’ten…
Kıymetli okuyucularımız,
Yeni ve dopdolu bir sayı ile yine huzurlarınızdayız.
Yeni sayımızda kamu çalışanlarının, Türkiye’nin ve Türk-İslam dünyasının
gerçek gündemini bulacaksınız.
Türkiye hem ülke hem vatandaşlar, hem iş dünyası ve çalışma hayatı hem de
siyasi partiler açısından yıpratıcı bir seçimi daha geride bıraktı.
Sonuçların ülkemiz ve Türk Milleti için hayırlara vesile olmasını yüce Allah’tan
niyaz ediyoruz.
KAMUTÜRK’ün bu sayısında çok konuşulacak özel haber-araştırma dosyaları, birbirinden çarpıcı röportajlar ve konu başlıkları var.
Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un 1. Dünya Savaşı esnasında mensubu
olduğu Teşkilat-ı Mahsusa adına Almanya’ya davet edip Osmanlı-Almanya
ittifakına karşı savaşan Müslüman askerleri nasıl ikna ettiğini ilgi ile okuyacaksınız.
Azerbaycan-Ermenistan savaşında Ermeniler tarafından esir alınan 5 bin
Azeri Türkünün akıbetiyle ilgili haber dosyamızı soluksuz takip edeceğinize
eminiz.
Bu sayımızda 12 Eylül’ü Türk Milliyetçilerinin gözüyle anlatan ilk sinema filmi
olan KAFES’in oyuncuları ve yapımcısı ile yaptığımız özel söyleşiyi ve yine
bir Güneydoğu Gazi’mizin başından geçenleri anlattığı özel röportajı merakla
okuyacağınızı düşünüyoruz.
Kamuoyunda ‘’Yörük Ali Paşa’’ olarak bilinen Emekli Tuğgeneral Ali Aydın ile yargılandığı Balyoz Davası ve terör hadiseleri üzerine keyifli bir söyleşi
yaptık.
‘’Türkler’’ sayfamızda Karapapak Türkleri’ni mercek altına altık.
PKK-Ermeni ilişkilerini yakından inceleyen ve bazı gerçekleri kanıtlarıyla ortaya koyan özel araştırma dosyamızda, terör örgütünün gerçek amacını, örgütü yöneten Ermenileri daha yakından tanıyacaksınız.
KAMUTÜRK’ün bu sayısında; toplu sözleşme masasında memurların iradesini bir kere daha satan sarı sendikanın ‘enflasyon oyunu’ ile kamu çalışanlarını nasıl zarara uğrattığını ve Türkiye Kamu-Sen’in bu ‘satış’ hikâyesine karşı
verdiği mücadeleyi okuyacaksınız.
Afrika’da halen Türklerin yaşadığını, hâlâ Türk geleneklerini yaşattıklarını biliyor muydunuz?
Nijer’de kökleri Osmanlı Padişahı Yıldırım Beyazıt’a dayanan siyah tenli
Agadez Türklerini yazdık. Bölgede ‘İstanbullular’ olarak adlandırılan Agadez
Türklerinin tarihini, yaşamlarını ve Türkiye’ye bakışlarını okurken çok duygulanacağınıza eminiz.
Sözü daha fazla uzatmadan siz değerli okuyucularımızı dergimizin yeni sayısıyla baş başa bırakırken, sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz.
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İsmail KONCUK
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı
Malum sendika kamu çalışanlarını 2013 yılında 123
liraya pazarlamıştı. 2016 yılı için yüzde 6+5’e, 2017
yılı için ise yüzde 3+4’e yine pazarladı.
Siyasi iktidarla yakın temas kuranlarla toplu sözleşme
masasına oturulamayacağını, ne memurların ne de
emeklilerin yüzünün gülemeyeceğini her zaman söylüyorum.
2013 yılında imzaladıkları toplu sözleşmenin her gün
yeni bir defosu ortaya çıkıyor.
2013’te imzaladıkları metindeki bir madde tam skandal! Bu maddeye göre 2015 yılında kamu çalışanlarına ve emeklilerimize ‘öngörülen kümülatif zammın
üzerinde bir enflasyon oluşursa enflasyon farkı’ ödenecek.
Yani 2015 yılında yüzde 3+3’lük zam verildi. Temmuz ayında enflasyonun öngörülenin üzerinde çıkması nedeniyle 1,76’lık enflasyon farkı verildi.
Eğer 2013 yılında imzalanan toplu sözleşmenin bu
maddesi Memur-Sen tarafından değiştirilmemiş olsaydı 2015 yılında enflasyonun yüzde 6,1’i geçmesi
durumunda enflasyon farkını alacaktık.
2013 yılında imzalanan bu toplu sözleşme madde-

sini değiştirmişler. 2013 toplu sözleşmesinde enflasyon farkı verilmesi için enflasyonun öngörülen
maaş zammını geçmesi gerekiyor. Bu toplu sözleşmeye 2015 yılında enflasyon farkı verilmesi için
enflasyonun memurlara verilen tüm zamların kümülatif toplamını, yani yüzde 3+3 ve yüzde 1,76’lık
enflasyon farkının toplamını geçmesi gerekiyor.
Peki bu hükmü değiştirince ne oluyor? 31 Aralık 2015
tarihinde gerçekleşen enflasyona göre biz enflasyon farkı alacağız. Şu ana kadar gerçekleşen enflasyon yüzde 7,95 iken aldığımız zam yüzde 7,9 olarak
görülüyor. 2013 yılında hazırlanan toplu sözleşme
maddesi 2015 yılında değiştirildiği için yüzde 1,76 da
üzerine konularak ”toplam memura verilen zammın enflasyonu aşması halinde enflasyon farkı
verilecektir” deniliyor. Eğer eski madde olsa idi,
yüzde 6,1’lik oranın üzerinde bir enflasyon çıkarsa
31 Aralık tarihinde aradaki fark enflasyon farkı olarak
verilecekti. Ama yüzde 6,1’lik oranın üzerine yüzde
1,76’lık oranı koyuyorlar ve yüzde 7,9’luk oran çıkıyor. Şimdi ise 31 Aralık tarihinde, enflasyon yüzde
7,9 oranını aşmaz ise enflasyon farkını alamayacağız.
Kümülatif olarak hem kamu çalışanı hem emeklimizin
yüzde 1,8 oranında kaybı var demektir.
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BAŞYAZI
Bir sendikanın hukuken 2013 yılında imzalamış olduğu toplu sözleşme hükümlerini, 2015 yılında yapılan
toplu sözleşmeyle değiştirme hakkı yok. Bunlar kapsam dışında olan bir maddeyi değiştirerek 2015 toplu
sözleşme zamanında yeniden yapmışlar. Kaybettiğimiz yüzde 1,8’lik oranı Memur-Sen Genel Başkanı mı
karşılayacak?

Bunlar acemi, bunlar
sendikacılığı bilmezler!

Bana “kaşar” ifadesini kullanan zata sesleniyorum;
kaşar olmak, kazma olmaktan daha iyidir. Yaptıklarını
açıklamak yerine, bana hakaret etmeyi tercih ediyor.
Hem memuru, hem emeklileri ayda 50 lira zarara
soktuğunun hesabını vermekten kaçınıyor. Memuru
ve emekliyi mağdur eden bu rezaleti nasıl görmediklerini ve olayın farkına nasıl varmadıklarını sorduk
kendilerine.
Yine soruyoruz, eğer aldatıldıysa çıksın söylesin, memurdan emekliden özür dilesin, ”Ben kandırıldım”
desin.

O sendikanın başkanı toplu sözleşme masasında Türkiye Kamu-Sen’in olmaması gerektiği yönünde açıklama
yaptı. Amacı bizi toplu sözleşme masasından uzaklaştırmaktı. Biz de bu yaptığının hata olduğunu anlatmaya
çalıştık. Bizim tecrübemizden, bilgimizden yararlanması
hususunda uyarıda bulunduk ama maalesef dinlemedi.

Eğer baskıya uğradıysa onu da söylesin.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye Kamu-Sen’i toplu sözleşme masasından sildiğini söyledi.

Biz de diyoruz ki, o övündüğün üyelerinden bari özür
dile. Bunları yapabilmek büyüklüktür. İsmail Koncuk’a
hakaret etmek senin yaptığın hatayı ortadan kaldırmaz.

Bir sendikanın görevi, diğer bir sendikayı toplu sözleşme masasından silmek midir?

“Baskıdan dolayı böyle bir değişikliğe imza attım” desin.
Çıkıp diyorlar ki, “850 bin üyemiz var hedef 1 milyon üye!”

Memuru ve emekliyi zarara uğratan yaptıkları tarihi
skandalı ortaya çıkarınca, bizi neden masada görmek
istemedikleri de ortaya çıkıyor. Yaptıkları tarihi skandal, memurların ve emeklilerin aylık ortalama 50 lira
zarara uğramasına neden oldu.

Daha toplu sözleşme başlamadan, “Türkiye Kamu-Sen niye masada?” dediniz? Halbuki bizim bilgi
birikimimizden faydalanmak isteseydin, bu skandal
hatayı sana yaptırmazdık ve zamanında uyarırdık. Bizim dahi bilmediğimiz, görmediğimiz toplu sözleşmeyi kapalı kapılar ardında imzaladınız.

İnşallah cebimizden alınan
parayı geri alacağız

Bir sendikanın toplu sözleşmede kabul edilen bir
maddeyi böylesine sorumsuzca, kamu çalışanlarını ve
emeklileri zarara uğratmak pahasına değiştirme hakkı
yoktur. Bunu düzeltmek için Türkiye Kamu-Sen olarak dava açtık.

Türkiye Kamu-Sen olarak uzun süredir bu konuyu
gündeme getiriyoruz ve bu maddeye imza atan sendikadan bir açıklama beklediğimizi ifade ettik.

İnşallah cebimizden alınan parayı geri alacağız.

Malum Genel Başkan’dan ses yok. Konuyla ilgili bir
açıklama yapacağına, bu skandalı gündeme getiren
şahsıma hakaret etmeye kalkışıyor.

İnşallah bu davayı kazanacağız, o zaman da biz “Memur-Sen bozar, Türkiye Kamu-Sen yapar” diyeceğiz.

Ben kendisine hakaret etmiyorum. Yaptıklarından
dolayı kendisine “acemi” dedim.

Allah’tan Türkiye Kamu-Sen var.
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Röportaj: Yusuf Ziya Erarslan

Teröristin kurşununa değil, sisteme yenildi

GAZi’YE

BÜYÜK VEFASIZLIK!
Kars’ta askerlik yaparken teröristlerin pususunda 6 kurşun yedi, iki
kulağını kaybetti… Devlet işitmesi için protez almayınca kredi çekti.
Borcunu ödeyemedi, gazi maaşına haciz konuldu. Tefecilerin eline
düştü! Hayatı kabusa döndü… Gazinin yürekleri sızlatan sözleri:
“Keşke o gün şehit olsaydım!”
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Nasıl gazi oldunuz? O gün neler yaşandı?
Gazi Ahmet Solmaz: 1995 yılında Kars’ın Kağızman
ilçesinde uçaksavar çavuşu olarak vatani görevimi
yapıyordum. O gece saat 22.00’de teröristler pusu
kurmuştu. Sabahın ilk ışıklarına kadar çatışma sürdü.
Pusuya rağmen şehit vermedik. Teröristleri 3 ayrı tepeye keskin nişancı yerleştirmişler. Sabahın ilk ışıklarında keskin nişancı teröristlerin ateşinde ilk ben
vuruldum. Vücuduma 6 kurşun isabet etti. Öldürmeyen Allah öldürmüyor. Beni helikopterle Diyarbakır
Askeri Hastanesi’ne sonra Ankara GATA’ya götürmüşler. 6 ay yoğun bakımda kaldım. Tedavim bitti ve
sonrasında kulaklarım duymuyordu ve konuşamıyordum. Gazilik şeref ve onurdur, şehitlik rütbedir. Keşke şehit olsaydım. O mertebeye yükselip ölümsüz
olmak isterdim. Ama olmadı… Gazi oldum… Buna
da çok şükür.
Sonrasında neler yaşadınız? Asıl zorlu süreç
bundan sonra başlıyor sanırım?
Gazi Ahmet Solmaz: Yeniden toparlandım, iyileştim
ama kulaklarım duymuyordu. Bunun için işitme cihazlarının da bir faydası yoktu. Doktorlar duymam
için tek çarenin kafama protez cihazı taktırmak olduğunu söylediler. Bu işitme cihazı değil, kafa derisinin
altına yerleştirilen çarpışma ile ses sağlayan özel bir
cihaz. Tabi bu cihaz Türkiye’de yoktu. Cihaz yurt
dışından geliyor ve Türkiye’de sadece tek bir firma
satıyor. Devlet diyor ki ‘Ya kendi paranla o protezi
alırsın ya da sıranı beklersin!’ Duymadan konuşamadan ne kadar sıra bekleyebilirsin ki? Benim sıra
bekleyecek zamanım yoktu. Protezi alabilmek için
çeşitli bankalardan toplam 80 bin TL (eski para ile
80 milyar) kredi çektim. Bu kredinin geri dönüşümü faiziyle birlikte 250.000 TL’yi buldu. Çok acılar
yaşadım. Hala kredi ödüyorum. Maaşıma ve bana
kefil olanların maaşlarına haciz geldi. Banka borcunu ödemek için tefecilerin eline düştüm. Tefecilerden borç para aldım. Kimseden yardım istemedim,
dilencilik yapmadım, kapı kapı dolaşmadım. Benim
4 çocuğum var. Onlar aç kalmasın diye bunu yapmak
zorunda kaldım.
Devlet size hiç ödeme yapmadı mı?
Gazi Ahmet Solmaz: Devlet diyor ki, ‘Senin hayati
tehliken yok. Duymak için ‘keyfine cihaz almışsın.’
Devlet 20 bin TL ödedi o da 1.5 yol sonra yani ben
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bankadan 80 bin TL kredi çektikten sonra. 5 bankadan
ayrı ayrı kefiller göstererek 80 bin lira kredi çekmişim, sonra borcu ödeyemeyince gazi maaşıma haciz
koymuşsun. Ben ve ailem perişan olmuşum. Emekli
Sandığı’na dava açtım ve dava hala sürüyor. Bir gazinin
devletle mahkemelik olması ne kadar doğru? Soruyorum size, devlete yakışır mı bu!
Şehit yakınlarına ve gazilere yeterince destek
veriliyor mu?
Gazi Ahmet Solmaz: Sizce veriliyor mu? (Gözleri
doluyor, sesi titriyor) Bana bir seyahat kartı verdiler.
İstanbul’da yaşıyorum, ücretsiz seyahat edemiyorum.
Gaziler sahipsiz, gaziler çok sıkıntıda. ‘Gazilere şunu
verdim, bunu verdim’ diye reklam yapıyorlar. Biz reklam olmak istemiyoruz. Gazi isek gazi gibi yaşamak istiyoruz. Protez mi gerekiyor, bunu devlet olarak sen
alacaksın. Biz devletten para pul servet istemiyoruz.
Sadece gerekenin yapılmasını bekliyoruz.

Devlet gazisini neden yarı yolda bırakır?
Gazi Ahmet Solmaz: Birincisi; gazilerin bir yasası yok.
Engelli biri hangi haklara sahipse gazilerde sadece o
haklara sahip! Yani gazinin engelliden bir farkı yok. 60
yaş üzerine de, engelli birine de maaş veriliyor, gaziye
de. Bizim bir farkımız yok! Kore ve Kıbrıs gazileri için
yasal düzenleme var ama bizim gibi terör gazileri için
bir mevzuat yok. Yasaya göre biz gazi değiliz!
İkincisi; şehit aileleri ve gazilerle ilgili dernekler hükümetin emrinde! Sorunlarımız gündeme gelmiyor. Bizler doğruları söylediğimiz zaman satın alınan bu dernekler bizi yalanlıyor. Bizi savunacak kimse yok. AK
Parti dernekleri satın almış!
Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı?
Gazi Ahmet Solmaz:

Ne diyeyim; vatan sağ olsun!
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Türkiye Kamu-Sen Şehit Yakınları ve Gaziler Komisyonu Başkanı
Gazi Abdullah Gazioğlu:

‘’GAZİLERİN BİR KANUNU YOK!’’
Gaziler neden protez sorunu yaşamaktadır?
01.10. 2014 tarihinde yürürlüğe giren Sağlık Uygulama Tebliği’nde (SUT) değişiklik yapıldı.
Bu tarihten önce 3713 Terörle Mücadele Kanunu kapsamında ortez-protez kullanan gazilerimizin ihtiyaçları sınırsız olarak karşılanırdı. Bu tarihte yapılan SUT’ta değişiklik yapılarak gazilerin kullandığı protez ücretleri için bir liste oluşturuldu. Bu liste dışındaki protezleri-ortezler
karşılanmıyor.
Bu vatan uğruna gözünü kırpmadan ölüme koşan kahraman gazilerimize neden malul olunca
kısıtlama getiriliyor?
Eğer ki burada bir istismar var ise oto kontrol sistemi getirmek devletin görevidir. Devlet
burada maalesef camiayı mağdur etmiştir.
Şehit gazi mevzuatı hakkında bilgi verir misiniz?
Türkiye Kamu-Sen Şehit Yakınları ve Gaziler Komisyonu olarak teklif ettiğimiz ve beklentimiz
odur ki; gaziliğin ve şehitliğin bir kanunu olsun.
Bizler, Terörle Mücadele Kanunu gereği bölücü terör unsurları ile yapılan mücadelede yaralananlar ‘malül gazi’ olarak emekli edildik.
Neden böyle bir kanuna ihtiyaç var diye sorarsak? İlerleyen zamanlarda biri çıkıp, ‘’Ben 3713
Sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nu kaldırıyorum’’ dediği zaman o vakit bizim konumumuz
adımız ne olacak? Engelli mi sayılacağız.
Ki o dönemde Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, ‘’Çözüm süreci iyi gidiyor, 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu gerek yok kaldırabiliriz’’ diye basına demeç verdi. Kimlik kartlarımızdaki
Gazi ibaresi kaldırıldı.
2014 yılında ücretsiz seyahat kartlarımızda yazan ‘’Gazi’ ibaresi kaldırıldı, ‘vazife malülü’ yazan bir kart ile değiştirildi. Tüm bu gelişmeler gazilerimizi çok üzdü.
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Yusuf Ziya ERARSLAN
Gazeteci - Yazar

Bu Haber-Araştırma
dosyasında kanlı terör
örgütünün gerçek
kimliğini, kendisini
‘Kürt hareketi’ olarak
yutturan bölücü
örgütün Ermenilerle
bağlantısını ve PKK’nın
Kürtlere yönelik
acımasız katliamlarını
belgeleriyle açıklıyoruz.
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PKK-ERMENİ
İLİŞKİSİ VE
ARTİN AGOPYAN
GERÇEĞİ!
Abdullah Öcalan'ın doğduğu şehir olan Şanlıurfa'nın
Ömerli (Amara) köyü eski bir Ermeni köyüdür ve
1915 sürgün olaylarında köy halkı yıllardır yaşadığı
topraklar Amara'yı terk etmemek için kimliklerini
ve dinlerini değiştirerek Amara'da yaşamaya devam
etmişlerdir. (Ayrıca o bölgelerde buna benzer
olaylar çok sayıda yaşanmıştır ve şu anda o bölgede
Ermeni yaşamaktadır.) Bölücü başının babası
Ermeni’dir. Abdullah Öcalan'ın aile içindeki asıl adı
"Artin Agopyan"dır. Gerçek kimliği ortaya çıkmasın
diye bir gece Halfeti Nüfus Müdürlüğü’nü basmıştır.
Ve nüfus kütüklerinin hepsini yakmıştır. Ayrıca
Kürtçe de bilmiyor!
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BÖLÜM 1

Artin Agopyan
Neden ÖC-ALAN oldu?

Bölücü terör örgütü PKK ile ilgili şimdiye kadar çok
sayıda kitap yazıldı, yüzlerce hatta binlerce makale,
bilimsel, tarihi ve siyasi yayınlar yapıldı. Ancak kanlı
örgütün elebaşı Abdullah Öcalan’ın gerçek kimliği ve
PKK’nın Ermenilerle irtibatını ortaya koyan çok fazla
yayın yok!
‘Kürtlerin önderi’ olduğu iddia edilen Abdullah Öcalan
diğer adıyla ‘Apo’ Kürt mü?
Bu onun gerçek ismi mi?
Hemen söyleyelim…
Apo ne Kürt, ne Kürtlerin önderi, ne bu gerçek adı, ne
de PKK bir Kürt hareketidir!
Gerçek adı ‘’Artin Agopyan’’
Kökeni Ermeni…

PKK ise Ermeni terör örgütü Hoybun ve daha sonra
kurulan Asala’nın devamıdır.
Eşkıya başı eski bir Ermeni Köyü olan Şanlıurfa'nın
Ömerli (Amara) Köyü’nde doğdu.
1915 olaylarında Ermeniler tehcire tabi tutulurken, ailesi Amara'yı terk etmemek için kimliklerini ve dinlerini değiştirdi, kendilerini Kürt olarak tanıtıp bölgeden
ayrılmadılar. (O bölgelerde buna benzer olaylar çok
sayıda yaşanmıştır ve şu anda o bölgede Ermeniler yaşamaktadır.) Bölücü başının babası Ermeni’dir. Abdullah Öcalan'ın aile içindeki asıl adı "Artin Agopyan"dır.
Gerçek kimliği ortaya çıkmasın diye bir gece Halfeti
Nüfus Müdürlüğü’nü basmıştır. Ve nüfus kütüklerinin
hepsini yakmıştır. Ayrıca Kürtçe de bilmiyor!
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KÜRTÇE BİLMEDİĞİ NASIL ORTAYA ÇIKTI?
31 Mayıs 1999 günkü duruşmada söz alan bir şehit babası. Başbağlar katliamında oğlunu kaybeden Ahmet
Beşkardeş, İmralı'daki yargılanması sırasında, Abdullah Öcalan'a hitaben Kırmanç (Kürt) ağzı ile "Ez Kırmanç im" diye başlayıp "Sen Kürt değilsin, Ermeni'sin. Eğer Kürt isen, ben şimdi seninle Kürtçe
konuşuyorum, bana Kürtçe cevap ver!.." dedi.
Ama hiçbir cevap alamadı. Böylece "Apo" diye bilinen
katilin aslında Ermeni olduğu bu şehit babası tarafından yüzüne haykırıldı ve kayıtlara geçti.

ŞEMDİN SAKIK, BÖLÜCÜBAŞINI NASIL
TARİF EDİYOR?
"Parmaksız Zeki" kod adlı Şemdin Sakık… Bir zamanlar Apo'nun en yakın arkadaşı, sağ kolu, kankası,
asistanıydı. Apo’nun akrabası yani hatta kayınbiraderi.
Sakık, 18 yıl dağlarda PKK eylemleri yönettikten sonra
Kuzey Irak'ta yakalandı, Türkiye'ye getirildi, yargılandı
ve mahkûm edildi.
Kaldığı Diyarbakır Cezaevi'nde kaleme aldığı, "Şemdin Sakık'tan Mektuplar" adını verdiği bir kitap yazdı.

Kitabın 202'nci sayfasında Abdullah Öcalan için şöyle
diyor: "Hangi milletten olduğu anlaşılmadığı gibi
hangi dine mensup olduğu da bir o kadar muğlaktır. Bir bakarsınız ki, İslam Dini'ne sarılmış,
bir bakarsınız Papa'dan daha fazla İsevi olup çıkmış. Hatta kendisiyle Hz. Musa arasında benzerlikler kuracak kadar Yahudileşmiş çıkmış. Bazen
Sünni, bazen Alevi, bazen Harici'dir."
Abdullah Öcalan, Ermenilerle ilgili kendisine yöneltilen bir soruya şu cevabı veriyor: “Babam tabii onların
dostu idi. Kesin Ermeni dostu idi. Ve o terbiyeyi biraz
da ondan aldım. ” (21.12.1992 Lazkiye konuşması)
Sözde özgür olmayan Kürtleri bağımsızlığa kavuşturacağı iddiasıyla Kürtleri öldüren Ermeni dönmesi Artin
Agopyan (Abdullah Öcalan) esasen Türk’e olduğu kadar Kürt’e de düşman olan bir maşadır.
Türk Tarih Kurumu eski Başkanı Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu da ünlü Ermenilerin şeceresini çıkardığı çalışmasında, PKK’nın 35.000 kişinin kanını ellerinde ve
olmayan vicdanında taşıyan İmralı canisinin Ermeni
olduğunu açıkladı.
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BÖLÜM 2

Karayılan'ın Telefon Hattı
Ermenistan’da Çıktı!
Terör örgütü PKK/KCK'nın elebaşı Murat
Karayılan'ın kullandığı telefonların Ermenistan Dışişleri Bakanlığı'nın telekomünikasyon merkezine bağlı olduğu ortaya çıktı.
Azerbaycan'da yayın yapan "Bakü Haber"
adlı internet sitesinde, "Tahir Tağıyev" imzasıyla neşredilen "Askeri İstihbarat, Ermenistan-PKK Anlaşmasına İlişkin Şok Deliller
Buldu" başlıklı bir haberde çok çarpıcı bilgilere yer verildi.
PKK/KCK Başkanı Murat Karayılan'ın kullandığı telefonların Ermenistan Dışişleri
Bakanlığı'nın telekomünikasyon merkezine

bağlı olduğu bilgisinin de yer aldığı söz konusu haber şöyle: "Ermenistan'ın yakın işbirliği içinde bulunduğu terör örgütlerinden
biri de uzun yıllardan beri Türkiye'de silahlı
eylemlerde bulunan PKK'dır. Gelişmeler, Ermenistan ile PKK'nın son dönemde daha da
yakınlaştıklarını gösteriyor. Strateji uzmanları, PKK'nın, Azerbaycan ile savaş durumunda olan Ermenistan'da geniş imkânlar elde
etmesini dikkat çekici buluyorlar. Bir süre
önce Ermenistan'ın kontrolü altındaki Dağlık
Karabağ'da askeri eğitim aldıktan sonra Türkiye'ye geçip terör saldırıları gerçekleştiren
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PKK militanlarına dair bazı haberler medyaya yansımıştı. Ermenistan'ın bugün PKK'nın
ana lojistik üssüne dönüştüğü, Ermenistan
ile PKK arasında gizli bir işbirliği anlaşmasının bulunduğu da ileri sürülen iddialar arasında. Söz konusu anlaşmaya göre; Ermenistan PKK'ya, kullanmak üzere her ay belli
sayıda vize hakkı tanıyor. PKK'lı militanlar,
her ay ayrılan vize sayısına göre kimliklerini
Ermenistan'ın Paris Büyükelçiliği'ne veriyor
ve oradan vize alıp istedikleri ülkeye gidebiliyorlar.
Ermenistan, PKK'ya silah, para ve benzeri
yardımlar da sağlıyor. Ayrıca, çatışmalarda
yaralanan veya hastalanan teröristlerin Ermenistan hastanelerinde tedavi olmalarına
da yardımcı oluyor. Terör örgütünün sorumlusu Murat Karayılan'ın telefon görüşmelerinin takibinden, onun Armtelekom'dan
hizmet aldığı anlaşıldı. Bununla birlikte, Ka-

rayılan'ın telefonlarının Ermenistan Dışişleri
Bakanlığı'na ait telekomünikasyon merkezine bağlı olduğu da kesinleşti. Bütün bunlar,
PKK'nın Ermenistan'la yakın işbirliği içinde
olduğunu ortaya koyuyor.
PKK üyelerine, Ermenistan Ulusal Güvenlik Bakanlığı ve polisinin her türlü yardımda
bulunduğuna dair de çok sayıda kanıt elde
edildi. Geçmişte, Türkiye'de terör eylemleri
gerçekleştiren aşırı ırkçı 'Daşnaksutyun' ve
'Hınçak' adlı Ermeni partilerinin üyeleri de
PKK ile yakın temas içerisinde bulunmaktadırlar. Öte yandan, PKK'lılar Erivan yakınlarındaki kamplarda da eğitim görüyorlar.
PKK'lı teröristleri, Ermeni subayları ile Dağlık Karabağ savaşının eski muharipleri eğitiyor, daha sonra onlara silah veriliyor. Resmi
kayıtlarda ise, söz konusu silahlar kullanımdan çıkarılmış olarak gösteriliyor."
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BÖLÜM 3

Pkk-Ermeni Bağlantıları
Bu konuda kaleme alınmış bir analiz yazısında çok
çarpıcı tespit ve iddialara yer veriliyor: ‘’PKK’nın
Ermenistan’la gizli ilişkilerinin olduğuna dair fikirler,
Türkiye’de ilk kez dile getirilmiyor. Terör örgütünün
terörizmi destekleyen bu ülkede kamplarının mevcut
olduğu, teröristlerin uzun yıllar boyunca Ermenistan’da barındığı ve eğitim aldığı somut kanıtlarla belirlendi. Bazıları ise PKK’yı aslında Kürt hareketi olarak
değil, sadece Ermeni lobisinin Türkiye’ye karşı etkinliğinin sonucu olarak nitelendiriyor. PKK’nın Ermeni
ASALA terör örgütünün dağılmasından hemen sonra oluştuğuna dikkat çeken Türk Tarih Kurumu eski
Başkanı Yusuf Halaçoğlu, “Derin Sol” kitabının yazarı
Hakkı Öznur, Milli Gazete‘nin köşe yazarı Mehmet
Şevket Eygi, PKK’nın doğrudan Avrupa’daki Ermeni
lobisi tarafından yaratıldığını, böylece Kürtlerin bir

araç olarak kullanılarak “Büyük Ermenistan” arzusunun gerçekleştirilmek istendiğini düşünür. Terör
örgütünün yönetiminde 300’e yakın “gizli Ermeni”nin (kimliklerini Kürt, Türk isimleri altında gizleyen
etnik Ermenilerin) yer aldığını, toplamda ise PKK’da
2 binden fazla Ermeni’nin çeşitli düzeylerde görev
aldığını bildirirler. Yusuf Halaçoğlu bunlar arasında
PKK’nın lideri Abdullah Öcalan’ın (Artin Agopyan),
uzun yıllar terör örgütünün ikinci kişisi olmuş Şemdin
Sakık’ın, onun kardeşi -şu anda Ağrı Belediye Başkanı
ve 2011 yılında Türkiye Parlamentosu’nda “Ermeni
soykırımı” kelimesini kullanmış- Sırrı Sakık’ın, HDP
Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş’ın ve birçoklarının adlarını sıralar (“Halaçoğlu: PKK’lıların Yüzde Sekseni
Ermeni”, http://www.gundem.be/tr/turkiye/halacoglu-pkk-lilarin-yuzde-sekseni-ermeni). Buradan varı-
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Papa’nın ilgili beyanatını savunan ve “soykırım” iddialarını kabul eden HDP, Türkiye ile Ermenistan’ın yakınlaşmasında oldukça çıkarlıdır ve bu amaçla çeşitli
projelerde yer alıyor.
ABD ve İsviçre’nin Türkiye’deki büyükelçiliklerinin
de desteği ve Ermeni sivil toplum kuruluşlarının katılımı ile Kars’ta ve diğer kentlerde çeşitli “kültürel”
projeler gerçekleştirilir, Ermeni müzisyenler konserlere davet edilirler. Türkiye’de durumun gergin olduğu bir dönemde HDP’nin bir kolu olan Barış ve
Demokrasi Partisi’nin Van Büyükşehir Belediyesi eşbaşkanları Hatice Çoban ve Bekir Kaya, 3 Ağustos’ta
6. Pan-Ermeni oyunlarının açılışına katılmak için Erivan’ı ziyaret etti, Ermeni “soykırımı” anıtını ziyaret
etti ve Serj Sarkisyan’la görüştü.

lan sonuç şudur ki; “Ermeni meselesi çözümlenene
kadar, PKK terörü de sona ermeyecektir.”

