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20.yıla yakışır bir dergi

Türkiye Kamu-Sen Genel Basın Sekreteri
Türk Enerji-Sen Genel Başkanı

KAMUTÜRK...

Değerli okuyucularımız,
Derginiz Kamutürk’ü ikinci sayısıyla beğeninize sunuyoruz.
Bu sayıda zengin bir içerikle karşınızdayız.
Yeni eğitim-öğretim yılı, 4+4+4 sisteminin getirdiği belirsizlik içinde
başladı. Çocukların kaç aylıkken
ilköğretime başlaması gerektiği tartışıladursun kaç yaşında olduğuna
bakmaksızın tüm öğrencilerin okul
masrafları, aile bütçelerini iyiden
iyiye zora sokuyor. Zaten aldığı maaşla kıt kanaat geçinen kamu çalışanları, okulların açılmasıyla birlikte
aylık 190 TL ile 1870 TL arasında
değişen miktarlarda bir gideri daha
karşılamak zorunda. Kırtasiye, kıyafet, kreş ve servis harcamaları memurların belini daha da bükecektir.
Sıcak yaz günlerini geride bıraktığımız şu günlerde coğrafyamız
siyasi açıdan ısınmaya devam ediyor. Bu sayımızı Büyük Ortadoğu
Projesi’ne (BOP) ayırdık.
Özellikle yeni bin yılın başlangıcıyla birlikte Ortadoğu’nun yeniden
şekillendirilmesi gerektiğinden ha-

KAMUTÜRK

reket ederek hazırlanan projelerin
detaylarını çeşitli görüşlerden siyasetçilerimiz ve uzmanların gözünden aktaracağız.
Arap Baharı gerçekten Arapların
baharı mı? Bu ülkelerde demokrasi
talebi tabandan mı geliyor?
Silah zoruyla demokrasi olur mu?
Mısır, Libya, Suriye gibi ülkelerde
alevlenen ateş, Türkiye’yi de içine
alır mı?
Yaklaşık 30 yıldır binlerce evladımızın canına mal olan terör, son yıllarda yeniden tırmanışa geçti. Her
gün, gelen şehit haberleriyle yüreklerimiz yanıyor. PKK bugüne kadar
çok da başvurmadığı bir yöntem
olan alan hâkimiyeti uygulamasını Şemdinli’de hayata geçirmeye
çalıştı. Artık tam bir taşeron örgüt
haline gelen PKK’nın artan eylemlilik sürecinin altında BOP mu var?
Habur olayı, Oslo pazarlıkları ve
sivil (!) Anayasa çalışmaları terörü sonlandırmaya neden yetmiyor?
İşte tüm bu sorulara bu sayımızda
cevap arayacağız.
Bunların dışında araştırma haber-

lerle çok daha ilginizi çekeceğini
umduğumuz bir sayı hazırladık.
Bu arada Türkiye Kamu-Sen, 20.
kuruluş yıldönümünü büyük bir
coşku ile kutluyor. 20 yıl önce çıktığımız hak mücadelesi seferinde,
her gün büyüyerek, bugün 420 bin
üyesi ile kamu görevlilerimizin
haklarının korunup geliştirilmesi
için emek veren, millet sevgisinin,
vatan sevdasının ve hizmet aşkının
adresi; Türkiye Cumhuriyetinin
vazgeçilmez değerlerinin savunucusu bir Konfederasyon haline geldik.
Bu nedenle son derece gururluyuz.
Bütün zorluklara göğüs gererek
bütünlük içinde yürüdüğümüz bu
yolda, teşkilatlarımızın yoğun gayretleri ile birlik, beraberlik ve coşku
içinde, omuz omuza 20 yılı geride
bırakıyor olmaktan büyük mutluluk
duyuyoruz.
20. yılımızda sizlere aktüel, siyasi,
kültürel ve çalışma hayatı haberleri,
özel araştırma ve dosya konularıyla
zengin bir dergi ile ulaşmanın da
ayrıcalığını yaşıyoruz.
Gelecek sayıda buluşmak üzere…
EYLÜL 2012
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Arap Baharı Türk
kışına dönmesin!

Özellikle son 10 yıldır uluslararası
alanda Büyük Ortadoğu Projesi
tartışılıyor. Basına deklare edilen,
dünya kamuoyuna açıklanan hali
ile Büyük Ortadoğu Projesi, Ortadoğu ve yakın çevresi coğrafyasında
yer alan ülkelerde Batılı anlamda
demokrasinin sağlanması, terörizmin ortadan kaldırılması, ekonomik
ilişkilerin
arttırılması ve ekonomik işbirlikleri
sağlanarak bölgenin istikrara kavuşturulmasını amaçlıyor.
Oysa Büyük Ortadoğu Projesi
gerçekte, dünyanın jeopolitik merkezi olan Ortadoğu’nun, İsrail lobilerinin güdümündeki Amerikan
merkezli bir yapılanma yoluyla Asyacı güçlerin eline geçmesini engellemek amacı taşıyor.
ABD Temsilciler Meclisi üyesi
Hyde’ın hazırladığı programa göre,
2. Dünya Savaşı sonrası Avrupa’yı
Marshall Planı ile hegemonyasına
alan ABD, yeni plan ile de Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Türkistan’ı
ele geçirmeyi planlıyor. Amacı ne
olursa olsun bu proje, Ortadoğu
coğrafyasında yaşayan devletlere ve
halklara, dışarıdan bir müdahaleyi
öngörüyor.
ÜÇ AMACI VAR...
Özellikle şahinlerin yönetiminde
olduğundan beri ABD, dünya
hâkimiyetine dönük girişimlerde
bulunuyor. Bu yolda başarı temin
etmek için de farklı hareket modellerini yürürlüğe koyuyor.
Şekli ne olursa olsun Ortadoğu’daki
bu operasyonların temelinde üç
gaye yatıyor:
Uygulamaya konan bu modellerin
birinci gayesi, ABD’nin dış gücünü

kullanarak ve bir süper devlet
olarak, içindeki değişik kuruluşlara, sanayisine, silah tüccarlarına, kimya ve ilaç imalatı ile
tüm büyük teknolojisine yeni
pazarlar açmak.
İkinci gaye ise dünyadaki dengelerin daha henüz aleyhlerine
dönüşmeden, tüm yeraltı ve yerüstü zenginliklere ve stratejik
maddelere el koymak suretiyle,
gelecek için ABD’nin gücünü
ve hâkimiyetini garantiye almak.
Üçüncü gaye de, ABD’nin mutlak güvenliğinin sağlanması!
Kendi çoğalttığı ve adeta ektiği
“Dünya Terörünü” kontrol altına almak ve dünyayı istediği
gibi istismar etmek… Kısacası
yaptığı ve yapacağı istismarın
güvenliğini sağlamak…
Aslında Büyük Ortadoğu Projesi, emperyalizmin Osmanlı
İmparatorluğu geri çekildikten
sonra Ortadoğu’ya hâkim olma
adına ürettiği bir planın adıdır.
Birinci Dünya Savaşı sonrasında bu projenin İngiliz–Fransız
ortaklığıyla devreye girdiğini
görüyoruz. İkinci Dünya
Savaşı sonrasında ise Fransa ve
İngiltere’nin yollarının ayrıldığı bir
noktada, Amerika ve İngiltere’nin
Ortadoğu’ya
girdiğini ve Bağdat Paktı, CENTO, RCD gibi bölgesel işbirliği
antlaşmasıyla bölge ülkelerinin bir
araya gelmesi noktasındaki bölgesel
paktlara Amerika ile İngiltere’nin
de müdahil olduğunu ve AngloSaksonların Atlantik İttifakı’nın
bölgede yeni kurulan devlet olan

Genel Başkan
Koncuk,
Ortadoğu’da
yaşananları
analiz etti

İsrail’e bir şemsiye kurduklarını
görüyoruz. Ortadoğu’da Osmanlı
İmparatorluğu’nun geri çekilmesinden sonra meydana gelen otorite
boşluğu II. Dünya Savaşı sonrasında soğuk savaş gerginliği ortamında
Sovyet Bloku ile Batı Bloku arasında dengelenmişti.
Bu aşamada Türkiye bir NATO
ülkesi olarak batı bloğu ile beraber
hareket ederek Ortadoğu’da Sovyetlerin hâkimiyetine karşı bir denge
unsuru olmaya çalıştı.
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Ama küreselleşme sürecine girildikten sonra Sovyetler Birliği’nin
geri çekilmesiyle meydana gelen
otorite boşluğu noktasında Amerika, ürettiği politikalarla, Irak’ın
önce Kuveyt’i işgal etmesini sağladı daha sonra da Kuveyt’in işgalini
bahane ederek 1. Körfez Savaşı’nda
bölgeye askeri bir varlık olarak
girmeyi başardı. 1. Körfez Savaşı
sonrasında özellikle Kuzey Irak istikrarsızlığa sevk edildi ve böylece
bölgesel bir yeniden yapılanmanın
önü, bölgedeki istikrar düzeni yıkılarak açılmış oldu.
Büyük Ortadoğu Projesi uzun
yıllar önce planlanmıştı ancak harekete geçilmesi için bir nedene
ihtiyaç vardı. Bu neden de 11 Eylül
2001 yılında bulundu! Bugün Ortadoğu coğrafyasında yaşadığımız
büyük değişim sürecinin tohumları
ABD’ye yapılan 11 Eylül saldırılarıyla atıldı. İkiz Kulelere yapılan
saldırılar, dünya için son derece
önemli gelişmelerin miladı oldu.
Ancak bu saldırının sonrasında terör örgütlerinin peşinden
Afganistan’a saldıran emperyalist
güçlerin asıl amaçlarının farklı olduğu kısa zaman içerisinde görüldü.
Afganistan’dan sonraki durak ise
Irak’tı. ABD’nin Irak’a gelirken asıl
amacının petrol ve enerji kaynaklarının üzerine oturmak olduğunu,
pek çok otorite açıkça itiraf etti.
Nitekim mevcut durum ortadadır.
Öte yandan teröristlere karşı 11
Eylül sonrasında tutum değiştiren
ABD, terörizmi yok etmek için girdiği Irak’ın Kuzeyine konuşlanmış
olan PKK militanlarına karşı hiçbir harekât yapmadı. Terörizme bu
denli karşı olan bir ülkenin Türkiye gibi bir müttefikine saldırmaya
can atan teröristlere karşı bu kadar
sessiz kalması, üstelik CIA yetkililerinin PKK’lılarla toplantı üstüne
toplantı yapmaları, ABD’nin Türkiye ile ilgili farklı planları olduğunu açıkça gösteriyordu.
Burada iki noktaya dikkat çekmek
istiyorum: Bunlardan birincisi,
Irak’ın Kuzeyi’ni istikrarsızlaştırma politikası; ikincisi de terörü yok
etmek üzere Irak’a giren ABD’nin

PKK terörüne sessiz kalışı. Bu iki
politika, ABD’nin aslında Büyük
Ortadoğu Projesi kapsamında,
Türkiye politikasını da ortaya koyuyor.
Bu politikalarda hedef; Ortadoğu’da
İsrail’in önünü açmak, İsrail merkezli bir büyük yapıyı oluşturmak
ve Büyük Ortadoğu’yu gerçekleştirerek Ortadoğu üzerinden Kafkasya’ya ve Orta Asya’ya yönelen
petrol coğrafyasını, Kuzey Atlantik
İttifakı’nı, Anglo-Saksonlarla Yahudilerin ortaklığından meydana
gelen ittifakın hâkimiyet alanına
sokmaktır. Kısacası hedef; “Büyük
İsrail” hayalini gerçekleştirmektir. Bağımsız, üniter ve güçlü bir
Türkiye’nin bölgesinde böyle bir
oluşuma izin vermeyeceği açıktır
ve bu nedenle Türkiye de istikrarsızlaştırılacak ülkeler kapsamında
ele alınmalıdır.
Bu planlar içerisinde Türkiye’deki
devlet yapılanmasını değiştirerek
projeye uygun şekilde yeniden
yapılandırma ve Türkiye’yi
Ortadoğu’da kurulması düşünülen
çok uluslu, çok dinli, çok kültürlü,
kozmopolit bir bölgesel federasyonun arazisi haline dönüştürme
hedefi de vardır. Türkiye’de kamu
yönetimi, kamu personel rejimi ve
yerel yönetimler alanında yapılmak
istenilen düzenlemelere de bu planın bir parçası olarak bakılmalıdır.
Nitekim geçtiğimiz aylarda iktidara mensup bazı milletvekilleri
tarafından “Yerel Yönetim Paketi”
adı altında hazırlanan bir çalışma;
özellikle öğretmen ve doktorların
yerel idareler tarafından atanması,
iş güvencelerinin yalnızca görev
yaptığı ille sınırlandırılması ve memurların başka ile tayin haklarının
ellerinden alınması gibi önerileri
içermektedir. Bu durum, tam anlamıyla yerel yönetimlere özerklik
verilmesi ve kamu çalışanlarının iş
güvencesinin yok edilmesi anlamı
taşımaktadır. Eğitim, sağlık gibi
temel kamu hizmetlerinin yerel
yönetimler tarafından götürülmesi, kamu hizmetlerinin gördürülmesinde aranan “kamu yararı” ve
“idarenin kuruluş ve görevleriyle
bir bütün” olduğu ilkelerini orta-

dan kaldırmayı amaçlayan ve yeni
dünya düzeni içinde Büyük Ortadoğu Projesi kapsamında öngörülen Federal Türkiye’nin kurulması
adımlarından biri olarak görülebilir.
Haritasını bildiğimiz, amacını
bildiğimiz bir operasyon içerisinde Türkiye ise; kendisine biçilen
rolü oynayarak günü kurtarma
peşine düşmüş görünmektedir.
Planın odak noktasındaki ülkenin
Türkiye olduğunun görmezden
gelinip, yanı başımızda Irak’ın parçalanmasına sessiz kalınarak başlanan macerada, Libya ve Mısır’daki
operasyonlara destek verildi.
BOP VE TÜRKİYE
Özellikle dış basından okuduklarımıza göre Suriye’deki operasyon
ise Türkiye tarafından yürütülüyor. Suriye’den sonraki durağın
İran olduğu yolunda hiç kuşku
yok. Büyük Ortadoğu Projesi için
üretilen haritaya baktığımızda,
Türkiye’nin de plan içerisinde olduğunu görüyoruz.
Olan biteni anlamak için dahi ya
da kâhin olmaya gerek yok. Son
dönemde artan terör olaylarını
Suriye’ye bağlayanlar, büyük fotoğrafa karşı nedense gözlerini
kapatmakta ısrar ediyorlar.
Bugün bizler, kapı komşularımızla ‘kanlı bıçaklı’ düşmanlar haline
gelirken yıllardır terör örgütünü
kuran, besleyen ve büyüten ülkeleri
yok sayarak yeni suçlular arıyoruz.
Batı’nın pompalamasıyla benimsediğimiz ve desteklediğimiz
Arap Baharı, bir anlamda Türkiye
için soğuk bir kışa dönüşme riskini de içinde barındırıyor.
Başka bir deyişle adeta gerçeklerden kaçıyoruz.
“Komşularla sıfır sorun” sloganıyla başlayan dış politikada “sorunsuz sıfır komşu” konumuna nasıl
ve ne için geldiğimizi anlamak zorundayız.
Çevremizde güvenebileceğimiz
bir tek ülke kalmamışken, dört bir
yanımızı ateş çemberi sarmışken,
ateşe körükle giden Türkiye’nin
bu yangından etkilenmeden çıkacağını hayal edenler, büyük yanılgı içindedirler.
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Türkiye Kamu-Sen Genel Sekreteri
ve Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı

Önder KAHVECİ:

HABUR’la
‘terör’ ve
‘terörizm’
ödüllendirildi

KAHVECİ:
Terörle ve teröristle mücadelede son yıllarda ciddi bir zafiyet
yaşanmıştır. Özellikle Habur
rezaleti gibi yaşanan olaylarla
terör ve terörizm adeta ödüllendirilmiştir. Demokratikleşme kılıfının altında terör örgütü PKK’nın istekleri bir bir
yerine getirilmiştir.
Tavizden beslenen terörde
son yıllarda artmıştır. 2000’li
yıllarda neredeyse sıfır noktasına getirilen terörizm önce
bu tavizlerle kuluçka dönemine girmiş, şimdi ise neredeyse hergün bir şehit haberinin
geldiği, ilçelerin basıldığı, kaymakamların ve kamu görevlilerinin kaçırıldığı bir durum
ortaya çıkmıştır. Bölücü terörün elbetteki dış mihraklar
tarafından da beslendiği açıktır. Türkiye üzerinde emelleri olanlar ve Türkiye’yi kendi
içindeki sorunlara hapsetmek
isteyen güçler tarafından da
kullanılmaktadır.
Ama burada asıl sorun iç ve
dış mihrakların bu çabalarına
karşın nasıl bir politika uygulandığıdır. Bizim için önemli
olan budur.

Türkiye’nin terörle mücadele
politikasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
KAHVECİ:
Türkiye’de terör politikası son
yıllarda değişmişti. Teröristle
ve terörle mücadelede müzakere diye yanlış bir süreç
başlatılmıştı. Oslo’da yapılan
görüşmeler, Habur’da dağdan
inen teröristler için serilen
kırmızı halılar, kurulan çadır
mahkemeler ile bu süreç devam ettirildi.
Terörizmle silahlı mücadele
etmenin bile neredeyse bir suç
olarak algılanmasına doğru
giden bir süreç izlendi. Fakat tüm bu politikalar sonucunda ise şehit sayımız arttı.
Türkiye’de milletvekillerinin
eli silahlı terör örgütü üyeleri ile kucaklaşması gibi utanç
manzaraları oluştu. Terör konusunda milletin beklentisi
terörün kökünün kazınmasıdır. Bu beklentinin gerçekleştirilmesine yönelik adımlar
atılması gerekir. Buna uygun
bir politika belirlenmelidir.

Bölücü terörün elbetteki dış
mihraklar tarafından da beslendiği açıktır. Türkiye üzerinde
emelleri olanlar ve Türkiye’yi
kendi içindeki sorunlara hapsetmek isteyen güçler tarafından
da kullanılmaktadır.
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2000’li yıllarda neredeyse sıfırlanan terör nasıl oldu da yine
özellikle son yıllarda azdı? Bu
gelişmelerde iç ve dış mihrakların etkisi nedir?

K.Irak’tan sonra Suriye’de de özerk bir Kürt
Yönetimi oluşacağa benziyor. Bu coğrafik yapılanma Türkiye’yi nasıl etkiler? Türkiye’nin
tavrı ne olmalıdır?
KAHVECİ:
Türkiye’nin doğu ve güneydoğu sınırında
böyle bir yapılanmaya gidiliyor. Böyle bir
yapı ile Türkiye’nin belli bir sınır çizgisinin çevrilmesi açıkça Türkiye üzerine oynanan bir oyun olduğunu görmek gerekiyor. Irak’ın kuzeyi fiilen bölündü. Suriye’de
oluşturulan bu yapı Suriye’nin bölünmesine
neden olacaktır.
Dış mihraklar bu iki bölünmenin domino
etkisi ile Türkiye’de de bir yansınmasını
görmek istiyorlar. Türkiye’de bir özerk bölge gibi hayaller kuruyorlar. Bu hayallerinin
de şimdi çevresini inşa etmekle meşguller.
Buna karşı milletimiz uyanık olmalıdır. Siyasi partileri, sivil toplum örgütleri bunu
görmeli ve ortak bir tepki geliştirilmelidir.
Türkiye bu tür yapılara asla çevresinde müsaade etmemelidir.

TÜRKİYE KAMU-SEN

Türkiye Kamu-Sen, tüm kamu
çalışanlarının gurur kaynağıdır.
20 yaşını dolduran Türkiye
Kamu-Sen, Türkiye’de
gerçek sendikacılığın tek
ve güvenilir adresi olarak
üyesi olan tüm kamu
çalışanlarının da gurur
kaynağıdır.

KAHVECİ:
400 binin üstünde üye ile 20. yılını kutlayan Türkiye Kamu-Sen benim için herşeyden önce bir sevdadır.
Bu sevda Türkiye Sevdası, millet aşkı ile
hak arama kararlılığının ve hakkı savunma için her türlü fedakarlığa katlanmanın
birlikte yoğrulduğu bir sevdadır. Böyle bir
sevdanın hizmetkârı olmakta benim için
her zaman bir övünç kaynağı olacaktır.
Ayrıca ifade etmek isterim ki, 20 yaşını
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dolduran Türkiye Kamu-Sen, Türkiye’de
gerçek sendikacılığın tek ve güvenilir adresi olarak üyesi olan tüm kamu çalışanlarının da gurur kaynağıdır.
Türkiye Kamu-Sen’in kuruluşunda görev alan ve bugüne kadar görev yapmış,
emeği geçmiş bütün arkadaşlarımızı
minnetle anıyorum. Mücadelemizde yer
alan ebediyete göç edenlere de Allah’tan
rahmet diliyorum. Bizim teşkilatımızda en önemli kavramlardan biride ahde
vefadır. Hizmeti geçenler emek verenler
daima hatırlanacak, el üstünde tutulacaktır. Türkiye Kamu-Sen bu yönüyle de
güçlü bir sivil toplum örgütüdür.

Ö N D E R KA H V E C İ

SÖYLEŞİ

Türkiye Kamu-Sen 20. Yılını kutluyor.
Türkiye Kamu-Sen sizin için ne anlam taşıyor?

