğü ilkesini hiçe
sayan mahkeme kararlarını geciktiren
maddelerle memurların bir bölümünün
iş güvencesini elinden aldığını ifade eden
Koncuk, “Bu yasa, kadro bir tarafa hiç olmazsa yeni haklar beklentisi içindeki taşeron işçilerinin umutları suya düşürülmüş,
taşeron çalışmayı da genişletecek bir düzenleme niteliği taşımaktadır. Her zamanki yöntemle, taşeron işçilere yeni haklar
getirileceğine dair kamuoyunda ortaya
atılan bazı haberlere rağmen yasanın gerçekleri açıklananlarla örtüşmemektedir.
Bu yasa ile taşeronlaşmaya sınır getirilmemekte aksine genişletilmektedir. Taşeron
işçilerin memurların yerine çalıştırılabilmesinin önü açılmaktadır.
Daire Başkanı ve üstü unvanlardaki memurlarla asker ve polislerin iktidarın her
türlü tasarrufu karşısında savunmasız bırakıldığı bu yasa ile kamu hallaç pamuğuna döndürülmüştür.
Yasaya imza atan milletvekillerinin vicdanlarının sesini değil, patronların seslerini
dinlediği gün gibi aşikardır. Daha geçtiğimiz günlerde iş güvencesiz ve kontrolsüz
çalışma nedeniyle yiten canların acıları tazeyken bile hiç düşünmeden yasaya imza
atanlar acaba geceleri rahat uyuyabilmektedirler mi? Çoğunluk benim istediğimi
yaparım anlayışı ile devlet yönetmeye kalkanlar, elbet bir gün yaptıklarının hesabını
vereceklerdir. Mazlumun ahını almak, öyle
kolay çıkan ahestelerden olmayacaktır.

AKP’Lİ VEKİLLERİN
ÖNERİSİYLE ELMAS VE İNCİ
ÜZERİNDEKİ ÖTV KALDIRILDI
AKP’li vekillerin önerisiyle elmas ve inci
gibi kıymetli taşlardan alınan yüzde 20’lik
Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tamamen
kaldırıldı. Vergi mevzuatına göre elmas
lüks mal grubundan çıkarken benzin ve
hatta buzdolabı bile lüks grupta kaldı.
Halen benzin, LPG, doğalgaz, beyaz eşya
hatta çalar saatli radyo dahil çok sayıda
üründen hem ÖTV hem KDV alınırken,
yeni düzenlemeyle buzdolabı, elektrikli
süpürge gibi temel ihtiyaç malları lüks mal
grubunda yer almaya devam ederken, elmas ve inci ise lüks tüketim malı grubundan çıkarıldı.

KAMULAŞTIRMA BEDELİ
TARİH OLUYOR
Torba yasaya eklenen başka bir maddeye göre ise, devlet vatandaşın arsasından,
tarlasından ya da evinin üzerinden geçirdiği köprü için artık kamulaştırma bedeli
ödemeyecek. Arsalarının üzerinden teleferik hattı, altından metro geçirilen vatandaşlar artık kamulaştırma bedeli talep
edemeyecek.

YENİ RANT KAPISI,
“MERALAR”
Torba tasarıda en dikkat çeken maddelerden birisi ise mera alanlarının kentsel dönüşüm çerçevesinde imara açılabilmesine
imkan tanınması. Hayvancılığa elverişli
kırsal bölgelerin yerleşime açılma riskini
doğuran bu maddeye göre, hayvanların
otlatıldığı mera ve otlak gibi alanlar Bakanlar Kurulu’nca kentsel dönüşüm ve
gelişim proje alanı ilan edilebilecek.
Mevcut Mera Kanunu’na göre mera ve
yaylaklara ülke güvenliği, olağanüstü hal
durumları, doğal afet sonrası zorunlu yerleşim ihtiyacı ile maden ve petrol arama
amaçlı yatırım dışında çivi dahi çakılamıyor.
Yapılan bu düzenleme özellikle sayfiye bölgelerinde yer alan bazı mera ve otlak alanlarının yeni rant kapısı olarak peşkeş çekileceği endişesini beraberinde getiriyor.
Ayrıca meraların hızla yerleşime açılmasının hayvancılık sektörünü derinden etkileyeceği, meraların verimli kullanılamaması
nedeniyle et ve süt ürünlerinde ciddi artışlar yaşanabileceği de ifade ediliyor.
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Vefatının 14.seney-i devriyesinde rahmetle anıyoruz
’
Türk e nefer olan BEY; Ebülfez ELÇiBEY

“Sevgim, Millete; varlığım,
azadlığa ve adalete; itaatim,
hocalarıma; borcum, dostlarıma
ve meslektaşlarıma; nefretim,
yalancılara ve ikiyüzlülere…”
Nahçivan’da bulunan Keleki Köyünün
Halil Yurdu Yaylasında, 24 Haziran
1938 yılında Mehrinisa Hanım’ın
Kadirkulu’dan ikinci oğlu dünyaya geldi.
Köy halkının “dede” olarak adlandırdığı
babasının amcası, hürmetli din adamı,
Karabağ, Nahçivan ve Tebriz’de din
tahsili almış Mir Yahya Dede ona
Ebülfezl Abbas’ın (Hz. Ali’nin oğlu)
şerefine “Ebülfez” adını koydu.
Ebülfez Bey’in baba tarafı, Güney
Azerbaycan’dan idi (İran’ın kuzey batısı)
ve Safevi Devleti zamanında önemli

mevkilerde görev yapmışlardı. Büyük
dedeleri kökçe Şah İsmail Hatai’nin
seleflerinden olan Şeyh Sedrettin
Musa’nın (1305- 1392) uruklarındandı.
Ebülfez Bey’in, büyük dedelerinden
Seyid Şemseddin “Dinin ve devletin
güneşi” onun oğlu Seyid Şerafettin ise
“Dinin ve devletin şerefi” resmi devlet
nişanı ile mükâfatlandırılmışlardı.
Ebülfez Elçibey’in asıl soyadı Aliyev’dir.
Ebülfez Aliyev. Bu soyadı büyük dedesi
Mir Ali Hoca’dan kaynaklıdır. “Elçibey”
soyadı ise Ebülfez Bey’e Azerbaycan
Bağımsızlık Hareketi’nin Lideri olduğu
dönemde Azerbaycan Halkı tarafından
verilmiştir. (Ebülfez beyin Haydar
Aliyev ile bir yakınlığı yoktur.)
Ebülfez Bey’in ana tarafı ise
Anadolu’dan idi ve onlara “Kasımlılar”

denirdi. Anası Mehrinisa Hanım (18891987) Pirdavdan’da doğdu. Ermeni
zulmünden kaçıp kardeşiyle birlikte
Keleki köyüne gelip sığınmışlardır.
Kadirkulu Bey, İkinci Dünya Savaşı’na
mecburen katılmak üzere 1943 yılında
evden ayrıldı. Küçük Ebülfez onun
yüzünü ne yazık ki bir daha göremedi.
Beş yaşında babasız kalan ve çocukluğu
çok zor şartlarda geçen Ebülfez, aile
terbiyesini annesinden aldı. Ebülfez
Bey, kendisinin yetişmesinde annesinin
ve köyünün önemini ileriki yıllarda şu
şekilde anlatacaktır:
“Dede Korkut hikâyeleri bizim
evde çok anlatılırdı. Anamdan
çok menkıbeler dinledim. Öyle
bir köylü ailesinde ne olur ki?
Akşam olunca çocuklara destanlar
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anlatılırdı,
mesela
anamdan
dinlediğim
‘Melik
Mehmet
Destanı’ gibi. Köyümüzde bütün
Azerbaycan Türklerinde olduğu
gibi kurban, ramazan ve nevruz
bayramı kutlanır, ramazanda oruç
tutulurdu. Böylece ben MüslümanTürk Kültürü’nü anamdan, baba
ocağından, köyümden aldım.”
“Çok işkence gördüm, çok
çektirdiler hiç birisine yanmam
da, bir Atatürk rozetim vardı
yakamda onu aldılar ya elimden
hala içim yanar.”
Ebülfez Elçibey – Sovyetler
Sarsılıyor
Ermeni saldırılarının sürdüğü 1980’li
yılların sonunda halkın bilinçlenmesi
ve teşkilatlanması için büyük çaba
sarf eden Elçibey, birçok dernek
ve cemiyetin kurulmasında önayak
oluyordu. İlk olarak ilmi araştırmalar
yapmak ve bunları yaymak için
“Çamlıbel Birliği” teşkilatı kuruldu.
26 Ekim 1988’de yine Elçibey’in
öncülüğünde
“Varlık
Cemiyeti”
kuruldu ve bir sıra teşkilatlar da bu
cemiyete iltihak etti. Fakat halkın, daha
büyük bir birliğin, Halk Cephesinin
kurulması
gerektiği
yönündeki
istekleri günden güne artıyordu. 15
kasım 1988 de İlimler Akademis’inin
önünde yapılan mitingde Ebülfez Bey
“ilan etmekle halk cephesi kurulamaz,
değişik kesimlerden insanlar birleşip
cepheyi kurmalıdır.” dedi. O günlerde
iki-üç günde bir mitingler yapılıyordu
ve halkın heyecanı üst noktalara
çıkmıştı. Bu mitinglerde Elçi Bey,
halkın istek ve arzularını açık bir
şekilde dile getiriyordu. 22 Kasım’da
yapılan mitingde o, “…yanlışlık
Moskova’dan atanan yönetimdedir,
Azerbaycan bağımsızlığını yitirmiştir”,
27 Kasım mitinginde ise işi daha ileri
götürerek, Azerbaycan halkının en
büyük ideali birleşmektir” dedi.
1980’lerin
sonlarında
dünya
Sovyetler’i tarihin çöplüğüne atmak
için gün sayıyordu. Elçibey ise

ülkesinde bağımsızlık mücadelesinin
başını çekenlerdendi. O, milliyetler
siyasetinde Leninist ilkelerin bozulduğu,
Rusça’nın emperyalist bir siyaset
aracı haline geldiği görüşündeydi.
1988’in ortalarında üç Baltık ülkesi
Litvanya, Letonya ve Estonya’da halk
cepheleri kurulması ona esin kaynağı
oldu. Halk Cephesi 1989’da ilk ‘yarı
legal’ konferansını yaptığında ‘Azat
Azerbaycan’ mücadelesinin başını
çekecek lider olarak seçildi. Elçibey’in
öncelikli hedefi;
1. Azerbaycan’ın tam bağımsızlığı
2. Karabağ’ın kurtarılması
Elçibey’in başkanlığındaki Azerbaycan
Halk Cephesi, Rus istihbaratının
engellemelerine rağmen kısa sürede
bir halk hareketi haline geldi. Öyle ki,
1989’da hükümet cepheyi resmen
tanımak zorunda kaldı. Elçibey’in ilk
aktif eylemi ise, binlerce Azerbaycan
Türk’ünün İran sınırına yaptığı ünlü
yürüyüş oldu. Bu seferki esin kaynağı
Berlin Duvarı’nın yıkılmasıydı.
Nahcivan ve Astra’dan binlerce
Azerbaycan Türk’ü, 30 Aralık’ta
‘Yaşasın Tebriz-Bakü’ sloganlarıyla sınıra
dayandığında, ne Rus askerleri ne de
İran askerleri çatışmayı göze alabilmişti.
Dikenli tellerse ‘Birleşmiş Azerbaycan’
sloganlarıyla parçalanmıştı.
1990’da dünyaya ‘barış ve kardeşlik’
mesajları veren SSCB lideri Mihail
Gorbaçov, Azerbaycan Türkleri’ne
başka bir şeyi reva görecekti: Kızıl
Ordu. Önce kimse buna inanmadı.
Ama 19 Ocak’ı 20 Ocak’a bağlayan
gece umulmayan oldu ve Kızıl Ordu
tankları tıpkı 70 yıl öncesindeki gibi
Bakü’ye giriverdi. 1918’de Mehmet
Emin
Resulzade
öncülüğünde
kurulan Demokratik Azerbaycan
Cumhuriyeti’nin 27 Nisan 1920’de Kızıl
Ordu’nun paletleri altında ezilmesi gibi.
Ama bu kez tarihin tekerrür etmesi
bu kadarla kalacaktı. Bakü’deki ünlü
Azatlık Meydanı’nı dolduran milyonlar
kendilerini tankların önüne atıverdi. 130
kişi hayatını yitirdi, 700’ü yaralandı. Ama
bu harekâttan sonra siyasetin dengeleri
de değişti. Vezirov görevinden alındı ve