HDP, ERMENİLER’İN PARTİSİ Mİ?
2015 yılı Eylül ayında Türkiye’nin geçici hükümetinin
Avrupa Birliği Bakanı HDP’li Ali Haydar Konca’nın
Ermeni “soykırımı”nı tanıdığını ifade etmesi büyük
tepki doğurdu. Fakat HDP’nin faaliyetine göz atıldığında, bu adımın şaşırtıcı olmadığı görülüyor. Kendini
sadece Kürtlerin değil, “Türkiye’nin partisi” olarak
adlandıran ve PKK’nın siyasi kolu olan HDP içinde
çok sayıda Ermeni var. Önceleri Türk ve Kürt isimleri altında gizlenen bu Ermeniler, şimdi kendi kimliklerini açıkça beyan ediyor. Onlar Ermeni “soykırımı”nın devlet tarafından tanınmasını, Ermenistan’la
sınırların açılmasını talep ediyorlar. Aslında “Hepimiz
Ermeniyiz” sürecini başlatanlar da işte bunlardır. Siyasi süreçlere etki etme beklentilerini ise HDP’ye
bağlıyorlar.
Kendini barış ve demokrasi partisi olarak ilan eden
HDP, Ermenilerin taleplerini açıkça destekliyor. Avrupa Parlamentosu’nun Ermeni “soykırımı” kararını,

Türkiye’de 7 Haziran parlamento seçimlerinden
önce Avrupa Ermeni Federasyonu bir bildiri yayınlayarak, “Avrupa’daki Türkleri HDP’ye oy vermeye
çağırdı.” Almanya Ermeni Kilisesi de aynı adımı attı.
(“Avrupa Ermenileri HDP’ye oy istedi”, http://www.
yenisafak.com/secim-2015/avrupa-ermenileri-hdpye-oy-istedi-2145132). HDP eşbaşkanı Selahattin
Demirtaş ise, henüz 2013 yılında ABD’ye ziyareti sırasında, Amerika’nın Ermeni Ulusal Komitesi Başkanı
Aram Hamparyan’la kapalı kapılar arkasında görüşme
yaptı. Görüşmeden sonra Ermeni tarafı, “Türkiye’de
Kürt, PKK ve Ermeni halklarının işbirliği konularının
ele alındığını” bildirdi. İlginçtir, tüm kaynaklarını ve
faaliyetlerini Türkiye’ye karşı mücadeleye yöneltmiş
Ermeni diasporası ile ilişkiler hangi amaca hizmet
ediyor? Kürdistan Topluluklar Birliği Eşbaşkanı Bese
Hozat, 2014 yılı Ocak ayında “Türkiye’de barışa karşı çıkan Ermeni-Yunan-Yahudi lobisinin var olduğunu”
bildirdi. Bu bildiri HDP’deki Ermenilerde büyük rahatsızlık doğurdu.
HDP’nin seçim barajını geçmesi ve sonraki çalışmaları aslında Türk hükümetinin başlattığı barış sürecini
engelleyen önemli faktörlerden biri olarak kabul edilebilir. Türkiye’de güçlü ve istikrarlı devletin varlığını
kendilerine tehdit olarak görenler çeşitli adlar altında
buna engel olmaya çalışırlar. Şu anda temel konu ise,
Türkiye’deki 1 Kasım seçimlerinden sonra durumun
nasıl olacağıdır. HDP’nin yeniden seçim barajını geçmesi, kısa ve orta vadede Türkiye’de mevcut gerilimin devam etme olasılığını artırır.

18

BÖLÜM 4

Süryanilerin (Asurilerin)
Dini Merkezi ABD’den
Erbil’e
Asuri Ortadoğu Kiliseleri toplantısı Kürdistan Bölgesi’nin başkenti Erbil’de gerçekleşti. Toplantıda
Duhok’lu Metran Mar Gorgis, Ortadoğu Asuri Kiliseleri Başpiskoposu seçildi. 82 yıl sonra ilk defa Asurilerin dini merkezi ABD’den Erbil’e taşınmış oldu.
Kürdistan Demokratik Partisi (PDK) resmi sitesinde yer alan habere göre, Avrupa, ABD, Rusya, Hindistan, Avustralya, Yeni Zelanda, Suriye, Lübnan ve
Irak’tan gelen Asuri temsilcilerinin katılımıyla Asuri
Ortadoğu Kiliseleri toplantısı, Erbil’in Ankawa semtindeki Mar Yohana Memedan kilisesinde gerçekleş-
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ti. Toplantıda Kürdistan Bölgesi’ndeki Asuri Metran
Mar Gorgis, Ortadoğu Asuriler 121’inci Başpiskoposu seçildi. Bu seçimle birlikte 82 yıldan sonra ilk
kez Asurilerin dini merkezi Amerika’dan Kürdistan
Bölgesi’ne taşınmış oldu. Toplantıda ayrıca Asurilerin
Ortadoğu Temsilciliği’nin Kürdistan Bölgesi’ne kaydırılması kararlaştırıldı. Mar Gorgis, Güney Kürdistan’ın
Duhok kentinde dünyaya geldi. Bağdat’ta üniversite
öğrenimini tamamlayan Mar Gorgis, 20 yıldır Asuri
kiliselerinde Metranlık görevi yapıyor.

PKK’LILAR İSLAMİ İNANICINA GÖRE
DEFNEDİLMİYOR!
İslam düşmanı olduğu artık herkes tarafından bilinen
PKK’nın çatışmalarda öldürülen teröristleri İslami
usullere göre değil Hıristiyan ve Musevi inancına göre
gömülüyor.

1989’da güvenlik güçleri ile girilen çatışmada ölü ele
geçirilen “Hacer” kod adlı PKK’lı Behiye Yasit ile Sanya Uran, Cizre Mezarlığı’nda, başları “Güneş”e çevrili bir şekilde gömüldü. PKK’lı teröristlerin mezar
taşlarındaki “güneş” sembolü de dikkat çekiyor. Teröristlerin mezar taşlarında, Müslüman
mezarlarından farklı olarak “El Fatiha” ifadesi
yerinde “REVİYA ROJE” yazıyor.
Müslüman mezarları geleneksel olarak, Batı’dan Doğu’ya doğru hazırlanıyor ve cenazenin yüzü kıbleye
çevrilerek defnediliyor. Hıristiyan ve Musevi mezarlarında ise mezar Kuzey-Güney doğrultusunda kazılıp cenazenin yüzü batıya çevriliyor. Aralarındaki
İslam dinine mensup militanlarına orucu, namazı yasaklayıp, onları Zerdüştlük dinine yönlendiren örgüt,
son olarak İsveç’te, ateşe tapılan Zerdüştlük Tapınağı
açmıştı.
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BÖLÜM 5

PKK’nın

Kürt kökenli
vatandaşlarımıza
yönelik katliamları!
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ORTABAĞ KATLİAMI

KALKANCIK KÖYÜ KATLİAMI

22 Ocak 1987’de Şırnak ilinin Uludere ilçesine bağlı
Ortabağ köyünde düğün evine Pkk’nın gerçekleştirdiği bombalı eylem sonucu 2’si çocuk, 4’ü kadın
toplam 8 köylü vahşice katledilmiştir. Düğün evinin
damına çıkan kürtçü faşist terör örgütü Pkk üyeleri
düğündeki halka el bombalarıyla saldırmış, katliam
yaratmışlardır. 8 kişinin öldüğü katliamdan 15 kişi yaralı olarak kurtulabilmiştir. Bu vahşi katliamı, Pkk’nın
yayın organı ölen çocuk ve kadınların korucu olduğu
yalanını söyleyerek de olsa üstlenmiştir.

4 Ekim 1993 tarihinde, Siirt’in Şirvan ilçesine bağlı
köylere peş peşe baskın düzenleyen PKK’lı teröristler Kalkancık Köyüne roket ve ağır silahlarla saldırdı.
Saldırıda 3’ü kadın 3’ü erkek ve 4’ü korucu olmak
üzere 10 kişiyi katlettiler.

AÇIKYOL KATLİAMI
Terör örgütü PKK tarafından 7 Mart 1987 tarihinde Mardin’in Nusaybin ilçesi Açıkyol Köyü’nde 6’sı
çocuk 8 kişi kurşuna dizildi. Taranarak katledilmiş
çocuklar… Günümüzde devletin üzerine atılmaya
çalışılan bu ve benzeri katliamları PKK, kendi yayın
organında ağzından sular akarak üstlenmiştir.

ÇOBANDERE MEZRASI KATLİAMI
10 Ekim 1987 tarihinde Siirt’in Şırnak ilçesine bağlı
Çobandere mezrasını basan terör örgütü PKK, birçoğu yaşlı, kadın ve kundaktaki bebek olmak üzere
13 kişiyi katletti, 9 kişiyi ağır yaraladı. Eli kanlı terörist
grubu evlere roketatar ve el bombaları atarak kaçtı.

BEHMENİN MEZRASI KATLİAMI
9 Mayıs 1988 tarihinde Mardin’in Nusaybin ilçesi Taşköyü’nün Behmenin mezrasını basan PKK’lı teröristler; bir aileden 8’i çocuk, 2’si kadın 11 kişiyi öldürdüler, 2 çocuk ise ağır yaralandı.

PINARCIK KATLİAMI

SEKİ KÖYÜ KATLİAMI

PKK terör örgütü, 20 Haziran 1987’de Mardin’in
Ömerli ilçesine bağlı Pınarcık Köyünde 16’sı çocuk
30 kişiyi vahşice katletmiştir. PKK’lı teröristler, 20
Haziran saat 21:30 sularında 16 haneli ve 60 nüfuslu
Pınarcık Köyü’ne baskın düzenledi. Sayıları 30’u bulan PKK’lı grup köyü ablukaya aldı. Daha sonra köye
yayılan PKK militanları 16’sı çocuk 6’sı kadın 30 kişiyi
öldürdü.

HAMZABEY KATLİAMI

ÇİFTEKAVAK MEZRASI KATLİAMI
21 Eylül 1987’de PKK’lılar Şırnak’ın Güneyce Köyü
Çiftekavak mezrasını basıp, 2’si hamile 5 kadın, 4’ü
çocuk 11 kişiyi katlederek şehit etti, 2 kişiyi ağır yaraladı.

SAVUR KATLİAMI
21 Ocak 1994 tarihinde, Mardin’in Savur ilçesine
bağlı Ormancık ve Akyürek köylerine roket ve gaz
bombalarıyla saldıran PKK, 11’i çocuk 21 kişiyi katletti.

22 haziran 1992 tarihinde Batman’ın Gercüş ilçesine
bağlı Seki Köyü’nü basan faşist PKK’lılar, 8’i çocuk, 10
kişiyi vahşice katletti, 2 kişiyi ağır yaraladı.
30 Haziran 1993’te PKK’lı katiller Mardin Merkez
Yalım Köyü’ne bağlı Hamzabey Mezrası’nda gerçekleştirdiği katliamda Gökoğlu ailesinin evine roket atar
ile saldırdı ve 7 kişiyi katletti.

ÇOBAN KATLİAMI
28 Mart 1988 tarihinde Şırnak’ın Yağızoymak Köyü’nü basan terör örgütü PKK 9 masum çobanı boğarak, 350 koyunu ise bıçaklayarak katletti.

MİLAN MEZRASI KATLİAMI
Milan Mezrası Katliamı, terör örgütü PKK’nın yaptığı
en büyük ve en vahşi katliamlardan biridir. 3 günlük
6 günlük bebeklerin bile katledildiği baskında 25 kişi
şehit edildi.

YOLÇATI KATLİAMI
21 Mayıs 1987 tarihinde Diyarbakır’ın Lice ilçesine
bağlı Yolçatı Köyünü gece vakti basan bölücü terör
örgütü PKK militanları, köy öğretmeni Asım Özden’i
ve köyün imamı Mehmet Bayram’ı evlerinden alıp
kurşuna dizerek katlettiler.

‘’BALYOZ DAVASI
TSK’NIN TASFİYE PLANIYDI’’
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Röportaj: Yusuf Ziya Erarslan
Fotoğraflar: Berat Asa

E. TUĞGENERAL YÖRÜK ALİ
PAŞA: (ALİ AYDIN)

12 Eylül 1980… 28 Şubat 1997… 2011 Balyoz Davası…
O üç dönemde de mağdur olanlardan…
12 Eylül 1980 darbe sonrasında genç bir üsteğmen
iken ‘milliyetçi-Atatürkçü’ olduğu için tutuklandı. 35
gün işkence gördü. Askeri mahkemece aklanarak
tekrar mesleğe geri döndü.
28 Şubat’ta ‘milli ve manevi değerlere’ bağlı olduğu
için ‘irticacı’ ilan edildi. 2011 yılında da Tuğgeneral
rütbesiyle ‘darbeci’ ilan edilip Balyoz davası
kapsamında tutuklandı ve 32 ay hapis yattı.
Kamuoyunda ‘Yörük Ali Paşa’ olarak bilinen Emekli
Tuğgeneral Ali Aydın ile yaşadıklarını ve Türkiye
gündemini konuştuk.
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‘’SANIKLARIN HEPSİ PKK İLE MÜCADELE
EDEN SUBAYLARDI’’
- Paşam, internet sitenizdeki özgeçmişinize baktım. Subay olmanın çocukluk hayaliniz olduğunu
söylemişsiniz. Önce buradan başlayalım. Bu hayalin özel bir anlamı var mıydı sizin için? Niçin subay
olmak istediniz?
ALİ PAŞA: İlkokul, ortaokulu ve liseyi Adana’da okudum. Askeri lise değil sivil lise kaynaklıyım. Bizim millet milliyetçi millettir, biz asker milletiz. Askere ve askerliğe karşı sempatimiz vardır. Bir de biz Yörükler
jandarmadan çok çektik. Hem saygı duyardık, hem
korkardık. ‘Bizden de bir subay olsun’ dedik ve Harbiye sınavlarına girdik, kısmetmiş subay olduk. Yani
isteyerek severek subay oldum.
- 2011 yılında Balyoz davası kapsamında tutuklandınız, 32 ay tutuklu kaldınız ve daha sonra beraat
ettiniz. Bu davayı Nasıl yorumluyorsunuz?
ALİ PAŞA: Bununla ilgili bir sürü senaryo yazıldı ondan sonra bunu kurgulayanlar planlayanlar da ‘kumpas’ dedi. Ama gerçek şu ki böyle bir dava falan yok!
Öyle bir darbe teşebbüsü falan yok!. Bu tamamen bir
kurguydu. Bunu da biz yüksek sesle söylemiştik. Bakın
ben jandarma subayıyım. Biz diğer karacılar-denizciler
gibi garnizon subayı değiliz. Biz vatandaşın içindeyiz.
Vatandaşın nabzını tutarız. Sosyal bir sınıftır jandarma.
Şehirde polis, kırsalda biz aynı yetkiye sahibiz. Teknik
takip yapıyoruz, emniyet/asayiş hizmetlerinde bulunuyoruz. Bu davaların hepsi kurguydu. Biz o zamanda söyledik. Bakın Türkiye hiç bir milletin ve ülkenin
güçlü olmamasını isteyeceği bir coğrafyada bulunuyor.
Balkanlar’ın, Ortadoğu’nun, Kafkasya’nın tam göbeğindeyiz. Türkiye’nin güçlü bir ülke olması lazım. Türk
Ordusu kendi kendine yeterli bir ordu idi. Terörle
mücadelede rüştünü ispatlamıştı. 2002 yılında bunlar
iktidara geldiğinde terör sıfırlanmış, terörist başında
İmralı’yı getirilip bağlanmıştı. Teröristlerin kalan silahlı birlikleri ülkeyi terk etmişlerdi. O zamanlar kuzey
Irak’talardı. Bunlar önce dış güçlerinde etkisiyle efendim yok ‘Demokratikleşme Projesi’ dediler, sonra işte
‘Kürt Projesi’ dediler sonra ‘kardeşlik Projesi’ dediler,
sonra ‘Çözüm Süreci’ oldu! Buna karşı koyabilecek
tüm milli unsurları tasviye etmekti maksatları. Bunlardan bir tanesi de orduydu. Biliyorsunuz milli gücün
unsurları var. Milli gücün en önemli unsurlarından bir
tanesi askeri güçtür. Siyasi güç, ekonomik güç, askeri

güç, psikososyal güç, askeri güç. Bunlar milli gücün unsurları ama askeri güç önemli bir faktördür. Onun için
de silahlı kuvvetlerdeki milli unsurları tasviye etmek
ve kendi insanlarını getirmekti Balyoz ve Ergenekon
davalarındaki maksatları!

‘’ORDUNUN SAVAŞMA AZMİ VE KARARLILIĞI KIRILDI’’
- Ordu’yu biraz pasivize etmek miydi maksat?
ALİ PAŞA: Tabi tabii ki. Herkes şöyle der böyle der. Olmayan davalardaki şimdi mağduriyet edebiyatı yapanlar
şimdi ‘parelel’ diye düşman ilan ettikleri insanlarla birlikte işe koyuldular. Bunların yoldaşı olarak Amerika’da
var, İsrail’de var bu işin içinde. Hepsi var. Dertleri Türk
Silahlı Kuvvetleri içindeki milli unsurları tasfiye etmekti
ve bunu başardılar. Bunlar bakın ‘Cami bombalanacak’
dediler, efendim ‘Silahlı kuvvetlerdeki Alevi yapılanmayı temizliyoruz’ dediler. Yok öyle şeyler. Balyoz Davası
Türk Silahlı Kuvvetlerin tasfiye planıydı.
Bu davada mağdur olan üç çeşit subay vardır. Birincisi;
cumhuriyet değerlerine, Atatürk ilkelerine, Türklüğe ve
laikliğe bağlı olan sosyal demokratlar var. Bunlar % 42’ydı
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tutuklanan ve tasfiye edilenler içinde. İkincisi; Türkmen Aleviler var. Türklüğe ve cumhuriyete bağlıdırlar.
Bunların oranı da % 30 idi. Etti mi % 70. Geriye kalan
% 30’lük kesim maalesef Türk-İslam ülküsüne inanmış ülkücü- milliyetçi subaylardı. Bunlardan biri de benim. Maalesef bu üç grubu da tasfiye ettiler. Şu anda
Ordu’nun savaşma azmi ve kararlığı kırıldı.

Kuvvetlere mensubiyet şuuru ve silah arkadaşlığı bilinci zayıflatıldı, kırıldı. Bize acı geldi bu. Maalesef, ‘Ateş
olmayan yerden duman çıkmaz’ diyebilecek kadar basitleşen ihanet içerisinde olan arkadaşlarımız oldu.

‘’İLK ZAMANLAR BİZE TERÖRİST GİBİ
DAVRANDILAR’

- Moraller bozuldu tabi…

- Bu dava sizi, ruh dünyanızı ve hayatınızı nasıl etkiledi?

ALİ PAŞA: Elbette. Moraller bozuldu ve Türk Silahlı

ALİ PAŞA: Orada intihar edenler, kansere yakala-
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nanlar oldu. Orada ölenler oldu, ailesinden ayrılanlar
oldu. Çoluk çocuğu çok güç durumda kalanlar oldu.
Bu bir resmen zülümdü. Maalesef bu zulmü de ben
bunu görevdeyken de söylüyordum İngilizlerin Malta’ya gönderdiği vatanperverlerle, Balyoz Davasında
yargılanan vatanperver subaylar aynı kaderi paylaştılar.
Ben 19 ay askeri cezaevinde yani muazzaf general
olarak yattım. Son üç ayda emekli olduktan sonra Silivri Cezaevinde yattım. Tutuklandığımda Kastamonu
Bölge Jandarma Komutanıydım. Karargahım Kastamonu’daydı. Batıda Karabük, Bartın ve Zonguldak illeri
bana bağlıydı. Orta Karadeniz’de 445 km’lik sorumluluk alanımız vardı. Böyle bir emir komutayı sürdürürken, asayiş ve emniyetten sorumlu birinci derecede
komutanken tutuklanıyorsunuz. 15-20 kişinin kaldığı
ranza sistemli bir koğuşta akşam belli bir saatte sizin
emrinizdeki mehmetçik kapıyı üstünüze süngülüyor.
Ve acı olan emrinizdeki mehmetçik sizin emrinizdeki

subayınız, astsubayınız ziyaretçiniz geldiği zaman sizin
üzerinizi arayarak görüşme yaptırıyor.
Ben personeli suçlamıyorum. Ama bu nedir aslanı kediye boğdurmaktadır. Çok acılar yaşadık.
Hastaneye giderken bana kelepçe takmadılar ama
sanki bir terörist gibi önümüzde, arkamızda muhafızlar vardı. İlk zamanlarda bize terörist gibi davrandılar.

‘’12 EYLÜL’DE SUBAYDIM. TUTUKLANDIM. ÇOK İŞKENCELER GÖRDÜM’’
- Balyoz’daki savunmanızı incelediğim kadarı ile
Atatürkçülüğünüzü ve milliyetçiliğinizi zabıtlara geçirecek kadar haykırmıştınız. Fakat 12 Eylül
cuntası da o dönem sizi düşman ilan edip hapse
atmıştı. Bu nasıl bir çelişkidir?
ALİ PAŞA: O dönemde 12 Eylül ve kuruluşlar davasında yargılandım, tutuklandım. 35 gün sorguda kaldım,
bunun 33 gününde gözüm bağlıydı. Her türlü manevi
ve maddi işkenceye maruz kaldım. O dönemde de
muazzaf subaydım. Oğlum Oğuzhan henüz bebekti.
12 Eylül de bir Amerikan projesi idi.
- 12 Eylül ile Balyoz arasında bir bağlantı veya
benzerlik var mı?
ALİ PAŞA: Şöyle benzer tarafları var. Bakın o zaman
komünist dediğimiz insanlarla dövüşüyorduk değil mi?
O zaman kominist insanlar bile ‘Türkiye’ diyordu. Onlar ‘bağımsız Türkiye’ diyordu biz ‘milliyetçi Türkiye’
diyorduk ama ortak hedef Türkiye idi.
12 Eylül milliyetçilerin de solcuların da üzerinden silindir gibi geçti. Şu andaki mevcut adamlara, şimdi ‘Ilımlı
İslam’ diyenlere Amerika’nın ‘Yeşil Kuşak’ projesi kapsamında onlara hiç dokunulmadı ve bunlar bugün iktidara geldiler. Bu iş bu kadar basit!

‘’BİZ ANADOLU MÜSLÜMANLARIYIZ.
ORUÇ TUTARIZ, CUMA’YA GİDERİZ’’
- Ama iki dönemde de sizin tutuklu kalmanız enteresan değil mi?
ALİ PAŞA: Tabi ki enteresan. Ben üç dönemde de mağdur oldum. 12 Eylül’de milliyetçi kuruluşlar ve Ülkücü
Hareket davasından yargılandım. 28 Şubat döneminde
Kurmay Yarbay’dım. O dönemde de ‘irticacı’ dediler.
Neden dediler? Biz Yörük Türkmen çocuğuyuz. Bizim
milli-manevi değerlerimiz var. Biz Ramazan’da orucumuzu tutarız, Teravih’e de Cuma’ya da gideriz. Bizim
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irtica gibi bir şeyimiz yoktur. Biz Anadolu Müslümanıyız.
Aileden öyle gördük. 28 Şubat sürecinin yanlışıydı bu.
Mütedeyyin Müslümanlarla uğraşmaktan şimdi kravatlı irticacılara vakitleri kalmadı. O kadar işi abarttılar ki
biz o insanları küstürdük. Zulme uğradılar. Ama şu anda
‘Paralel Yapı’ denen grup; o dönemde biz mütedeyyin
Müslümanlara sahip çıkarken, onlar içki masalarında gezip askerleri alkışlıyorlardı. Aynı grup bakın bu dönemde
bize kumpas kurdu. Aynı adamlar bunlar. Nerden besleniyor? Şu anda bu adamların başı Amerika’da kontrol
altında değil mi? Bu adam şu anda neden bir İslam ülkesinde değil de Amerika’da? O zaman da Amerikan ulusal
çıkarlarına hizmet ediyorlardı, 28 Şubat döneminde de
Amerika’nın ulusal çıkarlarına hizmet ettiler, 12 Eylül döneminde de.
Sizde lütfen araştırın. Asla bunların İsrail ve Amerika
hakkında tek bir kelam ettiğini duyamazsınız.

‘’PKK İLE MÜCADELE EDEN SUBAYLAR SANIK OLDU’’
Bunlar milli unsurlara devamlı düşmanlardır. Atatürk’e
düşmandırlar. Kendi aralarında Atatürk’e ‘deccal’ diyecek kadar basit ve adileşmiştir bunlar. Şu anda yönetimde olanlar ise konuşmalarında hep ‘Mustafa Kemal
Paşa’ derler hiç ‘Atatürk’ demezler. Şimdi sıkıştıkları
için ‘orducu’ oldular. Çünkü bunlar terörle mücadele
değil müzakere ettiler. Çok acıdır Balyoz Davasında
sanık olan subay ve generallerin % 90’ı PKK’lı ile terörle mücadele isimlerdir.
Size örnek vereyim; Engin Alan Paşa, Apo’yu yurt dışından getiren komutandır. Sanık mı? Sanık. Ben üsteğmen iken gözaltına alındım. Gözaltından çıktım,
Yüksekova’ya gittim. Şemdinli basıldı, ilk intikal eden
bendim. Sanık mıyım? Sanığım. Şu anda giremedikleri
Cizre’den örnek vereyim. Yüzbaşı rütbesi ile PKK’nın
belini kıran kim Cemal Temizöz? Sanık mı? Sanık. Eruh
basıldığında olaya yerine ilk intikal eden Yüzbaşı İhsan
Balanlı Tuğgeneral rütbesi ile sanık. Bunları bilmek lazım, yani tarih tekerrürden ibaret. Milli mücadelede
Malta’ya sürgün edilen aydınlar ile Balyoz ve Ergenekon davasında tutuklanan-gözaltına alınan aydınlar
aynı gruptandı. Ama İngilizler bizimkilerden çok daha
adil yargıladılar, delil olmadığı için tuttular-tuttular
sonra bıraktılar. Nasıl bıraktılar ama onu biliyor musunuz? Mustafa Kemal Paşa milli mücadele yıllarında
Anadolu’da İngilizlerin subaylarını esir aldı. Ve dedi ki,
‘’Malta’daki adamların hepsi serbest bırakılana kadar

İngiliz subayları teslim etmem.’’
Bunları tarih yazıyor ama bizimkiler okumak istemiyorlar.
- Paşam bu yaşadıklarınızı kitaba dönüştürecek
misin?
ALİ PAŞA: Zamanı geldi mi hepsi çıkar…

‘’ÇÖZÜM SÜRECİ BOP’UN PARÇASIDIR’’
- Paşam açılım süreciyle ilgili ne düşünüyorsunuz?
ALİ PAŞA: Çözüm süreci ile ilgili söyleyecek bir şey
yok. Çözüm süreci BOP’un bir parçasıdır. Şu anda
mevcut olan adamlar televizyonlara çıkıp bangır bangır ‘BOP eş başkanıyım’ demediler mi? Çözüm süreci
çözülme sürecidir. Çözüm sürecinde taşları bağladılar
köpekleri serbest bıraktılar. Polis karakoluna, asker
kışlasına çekildi. Ya çok ilginçtir, bir maçta Türk bayrağı takan gençler var, polis geliyor onlara ‘karşı tarafı
tahrik ediyor’ diye bayrağı indirmesini istiyor. Polisler
bizim çocuklarımız, onları bu hale getirdiler. Ben Jandarma bölge komutanı iken telefonum dakika-dakika,
saat-saat takip ediyorlardı kanunsuz olarak. Konutta
ortam dinlemesi yapıyorlardı.
- Neden?
ALİ PAŞA: Ya işte ben teröristim ya, askerim ya! Ya
bakın dikkat ederseniz resmi törenler dışında şimdi
üniformalı subay-astsubayı sokakta görüyor musunuz?
İşte bunlar onun eseri. Gardaşım ben üniformamla,
elimde asamla general iken vatandaşın içine çıkıp çayımı içiyordum, yemeğimi yiyordum. Türk Silahlı Kuvvetleri bu olaylardan sonra rütbeli personelin dışarıya
resmi kıyafetle çıkmasını istemedi.