KAMUTÜRK

TürkiyeKamu-Sen Memur sendikacılığının oluşması ve gelişmesi için
çok büyük mücadeleler verdi. Bugün
gelinen noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz?
KAHVECİ:
Türkiye’de kamuda sendikacılık
ideolojik bir çukura hapsedilerek
sürdürülmek isteniyordu. Memurun hakkı, daha iyi çalışma şartları
gibi çalışma hayatı ile ilgili değerler önemsenmiyordu. İşte böyle
bir dönemde kamu çalışanlarının
beklediği ve hayal ettiği sendikacılığı gerçekleştirmek adına Türkiye
Kamu-Sen kuruldu.
Siyasetçinin ağzından düşürmediği ve zihninde her zaman dinç
tuttuğu “Memurun sendikası
mı olurmuş” anlayışını Türkiye
Kamu-Sen verdiği mücadele ile
sildi.
Türkiye’de memur sendikacılığının
eksikleri de olsa yasal bir zemine
kavuşmasını sağladık. Gerçekleştirdiği eylemler ve yürüttüğü çalışmalarla siyasi iradeye memur
sendikacılığının gücünü gösterende Türkiye Kamu-Sen oldu.
Tüm bunlara objektif olarak bakan
herkes Türkiye’de memur sendikacılığının var olmasının yegâne sebebinin Türkiye Kamu-Sen olduğunu açıkça görecektir. Bugün 1
milyon 375 bin kamu çalışanının
sendikalı olabilmesinin temelin-

deki güç Türkiye Kamu-Sendir.
Sendikalara üyelik açısından bakıldığında bugün gelinen noktanın
iyi olduğunu kabul etmek mümkündür. Fakat sendikal tercihlerde
kamu çalışanlarına yapılan baskıya
ve siyaset tarafından 10 yıldır hormonlu olarak büyütülen sendikal
bir anlayışın matematiksel olarak
çoğunluğu elinde bulundurduğuna baktığımızda kamu çalışanlarının hakkının savunulması için bu
durumun iyi bir sonuç olmadığını
söylemek gereklidir. Nitekim ilk
defa yapılan toplu sözleşmede de
bu durum görülmüştür.
Memur sendikacılığının sorunları
nelerdir?
Siyasi iradenin memur sendikacılığındaki duruşunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
KAHVECİ:
Az önce değindiğim gibi memur
sendikacılığında bugünün en
önemli sorunu siyasetçi, bürokrat
ve yandaş sendika üçgenidir.
Bu üçgen kamu çalışanlarının
aleyhine sürekli olarak işlemektedir. Siyasi iradenin Türkiye’deki
sivil toplum alanının her katmanında kendi sözünün tekrar edilmesini istemektedir.
Bu anlamda kamu sendikacılığında da kendi eliyle bir sendikayı
büyütmektedir. Bu gerçek herkes

tarafından açıkçada bilinmektedir.
Bu büyümenin karşılığı olarak ta
siyasi irade kendi uygulamalarını
destekleyen, önerilerinin toplumsal hayatta karşılık bulmasını için
uğraşan bir sivil toplum hareketi olarak malum sendika faaliyet
göstermektedir.
Siyasi iradenin Anayasa teklifinden tutunda sağlıkta dönüşüme
kadar her uygulamasının hararetli
bir savunucusu olmuşlardır.
Ne yazık ki iktidarların sevdiği bu
sendikacılık anlayışının faturası
da kamu çalışanlarına çıkmaktadır. Dün anayasa değişikliğine
grev olmadan toplu sözleşmenin
olması anlamsız, Hakem heyeti
bağımsız olmazsa yine hükümetin
dediği olur yönündeki uyarılarımıza rağmen birileri çıkıp buna
evet demenin nikahlarından bile
önemli olduğunu söylemişti.
Pankartlar açarak siyasi parti mitinglerini süslemişlerdi.
Ama gelinen noktada herkes gördük ki bu toplu sözleşme düzeni
tam bir fiyasko ile sonuçlandı. Bunun sorumlusu kimdir ?
Kamu çalışanlarının oturup bunu
düşünmesi lazım.
Kim siyasetçi ile poz vermeyi en
büyük sendikacılık faaliyeti olarak
görüyor, kim memurun hakkı yerine birilerinin talimatını önemsiyor bunları kamu çalışanlarının da
artık bir tartması lazım.

Memur sendikacılığında bugünün en önemli sorunu siyasetçi,
bürokrat ve yandaş sendika
üçgenidir. Bu üçgen kamu
çalışanlarının aleyhine sürekli
olarak işlemektedir. Siyasi irade
Türkiye’deki sivil toplum alanının
her katmanında kendi sözünün
tekrar edilmesini istemektedir.
KAMUTÜRK
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TÜRKİYE KAMU-SEN

SÖYLEŞİ

Türkiye Kamu-Sen’in
‘kitabını’ yazdı...
Araştırmacı-Yazar Ercan Han, ‘‘Damladan Deryaya’’ ismini taşıyan kitabıyla,
hem Türkiye Kamu-Sen’in hem de kamu sendikacılığının tarihini kaleme aldı.

KURULUŞ ÖYKÜSÜ...

Sayın Ercan Han Türkiye KamuSen tarihi kitabını yazdınız. Türkiye
Kamu-Sen tarihinde neler var?
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ERCAN HAN: Türkiye KamuSen'in tarihini kitaplaştırırken açıkçası, kitaba ne isim vereceğimizi
de düşünüyordum. Ancak Türkiye
Kamu-Sen'i araştırırken, Konfederasyon tarihinin bir derya gibi engin
olduğunu gördüm, bu nedenle kitabın adını da damladan deryaya olarak
belirledim. Sonuçta bir damla gibi
başlayan eylem ve etkinlikler, çoğalıp
bir deryaya dönüşmüş.
Kısaca özetlemek gerekirse, Türkiye
Kamu-Sen tarihinde parasızlık var.
Çileye talip olanlar var. Fedakarlık
var. Vefa var. Vatan aşkı, millet sevgisi var. Kamu görevlilerinin bugüne
kadar elde ettiği hukuki kazanımların
tamamı var. Haksızlıklara karşı baş
kaldırış var. En çok dikkatimi
çeken konulardan bir tanesi,
Türkiye Kamu-Sen'in 20 yıllık
tarihinde iktidarda hangi
partinin olduğuna bakılmaksızın sürekli eylem
ve hak arayışı var.
Dolayısıyla benim
gördüğüm, bazı
düşüncelerin
aksine, her
iktidarda çok
büyük eylemler
yapılmış.
EYLÜL 2012

Örnek vermek gerekirse; ilk büyük
eylem 5 Ocak 1993’te Süleyman Demirel Hükümeti zamanında yapılmış. 17 Aralık 1994'te, Tansu Çiler
hükümeti zamanında 100 bin kişiyle
Tandoğan’da büyük bir miting yapılmış. Yine 21 Ekim 1995’te 200 bin
kişiyle Kızılay meydanında “zulme ve
sefalete son” mitinginde Başbakan,
Tansu Çiller.
21 Aralık 1996’da 100 bin kişiyle
Necmettin Erbakan'ın memur politikaları protesto edilmiş ama 28 Şubat
sürecinde de aynı Başbakan Necmettin Erbakan'a sahip çıkılmış ve "demokrasilerde seçimle gelen seçimle
gitmelidir." denilmiş. Bu amaçla hiçbir sivil toplum kuruluşunun cesaret
edemediği bir dönemde meydanlara
inilmiş ve 15 Haziran 1997’de adeta
28 Şubat sürecine isyan edercesine
“Kesintisiz demokrasi istiyoruz” kampanyası yapılmış,
vatandaşların yakasına ""ke
sintisiz demokrasi
istiyorum" yazan kokartlar
takılmış.
Bu o dönem
için çok
büyük
cesaret isteyen
bir eylem.
Bugün vesayete karşı
olduğunu
iddia eden

bazı sendika ve konfederasyonlar, o
dönemde korkup, seslerini çıkaramazken Türkiye Kamu-Sen'in meydanlara inme cesareti göstermesi aslında herşeyi açıklıyor.
HER HÜKÜMET
DÖNEMİMDE EYLEM YAPTI
Ama bununla da yetinmeyenler için
söyleyeyim Konfederasyon, 1 Aralık
2000’de iş bırakma eylemini ve 31
Ağustos 2002’de, 55 bin kişiyle Kızılay mitingini yaptığında iktidarda
DSP-MHP-ANAP Koalisyonu bulunuyor.
26 Ağustos 2006’da yine toplu sözleşme ve grev hakkı talebiyle 35 bin memurun katıldığı Kızılay mitingi; 25
Kasım 2009 ve 23 Mayıs 2012’deki
birer günlük iş bırakma eylemleri de
AKP döneminde gerçekleştirilmiş
eylemlerden.
Özellikle son 10 yılda bazı siyasi kaygılarla meydanlardan uzak kalmayı
tercih eden sendikaları görünce aradaki fark ortaya çıkıyor.
Dolayısıyla benim gördüğüm Türkiye
Kamu-Sen'in ne kimseye ayrıcalıklı
muamele yaparak birilerini korumak
ne de her yapılana karşı çıkarak birilerini yıpratmaya çalışmak bir amacı
olmamış.
Hiç bir zaman da böyle bir kaygıya kapılmamış. Bu nedenle Türkiye
Kamu-Sen'in tarihi, son derece renkli
ve hareketli.

KAMUTÜRK

Türkiye Kamu-Sen kuruluşu süreci ile
ilgili en önemli tespitiniz nedir?
ERCAN HAN: Konfederasyonu kuranlar, o dönemde son derece akıllı
bir iş yaparak önce vakıf yoluyla örgütlenmeyi seçmişler, ardından da
sendikalaşma yoluna gitmişler. Neden akıllıca diyorum. Çünkü 12 Eylül darbesinin üzerinden çok kısa bir
süre geçmiş. Birçok memur, zamanın
deyimiyle 1402’lik olmuş ve hapishanelere atılmış. Hükümet, ‘memurun
sendika kurması yasak’ diyor. Yani
askerin en ufak bir iması bile sendikacılığı tamamen bitirebilir. Nitekim o
dönemde sendika adı altında kurulup
kapatılan birçok oluşum var. Bunlar,
memurların sendikalaşma yolundaki
cesaretinin kırılmasına neden olmuş.
Bu dönemde, Türkiye Kamu-Sen’i
kuranlar ise yasal bir süreci takip etmişler. Memurların örgütlenme cesaretinin artırılması için vakıf kurulmasını seçmişler. Böylece örgütlenmeyi,
günün yasal şartlarına uygun şekilde
yürütüp, bir taraftan da sendikal haklar için, toplu sözleşme ve grev hakkı
için mücadele etmişler. Bu da, bu süreçte Konfederasyonun alt yapısının
son derece güçlü olmasını sağlamış.
Kitabınız hakkında bilgi
verir misiniz ?
ERCAN HAN: Kuruluş yıllarında,
genellikle sınıf temelli yaklaşımla
işçi-memur ayrımı gözetmeksizin
tüm çalışanların ortak mücadelesini
öngören ve anarko-sendikalizmin izlerini taşıyan bir takım memur örgütlenmelerinin yanında; örgütlenmeleri, hukuki zeminleri ve özlük hakları
farklı olan memurların kendilerine
has bir mücadele vermeleri gereğin-

KAMUTÜRK

den yola çıkarak “kitle sendikacılığı” ilkesini benimsemiş olan Türkiye
Kamu-Sen’in verdiği örgütlenme
mücadelesi ise tamamıyla göz ardı
edilmiştir.
Sendikaların devlet otoritesine karşı
bir anlayışla örgütlenmeleri karşısında, devletin varlığının yanında olarak
hak mücadelesi vermek arasındaki
farkı görmek istemeyen bir kesimin
önyargılı yaklaşımına maruz kalan
Türkiye Kamu-Sen’in, kuruluş tarihi
ve memurların haklarının korunması
yolundaki mücadelesi daha iyi incelenmek ve anlaşılmak zorundaydı.
Geçmişe ışık tutmak ve bir mücadelenin tarihteki izdüşümlerini sürmek
adına yaptığım bu çalışmada, kamu
görevlilerinin örgütlenme mücadelesini, dönemin ekonomik, sosyal
ve siyasal gelişmeleri paralelinde ele
almaya çalıştım. Örgütlenme adına
verilen mücadelenin, günün koşullarından bağımsız olarak ele alınmasının, o dönemde alınan kararların,
belirlenen stratejilerin ve yapılan eylemlerin temelinde yatan gerekçeyi
açıklamaktan uzak kalacağı aşikârdı.
Ne yazık ki arşiv tutma gerekliliğinin tam olarak yerleşmemiş olması ve
kurumların kişilere bağlı bir işleyişi
olması dolayısıyla, TÜRKAV öncesi
yapılan çalışmalar başta olmak üzere
birçok dönemle ilgili olarak yeterli yazılı belgeye ulaşmada güçlükler
yaşadığım oldu. Bu dönemlerle ilgili
olarak o döneme şahitlik edenlerin
beyanlarını esas almak durumundaydım. Bunun dışında çalışmada
kullanmış olduğum her türlü bilgiyi,
mutlak surette belgeye dayandırmaya
özen gösterdim. Birileri çıkıp, “kitapta anlatılan şu olay aslında böyle
olmamıştı” diyebilir. Buna saygı duyarım ancak bunu söyleyecek kişinin
de elinde yazılı bir kaynağının olması

gerekir. Sosyal bilimler aslında eleştiriye dayalı bir alandır ancak kitabın yazımında mümkün olduğunca
yorum içeren cümlelerden kaçınmaya, olayları yorumsuz bir şekilde
aktarmaya çalıştım. Aksi bir durumda kitap, dedikodu yazmaktan öteye
gitmeyecekti. Eleştiri ve yorumları ise
okuyucuya bıraktım.
Kitaba, doğrudan Türkiye Kamu-Sen’i
anlatarak başlamak yerine; birinci bölümde sendikacılığın kısa tarihini,
ikinci bölümde memur kavramını,
üçüncü bölümde kamu görevlilerinin
sendikal haklarını oluşturan unsurların altyapısını, dördüncü bölümde
1980 sonrasında Türkiye’de gelişen
memur sendikacılığını anlatarak dünyada ve Türkiye’de sendikacılık konusunda kısa bir hatırlatma yaptım.
Beşinci bölümde ise TÜRKAV’ın
kuruluş çalışmalarından başlayarak
Türkiye Kamu-Sen’in macerasını ele
aldım ve Konfederasyonun, Türk memur sendikacılığı içindeki yerini ortaya koymaya çalıştım.
Toplumumuzda, terörden, örgütlü
mücadeleden ve demokrasi talebinden dolayı yalnızca belli bir kesimin
zarar gördüğü yolunda asılsız bir kanaat oluşmuştur. Oysa bu ülkede herkesten daha fazla ezilen, herkesten
daha fazla zarar verilen ama devlet ve
millet sevgisi nedeniyle, çektiği acıları
dışarıya yansıtmayan, afişe etmeyen,
ajitasyon yoluyla toplum mühendisliğine kalkışmayan bir başka kesim
daha var. Bu kesimin, en azından bugün 20. yılını kutlayan, yaşanan her
türlü olumsuzluğa rağmen ayakta kalabilmeyi ve büyüyebilmeyi başarmış
Türkiye Kamu-Sen’i oluşturma macerasının yazılması zorunlu olmuştu.
Bugüne kadar Türkiye Kamu-Sen’e
karşı önyargılı yaklaşan bir kişinin;
bu kitabı okuduğunda düşüncelerinin
değişeceğini ve bu ülkede taleplerini
devletin, milletin kaynaklarına zarar vermeden dile getiren, her türlü
mücadeleyi topluma zarar vermeden
başarabilmiş ve hak alma mücadelesinde, birçoklarından daha hızlı yol
kat eden bir kesimin varlığını kabul
edeceğini umuyorum.
HAZİRAN 2012
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SURİYE YANIYOR
bu ateş Türkiye’ye sıçrar mı?
İkinci bir
Kürt
devleti mi
dizayn
edliyor?

Irak ve
Suriye’yi
böldüler,
sırada
Türkiye mi
var?
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Suriye’de bazı vilayetlerde yönetim
PKK’nın ele geçti. Esad yönetimi
uzun süredir işbirliğini güçlendirdiği PKK’ya bölgeyi bıraktı.
PKK bölgede kontrol noktaları
oluşturdu.
Nerede olduğu bilinmeyen bir
yolda K. Iraklı Peşmergelerin
Suriye’ye yürümesi
medyaya yansıdı.
Bölgeden gelen haber ve görüntüler Suriye’den bir Kürt devleti
çıkacağı yönünde…
Barzani Suriyeli Kürtler ile
K. Irak Kürtleri arasında işbirliğini sağlamak için çaba sarf ediyor.
PKK’nın Suriye’deki paralel yapılanması (veya kolu) olarak bilinen
PYD uzun süredir
bölgede etkin.
Bu durum ‘özerklik’ veya
daha ileriye götürerek
‘bağımsızlığa’ açılan bir kapı
olarak
görülebilir.
Suriye’deki durum hızla
Türkiye’nin en önemli
güvenlik
meselelerinden bir haline
geliyor.
Sınırımızda beliren yeni
terör yuvası oluşumunun
yanısıra K. Irak’tan sonra
Suriye’de ikinci bir Kürt
Federal
bölgesinin oluşması için
temellerin atılması,
‘Sırada Türkiye mi var?’
sorusunu gündeme getiriyor.

KAMUTÜRK

Özerk veya bağımsız bir “Kürdistan”a kayıtsız kalmamız için bizden otoyoldaki
kaplumbağa olmamızı bekliyorlar.
TÜRKSAM- Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Analizler Merkezi / İbrahim Çevik

Ö
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zerk veya bağımsız bir “Kürdistan”a kayıtsız kalmamız için bizden otoyoldaki kaplumbağa olmamızı bekliyorlar.
Büyüklerimiz teşbihte hata olmaz diyorlar. Bu anlamda; yolu
otoyoldan geçen bir kaplumbağa üzerine hızla gelen bir araçtan
korunmak için kabuğunun içine çekilirmiş. Bizden istenen tam
da bu işte. Biz kabuğumuza çekilince hemen yanı başımızda
olan bitenler bize zarar vermeyecek sanki!
PKK/PYD, silahla hemen güneyimizde ikinci bir Kürt yönetimi
yaratmaya çalışıyor. Terörist ve etnik bölücüler, Suriye kargaşasından devletleşmenin ilk adımı olarak özerk yönetim çıkarmanın uğraşı içerisindeler.
KNC’nin Başkanı Kürt haber ajansı Rudaw’a yaptığı açıklamada PKK/PYD’nin terör ve şiddeti nasıl kullandığını ve Beşar
ESAD’dan gördüğü yardımları gayet açık bir şekilde anlatıyor.
Etnik bölücülerin hesabına çalışanların iddia ettikleri gibi Kobane, Derik ve Afrin veya diğerleri kurtarılmış hiçbir Kürt şehrinin bulunmadığını, Suriye’nin PYD’nin bayraklarının çatılara
asılmasına göz yumduğunu söylüyor.
Devamla;
- PYD’nin herhangi şehre çatışmayla girmediğini, hükümet
kuvvetlerinin şehirlerin bazı bölgelerini terk ederlerken buraları
PYD teslim ettiklerini,
- “Batı Kürdistan”a iki bin civarındaki PKK militanının girdiği
haberiyle ilgili olarak kesin sayıyı bilmediğini, ancak PKK’lıların
olduğunu, PKK’nın silahlı adamlarını Suriye-“Kürdistan” sınırında topladığını,
- Suriye yönetiminin askeri bir üsleri PYD’ye teslim ettiğini,
Kürt bölgesine sınır köylerinde devriye gezdiklerini,
- PYD’lilerden başka hiçbir Kürt siyasi partisi mensuplarının
silah taşımalarına izin verilmediğini, Suriye’nin güvenlik güçlerinin PYD ile çatışmaktan kaçındıklarını,
- PYD’nin silahsızlandırılması halinde şu andaki üstün konumundan düşüp, dördüncü veya beşincilik sırasını bile alamayacağını, ifade ediyor.
Bu anlatılanların satır aralarında yer alan ayrıntılara dikkat edersek; PKK’nın, Irak’ta kazandığı ustalığı Suriye’de de kullandığı
gerçeğini görürüz. Hatırlayacağımız gibi SADDAM giderayak
gördüğü yardıma karşılık PKK’yı çatışmanın dışında tutmuştu.
Bu bakımdan ESAD’ın askerlerinin boşalttıkları üsleri PYD’ye
devretmekle kalmamış, belirli bir silah ve cephaneyi de arkalarında bırakmış olmalılardır. Diğer Kürtçülerin silahsızlığına karşılık PKK’nın K. Irak’tan gönderdiği militanlarının ve PYD’nin
silahlı oluşunun sağlayacağı üstünlük açık bir şekilde ortadadır.
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PKK

ESAT

KATİL ESAD,
KENTLERDE
YÖNETİMİ KATİL
PKK’LARA
DEVRETTİ
Suriye de Barzani’ye teslim

2 BİN PKK’LI SURİYE’DE...
Suriye’de altı kentte ‘özerk yönetim’
kuran 16 Kürt partisi, PKK’yı savunma gücü ilan edip iki bin militanı
buraya yerleştirdi.
Özgür Suriye Ordusu’nun Esad rejimine karşı Halep ve Şam’da gösterdiği direniş ülkenin Kürt bölgesinde
güvenlik boşluğuna sebep oldu.
Barzani’nin bir araya getirdiği Suriyeli Kürtler’in çatı örgütü KNC,
PKK’nın Suriye’deki kolu İRPYD ile
anlaşma yaptı. Afrin, Derik ve Kobani gibi kentlerde güvenlik PYD’ye
bırakıldı. 2 bin PKK’lı kontrol noktaları oluşturup devriye gezmeye
başladı.
PKK ile varılan uzlaşma kapsamında
bu kentlere örgüt bayrağının yerine
‘Ala Rengin’ (Kürdistan bayrağı) çekildi.
İsrail istihbaratına yakınlığıyla bilinen Debka, Esad’ın Türkiye’ye karşı
güvenlik zaafiyeti yaratmak için bilinçli olarak askerlerini Kürt bölgesinden çektiğini iddia etti.
Esad PKK’ya silah desteği verilmesini emretti. Esad rejimine sadık askerlerin terk ettiği kentlerde şimdi PKK
ve Kürt bayrakları dalgalanıyor.
İsveç Dışişleri Bakanı Cari Bildt,
Suriye’deki Kürt kentlerinin PKK
kontrolüne girmesinin kendilerinde
büyük endişe yarattığını açıkladı.
Bildt, ‘PKK’nın da içinde bulundu-
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ğu güçler Suriye’nin Kürt bölgesinde
yönetimi devralıyor. Yeni bir dram
yaşanabilir’ ifadesini kullandı.
İsrail istihbaratına yakınlığıyla bilinen Debka sitesi Suriye lideri
Esad’ın Türkiye’den intikam almak
için PKK’nın Kürt bölgelerinde kendini göstermesine izin verdiğini ileri
sürdü.
ESAT, TÜRKİYE’YE KARŞI
PKK KARTINI OYNUYOR
Debka, Şam’da Milli Güvenlik
Merkezi’ne düzenlenen bombalı
saldırıda aralarında Savunma Bakanı ve eniştesinin de bulunduğu 4
kurmayını kaybeden Esad’ın, saldırıdan Türkiye’yi sorumlu tuttuğunu,
Türkiye’yi zor durumda bırakmak
için PKK kartını oynadığını yazdı.
İddiaya göre Esad’ın askerleri Kürt
bölgelerinden bilinçli olarak çekildi.
PKK’nın Suriye kolu PYD’nin buraya militanlarını konuşlandırmasına
da izin verildi. Bu sayede PKK’nın
sınır bölgesinde rahat bir hareket
alanı kazanarak Türkiye’ye yönelik
saldırılarını Suriye topraklarından
rahatça koordine edebilmesine olanak sağlanmış oldu.
KİM BİRLEŞTİRDİ?
Suriye’deki Kürtler (Suriye Kürt
Ulusal Konseyi-KNC) adı altında
2011 yılının 26 Ekim’inde Kuzey

Irak’ın Erbil kentinde imzalanan anlaşmayla tek bir çatıda toplandı.
Kuzey Irak Kürt Yönetimi lideri Mesud Barzani’nin arabuluculuğunda
bir araya gelen 16 Suriyeli Kürt grubu, ortak hareket etme kararı aldı.
PKK’nın Suriye’deki kolu olan ve
aynı PKK gibi Öcalan’ı liderleri olarak kabul eden PYD ise KNC ile
yaptığı müzakerelerde anlaşma sağlanamayınca bağımsız olarak hareket etme kararı aldı. PYD ile KNC,
Esad rejiminin Kürt bölgelerinden
çekilmesi sonrasında ilk kez uzlaşma
sağladı.