yerine Moskova’nın ‘has adamı’ Ayaz
Muttalibov getirildi.
Halk Cephesi ve Elçibey’in payına ise
yeraltına çekilmek düştü. Hükümet,
Halk
Cephesi’nin
yetkililerini
tutuklamıştı. Baharla birlikte ortam
yumuşadığında Elçibey yine sahneye
çıkacaktı. Bu kez Mayıs 1990’da uzun
yıllar çalıştığı El Yazmaları Merkezi’nin
önünde, halka, ‘Azerbaycan bayrağında
orak çekici kullanmayın’ çağrısı
yapıyordu.
28 Mayıs 1918 yılında kurulan,
Azerbaycan
Demokratik
Türk
Cumhuriyeti’nin meclis binası olan ve
1990’lı yıllarda El yazmalar Enstitüsü
olarak kullanılan binanın çatısına, Kızıl
Ordu tarafından indirilen bayrağı
aynı yere, 70 yıl sonra 28 Mayıs
1990 tarihinde dikmek şerefi Ebülfez
Elçibey’e nasip oldu. Ay yıldızlı üç
renkli bayrağı dikerken, Elçibey’in o
andaki duyguları kendi ağzından sadece
şunlardı.
“Sevinçten gözümden iki damla
yaş düştü ve ellerim titredi”
Azerbaycan Yüksek Sovyet Meclisi
ise
Rus
askerlerinin
Bakü’de
olmasından yararlanıp seçim kararı
aldı. Halk Cephesi seçime katılırken,
Elçibey sadece kurulan seçim
bürolarını yöneterek arkadaşlarını
destekleyecekti. Olanca hileye rağmen
1991 yılındaki Genel Seçimde Halk
Cephesi’nden 30 milletvekili meclise
seçilmeyi başardı.
“Milletime sözüm var, Güney
Azerbaycan azat olmadan
sakallarımı kesmeyeceğim”
Ebülfez ELÇİBEY
Ebülfez Elçibey – Devlet
Başkanlığına Doğru
Rusya’da Boris Yeltsin’in devlet başkanı
olduğu 1991’de Halk Cephesi’nde
de ilk çatlaklar belirdi. Moskova’da
hapis yattığı sıralarda Rus yanlısı
olduğu söylenen İtibar Memedov ve
Rahim Gaziyev, Elçibey karşısında
bir grup oluşturdu. Memedov, ‘Milli
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İstiklal Partisi’ni kurdu. Elçibey ise
dikkatini bir yandan Rus askerlerinden
kurtulmaya diğer yandan da işgal
altındaki Karabağ’da verilecek savaşa
odaklamıştı. 23 Ağustos’ta Bakü’de
düzenlenen
mitingde
komünist
partisinin
lağvedilmesini
isteyen
konuşmasını yaptığında, sivil giyimli
KGB ajanları tarafından feci şekilde
dövüldü.
Azerbaycan ise artık geri dönülmez
bir noktaya gelmişti. Komünist Partisi,
14 Eylül’deki kongrede lağvedilmeyi
tartışıldı. Elçibey’in çağrısına uyan 100
binin üzerinde Azerbaycan Türk’ü
meclisi kuşatınca beklenen oldu.
Bağımsızlık ilan edildi. Elçibey ise 100
binden fazla Azerbaycan Türk’üne,
“Hukuki yönden bağımsızlığımızı
kazandık. Bundan sonraki mücadelemiz
gerçek bağımsızlıktır” dedi. Ve 18
Ekim 1991’de bağımsızlığını ilan eden
Azerbaycan, 29 Aralık’ta halkın yüzde
98’inin oyuyla bağımsızlığa ‘‘evet’’ dedi.
Bu sırada gerçekleşen ve tarihe
‘Hocalı katliamı’ olarak geçen olay
ise Muttalibov’un sonunu getirdi.
Rus destekli Ermeni güçlerinin 10 bin
nüfuslu Hocalı kentine yaptığı saldırıdan
sadece 1000 kişi kaçabildi. Katliamın
ardından adres yine meclisti. Üç gün
süren bekleyişin ardından Muttalibov
istifa etti, yerine Yakup Memedov
geçti. Ama artık cumhurbaşkanlığı

seçimi kaçınılmazdı. Elçibey’in bu
görevde gözü yoktu. Önce adaylığa
yanaşmadı, ısrarlar üzerine ‘evet’ dedi.
Seçileceğine kesin gözüyle bakılıyordu.
Bundan en çok rahatsız olan ise
Moskova ve Tahran’dı. İşte bu sırada
Şuşa ve Laçin, Ermenilerin eline geçti.
14 Mayıs’ta mecliste toplanan ve Halk
Cephesi milletvekillerini dışlayan bir
heyet Hocalı olayından Muttalibov’un
sorumlu tutulamayacağı kararını alıp,
onu devlet başkanı ilan etti.
Elçibey’e yine meydanlara çıkmak
düşmüştü. 200 bine yakın Azerbaycan
Türk’ü, meclise yürüdü. Muttalibov
ve arkadaşları bir Rus askeri uçağıyla
Moskova’ya kaçtı. Ve 7 Haziran
1992’de Elçibey oyların yüzde 59.4’ünü
alarak devlet başkanı seçildi.
“Bizim kâbemiz Ankara’dır.
Çünkü dünyadaki bütün Türklerin
hür, bağımsız, Türk adını taşıyan,
büyük ve tek devleti, Türkiye
Cumhuriyeti devletidir.”
Ebülfez Elçibey
Ebülfez Elçibey’in Yaşama Geçen
Çalışmaları
Elçibey’in Cumhurbaşkanlığı dönemindeki en büyük başarılarından biri
80 binlik Rus askerini Azerbaycan
topraklarından çıkarmasıdır. Elçibey’in

özel teklifi üzerine, Rus askerlerinin
Azerbaycan’ı boşaltmaları için Rusya’yla
devletlerarası bir anlaşma da imzalandı.
1993 yılının 26 Mayıs’ında, 73 yıl
aradan sonra Rus askerleri Azerbaycan
topraklarını kansız savaşsız terk etti.
(SSCB’den ayrılıp bağımsız devlet
olan ülkeler arasında Rus askerlerini
topraklarından çıkaran ilk devlet
Azerbaycan olmuştur.)
- Elçibey, Rusya’ya resmi seferde
bulunarak (12-13.10.1992) Boris
Yeltsin’le
birlikte
“Azerbaycan
Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu
arasında dostluk, emektaşlık ve
karşılıklı
tehlikesizlik
hakkında
mukaveleyi imzaladı. (12.10.1992)
(Bu, Azerbaycan’ın bütün tarihi
boyunca eşit hukuklu devlet gibi
Rusya ile imzaladığı ilk mukaveledir.)
1930
yıllarında,
Azerbaycan
Türkleri’ne zorla kabul ettirilmiş kril
alfabesinin kullanılmasına da son veren
Ebülfez ELÇİBEY, iktidara geldiğinde
ilk icraatlarından birisi olarak, latin
alfabesine geçmeyi gerçekleştirdi.
Bir genelge yayınlayaraak, bütün
devlet kuruluşlarındaki yazışmaların
Türkçe’yle ve latin alfabesiyle yapılması
talimatını verdi.
Lise ve Üniversitelere test usulü
sınavların yapılması Elçibey yönetimin
en önemli başarılarındandır. Yüzlerce
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genç, yabancı ülkede çeşitli dallarda
eğitim almak imkânı sağladı.
Elçibey, Güney Azerbaycan’da (İran’ın
kuzey batısı) yaşayan Azerbaycan
Türk’lerinin
kültürel
haklarını
savunmuştur. Elçibey’in en büyük
arzularından biri: Güney Azerbaycan’ın
başkenti
Tebriz’de
Azerbaycan
Bayrağı’nın dalgalanmasıydı.
Bükü Ceyhan Petrol boru hattının
temelleri Kasım 1992’de Azerbaycan
Cumhurbaşkanı Elçibey ve Türkiye
Cumhurbaşkanı Özal tarafından atıldı.
Elçibey iktidara geldiğinde devlet
kasasında tek ruble nakit kalmamıştı
ve dört aydan beridir de maaşlar
dağıtılamamıştı. Bu durum, Azerbaycan
ekonomisinin talancı bir zihniyetle idare
edilmesi kadar, tedavülde Rus parasının
geçerli oluşuyla yani, para yönünden
Rusya’ya bağımlılıkla da yakından
ilgiliydi. Bu bağımlılığa son verecek cesur
adımlar atmak gerekiyordu. Elçibey,
milli paranın tedavüle sokulmasıyla ilgili
kararnameyi imzalayarak, Fransa’da
“MANAT” bastırdı ve Rus rublesiyle
aynı anda tedavüle bıraktı. Bu olay
devletin nakit para sıkıntısını ortadan
kaldırdı ve maaşların ödenmesine
imkân sağladı. Manatın kur değeri Rus
rublesine göre on kat daha pahalıydı.
Yani bir manat on Rus rublesine bedel
tutuldu. Elçibey’in görev süresinin
sonuna kadar bu oran 1/10’dan
ancak 1/9’a gerilemişti ki, aradaki bu
fark, manatın bir yıl içinde değerini
koruduğunu göstermektedir. Bir
başka ifadeyle Sovyetler Birliği’nden
kopmuş cumhuriyetler içerisinde,
parasının değerini sabit tutabilmiş tek
ülke Elçibey dönemi Azerbaycan’ı
olmuştur.
Cumhurbaşkanı Elçibey’in özel emriyle,
iktisadi reformlara hemen başlandı.
Önce, üretimdeki düşüşü durdurmak
ve kamu kurumlarını dağılmaktan
kurtarmak için acil tedbirler alındı.
Eski ekonomik ilişkilerin bir ölçüde
de olsa yeniden kurulmasıyla, mevcut
teknolojinin iktisadiliğini yitirmesi
önlenmiş oldu. 1993 yılının ortalarına
gelindiğinde, istatistikler üretimde

artış göstermeye başladı. Ekonomide
kamu iktisadi teşebbüslerinin rolünün
azaltılması, özelleştirme ve benzeri
liberal reformlar yoluyla özel sektörün
doğması ve ağırlığını artırması
amaçlandı. Bu amaçla “Devlet Emlak
Komitesi”, “Sahipkarlığa Yardım
ve
Antimonopol
Komitesi”,
“Yabancı Yatırımlar Üzere Devlet
Komitesi”, “Ekonomi Bakanlığı”
ve başka kamu kuruluşları oluşturuldu.
Boşalan devlet hazinesini doldurmak
üzere birtakım fonlar oluşturuldu. Kısa
bir zamanda hazineye 1.5 ton altın ve
başka değerli metaller toplandı. Bu
dönemde, devletin döviz rezervlerinin
bir kısım özel şahısların tasarrufunda
olması, Milli Banka’da para tedavülünü
zorlaştırıyordu. Hukuk Muhafıza ve
Vergi Organları’nın ciddi çalışmaları
sonunda, 1993 yılının ortalarına
gelindiğinde, Milli Banka’daki resmi ve
özel hesaplarda biriken döviz miktarı
156 milyon dolara ulaşmıştı. Bir
mukayese için söylemek gerekirse,
1992 yılının aynı döneminde bu rakam
1.6 milyon dolar idi.
Elçibey, demokratikleşme sürecine de
çok özel bir önem veriyordu. Toplumda
siyasi partilerin serbestçe teşekkülüne
imkân sağlamak için siyasi partiler
kanununu, basın hürriyetini garanti
altına alacak kanunları, derneklerle ilgili
yasaları ardı ardına uygulamaya koydu.
Basın kuruluşlarını güçlendirmek
amacıyla onlara Cumhurbaşkanlığı
fonundan 100 milyon ruble para ayırdı.
Bu kanunlar yürürlüğe girdikten sonra,
Azerbaycan’da neşredilen gazete ve
dergilerin sayısı 500’ü aştı. 30’dan fazla
siyasi parti ve 200’e yakın derneğin,
Adalet Bakanlığı’nca tescili yapıldı.
-Komünist geleneğin, etnik kimliği ve
etnik problemleri yok sayan yaklaşımını
terk ederek, konuyu yabancı güçlerin
istismarlarından
da
kurtaracak
mahiyette adımlar attı ve bu alanda
yasal düzenlemelere gidildi. Kendisi
ateşli bir Türk milliyetçisi olmasına
rağmen, etnik grupların da kendi
kültürlerini yaşatma hakları olduğunu
kabul etti ve bu konuda onlara çeşitli

imkânlar sağlandı. Bunların sonucunda
Bakü’de otuza yakın kültür merkezi
kuruldu. Cumhurbaşkanlığı fonundan
para yardımı alan gazetelerin arasında,
azınlıkların kendi dillerinde çıkardıkları
dört gazete de vardı. Hatta bu grupların,
haftada bir kaç saat televizyon ve radyo
yayını yapmalarına da izin verildi.
-Birleşmiş Milletlerin Bakü temsilciliği,
Elçibey zamanında açıldı. Rusya,
Türkiye, Gürcistan, Moldova, Ukrayna,
Kazakistan
ve
Türkmenistan’la
dostluk ve siyasi, kültürel, ekonomik
işbirliği anlaşmaları imzalandı. ABD
ile ciddi siyasi ilişkiler kuruldu. ABD,
İngiltere, Rusya, Almanya gibi büyük
devletler dâhil, dünyanın 15 ülkesinde
büyükelçilikler açıldı.
Rusya’nın Azerbaycan’ı terk ederken
silahlarını Albay Suret Hüseyinov’a
vermesi, İran ve Rusya’nın planlarıyla
Suret Hüseyinov, Azerbaycan’ın 2.
büyük şehri Gence’de 4 Haziran
1993’te ayaklanma başlattı. Ayaklanma
ve ülkedeki vatandaşlar arası çıkan
çatışmalar neticesinde kardeşkanının
akmasını istemeyen Elçibey, Rus gizli
servislerinin Bakü’de terör olayları
yapacağını öğrenmiş ve gizlice uçakla
Nahçıvan’a gitmiştir. Elçibey, köyü
Keleki’de 4 yıl 4 ay kaldıktan sonra
Bakü’ye dönmüş ve Azerbaycan
muhalefetine katılmıştır.
Elçibey 22 Ağustos 2000’de 62 yaşında
prostat tümörü nedeni ile tedavi
gördüğü, çok sevdiği Türkiye’sinin
başkenti Ankara’da vefat etti.
Elçibey,
Ankara
ziyaretlerinden
birinde Esenboğa’da düzenlediği
basın toplantısında, tekrar Ankara’da
olmaktan son derece onur duyduğunu
ifade ederek, geliş nedenini şöyle
açıklamıştı:
“Gelişimin iki nedeni var, bunlardan
biri Anadolu’yu özlemem. Türkiye’de
çok iyi dostlarım var, ben Türkiye’nin,
tüm Türklerin ve Atatürk’ün
askeriyim.
Ayrıca,
buradaki
ziyaretimde belli kişilerle görüş alışverişinde bulunacağım.”