‘’HAKİMLER CÜBBE GİYMİŞ TETİKÇİLERDİ’’
- Öyle bir algı mı oluşturulmak istendi?
ALİ PAŞA: Tabi canım televizyonlarda, gazetelerde,
‘Cami bombalayacaklardı’ diye şöyle böyle manşet yapmadılar mı? Cami bombalayacak dedikleri
şeylerin hepsini Balyoz arşivinde görürsünüz hepsi
var. 2003’te olmayan cadde ve sokakları var gibi
gösterdiler. 2003’te darbe planları yapılıcak diye
emniyetli cep telefonu aldığımızı söylediler. Oysa
jandarmaya o telefonlar ilk defa 2009’da geldiği ortaya çıktı. Bu kadar gerçekleri görmezden geldiler.
Hukuk ilmini yok saydılar. Bu hakim-savcılar şimdi
kaçtılar gittiler. Kimi de kaçırıldı zaten. Bu hukuki
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bir süreç değildi zaten rövanş maçını alma derdiydi. Orada bizi yargılayan hakimler cübbe giymiş
tetikçilerdi.

‘’ÇÖZÜM SÜRECİ TERÖR ÖRGÜTÜNÜ
GÜÇLENDİRDİ’’
- Çözüm süreci konusuna devam edelim isterseniz.
Türkiye’de ciddi bir bölünme kaygısı var, yüz elliye
yakın şehidimiz var. Bu süreçleri nasıl değerlendiriyorsunuz?
ALİ PAŞA: Bu dönem geçmiş dönemlerde de yaşandı. Terörün en azgın olduğu zamanlarda ben Jandarma Genel Komutanlığı’nda terör olayları subayıydım.
1996-1997 Şırnak’taydım, sınır ötesi operasyona katıldım. Çözüm sürecinde teröristler mesafe aldılar. Neden? Eğitimlerini tamamladılar, yurt içine silah, cephane ve tonlarca patlayıcı soktular. Şu anda ki yöneticiler
bunun vebalinden kurtulamayacaklar ve yargılanacaklar. Neden yargılanacaklar?
Asker operasyon izni istemiş, vali bey vermemiş-ertelemiş! Bunların hepsi arşivde var. Bundan sonra asker
şehit olmuş, polis şehit olmuş... Bunlar vatana ihanet
değil mi?
Kararlılık gösterildiği an Türk ordusu ve Türk milleti
her zaman terörü yener. Bu gücü var. Ama devlette
kararlılık olursa. Biz gençlik yıllarımızda, Ülkü Ocaklarında yetiştiğimiz için, ’Milli devlet, Güçlü İktidar’
diyorduk. Diyarbakır’dan, Eskişehir’den uçak kalkıyor
gidiyor K. Irak’ta terör inlerini vuruyor, geri dönüyor.
Bizim özel harekât taburlarımız, komando tugaylarımız var.
Bakın ben 2000-2001 yılında Jandarma Genel Komutanlığı’nda Asayiş Daire Başkanı, Kurmay Albay’dım.
Hayata dönüş operasyonu yaptık. Basın açıklaması yapan Albay bendim. O zaman devlette tek dil hakimdi.
Başbakan’da, Genelkurmay Başkanı da Adalet Bakanı
da aynı şeyi konuşuyordu. Teröristle mücadele edilir,
müzakere edilmez. Bunlar bir terör örgütü liderinin
ayağına gidip de müzakere yaptılar. Bu anayasal suç ve
vatana ihanettir. Bu bir ihanet sürecidir.
- Kamuoyu sizi Yörük Ali Paşa olarak tanıyor. Bu
sizi rahatsız ediyor mu?
ALİ PAŞA: Yeğenim, koçyiğidim, Anadolu’da yiğit namı
ile anılır. Aslını saklayan haramzadedir. Biz Yörük çadırından kuzu çobanlığından geldik. Geldiğimiz yeri

unutmayız ve bundan gurur duyarız. Biz Niğde Demirkazık yaylasından inip, Harbiye sınavına girip asker
olduk. İnsan aslını saklayabilir mi? Ben İstanbul’da Bebek’te filan asilzadenin oğluyum desem bana herkes
güler. Benim adım Ali Aydın ama beni herkes Yörük
Ali diye bilir. 7 Haziran’da ben MHP’den milletvekili
adayıydım. Seçim ofisim Yörük Çadırı idi. Oraya bir
Atatürk’ün bir veciz sözünü yazdık; “Toroslarda bir
Yörük çadırı varsa ve orada duman tütüyorsa, bu
yüce milleti hiç bir güç yenemez.” Toroslar’da, Çukurova’da ve Türkiye’nin muhtelif yerlerinde bir değil
milyonlarca Yörük çadırı ve bu ruhu taşıyan inanmış
insanımız var. Bizi hiç kimseye yenemez ve yenilmeyeceğiz. Öyle bölünme mölünme yok!
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TÜRK BAYRAĞININ
GİZLİ KODLARI!
Türk bayrağındaki hilâl İslâm’ı, 5 köşeli
ay-yıldız ise İslâm’ın 5 şartını temsil ediyor…
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Osmanlı’nın kullandığı 3 hilâl şekilli bayrak
İslamiyet’i güneşin doğduğu yerden battığı
yere kadar bütün dünyaya yayma düşüncesinin
karşılığıdır.
Fatih Sultan Mehmet, Çanakkale Boğazı’nın
Gelibolu sahillerine yaptırdığı Kilitbahir Kalesi 3 hilâl
şeklindedir.
Osmanlı ve Türkiye bayraklarındaki hilâl şekli Fatih
Sultan Mehmet’in kalıcı kıldığı kutsal bir semboldür.
Hilâl, ‘İslâm’ anlamına gelir. Bayraktaki 5 köşeli
ayyıldız ise İslâm’ın 5 şartını sembolize eder.
Türk bayrağındaki hilâl ve ayyıldız simgelerinin
Tanzimat reformları döneminde Padişah
Abdülmecit zamanında kabul edildi.
Bayrağın al renkli olması ‘Vatanı savunma
uğruna cihat mücadelesi verme ve şehit olma’
düşüncesinin karşılığıdır.
Türk Bayrağı rengini şehitlerin kanından, ilhamını
da kan gölüne yansıyan ay ve yıldızdan alır.
HİLAL ESMA-UL HÜSNA’YI SİMGELER
Genellikle Hristiyan milletlerin bayraklarında haç
şeklinde semboller yer almaktadır. Müslüman
milletlerde ise hilâl görünmektedir. Haç’ın anlamı;
Hazreti İsa’nın çarmıha gerilerek haç şeklinde
şehit edildiğine inandıkları için onu sembol olarak
alırlar. Peki ya Hilâl? Müslümanlarca sembol olarak
kabul edildiğini biliyoruz. Ancak bunun sembolik
değeri nereden gelmektedir? Dolunay (Bedir)
ayın ondördüncü gecesindeki haliyle daha parlak
olmasına rağmen niçin ayın en az ışık verdiği yay
şeklindeki zayıf şekil sembol almıştır? İşte Hilâl’in
gücü burda çıkmaktadır.

Çünkü Hilâl, Haç gibi doğrudan şekil olarak
alınsaydı Dolunay kullanmak daha uygun olurdu.
Halbuki “Hilâl” şekli dolayısıyla değil, ismi
dolayısıyla sembol olmuştur. Bu anlamı da “ALLAH
(c.c.)” isminden almıştır. Bilindiği gibi Arapça
aslında Hilâl kelimesinde; bir “He”, bir “Lâm”, bir
“Elif”, ve yine bir “Lâm” harfleri bulumaktadır.
Yani bir “He”, bir “Elif” ve iki tane “Lâm”
bulunmaktadır. Bu harflerin ebced hesabıyla rakam
değeride:
• “He”
• “Lâm”
• “Elif”
• “Lâm”
• Toplam Olarak =99
ALLAH (c.c.) kelimesi de yine bir “Elif”, iki
“Lam” ve bir “He” ile yazılmaktadır. Bu harflerin
de değeri yine ebced hesabıyla toplandığında
yine 99 rakamını verir. Her iki kelimede harfler
değişmediği için rakam değerleri de değişmiyor.
Yani Hilâl yazarken ALLAH (c.c.) isminin harflerini
kullanıyoruz. 99’da Esmâül Hüsnâ’yı temsil eder.
Claude Farrere dilimize “Türklerin Manevi Gücü”
adıyla çevrilen eserinde (s.36) Hilâl şekli üzerinde
durarak bu şeklin Türklerin hayatında nasıl bir
önem taşıdığını anlatmaya çalışır: “En mükemmel
gemiler, yarım ay şeklinde amiral gemisinin etrafına
sıralanmıştı. Evet yarım ay şeklinde. Ve hilâl şekli
gerçekten Müslüman, gerçekten Türk olan herkesi
heyecandan titretmeye yeter!...” diyerek Türk
toplumunun hayatında örf ve geleneklerin ne kadar
köklü bir yeri olduğunu anlatır.
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HİÇ BİR MEMURUN
NET MAAŞI YILBAŞINDA
%6 ARTMAYACAK!
Bu yıl imzalanan Toplu Sözleşme ile kamu görevlilerinin tamamına
2016 yılının ilk altı ayı için %6 oranında maaş zammı yapılması
kararlaştırılmasına rağmen, 15 Ocak 2016 net maaşlarının 15
Temmuz 2015 net memur maaşları (%15 Gelir Vergisi uygulanmış)
göre artış oranı, kamu görevlilerinin hepsi için aynı olmayacak.
2016 yılı ilk altı ayı için maaşlara aynı oranda zam (%6) yapılmasına
rağmen, net maaşlardaki artış %4,85 ila %5,85 arasında olacak ve
düşük maaş alanların net maaş zammı, yüksek maaş alanlara göre
daha düşük olacak. (İlave maaş zammı yapılan bazı unvanlardaki
personelin, net maaşındaki artış daha yüksek oranlarda olabilecektir.)
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BRÜT MAAŞLARA %6 ZAM
1 Ocak 2016 tarihinden geçerli olarak (yılın ilk altı ayı için) maaş katsayıları %6 oranında (Temmuz 2015’e göre) artacak. Ancak, katsayıların belli bir oranda artırılması
şeklinde yapılan maaş zamları, brüt maaştan yapılan kesintilerin maaş unsurlarına göre
değişmesi nedeniyle, net maaşları aynı oranda artırmamaktadır.
Öte yandan, bazı memurların aylık maaşlarından kesilen emekli keseneğinin miktarını
etkileyen “en yüksek devlet memuru aylığının ilgili kamu personelinin ek göstergesine
bağlı oranlar” 1 Eylül 2015 tarihinden itibaren 15’er puan arttı. Bu düzenleme, bazı
memurların aylık net maaşında azalmaya neden oldu.
Kamu görevlilerinin maaşlarına yapılan zam oranının net maaşlara aynı oranda yansımaması ve emekli keseneğiyle ilgili olarak bu yıl yapılan düzenleme nedeniyle, kamu
görevlilerinin 15 Ocak 2016 tarihinde alacakları net maaşlar 15 Temmuz 2015 tarihinde aldıkları aylık net maaşa göre %6 oranında artmayacak. Ancak, artış oranı kamu
görevlilerinin hepsi için aynı oranda da olmayacak.
Kamu görevlilerinin maaşlarına 2016 yılının ilk altı ayı için yapılan zammın, kimlerin
net maaşını hangi oranda artıracağı konusunda bilgi olması amacıyla memurunyeri.com
olarak örnek seçtiğimiz bazı unvanlara ilişkin yaptığımız çalışmada, ilgili personelin 15
Temmuz 2015 maaşları da %15 Gelir Vergisi uygulanmak suretiyle hesaplanmıştır.

NOT
• Aile yardımı bakımından, bekar (ya da eşi çalışan) ve çocuksuz personele göre değerlendirme yapılmıştır.
• 2016 yılı asgari geçim indirimi (AGİ) tutarları belli olmadığından, bekar (ya da eşi
çalışan) ve çocuksuz personel hakkında 2015 yılında uygulanan 90,11 TL esas alınmıştır. 2016 AGİ tutarları belli olduğunda, tablodaki maaş rakamları biraz daha
(yaklaşık 10 TL) artacaktır.
• 2015 yılı sonu enflasyon oranlarına göre 1 Ocak 2016 tarihinden geçerli ilave zam
yapılması durumunda, 15 Ocak 2016 tarihine ilişkin maaş rakamları Tablodakinden
bir miktar daha fazla olabilecektir.
• Hesaplamalarda Gelir Vergisi oranı %15 olarak uygulanmıştır.
• Hesaplamalarda, ilgili personelin 25 yıl ve daha fazla hizmetinin olduğu ile 1 inci derece kadroda ve emekli keseneklerine esas seviyelerinin 1/4 olduğu varsayılmıştır.
(memurunyeri.com)
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SKANDAL!

Son toplu sözleşmede, memura verilecek 2015 yılı enflasyon zammı
tekrar düzenlenmiş ama bu kez aleyhte… Hükümetin hazırladığı sarı
sendikanın ise attığı bu skandal imzaya göre ‘enflasyon yüzde 7.9’u
aşmadıkça memur fark alamayacak. Türkiye Kamu-Sen, hükümet ile
Memur-Sen’in ‘enflasyon oyununu’ yargıya taşıdı.
Genel Başkan Koncuk, ‘’Memur-Sen’in gafleti, kamu görevlileri ve
emeklilerini aylık ortalama 50 lira zarara uğrattı. Bunun hesabını
soracağız’’ dedi.
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Memur-Sen 2013 yılında imzaladığı enflasyon farkı
kararını, 2015 yılında memur ve emekliler aleyhine
değiştirdi. Memur-Sen’in gafleti, kamu görevlileri
ve emeklilerini aylık ortalama 50 lira zarara uğrattı.
2013 YILINDAKİ TOPLU SÖZLEŞME HÜKMÜNE GÖRE YILLIK ENFLASYONUN 2015 YILI
İÇİN ÖNGÖRÜLEN %3+%3 MAAŞ ZAMMININ KÜMÜLATİF TOPLAMI OLAN %6,1’İ AŞMASI DURUMUNDA MEMUR VE EMEKLİLERE
ENFLASYON FARKI VERİLECEKTİ.
YENİ HÜKME GÖRE YILLIK ENFLASYONUN
2015 YILI İÇİN VERİLEN %3+%3 MAAŞ ZAMMI
VE TEMMUZ AYINDA ÖDENEN %1,76 ENFLASYON FARKININ KÜMÜLATİF TOPLAMI OLAN
%7,9’U AŞMASI DURUMUNDA MEMUR VE
EMEKLİLERE ENFLASYON FARKI VERİLECEK.

2013 YILINDA İMZALANAN HÜKÜM
14 Ağustos 2013 Tarih, 28735 Sayılı Resmi Gazete

“Enflasyon farkı ödemesi’’
Madde 7- (1) Türkiye İstatistik Kurumu tarafından
açıklanan 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları
Endeksinin;
ç) 2015 yılı Aralık ayı endeksinin 2014 yılı Aralık
ayına göre oniki aylık değişim oranının 5’inci maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarında 2015 yılı için
öngörülen kümülatif artış oranını aşması halinde
5’inci maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarında yer

alan katsayılar, sözleşme ücreti artış oranları ile ücret tavanları, söz konusu altı aylık veya oniki aylık
dönemlere ilişkin enflasyon rakamının ilan edildiği
ayın 1'inden geçerli olmak üzere aşan kısım kadar
artırılır.”

MEMUR-SEN’İN 2015 YILINDA DEĞİŞTİRTDİĞİ HÜKÜM
23 Ağustos 2015 Tarih, 29454 Sayılı Resmi Gazete

“Enflasyon farkı ödemesi’’
Madde 8- (1) Türkiye İstatistik Kurumu tarafından
açıklanan 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları
Endeksinin;
a) 2015 yılı Aralık ayı endeksinin 2014 yılı Aralık
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ayına göre oniki aylık değişim oranının aynı dönem
için verilen kümülatif artış oranını aşması halinde
5’inci maddenin birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü
fıkralarında yer alan katsayılar, sözleşme ücreti artış oranları ve ücret tavanları ile 7’nci maddede yer
alan ortalama ücret toplamı üst sınırı, söz konusu
oniki aylık veya altı aylık dönemlere ilişkin enflasyon
rakamının ilan edildiği ayın 1'inden geçerli olmak
üzere aşan kısım kadar artırılır.”
BUNA GÖRE, DAHA ÖNCE ENFLASYONUN
%6,1’İ AŞMASI HALİNDE ENFLASYON FARKI ÖDENMESİ HÜKME BAĞLANMIŞKEN 2015
TOPLU SÖZLEŞMESİ İLE ENFLASYONUN
%7,9’U AŞMASI DURUMUNDA ENFLASYON
FARKI ÖDENMESİ KARARLAŞTIRILDI VE MEMUR VE EMEKLİLERİMİZİN CEBİNDEN MAAŞLARININ %1,8’İ ÇALINDI. MEMUR VE EMEKLİLERİMİZİN ORTALAMA KAYBI AYLIK 50 LİRA,
YILLIK 600 LİRA OLDU. MAAŞLAR YÜKSELDİKÇE KAYIP MİKTARI DA AYLIK 160 TL’YE KADAR
YÜKSELİYOR.
ONLAR BOZAR, TÜRKİYE KAMU-SEN YAPAR
2015 YLI TOPLU SÖZLEŞMESİNDE ORTAYA ÇIKAN BU KAYIP DOĞRUDAN MAAŞLARA YANSI-

DIĞI İÇİN SÜREKLİ VE KALICI OLACAK; BUNA
BAĞLI OLARAK EMEKLİ MAAŞI VE İKRAMİYELER
DE DÜŞÜK HESAPLANACAK.
TÜRKİYE KAMU-SEN OLARAK BU REZALETE
“DUR” DEMEK ADINA MEMUR VE EMEKLİLERİ
ZARARA UĞRATAN MADDENİN İPTALİ İSTEMİYLE DANIŞTAY 16. DAİRESİNE BAŞVURUDA
BULUNARAK KONUYU YARGIYA TAŞIDIK.
Bu vesile ile muhatapları tarafından cevaplanmak
üzere soruyoruz:
Hangi mantıkla 2013 yılında imzalanan bir maddeyi,
memur ve emeklilerin aleyhine olacak şekilde değiştirme gereği duydunuz?
Bu maddeyi değiştirirken memur ve emeklinin kaybını düşündünüz mü?
Maliye Bakanlığı tarafından aldatılmış olabilir misiniz?
Bu maddenin, memur ve emeklinin aleyhine olacak
şekilde değiştirilmesi için Hükümet kanadından baskı gördünüz mü?
Birazcık sorumluluk duygunuz varsa, bu sorulara
cevap verirsiniz!
ŞİMDİ BU KAYIPLARI KİM KARŞILAYACAK? SORUMLULUĞU KİM ALACAK?
YAZIKLAR OLSUN!
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2015 yılı toplu
sözleşmesinde yetkili
konfederasyonun imza attığı
skandal maddenin iptali için
yargıya başvuruda bulunduk.

SKANDAL İMZAYI
YARGIYA TAŞIDIK!

Memurlarımızı ve emeklilerimizi yüzde 1,8 puan kayba uğratan bu imzanın 2015 yılı toplu sözleşme kapsamı dışında
kaldığı ve daha önce imzalanmış olan bir toplu sözleşmenin
memurlar aleyhine değiştirilmesinin hukuka aykırı olduğunu ifade ettik.
İptal istemimize ilişkin bir değerlendirmede bulunan Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, “Memurun ve
emeklinin hakkının gasp edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz” dedi.
Koncuk, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Bilindiği üzere; “2013
yılında imzalanan toplu sözleşmenin bir maddesi, 2015 yılında kamu çalışanlarına ve emeklilerimize öngörülen kümülatif zammın üzerinde bir enflasyon oluşursa, enflasyon
farkı ödenmesini hükme bağlamıştı.
Buna göre 2015’te enflasyonun memurlara öngörülen artışın, (% 3+3) kümülatif toplamı olan yüzde 6,1’i aşması halinde memurlara enflasyon farkı ödenecekti. Ancak,
Memur-Sen 2015 yılında iki yıl önce kendi imzaladığı toplu
sözleşme hükmünü memurlar aleyhine değiştirdi. Öyle ki,
2015 toplu sözleşmesinde memurların enflasyon farkı alabilmesi için 2015 yılı enflasyonunun memurlara yıl içinde
verilen yüzde 3 ilk altı ay zammı, yüzde 1,76 ilk altı ay enflasyon farkı ve yüzde 3’lük ikinci altı ay zammının kümülatif
toplamı olan yüzde 7,9’u aşması hükme bağlandı.
Hal böyle olunca 2013 toplu sözleşmesine göre enflasyonun yüzde 6,1’i aşması halinde enflasyon farkı alacak olan
memur yeni toplu sözleşme ile zarara uğratıldı ve enflasyonun yüzde 7,9’u aşması durumunda enflasyon farkı verileceği belirtildi. Buna göre, memur ve emekliler her şartta
yüzde 1,8 zarar uğratıldı.Bir sendikanın hukuken 2013 yılında imzalamış olduğu toplu sözleşme hükümlerini, 2015
yılında yapılan toplu sözleşmeyle değiştirme hakkı yoktur.

Kapsam dışında olan bir maddeyi değiştirilerek, 2015 toplu
sözleşme zamanında yeniden yapılmıştır.
2013 yılında imza atılan toplu sözleşme maddesi değişmemiş olsaydı, kamu çalışanları ve emeklilerimiz 31 Aralık
tarihinde yüzde 2,15 oranında zam alacaktı. Değiştirilen
madde üzerinden bir enflasyon hesabı yapılacağı için 31
Aralık tarihinde yüzde 8,25 oranında bir enflasyon olsa bile
yüzde 1,8 oranında kaybımız olacaktır.
Ayrıca, yetkili konfederasyonun imza attığı maddede yapılan değişiklik sadece 2015 yılı için geçerli kılınmış, 2016 ve
2017 yılları için bu madde konulmamıştır. Yani 2016 yılında
yapılan yüzde 6’lık zammı fiilen yüzde 4’e düşürmüş, 2015
zammını almış, 2016 yılının birinci altı ayına eklemişlerdir.
31 Aralık 2015 tarihi itibariyle enflasyonun, yüzde 9 çıktığını düşünürsek, eski maddenin geçerli olması durumunda
bütün kamu çalışanları ve emeklilerimiz yüzde 2,9 oranında
enflasyon farkı alacaktı. Ancak, madde değiştiği için, enflasyon yüzde 9 çıksa bile, yüzde 7,9’dan çıkarınca kamu
çalışanları ve emeklilerimiz yüzde 1,1 enflasyon farkına
mahkum edilmiştir. Yani yüzde 2 zam oranımız elimizden
alınmıştır.
Memur-Sen’in imza attığı bu madde tam anlamıyla bir
skandaldır. Bir sendikanın toplu sözleşmede kabul edilen
bir maddeyi böylesine sorumsuzca, kamu çalışanlarını ve
emeklileri zarara uğratmak pahasına değiştirme hakkı yoktur. Bunu düzeltmek için Türkiye Kamu-Sen konuyu yargıya taşımış ve kamu çalışanları ile emeklilerden alınan bu
hakkın verilmesi için mücadelesini başlatmıştır.
Türkiye Kamu-Sen her zaman olduğu gibi memur ve emeklilerimize yapılan bu haksızlığın takipçisi olacak, yaşanan bu
adaletsizliği ortadan kaldırılması için her türlü platformda
mücadelesini sürdürecektir” dedi.
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“Kamu Sen ve
KESK’i, fiilen
masadan sildik,
müzakere sürecinin
dışına ittik ve genel
merkezlerine geri
gönderdik’’ diyen
sarı sendikanın
başkanı çizmeyi aştı

‘‘REZİLLİKLERİNİ

‘BAŞARI’

DİYE SUNAN
ZAVALLILAR’’

Genel Başkan İsmail
Koncuk:
Zavallılığı,
teslimiyeti sendikacılık
zannedenlerin, 2
milyon 600 bin kamu
çalışanına, 1 milyon 900
bin memur emeklisine,
2013 yılından bu yana
4 yıl kaybettirdiklerini
gizlemeye çalışmaları,
ortaya koydukları rezil
performansı başarı diye
takdim etmeleri ayrı bir
garabettir.

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’ın, “Kamu Sen ve
KESK’i, fiilen masadan sildik, müzakere sürecinin dışına
ittik ve genel merkezlerine geri gönderdik.” şeklindeki
ifadelerini sert sözlerle eleştirdi.
Genel Başkanımız İsmail Koncuk yaptığı açıklamada,
Memurun birçok talebini masaya dahi getirmeye cesaret
edemeyen Memur-Sen, figüranların bir türlü esas oğlan
olamayacaklarını bu toplu sözleşmede bir kez daha göstermiştir” dedi.
“Sözde, tepki amacıyla ayağa kalkanların, bu tepkisi sadece görüntü olarak kaldı” diyen Genel Başkan İsmail Koncuk, “Ayağa kalkanların adeta yalvarırcasına, rica, minnet

bir konuşma yapmasının takdirini kamu çalışanlarına bırakıyorum” dedi. Koncuk, yazısında, “Zavallılığı, teslimiyeti
sendikacılık zannedenlerin, 2 milyon 600 bin kamu çalışanına, 1 milyon 900 bin memur emeklisine, 2013 yılından bu yana 4 yıl kaybettirdiklerini gizlemeye çalışmaları,
ortaya koydukları rezil performansı başarı diye takdim
etmeleri ayrı bir garabettir” ifadelerini kullandı.
“İnsanlar, hangi makamda olursa olsunlar, asaletlerine
yakışan üslupla konuşmalıdır” diyen Koncuk, “Koltuklar
insanı büyütmez, insan oturduğu koltuğa, ahlakı, bilgisi
ve donanımı oranında değer katar” dedi.
Genel Başkan İsmail Koncuk, yaptığı açıklamada şunları
kaydetti:
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‘’Memur Sen’in taze Genel Başkanı Ali Yalçın yine döktürmüş. Bakın diğer sendikalara neler saydırmış; ‘Memur-Sen, disiplin içinde ayağa kalkarak 4+4’ün müzakere edilemez olduğunu haykırırken, Kamu Sen ve KESK
koltuğa yapıştı, masada çakılı kaldı. Toplu sözleşme masasında yetkisi olmayan, toplu sözleşme sürecinde etkisi olmayan ve sadece kanun gereği sembolik temsilci/
sessiz seyirci konumunda bulunan Kamu Sen ve KESK’i,
fiilen masadan sildik, müzakere sürecinin dışına ittik ve
genel merkezlerine geri gönderdik.’
Bu açıklamayı okuyan ve işlerin nasıl yürüdüğünü bilmeyen
insanlar, yahu, bu Kamu Sen ve KESK memura, emekliye
zam yapılmasına karşı mıydı, ya da, bu Memur Sen, memur ve emekliye zam talebini, Hükümete değil de, Kamu
Sen ve KESK’e karşı mı yaptı? diye düşünebilirler.

‘’TALEPLERİ MASAYA BİLE GETİRMEYE
CESARET EDEMEDİLER’’
Halbuki, Türkiye Kamu Sen, memur ve emeklilere 2014
ve 2015 kayıplarının verilmesini dahi talep ederken, Memur Sen’in böyle bir talebi dahi bulunmamaktaydı. 2013
yılında imzaladıkları, defolu Toplu Sözleşmenin, telafisini
dahi istemeye yüreği yetmeyen bir Memur Sen’in varlığı,
herkesin malumudur. Türkiye Kamu Sen ve bağlı sendikaların talepleri, Memur Sen’in toplam taleplerinden
çok daha fazlaydı. Yani, Memur Sen, memurun birçok
talebini masaya getirmeye dahi cesaret edememişti.
Memur Sen, Toplu Sözleşme masasında 2016 ve 2017
yılı için toplamda %58 civarında zam istemiş, ancak
%18’e imza atmak zorunda kalmıştır. Bu durumu, daha,
Toplu Sözleşme imzalanmadan Habertürk TV’de söylemiş, Memur Sen’in kurgulanmış ve sonuçları belli olan
bir senaryonun parçası olduğunu, imza atmak zorunda
kalacaklarını ifade etmiştim. Dediğim gibi de oldu, figüranlar, bir türlü esas oğlan olamayacaklarını bu toplu
sözleşmede de gösterdiler. 2016 yılında, dolar karşısındaki kayıplarımızı dahi telafi etmeyecek % 6+5 zamma,
2017 yılında ise, yalnızca % 3+4 zamma imza atanların
memur ve emeklileri nasıl bir bilinmezliğe terk ettikleri
çok yakın zamanda herkes tarafından bir defa daha görülecektir. Masada, Türkiye Kamu Sen’i sildiklerini iddia
edenlerin, asıl sildikleri memur ve emeklilerimizin geleceğidir. Asıl sildikleri, sendikacılığa duyulan güveni artırmak yerine, bir darbe daha vurdukları gerçeğidir.
Türkiye Kamu Sen’in varlığını ve masadaki etkisini silmeyi, esasen çok arzu eden, hatta, Toplu Sözleşme stratejisini, görüşmeler başlamadan önce Türkiye Kamu Sen’i
etkisiz kılmak üzerine bina eden, ama zavallılıklarını bir

türlü kapatamayan Ali Yalçın, bırakınız memurları, kendi
ekiplerinin dahi güvenini sağlayamamıştır. Toplu Sözleşme sürecinde, masada zaman zaman çok komik duruma
düşen, Ali Yalçın, kendi adamları nazarında dahi, tuhaf
bir görüntü çizmiştir. Sözde, tepki amacıyla ayağa kalktıklarını söyleyen Ali Yalçın’ın bu tepkisi görüntü olmaktan ibaret kalmış, sözlerine ise hiç yansımamıştır. Ayağa
kalkmak gibi bir tepki gösterenlerin, adeta yalvarırcasına, rica, minnet bir konuşma yapmasının takdirini kamu
çalışanlarına bırakıyorum.