Türkiye Kürtleri’nin “federasyon”, “konfederasyon” gibi taleplerinin son derece sınırlı bir kesim tarafından dile getirildiğini biliyoruz.
USAK Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr İhsan Bal:

İ

lk olarak şu nokta açıkça görülmeli ki, Türkiye Kürtleri siyasal,
sosyal ve ekonomik açıdan dünyadaki Kürtler arasında en fazla
gelişmişlik düzeyine sahip kesimi
oluşturuyor.
Onların, Erbil veya Kamışlı ile
kıyaslanması ezberini artık bırakmamız gerek. Şunu kabul etmek
gerekir ki, Türkiye Kürtlerin merkezidir.
Bu hususta Kürtlerin gerek Irak
gerekse Suriye’deki Kürtlere bakarak bir takım davranış kalıpları
geliştireceğini düşünmek yanlıştır.
Türkiye, halihazırda iç içe geçmiş

olan Kürt ve PKK sorunlarını konuşabilen ve bu konuda inişli çıkışlı da olsa oldukça mesafe katetmiş bir ülke. Türkiye Kürtleri’nin
“federasyon”,“konfederasyon”
gibi taleplerinin son derece sınırlı
bir kesim tarafından dile getirildiğini biliyoruz. Kürt aydınlarının büyük bir çoğunluğu gelinen
nokta itibarıyla PKK’yı Kürtlerin
mevcut kazanımları önünde engel
olarak görüyor. Aynı şekilde, Suriye Kürtleri de tercihlerini siyasal ve toplumsal bütünlük içinde
yaşamaktan yana kullanacaklardır
diye düşünüyorum. Böyle bir tab-

lo karşısında Türkiye’nin güç ve
imkânlarını iyi değerlendirmesi
ve Esed sonrası Suriye’sinde etkin
olabilmek için de mevcut durumu
sağlıklı bir şekilde okuması gerekiyor.
Türkiye’nin sorunu, Kürtler ve
Kürtlerin kazanımından çok,
başkalarının stratejik aklıyla kan
dökmekte ısrar eden terördür.
Bugün gerek halkın gerekse Türk
medyasının asıl odaklanması gerekli olan Kürt korkusu veya telaşı
değil, aksine yarattığı kargaşalarla
Türkiye’nin enerjisini boşa harcayan PKK’dır.

DEVLET KURUMLARINA
ÖRGÜT BAYRAKLARI
ASILDI
Afrin, Derik ve Kobani gibi büyük
Kürt kentlerinin ele geçirilmesinden sonra buradaki devlet kurumlarındaki bayraklar indirildiğinde
yerine ortasında güneş bulunan Kürt
bayrağının yanısıra PYD’nin örgüt bayrakları da asıldı. Ardından
KNC tarafından yapılan açıklamada,
Suriye’deki tüm Kürt grupların artık
en ufak bir ayrılık olmadan bir araya geldiği duyuruldu. PYD böylece
‘Halk Savunma Birlikleri’ (YPG)
adım alarak KNC’nin silahlı kolu
oldu. 2 bin PKK militanı hemen bu
Kürt kentlerine konuşlandırıldı ve
kontrol noktaları oluşturuldu.
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BOP NEDİR ASIL AMAÇ NE?
Avrupalı papazlar, Müslüman Türkleri Anadolu’dan çıkartmak için milyonlarca Hıristiyan’ı kandırarak ‘kutsal’ adı
altında savaşlar düzenlediler. Bu emellerine ulaşmak için
Avrupalıları, bin yıldan bu yana bizimle durmadan savaştırdılar. Onların saldırılarının iki hedefi vardı. Birisi Müslüman Türkleri Anadolu’dan çıkartmak, öbürü İslâmiyet’i
yeryüzünden silmek.
Bin yıldır uğraştıkları bu işi silah zoruyla bir türlü başaramadılar. Şimdi ABD+AB+Siyonist işbirliği ile Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) adı altında bu kez başka bir Haçlı Seferi düzenleyerek Avrupalı sömürgecilerin başaramadıkları
başarmaya çalışıyorlar. Bunun ilk saldırısını Afganistan’a
yaptılar. Sonra sıraya Irak’ı aldılar. Irak’ın Kuzey’inde ‘Sabataist’ Mesut Barzani’ye bir bölge ayırarak, bir yönetim
kurdurdular. Ve Ortadoğu’nun diğer Müslüman ülkeleri bu
BOP’tan nasibini fazlasıyla aldı. Şimdi Sırada Suriye var,
sonra İran ve Türkiye….

BOP

BOP
DOSYASI

BOP=HAÇLI SEFERİ

BÖL

ORTADOĞU’YU
YOK ET

LA
A
Ç
PAR

Birinci hedef, Müslüman Türkleri Anadolu’dan
çıkarmak, diğeri halkı Müslüman olan ülkeleri
‘böl-parçala-yok et’ mantığıyla güçsüzleştirmek
ve İslâmiyet’i yeryüzünden silmek...
16
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Türkiye Kamu-Sen
şehitlerimiz için ayakta

BOP
DOSYASI

DENİZ HARP OKULU ESKİ KOMUTANI TUĞAMİRAL TÜRKER ERTÜRK:

Türkiye Kamu-Sen, ülkenin dört bir
köşesinde düzenlediği eylemlerle terörü protesto etti.
Türkiye Kamu-Sen, 81 ilde düzenlediği eylemlerde kitlesel basın açıklaması yaparak, terörü ve terörün destekçilerini protesto etti.
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı
İsmail Koncuk ve bağlı sendikaların
genel başkanları Ankara Kızılay’da
terörü protesto eden açıklamada bulundu.
Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı
Önder Kahveci, Türk Diyanet VakıfSen Genel Başkanı Nuri Ünal, Türk
Büro-Sen Genel Başkanı Fahrettin
Yokuş, Türk Ulaşım-Sen Genel Başkanı Nazmi Güzel, Türk İmar-Sen
Genel Başkanı Necati Alsancak,
Türk Tarım Orman-Sen Genel Başkanı Ahmet Demirci, Türk Kültür
Sanat-Sen Genel Başkanı Hasan
Hüseyin Yılmaz, Türk Emekli-Sen
Genel Başkanı Osman Özdemir ve

genel merkez yöneticilerinin katıldığı
eyleme vatandaşlar da destek verdi.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın
okunmasının ardından açıklamayı
yapan Genel Başkan İsmail Koncuk,
son günlerde tırmanış gösteren terör
olaylarının birlik ve beraberliğimizi
bozmaya yönelik girişimler olduğuna
dikkat çekerek, kimsenin gücünün
bizi bölmeye yetmeyeceğini vurguladı. Genel Başkan İsmail Koncuk
açıklamasında şunları söyledi: “Son
günlerde artan hain terör olayları
nedeniyle tüm halkımız derin bir
üzüntü içindedir. Hemen her gün
yeni bir şehit haberi gelirken, eli kanlı terör örgütü gerçek yüzünü bir kez
daha göstermiş, mübarek Ramazan
Bayramında dahi hain saldırılarını
sürdürmüştür.
Bir taraftan mayınlı tuzaklarıyla
Mehmetçiklerimizi şehit eden caniler, diğer taraftan da Gaziantep’te
sivil vatandaşlarımıza yönelik olarak

düzenledikleri bombalı saldırı ile 9
masum vatandaşımızın ölümüne,
69 vatandaşımızın da yaralanmasına
neden olmuştur.
Terör kurbanları arasında çocuklar da bulunmaktadır. Caniler, hain
emellerini silahsız masum vatandaşlarımız üzerinde oynanan oyunlarla
gerçekleştirme çabasından dahi çekinmemektedir.
Ne yazık ki henüz Gaziantep saldırısının yankıları sürerken, bugün de
Hakkari’den 5 şehit haberiyle yine
yüreklerimiz yanmıştır. İnanıyoruz
ki; bu vahşi eylemleri gerçekleştiren
caniler, akıttıkları kanda boğulacaktır. Acımızı anlatmaya kelimeler yetmiyor. Öfkemiz çığ gibi. Ama devletimizin bekası, milletimizin birliği
için gözyaşlarımızı içimize akıtıyor,
acımızı içimize gömüyoruz.
Dik duracağız. Birlik ve beraberliğimizi bozmayacağız, metanetimizi
koruyacağız.’’

‘‘Türkiye, Irak ve Suriye’den
koparılacak parçalarla ‘Kürt
Devleti’ kurmak istiyorlar’’
Deniz Harp Okulu eski Komutanı, emekli amirallerimizden Türker Ertürk Paşa, ABD’nin adım adım Büyük Ortadoğu Projesi’ni gerçekleştirmeye çalıştığına
dikkati çekerek, şunları kaydetti:
‘’Türkiye, Irak ve Suriye’den koparılacak veya ikna edilerek alınacak parçalarla oluşturulacak Kürt Devleti’nin
federasyon veya konfederasyon yapısı ile Türkiye’ye
bağlanmak istenmesinin amaçları şöyle:
- İçinde değişik karakter ve yapıda (heterojen) Kürtleri
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bulunduracak Kürt Devleti’nin belli bir uluslaşma sürecine ihtiyaç duyması ve bu süre içinde güvenliğinin
ve finansmanının Türkiye’ye yaptırılacak olması...
- Türkiye’ye büyüyormuş, bölgesel güç oluyormuş ve
‘Osmanlı hinterlandını yakalıyormuş’ izlenimi vererek, ‘bölünme’ dolayısıyla olacak tepkiyi azaltmak ve
‘Türk Halkını kandırarak’ işbirlikçi iktidarla yola devam edebilmenin önünü açmaktır.’’
(www.ilk-kursun.com)
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BOP
resimlerle

27 ülkenin sınırları değişecek!
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’yı
İşte PKK
destekleyen ülkeler...
ayı hedefBugün ülkede kaos oluşturm
i Avrupa
leyen terör örgütü PKK, hang
r? ABD, İnülkelerinden destek görüyo
lçika, Dagiltere, Fransa, Almanya, Be
Suriye’nin
nimarka, Ermenistan, İran ve
nin maşası
yanı sıra Batılı pek çok ülke
kelerden
olan örgüt, adı geçen bu ül
görüyor.
mali, siyasi ve silah desteği
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Sözde ‘Kürt hareketi’nin sözde lideri İmralı canisi gerçekte ‘Kürt’ kökenli değil, ‘Ermeni’ asıllı ve gerçek adı ‘Abdullah Öcalan’ değil ‘Artın Agopyan...’
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Ölü ele geçirilen kadın teröristin
boynunda tespit edilen haç işaretli kolye...

KAMUTÜRK

YUNANİSTAN:
Yunan istihbarat örgütü ile
pkk arasındaki ilk görüşmeler 1988 yılında başladı. Yunan milletvekilleri defalarca
apo’yu Beka Vadisinde ziyaret
etti.
Aynı dönemde Rum Ordusu
Komutanı apo’yu ziyaret etti.
pkk adına öğrenci okutup, çok
sayıda kamp yeri tahsis ettiler.
Yunanistan, teröristleri helikoptere karşı füze kullanmaları için
eğitti. Şemdin Sakık da ifadesinde Yunanistan’ın pkk’ya 9 adet
Stinger füzesi verdiğini itiraf
etti.
FRANSA:
Paris’te Kürt Enstitüsü açıldı. Fransa’da
pkk’nın radyoları ve dergileri bulunuyor.
ALMANYA:
Almanya’da pkk ile bağlantılı 106 dernek
bulunuyor. Örgüt bu ülkeye çok sayıda
ilticacı taşıdı. Çeşitli dillerde yayınlanan
pek çok gazete ve dergide Almanya’da
basılıyor.
İNGİLTERE:
Bazı İngiliz milletvekilleri Şam’da APO
ile görüştü.
Bu ülkede birçok gazete ve dergi pkk adına çalışıyor. pkk’nın Avrupa temsilcisi İngiliz Parlamentosunda pkk’yı anlattı.
HOLLANDA:
Sürgünde Kürt Parlamentosu bu ülkede
toplandı.
Rotterdam’da Kürdistan Kültür Festivali düzenlenmesine izin verildi.
Arnheim’de pkk’nın istihbarat bürosu ve
Amsterdam’da pkk’nın yan kuruluşlarından Kurd-Ha haber ajansının da bürosu
bulunuyor.
DANİMARKA:
Bu ülkede örgüte ait bir çok STK bulunuyor. 1994’te pkk sempozyumu düzenlendi,
ERNK’in 1995’te büro açmasına izin verildi.
Bu ülkede; Roj TV, Radyo Botan, Radyo
Welat ve Kürdistan Radyoları bulunuyor.
İSPANYA:
Madrid’te Kürdistan Enformasyon Merkezi ve pkk’nın bir de radyosu bulunuyor.
GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ:
PKK’nın Johannesburg’da bürosu bulunuyor.
İSVİÇRE:
pkk destekli 17 dernek, Radyo Lora
ve Kürdistan Resiste dergisi yayında.
Lozan’da Kürdistan Sempozyumu düzenlendi. Jura’da irtibat bürosu, Mont Soleil
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köyünde PKK kampı bulunuyor.
BELÇİKA:
MED TV’nin yayınlarına izin veren Belçika, ”Sürgündeki Kürt Parlamentosu”na
yer verdi. Belçika’da
pkk’nın birçok faaliyetine izin veriliyor.
İTALYA:
Roma’da pkk destekli Kürdistan Sempozyumu yapıldı.
Örgüt uyuşturucu-silah değişimi için
İtalya’yı kullandı. Kürdistan Enformasyon Oﬁsi açıldı.
AMERİKA:
Örgütü BOP’un tetikçisi olarak kullanıyor. Suriye’nin ABD büyükelçiliğinde
görevli bir diplomat Şam’da PKK ile
direk temasını 1984’te kurdu. Diplomat, uzman yada gazeteci kimlikleriyle
Güneydoğu’ya gidenlerin %80’ inin Amerikalı olması dikkat çekti. Güneydoğu’da
bir nakliye uçağından PKK’lılara yardım
malzemeleri atıldı. Washington’da pkk
sempozyumu düzenlendi.
İSRAİL:
Öteden beri ve özellikle son dönemlerde
örgütün en büyük destekçisi. Lojistik ve
strateji üreten en büyük hami.
RUSYA:
Öcalan ile ilk görüşme 1992 yılında
Şam’da yapıldı.1992’de Kürt Radyosu
yayına başladı, aynı yıl Moskova’da Kürt
Sempozyumu düzenlendi. pkk’lıların Rus
Meclis binasında basın toplantısı düzenlemelerine izin verildi.1997’de Rus Milletvekilleri apo’yu ziyaret etti.
Suriye’den kaçan Öcalan’ın bir süre
Rusya’da kalmasına izin verildi.
SURİYE:
Türkiye’den kaçan pkk militanlarına
barınak, diğer ülkelere gidenlere para
ve sahte pasaport sağladı. Kongre ve
konferansların toplanmasına da izin ve-

ren Suriye, askeri tesislerinde
pkk’lılara eğitim verdi. Pkk’nın
Suriye’de çok sayıda eğitim
kampı bulunuyor. 5 kent şu an
Pkk’nın kontrolünde
İRAN: İran topraklarında
pkk’nın 50’ye yakın kamp yeri
bulunuyor. İran-pkk ilişkisi
ile ilgili çok somut belgeler
olmasına rağmen sürekli bu
ilişkiyi reddeden İran,
Şemdin Sakık’ın açıklamalarından sonra köşeye sıkıştı.
LÜBNAN:
pkk’lılar Suriye’nin yanı sıra
Lübnan’da da çok rahat hareket ettiler. Lübnan Ermeni
Partisi ile yakın ilişkisi olan apo, bu ülkedeki Barr Elias’ı haberleşme üssü olarak kullandı. Lübnan toprakları içinde
pkk’nın çok sayıda kampı bulunuyor.
LİBYA: pkk’nın destekçisi olan ülkelerin
başında gelen Libya, bu örgütün Trablus,
Bingazi ve Serte’de temsilcilikler açmasına, dergi yayınlamasına izin verdi.
Kaddaﬁ’ye zaman zaman mektup yazan
apo, Kaddaﬁ’nin verdiği desteklere televizyonlarda yaptığı konuşmalarda teşekkür etti.
IRAK: Desteğini pkk’dan hiçbir dönemde esirgemedi. SA-7 füzelerini kullanmak
için teröristler, Irak’lı subaylar tarafından eğitildi. Irak’ın Kuzeyi halen örgütün
genel merkezi gibi çalışıyor.
SIRBİSTAN: pkk’nın Avrupa ülkelerine
sevk ettiği uyuşturucular Sırplar tarafından taşınmaya başladı. Sırp Savunma
Bakanı’nın, ”Tüm Ortodoks Dünyası,
pkk’yı desteklemeli ve Türkler’e karşı
cephe almalıdır” açıklamasından sonra bu ülkede oluşturulan devlet destekli
“Yeni Bizans Örgütü” pkk ile ortak çalışmalara başladı.
ERMENİSTAN:
Elegez, Leninakan, Okçuoğlu, Güllübadak, Mazdian, Misi, Colga, Gümrü,
Arazdayan’da pkk kampları bulunuyor.
pkk yöneticileri sık sık Ermenistan’a gidip geliyor. Ermeni Taşnak Partisi ile
pkk arasında yakın işbirliği bulunuyor.
Bu ülkede pkk’nın dergileri yayınlanıyor.
Ermeni Yazarlar Birliği, apo’yu “Büyük
Ermenistan” ﬁkrine katkılarından dolayı
onur üyeliğine seçti.
VE diğerleri.. pkk’ın; Kanada, Avusturya, Finlandiya, Suudi Arabistan, Avustralya ve Norveç’te de bazı faaliyetleri
bulunuyor…
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TÜRKİYE KAMU-SEN
İngiliz kriptolarında Türk diplomatları katleden Ermeni terör
örgütü ASALA ile PKK’nın
Türkiye ve Türk hedeflere karşı
saldırılarda ittifak yaptıkları belgeleniyor.
İngiltere’nin Beyrut
Büyükleçiliği’nden Londra’ya gönderilen belgede ASALA ile PKK
arasındaki işbirliği gözler önüne
seriliyor. İki terör örgütü arasındaki
ittfakı belgeleyen kriptoda şu ifadelere yer veriliyor: 12 adam ve 2 kadın, hepsi de başına siyah kukuleta
takmış bir halde 8 Nisan’da Sayda’da
bir basın toplantısı düzenlediler. İki
ayrı grup adına konuştular;
Ermeni Gizli Kurtuluş Ordusu (ASALA) ve Kürdistan
İşçi Partisi (PKK). Türk devletine karşı ortak bir yapılanma ve ittifak oluşturduklarını duyurdular. Her iki grubun
lideri de kimliklerini açıklamayı reddetti ama Ermenilerin lideri kod adının ‘Agop’ (Abdullah Öcalan) olduğu-

nu söyledi. Agop, savaşçılarının halihazırda
Türkiye içinde faal durumda olduklarını ve
ocak ayında İstanbul havaalanında iki patlama gerçekleştirdiklerini ileri sürdü. Agop,
örgütün 1979 yılında 40’ın üzerinde operasyon gerçekleştirdiğini ve bu saldırıların
arasında Amerikan ve Batı Avrupalı havayolu şirketlerinin bürolarının da bulunduğunu söyledi. Türk devletinin başlıca destekçileri olan ABD ve Batı Almanya’nın
özellikle hedef seçildiği belirtildi. PKK
sözcüsü ise Türk gazetelerden kestiği
haberleri göstererek gazete haberlerinde
son günlerde Türkiye’nin doğusundaki
saldırılardan PKK’nın sorumlu olduğunun yazılı olduğunu söyledi.
PKK’nın 1975 yılında kurulduğunu ama 1978’e dek operasyon gerçekleçtirmediğini de kaydetti.
Bu PKK’nın ilk basın toplantısı oldu, oysa ASALA daha
önce en az bir basın toplantısı daha düzenlemişti.
Her iki grup da ‘Marksist ‘görüşte olduklarını gösterdiler. (CNNTürk)

PKKASALA
işbirliği
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Yrd. Doç.
Dr. Eğilmez:
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Bu ülke bu alçak planlara
teslim olacak bir ülke değildir.
Biz 600 sene üç kıtaya hükmetmiş ve tarihin hiç bir döneminde
idaresindeki insanlara zulmetmemiş asil ve şerefli bir neslin evlatlarıyız. Bu asil milleti bölmek parçalamak ve yok etmek isteyen
şer odakları dün de vardı, bugünde var, kuşkusuz yarın da olacaktır. Türkiye çaresiz değildir.
Türkiye küresel güçlerin akıntısına kapılıp gidecek kadar zayıf ve
güçsüz bir ülke de değildir. Bu ülke bu alçak planlara teslim olacak bir ülke hiç değildir. Yüce Türk Milleti, Ortadoğu’nun değişik
coğrafyalarında planlayıp sahnelenen kirli oyunların bu topraklarda zuhur etmesine asla göz yummayacaktır.

Ermenistan PKK’yla
ilişkilerini artık gizlemiyor

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç.
Dr. Savaş Eğilmez, terör örgütü pkk’nın,
Avrupa’dan İran, Suriye ve Kuzey Irak’a gelen militan ve lojistik desteğin geçiş noktası
olarak genelde Ermenistan’ı
kullandığını söyledi.
Ermenistan’daki kampların
çok yoğun bir faaliyet içerisinde olduğunun bilindiğini dile getiren Atatürk
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr.Savaş
Eğilmez, “Son dönem de ise
alternatif olarak Gürcistan
kullanılmaya başlanmıştır.
Terör örgütü Kafkasya ve
Orta Asya’yı her anlamda ciddi faaliyetler
yürütüyor. Kaçakçılık, uyuşturucu ve silah
ticaretinin yanında Türkiye ve Avrupa’dan
götürdüğü gençlerin Türk Cumhuriyetlerinin bazılarında eğitim görmelerini sağlıyor.
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Türkiye Kamu-Sen
Genel Başkanı İsmail Koncuk:

Örgüt için Ermenistan büyük önem taşıyor.
Örgütün daha çok Gümrü, Spitag, Erivan,
Laçin ve Kelbecer’de aktif olduğu biliniyor.
Ermenistan’da pkk’ya en büyük desteği Taşnak Partisi veriyor. Tamamen terör örgütünün kontrolünde olan gazete ve
örgütün propagandasını yapan
Erivan’ın Sesi adı altında radyo var. Örgüt aldığı uluslararası
destekle Ermenistan’ın yanına
Gürcistan’ı da koymak istiyor.
Bunu yaparken de bölgede yaşayan Kürt kökenli Yezidilerden
yaralanmaya çalışıyor ve bunu
da maalesef başarıyor. İşin tuhafı aslında alışılmış tarafı da
Gürcistan’daki bu faaliyetlerini
Avrupa Birliği’nin desteği ile gerçekleştiriyor. Gürcistan’da faaliyet gösteren
Kürtlerin Hakları ve Dini Vakfı, Gürcistan
Kürt Gençleri Birliği, Kürt Kültür Derneği,
Yezidi Kürt Kadınlar Derneği terör örgütünün kontrolünde” diye konuştu.
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Suriye/İran/Irak Eksenli
Terör, İslam ve Türkiye
PROF. DR ÖZCAN YENİÇERİ
GİRİŞ
Soğuk Savaş sonrası küresel güç,
kürenin entegrasyon sürecinin
önünde Merkezi Asya ve Ortadoğu bölgesi için iki önemli engel görmektedir. Birincisi
terör, ikincisi de çağdışı kalmış
rejimler ile milli yapıların etkisizleştirilerek küresel sisteme
eklemlenmesi.
Bu noktada küresel odakların 11
Eylül’de ikiz kulelere yönelik yapılan saldırıların sonrasında, terörü İslam ile özdeş kullanmaya
başlamışlardır. Ünlü Yahudi tarihçi Bernard Lewis, “Terörün
nedeni Müslümanlar değildir.
Terörün nedeni İslam dinidir.
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İslam dini yapısal olarak teröre
uygun bir dindir!” der. Bernard
Lewis, şunları yazar: “Terörizm,
Müslüman ülkelerin başvurmaktan vazgeçemeyecekleri
bir dış politika enstrümanı”dır.
“İslam yapısal olarak kuralsız şiddetin -yani terörün- bir
parçasıdır”. O, terörün kaynağının Müslümanlar değil, bizzat
İslam’ın kendisi olduğunu iddia
eder. Onun için Batı’da meydana
gelen her terörist eylem, İslam
kavramıyla birlikte zikredilir.
Bernard Lewis, Die Welt gazetesine şunları söylemişti: “Avrupalılar geç evleniyor ve yeterli
çocukları olmuyor.