SOMUNCUOĞLU
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Gönül adamıydı…
Gönlü genişti…Fotoğraf
sanatçısıydı… Türk
kültürü aşığıydı…Ömrünü
yüreğini yakan Türklüğün
peşinde geçiren çok
önemli bir Türkologdu
o… Vefatının 1. seney-i
devriyesinde rahmetle
yad ediyoruz.

Hazırlayan: Berat ASA
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“Tekrar mülâki oluruz bezm-i
ezelde…”
“Orhun yazıtları, Türklerin taşlar
üzerindeki son sözleri” diyordu. Biz
de satırlarımıza bengü taşlarda yazan bir sözle başlayalım istedik;
“Öd tengriyaşar kişi oglı kop ölgelitörümiş”
Evet, zamanı Tanrı yaşardı. Kişioğlu
ölmek için türemişti.
Hak emri vaki olduğunda “O” da
emre uydu.
Emri getirenin önünde yere diz
vurdu, ak yeleli iyi atına binip Han
Tengri’ye otağ kuran Dedem Korkut’un kopuzu dinlemeye yola çıktı.
O artık TAŞLARIN HAKAN’ıydı…
*****
O kutlu diyarlarda Bursa’da gözünü
açmıştı bu dünyaya. Osman Bey’e
çınarı gösteren ona dağları gösteriyordu. Yatılı olarak kazandığı Arifiye
Öğretmen Lisesi yüreğini ömürlük
yakacak bir sevdası ile tanıştı. Artık o
“ kara budundan bir Türk çerisi” idi.
Ömrünü yüreğini yakan Türklüğün
peşinde geçirecekti.
Türk zeki, Türk çalışkandı. O da bu
emre uydu. Yaşamın temel yasasına
okumayı, yazmayı ve üretmeyi koydu.
Liseden sonra yolu Erzurum Atatürk
Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı
Bölümüne düştü. Artık o bir Türkolog’du. Türk kültürünün ateşi yüreğinde ateşlendikçe ateşlendi.
Gece uyumuyor, gündüz oturmuyordu.
Okuyor, okuyor, okuyordu…
*******

İlerde çıkacağı yolculuklardan ‘‘hep
ona döndün’’ dediği Nevin Hanım’la
bir Türklük dervişinin evinde tanışıyorlardı. Bu derviş Bünyamin Aksungur’dan başkası değildi.
Gönül adamıydı.
Evlilik teklifi de onun bu kimliğine
has bir üslupla oluyordu; “hayatın şiirini yazalım ve yaşayalım seninle…”
Bu sözlerle başlayan birliktelikleri
Bursa’da Servet Bey’in köyünde yapılan toy ile töre gereği hısma, eşe,
dosta duyuruluyordu.
Takvimler 1992 yılını gösterdiğinde
artık bir baba idi. Sencer Burak’ını
kucağına almıştı.
******
Gönlü genişti.
Eşi ile projelerini paylaşırken bir not
ekliyordu sonuna; “Ben yazar olacağım ya da siyaset yapacağım. Evimiz
her durumda dergâh gibi olacak..”
Tercihini yazarlıktan yana kullanır
zaman içinde.
Ve ilk kitabını bir göç hikayesinden
oluşturur; Don Kazakları…
1700’lü yıllarda Rusya’daki vatanlarından ayrılmak zorunda kalan
Kazaklar ve Malakanlar ülkemize
yerleşip Anadolu’yu ikinci bir vatan
bilirler. Taa ki 1962 yılında gerçekleşen
geri dönüş yaşanana kadar. Rusya’ya
geri dönerler dönmesine ama kalplerinin bir yarısı bu topraklarda kalır
Don Kazaklarının…
Kitabın önsözünde ise Servet Bey şu
ifadeleri kullanır; “Bu kitaba biraz da
macera olsun diye başlamıştım. İşte
bu macera tutkusuyla Kazakların ve
Malakanların hikayesine ulaştım. Bu
hikayeyi de paylaştım sizlerle. Tarih;

bir bilinmezler ve açmazlar dünyası
değil, aksine son derece zevkli ve
keyifli yolculukların ülkesi. Bu ülkede izler aramak, izlerin peşinden
bilinmeyene ulaşmak her zaman
mümkün. Bir küçük işaretin beni ve
sizi nereye götüreceğini bilmek için,
satırlarıma devam ettim. Şimdi gerçeklerle düşlerin birbirine karıştığı
yolculuğumuz, içinizden geldiği gibi
devam etsin, derleyip toparladığımız
bu küçük izin peşinden...”
********
“Yaşam bir sonsuzluk gibi gelir insana, yaşarken hiç ölmeyecek ve
bugün, yarınları yaşayacak gibi…
Hakkıdır insanoğlunun böyle düşünmek, eğer böyle düşünmeseydi halâ
mağaralarda olacaktık. Fakat bunun
duygu boyutu vardır; ağlamakla
kardeştir gülmek ve doğmakla kardeştir ölmek. Yaşam ise bir çizgidir
sadece. Nerede, nasıl ve ne zaman
kırılacağı belli olmayan bir çizgi; nasıl
çizildiğinden, nasıl bozulduğundan
kimsenin haberi yoktur. Kırılır çizgi
bir gün, kimsenin kimseden haberi olmaz; dünya yıkılmaz ve devam
eder. Çünkü insan sayısı bugün altı
milyar kadardır. Her insan bir dünyadır, ama bunu kim bile artık? Yıkılan dünya kendi üstüne yıkılır ama
aynı anda doğumlar vardır, yaşama
gözlerini açan çığlıklar vardır. Yaşam
kutsaldır ve kalabalıktır gittikçe artan, ölüm de yalnızdır ve kalabalık
bir uğurlama ile gittikçe yalnızlaşan,
unutulan ve kimsesizleşen bir gerçektir. Zaman ilerledikçe toprak kalınlaşır, duman kalınlaşır, sisler koyulaşır ve zaman mezarlıklar bile yok
olur gider kimseden bir iz kalmaz...”
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diyordu bilge Servet Somuncuoğlu
ikinci kitabı olan Gallemit isimli eserinde.
Bu eseri asker arkadaşı Muzaffer
Sarısülük ile mektuplaşmasında oluşuyordu. İki bilgenin hasbihali idi.
Gönülleri ile konuşuyorlardı.
Burada bir dipnot vermeden geçemeyeceğiz; Muzaffer Sarısülük’ün
oğlu Ethem Sarısülük, Gezi olayları
sırasında vefat ettiğinde yayınevleri
Gallemit’i tekrar basmak için soluğu
Servet Bey’in kapısında alırlar. Ama
o gönül adamıdır. Dünyalıklarla işi
yoktur. “İnsanların acıları üzerinden
para kazanmam” der ve kapıyı kapatır gelenlere…
******
Kitapların haricinde Unkapanı Plakçılar Çarşısı’nın popüler kültürün
merkezi olduğu günlerde, yapımcılara halk müziği ustalarımızın albümlerini yaptırarak, Türk Kültürüne ait değerlerin duyulması, Türk
Kültürünün paylaşılarak çoğalması

yolunda önemli adımlar attı. “Hamit
Çine ve Parmak Curası”, “Mehmet
Erenler -Efelerin Selamı” aklıma
gelenler. En büyük şairlerimizden
rahmetli Attila İLHAN’ ı kendi sesinden şiir albümü çıkartılmasına
ikna ederek, “Ne Kadınlar Sevdim”
ve “Ben Sana Mecburum” albümlerinin çıkmasını sağladı. ‘’Türkülerle
Türkiye’’ albümünün genel yayın
danışmanlığı ve metin yazarlığını
yaptı.
******
“Bin üç yüz yıl öncesinden gelen
sesi duyuyorum masmavi gökyüzü
altında Orhun Vadisi’ne yaklaştıkça. İçimde bir heyecan fırtınası var.
Dokunuyorum Kül Tegin yazıtına.
Ellerimle, yüreğimle, gönlümle seviyorum. Anlatılması zor duygular.
Yazıtın Türkçe yüzünde başka bir
sevgiyi yaşıyorum. Anadilimin bin
üç yüz yıl önce taşlara kazınmış seslerini duyuyorum. Sadece yaşanması gereken bir

duygu bu, anlatılması, kelimelere
dökülmesi çok zor. Kül Tegin anıtının gölgesine oturuyorum, bozkırın
sessizliği uzayıp gidiyor, kimseler
yok. O sessizlik içinde, bin üç yüz yıl
öncesinin sesleri var sadece. O seslere, kendi sesimi katıyor ve atalarımın ruhları için duamı okuyorum;
“Üç Kulhuvallahu bir Elham...”
Bir dervişin Orhun Vadisi’nde ettiği
duanın satırlarıdır bu okuduklarınız.
Ona yoldaş olan Prof. Dr. Dursun
Yıldırım hocanın deyimi ile “Aşk’a
tutulmuş bir derviştir”…
*****
Hırkasını giyer düşer yollara. 4 yılda tam 150 bin km yol yapar. Tanrı Dağları’nın tepesinde Tamgalı
Say’da başlayan macera dünyanın
dört bir yanına uzanır.
Kırgısıztan’da 3600 rakımda bulunan Saymalı Taş büyüler onu.
10,000 kayanın üzerinde yer alan
100,000 resim.
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Yön damgaları, Kurt başlı Tuğ’u tutan savaşçılar, güneş başlı adamlar,
göğe yükselen şamanlar ve Göktürkçe yazıtlar…
Artık o TAŞLARIN HAKAN’ıdır.
Hakanlar baş eğmezler. O da eğmeyecektir.
Kırgızistan’da kaya resmi sahasına
ulaşmak için kiraladıkları katırların
ücretini masraf kalemlerinde buna
uygun bir fasıl yok, diğer hesaplardan münakale de yapamayız diyerek ödemeyen bürokrat amirine,
ödemezseniz ödemeyin, ben cebimden karşılar hakedişi kapatırım
diyebilen adamdır O…
Bir kitap ve bir belgeselle döner
oradan.
Belgeselin adı “Karlı Dağların Ardındaki Sırdır”.
Belgeselin ardından yerin oynamasını bekler. Ama kimse çalmaz kapısını. Yılmaz. Yıkılmaz. Onun gönlünde kutlu ışık vardır. Diz vurmuş,
yılmamak üzere yeminler etmiştir
Ulu Hakan’ın katında.
Saymalı Taş Gökyüzü Atları ile orada gördüklerini kitaplaştırdı. Bilim
dünyasının hizmetine sundu. Anadolu’nun her yerine yetişebildiği