‘’HÜKÜMETİN KARŞISINDA SÜT DÖKMÜŞ
KEDİLER’’
Zavallılığı, teslimiyeti sendikacılık zannedenlerin, 2 milyon 600 bin kamu çalışanına, 1 milyon 900 bin memur
emeklisine, 2013 yılından bu yana 4 yıl kaybettirdiklerini gizlemeye çalışmaları, ortaya koydukları rezil performansı başarı diye takdim etmeleri ayrı bir garabettir.
Herkes şu gerçeği çok iyi bilmektedir; ”Ali Yalçın ve sendikası, erken seçim öncesinde Hükümetin elini güçlendirmek için her türlü tavizi vermiş ama kamuoyu önünde
ise başka bir görüntü vermeye çalışmışlardır. Önceden
belirlenmiş rakamlar, kamuoyuna yavaş yavaş açıklanarak, Memur Sen’in, güya, sendikal başarısı ve tepkisi ile zam oranın arttığı izlenimi yaratılmak istenmiştir.
Gerçekte ise, artan zam teklifi, bırakınız 2014 ve 2015
yıllarındaki kayıplarımızı telafi etmeyi, dolar karşısındaki
erimeyi dahi giderecek orana çıkamamıştır. Ekonomik
büyümeden pay isteyen, refah payı isteyen Memur Sen
ve taze başkanı Ali Yalçın bu taleplerinde ısrarcı olmak
yerine, Hükümet karşısında süt dökmüş kediye dönmüş
ve Toplu sözleşme metnini kuzu kuzu imzalamışlardır.”
Toplu Sözleşmede yaşananların tümü bir yana, bir sendika genel başkanının, “Toplu Sözleşme masasında Türkiye Kamu Sen ve KESK’i sildik, genel merkezlerine gönderdik” şeklinde bir açıklama yapması hem şahsi hem de
sendikal seviyesini göstermesi açısından önemlidir. 2002
yılından, 2009 yılına kadar, 8 dönem toplu görüşmelere yetkili konfederasyon olarak katılmış olan, Türkiye
Kamu Sen’in hiçbir yöneticisi, görüşmelere katılan diğer
sendikalarla ilgili, böylesine seviyesiz, aşağılayıcı bir ifade
kullanmamıştır. İnsanlar, hangi makamda olursa olsunlar,
asaletlerine yakışan üslupla konuşmalıdır. Koltuklar insanı büyütmez, insan oturduğu koltuğa, ahlakı, bilgisi ve
donanımı oranında değer katar. İşte, “adam olmak” diye
tanımladığımız durum, tam da budur. Yani, koltuk adam
olmayanı adam etmez, tıpkı, kendisini ayağına çağıran,
vali olan oğluna, ben sana vali olamazsın demedim, adam
olamazsın, dedim, diyen baba misali.’’
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Türkiye Kamu-Sen Genel
Başkanı İsmail Koncuk,
Memur-Sen Genel Başkanı’nın
kendisine yönelik ifadelerine
verdiği cevapta, ‘’ Kaldı
ki, sendikacılıkta kaşar
olmak, memuru ve emekliyi
masada satmaktan, haklarının
ellerinden alınmasına göz
yummaktan daha evladır.
Bu garabet içinde Ali
Yalçın’ın kendisine gelen
eleştirileri cevaplamak yerine
bizlere saldırması da içine
düştüğü çaresizliğin açık bir
göstergesidir. Sendikacılık adına
meydanlarda memurlara, kapalı
kapılar ardında teşkilatına
söyleyecek sözü olmayanlar,
elbette polemik yaratarak,
hakarete varan
kelimelerle
gündemi
değiştirmeye
çalışacaklar’’
dedi.

SAP MI OLACAKSI N,
UCUNDAKi KAZMA MI?
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SENDİKACILIĞI KAYIKÇI KAVGASINA
DÖNÜŞTÜRDÜLER
“Kendisine “Acemi” dememi içine sindirememiş olacak
ki, Kahramanmaraş’taki bir konuşmasında Memur-Sen
Genel Başkanı Ali Yalçın, kendince bana had bildirmeye
çalışmış, saygı ve edep sınırlarını da zorlayacak şekilde
şahsımı kast ederek “Kaşar” tanımlamasında bulunmuş.
Öncelikle belirtmek isterim ki, Ali Yalçın’a yaşından dolayı
“Acemi” tanımlaması yapmış değilim. En azından Ali Yalçın’ın biyolojik yaşı ve sendikası içindeki geçmişi, bulunduğu
konfederasyona başkan olmaya, kendine göre sendikacılık
yapmaya yetecek düzeyde olabilir. Ama toplu sözleşme
görüşmelerindeki tutumu, yaptığı yanlışlar, memur ve
emeklilerimizin 2015 yılına ilişkin enflasyon farkı hesabının değiştirilip maaşlarından %1,8 zarara uğratılmasından
dolayı, evrensel sendikacılığın acemisi olduğu da su götürmez bir gerçektir. Ben, Ali Yalçın’ın toplu sözleşmelerdeki bu beceriksizliği nedeniyle kendisine ‘acemi’ dedim.
Aslında sendikacılığın bu çeşit seviyesiz bir üslupla, kayıkçı
kavgasına döndürülmesinin hiç kimseye bir fayda sağlamayacağı açıktır. Ancak ne yazık ki, bazı kimseler, bulundukları yerleri ve taşıdıkları sorumlulukları içlerine sindirememiş olacaklar ki, sendikacılığın seviyesini kendi seviyelerine
indirmeye çalışmaktadırlar.
MEMURU SATMAKTAN İYİDİR
Her ne kadar sığ polemiklerle gündemi meşgul etmenin
anlamsızlığına inansak da şahsımıza yapılmaya çalışılan bir
hakarete de aynı seviyeye inmeden cevap verme zarureti hâsıl olmuştur. Ali Yalçın, memur ve emeklileri uğrattığı
zararı gün yüzüne çıkarmamızın verdiği öfke ve sendikal
anlamda kaybetmenin hazımsızlığıyla şahsıma yakışıksız
bir benzetme ile hakaret etme kaygısına kapılmış olsa
da kısıtlı kelime dağarcığı nedeniyle kendisini ifade etme
konusunda bir takım zorluklar yaşadığını düşünüyorum.
Türk Dil Kurumu’na göre kaşar, argoda oyunda ‘açıkgöz’
ve ‘kurnaz’ olan, ‘tecrübeli’ kimse anlamında kullanılan bir
kelime olarak tanımlanmaktadır. Toplu sözleşme görüşmelerinde Ali Yalçın’ın memurların 2015 yılı enflasyon farkı
hakkından 1,8 puanın iç edilmesine nasıl göz yumduğu
düşünüldüğünde, aslında kendisinin pazarlık yapma, hak
alma ve toplu sözleşme imzalama konularında ne kadar
tecrübesiz ve acemi olduğu, hatta bu işlerden anlayan,
kendi tabiriyle sendikacılıkta kaşar birilerinin tavsiyelerine
ihtiyaç duyduğu görülmektedir. Kaldı ki, sendikacılıkta kaşar olmak, memuru ve emekliyi masada satmaktan, haklarının ellerinden alınmasına göz yummaktan daha evladır.
Bu garabet içinde Ali Yalçın’ın kendisine gelen eleştirileri cevaplamak yerine bizlere saldırması da içine düştüğü
çaresizliğin açık bir göstergesidir. Sendikacılık adına meydanlarda memurlara, kapalı kapılar ardında teşkilatına
söyleyecek sözü olmayanlar, elbette polemik yaratarak,
hakarete varan kelimelerle gündemi değiştirmeye çalışa-

caklar. Ali Yalçın’ın kaşar kelimesini kullanırken aklından ne
geçirdiğini bilmem mümkün değil ancak “Bir lafa bakarım
laf mı diye, bir de söyleyene bakarım adam mı diye” vecizesinden yola çıkarak hareket ediyorum.
BIRAK POLEMİĞİ BU SORULARA CEVAP VER
Bu nedenle Ali Yalçın’a sesleniyorum: Sen bırak polemiği
de; çık bir yerlerde şu sorularıma cevap ver:
• 2013 yılında imzalanan toplu sözleşmedeki 2015 yılına
ilişkin enflasyon farkı hesabını, bu yılki toplu sözleşmede neden değiştirttin?
• Bu değişiklikle memur ve emeklilerinin maaşlarından
aylık ortalama 50 lira çalınmasına neden oldun mu, olmadın mı?
• 4/C’li personele ek ödeme aldım diyerek, 4/C’li personelin mahkeme yoluyla hak ettiği aylık 550 lira tutarındaki ek ödemeyi 150 liraya düşürttün mü, düşürtmedin mi?
• Bu toplu sözleşmeyi imzalarken, memurların, emeklilerin ve 4/C’lilerin kazanılmış haklarını elinden alan bu
maddelerden haberin var mıydı, yok muydu?
• Kanun hükmündeki toplu sözleşme metninde, “Çalışma yapılacak” diye bir ibare olur mu, çalışma yapılmasının sorun çözmedeki bağlayıcılığı nedir?
• Bu garabete imza atmak için bir yerlerden emir aldın
mı, almadın mı?
Bu sorulara cevap verecek cesaretinin olmadığını biliyoruz.
Sen bırak polemiği de bizlere kaşarın argosunu yakıştıracağına, borç batağında kıvranan, ay sonunu getiremeyen, farkr-u
zaruret içindeki memurun, emeklinin, 4/C’linin sofrasından
çalınmasına müsaade ettiğin bir dilim kaşarın hesabını ver.
Böyle bir toplu sözleşmeye imza atanlar dünyanın neresinde
olursa olsun en hafif tabiriyle acemidirler. Evet Ali Yalçın, bir
kere daha söylüyorum, sen 3 milyon kamu görevlisini, 2 milyon dolayındaki emekliyi ve aileleriyle birlikte toplamda 20
milyonluk bir kitleyi zarara uğratmış, haklarının elinden alınmasına neden olmuş, attığı imzaya sahip çıkıp, açıklamasını
dahi yapabilecek basiretten yoksun, acemi bir sendikacısın.
Son söz olarak; sendikacılıkta iyi bir yere gelebilmek elbette bilgi, tecrübe, zekâ ve kararlılık meselesidir. Gerekli
erdemlere sahip olup, hak düsturu ile yola çıkanlar, dürüst
oldukları, iyi niyetlerini korudukları, mücadeleden taviz
vermedikleri ve kendisine bel bağlayanları satmadıkları
takdirde bir baltaya sap olabilirler. Ama sendikacılık yaptıklarını iddia edip, imza attıkları metinden haberi olmayanların, şahsi menfaatlerini toplumun menfaatlerinin üzerinde tutanların, sahiplerinden aldıkları bir emirle, toplu
sözleşme metinlerini değiştirerek memurların, emeklilerin
gelecekleriyle oynayabilenlerin, bu yolda bir baltaya sap
olmak yerine başkalarının tuttuğu sapın ucundaki kazma
olma potansiyelleri yüksektir. Biz bu sapını başkalarının tutup, kullandığı kazmaların kim olduğunu çok iyi biliyoruz.
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KAHVECİ:
ENFLASYON HESABINI
DEĞİŞTİREREK MEMURLARI
ZARARA UĞRATTILAR
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Türkiye Kamu-Sen Genel
Sekreteri ve Türk Sağlık-Sen
Genel Başkanı Önder Kahveci,
‘’Toplu sözleşmede 3 isteyip
1’e razı olan ve bunu da ‘tarihi
başarı’ diye kamu çalışanlarına
anlatanların memurlarımıza
verdiği zararlar ortaya çıkıyor.
Enflasyon farkı ödenmesi ile
ilgili yaptıkları değişikliklerle
memurları açıkça zarara
uğrattılar’’ dedi.
Türkiye Kamu-Sen Genel Sekreteri ve Türk Sağlık-Sen
Genel Başkanı Önder Kahveci, Türk Kültür Sanat-Sen
Genel Başkanı Hasan Hüseyin Yılmaz ve Türk Sağlık-Sen Genel Başkan Yardımcısı Abdurrahman Uysal ile
birlikte Bursa Türkiye Kamu-Sen İl Temsilciliğinin gerçekleştirdiği istişare toplantısına katıldı.
Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi Mustafa Köse’nin açılış
konuşmasından sonra kürsüye gelen Türk Sağlık-Sen
Genel Başkanı Önder Kahveci konuşmasında Toplu sözleşme, 1 Kasım seçimleri ve ülkemizde yaşanan
terör olayları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Terörle müzakere değil mücadele edilmeli söylemini çok uzun süre dile getirdiklerini dile getiren Genel
Başkanımız Önder Kahveci, “Biz teröre taviz verilmez,
terörle müzakere değil, mücadele edilir dediğimizde
bazıları akil insan kılıfına bürünerek çözüm süreci diye
ortalıkta geziyordu. Terörün palazlanmasına zemin
hazırlıyordu. Son dönemde yaşadığımız terör olayları
bizim haklılığımızı ve bazılarını da aslında neye hizmet
ettiğini ortaya koymuş oldu. Bir kez daha söylüyorum
terör ve teröristle etkin mücadele Türkiye’miz için gereklidir’’ dedi.

‘’
KAMU ÇALIŞANLARININ CEBİNDEN
ALINAN PARAYI GERİ ALACAĞIZ’’
Toplu sözleşmenin defolarının ve memurun uğratıldığı
zararın bir bir ortaya çıktığını kaydeden Genel Sekreterimiz Önder Kahveci, “Toplu sözleşmede 3 isteyip
1’e razı olan ve bunu da ‘tarihi başarı’ diye kamu çalışanlarına anlatanların memurlarımıza verdiği zararlar
ortaya çıkıyor. Enflasyon farkı ödenmesi ile ilgili yaptıkları değişikliklerle memurları açıkça zarara uğrattılar. 2013 yılında imzalanan toplu sözleşmeye göre
2015’te enflasyonun memurlara öngörülen artışın, (%
3+3) kümülatif toplamı olan yüzde 6,1’i aşması halinde memurlara enflasyon farkı ödenecekti. Ancak Memur-Sen 2015’te yapılan toplu sözleşmede bu hükmü
değiştirdi. Bu değişikliğe göre memur ve emeklilerin
enflasyon farkı alabilmesi için 2015 yılı enflasyonunun
verilen yüzde 3+3’lük maaş zammı ve ilk 6 aylık enflasyon farkı olan yüzde 1,76’nın kümülatif toplamı olan
yüzde 7,9’u aşması halinde enflasyon farkı ödenmesi
şeklinde değiştirildi. Yapılan bu değişiklikle; memur ve
emekliler ödenecek olan enflasyon farkında yüzde 1,8
kayıp yaşayacaklardır. Türkiye Kamu-Sen olarak konuyu yargıya taşıdık ve inşallah kamu çalışanlarının cebinden alınan parayı geri alacağız.’ şeklinde konuştu.
Genel Sekreterimiz ve Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı
Önder Kahveci, toplantıda Merhum doktor İsmail Fakı
adına Gönül doktoru plaketinin üçüncüsünü Dr. Yüksel
Yöndem’e takdim etti. Genel Başkanımız Bursa’da ayrıca Türk Eğitim Sen Bursa 2 Nolu şubenin Genel kuruluna katıldı.
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Onu milli marşımızın
ve ‘Safahat’in yazarı
olarak biliriz. Ama
üstadın bilinmeyen
bir yönü de Teşkilat-ı
Mahsusa içerisinde
görev almasıydı…

II-Wilhelm

MEHMET AKİF ERSOY
MÜSLÜMAN ESİRLERİ
İKNA ETMEK İÇİN ALMANYA’DA
ESİR KAMPINDA…
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Atiyi karanlık görerek azmi bırakmak,
Bilmem ki ölüm var mıdır ondan daha alçak!
Dünyada inanmam… Hani görsem de gözümle:
İmanı olan kimse gebermez bu ölümle,
Ey dipdiri meyt!...
Davransana. Eller de senin, Baş da senindir!
Kurtulmaya azmin ne için böyle süreksiz?
Kendin mi senin, yoksa ümidin mi yüreksiz?
Âlemde ziya kalmasa, halk etmelisin, halk!
Ey elleri böğründe yatan şaşkın adam, kalk!
Herkes gibi dünyada henüz hakk-ı hayatın,
Varken, hani herkes gibi azminde sebatın?
Yeis öyle batak ki, düşersen boğulursun,
Ümide sarıl sımsıkı, seyret ne olursun.
Yukarıdaki mısraların sahibi, İstiklal Marşı Şairimiz
Mehmet Akif ERSOY. Bir zamanlar vatan ve milletin yok oluşuna, feryatlar içinde gören milli bir
düşünürün, tarih kitaplarını ve hatıratları özetlercesine düşmüş olduğu şerhdir…
Mehmet Akif ERSOY denildiğinde; yüreğinde vatan ve millet sevgisini İslam ile yoğurmuş, yaşadığı
çağın aydın ve edebi dili olmaya çalışmış, nihayetinde kurulan ‘’Türkiye Cumhuriyeti Devle-

Mehmet Akif ERSOY

Almanya’da Esirler için Yapılan Camii

ti’nin’’ İstiklal Marşını yazmaya muaffak olmuş,
‘’Safahat’’ isimli eseri ile destansı bir maziyi mısraları ile dillendirmeye çalışmıştır. Bilinmeyen bir
yönü ile ‘’Teşkilat-ı Mahsusa’’ içerisinde vazife
almış. Yani vatan ve millet için tüm fedakârlıklara,
ruhu ve fikriyle katkı sağlamış, tek kişilik büyük
bir ordudur.
Bu yazımda Mehmet Akif ERSOY’un Teşkilat-ı
Mahsusa arşivleri içerisinden, vazifelendirilmesinden bir bölümü nakil etmeye gayret edeceğim.
Günümüz İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
binası, 1914 senesinde (Bab-ı Seraskeri) Harbiye
Nazırlığı olarak kullanılıyordu. 1914 senesinin Kasım ayının başında, bina içerisinde ki ‘’Harbiye
Nazırı Başkumandan Vekili Odasında’’ iki kişi
kendi aralarında konuşmakta idi. Bu kişilerden
biri Harbiye Nazırı Başkumandan Vekili Enver
Paşa. Diğeri Teşkilat-ı Mahsusa’nın ‘’Afrika Müslümanları kolunun irtibat amiri ve Harbiye
Nezaretindeki mümessili idi.
Harbiye Nazırı Enver Paşa, Şeyh Salih El- Şerif Tunisi’ye:
-Alman İmparatoru şair Mehmet Akif Beyi
nereden tanıyor?
Şeyh Salih El- Şerif Tunisi:
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Almanya Camii Kamp
-Paşam, müttefikimiz bizim kıymet verdiklerimize aynı alaka ve muhabbeti gösteriyorlar…
Konuşma bir hayli Enver Paşa’nın merakıyla devam ediyordu. Şeyh Salih El- Şerif Tunisi’nin Harbiye Nazırına iletmiş olduğu konu, Mehmet Akif
ERSOY’un Alman İmparatoru II-Wilhelm tarafından Almanya’ya davet edilmesiydi.
MÜSLÜMANLARI OSMANLI’YA KARŞI
SAVAŞTIRDILAR
I-Dünya Savaşı tüm şiddeti ile devam ediyordu.
Osmanlı Devleti, merkezi devletler grubunu teşkil
eden Almanya-Avusturya-Macaristan-İtalya safında
savaşa girmişti. İtalya kısa zaman sonra saf değiştirerek, İngiltere-Fransa-Rusya tarafına geçmişti. İngiliz
ve Fransızlar, Alman ordularının karşısına, sadece
kendi milletlerinden olan orduları değil, sömürge
olarak kullandıkları topraklardaki milletleri de Avrupa cephelerine sevk ederek savaşa sokmuşlardı.
Afrikalı ve Müslüman olan bu askerler, iki kolordu
ve alaylar teşkil edecek şekilde çok sayıdaydı.
Almanların Avrupa cephelerinde alınan esirler
arasında Müslümanlar o kadar çoktu ki, bu netice
Almanya’yı iki tedbire sevk etti:
1- Müslüman esirleri ayrı büyük bir
kampta topladılar ve Vunsdorf’daki
bu kamp için bir de cami inşa ettiler.
2- Kaplarda toplanan Müslümanların taraf olarak yanlış safta yer aldıklarını
anlatacak hatipliğine güvenilir Osmanlı Devleti içerisinden bir vaiz aramaya koyuldular.

Şeyh Salih El-Şerif Tunisi
Bunun nedeni; Osmanlı Devleti ile aynı safta savaşa girmiş olan Almanya’nın, İngiliz ve Fransızlar
tarafından sömürge topraklardan toplanıp cephelere sevk ettikleri bu Müslümanların, Almanya’ya ağır zayiat verdirmeleri idi. Osmanlı Devleti
başında bulunan padişah tüm dünyadaki Müslümanların halifesi konumunda olup, Avrupa cephelerinde savaşa gelmiş olan sömürge ülkelerin
Müslüman savaşçılarına yanlış tarafta olduklarının
anlatılması gerekiyordu. Ayrıca Alman İmparatoru II-Wilhelm, bu Müslüman askerlerin savaş sırasında İngiliz ve Fransız askerlerinden daha fazla
cesaret göstermelerinin ruhi sebebini araştırmış.
Bunda, İngiliz ve Fransızların, Almanya’nın İstanbul’u işgal ederek, Halifeyi esir ettiği, Müslüman
Devletlerin en büyüğü olan Osmanlı İmparatorluğunu, arzusu dışında zorla harbe soktuğu ve neşredilen ‘’Cihad-ı Mukaddes’’ beyannamesinin
sahte olduğu yolunda maharetle ve devamlı olarak yapılan propagandaların tesiri olduğunu anlayınca İstanbul Sefiri Baron Fon Marschall’e:
-Savaş cephesindeki bu Müslümanlara haki-
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Enver Paşa-II-Wilhelm

Mehmet Akif ERSOY denildiğinde;
yüreğinde vatan ve millet
sevgisini İslam ile yoğurmuş,
yaşadığı çağın aydın ve
edebi dili olmaya çalışmış,
nihayetinde kurulan ‘’Türkiye
Cumhuriyeti Devleti’nin’’ İstiklal
Marşını yazmaya muaffak
olmuş, ‘’Safahat’’ isimli eseri ile
destansı bir maziyi mısraları
ile dillendirmeye çalışmıştır.
Bilinmeyen bir yönü ile ‘’Teşkilat-ı
Mahsusa’’ içerisinde vazife almış.
Yani vatan ve millet için tüm
fedakârlıklara, ruhu ve fikriyle
katkı sağlamış, tek kişilik büyük bir
ordudur.
kati anlatabilecek, güzel Arapça bilen, hitabet, edebiyat ve tarih bilgisi kuvvetli Türk
şahsiyetlerin tespitle kendisine bildirilmesini
emretmişti.
İstanbul Sefiri Baron Von Marschall, Şeyh Salih ElŞerif Tunisi ile irtibata geçmiş. Şeyh Salih El- Şerif
Tunisi’de Mehmet Akif’in adını kendisine vermişti. Netice itibari ile Şeyh Salih El- Şerif Tunisi ve
Mehmet Akif, Alman İmparatoru II-Wilhelm Almanya’ya davet ediyordu.
Şeyh Salih El- Şerif Tunisi ve Mehmet Akif’in Almanya’ya davet edilmesi konusu Harbiye Nazırı

Enver Paşa’ya da arz edilmiş. Enver Paşa’da Teşkilat-ı Mahsusa’nın elemanı olan Şeyh Salih El- Şerif Tunisi’den bilgi almak istemişti. Hatta seyahate
çıkmadan önce Mehmet Akif Ersoy’u görmek
istemiş. Mehmet Akif: ‘’İnş’Allah, vazifemiz hitamı döndüğümüzde kendisiyle görüşürüz.
Şimdi yoğun devlet işlerinde meşguldürler…’’ diye, Enver Paşa’nın davetini, vazife hitamında kendisini ziyaret edeceğini uygun bir lisanda Eşref Sencer Bey’le, Enver Paşa’ya iletmiştir.
MEHMET AKİF ALMANYA’DA ESİR KAMPINDA…
Mehmet Akif ve Şeyh Salih El- Şerif Tunisi Kasım
ayı ortası ve Aralık ayının ortasında 1914 Almanya’ya vardıkları sanılmaktadır. Hareket tarihleri
hususunda net bir gün yoktur. Bunun nedeni: Avrupa’nın savaş halinde olması, Almanya’ya
giden Avrupa güzergâhlarının ajan ve askerler
ile dolu olması ile davetlilerin Alman İmparatoru II-Wilhelm’in konukları olmasındandır. Ayrıca,
Teşkilat-ı Mahsusa’nın da savaş sırasında bir göreve vazifelendirdiği personellerinden olmalarını
sayabiliriz.
Şeyh Salih El- Şerif Tunisi ve Mehmet Akif Almanya’ya varmışlar, Almanya’nın Vunsdorf’da bulunan
esir kampında Müslümanlar ile temasa geçmişler.
Vermiş oldukları nutuklar ile doğru hadiseleri anlatmışlardır.
Şeyh Salih El- Şerif Tunisi: büyük bir İslam âlimi ve Teşkilat-ı Mahsusa’nın önemli elemanlarından biridir. Şeyh Salih El- Şerif Tunisi’nin adındaki
‘’Şerif’’ ibaresi, Peygamber Efendimizin torunu
Hz. Hasan’ın soyundan geldiğine, ‘’Tunisi’’ eki ise
Tunuslu olduğunu göstermektedir. Hazreti Peygamberin torunlarından Hz. Hüseyin’in soyundan
gelenlere ise ‘’Seyyid’’ denilmektedir.
15 Kasım-15 Aralık 1914 senesinde, Teşkilat-ı
Mahsusa görevlisi olarak Almanya’ya giden Mehmet Akif Ersoy, Almanya’dan döndükten sonra,
Teşkilat-ı Mahsusa vazifelisi olarak birçok görevi
farklı tarihlerde ifa edecek, en son yeni kurulan
‘’Türkiye Cumhuriyeti Devletinin’’ İstiklal Marşını
yazacak. I-TBMM (İlk Meclis) Burdur Millet Vekili
olacak. 27 Aralık 1936’da 63 yaşında cismi hayata
gözlerini kapayacaktır.
Her iki Teşkilat-ı Mahsusa personelinin ruhları şad
olsun.
Saygılarımla.
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Bir milletin aidiyetini ortaya koyan değerler ne kadar çok
ve sağlamsa o millet, tarih ve siyaset sahnesinde de o kadar
güçlü olur.
Bu milleti bölmek ve parçalamak çok zordur.
Türklerin en temel aidiyetleri olan din ve millet, ayrı coğrafyalarda olsalar da tarih boyunca bir ve beraber hareket
etmesini sağladı. Bu noktayı çok iyi tespit eden sömürücü
milletler, Türkleri asimile etmek için din ve millet duygularını
hedef aldılar.
İlk önce milleti yani Türklüğü, dinden ayırmaya başladılar.
Çünkü millet duygusunu koparıp başka bir millete bağlamak
eritmenin en önemli ayağıydı.
Millet halledildikten sonra dini yok etmek daha kolay olacaktır. Söz konusu asimilasyon taktiği yakın zamana kadar çok
uygulandı. Bunlardan birkaç tanesini sizlerle paylaşacağım.
Erzurum’un Oltu ilçesinin kurtuluşunda büyük fedakârlıklar ve kahramanlıklar gösteren Yusuf Ziya Bey, hatıralarında
Rusların Oltu’daki Türkleri asimile etmek için, “Siz Müslüman Türk değilsiniz, Rusya Müslümanısınız.” propagandasını yaptığını yazıyor.
Bulgaristan Türklerinden Dr. Ahmet Yücetürk de hatıralarında Bulgarların Türklere, “Siz Bulgar Müslümanısınız.
Bunun için adlarınızı değiştiriyoruz.” dediğini belirtiyor.
Aynı şekilde Yunanlılar da Batı Trakya Türklerini yıllarca Yunan Müslümanı göstermeye çalıştılar.
Şimdilerde Avrupa da aynı yöntemi uyguluyor.
Avrupa’daki önemli kuruluşlar, Müslümanların, bulundukları
ülkelere entegre (!) olması için “Müslüman Türk, Müslüman Arap” gibi sıfatların yerine Avrupa Müslümanı ifadesini yaygınlaştırmayı hedefliyor.
Bütün bunlardaki maksat, Türklüğü Müslümanlıktan ayırarak ayrı coğrafyalarda yaşayan Müslümanları ve Müslüman
Türkleri birbirinden koparmaktır.
Çünkü Türk kelimesi İslam’la beraber Çin Seddi’nden Avrupa’nın içlerine kadar olan geniş bir coğrafyada milyonlarca
insanın en mühim müşterek değeridir.
Bunun yanında Batı’nın İslam algısı en az beşyüz yıl boyunca Türk üzerinden olmuştur. Dolayısıyla onların nazarında
Türklük, Müslümanlıkla eş değerdir.
Bu nedenle Batı’da İslam’ı seçene aynı zamanda Türk oldu
ifadesi de kullanılır.
Batılının gözünde eğer bir Boşnak, Arnavut, Çerkez veya
başka bir ırktan biri Müslüman olmuşsa o aynı zamanda bir
Türk’tür.
Yani Türk sadece Türklerin değil, Batılıların Müslüman milletlere verdiği, onların da ekseriyetle kabul ettiği üst bir kimliktir.
Bundan dolayı Türk düşmanlarına göre şayet Türklük düşürülürse Müslümanlıkta gedik açmak da çok daha kolay
olacaktır.

Bu tehlikeyi gören rahmetli Osman Yüksel Serdengeçti,
milyonlarca insanı birleştiren Türklüğü bilhassa Anadolu’da
vurgulamak için hususi gayret sarf etti.
Çünkü Türklüğün kalbi ve beyni Türkiye’ydi.
Ancak onun bu hassasiyeti o gün olduğu gibi bugün de bazıları tarafından ırkçılık olarak algılandı.
Oysa buradaki Türklük, bir başka milleti hor görmek şeklinde değildi; bilakis tarihsel, dinsel sosyolojik ve kültürel manadaki birleştirici bir kimlikti.
Gelin görün ki bugün, yüzyıllarca Asya’dan Avrupa’ya
ve Afrika’ya kadar birçok alanda damgasını vuran
Türklerin, adı ve varlığı hem de kendi öz yurdunda
inkâr ediliyor.