Halbuki büyük bir göç söz
konusu: Almanya’da Türkler,
Fransa’da Araplar, İngiltere’de
Pakistanlılar var. Onlar erken
evlenip çok çocuk yapıyor. Bu
gidişle, nihayet 21’inci yüzyılın sonunda Avrupa nüfusunda Müslümanlar çoğunlukta
olacak”. Keza Vatikanlı Rahip
Gheddo: “Avrupalılar arasında düşük doğum oranları ve
Avrupa’ya gelen çok sayıda
Müslüman göçmen nedeniyle,
bu kıtada birkaç nesil içinde
İslâm’ın egemenliğinin mümkün olabileceğini” söyleyerek,
bu durumun ciddiye alınmasını
ister.
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Bu bağlamda başta ABD merkezli
düşünce kuruluşları olmak üzere
Batı’da İslam’ın geleceğine ve terörle mücadeleye yönelik olarak
yapılan tartışma ve çalışmaların
haddi hesabı yoktur. Bunlardan
yalnızca birisinde yapılan tartışmalar bile yapılmak istenilen ne
olduğunu ortaya koymaya yeterli
olacaktır. Örneğin 2001 yılında
Olivier Roy, Graham Fuller, Ervand Abrahaminyan, Ian Lesser
ve Mansur Hikmet’in katılımıyla bir Yuvarlak Masa tartışması
yapılmıştır. Bu tartışma sırasında
Mansur Hikmet şunları söylüyor:
Benim düşünceme göre İran’da
İslam Cumhuriyeti’nin yıkılışıyla birlikte İslamcı hareketin
Ortadoğu’da ve uluslararası alanda soluğu kesilecek…/…İslam
Cumhuriyeti’nin yenilgisi İran’da
gerici İslamcı düşüncenin temellerine dokunacak ve onu sadece
itibardan düşürmekle kalmayacak
aynı zamanda dünya kamuoyunda
kınayacak olan muazzam bir kitlesel seküler yükseliş çerçevesinde gerçekleşecektir. …/…İran’da
politik İslam’ın yenilgisi İran sınırlarında sona ermeyecektir. İslam karşıtı bir zafer olacaktır…/..
Sonunda bölgenin İslam’ı geriye
iteceği ve modası geçmiş bir görüngüye dönüştüreceği bir zaman
gelecektir. İnsanların seyretmesi,
araştırma yapması ve hatta izlemesi için hala var olacaksa da, pratikte
insanların yaşamının herhangi bir
kesiminde yer almayacaktır…/…
Ortadoğu’nun İslamcılığında
ölümsüz hiçbir şey yoktur. İlerici
hareketler İslamcılık sayfasını kapatabilirler. İslam’ın İran’ını ortadan kaldırma zamanı çok yakında
gelebilir…/…Bana göre terörizm
bölgede politik İslam’ın varlığını
korumak için kullanılan araçlardan biridir. İnsanlığın İslam üzerindeki zaferinden sonra bölgede
İslamcı terörizme karşı savaş birkaç yıl daha sürecektir. İslamcı terör gruplarını temizlemek ise daha
fazla zaman gerektirecektir.” 1
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Büyük Strateji
Tartışmaların özünde İslamcı hareketin soluğunun kesilmesinden,
İslam karşıtı zaferden, sekülerliğin yükselmesinden, İslamcılığın
ölümlülüğünden, insanlığın İslam
üzerindeki zaferinden söz edilmesinin hangi anlama geldiği açıktır.
Burada siyasal İslam’ın hedef
alındığı görüntüsü verilerek doğrudan İslam dini hedefe konulmaktadır. Sonuçta “İslam karşıtı
zafer” den söz edilmektedir.
Lewis’in İslam dinini yapısal olarak teröre uygun bir din olarak ilan
etmesinin ardından Küresel odaklar, İslam Dinini yapısal olarak
teröre uygun bir din olmaktan çıkarıp modernizme, liberalizme ve
demokrasiye uygun bir din haline
getirmek üzere harekete geçmişlerdir. Genişletilmiş Kuzey Afrika ve Büyük Ortadoğu Projesi bu
amaçla devreye sokulmuştur.
Amerikan İslam’ı, Avrupa İslam’ı,
ayarlı İslam, ılımlı İslam ve uyumlu İslam kavram ve tartışmalarının
siyaset/kültür pazarına sürülmesi
de bu amaçları ilgili olup rastlantı
değildir.
Diğer yandan Batı’da hızla yaygınlaşıp kurumsallaşan İslam
aleyhtarlığı da doğal bir gelişimin
sonucu değildir. Avrupa’da Peygamber karikatürlerinin yayınlanması, Kuran-ı Kerim yakma
törenleri, İslam aleyhtarı “Fitne”
gibi filmlerin çevrilmesi, minare
yasakları, peçe yasakları, baş örtüsü yasakları, sünneti suç sayma
kararları Müslümanlara yönelik
modern haçlı seferleridir.
Yapılan herşey küresel sistemle barışık bir İslam anlayışının yaygınlaştırılması içindir. Küresel sistemle barışık bir İslam, Batılı güçlerin
küresel yayılmalarının önündeki
engel olmaktan çıkabilecektir. İslam dini ya küresel sistemi besleyen, onaylayan ve yaygınlaşmasına
katkı sağlayan bir din olacak ya da
hedef olacaktır.
Kuzey Afrika ve Ortadoğu ülkelerinin rejimlerini, sistemlerini,

sınırlarını değiştirmek ve dönüştürmek projesi olan Genişletilmiş
Kuzey Afrika ve Büyük Ortadoğu Projesi böyle bir ihtiyaçtan
doğmuştur.
Diğer yandan başta ABD olmak üzere küresel güç merkezleri
Türkiye’nin de içinde bulunduğu
İslam coğrafyasını “Küreselleşmenin ozon deliği” olarak görmektedir.
Bilginin, girişimin, sermayenin,
mal, hizmet ve insan hareketlerinin
serbestçe dolaşımı için küreselleşmenin ozon deliği olan Ortadoğu
ve Kuzey Afrika küreselleşmeye
entegre edilmelidir. Bunun için
gümrükler, sınırlar, kotalar ve milli
yapılar esnetilmelidir.
Çünkü küreselleşme “esnek” sınırlara ihtiyaç duymaktadır.
“Arap Baharı” denilen olgu, bu
bağlamda “küreselleşmenin ozon
deliği”ni tamir etme faaliyetidir.
Olgunun bir başka boyutu daha
vardır. O da küresel gücün medeniyetleri karşıt ve çatışmacı bir
tarzda ele almasıyla ilgiliydi.
Medeniyetler arası çatışma
ABD’nin neocon ideolojisinin
teziydi. Bu tezin uygulaması İslam ülkelerine karşı Irak’ta ve
Afganistan’da yapıldı. İnsan ve
kaynak maliyetinin yüksekliği
zorunlu olarak medeniyetler arası
çatışmanın medeniyet içi çatışmaya dönüştürülmesini gerektirdi.
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Bu tez sahipleri asıl çatışmanın
İslam medeniyetinin içinde olduğunu ileri sürmüşlerdir. Böylece Irak’ta olduğu gibi işgal
ile medeniyet devşirme yerine,
Mısır, Tunus, Libya, Suriye gibi
ülkelerde iç karışıklık ve isyan
ile Müslüman ülkeleri dönüştürme operasyonu başlatıldı.
“Arap Baharı” denilen olgu,
bu anlamda medeniyetler arası
makro stratejiyi medeniyet içi
mikro stratejiye çevirme operasyonuydu. İslam medeniyetinin iç çelişkileri (şii-sünni ve
etnik) kullanılarak bölgenin
yıpranmış ve çürümüş rejimleri
dönüştürülebilirse, bu durum
yabancı aktörlerin rolünü görünmez kılarak, onların etkinliklerinin önündeki engelleri de
kaldıracaktır.
Sorun gerçekte Araplarla ve
baharla ilgili olmayıp doğrudan doğruya İslam’la ilgilidir.
Türkiye ise Müslüman bir ülke
olarak doğrudan bu stratejinin
hedefidir.
Türkiye bunu fark edip gereken tavrı belirleyeceği yerde
tam tersini yapmıştır. AKP
hükümeti adeta durumdan vazife çıkararak ABD ile birlikte
bölgeyi yeniden tasarlama faaliyetlerine gönüllü olarak katkı
sağlamıştır.
“Arap Baharı” Türkiye’nin, İslam ülkeleriyle ilişkilerini kökten değiştirmiştir. Özellikle
Sünni İslam ülkeleri olan Suudi Arabistan, Katar’a Türkiye
daha da yakınlaşarak Şii İslam
ülkelerine karşı pozisyon geliştirmiştir.
Türkiye’ye yönelik olarak geliştirilen bölücü tehdidi, küresel
güçlerin büyük stratejilerinden
soyutlayarak anlamlandırmak
mümkün değildir. Bu anlamda
küreselleşmenin Arap Baharı
ile geldiği aşama Türkiye’nin
komşuları, Ortadoğu ve Kuzey
Afrika’yla ilişkilerini kökten
değiştirdiğini görmek gerekir.

Büyük Stratejinin
Türkiye’nin Komşularıyla
İlişkileri Üzerine Olan
Etkileri
Arap Baharı, Türkiye’nin komşuları olan İran, Irak, Suriye ile
ilişkilerini fena halde vurmuştur. Bir yıl öncesine kadar her
konuda aynı çizgide olan Türkiye ve İran’ın, ikili ve bölgesel
ilişkileri hemen her konuda
farklılaşmıştır. İki yıl öncesine kadar Başbakan Erdoğan,
Brezilya Cumhurbaşkanı Lula
ve Ahmedi Necat ile birlikte
Tahran’da bölgesel barış inşa
ediyordu. Üçlü, İran’ın nükleer
programı kapsamında “nükleer
yakıt takası”nı Türkiye üzerinden gerçekleştirecek anlaşmalara imza atıyorlardı.
Gelinen aşamada İran ile ilişkiler; ABD/Nato Füze kalkanı’nın
Kürecik’e kurulmasıyla bozuldu
ve ardından Türkiye’nin “Suriye Türkiye’nin iç işidir” anlayışını dillendirmesiyle de çıkmaza girdi.
İran’lı yetkililer defalarca bir
savaş söz konusu olduğunda ilk
önce Kürecik’e saldıracaklarını
açıklamışlardır.
Başbakan Erdoğan’ın Suriye’ye
yönelik tavrı ise İran ile ilişkileri
gerginleştirirken Orta Doğu’da
Şii-Sünni bloklaşmasını giderek keskinleştirmiştir.
Hatırlayalım bir süre önce
Seul’de Obama ile görüşüp
ardından Tahran’a geçen Başbakan Erdoğan bir gün bekledikten sonra Ahmedinecad
ile görüşebilmişti. Görüşmede Ahmedinecad doğrudan
Erdoğan’a, “Ortak düşmanlarımız var. Emperyalizm, Türkiye
ve İran gibi ülkelerin güçlenmesini asla istememektedir,
uyanık olmalıyız” mesajını vermişti. Dini lider Hamaney ise
“Suriye’de Müslüman kanı
dökülmesi rahatsız edici, müdahaleye karşıyız” şeklinde görüş beyan etmişti.
KAMUTÜRK
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Türkiye-İran görüşmelerinin
birbirini takip ettiği tam da
bu sıralarda ABD’nin Ankara Büyükelçisi Ricciardone,
Türkiye’nin, yaptırım kararları
bağlamında İran’dan petrol alımını azaltmasını beklediklerini
söylemiş, Bakan Yıldız da derhal İran’dan alınan petrolün bir
kısmının Libya’dan alınacağını
duyurmuştu. TÜPRAŞ derhal
bu bağlamda İran’dan alımların
yüzde 20 azaltılacağını açıklamıştı.
İran, Suriye’de ki Esat rejiminin
düşmesinin şii jeopolitiğinden
kendisini koparacağını biliyor.
Suriye’ye yönelik operasyonları kendisini kuşatma ve çevreleme harekâtı olduğunun da
farkındadır. Bu nedenle İran,
Türkiye’nin Suriye yönelik eylem ve söylemlerini yakından
izliyor.

Sonunda İran Genelkurmay
Başkanı, Suriye topraklarında
akan kandan Türkiye, Katar ve
Suudi Arabistan devletlerinin
sorumlu olduğunu iddia ederek
şunları söylüyor: ”Suriye’ye komşu bazı ülkelerin “büyük şeytan”
Amerika’nın hedefleri doğrultusunda hareket ettiklerini ve
bu doğru bir yaklaşım değildir.
Bu ülkeler bu yaklaşıma devam
ederlerse Suriye’den sonra sıranın Türkiye ve onlara geleceğini
bilmeliler”. Suriye’de kaçırılan 49
İranlı Hacı ile ilgili olarak İran
tarafından yapılan açıklamalar
Türkiye-İran ilişkilerinin ne kadar
vahim bir noktaya sürüklendiğini
göstermektedir.
İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve
Dış Politika Komisyonu üyesi Kazım Celali de “Suriye’de kaçırılan
İran vatandaşlarının can güvenliğinden “Türkiye ve ülkedeki teröristleri destekleyen ve silahlandıran ülkelerin” sorumlu tuttu. İran
Meclis Başkanı’nın danışmanı
Hüseyin Şeyhülislam, İran vatandaşlarının Ankara’nın yeşil ışığı
olmadan kaçırılamayacağını ve
vatandaşlarının can güvenliğinden
Türkiye’nin sorumlu olduğunu
ileri sürdü.
İran’ın Suriye konusuna
nasıl yaklaştığını ise
Suriye’de Esat’ı
ziyaret eden İran
Ulusal Güvenlik
Konseyi
Başkanı

Said Celili’den geldi. Celili,
Suriye’nin “direniş ekseni”nde
önemli bir yeri olduğunu ve hiçbir biçimde bu eksenin parçalanmasına izin vermeyeceklerini
söyledi. Celili’nin “direniş ekseni”
tanımlaması içerisinde İran, Irak,
Suriye, Lübnan’daki Hizbullah ve
Gazze’deki Filistinli İslamcı örgüt
Hamas’ın bulunduğunu herkes
tahmin edebilir.
Suriye’de Güçlerin Bilek Güreşi
Türkiye, Kuzey Suriye’nin
PKK’nın uzantısı PYD’nin denetimine geçmesine ‘eyvallah’ demeyeceğini Başbakanın ağzından ifade etmiş bulunmaktadır. Barzani,
“Suriye Kürtlerini korumak” bahanesiyle bölgeye eğittiği milisleri
göndermiştir. İran, ‘Hizbullah’ı ve
hayati çıkarlarını korumak için”
bölgede olma ihtiyacı duyuyor.
Irak’taki Maliki hükümeti “Esat
ile olan mezhebi yakınlık” dolaysıyla bölgeyle çok yakından ilgileniyor. Esad ise İran-Rusya, Çin ve
Maliki Irak’ına yaslanmış durumda. Başta İran bugünkü Suriye’yi
kendisi için vazgeçilmez görüyor.
İran, Irak, Suriye ve Lübnan koridorunu elden bırakmak istemiyor.
Rusya, Orta Doğu ve Akdeniz
siyaseti içinde yer alabilmek için
Suriye’nin Tartus limanında bulunan üslerini korumak istiyor. Bu
yüzden Rusya Suriye’de dengelerin
bu şekilde bozulmasını istemiyor.
ABD ve AB, Esad’ın kendi iradesiyle
çekilmesini
bekliyor.
ABD’nin bölgedeki asıl amacı
İran’ı tecrit etmektir.
İran’ı Akdeniz ve Basra’daki bağlantılarından kopartmak ABD’nin
stratejik hedefleri arasındadır.
ABD böylece İran’ın İsrail üzerindeki baskısının azalacağı, nükleer
konusundaki tavrının esnekleşeceğini düşünmektedir. Suriye düşerse İran, Şii ekseninden uzaklaştırılmış ve kıtasal bağlantılarından
koparılmış, İsrail de rahatlamış
olacaktır.
Ortadoğu’da daha önce yaşanmış
olanlar, bundan sonra yaşanacak-

ların da göstergesidir. Bu bağlamda Irak’ta yaşananlar Suriye’de
yaşanan ve yaşanacak olanların
işaretini vermektedir.
Irak ülke olarak yıkıldı, toplum
olarak bölündü, ekonomi olarak
talan edildi ve güçten düşürüldü.
Ülkenin güneyi, kuzeyine hükmedemez hale geldi. Maliki ile Barzani ya da Haşimi ile Maliki birbiriyle didişmeden çevresine bakma
fırsatı olamıyor. Saddam sonrası
İsrail, Irak’ın fırlattığı Scud füzesi
korkusunu artık yaşamıyor.
Bölge güçleri Suriye’de oluşan boşluktan yararlanmak için
hamle üstüne hamle yapıyor.
Suriye’ye yönelik en şuursuz hamleler Türkiye’den, en akılcı/fırsatçı
hamle ise Barzani/PKK/PYD’den
geldi. Esat rejiminin Suriye’nin
kuzeyinde bıraktığı boşluğu PKK/
PYD/Barzani fiilen doldurdu.
Esat eninde sonunda gidecek. Ancak Esat gitse de kalsa da PKK/
PYD/Barzani üçlüsünün bölgede yarattığı fiili durum Türkiye’yi
uzun yıllar ciddi biçimde rahatsız
etmeye devam edecektir.
Türkiye, Esat giderken Suriye’den
elli beşbin civarında göçmen, rejime muhalif savaşçı, tahrip edilen
Türk TIR’ları, rejim yanlılarının
nefretleri ile türlü çeşit sorunlar
ithal etmiştir.
Irak İle Türkiye Arasındaki
Gerilim!
Irak merkezi hükümetiyle de
Türkiye’nin, Saddam sonrası
ekonomik ve siyasi ilişkileri son
derece sıcaktı. Türkiye, Irak’ta
hükümet bunalımının çözümlenmesi için girişimlerde bulunuyor
ve Kandil’deki terör konusunda
çözüm yolları için Irak hükümetiyle birlikte çalışıyordu. Irak’tan
ABD’nin çekilmesiyle birlikte
Türkiye’nin Irak’la ilişkisi, Barzani yönetimi ve Barzani’ye sığınan
Irak Sünni Cumhurbaşkanı yardımcısı Haşimi’den ibaret kaldı.
İran ile Irak’ın Şii Maliki yönetimi
ve Suriye Esad rejimi fiili işbirliği
içine girmiş bulunmaktadır.
KAMUTÜRK
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Türkiye, hiç de farkına varmadan
Şii ittifakını aktifleştirerek, Orta
Doğu’yla olan kendi jeopolitik
bağlantısını kesmiş oldu.
Türkiye bölgedeki Müslüman ülkeler üzerinde “one minüte” ile
sağladığı bonusları bir çırpıda harcayan ülke konumuna düşmüştür.
Türkiye’nin Suriye politikasına dayalı olarak Irak hükümetiyle olan
ilişkileri de büsbütün bozuldu. Son
zamanlarda Irak merkezi hükümet Başbakanı Maliki, Türkiye’yi
Sünni Haşimi’yi kendisine teslim
etmediği için sürekli olarak eleştiriyor ve “iç işlerine karışmakla”
suçluyordu. Türkiye de bunu reddediyordu. Maliki, Türkiye’nin
Suriye politikasından duyduğu
rahatsızlığı da her fırsatta dile getiriyordu. Bardağı taşıran son olay
Davutoğlu’nun Kerkük’ü Erbil
üzerinden ziyaret etmesi olmuştur.
Bu duruma Bağdat çok sert tepki vermiştir: Irak Başbakanı Nuri
Maliki’nin danışmanı, “Türkiye
çok açık bir biçimde Irak’ın iç işlerine karışıyor, T.C. Büyükelçiliği
kapatılmalı, Davutoğlu’nu tutuklama hakkımız var” açıklamasında bulundu. Bakanlık’ın internet
sitesinde yer alan açıklamada,
“Ulusal egemenliği azımsamak,
uluslararası ilişkilerin temel kurallarını ihlal etmek ve devletler
ile yetkililer arasındaki ilişkilerin
temel düzenlemelerini ihlal etmek
ne Türkiye’nin ne de başka bir ülkenin çıkarına olur” denildi. AFP
haber ajansının bildirdiğine göre,
açıklamada, “Bütün bunlar Dışişleri Bakanlığı’nın bilgisi ve onayı
dışında gerçeklemiş, bu ziyaret
için resmi ve diplomatik kanallar
kullanılmamıştır” ifadeleri kullanıldı.
Türkiye’nin Barzani yönetiminden petrol alması da Irak’ın merkezi hükümetini oldukça rahatsız
etmişti. Irak yönetimi, “Irak Petrolünü yasa dışı yollardan alıyorsunuz” diye Türkiye’yi suçlamıştı.
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Türkiye Haşimi, Barzani derken
Irak’ta İran’a karşı inisiyatifini tamamen kaybetmiş oldu.
Türkiye Irak’ta Kaybettiğini
Suriye’de Telafi Etmeye mi
Çalışıyor?
Suriye’de kışkırtılan, beslenen ve
desteklenen bir iç savaşın ve sonuçta bölgede meydana gelecek
kaosun ortaya çıkaracağı sonuçlardan hiç birisi Türkiye’nin çıkarına
olmayacaktır. Suriye’de iç savaş
sonrası ortaya çıkma ihtimali olan
sonuçları şöyle sıralamak mümkündür.
* Suriye’de çıkan bir iç savaşın on
binlerce Müslüman’ın hayatına
mal olacağı bellidir.
*Suriye’deki çatışma ve kargaşanın
Türkiye’nin Ortadoğu’ya yıllık 4045 bin TIR’la gerçekleştirdiği ticari faaliyetleri engellemiştir.
* İç savaşın Suriye’yi fiili bir bölünme tehdidiyle karşı karşıya getirdiği açıktır.
* Suriye’deki iç savaşın sağladığı ilk
sonuç Kuzey Suriye Kürdistanı’nın
özerk yönetiminin kurulması girişimleri olmuştur ve olacaktır.
* Suriye/Türkiye sınırından iç savaş
ve kaos sonrası PKK’lı teröristler,
Türkiye’ye sızmak için yeni üsler
ve yeni imkânlar elde edecektir ve
etmiştir.
* ABD ve Batılı güçler –özellikle
Fransa- bölgeye yeni güç aktarımında bulunacaktır.
* Bölgeye müdahale ne zaman ve
nasıl sonuçlanacağı bilinmeyen
kanlı bir iç çatışma çıkaracaktır.
* İslam dünyasındaki Şii-Sünni
kutuplaşmasını böyle bir müdahale daha da keskinleştirecektir.
* ABD/İsrail ikilisi için İran, çepeçevre kuşatılmış olacaktır. İran’a
müdahale için Batılı ülkeler moral, motivasyon ve imkan sağlamış
olacaktır.
* Suriye bölünüp, güçsüzleşince,
Golan Tepeleri’nin üzerindeki
hâkimiyetini İsrail daha da artırmış olacaktır.