SERVET YAZITI
Güzel vadideki köyümden, obamdan
ayrıldım. Doyamadım, eşimden,
oğlumdan, arkadaşlarımdan ayrıldım,
ne yazık!
Güçlü ve erk sahibi bir bey idim, ne
yazık ki, bu dünyadan, ülkemden
ayrıldım. Uçmağa (cennete) vardım,
arkadaşlarıma, akrabalarıma
doyamadım
Boyuma, oğluma ve eşime
sesleniyorum,
Ne yazık ki bu dünyadan ayrılmak
sırası bana geldi ölüm için ben
seçildim.
Kırk dokuz yaşımda ne yazık ki
Han’ıma, İlime veda ettim, bu
dünyadan ayrıldım.
Kağanıma, ülkeme, yurduma
doyamadım, güneş ve aya
doyamadım.
İlimin hanına hep bağlı kaldım,
Tanrı’ya inandım; ama ne yazık ki
dünya ya doyamadım.
Erkek ve kız kardeşlerim, yakınlarım,
akrabalarım, günahlarımı
affettirsinler.
Bu dünyada erdemli, yiğit bir kişi,
erdem sahibi bir kişi olarak yaşadım,
ülkeme, boyuma, arkadaşlarıma,
akrabalarıma karşı bir eksiğim
olmadı, kırk dokuz yaşında vefat
ettim.
Ali oğlu SERVET

kadar gördüklerini anlatmaya gitti.
Kimi zaman 3 kişiye derdini anlattı
kimi zaman ise dolup taşan salonlara.
*****
Ve Ankara’nın Güdül ilçesinde bulunan Salihler Köyü kırsalında bulduğu
alan…
Anadolu Türk tarihini yeniden yazdıracak 35 metre çapında eski bir
Türk mezarı ve etrafında binlerce
kaya resmi…
Oğuz boyunun damgasını gördüğünde gözleri dolar.
Ağlar.
Yüreğinden dökülür gözyaşları.
Milattan önce binli yıllarda kayalara
nakşedilen Türk süvarisini ve ay-yıldızı gördüğünde ise ellerini kaldırır
semaya, şükür ve hamd borcunu
öder.
Ama içi içini yer. Bunların bunca yıldır böyle saklı kalmasını içine sindiremez. Bunları bulmak bana kalmamalıydı diye haykırır.
Damgaların Göçü; Kurgan kitabını
yayınlar.
Aynı isimle birde belgesel çeker
alanda.
*****
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MACARİSTAN’DA

TÜRK KURULTAYI

Türk ve Hun Kökenli Milletlerin Soylar Toplantısı-Kurultay, 27 Türk asıllı milletin
katılımıyla Macaristan’ın Bugac kasabasında yapıldı. Kurultay’da gündüz
programlarında at ve silah gösterileri yapıldı. Göçebe kavimlerin gelenekleri,
eğlenceleri ve yaşam şartları canlandırıldı. Akşam programlarında ise Kurultay’a
katılan milletlerin temsilcileri konserler ve gösteriler düzenledi. Çeşitli coğrafyalardan
programa katılan Hun ve Türk kökenli katılımcılar, kendi yörelerini tanıtan standlar
kurdu ve kültürlerini birbirlerine tanıtma fırsatı buldu. Programa yaklaşık 300 bin
kişinin katıldığı tahmin ediliyor. Kurultaya Türkiye’den de çok sayıda Türk katıldı.
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TÜRKİYE’DEN 500 KİŞİ GİTTİ
İlki 2008 yılında yapılan ve iki yılda bir düzenlenen
kurultaya bu yıl 27 ülkeden katılım gerçekleşti.
4’üncüsü yapılan kurultaya Türkiye’den 500 Türk
vatandaşı ve Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden de 500
üstünde Türk organizasyonda yer aldı. 200’ü aşkın
Turan çadırının kurulduğu kurultayda, 320 Turan
atlısı yaptığı nefes kesen gösterilerle izleyicileri
büyüledi. Organizasyonun açılışını Macaristan
Parlamentosu Başkanvekili Milletvekili Sandor
Lezsak yaptı. İki gün süren kurultaya 300 binin
üstünde ziyaretçi katıldı.Organizasyona katılan ülke
bayrakları at üstünde tek tek sergilendi.

KURULTAY’DA TURAN ÇADIRLARI
Kurultaydaki ortam 500-1000’li yılların orta Asya
Turan halklarının yaşamını gösterirken, Türkiye
ve Avrupa’dan gelen Türk dernekleri çeşitli
konserler verdiler. Almanya’nın Nürnberg şehrinde
faaliyet gösteren Medina Türk Müzesi Müdürü
Cemalettin Özdemir, bu organizasyona başından
beri geldiklerini, kendilerinin yanı sıra Almanya’nın
çeşitli şehirlerinden de gelen Türklerin olduğunu
kaydetti. Özdemir, açıklamasında ayrıca kurdukları
ekipte Osmanlı-Türk kıyafetlerini sergilediklerini,
Macaristan’da düzenlenen bu kurultaya katılmaktan
ötürü büyük zevk aldıklarını, kardeşliği gördüklerini
ve bu organizasyona devam edeceklerini söyledi.

MACAR HÜKÜMETİNE TEŞEKKÜR
Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Macaristan
Delegesi Suat Karakuş ise 4. kez katıldığı bu
kurultayda 27 ülkeden, Türk ve Hun soylarının bu
kurultayda yer aldığını, Büyükelçi Şakir Fakılı’nın
da katılımıyla Türk delegasyonu olarak burada
bulunduklarını, bu kurultayın tüm Türk ve Hun
ulularına hayırlı, uğurlu olmasını diledi.
Türkiye’nin Macaristan Büyükelçisi Şakir Fakılı da,
Türk dünyasından çok çeşitli ulusların, kavimlerin
katıldığı şenlik havasında geçen bir festival
olduğunu, bu festival için Macar hükümetine
teşekkür etmek gerektiğini, kendilerinin de
Macar Turan Vakfı’nın daveti üzerine bu kurultaya
katıldıklarını ve gerçekten çok mutlu olduklarını
açıkladı.
(İHA-AA-Fotoğraflar: Dr. Muhsin Kadıoğlu)

72

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK)
araştırmasına göre güvenlik birimlerine
2013 yılında gelen veya getirilen 273
bin 571 çocuğun %44,5’i suç mağduru
olduğu görüldü. Bu çocukların %54,5’i
erkek, %45,5’i ise kız çocuğu oldu.

Suça sürüklenen çocuk sayısı 2009-2013 yılları arasında %68,9 arttı.

ÇOCUK SUÇLARINDA

BÜYÜK PATLAMA
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ÇOCUKLAR SUÇA SÜRÜKLENDİ
Suça sürüklenen çocuk sayısı 2009-2013 yılları arasında
%68,9 arttı. Suça sürüklenme nedeni ile 2013 yılında
güvenlik birimlerine getirilen 115 bin 439 çocuğun
%36,9’una yaralama suçu isnat edildi. Bu suçu %28,6
ile hırsızlık, %9,1 ile de uyuşturucu veya uyarıcı madde
kullanmak, satmak veya satın almak suçu izledi. Ayrıca,
çocukların %3,7’si mala zarar verme, %3,5’i de tehdit
suçu ile güvenlik birimine getirildi.
KAYIP (BULUNAN) ÇOCUK SAYISI ARTTI
Hakkında kayıp müracaatı yapılan ve daha sonra bulunan
çocuk sayısı 2013 yılında 2009 yılına göre %97,4 arttı.
Kayıp (bulunan) çocukların 2013 yılında %39,6’sı erkek,
%60,4’ü kız çocuğu oldu.
SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLARIN %41,9’U
BAĞIMLILIK YAPAN MADDE KULLANDI
Bağımlılık yapan madde kullanan çocukların %67,9’u
sigara, %9,2’si esrar, %6,3’ü sigara ve esrar, %6,1’i de
sigara ve alkol kullandı. Ayrıca, 11 yaş ve altı çocukların da
bağımlılık yapan madde kullandıkları görüldü.
SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLARDA MADDE
KULLANIMI 2009 - 2013 ARASINDA %162 ARTTI
Son beş yılda suça sürüklenen çocuklardan madde
kullananların sayısında önemli artış olduğu görüldü. Daha
çarpıcı bir artış ise, 11 yaş ve altındaki çocuklarda 2013
yılında 2009 yılına göre %270,7 artması oldu. Diğer
bir dikkat çekici değişim ise, 2013 yılında 2009 yılına
göre en büyük artışın %658,7 ile bir veya birden fazla
uyuşturucu madde kullanan çocukların sayısında (sadece
uçucu, çözücü, yapıştırıcı, esrar, eroin, kokain, hap,
bonzai kullanıcılarında) gerçekleşmesi oldu. Yaş gruplarına
bakıldığında, en büyük artış 11 yaş ve altındaki çocuklarda
görüldü.
(Kaynak: TÜİK, Güvenlik Birimine Gelen ve Getirilen
Çocuklar, 2013)
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Türkiye-İsrail Yakıt satış Rakamları (Kaynak TÜİK)

‘VAN MİNİT’
ALDATMACASI!
Gazze’yi kana bulayan İsrail jetlerinin yakıtı Mart ve
Nisan aylarında Türkiye’den ihraç edilmiş! Türkiye
İstatistik Kurumu’nun verilerine göre ihraç edilen
yakıtın toplamı 124 ton...
GERÇEĞİ GİZLEYEMEDİ
Aydınlık Gazetesi’nin 10 Temmuz tarihli “Gazze’yi
vuran İsrail uçaklarının yakıtı Tayyip’ten” haberi üzerine
açıklama yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner
Yıldız ve AKP hükümeti “Biz Türkiye Cumhuriyeti
hükümeti olarak herhangi bir petrol ve herhangi bir

jet yakıtı satışını İsrail’e gerçekleştirmiş değiliz. Transit
satışlar var, Türkiye’den başka firmaların, ülkelerin
yaptığı. BTC’den yüklenen petrolün gittiği onlarca
ülke var. Bunu BP satmış olabilir, herhangi bir firma
satmış olabilir” diyerek yalanlamaya çalışmış ancak
başaramamıştı. İsrail’in Gazze’yi vuran uçaklarının
yakıtının Türkiye’den gittiği Türkiye İstatistik Kurumu
(TÜİK) tarafından belgelendi. TÜİK’in 2014 yılındaki
verilerine göre İsrail’e Mart ayında Türkiye’den
toplam 124,562 kilogram jet yakıt ihraç edildi.
25 İSRAİL UÇAĞINI HAVALANDIRDI
İsrail hava kuvvetleri bünyesinde F4, F15 tipi uçaklar
da bulunuyor. Ancak, İsrail hava kuvvetlerinde en
fazla F16 türü uçaklar bulunuyor. Buna göre İsrail’e
satılan 124. 562 kilogram jet yakıt yaklaşık olarak 25
tane F16 türü İsrail uçağının havalanmasını sağladı.
Satışı gösteren TÜİK belgeleri bu yılın Mart ve Nisan
aylarına ait satış rakamlarını içeriyor.
(Masum Gök-Aydınlık Gazetesi)
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İSRAİL…
Dönemin Milli Eğitim
Bakanı Hüseyin Çelik’in,
okullarda İsrail ürünlerinin
‘boykot edilmemesi’ için
yayımladığı genelge…
Çelik genelgede diyor ki,
‘’….okullarımızda yukarıda
belirtilen olumsuz
girişimlerin olmaması
için gerekli tedbirlerin
alınmasını rica ederim’’

trollerini Türkiye üzerinden
Bölgesel Kürt yönetiminin pe
İsrail’e satışına vesile oldu.
Recep Tayyip Erdoğan İsrail’i ziyaret
etti ama Gazze’ye
‘gideceğim’ deyip bir türlü gitmedi.