Ete, kemiğe ve kana bakmanın ırkçılık olduğunu söyleyen
bazı kişiler, ne gariptir ki yine bunlara göre değerlendirme
yaparak Türklerin diğer ırklarla karıştığını dolayısıyla yok olduklarını dile getiriyorlar.
Bir de her türlü ırkı İslam’la yan yana getirmekte bir sakınca
görmeyen bazı sözde İslamcılar da keşke kendilerine başka
bir isim bulsalar. Zira ‘İslam’ adını kullanmaları bana çok dokunuyor. Söz konusu Türk olunca kırmızı görmüş boğaya
dönüyorlar.
Bunlar da din adına dinî kural uydurarak Allah’ın yarattığı bir
milleti inkâr ediyorlar.
Görülüyor ki çok farklı meşrepten gelenler, Türk düşmanlığında birleşiyorlar.
Bu fikri bozuklara Müslüman Türkler, tarihte olduğu gibi bugün de fırsat vermeyecektir. Onların Türk alerjisi nihayetinde akamete uğratılacaktır.
Lakin sinek küçük olmasına rağmen mideye inince mide bulandırıyor o kadar!
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KARAPAPAK T RKLERi

Her daim cephelere sürülen,
göç etmeye ve yurtlarını terk
etmeye mecbur edildikleri için
nüfusları artmayan savaşçı
Türkler onlar…
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Kafkaslardan ve Kafkas ötesinden
Anadolu’ya ve İran coğrafyasına tarih
boyunca bilhassa son iki yüz yıl içerisinde çeşitli sebeplerle Türk veya
akraba tayfalar gelmiştir. Anadolu’ya
gelen Türk tayfalarından biri Karapapaklardır.

Karapapaklar, Kıpçak boyunun bir alt uruğudur. Kıpçaklar, Kafkasya’nın Daryal ve Derbend geçitlerinden
aşarak Kafkaslara inmişlerdir. Yerleştikleri yerlere
‘Borçalı’, ‘’Kazak” adlarını verdikleri gibi kara kuzu derisinden papak/kalpak giydikleri için de ‘’Karapapak”
adı ile anılır olmuşlardır. Karapapaklar’ın hayvancılıkla
uğraşan ve genellikle yaylak ve kışlaklarda göçebe olarak yaşayan kesimine ‘’Terekeme’’ adı verilmiştir. Ayrıca Karapapak, Terekeme, Kazaklı, Borçalı, Sulduzlu
adları birbirlerinin sinonimi olarak da kullanılmaktadır.
Karapapaklar çeşitli dönemlerde Azerbaycan, Gürcistan ve İran Türk devlet veya hanedanları yanında
büyük güç odakları olmakla birlikte kendilerine has
hanlık, sultanlık şeklinde devletleri de olmuştur. Borçalı’da kurulan ‘’Borçalı Sultanlığı” ile Kazak-Şemşeddin bölgesinde kurulan ‘’Kazak-Şemşeddin Hanlığı’’ Karapapaklar tarafından kurulan yönetimlerdir.

Onların Anadolu’ya ve İran coğrafyasına kitlesel göçleri 18. yüzyılın sonlarında başlamış, Türk-Rus
savaşlarıyla eş zamanlı olarak devam etmiştir. Karapapak tayfalarının kitlesel göçleri 1807, 18541855,
1878-1881,
1914-1924
yıllarında gerçekleşmiştir. Bunların
öncesinde ve sonrasında perakende göçler ve geçişler de olmuştur.
Komünist Moskova yönetiminin
yönlendirmesi ve bölgesel yönetimlerin uygulaması ile Kafkasya’daki
Karapapaklar ve yurtları, 1929’da
Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan arasında paylaşılmıştır. Kazak ili
Azerbaycan’da kalırken, Dilican bölgesi Ermenistan’a, Borçalı’nın büyük
bir kısmı ise Gürcistan’a verilmiştir.
Karapapakların ekseriyetinin yerleşik bulunduğu Kafkasya, 19. yüzyılda
iki defa İran-Rusya, dört defa da Osmanlı-Rusya arasında yapılan savaşa
sahne olmuştur. Bu bölge 1807-1920 yılları arasında
yani 113 yıl içinde 8 defa Ruslar, 4 defa da Ermeniler
tarafından işgal edilip, yağmalanıp, yakılmıştır. Karapapaklar cephelere sürülmeye, göçmeye, yurtlarını terk
etmeye mecbur edilmiştir. Bu durum onların nüfuslarının artmasını devamlı engellemiştir.

5 ÜLKEDE YAŞIYORLAR
Alan araştırması yoluyla yaptığımız tespitlere göre
günümüzde Karapapaklar toplu olarak beş ülkede
yerleşiktirler. Bu topluluktan biri Gürcistan’ın kadim
Türk yurdu olan Borçalı bölgesinde, ikinci topluluk
Azerbaycan’ın batısında bulunan ve Karapapakların
eski yurtlarından olan Ahıstafa, Kazak-Şemşeddin bölgesinde; üçüncü topluluk İran coğrafyasının Sulduz
bölgesinde sakindir. Dördüncü topluluk, Kazakistan’da
bulunmaktadır. Kazakistan’da bulunan Karapapak/Te-
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rekemeler, Ahıska Türklerinin kadim yurdu Ahıska’nın
Ahılkelek ve köylerinde meskûn iken Moskova yönetimi tarafından 1944 yılında Ahıska Türkleri ile birlikte
sürgün edilmişlerdir. Ahıska Türkleri, Kazakistan, Özbekistan ve Kırgızistan’a yerleştirilirken, Karapapak/
Terekemelerin tamamına yakını Kazakistan’ın Kentav,
Türkistan, Çimkent, Sayram, Ordabas, Badam, Sarağaç, Türkübas, Lenger, Almatı ve Dalgar köy ve şehirlerine yerleştirilir. Beşinci topluluk ise Türkiye’de,
çoğu Kars, Ardahan olmak üzere, Iğdır, Ağrı, Muş-Bulanık, Sivas, Tokat, Amasya, Adana şehir ve köylerinde yerleşiktirler. Bu beş topluluk yanında Gürcistan’ın
başkenti Tiflis; Azerbaycan’ın başkenti Bakü; İran’ın
Urmiye, Tebriz; Özbekistan’ın Fergana; Türkiye’nin
İstanbul, Ankara, Bursa gibi büyük şehirlerinde ‘’Karapapaklar’’, ‘’Terekemeler’’, ‘’Kazaklılar’’, ‘’Sulduzlular’’ adları altında kümeler hâlinde bulunmaktadırlar.

HER SAVAŞTA CEPHEDELER
Tespit ettiğimiz diğer bir husus, Rus yönetimleri, Kafkasya’da Türklerin çoğunlukta olmasından daima rahatsızlık duymuştur. Bunun için bu bölgeyi halklar cümbüşü hâline getirmek ve Hıristiyan unsurları çoğunluk
yapmak için her türlü uygulamayı mubah saymıştır. Bir
yandan bölgenin nüfuzlu, itibarlı, varlıklı Müslüman/
Türklerini Sibiryalara sürerek, bir yandan insanlık dışı
uygulamalarla on binlerce Türk insanını katlederek, bir
yandan da Türk Müslümanları paralı/zorunlu asker yapıp her savaşta cephelere sürerek nüfus ve güçlerini düşürmeye çalışmış, diğer yandan Türkiye’den, İran’dan
başta Ermeniler olmak üzere çeşitli Hıristiyan tayfaları
götürüp Kafkasya’nın stratejik yerlerine yerleştirip,
özel imtiyazlar tanıyıp korumaya almış, nüfuslarının
azalmaması için savaşlarda cepheye sürmemişlerdir.
Karapapaklar her savaşta cepheye sürülmüştür. 93
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Harbinde olduğu gibi pek çok savaşta, Doğu Anadolu’da bulunan çeşitli kavim ve aşiretlerin şeyhlerine ve
keşişlerine müracaat edildiği hâlde savaşa asker vermezlerken, Karapapaklar 12 bin kişi ile Gazi Ahmet
Muhtar Paşa’nın ordusunda, hem de öncü kuvvet olarak yer almışlardır.

ÇÖZÜM TÜRK BİRLİĞİNDE…
Türk Dünyasının huzur ve mutluluğu elbette ki birlikten geçmektedir. Aynı soydan, aynı boydan olmak
birliktelik için yeterli değildir. Türk boyları, tayfaları,
toplulukları ve Türk Devletleri kendilerini ve birbirlerini çok iyi bilip tanımalıdır. Aksi hâlde bilgisiz ve
bilinçsiz kalan Türk tayfa veya toplulukları saflarını
yanlış seçip veya seçtirilip hem ‘ok’ hem ‚ ’hedef’
olabilmektedir. Her Türk, boyunu, tayfasını, uruğunu
ve soyunu bilmelidir. Başka bir ifade ile her bir Türk
tayfası soyadının Türk olduğunu ve Türk dünyasının,
hatta İslâm âleminin huzur ve mutluluğunun Türk birliği ile mümkün olacağını anlamalıdır. Her Karapapak,
Terekeme, Borçalı, Kazaklı, Sulduzlu soyadının Türk
olduğunu asla unutmamalıdır.
(Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [TAED] 48, ERZURUM
2012 / /Dr. Ali KAFKASYALIÖZ)
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Yusuf Ziya ERARSLAN
Gazeteci - Yazar

23 yıldır Ermenilerin elinde tutsaklar…
Ermeniler inkar ediyor ama BBC
kamplardaki Azerileri fotoğrafladı…

AZERBAYCAN - ERMENİSTAN
SAVAŞINDA ESİR ALINAN

5000 AZERİ TÜRK’Ü NEREDE?
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HOLLANDA AVRASYA VAKFI:
Hollanda Avrasya Vakfı 1992 yılında başlayan Azerbaycan-Ermenistan savaşında Ermeniler tarafından
esir alınan 2.700 Karabağlı Türk kadının kurtarılması için harekete geçti. Avrasya Vakfı Başkanı Fatma Aktaş konuyu gündeme getirmek, esir kadınları
kurtarmak için uluslararası güçleri göreve çağırdı.
Konu ile ilgili olarak toplumun bilgilendirilmesi amacı ile ilk adımı 3 Ekim 2015 tarihinde atacaklarını belirten Aktaş, bir basın bildirisi yayınlayarak duyarlı insanları davet etti.
Aktaş’ın mesajı söyle: ‘’1988 Yılında Rus Ordusunun da desteği ile Ermeni ayrılıkçı kuvvetler, Ezeli

Azerbaycan Toprağı olan Karabağı Ermenistan’la birleştirmek
ve Karabağ’daki Türkleri ise bölgeden temizlemek için başlattıkları işgal 1994 yılında imzalanan
ateşkesle savaşı sona erdirmiştir.
Günümüzde özellikle sınır bölgelerinde yaşanan çatışmalar yer yer
devam etmektedir. Rusya destekli
Ermeni silahlı kuvvetlerinin başlattığı bu haksız işgalde; Azerbaycan
Türklerinden 20 Bin kişi öldürülmüş
50 Bine yakın kişi sakat kalmış, bir
milyonun üzerinde insan doğduğu,
yaşadığı topraklardan koparılarak
göçmen durumuna düşmüştür. Yine bu işgal süreci
içinde 4 Binden fazla kişi rehine ve esir olarak Ermeni
silahlı güçlerinin elinde tam anlamıyla insanlık dışı işkencelere maruz kalmış, bu rehine ve esirlerden sadece 1370 kişinin iadesi sağlanmıştır. Özellikle Hocalı’da
sivil halka uygulananlar yaşadığımız yüzyılın en sarsıcı
soykırımı olarak dünyanın gözü önünde yaşanmıştır.
2700, Karabağlı Türk kadın, genç ve çocuk Ermenistan’ın soykırımcı silahlı kuvvetleri tarafından hala
esir tutulmaktadır. Gerek bölgeye giden Uluslararası
örgütlerin gözlem ve raporları, gerek süreci bölgeden takip eden basın-yayın organlarının tespitleri ve
gerekse iade edilen esir ve rehinelerin yaşadıkları-
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Hemen hemen tüm tarihi
kaynaklar 1992 yılında
başlayan AzerbaycanErmenistan savaşında Azeri
topraklarının yüzde 20’sinin
Ermenistan tarafından
işgal edildiğini, bu işgal
sırasında 20 binden fazla
Azerbaycan vatandaşının
öldürüldüğünü, 20 binden
fazlasının yaralandığını ve
5101 Azerbaycan Türkünün ise
kayıp veya esir alındığını yazar.
Peki esir alınan Azeri Türkleri
(kaynaklarda farklı rakamlar
yer alıyor) 23 yıldır nerede?
Hollanda’da faaliyetlerini
sürdüren Avrasya Vakfı’nın
hazırladığı raporda şu korkunç
iddia ortaya atıldı: Organ
mafyası eline düşen ve tıbbı
denek olarak kullanılan
çocuklar, köle anlayışı içinde
seks pazarlarında satılan
kadınlar ve en ilkel şartlar
altında maden ocaklarında
çalıştırılan erkekler
günümüzün utancı ve
gerçeğidir!’’
Bu arada Azerbaycan haber
sitesi az.baku.ws haber
sitesinde Azeri gazeteci Şahin
Habibov imzasıyla yayınlanan
haberde, BBC tarafından
çekilen ve Ermenistan’ın elinde
esir bulunan Azerilere ait
fotoğraflar yayınlandı.

na dair anlatımları çerçevesinde bugün Karabağ’da
esir tutulan Azerbaycan Türklerinin içinde bulunduğu insanlık dışı şartları gözler önüne sermektedir.
Özellikle savaşla çatışmayla ilgisi olmayan kadın ve çocuklarla ilgili bilgi ve belgeler savaş kurbanlarının korunmasına dair 1949 tarihli Cenevre Sözleşmesi’nin Ermeniler tarafından tümüyle ihlal edildiğinin kanıtlarıdır.
18-31 Ekim 1998 tarihinde HENRY BÖLL VAKFI tarafından Karabağ Savaşı’nda esir ve kayıplarla ilgili uzmanlar tarafından uygulanan araştırma projesi ve raporları bu gerçekleri dünyaya bir kez daha duyurmuştur.
Organ mafyasının eline düşen ve tıbbı denek olarak kullanılan çocuklar, köle anlayışı içinde seks pazarlarında satılan kadınlar ve en ilkel şartlar altında maden ocaklarında çalıştırılan erkekler günümüzün utancı ve gerçeğidir.
1992 yılında Uluslararası Haç Örgütü tarafından kayıt
altına aldığı rehinelerin neredeyse tümü bugün Ermeniler tarafından inkar edilmektedir.’’

AZERBAYCAN:
ERMENİSTAN
İNKAR
EDİYOR AMA AZERİ ESİRLER ONLARIN
ELİNDE
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‘’1988 yılında silahlı çatışmaya dönüşen Dağlık Karabağ sorunu kısa süre sonra Dağlık Karabağ’ın sınırları dışına taşmış ve cephede kazanılan askeri başarılar
Ermenilerin Azerbaycan’ın içlerine kadar sokulmalarına olanak sağlamıştır. Netice itibariyle Azerbaycan
topraklarının yüzde 20’si Ermenistan Silahlı Kuvvetleri
tarafından işgal edilmiştir. Bu işgal sırasında 20 binden
fazla Azerbaycan vatandaşı öldürülmüş (bu konuda
bazı yazarlar her iki taraftan 1988-1994 yılları arasında
toplam 35 bin kişinin öldüğünü ifade etmektedirler),
20 binden fazlası yaralanmış, 50 bini sakat olmuş ve
5.101 Azerbaycan Türkü ise kayıp olmuş ve/veya esir
edilmiştir. Esir olan Azerbaycan Türklerinin 66’sı çocuklardan ibarettir. Azerbaycan’da aile fertlerinden bir
ve/veya birkaçı savaşta öldüğü için 7.737 aile “şehit ailesi” statüsü almıştır. Genelde Azerbaycan nüfusunun
1/3’ü Dağlık Karabağ Savaşı’ndan doğrudan veya dolaylı olarak zarar görmüştür. Dağlık Karabağ sorunu ile
ilgili olarak da sosyal, ekonomik ve siyasal sorunlardan
bütün ülke vatandaşları etkilenmektedir.’’

IHH RAPORU: HOCALI’DA 1275 TÜRK
ESİR ALINDI

1news.com.tr tarafından yayınlanan habere göre Azerbaycan’ın Esir, Kaybolan ve Rehin Alınan Vatandaşlardan
Sorumlu Devlet Komisyonu Çalışma Grubu Başkanı
Firudin Sadıgov, ANS’e verdiği demeçte, “Halihazırda
4049 Azerbaycan vatandaşı kayıptır. Esir ve rehin düşen 4049 Azerbaycan vatandaşının, 800’den fazlası Ermenilerin eline geçmiştir. Ama Ermenistan bunu inkar
ediyor ve bu vatandaşlar hakkında bilgi verilmiyor. Bildiğiniz gibi, bu vatandaşlar Karabağ çatışmasının yoğun
savaşı sırasında kayboldular. O dönemde 800’den fazla
kişi Ermeniler tarafından sağ salim olarak rehin alındı.
Maalesef, bu insanların hiçbiri hakkında bilgi yok. Hatta
Bazı insanların Ermeniler tarafından doğrudan esir alındığı bilgileri mevcuttur” diye konuştu.

TÜRKSAM RAPORU: 5101 AZERBAYCAN
TÜRKÜ KAYIP VEYA ESİR ALINDI
TÜRKSAM Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Analizler Merkezi’nin 25 Şubat 2015 tarihinde yayınladığı,
“Türklere Karşı Yapılan Soykırımlar ve Hocalı Soykırımı” isimli raporda, esir Türklerle ilgili şu bilgiler yer
alıyor:

İHH İnsani ve Sosyal Araştırmalar Merkezi’nin Şubat 2014 tarihinde hazırladığı “22. Yılında Hocalı Katliamı” Raporu’nda şu ifadelere yer verildi:
‘’Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) döneminde Azerbaycan’a bağlı özerk bir bölge olan Dağlık
Karabağ, 1991 yılında SSCB’nin dağılması akabinde uluslararası bir krizin konusu oldu. 19. yüzyıldan itibaren
Rusya’nın Kafkasya politikası çerçevesinde Ermeni nüfusun yerleştirildiği Dağlık Karabağ, bu dönemden itibaren Ermenistan’ın gündemine girdi. Ermenistan’ın
SSCB döneminde hukuken Azerbaycan’a ait olan bölgede hak iddia etmesi sonucu da Karabağ Savaşı başladı. Savaş sırasında 366. Rus Motorize Alayı tarafından
desteklenen Ermeni birlikleri, 26 Şubat 1992 günü abluka altında tuttukları Hocalı kasabasına girerek 1.300
kişinin hunharca öldürüldüğü, 1.275 kişinin esir alındığı, 25 çocuğun hem öksüz hem yetim, 130 çocuğun
da öksüz veya yetim kaldığı bir katliam gerçekleştirdi.
Hocalı Katliamı’nın 22. yıl dönümüne girilirken hukuken
Azerbaycan’a ait olan Dağlık Karabağ ve çevre rayonları
-Azerbaycan topraklarının beşte biri- hâlen Ermenistan
işgali altında. Hocalı Katliamı’nın sorumluları bugüne kadar herhangi bir cezai sürece tabi tutulmuş değil ve işgal
edilen topraklardan kaçan 1 milyon Azeri, “göçgün”1
statüsünde yaşam mücadelesi veriyor; katliam sırasında
esir alınan 150 Azeri’nin akıbeti ise hâlâ belli değil.
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Sedat YILMAZ
Türkiye Kamu-Sen Genel Basın Sekreteri ve Türk Haber-Sen Genel Başkanı

YOL AYRIMI...
Milletimiz 1 Kasım genel seçimlerinde tek başına iktidar dedi, bir süredir devam eden siyasi belirsizlik
de son bulmuş oldu. Genel seçim sonuçlarının ülkemize, milletimize ve coğrafyamızda bulunan tüm
ülkelere hayırlar getirmesini diliyorum.
Bilindiği gibi ülkemiz, oldukça zor bir süreçten geçmekte ve son derece önemli sorunlarla karşı karşıya
bulunmaktadır. Bir tarafta Suriye ve Irak’ta yaşanan
siyasi istikrarsızlığın yarattığı IŞİD terörü ve mülteci
sorunu, bir tarafta yanlış iç ve dış politikalar neticesinde bitme noktasından, ülke güvenliğini tehdit eder
konuma gelen PKK terörünün yarattığı siyasi sorunlar
çözüm beklemektedir. Diğer tarafta ise azalan milli
gelir, yükselen enflasyon ve düşen alım gücü ile birlikte git gide bozulan bir ekonomik yapı mevcuttur. Bu
sorunlar yumağı içerisinde yeni kurulacak Hükümetin omuzlarında tarihi bir sorumluluk bulunmaktadır.

Bu süreçten ülkemiz ya daha da güçlenmiş ve kenetlenmiş olarak çıkacak ya da parçalanmanın girdaplarında boğulup gidecektir. Türkiye’yi bu açmaza
sürükleyen politikaların ve müsebbiplerinin sorgulanması gerekliliğini bir tarafa rezerv olarak kaydederken önümüzde kamu görevlilerimizi de doğrudan ilgilendiren son derece zor bir dönem olduğu
gerçeğinden yola çıkarak özellikle kamu görevlilerimizi bekleyen tehlikelerden bahsetmek istiyorum.
İktidarın 2002 yılından beri, memurluk güvencesini
ortadan kaldırarak, güvensiz ve güvencesiz bir çalışma hayatı oluşturmak için altyapı hazırladığı, türlü
söylemlerle, kazanılmış hakları yok edecek uygulamalarla, memurlarımızı adeta bir ateş çemberinin
içine atmak istediği bilinen bir gerçektir. Türkiye
Kamu-Sen ve bağlı sendikalar olarak defalarca Hükümetin işçi-memur ayrımının kaldırılması yolundaki
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gizli gündemini kamuoyuna duyurmuş, memurların
bu konuda uyanık olması gerektiğini ifade etmiştik.
Buna karşın yıllardan beri, memurların iş güvencesine karşı hazırlanan oyun, ısıtılıp ısıtılıp toplum gündemine sunulmaktadır. Son olarak Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan’ın, yeniden memurluk güvencesini hedef alan söylemleri, iktidarın üzerindeki
Cumhurbaşkanı vesayeti de göz önünde bulundurulduğunda, bu seçim sonrasının memurlar adına bir
varoluş savaşına dönüşeceğini ortaya koymaktadır.
Kaldı ki, mevcut iktidar partisinin önceki hükümetleri döneminde 20 binler düzeyinden 1 milyon 200
binlere ulaşan taşeronlaşma, KİT çalışanlarının korkulu rüyası haline gelen özelleştirmeler sonrasında
sayıları 25 bine varan 4/C’li istihdamı, kurum ve
kuruluşların idari yapılarının değiştirilmesi suretiyle
artan sözleşmeli istihdamı ve güvencesiz istihdama
kılıf uydurmak amacıyla icat edilmiş olan idari hizmet
sözleşmesi uygulamaları, memurluk güvencesinin
kaldırılmasının ilk basamakları olmuştur. Bu kapsamlarda istihdam edilen kamu görevlilerimiz, en temel
haklardan yoksun, düşük ücretlerle, belirsiz bir hukuki yapı içerisinde, dinlenme ve izin haklarını dahi
kullanamadan çalışmak zorunda kalmakta, her türlü
baskı, şiddet ve mobbinge maruz bırakılmaktadırlar. Şimdi ise Cumhurbaşkanı, daha önce defalarca
gündeme getirdiği Anayasa değişikliği yolu ile tüm
memurların istihdam güvencelerini kaldırarak, memurluk mesleğine son ve en ağır darbeyi vurarak, istediği memuru istediği zaman kapının önüne koyma
hayalleri kurmaktadır.
Kamu hizmetlerinin bağımsızlığı ve tarafsızlığı, memurların hükümetlerden bağımsız olarak görev yapabildiği statü rejimini zorunlu kılar. Kaldı ki, günümüzde özel kesim istihdamı, “esneklik“ adı altında,
çalışanların, işverenler arasında iş aleti gibi alınıp
satılması ya da kiralanmasını öngören bir İş Kanunu
ile karşı karşıyadır. Kamu personel sisteminin özel
kesim istihdamına entegre edilmesi, özel kesimde
geçerli geri çalışma ilişkilerini yaygınlaştırıp sürekli
hale getirmek anlamına gelecektir.
Oysa memurlarımız yıllarca eğitim gördükten sonra, sınavlara girip, milyonlarca kişinin arasından seçilerek kamuda çalışmaya hak kazanan, ülkenin en
eğitimli ve donanımlı kesimini oluşturmaktadır. Buna
karşın üzerlerindeki baskı her geçen gün artmakta,
ücretleri enflasyon karşısında erimekte, tayin ve ter-

filerde adaletsizlikler yaşanmaktadır. Siyasetin her
türlü baskısını omuzlarında taşıyan kamu görevlilerinin sahip oldukları tek avantaj, özel kesim çalışanlarına göre daha güçlü olan iş güvencelerinden başka
bir şey değildir.
Bu noktada kamu görevlileri, haklarını korumak ve
var oluş nedenleri olan iş güvencelerine sahip çıkmak için her zamankinden daha fazla kenetlenmek,
her zamankinden daha fazla dayanışma içinde bulunmak zorundadır. Bu dayanışma da ancak sendikal
örgütlülüğün arttırılması ile mümkündür. Bilindiği
gibi Hükümeti seçimler öncesinde zor durumda bırakmamak adına yıllık yalnızca 123 liraya imza atarak
(bu rakam PTT dahil birçok kurumda 108 TL olarak
uygulandı) Hükümetin ilk teklifinin bile altında bir
artışa onay veren, 2014 yılı enflasyon farkından vaz
geçen, 2015 yılı enflasyon farkı hesabını değiştirterek memur ve emeklilerimizin cebinden maaşlarının
%1,8’inin çalınmasına göz yuman, 4/C’lilerimizin
mahkeme yoluyla kazandığı 550 lira tutarındaki ek
ödemeyi 150 liraya düşürtmekle övünen, PTT’deki
idari hizmet sözleşmeli personelimizi unutan birtakım oluşumlar da kendilerini sendika olarak adlandırmaktadırlar. Hal böyle olunca iktidara yaranmak
için her yolu deneyen, birkaç tayin ve atama vaadi
ile göz boyayan ama memurları masada satan hatta “Bütün memurlar sözleşmeli statüye geçmelidir.”
diye açıklamalar yapan sendikaların memurların
haklarını koru-ya-mayacağı açıktır. Artık memurlar uyanmak ve haklarına sahip çıkmak zorundadır.
Uğruna birçok fedakârlık yaparak, birçok değerden
vazgeçerek sahip olduğu iş güvencesi açık bir tehditle memurların ellerinden alınmak üzeredir. Kamu
görevlilerimiz, “cellâdına âşık olma” olarak adlandırılan “Stockholm Sendromu”ndan kurtulmak zorundadır. Büyük çoğunluğunun üyesi olduğu sendikalar,
iş güvencesinin kaldırılmasına destek vermekte ve
memurlar bu duruma hiçbir tepki göstermemektedir. Hatta bu sendikalar üye sayılarını artırmaya devam etmektedir.
Önümüzdeki süreç, ülkemiz için olduğu kadar kamu
görevlilerimiz için de bir varoluş mücadelesine sahne olacaktır. Bu noktada kamu görevlilerimiz tam
bir yol ayrımındadırlar. Ya kısa vadeli menfaatler için
daha büyük ve daha önemli kazanımlarından vaz geçecekler ya da günlük hesapları ellerinin tersiyle bir
tarafa iterek geleceklerine sahip çıkacaklardır.
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Şimdiye kadar 12 Eylül olaylarını sol camianın
gözüyle anlatan çok sayıda film ve dizi yapıldı.
‘’Kafes’’ isimli film ile yaşananlar ilk kez MilliyetçiÜlkücülerin gözünden beyaz perdeye aktarıldı.
KamuTürk Dergisi olarak ciddi bir gişe başarısı
yakalayan ve Türkiye’de fırtınalar koparan Kafes
filminin Yapımcısı Yasemin Nak ve filmin oyuncular
ile söyleşi yaptık.
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"İçi alev alev Müslüman, dışı pırıl pırıl Türk ve içi dışına
hâkim, dışı içine köle"lerin hikayesi…

KAFES’
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-Açıkçası ben bir pozitif ayrımcılık yapmak
istiyorum. Malumunuz kamu personeliyiz. Ve
söyleşimize Cemal öğretmeni oynayan Fırat
Şahin ile başlamak istiyorum. Mesleğiniz itibari ile duygularınızı sette yaşamak zorundasınız. Oynarken neler hissettiniz?
(CEMAL ÖĞRETMEN) - FIRAT ŞAHİN: Rolü ilk
okuduğumda bir tecavüz sahnesi vardı. Bir kısmını sizde izlediniz. Sizin izlediğiniz kısımda gözaltına alınmıştım ve maddi işkence görüyordum. Filistin askısında
iken karşıma eşimi getiriyorlardı. Maddi işkenceyi dayanamayacak noktaya getirmek adına eşimi karşıma
getirip, “içeri götürün, soyun” talimatını veriyorlardı.
Biz sahneyi orada kestik. Ancak ruhumdaki izlenimi
kaldı. Eve gidince düşündüm kendi kendime; “Cemal
öğretmen ne yapmıştı?” dedim. Sadece vatanı sevmişti. Tek suçu ona hizmet etmek istemesiydi. Bunları
internetten araştırırken karşıma ÜLKÜ-BİR derneği
çıktı. Cemal öğretmeni onların yanında buldum. Gör-

düm ki onların tek derdi memleketlerine hizmetti. O
dönemin ve Türk düşünce ve bilim hayatının efsane
isimleriyle kendimi bir arada bulmak beni ziyadesi
ile memnun etti. Mesela ben eşim Ayşe öğretmenin
sürgün edildiğini öğrendiğimi oynadığım gün Necmettin Hacıeminoğlunun nasıl üniversiteden koparıldığını
gördüm. Tıpkı benim gibi o da yazdığı bir yazıdan dolayı 1979’da tutuklanmıştı. O günlerin tehlikeli insanının üniversiteden koparıldıktan sonra 2 yıl işsiz bırakılması, o dönemde eşinin maaşı ile kıt kanaat geçinmesi
ve buna rağmen eğilmemesi ayakta alkışlanması gereken bir süreç. Hocanın geri döndüğünde profesör
kadrosu alıp, bu ülkeye hizmet etmesi sanırım birilerine verilen en güzel cevap olacaktır.
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-Filmin kötü karakteri Murat Çağlar. Ülkücü
teşkilattaki muhbiri oynayan Hacı, Ağlatan
Dans, Evvel Zaman Hikayesi, Deli Dumrul gibi
projelerde yer almış Murat Çağlar. Kendisi
boydan yana biraz şansız olanlardan daha
doğrusu kendi tabiri ile “bodur” olunca söze
böyle girme gereği hissediyor.
‘’AYDIN BİR NESLİMİZE KIYDILAR’’
-Ağabey madem söze girdin seninle devam
edelim. (Karşılıklı gülüşmeler)
(AJAN MURAT) - MURAT ÇAĞLAR: Kötü karakteri oynayınca söz vermeyeceğinden korktum Berat.
Onun için böyle bir atraksiyonlu harekette bulundum.
Ama görüyorsun ya kısa boylu olmanın düz avantajını
yürekle kapatıyoruz. Ama şunu yaz. Gerçekten yaz. O
dönem birileri bu ülkenin birliğinde, beraberliğindeki
başarıyı kıskandı. Çünkü birlik ve beraberlikle Türk
milletinin neler yapacağını Kurtuluş Savaşı’nda gördüler. Gerçi o zamanda Artin Kemal gibilerle bütünlüğü
parçalamaya çalıştılar. Ama başaramadılar. Aydın bir
neslimize kıydılar. O günün Artinleri bugün önümüze
Muratlaşıp çıktılar. Mustafa gibi nice yiğidimizi bizden
kopardılar. O Mustafa'lar ki o kadar samimi vatanseverlerdi ki darağacına giderken bile mazinin geleceği
aydınlatacağını düşünüyorlar ve geride bıraktıkları hayallerini dostlarına emanet edebiliyorlardı. Onlar gerçekten zafere inanmışlardı. Şiarları belli idi; yürekleri
toplu vurdurmak.
-Ağabey sözü öyle bir yerde noktaladın ki
sözü Barış kardeşime vermekten başka bir
şans bırakmadın. Barış (Küçükgüler), ben
seni hep gençlik rollerinde gördüm. Şimdi ise
öyle bir dram sahnesin ki... Şu anda bile Mehmet Sipahi ile yaptığın konuşmayı düşündüğümde gözlerim doluyor. Hissettirdiklerin,
suçsuzluğun ve o beyaz....
‘’ZORBA OLARAK GÖSTERİLENLERİN ASLINDA
GERÇEKTE NE KADAR MASUM OLDUKLARINI
HİSSETTİRMEK İSTEDİK’’
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(MUSTAFA) -BARIŞ KÜÇÜKGÜLER: Ağabey, biz
sette bir aile ortamında çalıştık. Bu enerjini sizde hissetmişsinizdir. Murat ağabeyin devredişide bu yüzden. Aslında son sahne zihinlerde bir ismi çağrıştırsa
da ben senaryoda 3 farklı karakterin bütünleşmesi ile
sizlerin karşısına çıktım. Mehmet Sipahi’nin mahallesinde apolitik olan bir karakterle sizleri selamlarken,
ocaktaki kötü karakterin kullanması ile kalemi kırılan
bir mazluma döndüm. Aslında burada biraz da karanlıkta kalan olayların nasıl organize edildiğini gösterdik.
Onca olanlara rağmen devlete duyulan güvenin ifadesini dile getirdik. Evet, hiçbir şey göründüğü gibi değildi. Zorba olarak gösterilenlerin aslında gerçekte ne
kadar masum olduklarını hissettirmek istedik. Namaz
sahnesi ile masumiyetlerinin üzerine çöken karanlıkları gösterdik. Ve son sahne. O sahne birçok gözyaşının vebalini benim sırtıma yüklüyor. Ama olsun. Onlar
Mustafa'nın bu dünyaya gönderdiği rahmet yağmurları
olsun. Orada dönemin fikirleri ile parçalanmaya çalışılan bizim temel toplumsal dinamiğimiz aile yapımıza
saldıra karşı yapılmışsaldırı var. Ama her mazlum gibi
bir şiddetsiz bir saldırma. Orada kin dolu bir söz yok.
Sadece güvendiği, öpmeye çalıştığı bir elden yendiği

tokatta hissettiği can acısı ile birlikte içinde kalmış bir
uhdenin gerçekleşme isteği var. Bakın bu kabulleniş,
Ayşe öğretmende de var.