*Suriye’deki rejimin çökmesi Türkiye İran ilişkilerini de etkileyecek, Suriye ile ilişkiler, Türkiye’nin
İran’la ilişkilerinin de bozulmasına
neden olacaktır.
*İç savaş ve çatışmalar, her türlü
savunma ihtiyacından yoksun Suriye Türkmenlerinin durumunu
daha da kötüleştirecektir.
*İsrail,
kimyasal
silahların
Hizbullah’ın eline geçebileceği
bahanesiyle Suriye’ye operasyon
düzenleyebilecektir.
Burada ancak bir kısmını saydığımız muhtemel gelişmelerden hiç
birisinin Türkiye çıkarına olmadığı
açıktır.
Suriye’deki kaos, müdahale, iç savaş ve çatışmalardan Türkiye’nin
asgari düzeyde dahi olsa hiç bir
çıkarı olmadığına göre acaba neden Davutoğlu/Erdoğan ikilisi
Suriye’yi param parça edecek bir
siyaset izliyor?
Türkiye, Irak’ta kaybettiğini ön
alarak, acele ederek Suriye’de telafi etmeye çalışıyor. Türkiye’nin
bu yüzden Suriye’ye yönelik olarak başlattığı baskı uçak düşürülmesinden, elli bini aşan göçmene,
oradan sınıra asker yığılmasına kadar uzanan adeta savaş öncesi bir
görüntüye neden olmuştur.
Hâlbuki çok da uzun sayılmayacak
bir süre önce Suriye ile Türkiye
ilişkileri son derece olumlu seyrediyor, adeta “bir devlet, iki millet”
ilişkisine doğru gidiyordu.
Son basına yansıyan haberlere
göre AKP Hükümeti, Suriye sınırında 5 noktada ‘güvenlikli bölge’
planını uygulama hazırlığındadır.
Türkiye’nin, Irak sınırından kendisine terör ihraç eden PKK terör kamplarına yok edip, burada
güvenlikli bölge ilan etmezken
Suriye’de güvenlikle bölge ilan
etmeye kalkması da ilginçtir. Bunun nedeni de ABD’nin Irak’ta
Türkiye’nin güvenlikli bölge ilanına karşı, Suriye’de ise destekçi
olmasıdır.
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Suriye’nin düşmanlarını dost olarak niteleyip İstanbul’da toplamak, Suriye’deki rejim sorununu
çözmeye yetmeyeceğinin hesabı
yapılmadı. Suriye’den mülteci ithal eden Türkiye’nin, yarın istemeden oradan terör de ithal etmek zorunda kalacağının hesabı
da yapılmadı.

Suriye’ye yönelik böyle bir girişim,
Türkiye’nin başını fena halde belaya koyabilecektir. Zira Türkiye’nin
güvenlikli bölge ilan etmek üzere
Suriye’ye girmesi, İran ve Irak’taki
Hükümetler tarafından bir çeşit
savaş ilanı olarak algılanacaktır.
Suriye ile Türkiye ilişkileri bozulunca bunun Türkiye-İran ilişkilerine yansımaları da kaçınılmaz
olacaktır.
Bu durumda yalnız İran değil Irak,
Suriye, Ermenistan, Kıbrıs, İsrail
ve Yunanistan da ellerinin altındaki Türkiye aleyhtarı potansiyelleri
harekete geçireceklerdir. Bu ülkeler yapacağı ilk iş ise, Türkiye’yi
istikrarsızlaştırmak için PKK terörünün önünü alabildiğince açmak
olacaktır ve olmaktadır.
Suriye ve Türkiye İlişkileri
Fransa, İsrail ve ABD, bir an önce
Suriye’deki Esad’ın Baas rejiminin gitmesini istiyor. Haksız da
değiller. Kendi halkına karşı şiddet kullanan, anti demokratik ve
katliamcı bir yönetimin gitmesi,
Suriye’ye daha insani bir rejimin
gelmesi herkes için iyidir. Yukarıda ismini zikrettiğimiz ülkeler
için çok daha iyidir. Ancak batının
bu emperyalist güçleri Suriye’deki
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rejimin gitmesini yukarıda sayılan
hususlar için istemiyorlar. Onlar
büyük stratejinin gereği olarak -bir
anlamda- İslam’ı güçten düşürmek
için Suriye’nin kaosa sürüklenmesini istiyorlar.
Türkiye’nin komşusu Suriye’de
akan kanın durması, Suriye halkının istek ve ihtiyaçlarına uygun
bir rejimin kurulmasını herkesten
daha çok istemesi doğaldır.
Burada sorun yoktur. Ancak
Türkiye’nin, komşusu Suriye’deki
rejimi Batılı emperyal güçlerle
birlikte değiştirmek için Suriye’nin
yıkılmasını, işgal edilmesini ve bölünmesini talep etmesi anlaşılır
değildir. Dahası Ankara, başından
bu yana Suriye’de çok aceleci, hatalı ve gerçekçi olmayan bir strateji
izledi. Türkiye, Esat rejiminin kökleri ne kadar derin, Rusya, Çin ve
İran ile bağlantıları ne kadar hayati, çatışmalara ve ayaklanmalara ne
kadar mukavim, geçiş sürecinin ne
kadar sürebilir olduğu konusunda
hesap hatası yapmıştır.
Davutoğlu’nun kurmayları, Esad
rejiminin birkaç ay içinde çökeceğini düşündüğünden, Esad ile
köprüleri herkesten önce atmıştır.
Böylece AKP, Suriye rejiminin
amansız düşmanı rolüne heye-

canla soyunmuştur. Ankara, Esad
rejiminin düşmanlarını toplayarak
gönüllü olarak Türkiye’yi, Suriye
muhalefetinin merkez üssü yapmıştır. Hür Suriye Ordusu’nun
karargâhını Türkiye’de kurdurmuştur. Kısacası AKP, Suriye’ye
ismi konulmamış bir savaş ilan etmiştir. Böylece Türkiye kendi kendisin denklemden düşürmüştür.
Erdoğan/Davutoğlu ikilisinin izlediği ve amacı belli olmayan, bölge
ve tarihi gerçeklerden uzak Suriye
politikası, isyancıları cesaretlendirmiş, muhalefeti güçlendirmiş
ve dolaysıyla da PYD/PKK ve
Barzani’nin de bir anlamda önünü
açmıştır.
Suriye’nin düşmanlarını dost olarak niteleyip İstanbul’da toplamak, Suriye’deki rejim sorununu
çözmeye yetmeyeceğinin hesabı
yapılmadı. Suriye’den mülteci ithal eden Türkiye’nin, yarın istemeden oradan terör de ithal etmek zorunda kalacağının hesabı
da yapılmadı. Başbakan Erdoğan,
emperyalist süreçten rol kapma
uğruna Türkiye’yi, Orta Doğu’daki
Müslüman halklardan koparıyor
görüntüsü vermesi ve Şii-Sünni
kutuplaşmasını kışkırtması da tehlikeli gelişmelere neden olmuştur.
EYLÜL 2012
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rimci Demokrat Kürt Derneği
Başkanı sözüm ona şiddeti dışlayarak şunları istiyor; “Kürtlerin
asgari talebi federasyondur. En
alt talep budur. Bunun için de
Kürt coğrafyasının sınırları belirlenmeli ve o sınırlarda Kürtler
kendi kendilerini yönetebilmeli. Kürtler de kendini Kürdistan
parlamentosuyla yönetmeli.”
Bunun adı da özerklik olabilir.
Bağımsızlık da. Bu Kürtlerin
hakkıdır... Nasıl Türkler kendilerini yönetiyorlarsa Kürtler de
kendilerini yönetebilmeli. Yönetim artık Ankara’dan yapılmamalı...
Kuzey Irak’taki yapı, Türkiye için
de Kürtler için de en uygun yapıdır.”
DDKD Başkanı sınırları nereleri
kapsayacağını da söylüyor:
“Kürtlere, kendisini yönetebileceği sınırları çizilmiş bir bölge lazım.
Osmanlı’dan beri belli
bu sınırlar. Maraş, Sivas, Malatya’yı içine
alan Kars’a kadar giden,
Doğu Karadeniz’in altında Erzurum’u kapsayan tabii sınırdır bu.”
Medyanın en popüler
yazarları sorunun çözümü için asgariden şu soruları soruyor, sonra da
cevabını kendisi veriyorlar: “Türkiye üniter olarak kalmakta direnirse
mi bölünür? Yoksa İspanya örneğindeki gibi,
güçlü bir ‘özerk yapı’yla
ya da ‘federasyon’la mı

bölünmekten kurtulur, birliğini korur ve büyür? Büyümek ne
demek? Türkiye’nin örneğin Irak
Kürtleriyle bir federasyon çatısı
altında birleşmesi...”
Terörün hedeflediklerini siyaset
yoluyla gerçekleştirmeye çalışan
iç ve dış odaklar, medya ve siyaset, STK ve düşünce enstitüleri
bunu “havuç-sopa” modeliyle
Türkiye’ye dayatıyorlar.
Bütün yaşananlar yalnız
Suriye’de değil Türkiye’de de ciddi bir alt-üst oluşun yaşandığının
işaretini vermektedir.
Aynı zamanda bu gelişmeler
Türkiye özelinde gözle görülür,
somut bir tehdidin ertelenemez
bir biçimde kapıyı çaldığının da
emareleridir. Türkiye’ye yönelik
bölücü, yıkıcı ve ayrıştırıcı tehdit
söylem olmaktan çıkmış eylemli
bir gerçeklik halini almıştır.

‘
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mankinden çok daha baskı altında
olduğu bir dönemde yapıyor.
Nitekim Peşmergelerin Irak’tan
Suriye’ye girdiği görüntülerin ardından Bağdat’a bağlı Irak ordusu,
Peşmergelerin bulunduğu SuriyeKuzey Irak sınırına doğru harekete geçti. Irak ordusu, yaklaşık 2 bin
kişilik bir birlik ve peşmergeler tarafından durduruldu. Karşı karşıya
gelen 2 ordu, karşılıklı mevzi aldı.
Peşmergeler, bütün ağır silahlarını
bölgeye yığdı, namlularını güneye,
yani Irak tarafına çevirdi.
Sonuç
Gelişmeler, bölgede ve Türkiye’nin
dış politikasında ciddi bir alt-üst
oluşların yaşandığını ve geleneksel dengelerin bozulduğunu gösteriyor. Türkiye’nin “komşularla
sıfır sorun” politikasının aslında
“komşularla sıfırdan savaşa” sebep olan politikaya dönüştüğünü
göstermektedir! Terör örgütünün
Şemdinli’de cephe savaşına girişmesi ve çok sayıda teröristin imha
edilmesini göze alması üzerinde
durulması gereken bir olgudur.
Şemdinli’de teröristlerin neden
sınıra gelip saldırdığını tartışmak
yerine terör örgütünü sınıra gelemeyecek hale getirmeyi tartışmak
gerekir. Sözün kısası TSK Kandil’e
gitmezse, PKK Beytüşşebap’a ya
da Şemdinli’ye gelir! Bunun yadırganacak bir yanı da yoktur.

1
DİPNOT

Bölünme ve Kaos Sırası
Türkiye’ye Geldi mi?
Son bir ay içinde İran Genel Kurmay Başkanı, “sıra Türkiye’ye
geldi” demiş, Bağdat hükümeti
“Türkiye ile ilişkileri gözden geçirme” kararı almış, Suriye bir Türk
Savaş uçağını düşürmüş, PKK/
PYD “özerk bölge” ilan etmiş,
Şemdinli’de PKK Türkiye’ye karşı
“cephe savaşı” açma cüretini kendinde görebilmiştir.
Durum bundan ibaret de değildir.
Türkiye medyasının kahır ekseriyeti, köşe yazarı, televizyon programcısı, akademisyeni, siyasetçisi,
yeni anayasa, federasyon, eyalet,
yerinden yönetim, konfedarasyon
kavramlarının arkasında bölünmeyi tartışıyorlar. Televizyonlar,
siyaset adamları, akademik çevreler, STK’lar birlik, bütünlük ve
devlet söylemlerine suçlayarak
yaklaşıyorlar.
“Artık yeter, akan kan dursun,
anneler ağlamasın” diyenler bunu
PKK’ya değil TSK’ya diyorlar.
“PKK’ya karşı mücadele etmeyin, anlaşın, istediklerini verin
bitsin bu iş” anlayışı giderek yaygınlaşıyor. Yalnız yerliler değil yabancılar da bu koroya katılıyorlar.
Oslo sürecinin mimarı Prof. Dr.
Johan Galtung şöyle diyor:
“Kürt sorununa çözüm için, ‘insan haklarında iyileştirme, dört
ülke içinde otonomi ve konfederasyon’ adımlarından oluşan üç
aşamalı bir plan yürürlüğe konulmalı”.
PKK ve BDP’ye karşı Türkiye’de
alternatif olarak kurulan ve partileşme hazırlığında olan Dev-

sınırlı bir hâkimiyet sağlamışlardır.
Taleplerini de kışkırtıcı olmayacak bir biçimde dile getirmişlerdir: Demokratik Suriye; Özerk
Kürdistan!
Irak ve Suriye’de profesyonel bir
biçimde ortaya konulan bu akıl
oyununun yalnız başına Barzani ya da PYD’lilerin işi olmadığı
açıktır.
Yalnızlaştırılmış İran, bölünmüş
Irak, parçalanmış Suriye, PKK ile
ajite edilen, özerk Kürdistan’larla
kuşatılan Türkiye, kimin işine yarıyorsa olayların arkasındaki akıl da
onundur. Sayısız proje sahibinin
Ortadoğu’nun yeniden tasarımı
faaliyetlerinin içinde olduğu bilinmektedir, ancak işin asıl sahibinin
İsrail olduğu da açıktır. Irak ve
Suriye denkleminde Barzani’nin
rolü ise tartışılmaz. Mesud Barzani, Suriye’de şiddet olaylarının devam ettiği süreçte aralarındaki iç
çekişme ve kavgaya son vermelerini istediği Suriye Kürt gruplarını
Erbil’de toplamış ve ‘birlikte hareket’ etmelerini sağlamıştır. Suriye
Kürtleri Ulusal Meclisi (SKUM)
Başkanı İsmail Heme ve Demokratik Birlik Partisi (PYD) Başkanı
Salih Müslim Erbil’de Barzani’nin
koordinasyonunda biraraya getirilmişti. Ayrıca Barzani, Suriye’deki
Kürtlerden oluşturduğu birliklere
de askeri eğitim vermektedir. Dahası Barzani’nin Peşmergelerini
Irak’tan Suriye’ye soktuğu yönünde de ciddi belirti ve iddialar var.
Bütün bunları Barzani’nin başında
olduğu Kürt yönetiminin, her za-

Toplum, Kültür Dergisi Porseş’in
Kış 2001, 3.sayısında yayınlanmıştır. Yuvarlak masa tartışmasının
diğer katılımcıları Olivier Roy,
Graham Fuller, Ervand Abrahaminyan ve Ian Lesser’dir.

Şemdinli’de teröristlerin neden sınıra gelip saldırdığını
tartışmak yerine terör örgütünü sınıra gelemeyecek hale
getirmeyi tartışmak gerekir. Sözün kısası TSK Kandil’e
gitmezse, PKK Beytüşşebap’a ya da Şemdinli’ye gelir!
Bunun yadırganacak bir yanı da yoktur.
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“Artık yeter, akan kan dursun, anneler ağlamasın”
diyenler bunu PKK’ya değil TSK’ya diyorlar.
“PKK’ya karşı mücadele etmeyin, anlaşın, istediklerini verin bitsin bu iş” anlayışı giderek yaygınlaşıyor.

Bölgede Bölücülerin Uyguladığı
Strateji
Bu aşamada şu tespiti yapmak durumundayız: Suriye’nin ve Irak’ın
kuzeyinde özerklik/bağımsızlık
yanlısı Kürtler ciddi biçimde organizedir. Son yirmi yıldır ileri
derecede akılcı ve stratejik bir siyaset izlemişlerdir. Bugün aldıkları
sonuç izledikleri bu akılcı siyasetin
ürünüdür.
Hatırlayalım, Irak’ta Barzani/
Talabani ikilisi tahriklere kapılarak Saddam yönetimine karşı bir
ayaklanma başlatmamış, şartların
olgunlaşması ve bölgeye ABD’nin
müdahalesi sonucunu beklemişlerdir. Sonuçta ABD güçleri Saddam’ın direncini kırdıktan
sonra onlarla birlikte harekete
geçmişlerdir.
Suriye’de PYD/PKK ikilisi ile diğer Kürt örgütler de aynı stratejiyi
izlemişlerdir. Esat yönetimine karşı oluşturulan muhalif Suriye Ulusal Konseyi’ne katılmamışlar. Hem
Esat ile işbirliği yapmışlar hem de
Esat’a karşı olduklarını dillendirmişlerdir. Esat’ın başı muhaliflerle
fena halde belaya girip, Suriye ordusu hedef küçültmek için güçlerini güneye çekince PKK/PYD
bölgedeki otorite boşluğunu
bayrak göstererek doldurmaya kalkışmıştır.
Böylece PKK/
PYD ikilisi sıfır
maliyetli olarak
Kuzey Suriye
topraklarında
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Büyük Birlik Partisi Genel
Başkanı Mustafa Destici:

YETER ARTIK...
İmparatorluğun en uzun yüzyılı
olarak nitelenen 19. yüzyılın son
çeyreğinden Cumhuriyet’in ilanına kadar olan dönemde de; “93
Harbi”,“Balkan Savaşları”,
“I. Dünya Harbi” ve “Kurtuluş
Savaşı’’ gibi uzun, çetin ve yıpratıcı savaşlar cereyan etmiş ve bu savaşlarda da yüz binlerce insanımızı
şehit vermişiz…
Turko-phobia (Türk korkusu)
akımının önde gelenlerinden
W.E.Gladston “Pılılarını pırtılarını toplasınlar defolup gitsinler” demişti ya 1913’te… İşte o günlerden
beri kinleri dinleri olmuş düşman
sürülerine karşı can pazarında kıl
payı elde ettiğimiz başarı ile Anadolu topraklarını elden çıkarmamamız çok büyük bir nimetti…
814.578 kilometrekareyi bize
çok gören ve kaldıkları yerden
devam etmek isteyen zamane
Gladstone’lar hala çabalıyor…
Türkmen’iyle, Kürt’üyle, Laz’ıyla
Çerkez’iyle, Arap’ıyla hâsılı tüm
unsurlarımızla birliğimize, et ve
tırnak haline gelmiş halimize tahammül edemiyorlar. Devir değişti… Türkiye’nin; “düşman konsepti” değişti, “medeniyet konsepti”
değişti, “savaş ve namertlik konsepti” değişti, lakin ocaklarımıza
düşen ateş yani “şehit verişlerimiz”
değişmedi…
Bu bağlamda değişmeyen başka
nelerimiz var..?
Devlet erkânının (ki o da şehit
sayısı fazlaysa) intikam nutukları
atması imparatorluğumuzun en
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uzun yüzyılından beri (artık gelenek halini almıştır) hâlâ devam
eder…
20 Temmuz 2010 çukurca çatışmasında oğullarını yitiren Yeşilyurt
ailesinin, oğullarının cenazesi için
giyecek giysileri olmamasından
ötürü, törenden bir gün önce gece
mağaza açtırılarak giydirilmesiyle
yüzümüze vurulan gerçek hiç değişmez..! Bazılarımızın mütemadiyen ayakta uyuması, askerimizin
yan gelip yatmaması, yenildikleri
vakit bizimde yenik sayılacağımız
süper güç müttefiklerimiz(!), annelerimizin kurumayan gözyaşları,
‘eğitimsiz Anadolu çocukları şehit
oluyor’ ya da ‘krema aileler ve bürokratlar için garibanların ölümü
sadece bir istatistiktir’ tartışmaları,
hainlerin tüm performanslarının
demokratik hak(!) telakki edilişleri
de birer gerçektir ve geçmişten bu
yana hiç değişmemiştir..!
Aslında artan şehitlerimiz, şehit
ailelerinin dramı hakkında diyebileceğim çok şey var. Lakin, ne
ajitasyon ne de saniyelik etkiler
bırakmak isteyenlerin yaptıklarını
yapmak istemiyorum…
Lakin, 30 yıldır içimizi kanırtan
bu terör illeti için pansuman yöntemlerden vazgeçin diyoruz. Ve
yıllardır içimizi yakan, kanımızı
dondurma hallerine çeviren, bıçak
kemiğe dayandı dediğimiz durumun bitirilmesi konusunda; Asker
sivil işbirliği sağlanmadı.
Eğitimli birlikler, Özel harekatçılar
gerekli donanıma sahip kılınarak