AKP, İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Perez’i TBMM’de
konuşturup, milletvekillerine alkışlattı.
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saade etmemesine rağmen
Türkiye’de hiçbir iktidarın mü
girişine onay verdi.
2010 yılında İsrail’in OECD’ye

AKP iktidarı döneminde Manavgat Nehri’nden İsrail’e su
satışına ilişkin Türkiye ile İsrail arasında anlaşma imzalandı.
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AKP, Aralık 2012’de İsrail’in NATO çalışmalarına katılm
onay verdi.
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O ÖDÜLÜ
KEŞKE SURATLARINA ATSAYDIN!
Filistin’i yine kana bulayan katil İsrail’in 2004 yılında
Erdoğan’a verdiği Yahudi Cesaret Ödülü yine gündemde…
İsrail ödülü geri istedi, Erdoğan ısrarla iade etmedi! Türk
Milleti’nin ortak beklentisi şuydu: ‘’Madem İsrail’i sürekli
eleştiriyorsun; o ödülü keşke suratlarına atsaydın!’’
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2 farklı Erdoğan!
1993 ERDOĞAN: ‘’İSRAİL’İ
DEVLET OLARAK
TANIMIYORUM’
Refah Partisi İstanbul İl Başkanı
Recep Tayyip Erdoğan:
(Yörünge Dergisi-8 Ağustos 1993
tarihli sayısı)

İşte o ödülün fotoğrafı
İsrail’in Gazze saldırısı sonrası
Başbakan Erdoğan’ın Tel
Aviv Yönetimi’ni Filistinlilere
yönelik soykırım suçu işlemekle
suçlamasının ardından, 2004’te
Erdoğan’a terörizmle savaş, İsrail
ve Filistin sorununa barışçıl bir
çözüm bulma ve Türkiye’deki
Yahudileri koruma çabalarından
dolayı ödül veren Amerikan
Yahudi Kongresi (ACJ) ödülü geri
istedi.
1918’de kurulan ve ABD’deki
İsrail lobisinin en etkin
örgütlerinden biri kabul edilen
AJC, 23 Temmuz 2014’te Başkanı
Jack Rosen’ın imzasıyla Erdoğan’a
yolladığı mektubunda ödülün
iadesini istedi. Ancak Başbakan,
bu mektuba ve hatta Türkiye ve
İslam dünyasından gelen, ‘’Ödülü
iade et’’ taleplerine rağmen ödülü
geri vermedi.
YAHUDİ CESARET ÖDÜLÜ
ALAN TEK MÜSLÜMAN:
RECEP TAYYİP ERDOĞAN!
Recep Tayyip Erdoğan’a Ocak

2004’teki Amerika ziyareti
sırasında New York’ta “Amerikan
Musevi Komitesi” tarafından
“Yahudi Cesaret Ödülü” olan
“Davut Boynuzu” verilmişti.
Amerikan Yahudi Konseyi’nden
Yahudi Cesaret Ödülü’nü alan
sadece Türkiye’den değil tüm
Müslüman dünyadan tek devlet
adamı Tayyip Erdoğan’dır.
YAHUDİ CESARET ÖDÜLÜ
KİMLERE VERİLİR?
“Cesaret ödülü” veren “American
Jewish Congress” (AJC) adlı
kuruluş, WJC’ye bağlı.
Theodore Herzl tarafından Dünya
Musevilerini bir “ulusal yurda”
kavuşturma amacıyla 19. yüzyıl
sonunda kurulan “World Jewish
Congress” (WJC) İsrail devletini
kurmakla amacını gerçekleştirmiş
bir Yahudi teşkilatıdır. Daha önce
AJC tarafından 10 kadar kişi ödüle
lâyık görülmüştü; bunlar arasında
İsrailli veya Musevi olmayan tek kişi
Tayyip Erdoğan. Listede İsrail’in
önemli bütün başbakanları var.

“İsrail zihniyet itibariyle insan
denilen mükemmel varlığı
varlık sebebi dışında tanımlayan
emperyalist şovenist bir anlayışın
ifadesidir. Türkiye’nin İsrail’i
tanıması tarihimiz açısından
ciddi bir talihsizliktir. Bizim
tarihimize sürülmüş bir kara
lekedir... Ortadoğu’daki kanser
mikrobu olan bu zihniyeti sulamak
beslemek kadar büyük bir zulüm
olamaz... İsrail’i devlet olarak
tanımıyorum.”
2004 ERDOĞAN: ‘’MUSEVİ
DÜŞMANLIĞI UTANÇ VERCİ
BİR HASTALIK’’
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan:
(2004- Yahudi Üstün Hizmet
Madalyası aldıktan sonraki
‘teşekkür’ konuşması)
“Musevi düşmanlığı utanç
verici bir akıl hastalığının
tezahürüdür katliamla sonuçlanan
bir sapkınlıktır sapıklıktır…
Soykırım, etnik temizlik, ırkçılık,
İslam düşmanlığı, Hıristiyan
düşmanlığı, yabancı düşmanlığı
ve terörizm geçmişten bugüne
kadar devam edegelen kötülüğün
farklı yüzleridir… Başka dinlere
hoşgörü göstermek bize
Peygamber mirasıdır... Musevi
düşmanlığının Türkiye’de yeri
yok…”
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SONUNDA
BU DA OLDU!
‘Çözüm’ adındaki ‘ihanet Süreci’, Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra tam gaz devam
etti. PKK'lı teröristin heykeli dikildi, bir de açılış yapıldı.
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sempatizanları Lice’nin Yolaçtı Köyü’ndeki sözde
şehitlikte bir tören düzenlendi.
Heykelin açılış törenine HDP Diyarbakır Milletvekili
Nursel Aydoğan, DBP eş genel başkanları Emine
Ayna ile Kamuran Yüksek de katıldı.
Alanda KCK, YPG, HPG ve PKK'lılar ile teröristbaşı
Abdullah Öcalan'ın da posteri asıldı. Paris'te
öldürülen 3 PKK'lı Sakine Cansız, Leyla Şaylemez ve
Fidan Doğan için de bir pankart açıldı.

ÖLÜM EMRİNİ ÖCALAN VERDİ İDDİASI

Diyarbakır Lice'de PKK'nın ilk silahlı eylemini
yapan ve bir askeri şehit eden terörist Mahsum
Korkmaz'ın heykeli dikildi.. PKK 15 Ağustos
1984'te Eruh ve Şemdinli'yi basıp 1 askeri şehit
ederek silahlı terör olaylarını başlatmıştı. Bu
olayların 30. yıldönümünde PKK'lı teröristlerin
gömüldüğü Diyarbakır Lice'deki sözde 'Şehit Harun
Şehitliği'nde tören düzenlendi. Eruh ve Şemdinli
baskınlarını yapan PKK'lı teröristlerin başı Mahsum
Korkmaz 'ın mezarlığın girişindeki dev heykelin
açılışı da bu tören sırasında yapıldı.

İLK SALDIRIYI YAPMIŞ, 1 ASKERİMİZİ
ŞEHİT ETMİŞTİ, ANITINI DİKTİLER!
Terör örgütü PKK sempatizanlarının günlerce yol
kapatıp eylem yaptığı Diyarbakır’ın Lice ilçesi şimdi
de sözde şehitliğe yapılan heykel ile gündeme geldi.
15 Ağustos 1984'te Eruh ve Şemdinli’de yapılan ilk
silahlı eylemin 30. yıl dönümünü bahane eden PKK

Emekli Albay Cemal Temizöz, “Siyasallaşan PKK
Terörü” isimli kitabında, PKK’daki iç hesaplaşmalar
ve bölücü örgüt üyelerinin itiraflarına yer veriyor,
Temizöz, PKK’nın önde gelen isimlerinden Mahsum
Korkmaz’ın ölüm emrinin Öcalan tarafından
verildiği iddia ediyor. Konu kitapta şöyle anlatılıyor:
“Agit(K) Mahsum Korkmaz, 40 kişilik HRK grubuyla
8 Mart 1986 tarihinde Gabar Dağı’nda köyüne
yakın bir yerde iken güvenlik güçlerinin pususuna
düştü. Pusu bölgesinden kurtulmayı başaran grubun
ön tarafındakiler. Agit (K) arkada, arkadakileri de ön
taraftadır diye bölgeden uzaklaştılar. Ancak grubun
önemli bir eksiği vardı, Agit (K) Mahsum Korkmaz
tabanca ile sırtından vurularak öldürülmüştü. Terör
örgütü cephesinde bir sır gibi kalan bu ölümün
infazını aslında Abdullah Öcalan vermişti.

“ÖCALAN KENDİSİNE RAKİP OLARAK
GÖRDÜ”
‘En iyi Mahsum Korkmaz ölü Mahsum Korkmaz’
mantığı ile gelecekte kendisine çok önemli bir
rakip olarak gördüğü Agit (K)’in ölüm emrini
kuryeler vasıtasıyla çok güvendiği Şırnak Çetinkaya
köyünden Selim (K) Fevzi Aydın’a ulaştırdı. Fevzi
Aydın’da fırsatını bularak çatışmada Agit (K)’yı
öldürdü. Bu olaydan bir yıl sonra da (1987) Fevzi
Aydın örgütün İran sorumlusu yapıldı. Halen
akibeti bilinmiyor. Eğer PKK terör örgütü müzahir
çevreler bir hakikat peşindeyseler işte hiçbir yerde
yazılmayan ve ifade edilme cesareti gösterilmeyen
bu hakikati bir yere not etmelidirler.”
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Bahçeli’den PKK’lı heykeline sert

tepki:

Bu alçak girişim ve
meydan okumadır

M

HP Genel Başkanı
Devlet Bahçeli,
bölücü örgütün ilk silahlı
saldırısını gerçekleştiren
teröristlerden Mahsum
Korkmaz’ın Diyarbakır
Lice’de inşa edilen PKK
şehitliğinin girişine
heykelinin dikilmesine,
“Artık PKK’lılara sözde
şehitliklerin kurulduğu,
katillerin heykelinin
dikildiği, ihanete
methiyeler düzüldüğü,
çözülme ve bölünme
refakatçilerinin onay
ve teşvik gördüğü
bir Türkiye resmi
karşımızdadır.” diye tepki
gösterdi.
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Bahçeli, “Bu alçak girişim ve meydan okuma aziz
şehitlerimizin kemiklerini sızlatmakla kalmamış;
Türkiye’nin milli, manevi ve tarihi haklarına çok açık,
çok net, çok kirli bir saldırı haline dönüşmüştür.”
dedi.
Devlet Bahçeli, konuya tepki için yaptığı açıklamada,
heykelin dikilmesine sebep olan durumu hatırlatarak,
“Bölücü örgütün ilk silahlı saldırısını gerçekleştiren
teröristlerden Mahsum Korkmaz isimli caninin
Diyarbakır Lice’de AKP icazetli inşa edilen PKK
şehitliğinin girişine heykeli dikilmiştir. Bu alçak girişim
ve meydan okuma aziz şehitlerimizin kemiklerini
sızlatmakla kalmamış; Türkiye’nin milli, manevi
ve tarihi haklarına çok açık, çok net, çok kirli bir
saldırı haline dönüşmüştür. Artık PKK’lılara sözde
şehitliklerin kurulduğu, katillerin heykelinin dikildiği,
ihanete methiyeler düzüldüğü, çözülme ve bölünme
refakatçilerinin onay ve teşvik gördüğü bir Türkiye
resmi karşımızdadır. Böylesi bir yenilgi ve rezilliği
vicdan sahibi; insaflı, inançlı, iddialı ve ilkeli hayat
süren hiçbir vatandaşımız kabullenmeyecektir.”
açıklamasını yaptı.

PKK HEYKELİNİN 10 AĞUSTOS’TAN
SONRA AÇILMASI
Bahçeli, 10 Ağustos’ta Recep Tayyip Erdoğan’a
verilen her oyun PKK’ya gittiği, Kandil’in
cesaretini arttırdığı ve teröristlere umut aşıladığı
örtülemeyecek bir gerçek olduğuna işaret ederek,
şöyle devam etti: “10 Ağustos’ta Erdoğan gülerken,
aynı zamanda İmralı canisi tebessüm etmiş, Barzani
heyecanlanmış, bebekleri kurşuna dizenler havalara
uçmuştur. Kaldı ki Diyarbakır Lice’de yükselen
PKK heykelinin 10 Ağustos’tan sonra açılması
da zamanlama itibariyle şaşırtıcı görülmemelidir.
Türkiye’yi parçalamak isteyen bölücü ve yıkıcı lobinin
demokrasi maskesi takarak meşruiyet araması, zafer
turu atması kısa ve orta vadede felaketlerin kilidini
açacaktır. Erdoğan’a verilen destek ve oylar hezimet
olarak faturalandırılacak ve ortaya çıkacak vebalden
kurtulmak muhatapları için mümkün olamayacaktır.
Dünyanın hiçbir onurlu, milli ve medeni ülkesinde;
teröristlerin hükümet müsamahasıyla kutsandığı,
öne çıkarıldığı, anıtlarla taltif edildiği ikinci bir

ülke görülemeyecektir. Bu itibarla Erdoğan’ın
yeni Türkiye’si iflasın, inkârın ve milli imhanın ta
kendisidir.”

“KAYBEDEN TÜRKİYE’DİR”
Bir yanda Diyarbakır’da teröristlerin heykeli
yapılırken, diğer yanda terörle mücadele ruhu,
disiplini ve mirasının kötülenip aşağılandığını
vurgulayan Devlet Bahçeli, “Tabelalardan TC’yi silen,
Türklüğü kazıyan, milliyetçiliği söküp atan Erdoğan
ve şer takımı; PKK’ya düğün bayram yaptırarak
Türk milletini içten içe çürütmektedir. Kaybeden
Türkiye’dir; mağlup olan, ezilen, eziyet gören ve
etnik kümelere haince dağıtılmak üzere olan aziz
Türk milletidir.” dedi.

“MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ ASLA
SUSMAYACAKTIR”
Bahçeli sözlerini, “YSK’nın cumhurbaşkanı seçiminin
kesin sonuçlarını açıkladıktan sonra Başbakan’lık
görevinden ayrılmayarak fiilen devleti işgal eden,
silahsız darbe ve anayasa suçu işleyen Erdoğan’ın
PKK ve Türkiye düşmanlarıyla emel ve hedef birliği
yapması yanına kalmayacaktır. Balkon konuşmasında
Türkiyelilik zırvasıyla bölücü mihrakların gönlünü
okşayan, yüreğine su serpen ve hepsine birden açık
çek veren bu devrin despotuna karşı herkes suskun
kalsa da Milliyetçi Hareket Partisi asla susmayacaktır.”
diye sürdürdü.