‘’BUGÜN YAŞADIKLARINIZ ÇOK MU FARKLI?’’
-‘’Evet, evet. Eşinin ve kendinin onca yaşadıklarına rağmen Ayşe öğretmenden biz devlete
karşı kötü bir söz duyamıyoruz’’ derken sözü
Ayşe Öğretmeni oynayan Mine hanım alıyor.
(AYŞE ÖĞRETMEN) - MİNE DOĞAN: Duyamazsınız. Çünkü devleti babası gibi gören bir zihniyete sahip
Ayşe öğretmen. Onun için ülkeyi yönetenler kendilerine bunu yapıyor. Onların kurduğu sistemin dönen
çarkları ona zulüm ediyor. Onun kavgası devleti ele
geçiren ve kendini sürgün eden sistemle. Siz sendikacı
ve memursunuz. Bugün yaşadıklarınız çok mu farklı?
Sırf siz onlardan olmadığınız için milli eğitimde adeta
kelle avı yaşanmadı mı? Anayasada yer alan haklarınızı
kullanıyorsunuz diye sizler soruşturmalar geçirmediniz mi? Ben gündemi takip ettiğimde o gün yaşananlar-
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la, bugün yaşananlar arasında pek bir fark göremiyorum. Onlardan yana değilseniz eziyete mahkumsunuz.
Ve sürgünler sizi kapıda bekliyor oluyor. Ama teslim
olmuyorsunuz. Tıpkı o günlerde ki gibi. Belki koltuklarınız, makamlarınız elinizden alınıyor ama bir geri
adımınız söz konusu değil.

‘’MEMLEKET DAVASI YİNE SAHİPSİZ DEĞİL!’’
-Biz sendikacılığın gereğini yapıyoruz. Aslında Mehmet Sipahi gibiyiz. Ortalığı düzenleyen, düşmanın gerçeklerini ortaya koyan yapıdayız. Ama birde bizi aklımıza her gelişinde
yaralayan bir isim var; Önkuzu. Tolga, neler
hissetin?
(DURSUN ÖNKUZU) - TOLGA YÜCE: Ciğerlerim
acıdı. Sonrasında ise hissettiğim ülkenin aydın gençliğinin nasıl arafta yok edildiği idi. Ama son ‘kuzu’ henüz gitmedi. Yani memleket davası yine sahipsiz değil.
Çok şükür ki, sizler gibi kurumlar etrafında bütünleşmiş aydın bir topluluk var. Gününün koşullarını bilen,

tehlikeyi sezen ve buna göre strateji belirleyen, sizler
varsınız.

‘’NASIL KARDEŞİN KARDEŞE DÜŞMAN EDİLDİĞİ, BUNLARI KİMİN ORGANİZE ETTİĞİ NET
OLARAK ORTAYA ÇIKIYOR’’
-Janberk namı diğer Kadir. En gençsin ama
üzerinde müthiş bir kitlenme var. Karşı mahallenin çocuğu olarak varsın filmde.
(KADİR) -JANBERK NAK: Aslında Mehmet Sipahi
ile Kadir’in ilişkisi bilinen tüm dogmaları yok ediyor. O
koşulları görüyorsunuz. Nasıl kardeşin kardeşe düşman edildiği, bunları kimin organize ettiği net olarak
ortaya çıkıyor. Bugüne kadar susan ve suçlanan tarafın
içinden çıkan birinin idamına bir gün kaldığı için sırf o
rahat etsin diye cop yemesi, uyuması için nöbet beklemesi... Bunlar gerçekten tarifsiz şeyler. Umarım biraz
olsun hissettirmeyi başarmışızdır.
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Film vizyona girdikten sonra
Facebook sayfama bir mesaj geldi;
"Yasemin abla Kuran'a el bas, bizi
bırakıp gitmeyeceğine dair" diye. Her
gün sosyal medyadan yüzlerce mesaj
geliyor bu şekilde. Güzel duygular...
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KAFES’İN YAPIMCISI YASEMİN NAK:

“SiNEMADA
SESSiZ KALMIS BiR VELAYETi
ZERiME ALDIGIMI HiSSETTiM’’
Neden Kafes gibi hiç dokunulmamış bir
camianın öyküsü? Üstelik bu bir cesur
yüreklik. Ülkenin yöneticilerinin bakış
açısı belli...
YASEMİN NAK: Proje insanlara çok farklı geliyor.
1980'li yıllar bu ülkenin gerçeği. O günler yaşandı. Belli gruplar arasında bir kavga ortamı vardı. Bu
sadece fiziki bir kavga değildi. Arkalarında mükemmel bir edebiyat, şiir ve fikir vardı. Bunu sol camia
çok güzel filmlerle işledi. O dönemi beyazperde de
anlattı. Ama bir cephe sessiz kaldı. Şiirler, romanlar
yazdılar. Bir Emine Işınsı gerçeği var ortada. Bir Dilaver Cebeci var bu ülkede. Ama onlar duyulmadılar. Birazda ben bir neslin gerçeklerini “onlar” sıfatı
olmadan anlatmak istedim. Bütün hikâye bu aslında.
Sinemada sessiz kalmış bir velayeti üzerime aldığımı
hissettim. Arşive girdim. Dönemle ilgili ne bulduysam
okumaya başladım. Lütfi Bey’in (Lütfü Şahsuvaroğlu)
Kafes’inde farklı bir şeyler vardı. Senariste götürdüğümde aradığımızı bulmuştuk. Adeta bir nakış işler
gibi metin yazılmaya başlandı. Gerçekten çok ağır bir
yüktü. Geceler boyu sabırsızlıkla bekleyişin ardından

senaryoyu ilk okuduğumda birçok izleyici gibi derinden etkilendim. Farklı duyguları bir arada yaşatan
hikâye ile karşı karşıyaydım. Kavuşmayan, yarım kalan bir aşk hikâyesi ile kavuşulması engellenen, yarım
bırakılmaya çalışılan aşk hikâyesi vardı. Sebep olanlarda yaşanan acılarda ortaktı. Ama bunlar neredeyse
dost sohbetleri dışına çıkmamıştı. Kötü adam rolünde, kavgacı, baskıcı bir ruh tipinde kişileri senelerce
gördük televizyonda. Mehmet Sipahi hep katildi, Cemal öğretmen faşist. Oysa Sipahi ince ruhlu bir şairdi. Köyünde gördüğü yıldızları kelimelerle resmeden
bir aşk dervişi. ‘Faşist’ diye suçlanan Cemal öğretmen ise fikrini susturmak isteyen faşistler tarafından
maddi ve manevi işkencelere uğramış bir karakter.
Gerçekle bağlantısı olan isimlerdi bunlar ve bu günleri yaşayan insanlar hala aramızdalar. Şu anda dediğiniz gibi kamplaşma dönemindeyiz. Her alanda bu
tip yaklaşımlar oluyor. Bakın ben ülkücü değilken bu
filmi çektim. Ama filmi görmeyen insanlar tarafından,
2013 yılında yazdığım bir yazıdan dolayı suçlandım.
Ben o yazıyı kaldırtabilirdim. Ama yapmadım. Bu gün
ise farklı bir yerdeyim. Belki yazıyı kaleme aldığım insana bile bir karşı bir cephe oldum.

66

Kültür Bakanlığı’nın amblemini ben
göremedim. Sanırım bir destek almanız
söz konusu değil?
YASEMİN NAK: Ağırlıklı bütçemiz kendi öz kaynaklarımızdı. Türkiye Kamu-Sen gibi destekleyen kurumlar oldu ama geniş bir sponsor desteği ile bu işi
yapmadık.

Gişe endişeniz oldu mu?
YASEMİN NAK: Olmadı dersem pek doğru olmaz.
Sonuçta bir ilke imza atıyorsunuz. Hiç yapılmamış bir
işi yapıyorsunuz. Ve hassas bir noktadasınız. İster istemez endişeleriniz oluyor. Size bu konu ile ilgili bir
hatıramı anlatayım. Yeniçağ Gazetesi yazarlarından
Servet Avcı Bey’e filmi izlettirmiştik. Film bittiğinde
kendisini bir an göremedik. Sonra yüzünü silerek geldi. Filmin atmosferinden ağlamıştı. Orada "Yahu filme
çocuklarla gelirsem dayanamam daha çok ağlarım"
dedi. O anda ilk defa birinin yüreğine dokunduğumu

hissettim, başarmıştık. Ve artık vizyon zamanı gelmişti. Olurdu olmazdı derken ilk üç günde 65.000 civarı
gişe yaptık. İlk baktığınızda düşük gibi gelebilir ama
bize çoğu şehirde salon vermediler. Düşünün Adana
ve Mersin'de yokuz. İzmir'de kamuoyu baskısı ile 3
salonda vizyona girdik. Zincir sinemalar salon vermedi. Bütün bu engellemelere rağmen, şu anda 200.000
civarı bir gişe yakaladık. (Ekim ayı ortaları itibariyle)
"Yeter mi yetmez mi?" diye soracak olursanız bunun
kararını siz verin derim.

Camia kabullendi sizce, öyle mi?
YASEMİN NAK: Evet gayet güzel bir benimseme
oldu. Herkes sahip çıkmaya çalışıyor. Ama ilginin artmasını istiyorum. Neden derseniz, bu tür projeler
bu filmden cesaret alacaklar. O yüzden bu sahiplenmeyi artırmak zorundayız. Sahiplenmeye geri dönecek olursak söze Türkiye Kamu-Sen'le başlamak
isterim. Motor dediğimiz andan itibaren bizleri yalnız
bırakmadınız. Vizyon sonrası sosyal medyadan gör-
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1980’li yıllar bu ülkenin gerçeği. O
günler yaşandı. Belli gruplar arasında
bir kavga ortamı vardı. Bu sadece
fiziki bir kavga değildi. Arkalarında
mükemmel bir edebiyat, şiir ve fikir
vardı. Bunu sol camia çok güzel
filmlerle işledi. O dönemi beyazperde
de anlattı. Ama bir cephe sessiz kaldı.
Şiirler, romanlar yazdılar. Bir Emine
Işınsı gerçeği var ortada. Bir Dilaver
Cebeci var bu ülkede. Ama onlar
duyulmadılar. Birazda ben bir neslin
gerçeklerini “onlar” sıfatı olmadan
anlatmak istedim. Bütün hikâye bu
aslında. Sinemada sessiz kalmış bir
velayeti üzerime aldığımı hissettim.

düğümüz kadarı ile birçok temsilciliğiniz toplu izlenim yaptılar. Mesela İzmir’de Türkiye Kamu-Sen ev
sahipliğinde bir gala düzenlendi. Bizlerde oradaydık.
Çok samimi bir ortamda gösterim oldu.

Filmlerin müzikleri genellikle cd haline
getirilip piyasaya sürülür. Ama siz bunu
yapmadınız. YouTube yolu ile ücretsiz
bir şekilde dağıttınız. Neden?

Konuyu ben biraz özelleştirmek istiyorum. Film vizyona girdikten sonra Facebook sayfama bir mesaj
geldi; "Yasemin abla Kuran'a el bas, bizi bırakıp gitmeyeceğine dair" diye. Her gün sosyal medyadan yüzlerce mesaj geliyor bu şekilde. Güzel duygular...

YASEMİN NAK: Film çekildikten sonra bizden çıkmıştı. İnsanların halleri tavırları bunu gösteriyordu.
Tekrar para kazanmak uğruna onlardan filmlerini geri
almak istemedik. Onlara bıraktık, onların olanlarını.
Bunları dile getirince satış endişesi var deniyor. Ama
size şunu söyleyeyim; bize oyuncuların kıyafetlerini
soran o kadar çok insan var ki. Mesela bir gün kafede
otururken, gençler "ne diyordu Akif?" dedi. Hoşuma
gitti bu durum. Bu sözün nereden olduğunu sordum.
Telefonla fragmanı izlettiler. Yapımcısı olduğumu söylediğimde "Mehmet Sipahi'nin kıyafetlerini nerede
yaptırdınız?" diye bir soru ile karşılaştım. Kıyafete
kadar sahiplenenler müzikleri sizce sahipsiz bırakırlarmıydı?

O kadar benimsendik ki bizim nerede olacağımızı takip edip bizimle o salona gelen insanlar olmaya başladı. Aile olduk seyirci ile. Filmin şimdiden ikincisini
bekleyenler çıktı. Ama bu olmayacak. Kafes bir milattı, başyapıt bir milat olarak kalacak.
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‘Teröre HAYIR
Kardeşliğe EVET’
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Aralarında Türkiye Kamu-Sen’in de bulunduğu 14
sivil toplum kuruluşunun öncülük ettiği ve 200’ü
aşkın STK’nın destek verdiği “TERÖRE HAYIR,
KARDEŞLİĞE EVET” yürüyüşü başkent Ankara’da
gerçekleştirildi. Türkiye Kamu-Sen Genel Sekreteri
ve Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci’nin
yanısıra Türkiye Kamu-Sen’e bağlı senkikalarımızın
genel başkan ve genel merkez yöneticileri ile üyelerimiz eyleme katılarak destek verdi. Yürüyüşte yüzbinler
terörü lanetledi, kardeşliğe ‘evet’ dedi.

Yaşanan terör olaylarını protesto
etmek amacıyla Ankara Sıhhiye
Meydanında toplanan yüzbinler,
ellerindeki Türk bayraklarıyla
adeta teröre meydan okurken,
yürüyüş boyunca kardeşlik ve
sağduyu mesajları verildi. 1.
Meclis önünde İstiklal Marşı
büyük bir coşku ile hep bir ağızdan seslendirildi.
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Şehitler için alanlardaydık

Türkiye Kamu-Sen tüm
STK’lara örnek oldu...
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Ankara Kızılay meydanında, “Teröre lanet” mitingi
düzenleyen Türkiye Kamu-Sen Genel Merkezi, dost
düşman herkese bu milletin birlik ve beraberliğini kimsenin bozamayacağını, Türk milletinin teröre
teslim olmayacağını hep bir ağızdan haykırdı. Ankara
Güvenparkta toplanan binler, “Şehitler ölmez, vatan
bölünmez, Şehidim hakkını helal et bize, Hepimiz
Mehmet’iz PKK’ya yeteriz” sloganları ile başkenti
inletirken, Ankaralılar ise “Ne Mutlu Türküm Diyene”
diyerek eylemimize büyük destek verdi.

Türkiye Kamu-Sen Genel
Başkanı İsmail Koncuk, “O
dönemde açılımı savunanların
terör örgütü elebaşına methiyeler düzenlerin bugün şehit ana,
baba, eş ve çocuklarına hangi
yüzle bakacaklarını merak ediyorum?” diyen İsmail Koncuk,
“Terörle mücadele planınız
nedir açıklayın” dedi.
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‘YOL YEŞİL’ken
Geri Dönün!
Hayriye Nurcan Yazıcı
Yazar
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Karadeniz bölgesi, “kara-deniz" olarak isimlendirilmiş
olsa da, esasında bölgeden bahsedilirken “kara” değil,
“yeşil” vurgusu öne çıkarılır. Yeşilin tamamlayıcısı
ve bütün muhabbetlerin kaynağı ise, yayla ve
fındık… Kentlisi-köylüsü yaşamını bu iki gerçeğe göre
şekillendirir. Yaylalar ve fındık bahçeleri, halkın kültür
kaynakları, hem eğlence hem de geçim alanlarıdır. En
azından yakın zamana kadar bu böyleydi.
Bu iki nimet, bölge halkı için bu kadar önemliyken, önce
fındığının sonra yaylasının elinden alınması hadisesine
sessiz kalınmasının başlıca nedeni, yaşatılan çok ciddi
bir yanıltma ve bilgisiz bırakılma neticesindedir.
Eminim işin hangi noktaya gideceğini ve projenin ne
anlama geldiğini, yöre halkı kadar birçok yerel yönetici ve bürokratta bilmiyordur.
Sahil yolu, çarpık yapılaşma, derelerin projelendirilmesi, tarihi yapıların ticarethaneye çevrilmesi gibi gelişmeler; rant için, gözümüzün içine bakıla bakıla
nasıl yapılıyorsa, aynı zihniyet yaylaların dönüştürülmesi hadisesinde yani "Yeşil Yol” projesinde
de iş başındadırlar.
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca Doğu Karadeniz Turizm
Mastır Planı çerçevesinde hazırlanan, (Artvin, Giresun,
Gümüşhane, Bayburt, Trabzon, Rize, Ordu ve Samsun
güzergâhında) toplamda 2 bin 600 kilometre uzunluğunda Samsun’dan Batum’a kadar olan, tüm yaylalarımızı ve turizm merkezlerini birbirine bağlıyan bu yola,
“kara” değil de, "Yeşil Yol” şeklinde bir adlandırılma
yapılması da, projenin bir başka kurnazlığı olsa gerek...
Uzun zamandır denetimden uzak, betonlaşmaya terk edilen yaylalara, “Yeşil Yol” projesini
kurtarıcı gibi sunmak, akıllara 'bu sonuç çok öncelerden hazırlanmış mıydı?' sorusunu bile getirmekte.
Sorularımız ise bitmiyor;
1. Samsun’dan başlayıp Batum’a kadar 2600 kilometre kesintisiz gidecek bir karayolun bu güzergâha ve
kente ekonomik getirisi ne olacak?
2. Yol inşası ve daha sonrasında doğaya yönelik zararlar nasıl izah edilecek ya da karşılanacak?
3. Bölgeye yatırım yapan güçlü firmalar karşısında yöre
halkını orada “var edecek” bir çalışmanız var mı?
4. Daha alt köyler seviyesinde hayvancılık faaliyetleri
bitirilmiş durumda iken, “Yeşil Yol” betonlaşması
neticesinde yaşam alanlarını daraltacağınız hayvancılık faaliyetleri hakkında ne düşünüyorsunuz?

5. Yayla kültürünün ve insanın bile hasar göreceği bu
yol karşısında “kültürel kimliğin” zarar görmemesi
için nasıl bir çalışma düşünülmektedir? Ya da amaç,
bu “kültürel alt başlığı da” yok etmek midir?
Bütün bu ve benzeri sorulara verilecek cevap
vardır elbette…
Lakin buna benzer bir manzara, Artvin'in Yusufeli ilçesinde yaşanmaktadır. Ülkemizin enerji ihtiyacına destek olacağı öne sürülerek başlatılan baraj çalışmaları
neticesinde; yok edilen yerleşim alanları ve bu sebeple
göçe zorlanan halk söz konusudur. Hâlihazırda devam
eden çalışmaların, arka planıyla ilgili birçok iddia var
ki bunlara değinmeyeceğim. Söyleyeceğim tek şey,
bugün bölgenin bu yatırımdan ne şekilde faydalanacağı hâlen muammadır.
Bu bağlamda, ne “Yusufeli Barajı”nın ne de “Yeşil Yol”
projesi’nin yerli halk için gerçek bir yatırım olduğundan kimse söz edemez. Aksine bölgede, doğaya, insan
yaşamına ve yayla kültürüne bir saldırı vardır.
Yürütülen AB projeleri ile aile kurumumuzun dokunulmazlığı, köylerimizin ve insanımızın üreten olma
özelliği yok edildi… Şimdi de bir başka projeyle yaylalarımızı, dağlarımızı, “kendimizi güvende hissettiğimiz
alanlarımızı” kaybediyoruz.
Mesele; bölge ve ülke savunmasının ciddi tehlike altında olduğudur. Sırtımızı dayadığımız dağlarımız delik deşik edilirken, yaylalarımız kolay ulaşılır turizm
alanları haline getirilirken, güvenliğimizin nasıl deşifre
edildiğidir.
Keşke sadece birilerini zengin etmekle kalsak; dört bir
yanımızın ateşten bir top olduğu, emperyalistlerin her
alanda söz sahibi olma isteklerini uygulamaya koydukları bir zamanda, dağları ve yaylaları bu kadar “açık
alan” yapmak, iyi niyetli bir çalışma olmasa gerek…
Bu noktada kafalardaki asıl soru, "Samsun’dan başlayıp Hopa’ya kadar uzanan yolun gerçekte
amacının ne olduğu, hangi amaca hizmet edildiği” şeklindedir.
Netice-i kelâm; bugün “kalkınıyoruz” diyerek olup
bitene seyirci ve sessiz kalanların, yarın torunlarına
verecekleri cevapları, anlata(maya)cakları yeşil hikâyelerini şimdiden düşünmeleri lazım…
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AGADEZ TÜRKLERİ

Afrika'da unutulan siyah Türkler…

75

Onlar çölün mavi adamları…
Onlar Büyük Sahra`nın
siyah Türkleri… Onlar son
Osmanlılar… Hatta hala
Osmanlılar…
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TÜRK SOYUNDAN GELİYORLAR
Osmanlı Devleti'nin en uzak toprağı olan Fizan'ın güneyinde yer alan Nijer'de Osmanlı kültürünün izlerine
hâlâ rastlanabiliyor. Yıldırım Bayezıd’ın soyundan geldiği kabul edilen Sultan İbrahim tarafından yönetilen
Agadez’inİstanbulewa kentinde Osmanlı sancağı dalgalanıyor.
Osmanlı'nın Afrika kıtasında ulaştığı en uzak nokta
olan Fizan'ın güney kesiminde bulunan Agadez Sultanlığı, Osmanlı kültürünü yaşatıyor. Agadez'e bağlı İstanbulewa şehrinde halen Osmanlı sancağı dalgalanırken,
bölge sultanlık sistemi ile yönetiliyor. Bölgede hâkim
olan genel kanıya göre, Agadez'i yöneten Sultan İbrahim Umaru Yıldırım Bayezid Han'ın soyundan geliyor.
Her ne kadar biz kendilerini bilmesek de Agadez’deki
Tuaregler, kendilerinden binlerce kilometre uzaklıktaki akrabalarından haberdarlar. TV’lerindeki dünya
bültenlerinde özellikle İstanbul ve Türkiye ile ilgili haberleri takip ediyorlar. Kendilerini “İstanbuleva” yani
“İstanbullu” olarak tanımlıyorlar.
“Biz Osmanlıyız!” diyor bu kentin insanları. Agadez
in valisine hala “Sultan” diyorlar. Bu bölgenin adı hala
Agadez Sultanlığı. Üstelik kendilerinin Türk soyundan geldiklerini söylüyorlar. Diğer Nijerli kabilelerden daha açık renkli bir tene sahip olmalarını da buna
delil olarak gösteriyorlar. Gerçekten de Agadezliler,
Nijer’in diğer şehirlerinde yaşayan insanlara pek benzemiyorlar.

MASADA TÜRK BAYRAĞI…
Osmanlı’nın Afrika’da ki en uzak yeri Agadez bölgesiydi. Ve bu bölgede hala Osmanlı yaşıyor. Osmanlı’nın
soyundan gelen Sultan İbrahim Oumarou (Ömer),
‘’Damarlarımda Türk kanı taşıdığım için guru duyuyorum. Masamda iki bayrak var. Biri yaşadığımız ülke
Nijer’in bayrağı, diğeri Türk olduğumuz için Türk
bayrağı…’’ diyor…
"Yüzyıllar önce Nijerli kabilelerinden Tuaregler arasında birliğin dağıldığını" söyleyen Agadez Sultanı, "O
zamanlar 300 kişilik bir heyet hakem için Osmanlı'ya
gitmiş. Bir yönetici atamalarını istemişler. Rivayete
göre padişahımız cariyelerinden bir oğul vermelerini
istedi. Afrikalı bir cariye Yunus isimli oğlunu verdi."
diye Osmanlı ile olan tarihi geçmişi dile getirdi.
Cihan devleti Osmanlı, takvimler 1405 yılını yani Yıldırım Beyazıt dönemini gösterdiği zaman, bu olayla
birlikte Afrika’daki en uzak toprağına yerleşmiş oluyordu.
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Nijer’de bulunan Agadez
Sultanlığı’nın kökeni
Sultan Yıdırım Beyazıt’a
kadar dayanıyor. Bölge
halkı kendini“İstanbuleva”
yani “İstanbullu” olarak
tanımlıyor…Agadez
Sultanı İbrahim Oumarou,
‘’Damarlarımda Türk
kanı taşıdığım için gurur
duyuyorum’’ diyor…
İşte Agadez Sultanı İbrahim Oumarou da o zaman bölgede yönetici olarak atanan Yunus Sultan’ın soyundan
geliyor.Ve Osmanlı’ya saygıdan dolayı sadece Nijer’in
Agadez şehrinde kent yöneticisi kendisini Sultan olarak ifade ediyor.
Agadez Sultanı İbrahim Oumarou daha önce İstanbul'a
gelmiş ancak yoğun programı dolayısıyla Topkapı Sarayı’nı gezememiş.
Agadez'de bir fahri konsolosluk açılmasını isteyen İbrahim Oumarou, ayrıca Nijer için Türkiye'nin Tarım
projeleri geliştirmesini dile getiriyor ve ekliyor: "Ülkemizde kronik bir yetersiz beslenme söz konusu... Bu
bizim için çok önemli."

AGADEZ TÜRKLERİ KİTAP OLDU
Konuyla ilgili araştırmalar iki yıl önce Niamey'a atanan
büyükelçi Hasan Ulusoy'un çalışmaları ile hız kazandı.
Yerel ve ardından sözlü kaynaklardan bu bilgileri tespit
eden Büyükelçi Ulusoy, daha sonra ikincil kaynaklardan da benzer bilgilere rastlamış. Emekli Büyükelçi
Numan Hazar'ın kaleme aldığı bir kitapta da Fransız
kaynaklarına atfen bu konuya değinildiğini gören Ulusoy, "1400'ün başında bir heyet Osmanlı sultanına çıkarak, kendilerini yönetmesi için bir şef göndermesini
istiyorlar. Ben o sultanın Yıldırım Bayezid olduğu çıkarımında bulundum. Fakat bunu incelemek lazım.
Rivayete göre, bir Afrikalı cariyesinden olma oğlunu
bu bölgeye yolluyor. Gönderilen zatın adı da Yunus.
Yunus Sultan buraya geliyor ve bugün Agadez Sultanlığı denen ilk sultanlığı kuruyor."