mücadeleye sokulmadı. İstihbarat
ve örgütün finans kaynakları ile
(İhale, kamu kaynakları, Kaçakçılık, uyuşturucu, BDP’li belediyelerden kaynak aktarma) mücadele
yapılmadı. Bölge insanı kazanılmadı, dış güçlerle mücadele yöntemleri belirlenmedi, sınır güvenliği,
eğitim; öğretmen-imam gibi kamu
görevlilerinin denetimi-sicillerini
gözden geçirilmesi sağlanmadı.
Türkiye Cumhuriyeti ‘nin ilk kuruluş yıllarında ekonomik, siyasi ve sosyal açıdan büyük sıkıntı
içinde olan devletimiz, Osmanlı
döneminde de Cumhuriyet döneminde de savaşları müteakiben,
bir taraftan bu savaşların açtığı
yaraları sarmak, bir taraftan da
şehitlerin ailelerine sahip çıkmak
durumunda kalmıştır. O günlerde
de bu günlerde de yapılan düzenlemelerle şehit aileleri maddi ve
manevi olarak desteklenmeye çalışılmıştır. Eksiktir-tamdır, devlet
sahip çıkıyordur-çıkamıyordur bu
ayrı bir tartışma konusudur.
Ama mühim olan şu ki, terör belası
ile gerektiği gibi mücadele edilmelidir.
Namertliğe can dayanmaz, kin ve
düşmanlıklar bitmez ama bataklığın kurutulması için bu zamana
kadarki terörle mücadele konseptleri yerini daha etkili konseptlere
bırakmalı. Terör sorununu en uzun
yaşayan ülkelerin başında gelen
Türkiye; Rusya, ABD ve İran bu
sorunu nasıl çözdülerse öyle çözmelidir.
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Yıllardır her şehit cenazesi ardından
dillendirilen “Terörle mücadelenin
uzun soluklu ve sabır isteyen bir süreç” lafını lügatlerimizden çıkarmanın vakti gelmiştir. Artık aynı sahneleri yaşamaktan moral değerleri dibe
vurmuş milletimizin tahammül ve
sabır sınırları zorlanmaya başlamıştır.
Milletimiz çözüm beklemektedir.
Bizim tekliflerimiz vardır çözüm konusunda. Devletin tepesi dahil tüm
ilgili birimlerle de paylaştık. Doküman halinde, kitapçık halinde verdik
ve değerlendirilmesini istedik.
“TEKLİFLERİMİZ maddeler
halinde şunlardır:
1-Sınır güvenliği-1946 antlaşması,
Sınırlarımıza kendi uydu sistemimizin kurulması, sabit karakolların sistemlerinin güncelleştirilmesi. Belirli
ve güvenlikli lojistik ve intikal merkezleri dışında karakol olmamalıdır.
Stratejik noktalara sızarak konuşlanan geçici ve hareketli timlerle bu
ihtiyaç karşılanmalıdır.
2- Özel İstihbarat birimi mutlaka
kendi bağımsız istihbarat örgütü ile
bu mücadelede iç içe çalışmalı verilen
istihbaratlar değerlendirilmelidir. Terörle mücadelenin en önemli ayaklarından biri olan “istihbarat” için mali
kaynakların arttırılması, istihbaratın
yurt içi ve yurt dışı ayaklarının
sağlamlaştırılması, teknolojik alt
yapının güncellenmesi, gerek nokta
operasyonlarının gerekse psikolojik
harbin, istihbarat personeli tarafından
rahatlıkla yapılabileceği güçlü bir sistemin oluşturulması gerekmektedir.
Operasyoncu istihbarata timleri oluşturulmalı.
3- Mobil Birlikler kurulmalı
4-Özel Harekat aktif bir şekilde devreye sokulacak.
5-Koruculuk sistemi geliştirilecek,
yenilenecek.
6-Terörün gelir kaynaklarının sıfırlanabilmesi için “Terör Finansmanı
ile Mücadele Kurumu” (TEFİM)
kurulmalıdır.
7-Terörün uluslararası desteğine karşı etkin kararlı ve cesur adımlar atı-
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lacak.
8-Özellikle yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız bölücü örgüte karşı bilinçlendirilecek.
9-Terörle mücadele BM Güvenlik
Konseyi’nin almış olduğu 1624 Sayılı Karar’da sadece teröristlerin değil,
terörizmi teşvik edenlerin de cezalandırılması ile medya, sivil toplum
kuruluşları, iş dünyası, eğitim ve dini
kurumlara da görev biçilmesi hususunda yasal düzenleme yapılması
çağrısı doğrultusunda hukuki alt yapı
oluşturulmalıdır.
10-İdam cezası mutlaka geri getirilmelidir.
11-Terörün kirli yönü, ırkçı faşist,
zerdüşt, marksist yönü anlatılacak.
12-Terörle mücadele eden güvenlik
güçlerinin hukuk,moral ve motivasyonu maddi açıdan güçlendirilecek.
13-Terör nedeniyle şehit olanların yakınlarına birinci derece akrabalarına
eğitim, sağlık, yerleşim, ulaşım hususlarında VIP uygulama yapılmalı.
14-Yeni demokratik sivil bir anayasa
yapılmalıdır.
15-Bireysel hak ve özgürlükler önünde tüm engeller kaldırılacak.
16-Toplumsal hak ve talepler milletin
birliğine-devletin varlığına zarar vermeyecek şekilde genişletilecek.
17-Terörle ilgili, şiddete başvurulmadan herkes görüşünü net bir şekilde
açıklayacak
18-Eğitim ve hukuk sistemi yeniden
düzenlenecek. Öğretmen ve imam
kadroları elden geçirilecek.
19-Bölgedeki şehirler sürgün yeri değil cazibeli merkezler olacak.
20-Bölgede eğitim, sağlık, ticaret, tarım, kültür sektörü oluşturulmalı.
21-Tarım ve hayvancılık yeniden yapılanmalı, desteklenmeli ve getirileri
vatandaşa gidecek şekilde oluşturulmalıdır.
22-Köy-Belde-ilçe-il ve Büyükşehir
yasası yeniden düzenlenecek.
23-Seçim Kanunu mutlaka değiştirilecek ve siyasi partiler yasası yeniden
düzenlenip o bölgede sandıklar ilçe
merkezinde kalacak.

24-Medya Planlaması olsun istedik.
Biz bugüne kadar bizi yönetenlerden
farklı olduğumuz için 1993’te partileştik ve fikirlerimizle yola çıktık.
Kaosu bitirecek olan bu fikirlerle Büyük Birliğin hamiyetli cesur kadroları
olacaktır.
“Türk devleti elinde imkânı olduğu
halde bunları neden yapmıyor ya da
yapamıyor?” sorusunu masaya yatırıp
sorunun çözümüne yönelik irade konulmazsa, “böyle gelmiş böyle gider,
toprağı sıksan şüheda fışkıracak,
yüzyıllardır makûs kaderimiz bu”
karamsarlığı dillere ve şuurlara pelesenk olacak!
Behemehâl şehit aileleri ile alakalı
çeşitli atraksiyonlara girip lüzumsuz
kalori harcayan yöneticilerimiz, aynen cumhurbaşkanımıza twitter’da
‘düzenli olarak şehit gelmemesi için
uğraşsanız daha iyi olmaz mı?’ şeklinde yön veren vatandaşımızın önerisi
için çabalamalıdır.
Ne istedi de bu millet bu ülkeyi yönetenlere vermedi?
Terör ve teröristle gerektiği gibi mücadele etmenize mani olan noksanlarınız neydi de bu millet tamam eylemedi? Sağduyu ve sabır istendi, millet
verdi… ‘Bu süreç meşakkatli ve sabır isteyen uzun bir süreç’ dendiğinde boynunu eğdi ve netice bekledi…
Yetmedi çoluğunu çocuğunu kınalayıp kefenleyip bu ülkeyi yönetenlerin
emrine verdi…
Hülasa;
Önce yüreği sonra gururu parçalanan şehit ailelerine bir yenisini eklemeden, yüreklere ve ocaklara ateş
düşürenlerin karşısına “ne gerekiyorsa o yapılacaktır” azim ve kararlılığıyla çıkılsın. Ama elalemin icazeti ve ellerimize tutuşturduğu yol
haritalarıyla değil, sadece “gerektiği
gibi” mücadele edilsin…
Bir büyüğümüzün dediği gibi:
Kısa çöpün uzun çöpten hakkını arayacağı günde herkes, yaptığı ve yapması gerekirken yapmadığı, söylediği
ve söylemesi gerekirken söylemediği
her şeyin hesabını verecek…
35 EYLÜL 2012
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KUTSAL DEĞERLERİMİZE
HAKARET BATI’DA
ALIŞKANLIK OLDU!

HABERANA

LİZ

Tük Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal:
ABD’de yaşanan film rezaleti sona erdirilmelidir.
ABD’de Peygamber Efendimize hakaret edilen bir filmin yayınlanmasını ‘alçaklık’
olarak niteleyen Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal, “ABD’de Hz.
Peygamberimiz'e (sas) hakaret içeren filmin gösterilmesi
alçaklığın en aşağısıdır. En
uzak ülkenin bile çok yakınlaştığı, arada hiçbir engelin
kalmadığı günümüzde son
din olan yüce İslam dinine ve
onun şanlı Peygamberi son
Peygamber Hz. Muhammed’e
(sas) herkes saygı göstermelidir. Özellikle kendilerini ileri,
medeni, demokrasinin en üst
noktasında gören ABD ve batılı ülkelerde yapılan bu edepsizlikleri kınıyoruz.” dedi.
Batının Müslümanların değerleri ile alay etmek gibi
edepsizliği adeta bir alışkanlık
haline getirdiğini kaydeden Ünal, “Karikatür,
içki festivalleri, Kur’an
yakma girişimleri ve
bu tür densiz filmlerin amacı provokatörlüktür. Amaçları
Müslümanların kutsal değerleri ile alay
etmektir. Ne yazık ki
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bu tip olaylarla yapılan edepsizlikler Batı’da bir alışkanlık
haline geldi” şeklinde konuştu.
Peygamber efendimize hakaret edilen filmin ABD’nin iki
yüzlülüğünü bir kez daha gösterdiğini belirten Ünal, “Özellikle demokrasi kahramanı
gibi gözüken ABD yetkililerinin iki yüzlülüğünü görmekteyiz. Unutulmasın ki bu tür
girişimler son din İslam’ın, son
kitap Kur’an’ın ve son Peygamber Hz.Muhammed’in
(sas) yüceliğine en küçük bir
halel getiremez. Sadece bunu
yapanların sapık düşüncelerine ve sözde demokrasi, özgürlük havarisi ülkelerin ve
yöneticilerinin gerçek yüzlerini ortaya
koymaktadır.
Bu rezalete
karşı tüm

Genel Başkan Ünal:
‘Bu film değil tam
bir ‘alçaklık’
Müslümanları şiddete başvurmadan tepki göstermeye davet
ediyoruz. ABD’de yaşanan bu
film rezaleti sona erdirilmelidir.” şeklinde konuştu.
Hıristiyan dünyası bu ve benzeri alçakça girişimlere karşı
olduklarını dile getirmelidirler” diyen Ünal bu tür girişimlerin engellenmesi gerektiğini
belirtti.
Genel Başkan Nuri Ünal,
insan hakları savunucusu olduğunu iddia eden batılıların
samimiyetlerini göstermek
için yaşanan bu rezalete tepki
göstermeye ve karşı gelmeye
davet etti.
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Türkiye’de şu
anda 4 milyon
981 bin kamu
çalışanına ihtiyaç vardır.
Türkiye ortalamasına göre
her 29 kişiye bir
memur düştüğü göz önüne
alındığında,
ülke genelinde
memur sayısının
olması gerekenin 2 milyon
281 bin gerisinde kaldığı ve
ihtiyacın karşılanamadığı görülmektedir.
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Türkiye’de kamuda işlerin
yavaş ilerlediği yolundaki
şikâyetler yoğundur.
Kamuda işlerin yavaş
ilerlemesinin ve kamu
hizmetinden kaynaklanan
memnuniyetsizliğin başında personel yetersizliği
gelmektedir.
Her ne kadar bazı taraflı
kurum ve kuruluşlarca
aksi iddia edilse de bu gün
resmi veriler incelendiğinde kamu çalışanlarının
sayısının yeterli olmadığı
görülmektedir.
OECD verilerine göre
bir kamu çalışanı
Avusturya’da ortalama 18,
Kanada’da ve Fransa’da
12, Finlandiya’da 9,
Almanya’da 18, Hollanda’da 19, ABD’de 13
kişiye hizmet verirken 74
milyon 724 bin nüfusu
olan Türkiye’de 2 milyon
610 bin kamu çalışanı
bulunmakta ve 1 kamu
çalışanına yaklaşık 29 kişi
düşmektedir.
Bu durumda kamu çalışanları birçok kurumda iş
yoğunluğu içinde kalmaktadır.
Emniyet Genel Müdürlüğü’ne göre Türkiye’de hali
hazırda emniyet teşkila-

TÜRKİYE'DE
MEMUR SAYISI
OECD'YE GÖRE
DAHA AZ...
tında çalışan memurların
bir buçuk kat fazlasına ihtiyaç duyulmaktadır. Avrupa ülkelerinde her 200
kişiye 1 polis düşerken,
Türkiye’de ortalama 300
kişiye 1 polis düşmektedir. Milli Eğitim Bakanı,
Avrupa ile kıyaslandığında, öğretmen başına düşen
öğrenci sayısının çok fazla
olduğunu; öğretmensizlik
nedeniyle
bir çok dersin boş geçtiğini ve Türkiye’de 138 bin
yeni öğretmene ihtiyaç
duyulduğunu bizzat kendisi açıklamıştır.
HİZMETLER
AKSIYOR
Memur sayısının az olmasının yanı sıra, illere göre
kamu görevlisi dağılımı
açısından da Türkiye’de
sorunlar yaşanmaktadır.
Hayat pahalılığının
daha yoğun hissedildiği, ulaşımın güç ve ev
kiralarının yüksek olduğu
illerde kadro boşluğunun bulunması, buna
rağmen hayat şartlarının
daha kolay olduğu bazı
bölgelerde ise yoğun bir
kadro fazlası kamu çalışanının bulunması devletin
hizmetlerinde aksamalara

yol açmaktadır. 4 milyon
890 bin 893 nüfusa sahip
olan Ankara’da 372 bin
454 memur bulunurken,
13 milyon 624 bin 240
nüfuslu İstanbul’da ise
295 bin 579 memur görev
yapmaktadır.
Buna göre Ankara’da bir
memur ortalama 13 kişiye
hizmet götürmekteyken,
İstanbul’da bir memur 46
kişiye, İzmir’de 29 kişiye
hizmet vermektedir.
Bir memur Şanlıurfa’da
48, Gaziantep’te 43,
Bursa’da 40, Antalya’da
36, Adana ve Mardin’de
35, Van’da 34, Kocaeli’nde
ise 33 vatandaşa hizmet
vermektedir.
OECD ortalamasına göre
her 15 kişiye bir kamu
çalışanı düşmektedir.
Bu rakam dikkate alındığında Türkiye’de şu anda
4 milyon 981 bin kamu
çalışanına ihtiyaç vardır.
Türkiye ortalamasına göre
her 29 kişiye bir memur
düştüğü göz önüne alındığında, ülke genelinde
memur sayısının olması
gerekenin 2 milyon 281
bin gerisinde kaldığı ve
ihtiyacın karşılanamadığı
görülmektedir.
EYLÜL 2012
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TÜRK
DÜNYASI
DAVASI
Doç Dr. Şenol BAL
Türk Dünyası Kadınları Dostluk ve
Dayanışma Derneği Genel Başkanı
Milletler varlıklarını ve devamlılıklarını kendi değer ve kaynakları
üzerine bina etmek durumundadırlar. Bugün olduğu gibi dış mihrakların yönlendirmesiyle, dış dengeleri
birbirine karşı kullanarak sonuçları
çarpıtıp iç siyaset malzemesi hâline
getirerek uzun süre ayakta kalmak
mümkün değildir.
Türkiye Cumhuriyeti devletinin
hükûmetleri tarafından AKP İktidarına kadar dış siyaset politikası, iç
siyaset politikalarına alet edilmeden
yürütüldü.
Hangi parti iş başına gelirse gelsin
Türk dış politikasının eksiklikler
olsa da temel bir yönü vardı.
Bazı yöntemsel değişiklikler olsa
da bu temel politika doğrultusunda dış politikamız yürütüldü ama
AKP İktidarıyla dış siyaset büyük
oranda iç siyasete malzeme olarak
kullanıldı ve hâlen kullanılmaya
devam ediyor.
Klişe sloganlara dayalı bir anlayışla
karşılaştık bu dönemde. Söylemler
ile eylemler, eylemler ve gerçekler
arasında derin uçurumlar var.
Durumun vahameti ortada...!
Bugünün dünyasında, güçlü olan
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devletlerin koyduğu kurallarla karşı
karşıya kalındığı bir gerçek ancak
esas olan, başkalarının kurallarına
uygun oyun kurmak veya o oyunda figüran olmaktan ziyade, oyunun kurallarını belirlemekle başarı
ortaya çıkıyor. Yani bölgesel aktör,
küresel aktör olmak sözde değil,
oyunun kurallarını belirlemekle
başarılır. Soğuk savaş sonrası tarih,
Türkiye’nin önüne oyunun kurallarını belirleme konusunda onlarca
fırsat çıkarmıştır.
Ortaya çıkan fırsatları gecikmeksizin değerlendirebilmek için de bir
altyapıya, devlet tecrübesine, tarih
bilgisine ve sorumluluk duygusuna
sahip olmak gerekiyor.
Ayrıca, belli bir amacınız, ilkeniz,
idealiniz ve davanız yoksa, elinize
geçen fırsatları zaman, zemin ve
yöntem konusunda değerlendirmeniz de mümkün değil.
Türkiye bu fırsatları yeterince değerlendirememiş ve ortak akılda
buluşamamıştır. Sovyetlerin yıkılmasıyla boşlukta kalan Türk coğrafyasına her ülke, özellikle küresel
güçler akın ederken, Türkiye konuya daha çok duygusal ve yüzeysel

bir biçimde yaklaşmıştır. Elbette,
önemli işler yapılmıştır. Bu konuda
özverili ve iyi niyetli çalışan herkese teşekkür etmek gerekir ancak bu
çalışmalar kurumsallaşma hedefine
yönelik ve belirli bir proje çerçevesinde olmamıştır çünkü Türkiye
Cumhuriyeti devletinin, milliyetçi hareketin mensupları dışında,
böyle bir davası olmamıştır.
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Özellikle
AKP‘nin
yönettiği
Türkiye’nin, Avrupa Birliği gibi,
ABD’nin Büyük Orta Doğu Projesi gibi öteki projelere neredeyse
iman etme düzeyinde bir bağımlılık ilişkisi içerisinde bulunması veya
zorunlu teslimiyeti (!) stratejik devlet aklını ve toplumsal aklı ipotek
altına almış ve ülke insanı sürekli
başka konularla meşgul edilmiştir.
Bu durum; konuya hassasiyet duyanların da edilgen bir konumda
kalmasına sebep olmuştur.
Türkiye’yi yönetenlerin birçoğunun
bu meseleden ürktüğüne, korktuğuna veya bu meseleyi önemsemediğine, küçümsediğine ya da zihinsel hazırlıklarının olmadığına yirmi
yıldır şahidiz.
Türkiye’yi yönetenler farkında olmasa da, uzak dursa da, yakınlaşmaktan kaçınsa da, geçiştirse
de , göz boyasa da, Türkiye’nin bir
Türk dünyası davası vardır. Bundan
kaçılamaz. Bu dava, bir tarihî sorumluluktur; bu dava, bir mirastır;
bu dava, geleceğimizin ve yükselişimizin teminatıdır; bu dava, Türk
coğrafyasında yaşayan en az 250
milyon Türk’ün kader ortaklığıdır
ve bugünün dünyasında bu dava,

KAMUTÜRK

bu coğrafyada yaşayanların güçlü
bir şekilde ayakta kalmasının da
ilk şartıdır. Tabii ki Türk dünyası
davasının, sürekli olarak gelişen ve
değişen şartlara dayalı olarak geliştirilmeye, yenileştirilmeye, ilerlemeye ve iyileştirilmeye yönelik olarak
stratejik bir akıl ile desteklenmesi
gerekir. Türk coğrafyasında soydaş
ve akraba topluluklarla biz bir bütünün parçalarıyız. Türkiye, tarihi
ve sosyolojik açıdan parçaların en
önemli ve en büyük kısmını teşkil
ediyor. Bu coğrafyaya “Türk Coğrafyası” denmesinin sebebinin, binlerce yıldır bu coğrafyada yaşayan
etnik kökeni ve inanç sistemi ne
olursa olsun birbiriyle et ve tırnak
gibi kaynaşmış bu milletin adının
“Türk” diye anılmasının tarihi miras
ve gerçeklik olduğunun farkına varmalıyız. Özellikle ülkemizde bugün
ülkeyi yönetenlerin, bölücülerin, işbirlikçilerin, “Türklük” kavramına
saldırılarını ve bu kavramı sindiremeyişlerinin arka planını okuyucuların yorumuna bırakıyorum…
Dünyanın ekonomik, siyasi ve teknolojik manada önemli değişimler
yaşadığı, bölgesel ve küresel düzeyde
birlikteliklerin oluştuğu bir süreçte
yaşıyoruz. İnsan Hakları, demokrasi
ve hukuka saygı gibi evrensel değerlerin küresel ölçekte benimsenmesi
ve hayata geçirilmesi gibi iddia taşıyan Küreselleşme süreci, maalesef
bu kavramların içinin boşaltılmasıyla, etnik çatışmalara, uluslararası
terörizme, göçlere, mali iflaslara ve
iç karışıklıklara, uluslararası hukuka
aykırı çifte standartlara, zengin ülkelerle fakir ülkeler arasında sürekli
artan gelir adaletsizliklerine, çevresel felaketlere, giderek artan açlık ve
yoksulluk gibi yeni sorunlar zinciriyle anılır olmuştur.
Bu çerçevede, demokratik ve insani
bir dünya düzeninin hayata geçirilebilmesi için milli, bölgesel ve küresel sacayakları üzerinde yükselen

gelişmiş bir “Sorumluluk Ahlakının”
varlığına duyulan ihtiyaç kendini
iyiden iyiye hissettirmektedir. Küresel stratejiler doğrultusunda uluslararası birlikteliklerin kurulduğu
dünya siyasetinde, Türk Coğrafyasında ki Türk Devlet ve Topluluklarının - iktisadi - sosyal - kültürel ve
stratejik yönden kurumsallaşacağı
işbirliği yapısının çok önemli bir yer
tutacağı ve küreselleşmeye yeni bir
anlam yükleyeceği ortadadır.
Türk coğrafyasında yaşayan Türk
halkları ve akrabalarının geçmişten
gelen tecrübe bilgi ve birikimleri
vardır. İktisadi - sosyal - kültürel ve
stratejik bir Türk Dünyası işbirliği
sağlıklı bir birlikteliktir. Balkanlardan Kafkaslara, Orta Doğu’dan
Orta Asya’ya Türk Coğrafyasını
gezenler ne büyük sevgi ve muhabbetle karşılık görüldüğünü bilirler.
Zaten var olan inanç birliği, soy
birliği, tarih birliği, kültürel birlik
sizi hemen kucaklar.
Türk Dünyası kavramı içeriğinde
yer alan siyasi, ekonomik, kültürel
ve coğrafik alanları kapsayan Türk
Devlet ve Toplulukları İşbirliği
Konseptinin, Türkiye ve Bağımsız Türk Devletlerinin genel siyasi
yapısında bir an evvel, en öncelikli
konu olarak yer bulması en büyük
temennimizdir.
Bu birliği her anlamda kuvvetlendirmek ve kardeşlik bağlarını güçlü
hâle getirmek Türkiye Cumhuriyeti
devletinin temel politikalarından
biri olmalıdır.
İleriki süreçte bu konuda sağlanacak başarı, hem Türkiye hem
bağımsız Türk cumhuriyetlerinin
dünyadaki saygınlığını artıracak
hem de sorumluluğunu taşıdığımız Balkanlarda, Kafkasya’da,
Orta Doğu’da ve Orta Asya’daki
azınlık durumuna düşmüş soydaş
ve akraba topluluklarının daha
mutlu ve refah içerisinde yaşamasına vesile olacaktır.
EYLÜL 2012
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OKULA BAŞLAMAK
EL YAKIYOR...
Ders zilinin
velilere
maliyeti 190
TL ile 1870
TL arasında
değişirken,
bir öğrencinin
aile bütçesine
maliyeti
ortalama
546,54 TL.