“TÜRK MİLLETİ VAHİM TEHLİKEYİ
GÖRMELİDİR”
Diyarbakır’da terörist heykeli dikenlerin döktükleri
şehit kanlarının hesabını vermeden, Erdoğan ve
Öcalan ihaneti hak ettiği muameleyi görmeden
Milliyetçi-Ülkücü Hareket’e rahat uykunun haram
olacağına dikkat çeken Bahçeli, “Türk milleti
vahim tehlikeyi görmelidir. Erdoğan ve Öcalan
koalisyonun gözyaşı, dağılma, hüsran, mahvoluş ve
bozgun olduğunu fark etmelidir. Unutulmasın ki,
bugün PKK’lıların heykeli dikiliyorsa, yarın vatan
bölünecek, bayrak inecek, devlet çökecek, milletin
ise mezarı kazılacak demektir. Bunları vehim olarak
değerlendirenlerin ise yakın tehditlerin sonuçlarına
katlanmaktan başka bir seçeneği olmayacaktır.”
ifadelerini kullandı.
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Terörist heykeline tepkiler...

İSMAİL KONCUK:
TÜRK MİLLETİNİ
ACİZ DURUMA DÜŞÜRMEK
KİMSENİN HAKKI VE
HADDİ DEĞİLDİR
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Türkiye Kamu-Sen
Genel Başkanı İsmail
Koncuk, Diyarbakır’ın
Lice ilçesinde
sözde terör örgütü
şehitliğine, 15 Ağustos
1984 tarihinde ilk kanlı
eylemi gerçekleştiren
ve bir askerimizi şehit
eden hainin sözde
heykelinin dikilmesine
sert tepki göstererek,
şunları kaydetti:
‘’Yaşanan bu rezaletle
aziz şehitlerimizin
kemikleri bir kez
daha sızlatılmış,
şehit ailelerinin hiç
durmadan kanayan
yaralarına bir kez
daha tuz basılmış ve
bu sorumsuzluğa göz
yumanlar bu ihanetin
ortağı olmuşlardır.’’

Yol keserek, kimlik kontrolleri yaparak,
sözde şehitlikler kurarak, Ay yıldızlı
bayrağımızı gönderden indirerek her
geçen gün daha da artan bu olaylarla
Türk halkının sabrı mı test edilmektedir?
Şayet bir sabır testi yapılıyorsa Türk
halkı bunun cevabını vermeyi bilecek
ve hainleri yerin dibine sokacak
kudrettedir.
Kahraman Türk askerini haince bir
pusuyla şehit eden alçağın, gelinen
noktada bu topraklar üzerinde
heykelinin dikilmesi meselesini
toplumun her bir ferdinin sorgulaması
ve değerlendirmesi gerekmektedir.
Kimler bu cesareti kendinde bulmuş ve
bu cüreti gösterebilmişlerdir?
“Soruşturma açıldı, incelemeler
sürüyor” sözleriyle bu olayın
geçiştirilmesine izin verilmemeli, Türk
milletinin milli ve manevi değerlerine
yapılan bu saldırıya yetkililerin kayıtsız
kalmaması gerekmektedir. Türk milletini
aciz duruma düşürmek kimsenin hakkı
da, haddi de değildir.
Bu hain ve küstah olayı çözüm sürecinin
Koordinatör Bakanı, çok değil daha
birkaç gün önce yaptığı, “ yol haritamız
kısa sürede şekillenecek” açıklamasının”
neresine koyacaktır? Bu kanlı ve kirli
ellerin diktiği heykel yol haritasının hangi
durağıdır?
Hükümetin artık ayağı yere basmalı,
yaşanan bu rezillikleri görülmeli ve
duyarlı olunmalı, seçim sarhoşluğundan
kurtularak milletimizle şehitlerimizle
alay eder noktaya gelen bu duruma
derhal müdahale edilmelidir.
Ne yazık ki, bu ülkenin değerlerine
saldıranların gelinen noktada
kahramanlaştırılmaya çalışıldığını
üzülerek görüyoruz. Elbette bu
küstahlığa imza atanları yüce Türk
milleti ve tarih asla affetmeyecektir.
“Analar ağlamasın, gözyaşları dinsin”
diyerek süslü cümlelerle başlatılan bu
ihanet süreci insanlarımızın aklı, mantığı
ve değerleriyle hakaret eder noktaya
ulaşmıştır. Milli mutabakat ve kardeşlik

adıyla başlatılan, adı defalarca değişen
ve sonunda çözüm süreci olarak devam
ettirilen bu ihanet sürecinin ülkemizi
karanlık günlere götürdüğü aşikardır.
Hainlerin, alçakların cüreti gün be
gün artarken çözüm süreci adı altında
çıkılan yol ve bunun neticesinde yaşanan
olaylar bizim ve ülkemizin hangi
karanlık zemine doğru götürüldüğünü
bir kez daha ifşa eder niteliktedir.
Türk milletinin birlik ve bütünlüğüne
meydan okuyanlar kirli oyunlarını
bir kez daha sahnelemeye çalışırken,
ülkeyi yönetenlerin bebek katili ve
yancılarıyla kapalı kapılar ardında
yaptıkları pazarlıklar milletimizi ayrıca
yaralamaktadır.
Habur’da başlayan rezalet gün
geçtikçe önü alınamaz çirkinlik ve
küstahlıklara doğru yol almaktadır.
Türk milletinin değerleri ve şehitleriyle
kimse alay etmeye kalkışmamalıdır. Bu
halkın aklıyla alay etmek tam bir akıl
tutulmasıdır. Yumuşak atın çiftesinin
pek olacağını herkes çok iyi bilmeli ve
adımını buna göre atmalıdır.
Bu topraklar üzerinde yaşayan herkes
Anadolu coğrafyasında Türk kimliğini
ve ismini silme gayretleri üzerine bina
edilen kirli ve sinsi tezgahların farkına
varmalıdır. Milliyetçiliği ayaklar altına
alanları, T.C. ibaresini silenleri, Andımız’ı
kaldıranları, Türk bayrağının adı değişsin
deme cüretini gösterenleri, bu halkı
36 etnik kökene bölmeye çalışanları
çok iyi analiz etmeli ve tavrını ortaya
koymalıdır.
Yeni Türkiye masallarıyla bizleri
uyutmaya kalkanlar Türk halkının birlik,
bütünlük içinde bugüne kadar olduğu
gibi gelecekte de huzur ve mutlulukla
kardeşçe yaşayacağını iyi bilmeli ve
“Yeni Türkiye” sevdalarından bir an
önce vazgeçmelidir.
Türkiye Kamu-Sen olarak Lice’de
yaşanan bu küstah girişimi bir kez daha
kınıyor, yetkilileri olayın sorumlularını
tespit etmeye ve derhal adalete teslim
etmelerini bekliyoruz.’’

84

Terörist heykeline tepkiler...

CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi:

Bu Heykel
Aslında Lice’ye Değil de
Akp Genel Merkezi’nin Önüne Dikilmiştir
CHP Grup Başkanvekili
Akif Hamzaçebi, “Bu kabul
edilemez. Bir terör örgütü
mensubu bir kişinin Lice’de
heykeli yapılıyor ve buna
hükümet seyirci, bunu kabul
etmek mümkün değildir. Bu
heykel aslında Lice’ye değil

de AKP Genel Merkezi’nin
önüne dikilmiştir” dedi.
Hamzaçebi fişlemelerle
ilgili ise “Kabul etmiyorum.
Hangi niyetle hangi amaçla
yaparsanız yapın demokratik
bir devlette bütün çalışmalar
yasalar çerçevesinde

olmak zorundadır. Eğer
tarikat olarak isimlendirilen
oluşumların yasalara aykırı bir
faaliyeti var ise bunları tespit
edersiniz, savcılar bu tespiti
yapar, soruşturmayı açarlar,
gerekirse ilgili kişileri, grupları
yargı önüne çıkarırlar” dedi.
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Terörist heykeline tepkiler...

MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural:

Hükümet Nerede?
Devlet Nerede?
MHP Grup Başkanvekili Oktay
Vural, PKK’nın ilk silahlı saldırısını
düzenleyen grubun içinde yer alan
ve daha sonra öldürülen Mahsun
Korkmaz’ın heykelinin dikilmesini
çok sert eleştirdi.
Vural , “Gazi Mustafa Kemal
Atatürk’ün heykelleri indiriliyor,
sözleri indiriliyor, PKK paçavralarıyla
bir teröristin heykelleri dikiliyor”
dedi.

Türkiye topraklarına 950 yıl önce
Sultan Alparslan’ın Anadolu’ya
girmesiyle Türk mührünün
vurulduğunu kaydeden Vural, şöyle
konuştu: “Mühür vuruldu, fakat
gelin görün ki Diyarbakır’da, 1984
yılında kurulan ve askerlerimizi şehit
eden PKK terör örgütünün heykeli
dikiliyor. Gazi Mustafa Kemal
Atatürk’ün heykelleri indiriliyor,
sözleri indiriliyor, PKK paçavralarıyla

bir teröristin heykelleri dikiliyor.
Soruyorum, devlet nerede?
Bu heykel yapılırken nasıl izin
veriliyor. 15 Ağustos’ta, PKK terör
örgütünün kuruluş yıldönümünde
Mahsum Korkmaz adında bir
teröristin heykeli dikiliyor ve buraya
da PKK şehitliği deniliyor.”
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Genel Başkan İsmail Koncuk, Türkiye
Kamu-Sen'e saldıran 'ihanet sürecinin akil
adamı' Memur-Sen Genel Başkanı'na sordu:

ŞİVAN PERVER’LERİN VE
BARZANİ’LERİN KUCAKLANMASINI

NASIL İÇİNE SİNDİRİYORSUN?
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zarar verdiğini ve sendikal konular dışında diğer
konfederasyonlarla polemiğe girmek istemediğimizi
belirtmiş olmamıza rağmen, gündem değiştirmek,
yaptıkları hataların üzerini örtmek, memuru bir yıl
boyunca 123 TL’ye mahkûm ettiklerini unutturmak,
memurun ve emeklinin enflasyon farkı hakkını gasp
ettirdiğini, milyonlarca dar ve sabit gelirlinin iki yılını
çaldığını perdelemek amacındaki sözde sendikalar,
bizleri ısrarla siyasi alana çekerek kamu görevlilerinin
dikkatini dağıtmaya çalışmaktadırlar.
Türkiye Kamu-Sen’in terör örgütü PKK’ya ve onun
elebaşı bebek katili Apo’ya bakışı bellidir. Bebek
katilinin 1999 yılındaki yargılamasında Türkiye KamuSen bu davaya mağdur sıfatıyla müdahil olmuş ve
terör nedeniyle zarar gören kamu görevlilerimizin
haklarını savunmuştur.
‘’BÖLÜNMENİN ÖNÜNÜ AÇAN METNİ SEN
İMZALAMADIN MI?’’

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk,
yazılı açıklamasında şunları kaydetti.
‘’Memur-Sen Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Adayı
Sayın Ekmeleddin İhsanoğlu’nun bazı açıklamaları
üzerinden yine Türkiye Kamu-Sen’e saldırmıştır.
Defalarca sendikaların faaliyet alanları dışındaki
konularda yaşanan tartışmaların sendikacılığa