NASIL BİR HAYAT YAŞIYORLAR?
Agadez, Mali’deki Timbuktu kenti ile birlikte sahranın
en önemli iki kültürel mirasından biri. Nijer’in başkenti Niamey’e 1000 kilometre uzakta. Büyük sahranın
kuzeye açılan kapısı Agadez’e, uzun bir yolculuktan
sonra ulaşılıyor. Kent küçük bir havaalanına sahip. Son
zamanlarda turistlerin ilgisini çekmeye başlamış. Körfez ülkelerinden gelen zenginler, Agadez çevresindeki
çöllerde ceylan avlıyorlar. Bir kerpiç evler kenti Agadez. Çevresi Harmattan rüzgarının büyük tepecikler
oluşturduğu altın sarısı çölle kaplı. Kum denizindeki
yeşil adacıkları andıran vahalarda meyve sebze yetiştiriliyor. Harmattan rüzgarı esmeye başladı mı, tozdan
göz gözü görmüyor. Buradaki yabancılar için çekilecek gibi değil. Ama çölün mavi adamları için, kavurucu sıcakları biraz olsun kıran bu rüzgar büyük nimet.
Yüksek kerpiç duvarlarla çevrili bahçelerde dört kazık
üzerine örtülen hasırlardan oluşan çardaklar var. Agadezliler kavurucu sıcaklarda günün büyük bölümünü
buralarda geçiriyor.
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Hazırlayan: Gökhan Altunkaş

ANAYURTTAN ATAYURDUNA:

TÜRK
CUMHURİYETLERİ

KAZAKiSTAN

Kazakistan, resmî adıyla Kazakistan Cumhuriyeti, Orta Asya ve Doğu Avrupa’daki
bağımsız devlettir. Kazakistan, (Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kırgızistan, Özbekistan, Türkiye, ve Türkmenistan ile birlikte) günümüzdeki yedi bağımsız
Türk devletinden biri olup Türk Konseyi ve TÜRKSOY’un üyesidir.
2.729.900 km2 yüzölçümü ile (Batı Avrupa’nın yüzölçümü kadar) dünyanın en büyük
dokuzuncu ülkesidir. Müslüman ülkelerin ve Türk devletlerinin yüzölçümü bakımından en büyüğü, doğal kaynaklar bakımından da en zenginidir. Kazakistan Türk tarihinin önemli devletlerinden olan Saka, Hun, Göktürk, Kıpçak, Karahanlı, Altın Ordu gibi
devletlerin merkezüssü, Kıpçak, Oğuz, Karluk gibi Türk boylarının beşiği olmuştur.
Komşuları olarak kuzeyde Rusya, güneyde Türkmenistan, Özbekistan ve Kırgızistan,
doğuda Çin Halk Cumhuriyeti bulunur. Ülkenin ayrıca Hazar Denizi ve Aral Gölü’ne
kıyısı vardır.
Bağımsızlığın kazanılmasına doğru 1989 yılında 16.464.464 kişi olan ülke nüfusu, 1999
yılına gelindiğinde Slav ve Almanların ülkeden göç etmeleriyle 14.900.000’e kadar
düşmüştür. 2010’da bu sayı 16.500.000’e yükselmiştir. Ülke bugün nüfus bakımından
dünyanın 60. büyük ülkesi olmakla birlikte, kilometrekare başına 5,5 insan ile 210.’dur.
Başkent: Astana
Telefon kodu: +7
Cumhurbaşkanı: Nursultan Nazarbayev
Para birimi: Tenge
Nüfus: 17,04 milyon (2013) Dünya Bankası
Başbakan: Kerim Mesimov
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Önemli Şehirleri:
Astana: Kazakistan Cumhuriyetinin başkenti ve de en büyük 2. Şehridir. Astana Kazak Türkçesinde “Başkent” anlamına gelir. Kültürel ve yer altı zenginliklerinden sağlanan gelirin modern ve lüks binalar, alışveriş merkezleri yapılması için kullanıldığından şehre lüks ve pahalı bir yaşam hakim. Kazakistan
Cumhuriyeti’nin Moskova ya da Dubai’si yapılmaya çalışılan Astana ülkenin
orta kesimlerinde bulunuyor.
Almatı: Kazakistan Cumhuriyetinin en büyük şehridir. Orta Asya’nın en gelişmiş kozmopolit şehri olan Almatı ülkenin kültürel, ticari ve de ekonomik
başkentidir. Kayak yapmak için ideal yer olan Almatı’da 16 milyondan fazla
ağaç bulunduğu bilinmektedir.
Aktav: Büyük miktarlarda uranyum ve petrol rezervleri bulunur. Kazakistan
Cumhuriyeti’nin en planlı ve düzenli şehridir. 2 numara ile adres bulunabileceği
söylenir. Karasal iklime sahip olan şehrin çevresinde neredeyse hiç ağaç yoktur.
Turistik açıdan zengin olan Aktav’da tarihsel bir sürü mekan bulunmaktadır.
Din ve Konuşulan Dil:
Kazakistan Cumhuriyeti’nin resmi kayıtlarına göre konuşulan dil Kazakçadır
ancak ülkedeki etnik dağılım sonucunda Rusça da Kazakistan Cumhuriyeti’nin 2. Resmi dili olarak seçilmiştir. Ülkenin resmi bir dini yoktur. Etnik kökenlerin farklı olmasına bağlı olarak dinler İslamiyet, Hristiyanlık ve de doğu
dinleri arasında değişir.
İklim / Ne Zaman Gidilir:
Yüz ölçümü olarak büyük olan Kazakistan Cumhuriyeti’ne sert karasal iklim
hakimdir. Kışları ile yazları arasında çok büyük ısı farkları vardır. Isı farkı bölgeden bölgeye ve aydan aya değiştiği için gidilecek zaman konusunda kesin bir
şey söylenemez. Ancak yaz ya da kış aylarında hava çok sıcak ya da çok soğuk
olacağı için ilk ya da sonbaharda gitmeniz tavsiye edilebilir.
Gezilecek Yerleri:
Almatı’ya giderseniz Büyük Almatı Gölüne gitmelisiniz. Çimbulak kayak tesislerinin yanında yer alan Büyük Almatı Gölü görülmeye değer bir doğal güzelliktir. 3600 metrelik rakımdan gözüken göl tam bir doğa harikasıdır. Başkent Astana’da ise Baiterek kulesi vardır. 105 metrelik bu dev eser ülkenin
simgesi haline gelmiştir.
Tarih Yerleri:
Kazakistan Cumhuriyeti’ne giderseniz ülkenin güneyinde bulunan Hoca Ahmed Yesevi Türbesi’ni görmeniz gerekli. Kazakistan Cumhuriyeti’nin Türkistan şehrinde bulunan türbe 2002 yılında UNESCO tarafından dünya tarih
eseri olarak kabul görmüştür. Kazakistan Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasında yapılan anlaşma ile türbe Türkiye Cumhuriyetine verilmiştir.
Ne Yenir / Ne İçilir:
Ülkenin en meşhur içeceği kımızdır. Ülkedeki neredeyse her yemek et içerir.
Hatta dünyadaki en son vejetaryen olacak ülke Kazakistan Cumhuriyeti’dir.
Genelde koyun etini kurutarak yapılan Sur-Et ise 4 mevsim yenen bir
yiyecektir. En meşhur yiyecekleri arasında ise, genelde düğün ve özel
günlerde yapılan ve bir tür hamur işi olan “bavursak” vardır.
Nasıl Gidilir:
İstanbul’dan Kazakistan Cumhuriyeti başkenti Astana’ya hava yoluyla 5 saatte
varabilirsiniz.
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Çocuk
Gelişimi
Uzmanı ve
‘’Anne-Çocuk
Öyküleri”
kitabının
yazarı Emine
Ergün:

Röportaj: Esra Ocaklı Yüce
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Çocuk yetiştirmek eşittir, her
şeyini alırım, AVM’lere götürürüm
şeklinde algılanıyor. Manevi
anlamda da “yapabileceğimi
yaparım, çocuk idare etsin”
anlayışı hakim. Oysa çocuklar
yanlarında kendileriyle ilgilenen
anne baba istiyor. Anne babalar
şunu fark etmiyor; kendi
sevgilerinin yerine oyuncak,
gezme gibi faaliyet ya da nesne
koydukları zaman çocukları
mutlu etmiyorlar, aksine onları
sinirlendiriyorlar

Dergimizin bu sayısı için, alanında uzman çok değerli
hocamız Emine Ergün ile güzel bir sohbet ettik. Kısa
bir süre önce kitapevlerinde yerini bulan “Anne ve
Çocuk Öyküleri” kitabı hakkında bilgi aldık. Her anne
babanın okuduğunda içini ısıtacağı, kendinden bir parça bulacağı öyküleriyle geçmişe gideceği kitap bir solukta okunacak türden.
Emine Ergün’le sadece kitabını konuşmadık. Biliyorum
ki, bilinçli her anne baba çocuklarıyla iletişim kurarken
gelişi güzel davranmaktan kaçınır. Bilinçli ebeveynler
söylenen her olumsuz sözün, çocukların önünde yapılan her kötü davranışın onları derinden etkilediğinin
bilincindedir. Uzmanımıza bu konular hakkındaki görüşlerini sorduk.
Tabi ki son zamanlarda toplumsal olaylarda yaşanan
artışın nedenlerini de sorguladık. Okulların önünde
uyuşturucu satılmasına kadar artık dibimizde biten bu
tehlikelere karşı nasıl önlemler alabileceğimiz konusunda görüşlerine başvurduk.
Emine Ergün’le yaptığımı doyurucu sohbetimizin tadı
damağımızda kaldı. Haliyle bundan sonraki sayılarımızda da, özellikle çocuk eğitimi ve anne baba davranışlarıyla ilgili olarak kendisinin engin bilgelerden
faydalanmaya devam edeceğiz. Konularla ilgili daha
derinlemesine, anne babaların aklındaki soru işaretlerine cevap veren doyurucu bilgilerle karşınızda olacağız.
“Anne ve Çocuk Öyküleri” aklınızda bulunsun!

“KİTABI OKUYAN ANNE VE BABALARIN,
KİTAPTA KENDİLERİNDEN BİR PARÇA
BULABİLSİNLER İSTEDİM. BEN DE BİR
ANNE OLDUĞUMDAN HER ÖYKÜDE
BEN DE VARIM”
“Anne ve Çocuk Öyküleri” adında bir kitabınız
var. Kitabın içeriğindeki öyküler hakkında bilgi
verir misiniz? Bu öykülerin, okuyuculara nasıl
bir etki bırakacağını düşünerek kitabı kaleme
aldınız?
12 yıldır bu işi yapıyorum. İşimizi yaparken, genellikle annelerle birlikte çalışırız. Çocuklarla ilgili sıkıntı
olduğunda genellikle bize başvuran annelerdir. İşin
gerçeği, çok nadir babalar annelere eşlik ederler. Dolaysıyla bu süreçte çok fazla anne öyküleri biriktirdim.
Annelerin çocuklarıyla yaşadığı farklı öyküler bunlar.
Bu öykülerin kimisi mutsuzluklarla dolu, kimisi başarılarını anlatan hikayeler. Herkesin gönlünde yatan bir
aslan vardır. Benim de gönlümde yatan aslan, kitap
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Emine Ergün kimdir?
1979 doğumlu Emine Ergün
Mardin’de dünyaya geldi. İlk,
orta ve lise eğitimini Ankara’da
tamamladıktan sonra, üniversite
eğitimini 2003 yılında Hacettepe
Üniversitesi Çocuk Gelişimi ve
Eğitimi bölümünden mezun olarak
tamamladı. Daha sonrasında anne
baba danışmanlığı yapmaya başladı.
Normal gelişim gösteren ya da
gelişim sorunu yaşayan çocukların
anne babalarına rehberlik
etmek amacıyla bir merkezde
çalışmalarına devam etmektedir.
Bunun yanında, kreş, anaokulu
danışmanlığı yapmakta, aile eğitim
seminerleri, eğitimcilere yönelik
hizmet içi eğitim seminerleri de
düzenlemektedir.
yazmaktı. İlk kitabım biraz daha gönüllere hitap eden
bir eser olsun istedim. Mutlu çocuk yetiştirmenin 100
kuralı ya da etkili anne baba olmanın yolları yerine biraz empatik bir şey olsun istedim. Kitabı okudukları
zaman, okuyucularımın kendinden bir parça bulmasını
istedim. Örneğin, loğusalık yaşayan bir annenin yaşadığı depresyon anıları var. Bu depresyonu yaşayan bayanlar, genellikle bunu sadece kendileri yaşıyor zannederler. O depresyondan da çıkmakta zorlanırlar. Bunu
okuyan insanların kendileriyle benzer sıkıntıları diğer
insanların da yaşadığını bilmesini, düşünmesini istedim. Mesela, çocuğuyla ilgili bir sorunun olduğunu bilmek bir anne için çok büyük bir yıkımdır. Çocuğunun
otizmli olduğunu öğrenen bir annenin yaşadıkları var
kitapta. Şok, inkar, isyandan sonra artık çocuğu için bir
şey yapma süreci başlıyor. Bu kitabı okuyan anne ve
babalar, öykülerden etkilensinler ve herkes kendinden
bir parça bulabilsin istedim. Okuyanlar da çok etkilendiklerini söylüyorlar zaten. Benim de amacım buydu.
Bir farkındalık yaratabilmek. Kitapla ilgili hep olumlu
tepkiler geliyor. Şu ana kadar bir tane olumsuz tepki
aldım, o da kitabın ince olmasıyla ilgiliydi. Ben yazmayı çok seviyorum. Ortaokul Türkçe öğretmenim beni
çok teşvik etmişti. Yazdıklarım insanlarda nasıl bir etki
bırakır bilmediğim için, ilk kitap çok da kalın olsun is-

temedim. Bu kitaptaki tüm öyküler gerçek ama, bir
öykü bir tek anneye ait değil. Ben bunu kurguladım,
kurgularken de şuna dikkat etmeye çalıştım; bu öykülerin sahibi olanların da bu öyküleri okuma durumu
olabilir. İzin almadan birine ait bir öyküyü kullanmak
etik değil. O yüzden bir öyküde birkaç annenin yaşadıkları var. Biraz da kurgulayarak öyküleri hazırladım. Ben de bir anne olduğum için her öyküde ben
de varım aslında. Hangi öyküde nerede olduğumu ben
biliyorum. Öykülerden bir tanesi de sadece bana ait.
“Hayatımın en uzun 21 günü” adıyla yazdığım hikaye bana ait. Hamilelik döneminde çocuğumun down
sendromlu olabileceğini söylediler. Yaptığımız testlerin sonucu 21 gün sonra belli oluyor. O 21 günde yaşadıklarımın noktası virgülüne kadar öyküde her şeyi
bana ait duygular var.
Bir de “baba- çocuk öyküleri” diye bir kitap çıkartmak istiyorum. Benden yeni bir kitapla ilgili beklenti
var. Çocuk yetiştirirken nelere dikkat etmek gerektiği
ile ilgili bilgilendirici kitap beklentisi olanlar da var. İnşallah ilerde beklentiler doğrultusunda kitap yazmaya
devam edeceğim.
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“SOSYO-EKONOMİK DÜZEY ARTIKÇA ÇO- anlayışı hakim. Oysa çocuklar yanlarında kendileriyle
ilgilenen anne baba istiyor. Anne babalar şunu fark etCUK EĞİTİMİ YOZLAŞMAYA BAŞLIYOR”
“ÇOCUK YETİŞTİRMEK EŞİTTİR, HER ŞEYİNİ ALIRIM, AVM’LERE GÖTÜRÜRÜM
ŞEKLİNDE ALGILANIYOR. OYSA ÇOCUKLAR YANLARINDA KENDİLERİYLE
İLGİLENEN ANNE BABA İSTİYOR. ANNE
BABALAR ŞUNU FARK ETMİYOR, KENDİ
SEVGİLERİNİN YERİNE OYUNCAK, GEZME TOZMA GİBİ FAALİYET YA DA NESNE KOYDUKLARI ZAMAN ÇOCUKLARI
MUTLU ETMİYORLAR, AKSİNE ONLARI
SİNİRLENDİRİYORLAR.”
Toplumun gelişmişlik düzeyinin bireylerin sağlıklı
çocuk yetiştirilmesiyle doğru orantılı olduğunu
biliyoruz. Toplumu oluşturan bireylerin yetiştirildiği ortam çok önemli. Anne ve babaların çocuklarını yetiştirirken yaptığı en temel hata nedir?
Geçmiş yıllara nazaran toplumda bariz bir değişme
var. Hem çocuk bazında, hem anne baba bazında ciddi
değişimler var. Artık çocuklar dünyaya belli bir aşama
kat ederek geliyorlar. Bizim çocukluğumuz gibi değil
artık. O zamanlar çok daha farklıydı. Daha samimi,
daha sıcak, daha geniş aileler vardı. Çocuklar ananeler
ve babaannelerle büyürdü. Şimdi çekirdek aileler var.
Hatta şimdi parçalanmış aileler var. Artık çocuklar 3
gün anne ile üç gün baba ile vakit geçiriyorlar. Hem
sosyolojik, hem psikolojik anlamda değişen çok şey
var. Anne babaların eğitim seviyesi arttı. Bizim anne ve
babalarımız en fazla lise mezunu idi. Şimdi üniversite
mezunu olan çok fazla anne baba var. Ama sosyo-ekonomik düzey artıkça, çocuk eğitimi yozlaşmaya başlıyor. Bir ters orantı var maalesef. Bunu bana danışmaya
gelen anne babalarda da çok görüyorum. Sosyo-kültürel olarak daha alt sınıfta olan ebeveynler, çocuklarının bir sorunu olduğunun farkında. Kendileriyle görüşmemde benim dediklerimi yapacaklarını söylüyorlar.
Gerçekten de çok güzel yol kat ediyoruz. Ama sosyo
ekonomik durumu daha yüksek olan anne babalar,
kendilerinde bir sıkıntı görmüyorlar. Çocuklarında
bir sıkıntı olduğunu düşünüyorlar. Çocuğunun neden
tırnak yediği konusunda kendisinde bir kusur bulmuyorlar. Bu konuda kendilerinin etkisini sorduğumda,
her türlü ihtiyacını karşıladığını belirterek kendindeki
sorumluluğu atmaya çalışıyor. Bakış açısı çok değişmeye başladı. Çocuk yetiştirmek eşittir, her şeyini alırım,
AVM’lere götürürüm şeklinde algılanıyor. Manevi anlamda da “yapabileceğimi yaparım, çocuk idare etsin”

miyor; kendi sevgilerinin yerine oyuncak, gezme gibi
faaliyet ya da nesne koydukları zaman çocukları mutlu
etmiyorlar, aksine onları sinirlendiriyorlar. Çünkü istediğini vermiyoruz çocuklara. Çalışan annelerin sayısı
çoğaldı. Kaliteli vakit geçirme konusunda sıkıntılar yaşamamız normal. Ama elimizden geldiğince çocuklarımızın bizim ilgimize ve sevgimize ihtiyacı var. Ama biz
onları daha çok maddi şeylerle doyurmaya çalışıyoruz.
En büyük sıkıntı buradan kaynaklanıyor.

“SEVGİ, SAYGI UNSURLARI ESKİSİ KADAR ÇOK DEĞİL. ÖZGÜVENLİ ÇOCUK
YETİŞTİRECEĞİM DİYE, MAALESEF UKALA ÇOCUKLAR YETİŞTİRİLİYOR.”
Toplumda şiddet olaylarının artmasında sizce en
büyük etken nedir?
Tabi ki eğitim bu unsurların başında yer alıyor. Eğitimin kalitesi arttıkça daha kaliteli insanlar yetişiyor. Bu
kaliteli insanlar da toplum içerisinde daha farklı etkiler yaratıyor. Hem aile içindeki eğitim, hem okullarda
verdiğimiz örgün eğitim çok önemli. Toplumsal bakış
açısı da çok önemli. Ahlaki değerler. Biz çocuklara
okul öncesinde ahlaki değer ile ilgili eğitim vermeye
başlıyoruz. Ama ahlaki değerlerin öncelikle aile içerisinde verilmesi gerekiyor. Sevgi, saygı unsurları eskisi
kadar çok değil. Özgüvenli çocuk yetiştireceğim diye,
maalesef ukala çocuklar yetiştiriliyor. Israrla hayır demek istemeyen anne babalar var. “Zaten büyüdüğü
zaman toplumda hayırlarla karşılaşacak” diye çocuklarına hayır demeyen ebeveynler var. Oysa çocuklarına
en büyük kötülüğü yapıyor bu aileler. O kadar bakış
açıları dar ki bazı aileleri ikna edemiyoruz. Çok tüketim toplumu haline gelmeye başladık. Çocuklarımız
her şeyi çok tüketiyor. Maddi manevi değerleri, zamanı, sevgiyi hızlı tüketiyorlar. Bu hızlı tüketim de arada
birçok önemli unsuru es geçiyoruz O kadar çok şey
etkili ki bunda. Anne babaların genel sosyolojik durumu. Bu dünya psikolojik anlamda sağlıklı bireylerden
oluşmuyor artık. Ruh sağlığımızı gittikçe kaybetmeye
başlıyoruz. Bunun farkındayız ama engel olamıyoruz.
Sinirlerimize hakim olamıyoruz, kimsenin kimseye
tahammülü yok. Birbirimizi anlama, anlayış gösterme
yetimizi kaybettik. Empatiyi de olması gereken yerde bitirmiyoruz. Toplumumuzun kültürel bir özelliği;
empati, karşı tarafın duygularını anlayabilmek. Ama
biz empatiyi sempati boyutuna taşıyoruz. Onun kadar
üzülüyoruz. O zaman da ne kendimize ne karşımızdakine faydamız oluyor.
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Okullarda yaşanan şiddet ve uyuşturucu gibi
olayların artmasıyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı
yeterli önlem alıyor mu?
Maalesef her geçen gün okullarla ilgili çok olumsuz
olaylar duyuyoruz. Sigara ve uyuşturucu kullanma yaşının gittikçe düşmesi, okul bahçelerinde uyuşturucu
haplarının satılması gibi olayların artması endişe verici. Okullarda bunlarla ilgili yapılması gereken şeylerin
bir kısmı yapılıyor. Ama biraz daha özen gösterilmesi
gerektiğini düşünüyorum. Müfredatta buna uygun bir
düzenleme yapılmalı. Bu maddelerle ilgili çocukların ve
eğitimcilerin daha fazla bilgi sahibi olması gerekiyor. Bu
konuyla ilgili seminerlerin düzenlenmesi gerekiyor. Emniyet mensuplarının da bilgi vermesi gerekiyor. Okulların güvenliğinin olması ve bu konularda gerekli tedbirleri alması için zamanında hareket edilmesi şart. Çünkü
çocuklar evden çok okulda vakit geçiriyorlar. Her şeyi
de devletten beklemeden, bizim bireysel olarak yapabileceğimiz de çok şey var. Evlerde çocuklarımızla
daha güvene ve sevgiye dayalı ilişkiler kurmamız lazım.
Hayat standartlarının değişmesiyle toplum da çok değişti. Bu değişime anne babalar açık olmadığı zaman
çok şey kaçırıyorlar. Bundan 30 yıl öncesine takılı
kalmamak lazım. Artık 16 yaşında çocuklarımızın yaşadıklarını şimdi 6 yaşındayken yaşadığını görüyoruz.
Geçmişe bağlı kalırsak, çocuğumuzun gelişiminde ciddi aksaklıkların olmasına neden oluruz. Onları olumsuz
etkileriz. Şimdiki duruma göre değerlendirip çocuklarımıza karşı öyle davranış geliştirmemiz gerekiyor.

“ANNE VE BABANIN GÖRMEDİĞİ NOKTALARI GÖREBİLİYORUZ. BEN DE ÇOCUKLARLA RESİM ÇİZME TESTİ YAPIYORUM. O KADAR FARKLI ŞEYLER ÇIKIYOR
Kİ, İNANAMIYORSUNUZ.”
“ÖNEMLİ OLAN, BOŞANDIKTAN SONRA ÇIKAN SORUNLARLA İLGİLİ YARDIM
ALMAK DEĞİL. BOŞANMA KARARI VERDİKTEN SONRA ANNE BABANIN ÇOCUĞUNA BUNU NASIL SÖYLEYECEĞİYLE
İLGİLİ YARDIM ALMALARIDIR.”
Bilinçli anne ve babalar çocuk yetiştirme konusunda zaman zaman yetersiz kalabiliyor. Bu konuda bir danışan olarak sizlere ne zaman başvurmak gerekiyor? Alarm zilleri ne zaman çalıyor?
Her konuyla ilgili farklı sinyaller var. Kreşe başlayan
çocuğun uyum süreci 3 ya da 5 haftadır. Ama üç ay
geçmesine rağmen, hala çocuğun uyum süreci ta-

Bu dünya psikolojik
anlamda sağlıklı bireylerden
oluşmuyor artık. Ruh
sağlığımızı gittikçe
kaybetmeye başlıyoruz.
Bunun farkındayız ama engel
olamıyoruz. Sinirlerimize
hakim olamıyoruz, kimsenin
kimseye tahammülü yok.
Birbirimizi anlama, anlayış
gösterme yetimizi kaybettik.
mamlanmadıysa, hala sabahları ağlayarak gidiyorsa,
gece uykudan uyanıp “ne olur okula gönderme” gibi
tepkileri varsa, bu bir alarm zilidir. Ya da hiç tırnak yemeyen çocuk ciddi anlamda tırnak yemeye başladıysa,
tuvalet eğitimini almış olmasına rağmen gece altını ıslatmaya başladıysa, kekemelik başladıysa bunlar sinyal
olabiliyor. Onları gördüğümüz zaman hemen telaşlanmamak gerekiyor. Önce hep kendimiz çözmeye
çalışıyoruz. Çevremizdekilere sorup çözmeye çalışırız. Ama unuttuğumuz bir nokta; her çocuk farklıdır.
Her çocuğun sorunu da farklıdır, çözümü de farklıdır.
Bu durumlarla karşılaştıkları zaman yardım alabilirler.
Ama yardım almaya geldikleri kişinin kendilerini yönlendirmeye izin vermeleri gerekiyor. Biz belli noktaları
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görerek o çocuğu değerlendiriyoruz. Anne ve babanın
görmediği noktaları görebiliyoruz. Ben de çocuklarla resim çizme testi yapıyorum. O kadar farklı şeyler
çıkıyor ki, inanamıyorsunuz. Mesela, geçtiğimiz günlerde ilkokula başlayan bir çocuk vardı. Ama aradan
belli bir zaman geçmesine rağmen kesinlikle okula gitmek istemiyor. Sürekli ailesiyle bir pazarlık içerisinde.
Karnı ağrıyor, başı ağrıyor diye diye zar zor gidiyor
okula. Üç aydır her gün aynı şeyleri yaşıyorlar. Annesi
ne olduğunu bilmediğini söyledi. “Sorduğum zaman
öğretmenini ve arkadaşlarını sevdiğini söylüyor” diyor
annesi. Ama neden gitmek istemediğini söylemiyor
çocuk. Çocukla ben sohbet ettim. Seninle bir resim
çizelim dedim. Öğretmenini ve arkadaşlarını tanımıyorum. Onlarla ilgili bir resim çizmesini söyledim.
Onun ardından inanılmaz bir öğretmen profili çizdi.
Üçgen kulaklı, kocaman gözlü, kocaman elli, kırmızı
suratlı… Resmen şeytan gibi bir öğretmen çizdi. Öğretmenini çok farklı çizdiğini söyledim. “Benim öğretmenim böyle” dedi. “Bize çok kızgındır, silgi ve kalem
fırlatıyor, sürekli bize bağırıyor, elini masaya vuruyor”,
şeklinde açıklama yaptı. Sıkıntının neden kaynaklandığını bulmuş olduk. Yani anne ve babanın göremediği
şeyleri biz görebiliyoruz. Mesela boşanma çok önemli
bir krizdir. Yetişkinler bunu kaldıramazken, bir çocuk

hayatta kaldıramaz. Burada olması gereken boşandıktan sonra çıkan sorunlarla ilgili yardım almak değil.
Önemli olan, boşanma kararı verdikten sonra anne
babanın çocuğuna bunu nasıl söyleyeceğiyle ilgili yardım almalarıdır. Bunu söyleme tarzı o kadar önemli
ki. Bu noktada o kadar hatalar yapılıyor ki. Kardeşe
hazırlama süreci de çok önemlidir. Kardeş hazmedilmesi çok zor birşeydir. Kıskançlık duygusu hepimizde var. Biz anne baba olarak öyle şeyler yapıyoruz ki,
kıskançlığı biz hasete çeviriyoruz. Hasetle de çocuk
başa çıkamıyor. O haset duygusu içini kemiriyor, hem
kardeşine hem de kendisine zarar veriyor. Ailenin düzeni bozuluyor. Kısaca, özel durumlarda daha sıkıntı
yaşanmadan, önden yardım almalarında fayda var.