Ders zili çaldı, okul masrafları
velileri düşündürmeye başladı.
Özellikle çocukları okula ilk
defa başlayacak aileler, okul araç
gereçlerini nasıl karşılayacakları
konusunda büyük bir açmaza
düşmüş durumda.
Bir tarafta ucuz ama kalitesiz
Çin malı ürünlerle çocuklarının
sağlığını tehlikeye atma riski
diğer tarafta ise kaliteli ürünlerin el yakan fiyatları, velileri
ikilemde bırakıyor.
Türkiye Kamu-Sen olarak ilkokula başlayacak bir öğrencinin
okul ihtiyaçlarını karşılamak
için ne kadar paraya ihtiyaç
olduğunu araştırdık. En ucuzundan en pahalısına birçok
kalemde fiyatları karşılaştırarak
bir hesaplama yaptık. Piyasa
araştırması yaparken 40’a yakın okul araç gerecinin çeşitli
alışveriş merkezlerinde ve semt
pazarlarında değişen fiyatlarını
tek tek hesapladık.
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İlk defa okula başlayacak öğrenciler için ihtiyaç duyulan
giyim kuşam malzemeleri ile
okul araç gereçleri markasına,
kalitesine ve semtine göre farklı
fiyatlarla satılmakla birlikte, bir
öğrencinin okula başlama masrafı 190,17 TL ile 1870,27 TL
arasında değişiyor.
2012 yılı için geçerli olan fiyatlara göre, ilkokula yeni başlayan
bir öğrencinin temel ihtiyaçları
ortalamada 546,54 lira tutuyor.
Buna göre bir öğrencinin yalnızca ceket, pantolon/etek, süveter/hırka ve gömlekten oluşan
kıyafeti veliler için 56,14 TL
ile 233,8 TL’lik ek bir maliyet
anlamına geliyor. Bir öğrencinin okul kıyafeti için velilerin
cebinden ortalama 88,45 TL
çıkacak. Bu masrafa ayakkabı,
eşofman, spor ayakkabısı gibi
malzemeler de eklendiğinde
çocukların kıyafet ihtiyacı ortalama 213 TL’ye yükseliyor.
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FAKİR-FUKARA NE YAPSIN?
Bu harcamalara defter, kalem, silgi, hikâye kitabı, çeşitli boyama araç gereçleri,
çanta gibi okul araç gereçleri ve okul kayıt masrafları ve aylık servis ücreti de
eklenmek zorunda. Bütün
bu malzemeleri içeren okul
harcamaları, aile bütçesine
190,17 TL ile 1870,27 TL
arasında değişen maliyet
getirecek. Bu kalemler, aile
bütçesinden ortalama olarak 546,54 TL çıkmasına
neden olacak.
Konu ile ilgili olarak açıklama yapan Türkiye KamuSen Genel Başkanı İsmail
Koncuk ise yeni eğitim
öğretim yılının sorunlar ve
belirsizlik içinde başladığını belirtti. Koncuk, “Zaten
aldığı maaşı kuruşu kuruşuna nereye gideceği belli
olan veliler, yeni eğitim
öğretim yılına yeni sorunlarla giriyor. Maaşının üçte
ikisini yalnızca temel gıda
ve kiraya harcayan memurlar aylık 586 TL ile ailenin

yol, telefon, giyim, temizlik, elektrik, su gibi zorunlu
harcamalarını karşılamaya
çalışıyordu. Okulların açılmasıyla ortalama 546 liraya
daha ihtiyaç olacak. Dolayısı ile memurların elinde,
maaşından 40 lira kalacak.
Bu parayla hangi ihtiyacını
karşılasın?” dedi.
Dar ve sabit gelirli çalışanların bunca masrafın
üstesinden gelmesinin imkansız olduğunu söyleyen
İsmail Koncuk, “Elindeki
maaşı zorunlu giderlerine
yetmez iken bir de okul
masrafları eklenince ne
yapacağını şaşıran memur
için artık bıçak kemiğe dayandı.
Memurlara yapılan çocuk
yardımı, göstermelik olmaktan öteye gidemiyor.
Bu nedenle şu anda kamu
görevlilerine
çocukların
yaşına göre 18 ile 36 lira
arasında verilen çocuk parası, en az aylık 200 TL olmalıdır.” diye konuştu.

2012-2013 Eğitim – Öğretim Yılı Öğrencinin
İlköğretim 1. Sınıfa Başlama Maliyeti
Okula Başlayabilmek
İçin Alınacak
Ürünün İsmi

1
2
3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Bağış/Kayıt
Ücreti
Servis Ücreti
(Aylık)
Okul Kıyafeti
Ceket
Pantolon/Etek
Gömlek
Süveter/Hırka
Ayakkabı
Spor Ayakkabısı
Çorap (2 adet)
G.Yazı Defteri
Mat.Def.
Hay.Bil.Def.
Resim Defteri
Makas
Abaküs
Plastik Fasulye
Plastik Çubuk
Kuru Boya
Pastel Boya
Sulu Boya
Parmak Boya
Guaj Boya
K.Kalem (4’lü)
K.Kalem (4’lü)
Hikaye Kitabı
Silgi (2 Adet)
Ataç (1 Kutu)
Yapıştırıcı
Bant
K.traş (2 Adet)
Cetvel
Okul Çantası
Bes.Çantası
Eşofman
Suluk
Kalem Kutusu
Kaplık (10’lu)
Etiket (20’li)
TOPLAM
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En
Düşük
Fiyat
(TL)

Ortalama
Fiyat
(TL)

En
Yüksek
Fiyat
(TL)

100,0

750,00

110,91

223,61

56,14
25,75
11,99
7,50
10,90
20,50
20,50
4,00
0,45
2,95
2,00
0,90
0,95
1,00
1,00
1,00
1,79
1,25
1,95
4,99
2,50
0,25
0,25
0,75
0,50
0,45
1,00
0,50
0,50
0,85
15,00
1,95
25,00
15,00
1,95
2,00
0,35

88,45
43,50
16,50
9,95
18,50
39,90
39,90
7,50
0,95
3,19
3,19
3,95
1,95
1,50
1,25
1,25
2,95
2,75
2,49
7,75
4,49
1,95
3,25
1,00
0,99
1,49
1,85
0,95
1,25
1,49
39,95
6,95
45,00
6,95
4,95
3,00
1,20

233,8
125,50
32,90
25,50
49,90
99,00
101,00
19,80
3,50
2,50
2,50
6,00
3,50
9,60
2,00
2,00
12,00
11,00
10,00
8,75
10,00
6,00
10,56
15,00
7,36
2,50
3,99
2,50
9,00
3,50
105,00
39,00
88,90
19,00
32,90
10,00
4,50

190,17

546,54

1.870,27
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TÜRKİYE KAMU-SEN

Kamu sendikacılığının amiral gemisi...

Türkiye-Kamu-Sen

Kaya Kuzucu ve
Mahmut Tülek’ten
müzik şöleni...
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HİZMET BİNASININ TEMELİ ATILDI
Türkiye Kamu-Sen, Büyük Anadolu Otel’de gerçekleşen etkinlikler öncesinde, kurumsallaşma yolunda da önemli bir
adım daha attı. Türkiye Kamu-Sen'in yeni Genel Merkez
binasının temeli dualarla atıldı. Mülkiyeti konfederasyona
ait olan modern hizmet binası içerisinde toplantı salonları,
eğitim salonları, misafirhane, kütüphane, internet odaları ve
hizmet alanları yer alıyor. Hizmet binasının temeli, dualar
eşliğinde Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk
ve Konfederasyona bağlı sendikaların genel başkanlarının
katılımı ile atıldı.
Törene Türkiye Kamu-Sen eski Genel Başkanı Bircan Akyıldız da katıldı. Törende Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı
Önder Kahveci, Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı
Nuri Ünal, Türk Büro-Sen Genel Başkanı Fahrettin Yokuş,
Türk Yerel Hizmet-Sen Genel Başkanı İlhan Koyuncu, Türk
Haber-Sen Genel Başkanı İsmail Karadavut, Türk UlaşımSen Genel Başkanı Nazmi Güzel, Türk Tarım Orman-Sen
Genel Başkanı Ahmet Demirci, Türk Enerji-Sen Genel
Başkanı Celal Karapınar, Türk Kültür Sanat-Sen Genel Başkanı Hasan Hüseyin Yılmaz, Türk İmar-Sen Genel Başkanı
Necati Alsancak ve Kuzey Kıbrıs Türk Memur-Sen Genel
Başkanı Çelebi Ilık da hazır bulundu.
Temel atma töreninde konuşan Genel Başkan İsmail Koncuk, uzun süredir hayal ettikleri bir projenin hayata geçmesinden dolayı yaşadığı mutluluğu belirtti.
Konuşmanın ardından sendikaların genel başkanları hep birlikte butona basarak temel atma işlemini başlattı.

KAMUTÜRK

22-23
Türkiye Kamu-Sen,
leri arasınHaziran 2012 tarih k etkino
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22 Haziran 2012 Cuma günü gerçekleştirilen kutlama etkinlikleri Kaya Kuzucu ve Mahmut Tülek tarafından verilen
konserle devam etti.
Katılımcılar müzik şöleniyle keyifli dakikalar yaşadı. Ülkenin dört bir köşesinden
dokular taşıyan halk oyunları sergilenirken, semah gösterisi izleyicileri büyüledi.
Mahmut Tülek ve Kaya Kuzucu’nun eşsiz yorumuyla seslendirilen eserler, halk
oyunlarıyla görsel bir şölene dönüştü.
20. Kuruluş yıldönümü kutlamaları kapsamında en çok ilgi gören etkinlik de
“Fotoğraflarla 20 Yıl” sergisi oldu. Kuruluşundan bugüne kadar Türkiye KamuSen’in etkinlikleri, eylemleri fotoğraflarla
tekrar hatırlatıldı. Katılımcılar 20 yıllık
sendikal serüveni fotoğraflarla da anımsayarak geçmişe yolculuk yaptılar. İki gün
boyunca sergilenen fotoğraf sergisi katılımcıların büyük beğenisini kazandı.
“Türkiye Kamu-Sen Anı Defteri” de
katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikler arasındaydı. Türkiye’nin dört
bir köşesinden gelen il temsilcileri, şube
başkanları Türkiye Kamu-Sen ile ilgili
duygu ve düşüncelerini anı defterinde
paylaştı.
23 Haziran 2012 Cumartesi günü ise açılış konuşmaları sonrasında düzenlenen
plaket ve ödül töreninin ardından sahneyi Seğmenler aldı. Seğmenlerin gösterisi
büyük bir beğeniyle izlendi.
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20.yıl
etkinliği

“Anayasa’da Temel İlkeler”
paneli gerçekleştirildi...

ÜNİTER DEVLET ANLAYIŞI
YOK EDİLMEK
İSTENİYOR...
Türkiye Kamu-Sen’in 20. kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında Büyük Anadolu Oteli’nde
Anayasada Temel İlkeler Paneli
gerçekleştirildi. Panele, Doç. Dr.
Şenol Bal, Prof. Dr. Hasan Tunç ve
Prof. Dr. Ali Akyıldız katıldı.
Oturum Başkanlığını Prof. Dr.
Ali Akyıldız’ın yaptığı Panel’de ilk
olarak söz alan 23. Dönem İzmir
Milletvekili Doç. Dr. Şenol Bal,
Anayasa değişikliği tartışmalarının
etnik bölücülerin talepleri çerçevesinde yürütüldüğünü söyleyerek,
üniter devlet anlayışının yok edilmek istendiğini belirtti.
12 Eylül 2010 Anayasa değişikliğine “hayır” diyenlerin darbeci
damgası yediğini ancak değişiklik
sonrasında artık yargının bile bağımsızlığını kaybettiğini ve yargının siyasallaştırıldığını vurguladı.
Vatanın bütünlüğünün, bağımsızlığının, Türk kimliğinin tehlike
altında olduğuna dikkat çeken Bal,
“Türkiye Cumhuriyetinin kurucu unsurlarının ve ilkelerinin yok
edilmek istendiği ortadadır.” dedi.

Prof. Dr. Ali Akyıldız
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Siyasi iktidarın niyetinin, ülkenin
milli ve üniter yapısını adem-i
merkeziyetçi bir yapıya dönüştürmek olduğunu belirten Bal, bu
oyunun bozulması gerektiğini ve
milli bilincin uyandırılmasının
şart olduğunu söyledi. Şenol Bal
konuşmasını şu şekilde sürdürdü:
“Milli kimliğimizden vazgeçmeyeceğiz.
Parlamenter demokratik rejimden
vazgeçmeyeceğiz. Milli devlet olamayışımızdan kaynaklanan ülke
sorunlarını, milli bilincimizi güçlendirerek çözebiliriz.”
TUNÇ: DEVLETİN EĞİTİM
DİLİ KORUNMALI
Panelde daha sonra söz alan Prof.
Dr. Hasan Tunç, toplumun değer
yargıları üzerinden siyaset yapılınca çatışma ortamı yaratıldığını, günümüzde bunun en açık örneğinin
Türkiye olduğunu belirtti. Üniter
devletin, tek hukuk, tek yönetim
gerektirdiğine dikkat çeken Tunç,
Türkiye’de de bu anlayışın benimsendiğini söyledi.
Anadilde eğitim tartışmalarına da
dikkat çeken Hasan Tunç, üniter
yapının bu yolla yıpratılmak istenildiğini ifade etti. Uluslararası

Doç. Dr. Şenol Bal

platformlarda sözü edilen anadilde
eğitim anlayışıyla Türkiye’ye dayatılmaya çalışılan anadilde eğitim
anlayışının çok farklı olduğunu
vurgulayan Tunç, “Uluslararası
kanunlara bakıldığında devletin
eğitim dilinin korunması ifadesi
görülecektir.” dedi.
Son olarak söz alan Oturum Başkanı Prof. Dr. Ali Akyıldız ise
Anayasanın yenilenmesi gereği
üzerinde durdu. Devlet yapısının
ve temel hak ve hürriyetlerin düzenlenmesi için anayasa değişikliği
yapılması gerektiğini vurgulayan
Akyıldız, federatif bir yapının ülkenin bölünmesine neden olabileceğin belirtti. Başkanlık sistemini
de eleştiren Ali Akyıldız, bu sistemin Türkiye’de uygulanamayacağını ifade etti.
Akyıldız, “Biz bu Anayasayı vatandaşların temel hak ve özgürlüklerini garanti altına almak için yapmak istiyoruz ama asıl yapılmak
istenilenin ülkeyi bölmek olduğunu görüyoruz.” dedi.
Panelin ardından Türkiye KamuSen Genel Başkanı İsmail Koncuk, konuşmacılara günün anısına
birer plaket taktim etti.

Prof. Dr. Hasan Tunç

KAMUTÜRK

Anı ve Şiir Yarışması’nda
dereceye girenler
ödüllerini aldı...
20. kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen anı ve şiir yarışmasında
dereceye girenler ödüllerini ve plaketlerini
aldı.
Anı yarışmasında ödül alan, İbrahim Şaşma (Karaman), Habib Alan (Samsun) ve
Hasan Hüseyin Soylu (Ankara); mansiyon
ödülü alan, Nurcan Doğan (İzmir), Şule
Yüksel Yılmaz (Malatya), Bayram Çiçek
(Kırıkkale)
Şiir yarışmasında ödül alan, Abdurrahman
Okur (Ankara), İlhan Eray (Antalya), Abdurrahman Ulu (Kocaeli); mansiyon ödülü
alan, Hasan Bebek (Mersin), Ayhan Kılıç
(Kayseri), Hakkı Şener (Bilecik)
23 Haziran 2012 Cumartesi günü düzenlenen kutlama töreninde Genel Başkanların
elinden ödüllerini ve plaketlerini aldılar.
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20.yıl
etkinliği

Türkiye’de memur
sendikacılığı masaya yatırıldı

20. kuruluş yıldönümü
etkinliklerinin son günü
“Dünyada ve Türkiye’de
Memur Sendikacılığı ve
Türkiye Kamu-Sen” paneli düzenlendi. Oturum
başkanlığını Prof. Dr. Nizamettin Aktay’ın yaptığı
panele konuşmacı olarak,
Türkiye Kamu-Sen Eski
Genel Başkanı Bircan Akyıldız, Türk-İş Eski Genel Başkanı Salih Kılıç,
ODTÜ Öğretim Görevlisi
Prof. Dr. Yıldırım Koç katıldı.
İlk konuşmacı olarak
Bircan Akyıldız söz aldı.
Siyasi ve ekonomik gelişmeler karşısında Türkiye
Kamu-Sen’in üzerine büyük sorumluluk düştüğü
vurgulayan Akyıldız konuşmasında diğer sivil toplum kuruluşları yanında
Türkiye Kamu-Sen’in farkını anlattı. Akyıldız şunları söyledi:
“Türkiye Kamu-Sen toplu
görüşme masasına oturduğu zaman elindeki tek güç
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kamuoyu baskısı idi. Biz
de elimizdeki bu imkanları kamu çalışanları lehine
çevirmek için en iyi şekilde
kullanma yöntemini geliştirmiştik.
2002 yılında mevcut hükümetin gösterdiği iyi niyeti,
şu anda iktidarda olan hükümet hiçbir sene gösterememiştir.
Kamu çalışanlarını hiçe
sayan, kamu çalışanlarını
istedikleri biçimde yönetmek için zemin hazırlayan
bir hükümet var.
Türkiye Kamu-Sen’in sendikacılık konusunda sorumluluğu çok büyük. Bu
konuda sorumluluğu diğer
sendikaların sorumluluğuyla asla eş değer değildir.
Bu ülkenin memurunun
sorumluluğunu ve bu ülkeyi düşünerek, gelir dağılımının adil olması gerektiği
konusunda ciddi bir ağırlık
sergilemek zorundadır. Birilerinin yanlışlığı bizim
için asla emsal değildir.
Biz doğru olduğuna inan-

dığımız şeyi yapacağız ve
bunun mücadelesini vereceğiz. Onun için Türkiye
Kamu-Sen’in adı büyük bir
mücadelenin ve sevdanın
adıdır. Onun için bu mücadeleyi biz yürütmek zorundayız. Türkiye Kamu-Sen
çalışan, üreten, yol gösteren, hak eden, hak ettiğini
mutlaka alacak bir görüntü içerisinde olmalıdır. 2,5
milyon memurun hiçbirini
dışarda bırakmaksızın, herkesi kucaklayacak bir kitle
sendikacılığı geliştirerek,
hedefi grevli toplu sözleşmeli, siyaset hakkı olmalıdır. 12 Eylül 2010’da yapılan anayasa değişikliğiyle
toplu sözleşme hakkı elde
edildi. Ancak hükümetin
istediği bir şekilde kanun
değişikliği yapıldığından
istenilene ulaşılamadı. Türkiye Kamu-Sen o zaman
toplu sözleşmenin bu şekliyle kazanılan hakları geriye götürdüğünü söylerken
haklı mıydı değil miydi?
Haklılığımız, sonucun fi-

yasko olmasıyla kendini
göstermiştir. Yaklaşan zamanda da kamuda önemli
değişikliklerin yapılacağı
sinyal vermektedir. Özellikle sözleşmeli statü ile
devlet memurları statüsü
daraltılıyor. Kısa süre sonra
kamuda çalışanlar içerisinde devlet memuru tanımıyla çalışan kimse kalmayacak. O yüzden Türkiye
Kamu-Sen’in bu konuda
sorumluluğunu unutmamak gerekir.
Ülkemizi, bayrağımızı seviyorsak, kamu çalışanının
hakkı olanı kamu çalışanına vermek zorundayız.
Türkiye Kamu-Sen sorumluluğunun bilincinde
olan bir kuruluştur. Türkiye
Kamu-Sen bu sorumluluğu taşıyabilecek bilgisi,
kadrosu, tecrübesiyle var
olan bir kuruluştur. Türkiye
Kamu-Sen varken, Türkiye
Cumhuriyeti’nin sırtı yere
gelmeyecektir. Türk milleti
umutsuz ve mutsuz olmayacaktır.”

KAMUTÜRK

TÜRKİYE KAMU-SEN DİĞERLERİNDEN FARKLI
Türk-İş eski Genel Başkanı ve SGK Yönetim Kurulu Üyesi
Salih Kılıç ise konuşmasında sendikal gelişimin tarihini anlattı. Küreselleşmenin sendikal gelişime etkilerini dile getirdiği konuşmasında sendikaların güç birliği yapması gerektiğini
vurguladı. Kılıç konuşmasına şöyle devam etti:
“21. yüzyılda küreselleşmenin ekonomik yapılanmada değişiklik yapılmasına neden olduğu gerçeği ile karşı karşıyayız.
Uluslar arası kuruluşlar iş gücü piyasalarına daha çok müdahale eder duruma gelmiş, özel sektör güçlendirilmesi baz alınarak küreselleşme süreci hız kazanmıştır. Toplumsal yapılar,
kültürel değer öğeleri üzerinden oynanarak değiştirilmeye çalışılmıştır. Bu değişim sürecinden en fazla etkilenen kesim işçi
ve memur kesimi yani sabit ve dar gelirliler olmuştur. Küreselleşme sürecinin en büyük etki alanı emeğin sömürülmesidir.
Kar, ucuz emek, nitelikli işgücünün istismarının oluşturulması için sistemler geliştirilmektedir. Bu amaçlar karşısında
durabilecek, bu oluşlar karşısında durabilecek güçlü sendikal
hareketlere ihtiyaç vardır. Sendikalar kamuoyunun güvenini
kazanmak, tüm kesimler artık birlikte hareket etmek zorundadır. Küreselleşmeye karşı değerlerimizi koruma mecburiyetindeyiz.
21. yüzyılda sendikalar ayakta kalmak istiyorsa bir takım değişiklikleri kendi bünyesinde hayata geçirmek zorundadır.
Demokratik hayatın vazgeçilmez kurumlardan biri olan sendikalar güç birliği yapmak zorundadır. Eğer güç birliği yapılmaz ise geçmişte yaşanan sıkıntılardan daha büyük sıkıntılarla
karşı karşıya kalınacaktır.”
Son olarak panelde konuşan ODTÜ Öğretim Görevlisi Prof.
Dr. Yıldırım Koç ise önemli bir tespiti paylaşarak Türkiye
Kamu-Sen’in farkını ortaya koydu. Koç, “Türkiye Kamu-Sen
ülkenin bölünmemesi için ulusal politikalar ortaya koyabilen, ülke bütünlüğünü tehlikeye sokacak her türlü siyasi girişimin karşısında durabilen bir konfederasyon olarak
kendini göstermektedir.” dedi. Konuşmasında memur sendikacılığının görevinin sadece maddi konularda çalışmalar
yapmak olmadığını dikkat çeken Koç konuşmasında şunları
söyledi: “Sendikanın görevi sadece temsil ettiği işçinin, çalışanın ücretini arttırmak, çalışma koşullarını düzeltmek değildir.
Yaşadığı ülkede bağımsızlık konusunda sorunlar var ise, o ülke
parçalanma tehlikesi ile karşı karşıya ise o sendika gücünü
kullanarak bu konulardaki ağırlığını koyarak, tepkisini göstermek zorundadır. Türkiye Kamu-Sen diğer konfederasyonlardan farklı olarak bunu yapmaya çalışıyor. Türkiye Kamu-Sen
siyasi gelişmelerde tavrını ortaya koyabilen bir Konfederasyon. Mesela Kıbrıs konusunda. Demokrasinin temelini teşkil
eden, ülkenin bağımsızlığını yakından ilgilendiren konularda
tavrını belirleyebilmek sendikacılığın en önemli ayağıdır.”
Panelin ardından 20. kuruluş yıldönümü etkinlikleri, Genel Başkan İsmail Koncuk ve Konfederasyona bağlı sendikaların genel başkanları tarafından 20. kuruluş yıldönümü
pastasının kesilmesiyle son buldu.
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Beşşar Esad, bizimle beraber bir yolda yürümek
yerine babasının yoluna geri dönünce bir tercihte
bulunmak zorunda kaldık ve belirlediğimiz politikayı
uygulamaya karar verdik. Yani Esad, kendi halkına
zulüm yapmaya karar verince biz Suriye'nin geleceğine yatırım yaptık. Eğer bu dış politika yerine Esad'ın
statükosunu destekleyen bir politika yürütseydik,
Türkiye'nin bölgede itibarı kalmazdı

Suriye’nin kaderine bir kaç PKK’lı
karar verecek değildir. Suriye’nin
kaderini onların eline bırakamayız
çünkü o gelecek bizi de etkileyecektir. Terör yapılanmasına karşı
gerekli tedbiri alırız.