Memur-Sen Genel Başkanı ise, ülkemizin temellerine
dinamit koyacak, üniter yapımızı parçalayacak bir
planın parçası olan sözde çözüm sürecinin “Akil
adamı” sıfatını taşıyan bir zattır. Kaldı ki, sözde
çözüm sürecinin bir aşaması da bebek katilinin
serbest bırakılması değil midir? Çözüm sürecine
‘Akil adam’ sıfatıyla destek vererek, hazırlanan
raporda yer alan, Öcalan’ın serbest bırakılması,
anadilde eğitim, yerel yönetimlere daha fazla yetki
verilerek federalleşmenin önünün açılması, siyasal
genel af, koruculuğun kaldırılması, bugünlerde
kumpas olduğunu iddia ederek tornistan yaptığı,
Ergenekon operasyonlarının Fırat’ın doğusuna
da taşınması, Andımızın kaldırılması, ‘‘Ne mutlu
Türküm” ibarelerinin silinmesi gibi milletimizin
tüm hassasiyetlerine karşı çıkan, şehit yakını ve
gazilerimizin yüreğini dağlayan ifadeleri imzalayan
kendisi değil midir? Bu zat, bebek katilinin serbest
bırakılması da dâhil olmak üzere, ülkemizin
bölünmesine yeşil ışık yakan sözde çözüm sürecini ve
buna bağlı olarak çıkarılan örtülü af yasasını nasıl içine
sindirebilmiştir?
‘’AÇILIMI REDDEDENLERE ‘KOYUN’ DEDİN’’
Türkiye Kamu-Sen vatan hainlerinin, bebek
katillerinin serbest bırakılmasını asla hazmedemez,
kabullenemez. Peki, Memur-Sen Başkanı
Barzanilerin, Şivan Perverlerin kucaklanmasını nasıl
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içine sindirebilmiştir? Her duruma göre yeni bir
pozisyon alan bu anlayışın bir Cumhurbaşkanı
adayı üzerinden konfederasyonumuza saldırması,
bu omurgasız anlayışın menfaat için her şeyi göze
aldığının en açık delilidir. Kaldı ki, sözde çözüm
sürecinin mimarı Sayın Ekmeleddin İhsanoğlu değil
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’dır. Dolayısıyla
terörist başının serbest bırakılması ile ilgili sorunun
muhatabı da Sayın Başbakan olmalıdır.
Açılımı kabul etmeyen, teröristle pazarlık
yapılmasını içine sindiremeyen vatandaşlarımıza
“Açılımı koyunlar bile anladı ama bazıları hala
anlamadı” diyerek ülkemizin birliğinden yana
olanlara ettiği hakaretleri unutan bu zatın; birden
bire üniter yapıyı savunan bir kişiliğe bürünmesi,
içine düştüğü kimlik bunalımının bir yansıması olsa
gerektir.
‘’ÖNCE KENDİ GEÇMİŞİNE BAK’
Türkiye Kamu-Sen, kurulduğu günden bugüne
kadar çizgisinde en ufak bir sapma göstermeden
dimdik ayakta durarak hainlerin, işbirlikçilerin,
katillerin, bölücülerin ve hırsızların suratına tokat
gibi çarptığı gerçeklerle Türk toplumu içerisinde
mümtaz bir yer edinmiştir.
Türkiye Kamu-Sen ismini bir bölücü
ile aynı cümle içerisinde kullanmak
dahi Konfederasyonumuza ve O’na
gönül vermiş yüz binlerce vatan

sevdalısı, millet aşığı kamu görevlisine yapılacak
en büyük hakarettir. Bu cüreti gösteren kimseler
önce kendi geçmişlerine bakarak ibret almalı ve
üzerlerindeki Akil adam etiketine bir açıklama
getirmelidirler.
Sendikal hayatta memurlara yaşatılan hayal
kırıklıklarına, siyasal alanda ülkenin bölünmesine,
terör örgütüyle kirli pazarlıkların yapılmasına,
teröristlerin affedilmesine ve bebek katilinin
serbest bırakılmasına yol açacak projelere piyon
ve payanda olan bu şahsiyet, Türkiye Kamu-Sen
adını kendi kirli siyasi emellerine alet etmekten
vazgeçmeli ve eğer becerebilirse Türkiye KamuSen’le sendikal alanda rekabete girmelidir.
BU SORULARA CEVAP VER!
Memur-Sen Genel Başkanının, siyasi arenadan, asli
görevi olan sendikal arenaya geçiş yapmasını ve şu
sorulara cevap vermesini bekliyorum:
- Türk memurunun tarihinde ilk defa ikinci yarıyıl
zammı alamayarak yıllık 123 liraya mahkûm
edilmesini nasıl içine sindirdin?
- Hükümetin ilk teklifinden dahi daha düşük bir
maaş zammına imza atıp, memurların aylık 200 lira
zarara uğramasına neden olan toplu sözleşmeyi
nasıl içine sindirdin?
- 2014 yılının ilk altı ayında gerçekleşen
enflasyonun, memurlara verilen bir yıllık zammı
eritmiş olmasına rağmen, enflasyon farkı hakkının
gasp edilmesini nasıl içine sindirdin?
- 4/C’li personele kadro verilmesi yerine,
ağızlarına bir parmak bal çalınarak susturulmaya
çalışılmasını nasıl içine sindirdin?
- Kamu görevlilerine yapılan baskıyı, iş
güvencelerine yapılan saldırıyı nasıl içine
sindirdin?
- Yargı bağımsızlığının ayaklar altına
alınmasını nasıl içine sindirdin?
- Kamu Personeli Danışma
Kurulu’nda alınan kararların
unutulmasını nasıl içine sindirdin?
Bu sorulara cevap veremeyeceğini
gayet iyi biliyorum. Ama
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şunun da anlaşılması gerekir ki, Türkiye KamuSen’in mazisi de bugünü de tertemiz, geleceği
aydınlıktır. Yalpalayarak yol aldıkları bu mecrada
her fiillerine bir gizli ajanda ve bir karanlık hesap
bulaştırarak şaibeli bir geçmiş, sürekli değişen
bir söylem ve belirsiz bir geleceğin hezeyanları
içerisinde oradan oraya savrulan bu şahsiyetin,
Konfederasyonumuzu eleştirme noktasında
yaşadığı konu sıkıntısını görüyorum. Tarihinde
hiçbir yanlışa ve kirli ittifaka imza atmamış, her
eylem ve söyleminde bağrından çıktığı Türk
milletinin tarafında olmuş, kamu görevlilerine
sayısız haklar kazandırmış bir konfederasyonu

eleştirmenin güçlüğünü anlıyorum.Bu zata
tavsiyem, bundan sonraki süreçte alnı ak, başı
dik Türkiye Kamu-Sen’e iftira atmak yerine kendi
Konfederasyonunun icraatlarının muhasebesini
yapması; milletin hassasiyetlerini gözeten eylem
ve söylemlerle kamu görevlilerinin yüzüne
bakabilecek konuma gelmesi için mücadele
etmesidir. Kim ne derse desin, Türkiye Kamu-Sen
bundan önce olduğu gibi bundan sonra da terörün,
teröristin, bölücünün, hainin, hırsızın karşısında;
Türk milletinin, Türk memurunun ve devletinin
yanında yer almaya devam edecektir.Birileri ne
derse desin, bu kervan yoluna devam edecektir.’’
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Nazlı YÜZBAŞIOĞLU /
Uzman Psikolojik DanışmanAile ve Evlilik Danışmanı

Herkesin elinde cep telefonu, tablet, bilgisayar,
evde-işte-arabada sürekli oyunlar oynanıyor.
Şöyle kafayı kaldırıp dünyada ne var ne yok, neler
oluyor, oyun oynarken neleri kaçırıyoruz bakmaya
ne dersiniz?
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AH ŞU
OYUN ÇILGINLIĞI…
Kiminle konuşsanız yalnızlıktan, dostlukların eskisi
gibi olmadığından şikayet ediyor.
Peki soruyorum size; siz “eski siz” misiniz?
Evet, samimiyetle verilen yanıtları duyar gibiyim.
O halde dünyayı değiştirmek istiyorsak, öncelikle
kendimizden başlamalıyız. Elbette zaman akıp
gidiyor, çevre değişiyor, teknoloji gelişiyor bunları
inkar etmek, kullanmamak, uzak kalmak mümkün
değil. Ama biz teknolojinin de yeni duyduğumuz,
gördüğümüz Batıdan gelen her şeyin de illa ki
“çok”unu çıkarıyoruz, atalarımız azı karar çoğu
zarar dedikleri halde!
Örneğin son zamanlarda moda olan Türkçe’ye “öz
çekim” olarak çevrilen selfie çılgınlığı!
Nereye dönseniz, nereye baksanız bir özçekim!
‘Allahım bana sabır ver’ diye kafayı başka tarafa
çevirseniz oyun çılgınlığına çarpıyor başınız!
Bu nasıl bir bağımlılıktır ki, insan bağımlı olduğunun
bile farkında değil!
Bir insan sabah gözlerini açar açmaz oyunun başına
geçip, gece gözlerini kapatıncaya dek oyunun
başında kalabilir mi?
Kalıyor, evet.
Durumun vehametini görüp, sevdiklerimizi,
dostlarımızı, çocuklarımızı ve KENDİMİZİ bu
durumdan kurtaralım.
Lütfen şu andan itibaren kafanızı kaldırıp,
sevdiklerinize zaman ayırın. En önemlisi kendinize
zaman ayırın, geçen her saniye ömürden gidiyor,
farkına varın! Bu dünyaya bir daha gelinmeyecek,
dünya bir gündür o da bugündür… Bunları
çoğunuzun söylediğinden eminim ama söylemek
farklı, bunu uygulamak, yaşamın her anına hayat
katmak apayrıdır!
Uzaktan kumandanın kendi elimizde olduğunu,
filmleri kendimizin seçtiğini de sanmayalım!
Uyanalım artık şu derin uykulardan!

Ülke olarak, millet olarak farkına varalım üzerimizde
oynanan oyunların.
Bize sundukları oyunlarla biz bilgisayar, telefon,
televizyon başında oyalanırken, uyutulurken,
uyuşturulurken(!) onlar gerçek hayatta ne oyunlar
oynuyorlar güzel yurdumda!
Bir örnekle gözümüzde canlandıralım.
Evinizde misafir ettiğiniz biri, size, çocuğunuza
sürekli şiddet içeren şeyler söylese, küfür etmeyi,
kavgayı, kötülük yapmayı, ailenin yapısını bozacak
şeyleri öğretse onu evinizde misafir etmeye devam
eder misiniz?
Hayır…
O halde televizyonlar neden baş köşede? Lütfen
televizyonu artık bilinçli bir şekilde izleyelim.
Kafamızı internetten, oyunlardan kaldırıp
gerçekleri görelim, sevdiklerimizle sohbet edelim.
Arkadaşlarımızla konuşurken bir taraftan gözümüz
bilgisayar, televizyon ya da telefonda olmasın! En
büyük iletişim engelidir, karşıdakine saygısızlıktır
unutmayalım..!
Bilgisayar oyunlarının bağımlılık yaptığı, psikolojiyi
olumsuz yönde etkilediği aşikar, bunlara ek olarak;
sırt ağrısı, baş ağrısı, gözlerde yanma, kuruluk
oluşturduğunu da hatırlatmak isterim! Ayrıca aile içi
iletişimi bozduğu, boşanmalarda büyük etkisi olduğu
yapılan araştırmalarla ortaya konmuştur.
Kısaca; hem kendi ruhsal ve fiziksel sağlığınız, hem
aile ilişkileriniz, hem arkadaş ve çevreyle iletişiminiz
için sanal dünyadan uzak durmanızda, sadece
“yararlarından” faydalanmanızda büyük hayır vardır.
Sevdiklerimizle, göz göze, güzel ve etkili bir iletişim
halinde içilen bir fincan kahvenin yerini hiçbir şey
tutamaz.
“Oyunsuz”, sağlık, sevgi, dostluk, güzelliklerle dolu
günlerimiz olsun…
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Uzm. Psikolog Meltem
ÖZCÜLER

Boşanma ve
Çocuk Üzerindeki
Etkileri…
Evlilik; iki veya daha fazla insan arasında hukuken kabul edilen ve/veya toplumca onaylanan,
taraflara çeşitli hak ve yükümlülükler veren ve istisnai durumlar dışında cinselliği de içeren bir
ilişki biçimidir. Evliliğe her ne kadar mutlu olma beklentisi ile başlansa da her zaman süreç
mutlu ilerlemiyor ve evlilik boşanma ile sonlanabiliyor.
Evliliklerin bitmesinde başlıca sayılabilecek birkaç neden;
Ekonomik sorunlar-Eşlerin sosyo-kültürel yapı farklılıkları- Cinsel sorunlar-İletişim
bozukluğu-Eşlerden birinin ihaneti-Aile içi şiddet vb. olabilir.
Bir evliliğin sonlanması henüz çocukları olmayan bir çift için çok daha kolay
olabilirken, çocuk sahibi olmuş bir çift için bu durum birçok sorun ve soruyu
da beraberinde getirmektedir; çünkü bir evliliği başa çıkılamayan, çözüm
üretilemeyen ve süreğen sorunlarla devam ettirmenin çocuk üzerinde
yaratacağı olumsuz etkiler, bazen boşanmanın kendisinin yaratacağı
etkilerden daha fazla ve yıkıcı olabilmektedir.
Her çocuğun boşanma olayını algılayışı ve bundan etkilenme derecesi
farklıdır. Eğer süreç iyi yönetilemezse, çocuğun durumdan olumsuz
etkilenmesi oldukça yüksek bir ihtimaldir. Boşanma sonrası belirsizliğin
çok fazla olması, devam eden kavgalar, ebeveynlerin birbirini
kötüleyen konuşmaları gibi durumların kontrol altına alınması
gerekir. Son olarak çocuğun etrafındaki güçlü sosyal ağ, çocuk
için koruyucu bir etken olabilir. Ama öğretmen, büyükanne,
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büyükbaba, diğer akrabalar ve akranların olmayışı
veya yeterli desteği göstermeyişi boşanmanın
olumsuz etkisini artırabilir.
Çocuk yaşı itibariyle boşanmanın nedenini
anlayabilecek bilişsel düzeyde ise elbette
anlaşamadıkları için ayrılan bir çiftin çocuğu ile
taraflardan birinin aldatması sonucu ayrılan bir
çiftin çocuğu daha farklı etkilenebilecektir.
Yine boşanma sonunda tarafların çocuklarına bu
durumun olumsuz sonuçlarını en az düzeyde
hissettirecek bir tutum içine girmeleri, çocuk için
bu durumu çok daha kolaylaştıracaktır.
Sosyal etkinlikler konusunda aktif, sıkı arkadaşlık ve
akrabalık ilişkilerine sahip kuvvetli bir sosyal destek
ağı içindeki çocuk boşanma olayından çok daha az
etkilenebilecektir.
Tüm bunlara ek olarak çocuğun içinde bulunduğu
yaş dönemi de etkilenmişlik durumunda önemli
bir belirleyici faktördür. Farklı dönemlerde ortaya
çıkabilecek sorunlardan bazıları şunlardır;