“MUTLU EBEVEYNLER MUTLU ÇOCUKLAR YETİŞTİRİR. BİZ SAĞLIKLI MUTLU
ÇOCUKLAR BÜYÜTÜRSEK, BELKİ HAYAL
ETTİĞİMİZ DÜNYAYI GÖREMEYECEĞİZ
AMA BİZİM BÜYÜTTÜĞÜMÜZ ÇOCUKLARIN BİR KISMININ GÖRME ŞANSI
OLABİLİR.
Nasıl bir toplum hayal ediyorsunuz? Sağlıklı bir
toplum nasıl olur?
Bu dünya şartlarında hepsinin olması mümkün değil
ama olabildiğince barış içerisinde bir toplum. Sevgi
ve ilgi çok önemli. Suç işleyen insanların çocukluklarını
gittiğiniz zaman ne kadar bozuk bir çocukluk dönemi geçirdiğini görüyoruz. Sevgi, ilgi, anne ve baba ile
ilişki yok. Hatta anne babadan nefret etme var. Bundan kaynaklı kadınlardan nefret ediyor. Böyle giden
bir döngü var maalesef. Toplumda o kadar çok çarpık
şeyler var ki. Bu çarpıklık içerisinde ne hayal ediyoruz,
belki hiç gerçekleşmeyecek bir şey ama yine de evrene pozitif mesajlar verelim. Önce sağlık ve mutluluk
diliyorum. Mutlu ebeveynler mutlu çocuklar yetiştirir.
Herkesin mutluluğu kendine göre değişir. Bana göre
mutluluk ailemin yanında olmasıdır. Bir başkasına göre
de alışveriş yapmaktır. Hatta başkasının mutsuzluğundan mutlu olanlar da var. Bunların hepsinin temeli
hep çocuklukta yaşananlarla ilgilidir. Biz sağlıklı mutlu
çocuklar büyütürsek, belki hayal ettiğimiz dünyayı göremeyeceğiz ama bizim büyüttüğümüz çocukların bir
kısmının görme şansı olabilir. Bizim misyonumuz ailede varsa, aksayan tarafları onarmak. Bunu yapmaktan
mutlu oluyoruz, dünyaya gelme amacımız bu diye düşünüyorum. Şuradan anne babaları uğurlarken, “Allah
razı olsun. İyi ki gelmişiz” demeleri karşısında o kadar
mutlu oluyorum ki. Faydalı olma hissi dünyadaki en
güzel hislerdin biri.”
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GENEL BAŞKANIMIZ KONCUK`A
TÜRKMENLER’DEN PLAKET…
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TÜRKMEN KÜLTÜRÜNÜ
ANLATMAK, TANITMAK GEREKLİ
Açılışta bir konuşma yapan Genel Başkanımız İsmail Koncuk, tüm katılımcıları selamlarken, Türkmeneli’nin Türkiye
açısından son derece önemli bir coğrafya
olduğunu belirtti. Türkiye’nin son yıllarda Türkmenlini ve Türkmen soydaşlarını
yetim bıraktığının altını çizen Genel Başkan İsmail Koncuk, “Yönümüzü Türkmen
kardeşlerimize ve o coğrafyaya dönmeliyiz” dedi. Koncuk, “Türkmenler gururlu insanlar bütün Türkler de olduğu gibi.
Burada bir kültür faaliyeti düzenliyorlar,
Türkmen kültürünü esasen Türk kültüründen hiçbir farkı olmayan bu kültürü
tanıtma gereği duyuyorlar ülkemizde.
Burada başka şeylerde istemek gerek kanaatimce, geçtiğimiz aylarda bir Türkmen
ailesini ziyarete gittik, bir evin bodrum katında perişan bir haldelerdi. 15-20 kişi kalıyorlar o bodrum katında küçük çocukları
ile birlikte. Orada bir şey söyledim aile reisine, Bir ihtiyacınız var mı?” diye. Bu kadar
fakr-u zaruret içerisinde olan Türkmen ailenin reisi bana teşekkür etti ve “Allah razı olsun” dedi. Türkmenler gerçekten gururlu insanlar. En zor zamanlarında
bile bir şey istemekten imtina eden, utanan, sıkılan insanlar.
Türkmen kültürünü burada anlatmak elbette önemli ama
Kerkük’te yaşananları dile getirmekte önemli, Tuzhurmatu’da, Telafer’de yaşananları hatta Suriye Türkmenlerinin
yaşadıklarını da anlatmak önemli. Biz Türkiye Kamu-Sen
olarak elimiz ve gücümüz neye yetiyorsa Türkmen kardeşlerimiz için bir şeyler yapma gayretindeyiz. Bunun yeterli olmadığını biliyoruz.” dedi.
TÜRKİYE İHMAL ETTİĞİ TÜRKMEN
KARDEŞLERİNE YÖNÜNÜ DÖNMELİDİR
“Türkmeneli’nde Türkmen varlığı Osmanlıyla başlamıyor,
daha öncesi var” diyen Genel Başkan İsmail Koncuk, Milli
Eğitim Bakanlığı’nı Türkmen öğretmenlere sahip çıkarak eğitim programları düzenlemeye davet etti. Koncuk,
“Türkiye Cumhuriyeti Devletinin, Türkmenlerin yaşadığı
problemler konusunda çok daha şuurlu olması gerekir, çok
daha milli düşünmesi gerekir. 13 yılda Türkiye’nin Türkmeneli’ne yönünü ne kadar döndüğünü buradan söyleyebilmeliyiz. Bunu konuşmamız, anlatmamız lazım. Türkmenleri orada yetim ve öksüz bıraktığımızı da burada ifade
etmemiz lazım. Ben de çocuk yaşlardan beri Türk dünyasına Türklük davasına ömrünü, gönlünü veren bir insan
olarak bunları bir Türk olarak söyleme gereği duyuyorum.
Türkiye Kamu-Sen olarak Kerkük’teki öğretmenlere yö-

Türkmeneli Kültür Merkezi’nce
düzenlenen, “Türkmeneli Kültür
Günleri” başkent Ankara’da 6-8
Ekim tarihleri arasında yapıldı.
Türkmeneli Kültür Günleri’nin
açılışına Genel Başkanımız
İsmail Koncuk, Türk Büro-Sen
Genel Başkanı Fahrettin Yokuş ve
Genel Merkez Yöneticilerimiz de
katıldı. Genel Başkanımız İsmail
Koncuk’a Türkmenli coğrafyası
ve Türkmen soydaşlarımıza
yaptığı katkılardan dolayı plaket
takdim edildi.
nelik iki kere Türkiye Türkçesi kursu yaptık, bu eğitimlere Kerkük’ten 50 öğretmenimiz katıldı. Bu programları
acaba bizim mi yapmamız gerekirdi? Bu ülkenin bir Milli
Eğitim Bakanlığı var, Bakanlığın zaman zaman Kerkük’teki Türkmen öğretmenlere her alanda onların yetişmelerine sağlamak amacıyla çeşitli kurslar vermesi gerekir.
Bu öğretmenlerimize Türkiye Türkçesi kursu vererek
mutlaka desteklenmesi lazım ama ben ne yazık ki desteklendiklerini görmüyorum. TİKA’mız var ama TİKA’nın
yönünün Türklere dönmesi lazımdır artık. Ben gerçekleri
söylemeyi seven bir insanım, cesaretle gerçekleri söylemediğimiz zaman al tekke ver külah bu işler çözülmüyor.
Elbette Kerkük Türklerin vatanıdır. Türkmenlerin varlığı
Kerkük’te sadece Osmanlı ile başlamıyor. Çok daha öncelere dayanmaktadır. Bugün ne yazık ki orada Türkmenleri yok etme planları yapılıyor. Hatta yıllardan beridir bu
planlar yapılmaktadır ama milli kültürü canlı tutarak biz
orada varlığımızı bugüne dek sürdürdük. Türkmen şiirleri,
türküleri ile varlığımızı sahipsiz olmamıza rağmen sürdürdük. Bu sebeple hem Türkmen Kültür Merkezine, hem
de Vakıf Başkan ve Yöneticilerine, Türkmen kültürünü bir
kez daha ifade etme çalışmalarından dolayı kutluyorum.
Milli varlığımız, milli düşüncelerimiz sürdükçe, Türkmeneli’de devam edecektir, Türkmenin sahibi de Türkmen olacaktır ama herkes şunu bilmeli, orada Türkmenlerin tırnağına
taş değse burada yüreği yanan milyonlarca insan vardır, bunu
da herkes bilmelidir. Bu faaliyete destek veren herkesi kutluyorum, teşekkür ediyorum” diyerek sözlerini noktaladı.
Türkmeneli Kültür Günleri’nin açılış konuşmalarının ardından Genel Başkanımız İsmail Koncuk’a Türkmenli coğrafyası ve Türkmen soydaşlarımıza yaptığı katkılardan dolayı
plaket takdim edildi.
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KONCUK:

İŞ GÜVENCEMİZ TEHDİT ALTINDA,
BU BİZİM KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR!
Genel Başkanımız İsmail Koncuk , ‘’Burada esas amaç
paralelle mücadele mi, yoksa kamusal alanda köklü
bir değişiklik yaparak işimize gelmeyen insanları kapı
dışarı koyma düşüncesi mi? Ben ikinci şıkkı daha geçerli
buluyorum. Bu mesele sayın Cumhurbaşkanı’nın aklının
bir tarafında var, bunu hayata geçirme arzusu içerisindedir.
Yüzlerce konuşma yaptım, TV’ler de anlattım, kitapçık
bastırdık ama hala bunu görmeyen memurlarımız var’’ dedi.
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Genel Başkanımız İsmail Koncuk, Kanal B TV’de yayınlanan “Güncel” programında ülke ve çalışma hayatı gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
1 Kasım seçimlerinin ardından Türkiye’nin artık huzura
ihtiyaç duyduğuna vurgu yapan Genel Başkan İsmail Koncuk, “Demokrasi, hukuk ve insan haklarının egemen olduğu bir Türkiye’ye istiyoruz” dedi. Genel Başkan İsmail
Koncuk programda, KPSS skandalı, memurların iş güvencesi ve toplu sözleşmedeki skandal imzaya ilişkin çarpıcı
değerlendirmelerde bulundu.
“1 Kasım seçimlerinin Türkiye’ye hayırlı olmasını temenni
ediyorum” diyerek sözlerine başlayan Genel Başkan İsmail Koncuk, “Millet olarak seçim beyannamelerinde verdikleri sözlerin takipçisi olacağız” dedi.
Koncuk, programda şunları kaydetti:
‘’Türkiye 1 Kasım tarihinde bir seçim yaşadı ve bir siyasi
parti yüzde 49 oy alarak tek başına hükümet kurma noktasında bir başarı sağladı.Öncelikle seçimlerin ülkemize
ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Demokrasi tahammül rejimidir, milletimiz demek ki yapılan ve yaşananlardan memnun ki, kimsenin beklemediği bir oranı vererek siyasi iktidarı tek başına yeniden iktidar yaptı.Bir sivil
toplum kuruluşu lideri olarak şunu söyleyebilirim, yüzde
49 gibi bir oranla AKP iktidar olup ipi göğüsledi, bundan
sonraki süreçte siyasi iktidarın o seçim beyannamelerinde
yazdıkları üzere davranmalarını bekleme hakkımız vardır.
Milletimiz yüzde 49 oy verirken o seçim beyannamesinde
söylenenlere inandı ve oy verdi.
Mesela “Ayrımcılığı kaldıracağız” dediler. Bu söz önemli,
çünkü ayrımcılık en önemli problemlerden biridir. Farklı
siyasi görüş ya da düşüncelere sahip insanlar üzerinde iktidarın tahakküm kurması insanları rahatsız ediyor. Zaman
zaman bu ciddi tepkilere de dönüşüyor hepimizce malum. Bu taahhütlere ne kadar uyacaklar göreceğiz. Yargı
reformu konusunda da AKP’nin taahhüdü vardı, bakalım neler yapacaklar? Dün Twitter hesabımdan yaptığım
açıklamada, yargı reformu son derece iddialı bir söz, yani
hukukun üstünlüğünün sağlanması yargı kararlarının uygulanmasından başlar. Şu ana kadar Milli Eğitim Bakanlığı’nda
alınan yargı kararlarını dahi uygulamadılar, bunları uygulayın görelim. Buradan Başbakan’a ve Milli Eğitim Bakanı’na
sesleniyorum, hadi samimiyetinizi görelim.
Bugün bir gazete yazarı bir medya patronuna yönelik garip
ifadeler kullanıyor. Bu yazar diyor ki, “Gazetenizde yazan
şu insanları kovarsanız size belki merhamet ederiz” diyor.
Bu nasıl bir üsluptur? Merhamet sadece Allah’a mahsustur. Böyle bir ifade olur mu? Birileri bunlara dur demelidir.
Rızkı Allah verir, bu canı da Allah vermiştir bize. İnsanları
seversiniz sevmezsiniz ama mesele bu değil yarın çıkıp
size bize de bu laflar söylenebilir. Bu hiç hoş olmayan ve

son derece şımarık bir yaklaşımdır. “Türkiye’ye huzur getireceğiz” sözlerine inanarak insanlar oy verdi. Ona göre
herkes hesabını yapmalıdır. Yarının, öbür günün ne getireceğini sadece yüce Allah bilir. “Duvara dayanma yıkılır,
insana dayanma ölür” demiş atalarımız, herkesin ayağını
yere basmasının vakti gelmiştir. Bu ülkenin ve insanlarımızın huzura ihtiyacı var, bu da adalet, hukuk ve insan hakları ile sağlanabilir. Bu haklar birtakım insanların tekelinde
değildir. Türkiye’de demokrasi, huzur ve adalet hakim olmalıdır. Böyle bir anlayışla ülkemize huzur gelmez. Sayın
Başbakan’ın akademisyen kimliği de vardır, ben o’nun da
bu tip konuşmalardan çok haz ettiğini sanmıyorum, mutlaka bu konuya el atacaktır diye düşünüyorum.’’
TÜRKİYE KAMU-SEN HAKSIZLIKLARIN ÜZERİNE
GİTMEYE DEVAM EDECEKTİR
KPSS soruşturmasını da değerlendiren Genel Başkan İsmail Koncuk, “Bunu ortaya çıkardığımızda bizi eleştirenler de bugün bizim dediğimiz noktaya geldiler” dedi.
Koncuk,‘’Türk Eğitim-Sen olarak KPSS’de yaşananları
ortaya çıkarmış ve bunu ispat etmiştik. Ortaya koyduğumuz belgelerden sonra eğitim bilimleri alanında bir iptal
söz konusu olmuştu. Bunu kimin yaptığı önemli değildir
ama burada bir alın teri hırsızlığı yapılmıştır. O tarihlerde
herkes bizi suçlayan beyanlarda bulunmuşlardı ama o zaman haklılığımız ispat edildiği için bu sınav iptal edilmişti.
Adana’da yaptığım bir konuşmada demiştim ki, “KPSS de
hırsızlık yapanlar, 10 yıl 20 yıl geçse de korku ve endişe
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ile yaşayacaksınız, çünkü başkalarının alın terini emeğini
çaldınız, onların gelmesi gereken makamlara geldiniz” demiştim. Dediklerimiz bugün bir bir çıkıyor. İşte bugün şu
yaşadıklarımız bile, benzeri haksızlıkları yapmayı kendine
hak görenlere bir ders niteliğindedir. 2010’da bu haksızlığı yapanlar ortaya çıkıyorsa bugün ya da başka zaman diliminde bunun hesabını verirler. Türkiye Kamu-Sen olarak
haksızlıkların üzerine gitmeyi şiar edinmiş bir sendikayız,
bundan sonrada devam edeceğiz, bundan geri adım yok.
Bize güvenen insanlara verdiğimiz sözler var, asla o insanların yüzlerini yere düşürmeyeceğiz” dedi.
MEMURLAR İŞ GÜVENCESİ KONUSUNDA UYANIK
OLMALIDIR
“Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı olduğumdan beri memurun iş güvencesine yönelik tehditleri her alanda dile
getiriyorum” diyen Genel Başkanımız İsmail Koncuk, “İş
güvencemizi elimizden almak, yıllardır akıllarının bir kenarında duruyor” dedi.
Koncuk, şunları kaydetti: ‘’Ben 2011 yılında Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı oldum ve o günden bugüne işlediğim ana konulardan birisi “Memurun iş güvencesine
dokunmayın” meselesi olmuştur. Yüzlerce konuşma yaptım, TV’ler de anlattım, kitapçık bastırdık ama hala bunu
görmeyen memurlarımız var. Hazırlattığımız kitapçıkta
bugün Cumhurbaşkanı olan o dönem Başbakan olan sayın
Erdoğan’ın bu konuda farklı yerlerde yaptığı konuşmaları
derledik ve 250 bin adet bastırarak dağıttık ama hala bugün acaba böyle bir şey var mı diyen arkadaşlarımız mevcut. Evet böyle bir şey var. Sayın Cumhurbaşkanı 1 Kasım
seçimleri öncesi bir konuşmasında, ‘Paralel yapıyla mücadele edebilmek için 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
değiştirilmelidir’ dedi. Cumhurbaşkanı’nın değişmesini ön
gördüğü maddeler bize iş güvencesini sağlayan maddelerdir. Bu anayasanın 128. Maddesini de ilgilendirmektedir.

Burada sayın Cumhurbaşkanı seçim öncesinde ‘Paralel
yapıyla mücadele için değişmeli’ dedi ama Başbakanlık döneminde yaptığı konuşmalarda var bu kitapçıkta ve defalarca. O tarihlerde bu ülkede paralel yapı diye tanımlanan
bir yapı var mıydı? Hayır yoktu. O zaman bugün paralel
diye tanımlanan ve kendilerine hizmet hareketi diyen insanlarla Cumhurbaşkanı o dönem dosttu ama 2003 yılında da iş güvencesine yönelik sözler söylemiş. Burada esas
amaç paralelle mücadele mi, yoksa kamusal alanda köklü
bir değişiklik yaparak işimize gelmeyen insanları kapı dışarı koyma düşüncesi mi? Ben ikinci şıkkı daha geçerli buluyorum. Bu mesele sayın Cumhurbaşkanı’nın aklının bir
tarafında var, bunu hayata geçirme arzusu içerisindedir.
Bu yapılabilir mi? Anayasanın 128. maddesindeki ‘Devletin
asli ve sürekli işleri devlet memuru eliyle yapılır’ tanımın
değiştirilmesi gerekir. Peki şu andaki iktidarın Milletvekili
sayısı 317, bu sayı değiştirmeye yetmez. Diğer siyasi partilerin desteği ile referandum ya da değişim olabilir.
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden hemen önce bir torba yasa çıkarıldı. sayın Erdoğan daha Cumhurbaşkanlığı
adaylığını ilan etmemişti ve Türkiye Esnaf Sanatkarlar
Odasında bir toplantı yapıldı. Bende oradaydım ve bu
konuya gündeme getirdim. Bu düzenleme memurların
iş güvencesini elinden alan, yargı haklarını elinden alan
bir düzenlemeydi. Bizim başımıza bir iş gelse dava açıyoruz ve kazandıktan sonra idare 30 gün içinde uyguluyordu. Düşünülen değişiklikle bu süreyi 2 yıla çıkaran
bir düzenleme yapılmak isteniyordu. Buna itiraz ettim,
masada seviyeli, bir tartışma yaşandı ve birkaç gün sonra
Plan Bütçe Komisyonunda dönemin Adalet Bakanı Bekir
Bozdağ’ı gördüm ve kendisi bana problemi düzelttiklerini
ifade etti. Tüm devlet memurları kapsamdayken, emniyet
mensupları ve daire başkanı ve üstündekileri kapsayan bir
düzenleme yapılmıştı. Dolaylı bir iş güvencesini ortadan
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kaldırma anlayışı vardı o zaman. Daha sonra Anayasa Mahkemesi CHP’nin açtığı dava sonucunda bunu anayasaya
uygun bulmadı ve iptal etti. Şu an tüm memurların yargılama durumu aynıdır. Benzeri bir yol şimdi takip edilebilir
mi? Yargı hakkımızı yine elimizden alabilirler, bunu hep birlikte göreceğiz. Ben böyle bir düzenleme yapılırsa Anayasa
Mahkemesi’nin yine iptal edeceğini düşünüyorum.
Burada bazı yanlış bilgiler var. Sayın Cumhurbaşkanının
yaptığı konuşmalarda “İşçi ve memur ayrımını ne zaman
ortadan kaldıracağız? Batı bunu halletti, Türkiye’nin de
bunu halletmesi gerektiğine inanıyorum. Dünyanın hiçbir
yerinde böyle bir ayrım yok” diyor.
Sayın Cumhurbaşkanının bu konuda yanlış bilgileri var,
Devlet Personel Başkanlığının internet sitesinde yer alan
bilgiler var. Sayın Cumhurbaşkanı bu belgeleri incelerse
birçok ülkede işçi memur ve farklı statülerinin olduğunu,
hatta birçok ülkede Türkiye’den daha fazla iş güvencesinin olduğunu görebilirler. Mesela Hollanda’da, çalışanların
yüzde 98’inin hayat boyu garantileri var. Bir çok ülkede bu
ve buna benzer şeyler var. Sayın Cumhurbaşkanının doğru
bilgilendirilmesi lazım.
Tabi bu açıklamalarla birlikte bazı köşe yazarları hemen
Cumhurbaşkanını destekleyici yazılar yazmaya başladılar.
Bu ülkede kraldan çok kralcılar var. Dün bir tane köşe yazarı, “Anayasadan önce bu 657’yi değiştirmek lazım, bunlar işe başlıyor, ölene kadar iş garantileri var” diyor. Bu yazara sormak lazım, 657’yi hayatın boyunca hiç okudun mu?
Disiplin hükümlerini hiç gördün mü? Ben hiç okuduğunu
sanmıyorum. Devlet memurlarının hiç öyle hayat boyu
garantileri falan yok. Devlet memurlarının hangi şartlarda
işten çıkarılabileceğini düzenleyen disiplin hükümleri var.
Bunlar zaman zaman çalıştırılıyor, meslekten atılan binlerce memurumuz var. Yani “Hayat boyu garantileri var”
yaklaşımları doğru değildir.
Bir diğer yanlış ise devlet memurlarının sayısının çok olduğu ifade ediliyor. Türkiye’de 29 vatandaşa bir memur düşüyor. OECD ülkelerinde ise bu sayı 15 vatandaşa bir memu-

ra kadar iniyor. Bazı ülkeler
özelinde, mesela Belçika’da 12
vatandaşa bir memur düşüyor.
Dağılım olarak bakınca Şanlıurfa’da 43 vatandaşımıza bir
memur düşerken, İstanbul’da
41 vatandaşa bir memur düşüyor, OECD ülkelerine bakınca
Türkiye’de memur sayısı fazla
değildir. İstatistikleri bilmeden
öylesine konuşmak doğru değil. 2 milyon 600 bin memur
daha istihdam edebilelim ki
OECD ülkelerini yakalama şansımız olsun” dedi.
SEÇİM ÖNCESİ VERİLEN SÖZLERİ TUTMAMAK
AHLAKİ OLMAZ
Genel Başkan Koncuk, taşeron elemanların kadroya alınması konusunda seçim öncesi verilen sözün tam olarak yerine getirilmeyeceği konusunda uyarıda bulunarak, bunun
ahlaki olmadığını söyledi.
Koncuk, ‘’Sözleşmeli çalışanlar da var. Onların kadrolu çalışanlardan daha iyi hizmet ürettiğini söyleyemeyiz. Aynı
şekilde taşeron çalışanlarımız da var. Ülkemizde elbette
kamu çalışanları arasında çalışmayan olabilir. Aralarında işini layıkıyla yerine getirmeyenler olabilir. Ama bütün kamu
çalışanlarını aynı kategoriye sokmaya çalışanlar var. Bu yaklaşım hem ahlaksız hem de adaletsizdir. Yani TBMM bünyesinde 550 milletvekili için de hepsi aynı gayreti gösteriyor
diyebilir miyiz, tabi ki hayır. Sadece parmak kaldırmaktan
ibaret milletvekilliği yapanlar da var, ama gerçekten bu
millete hizmet vermek için yoğun çalışan milletvekilleri de
var. Onun için “bütün devlet memurları yan gelip yatıyor”
sözü hiç doğru değildir.
AKP’nin seçim beyannamesinde bütün taşeronları kadrolu yapacaklarına dair sözleri var. “Taşeronları istihdam
edeceğiz” şeklinde bir söylemleri vardı. Bugün de bütün
taşeronların kadroya alınmayacağını öğreniyoruz. Milletvekili seçilen sayın Naci Ağbal da diyor ki: “ Asıl iş kavramı
doğrultusunda kadroya alınacaktır” Şimdi asıl iş demek,
mesela hastanede röntgen çeken asıl işi yapar, ama aşçılık
yapan bir taşeron eleman asıl işi yapmaz. Dolayısıyla, asıl
iş kavramıyla bir ayrım getirecekler. Bu asıl iş kavramının
içerisine 750 bin taşeron eleman arasında 150 bin ile 200
bin arası eleman giriyor. Tek şart da bu değil. Ayrıca belli
bir süre kamuda istihdam ediliyor olacak. 6552 sayılı kanun
2014 yılında çıktı. Bu kanundan önce çalışanlara böyle bir
hak verirler. Böyle olunca kadroya alınacakların sayısı 100
binlere kadar düşebilir. Bütün taşeronların kadroya alınacağı masalı da burada son bulmuş oluyor. Seçim öncesi
verdiğiniz sözü tutmamak ahlaki değildir” dedi.
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Ülkemizde ortalama yaşam süresi 78 yıl…

TÜRKİYE’DE

KADINLAR ERKEKLERDEN
DAHA UZUN SÜRE YAŞIYOR
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yaptığı araştırmaya
göre, Türkiye’de genel olarak yaşam süresi 78 olarak
belirlendi. Araştırmaya göre erkeklerin yaşam süresi 75,3,
kadınların ise 80,7 yıl…Genel olarak kadınların erkeklerden
daha uzun süre yaşadığı ortaya çıktı
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Beklenen yaşam süresi 15 yaşındaki kişiler için 64,3 yıldır
Çalışma çağının başlangıcı olan 15 yaşındaki kişilerin
ortalama kalan yaşam süresi 64,3 yıldır. Erkekler için
bu süre 61,6 yıl, kadınlar için ise 66,9 yıldır.

Beklenen yaşam süresi 50 yaşındaki kişiler için 30,6 yıldır
Türkiye genelinde, 50 yaşında olan bir kişinin kalan
yaşam süresi ortalama 30,6 yıldır. Erkekler için bu
süre 28,3 yıl iken, kadınlarda 32,9 yıldır.

Beklenen yaşam süresi 65 yaşındaki kişiler için 17,9 yıldır
Ülkemizde, 65 yaşında olan bir kişinin kalan yaşam
süresi ise ortalama 17,9 yıldır. Erkekler için bu süre
16,2 yıl iken, kadınlarda 19,4 yıldır. Diğer bir ifade ile
65 yaşındaki kadınların erkeklerden ortalama 3,2 yıl
daha fazla yaşaması beklenmektedir.

Doğuşta beklenen yaşam süresinin en
yüksek olduğu iller Tunceli ve Muğla’dır
Ülkemizde, doğuşta beklenen yaşam süresinin en
yüksek olduğu iller 80,5 yıl ile Tunceli ve Muğla’dır.
Mardin 80,3 yıl ile ikinci sırada yer alırken, 80,1 yıl ile
Giresun bu illeri takip etmektedir. Yaşam süresinin en
düşük olduğu il ise 75 yıl ile Kilis’tir. Kilis’i 75,6 yıl ile
Van ve Ağrı, 76,6 yıl ile Ardahan izlemektedir.

Erkeklerde doğuşta beklenen yaşam
süresinin en yüksek olduğu il 77,7 yıl ile
Muğla’dır.
Muğla’yı 76,9 yıl ile Mardin ve 76,8 yıl ile Kahramanmaraş izlemektedir. Kadınlarda ise doğuşta beklenen
yaşam süresinin en yüksek olduğu il 85,7 yıl ile Tunceli’dir. Tunceli’yi 84,3 yıl ile Giresun ve 83,7 yıl ile Mardin ve Rize illeri takip etmektedir.

Erkeklerde doğuşta beklenen yaşam
süresinin en düşük olduğu il 72,3 yıl ile
Kilis’tir.
Kilis’i 73,2 yıl ile Van ve 73,5 yıl ile Ardahan izlemektedir. Kadınlarda ise en düşük değere sahip olan il 77,5
yıl ile Ağrı’dır. Ağrı’yı 77,6 yıl ile Kilis ve 78 yıl ile Van
takip etmektedir.

İstanbul’da doğuşta beklenen yaşam süresi 78,7 yıldır
En fazla nüfusun bulunduğu İstanbul’da doğuşta beklenen yaşam süresi Türkiye ortalamasından daha yüksek
olup toplamda 78,7, erkeklerde 75,8 ve kadınlarda ise
81,5 yıldır.
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Samsun-Ayvacık....
Muhteşem tabiatıyla adeta saklı bir cennet...
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Ayvacık Canik dağlarının kuzey eteklerinde, Yeşilırmak vadisinde, Suat
Uğurlu Baraj gölünün kıyısında yer almaktadır. Bu uzun vadide bir de Hasan Uğurlu Baraj gölü bulunmaktadır. İlçenin en yakın komsusu 28 km.
kuzeyindeki Çarşamba ilçesidir. Samsun'a uzaklığı ise 62 km'dir.
Ayvacık Karadeniz Bölgesi'nin en güzel ilçelerinden birisidir. Özellikle el
değmemiş doğal mekanları, şelaleleri ve yaylaları ile doğa turizmi açısından
geleceğin parlayan yıldızı olmaya adaydır.
Ayvacık doğal manzaralar diyarıdır ve bu özelliğiyle ülkemizde hatta dünyada görülmesi gereken nadide güzelliklerden biridir.
Kirazlık Adası, ilçede kullanılan ismi ile Zevgar adası Koçyurdu köyü'ne
bağlı iken Suat Uğurlu Barajı sularının bölgeyi kaplaması sonucu oluşan
bir adadır. Adada insan yaşamaz yabani hayvanlar bulunmaktadır. Eşsiz bir
manzaraya ev sahipliği yapan ada ilçeye gelen turistlerin de yoğun ilgisini
çekiyor.
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Teknoloji,

hafızanıza zarar vermesin!
Avrupa ülkelerinden 6 bin kişinin katıldığı bir araştırmaya göre;
cep telefonu kullananların yaklaşık yarısı 15 yaşında kullandıkları ev telefonlarının numarasını hatırlayamıyor. %49’u eşlerinin, %71’i ise çocuklarının telefon numarasını ezbere bilmiyor.
Araştırmaya katılanların üçte biri ise, herhangi bir soru sorulduğunda cevabı hafızalarını kullanarak cevaplamaktansa internetten yardım aldıklarını söylüyor. Araştırma sonuçlarına göre;
16-34 yaş arası cep telefonu sahipleri ezbere bilinmesi gereken
tüm önemli bilgilerin elektronik cihazlarında kayıtlı olduğunu
belirtiyor.