Boşanma çocukları nasıl etkiler?
Okul Öncesi Çocuklarda;
Parmak emme, yatağı ıslatma,
tutturma, anne ve babaya vurma,
anne babaya aşırı düşkünlük
gösterme ve eskiden sevilen bir
oyuncağa ya da nesneye tekrar
bağlanma gibi daha önceki
dönemlere gerileme görülebilir.
Uyku problemleri, ayrılma kaygısı,
artmış öfke ve aşırı korku ile de
karşılaşılabilinir.
Okul Dönemindeki Çocuklarda;
Bu dönemde özellikle okul
başarısında düşme, okuldan
kaçma, öfkenin öğretmen ya
da arkadaşlara aktarımı, düşük
benlik saygısı ve yalnız kalma isteği
görülebilir. Çocuk, gelişimsel olarak
aileden koparak bireyselleşmeye
hazır değildir ve destek arayışı
aile ile sınırlıdır. Bu nedenle
aileyi barıştırma gayretleri içinde
olabilirler.
Ergenlik Döneminde;
Bu dönemin en büyük özelliği
ergenin aileden uzaklaşarak,
arkadaşlarına yönelmesidir. Bu
nedenle boşanmış bir ailenin
çocuğu olmak ergenin evden çok
daha fazla uzaklaşarak vaktini daha
çok dışarıda geçirmesine neden
olabilmektedir.Tek ebeveynli
evlerde denetim eksikliği nedeniyle,
okula gitmeme ve kaçma
davranışları artabilmektedir.
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Boşanma sürecinde çocuğumuza nasıl
yardımcı oluruz?
Evliliğin sona erdirilmesi kararının alınması ve
boşanma sürecine girilmesi özellikle çocuklu
ailelerde bazen oldukça travmatik sonuçlara
yol açmaktadır. Çocuğun boşanma sürecinden
olabildiğince az etkilenmesini sağlayabilmek için
aşağıdakileri maddeleyelim.
Boşanmanın ne olduğu ve boşanmadan sonra anne,
baba ve çocuğun yaşamında ne gibi değişiklikler
olacağı konusunda çocuğu bilgilendirmek ve
bilinçlendirmek,
Boşanma sürecinde, şehir veya ev değiştirme,
bakıcı değiştirme, yeni bir evlilik vb. yaşam
değişikliklerini ertelemek,
Yaşanması zorunlu bazı değişiklikler varsa, bunlara
kademeli geçişler yapmaya gayret etmek,
Boşanma sonrası çocuk eşlerden hangisiyle
kalacaksa, o ve çocuk ailenin boşanmadan önce
yaşadığı mekânda yaşamaya devam etmesi
yönünde hareket etmek,
Eşlerin kendi aileleri ile (babaanne, hala, dayı vb.)
birlikte bir toplantı yaparak, çocukla ilgili alınan
kararlardan herkesi haberdar etmesi iyi olacaktır.
Böylece herkese çocuk için işbirliğinin kaçınılmaz
olduğu hatırlatılmış olacaktır.
Çocuktan ayrı yaşayacak olan eşin, kademeli olarak
evden ayrı kalmaya başlaması. Bu süreç haftada bir
günden 5-6 güne kadar çıkarıldığında çocuk ayrılığa
daha kolay adapte olacaktır. Boşanmadan sonra,
çocuklar her iki eşle de sürekli ve düzenli olarak
görüşmeye devam etmelidir.
Eşler boşanmanın çocukları için olduğu kadar
kendileri için de zor olduğunu unutmamalıdırlar.
Öfke, yalnızlık duygusu, depresyon, kaygı gibi
psikolojik sorunlar yaşayabilirler. Kendilerini ne
kadar çabuk toparlarlarsa çocuklarına da o kadar
çok yararlı olacaklardır. Unutmamak gerekir ki,
çocuklar yeni karşılaştıkları her durumun ne denli
tehdit edici olup olmadığını anlamak için genellikle
yetişkinlerin tepkilerine bakarlar. Sürekli ağlayan
bir anne çocuğa durumun kötü olduğu, neşeli ve

çabalayan bir anne ise her şeyin yolunda gittiği
izlenimini verecektir.
Eşler tarafından çocukların kesinlikle birbirlerine
karşı kullanılmaması, hiçbir şekilde taraf ve tanık
tutulmamasına özen göstermek.
Yeni düzenlemelerle ilgili kararlar alırken çocuğun
onayını almak; ancak çocuğun karar verme
sorumluluğu altında ezilmemesine dikkat etmek,
Çocuk, boşanmış bir anne-babanın çocuğu olmayı
çevresine karşı bir silah gibi kullanmamalıdır.
Her konuda gereksiz tavizler vermek çocuğu
doyumsuzluğa itebilmektedir.
Çocukla ilgili her konuda eşler birbirleriyle çelişen
davranışlarda bulunmamaya gayret göstermeli,
ortak bir yol izlenmelidir. Babanın evinde izin
verilen bir şeye, annenin evinde yasak koymamak
gibi.
Çocuklar anne-babalarının boşanmasından
kendilerini suçlayabilirler. Bu yüzden, boşanma
sebebinin çocukla hiçbir ilgisinin olmadığı, bunun
anne ile babanın arasındaki anlaşmazlıktan
kaynaklandığını açıkça anlatmak.
Çocuk anne-babasının yerine kimseyi koymak
istemez, buna saygı duymak gerekir. Boşanma
sonrası eşlerden biri yeni bir ilişki yaşıyorsa
çocuğun bunu boşanmayı kabullenene kadar
bilmemesi daha iyi olacaktır.
Boşanma sırasında, çocukları mahkeme, eşya
dağılımı, nafaka gibi konulardan haberdar etmemek
gerekir.
Anne ya da babasının kendisini sevmediği için,
çok yaramazlık yaptığı için, başka bir kadınla
birlikte olmayı tercih ettiği için vb. terk ettiğini
asla söylememek kendisinin bu ayrılık konusunda
herhangi bir yorum yapmaması ya da sorumluluk
üstlenmemesi için çok önemlidir.
Son olarak boşanmada en önemli faktör
ebeveynlerin tutumudur. Çocukla bir çok şeyi
konuşarak halletmeye çalışmak, örnek olmak ve
en önemlisi taraf tutmasını ve sadece bir ebeveyni
yanında istemesini beklemeden tutarlı bir şekilde
davranmak önemlidir.
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‘Tanrı’ demek
günah mı?
Küçüktüm.
İlk kez ağzımdan ‘Tanrı’ kelimesi çıktığında okkalı
bir tokat yemiştim.
Çünkü ‘Tanrı’ sözü bir ‘gavur’ icadıydı, günahtı!
Yıllarca bu kelimeyi kullanmadım.
‘’Ey Tanrım bana üç tane / üç de yetmez beş
tane’’ şarkısı hep o yediğim tokadı hatırlatır.
Sonraları okuduğum Türk tarihine ilişkin
kitaplarda pek çok karşıma çıktı bu kelime:
‘Tanrı’
“Tengri/Tanrı” sözcüğü Türkçede çok uzun
zamanlardan beri bilinen ve kullanılan bir
sözcüktür.
Türk-İslam edebiyatının ilk ürünü olan Kutadgu
Bilig’de de ‘Tanrı’ (Tengri), ‘Allah’ lafzı çok geçer.
“Tengri yaşam verici ve yaratıcıdır, ölüm de
Tengri’nin iradesine bağlıdır.” diyor Kutadgu
Bilig’de…
Başta Orhun Yazıtları olmak üzere pek çok yazıt
ve yazmada da ‘Tengri’ sözü geçer.
‘Tengri’ yani bugün kullandığımız anlamda Türkçe
‘Tanrı’, ‘İlah’, ‘Hüda’, ‘Allah’ anlamına gelir.
Bilge Kağan Destanı’nda “Men Tengri Tegin Bilge
Kağan” der.
Meali: “Ben Tanrı’nın yaratmış olduğu Bilge
Kağan.”
Ne yazık ki, büyük din âlimleri ve imamların
akaid kitaplarında Allah için Türklerin ‘Tanrı’,
Acemlerin ‘Hüda’ demelerinde hiçbir sakınca
olmadığını açıklamalarına rağmen, sonraki
dönemlerde ortaya çıkan çeşitli bağnazlıklar
nedeniyle ‘Allah’ yerine ‘Tanrı’ kelimesinin ya
da başkalarının kullanılamayacağı söylenilmiştir
(Tümer-Küçük, 1973: 189)
Türkçe konuşan Sümerlerde ‘Tengri’nin ilk
söylenişlerinden biri olan ‘Dingir’ sözcüğü, ‘elİlah’ ve ‘Tanrı’ kavramıyla ifade edilen anlamla
aynı anlama sahiptir.
‘Tengri/Tanrı’ kelimesi boylara göre farklı

Bu ‘

Bazı embe
‘’Kardeşim
arkasında
Dikkat edi
Ya PKK’lı
Son zaman
Cumhuriye
Ortak yönl
kullanılmış.
Batı hayran
Yakutlar Tengri için ‘Tangara’; Altay kamları
En çok şu
‘Tenegere’, Moğollar ise ‘Tengir’ demiştir. Asya
‘’PKK bir
Türk ağızlarında ‘tungrı, ture, töngri, tüngri’ gibi
vardır.’’
kullanıldığını görüyoruz.
Tüm bu boylar ‘Tengri’yi yani Tanrı’yı çeşitli
Bu ülkede
tanrılar çağrıştıracak anlamda değil, ‘Tek Tanrı’
Derin devl
inancını ifade etmek üzere kullanılmışlardı
Bir kısmı t
(Eyüboğlu, 1995.) Gazeteci/Yazar
di.
www.yzemedya.com.tr
Özetle ‘Tengri’den gelen Türkçe ‘Tanrı’ lafzı
Onlar da y
‘Rab, İlah, Allah’ demektir. Bu konu anlaşıldı
Bu kaçınıl
sanırım.
Bu millet v
Peki neden ‘Tanrı’nın kullanılması günah?
hep olacak
Bir kesim gerekçe olarak ‘‘Tanrı’’ lafzının ulu
Depremle
kitabımız Kur’an’da geçmemesini gösteriyor.
Amerikan
Yani ‘’Esma-i Hüsna’da (Allah’ın 99 isminde)
tahrik etm
‘Tanrı’ kelimesi yoktur’’ diyorlar.
Evet doğru. ‘Tanrı’ kelimesi Türkçe’dir ve Arapça ama ekranl
nakşedilen Kur’an-ı Kerim’de yer almaması
edebiliyoru
normaldir.
Her neyse…
‘Arapça Allah’ın dilidir’ iddiası Arap
pkk terörü
milliyetçilerinin yutturmasıdır. Yeryüzündeki tüm geçmişe şö
dilleri Allah yaratmıştır, Allah’ındır, Türkçe’de
Örneğin go
Allah’ın dilidir.
1927 yılın
Enam Suresi 22. Ayet-i Kerimede ‘’Farklı diller ve
farklı renkler Allah’ın ayetlerindendir’’ buyuruyor. Cemiyeti’n
Yine Erme
Allah kuşkusuz tüm dilleri bilir ve anlar. Siz
lere karşı s
Rusça’da dua etseniz O’na, O anlar, Rumca’da,
Ve bugün y
Türkçe’de…
Ameller niyetlere göredir. Tanrı’daki maksadınız
64. Madde
Allah ise bilen biliyor zaten.
İttifak ülke
‘’Suyun akar yalap yalap / Böyle emreylemiş
zalanan an
Çalap (Allah)’’ diyor Yunus Emre.
Ne diyor b
Ve yine Tanrı (Allah) dostu Yunus, ‘’Gönül
‘’Kürt Bö
Çalabın tahtı, Çalap gönüle baktı’’ der.
Fırat’ın d
Allah’a ‘Çalap’ dediği için günahkar mı oluyor
bir yıl son
Yunus?
bilecek.’’
Sizi Türkçe ‘Tanrı’ya, Arapça ‘Allah’a, Farsça
Eski siyase
‘Hüda’ya emanet ediyorum…
de bir röpo
‘’Bu topra
Hainler tıp
yürler ve ü
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