İRAN’A ELEŞTİRİ
İran halklara güvenmektense yönetimlere ve kişilere
güveniyor. İran geçmişte de uyguladığı direniş ekseni
politikasını bugün Esad’a uyguluyor. Bize göre halka dayanan direniş ekseni meşrudur. Direniş ekseni
Suriye halkının iradesidir. İran Suriye politikasında
hata yapıyor.

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu:

Terör sadece Suriye'ye
bağlanmamalı...
Gaziantep’teki saldırı toplumumuzda
acı izler bıraktı. Bu tür saldırılarda tüm
denklemler dikkate alınmalıdır. Kısa bir
sürede faillere ulaşıldı. Terör Türkiye’de
Suriye’deki gelişmelerle ortaya çıkmadı, 30 yıldır süren bir mesele. Suriye’de
yaşanan kaostan terör örgütü faydalanmak isteyebilir ancak Türkiye’deki
terör olaylarının Suriye’den kaynaklandığını düşünmek eksik bir yaklaşım
olur. Terörü tek bir faktörle izah etmek
mümkün değil. Gaziantep saldırısında
iç unsurlar ön plana çıkmaktadır ama
bölgesel ve diğer faktörler de gözardı
edilmemelidir.
Suriye konusunda uygulanacak üç politika var: Birincisi statüko adına Esad’ın
yanında olmak, ikincisi Suriye’de yaşananlarla ilgilenmemek, üçüncüsü
ise bizim yürüttüğümüz politika yani
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Esad’la ilişkimizi yürütemediğimiz
için halkın yanında olmak. TürkiyeSuriye ilişkileri, ülkedeki zulüm engellenemeyecek hale gelene kadar kesintiye uğramadı. Biz hiçbir ülkedeki
muhaliflere ‘ayaklanın’ diye çağrıda
bulunmadık. Ama bir halk Türkiye’nin
de önem verdiği değerler için ayağa
kalkmışsa bölgenin en büyük devleti olarak Türkiye’nin kayıtsız kalması
beklenemezdi. İlk aşamada Suriye’deki
muhalefetin Beşşar Esad’dan tek istediği reformdu. Hatta gitmesini bile istemediler. Biz diplomasinin bütün imkanlarını Suriye’de kullandık. Krizin bu
boyuta ulaşmaması için her şey yapıldı.
Krizle ilgili batı dünyasıyla bir çok kez
görüştük ve formüller geliştirdik. Ama
Suriye yönetimi bu formüllere imkan
tanımadı.
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‘TÜM GİRİŞİMLERİ YAPTIK’
Beşşar Esad, bizimle beraber bir yolda yürümek yerine babasının yoluna geri dönünce bir tercihte bulunmak zorunda kaldık ve belirlediğimiz politikayı
uygulamaya karar verdik. Yani Esad, kendi halkına
zulüm yapmaya karar verince biz Suriye’nin geleceğine yatırım yaptık. Eğer bu dış politika yerine Esad’ın
statükosunu destekleyen bir politika yürütseydik,
Türkiye’nin bölgede itibarı kalmazdı. Esad’ın ne zaman gideceğine yönelik bir zaman tayin etmedim
ama kendi halkına yabancılaşan rejim ayakta kalamaz.
Bu Irak’ta 2 yıl, Bosna’da 3 yıl, Mısır’da 1 yıl sürdü.
Biz Suriye’de bütün alternatifi deneyerek bugünlere
geldik ama bu sancılı sürecin çok uzun süreceğini
düşünmüyorum. Artık bu süreci yıllarla ifade etmek
yerine aylar veya haftalarla ifade etmek gerekir.
‘GEREKLİ TEDBİRLERİ ALIRIZ’
Biz hiçbir zaman Suriye’deki Kürtlerin haklarını
almalarına karşı çıkmadık. Hatta Esad’a haklarının
verilmesine yönelik telkinlerde bulunduk. Ne Irak’ta
ne de Suriye’de Kürt kardeşlerimizi dışlayıcı bir tavır
içerisine girilmesine izin vermemiz mümkün değildir. Bizim Suriye’nin kuzeyindeki gelişmelerle ilgili
karşı çıktığımız şey, iç savaşı tetikleyecek şekilde otonom bölgelerin diretme şeklinde ortaya çıkmasıdır.
Suriye’nin kaderine bir kaç PKK’lı karar verecek değildir. Suriye’nin kaderini onların eline bırakamayız
çünkü o gelecek bizi de etkileyecektir. Terör yapılanmasına karşı gerekli tedbiri alırız.
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DÜNYASI...

EMEKLİNİN

Nalan Huriye AKCAN Birleşik Emekliler Derneği Genel Başkanı
Osman ÖZDEMİR Türk Emekli-Sen Genel Başkanı
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İnsanlar yaşamak, hayatını idame ettirmek ailesine daha fazla yük olmamak
için 18-20 yaşlarında iş hayatına atılmaktadır. Heyecanla çalışmaya başlayan
insan bir şey üretmek, insanlara faydalı
olmak için gayret sarf etmektedirler.
Maaşı az da olsa bir iş bulmanın huzur
ve şevki ile çalışmaktadırlar.
Yıllar bu şekilde geçmeye başlar.
Evlenir, çoluk çocuk sahibi, işinin ehliustası olur. Ülkenin kalkınmasında
önemli hizmetler yapar, bir şeyler vermeye başlar. Tam bu sırada yaşı dolar ve
‘‘Artık emekli ol’ derler...
Çalışırken zaten kıt kanaat geçinen
insan, emekli olunca bir kooperatife
girerek ev alamadıysa, hele bir de hala
okuyan çocukları varsa hay haline...
Ev kirası, çocukların okul masrafı artık

çekilmez hal alır. Hükümetin uyguladığı ekonomik politikalar yüzünden de
emekliler fakirleşerek sefalete itilmektedir. Bundan kurtulmak isteyenler üç
kuruş daha ev bütçesine kaynak bulmak
için piyasada iş arar. Fakat artık bütün
kapılar kapalıdır.
Pazarlarda, köşe başlarında limon, maydanos satabilen, ayakkabı boyayan şanslıdır. Çünkü bir köşe bulabilmiştir.
İş bulamayanlar, gidebilecekleri emekli
lokalleri, iş yurtları olmadığı için kahve köşelerinde oturur veya yollarda boş
boş dolaşır...
Ülkemizin en büyük sorunu olan işsizlik yüzünden emekliler kendi giderlerini karşılayamazken, bir de işsiz kalan
çocuğuna ve onun ailesine bakmaya
başlamıştır...
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yzemedya@gmail.com

hayatın içinden...

Yusuf Ziya ERARSLAN

ŞEHİTDÜŞ’LER...
Gazeteci/Yazar

Daha çocuktuk ikimizde,
Ya 10, ya da 11 yaşlarında...
Oturup konuşurduk,
Büyüyüp kocaman adam olunca;
Sen ünlü bir milli güreşçi,
Bense medya patronu olacaktım...
Aynı gün askere gidecektik seninle
İzne birlikte dönüp, kız tavlayacaktık Cumhuriyet Caddesi’nde,
Sen ya da ben senin baldızına göz koyacaktım,
Bacanak olacaktık.
Sonra... Düğünümüz olacaktı...
Çifte düğün... 40 gün, 40 gece...
Peri masalı gibi...
Dağa çıkacaktık seninle... Kaçkar Dağlarına
Alacageyik ya da keklik avlayacaktık,
Ayı çıkarsa karşımıza!
Sözümüz vardı, ikimizde kaçmayacaktık...
Sonra... Sonra...
Mavi-beyaz renkli bir bot kiralayıp Çoruh
Nehri’nde rafting yapacaktık...
Durmayacaktık yerimizde, hep dünyayı gezecektik...
Alın yazısı bu ya..
Sen Hakkari’ye, ben Kıbrıs’a düştüm,
Sen piyade, ben topçu oldum,
Yollarımız ayrılmıştı bu kez kimine göre,
Ama, iki ayrı mekanda tek vücuttuk yine...
Sen mektup yazardın,
Bende seni telefonla arardım,
Konuşurduk saatlerce...
Nice gün geçti işte böylece...

Kaderin önüne geçilmiyor Mehmet’im,
İzne birlikte dönemedik,
Bacanak olup evlenemedik,
Hatırlıyor musun? Oturup hayal kurardık,
Aslanlar gibi oğlumuz olacaktı,
Yiğitleri kucağımıza alıp sevemedik….
Haber geldi bizimkilerden,
Ağlayarak!..
Biraz da zoraki anlattılar,
Kaçamamışsın bu kez ecelden,
Gece nöbetteymişsin...
02.00-04.00 nöbetinde,
Bir kurşun sesi duyulmuş taa öteden!..
Bir kahpe kurşun aldı seni,
benden, bizden, hayallerimizden...
İşte şimdi ayrıldık Mehmet’im birbirimizden...
Söyle nasıl kıydılar sana
Ne yapmıştın ki sen onlara…
Neden...Neden...Neden...
1999 yılında vatani görevini sürdürürken
şehit olan can arkadaşım Mehmet’in
anısına...
Ruhun şaad, mekanın cennet olsun...
Seni unutmayacağım.... (YZE)
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Furkan Nesli

Uzak
Asya’nın
Filistin’i

ARAKAN

1938 yılında başlayan bu zulüm sürecinde 200 bine yakın insan hayatını kaybetti ve göçe zorlandı.
MYANMAR, diğer eski
isimleri ile BURMA ya da
BİRMANYA, Buda uygarlığının hâkim olduğu ve
Burmaca dilinin konuşulduğu, başkanlık sisteminin uygulandığı, Myanmar Birliği
Cumhuriyeti adıyla 1948 yılında İngiltere’den bağımsızlık
kazanarak kurulmuş 676.578
km2’lik yüz ölçüme sahip bir
ülkedir. Arakan bölgesi ise
Bangladeş-Burma sınırında
kuzey-güney doğrultusunda
50.000 km2’lik yüzölçümü
olan köklü bir tarihî mirasa
sahiptir. Arakan, 1748 yılında,
o zamanki adıyla Burma olan
Myanmar’a bağlanmıştır. Arakan bölgesi, sahip olduğu etnik
ve dinsel farklılık nedeniyle
Burma’ya bağlandığı günden
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bu yana büyük çaplı katliamlara, sürgünlere ve toplumsal
baskı girişimlerine sahne olmaktadır. Yaklaşık 50 milyon
nüfusa sahip Myanmar’da resmi kaynaklara göre 135 farklı
etnik topluluk yaşıyor.
Halkın yüzde 89’u Budist.
Dünya’da yaşayan 3 milyon
Rohingya Müslümanının 1,7
milyonu Myanmar’da farklı eyaletlere dağılmış olarak
yaşıyor. Müslüman nüfusun
yaklaşık 800 binini, Arakan’da
yaşayan Arakan Müslümanları oluşturuyor.
BM verilerine göre, yaklaşık
2 milyon Arakan Müslümanı
ise mülteci statüsünde bulunuyor. İslam’ın Arakan bölgesine ulaşması ise 8. yüzyılda
Arap tüccarlar vasıtasıyla ol-

muştu. 1784 yılında başlayan
İngilizlerin Burma işgali sırasında Arakan’ın iki yerli halkı
Rohingya Müslümanları ve
Budist Rakhineler (Maghlar)
ciddi baskı ve zulüm görmüştü. 1826 yılında İngilizlerin
bölgeye hâkim olmalarının
ardından Burma işgali sona
ermiş ve Arakan’da 120 yılı
aşkın sürecek İngiliz işgali
başlamıştı.
İngilizlerin ülkeden çekilmelerinden kısa bir süre sonra
Hindistanlı ve Bangladeşli
Müslümanlara yönelik ilk ciddi saldırılar başladı.
1937 yılında Burma’da yönetimini Takinler ele geçirmiş,
Müslümanların Budizm için
büyük bir tehlike oldukları ve
engellenmezlerse güçlenerek

Budistleri yok edecekleri yönündeki propagandalarla
halklar arasında düşmanlık tohumları atıldı.
Ülkede 1962 yılında başlayan
askerî cunta yönetimi 50 yıl
devam etti. 2010 yılında gerçekleştirilen seçimler, 2012
ara seçimleri görünüşte askerî
cunta yönetimini sona erdirse
de Myanmar’da hâlâ özgürlükten söz edebilmek mümkün değil.
Öyle ki, Myanmar’da düzenlenen son parlamento seçimlerinde Arakan Müslümanları
46 sandalye ile temsil edilmeye hak kazanmış olmalarına
karşın, Myanmar yönetimi bu
sandalyelerden yalnızca 3’ünü
onlara vermiş ve 43 sandalye
Budistlere ayrılmıştır.
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Myanmar hâlâ bir zulüm,
şiddet ve baskı ülkesi olmaya
devam ediyor. Burma yönetimi ülkedeki bütün etnik ve
dini grupları eriterek Burmalı
ve Budist bir toplum oluşturmayı hedefliyor. Hükümet
ülkenin Burma olan ismini
sömürge dönemini andırdığı
ve kendi yönetimsel anlayışını
kabullenecek yeni bir ulusal
kimlik yaratmak istediği için
değiştirmekten dahi çekinmemiş.
Nitekim 50 yıllık cunta rejimi süresince insanlık dışı
muamelelere maruz kalan
Arakan Müslümanları, hâlâ
mahrumiyetlerle ve mağduriyetlerle tanımlanabilecek bir
hayatı sürdürüyorlar. Arakanlı
Müslümanlara yönelik 1938
yılında başlayan bu zulüm
sürecinde 200 bine yakın insan hayatını kaybetti ve göçe
zorlandı.
Yönetimin Müslümanlara
yaşama hakkını çok gördüğü
bölgede gerçekleşen trajedi, buraya “Uzak Asya’nın
Filistin’i” dedirtiyor. Köyleri
yakılarak göçe zorlanan Müslümanların boşalttığı yerlere
cunta yönetimi, Budistleri
yerleştiriyor. Amaç ise belli:
Müslümanların çoğalmasını
önlemek ve ilerde oluşacak
‘özerklik’ talebinin önüne geçebilmek.
THEİN SEİN:
GÖNDEREBİLİRİZ
Myanmar Cumhurbaşkanı
Thein Sein geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada,
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mezhepsel şiddete tek çözüm
olarak Rohingyalar’ın (Rohingya
Müslümanlarının)
başka ülkelere sürülmesini
veya BM tarafında denetlenen bir kampta toplanmasını
gördüğünü ifade etmişti. Sein:
“Başka bir ülke kabul ederse
onları göndereceğiz” demişti.
HAMİLE
MÜSLÜMANLARDAN
VERGİ ALIYORLAR
Güneydoğu Asya’da son
bir kaç aydır binlerce
Müslüman’ın katledilmesine
göz yuman Burma yönetimi,
‘isyanın merkezi’ olarak gördüğü camilere de kilit vurdu.
Müslüman yerleşim bölgelerinde, Müslüman iş gücü
âdeta köle mantığıyla çalıştırılarak yeni yerleşim birimleri
(model köyler) inşa ediliyor.
Söz konusu model köylere
Budist halk yerleştirilerek
Müslümanlar göçe zorlanıyor
ve etnik yapı değiştiriliyor.
Keyfi vergilendirmenin uygulandığı ülkede, Müslümanlardan resmi olmayan vergiler
alınıyor. Hamile kadınlar, durumlarını resmi makamlara
bildirmek ve bunun için ücret
ödemek zorundadır. Müslümanlar sahip oldukları çiftlik
hayvanları ve meyve ağaçları
için dahi vergi ödüyorlar.
Ayrıca 1962-2011 yılları arasında, yani iç savaşın şiddetinin azaldığı askeri yönetim
döneminde dahi, 1,5 milyondan fazla Arakanlı Müslüman
komşu Bangladeş’e göçmeye
zorlanmış, 20 binden fazlası

katledilmişti. Hatta BM tarafından yapılan açıklamaya
göre, Arakanlı Müslümanlar
dünyanın en çok zulme uğrayan toplumsal grubudur.
Ailelerin topluca katledilmesinin, tecavüzlerin, ev ve işyerlerine düzenlenen yağma
ve tehdit hareketlerinin, büyük çaplı göç hareketlerinin
normal olarak algılandığı bu
bölge Budistlerin din tabanlı
zulümlerinin meşrulaştırıldığı bir coğrafî alan olarak ilan
edilmiş gibidir. Bu zulümlerden kaçanlar komşuları olan
Müslüman ülke Bangladeş’e
sığınmak istemektedirler.
Bangladeş ise 30.000’i BM
kamplarında resmi mülteci statüsünde, 500.000’i ise
insanî ihtiyaçlarını dahi karşılayamayan kayıt dışı sığınmacı olmak üzere en fazla Arakan Müslümanının yaşadığı
ülkedir.
BANGLEDEŞ’İN AYIBI
Ne var ki, Bangladeş de oldukça fakir bir ülkedir ve
Arakanlı Müslümanları kabul
edebilecek gücü ve imkânları
olmadığı gerekçesiyle,
Myanmar-Bangladeş sınırını
kapatarak Arakanlı Müslümanları ölüme terk etmiştir.
2012 yılına gelindiğinde ise
Myanmar’da şiddet olayları Haziran’da başladı. Şiddet
olaylarının, Ramri kasabasında 28 Mayıs’ta Arakanlı
Budist bir kadının 3 Müslüman tarafından tecavüz edilip öldürülmesi ile ilgili yalan
haberin yayılması ile başladığı

ifade edildi. Bu haber bölgede hızla yayılırken, kalabalık
bir Budist Arakan grubu, 3
Haziran’da Toungop köyünde
bir otobüsü durdurarak içlerinde Müslüman âlimlerin de
olduğu 10 Müslüman’ı öldürdü.
Diğer taraftan İnsan Hakları
İzleme Örgütü Myanmar’la
ilgili hazırladığı raporda,
Myanmar hükümetinin Arakan bölgesinde Budistler
ile Müslümanlar arasındaki
şiddet olaylarının başlangıcında gerekli önlemleri almadığını bildirdi. Raporda; 12
Haziran’da Budist çetelerin
şehirde Müslümanların en
kalabalık yaşadığı semtte 10
bin Rohingya ve Rohingya
olmayan Müslümanın evini
yakmasına polisin seyirci kaldığı aktarılıyor.
Aynı raporda Haziran ayından bu yana Myanmar hükümetinin yüzlerce Rohingyayı
tutuklandığı ve bunlardan haber alınamadığı yer alıyor.
Rohingyalıların ilk haber ajansı Kalaban Press Network’ün
Genel Yayın Yönetmeni Tin
Soe’ye göre, 29 Mayıs’tan itibaren yaşanan olaylar sonucu
Budistler tarafından öldürülenlerin sayısı 4 bin iken, 8
bin kişiden de haber alınamıyor. Olayların yalan haber ve
medyanın Budistleri provoke
etmesiyle başladığını anlatan
Tin Soe, bölgede Müslüman
kadınlara yapılan tecavüzlerin,
zulmün ve toplu katliamların
dünya gündemine hiç gelmediğine dikkat çekiyor.
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Deprem gerek
büyüklük, gerek etkilediği
alanın genişliği, gerekse
sebep olduğu
maddi kayıplar açısından
son yüzyılın
en büyük depremlerinden
biridir.
46
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17 AĞUSTOS
1999

Marmara
depreminin
13. yılı...

TÜRKİYE DERS
ALDI MI?

Türkiye, cumhuriyet tarihinin en büyük
felaketlerinden birini yaşadı. Peki bu yaşananlardan yeterince ders alıp gerekli
önlemler alındı mı? Ne yazık ki hayır!
1999 Gölcük Depremi, İzmit Depremi, Marmara
Depremi ya da 17 Ağustos 1999 depremi... 17 Ağustos 1999 sabahı, yerel saatle 03:02’de gerçekleşen, Kocaeli/Gölcük merkezli deprem. Richter ölçeğine göre
7,5 Mw büyüklüğünde gerçekleşen deprem, büyük
çapta can ve mal kaybına neden oldu.
17 Ağustos depremi, tüm Marmara Bölgesi’nde,
Ankara’dan İzmir’e kadar geniş bir alanda hissedildi. Resmi raporlara göre, 17.480 ölüm, 23.781 yaralı
oldu. 505 kişi sakat kaldı. 285.211 konut, 42.902 işye-
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ri hasar gördü. Resmi olmayan bilgilere göre ise yaklaşık 50.000 ölüm, ağır-hafif 100.000’e yakın yaralıya
neden oldu. Ayrıca 133.683 çöken bina ile yaklaşık
600.000 kişiyi evsiz bırakmıştır.
Yaklaşık 16 milyon insan, depremden değişik düzeylerde etkilendi. Bu nedenle Türkiye’nin yakın tarihini
derinden etkileyen en önemli olaylardan biridir. Deprem gerek büyüklük, gerek etkilediği alanın genişliği,
gerekse sebep olduğu maddi kayıplar açısından son
yüzyılın en büyük depremlerinden biridir.
EYLÜL 2012
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Kamu kurumlarında

yöneticilerin çoğu erkek

KAMUDA
KADINA
YÖNETİCİLİK
‘YASAK’ MI?

Kamuda kadın sayısı artıyor. Çalışanların 10’da
3’ü kadın. Ama yönetimdeki oran 10’da 1.
Bakanlıklarda 20 müsteşarın tamamı erkek.
Sadece 2 üniversitede
kadın yönetici fazla...
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YÖNETİMDE KADININ ADI YOK
Toplam istihdamda erkeklerin oldukça gerisinde kalan kadınların üniversitelerde çoğunluğu
erkeklerin elinden almaya başladığını gösteriyor.
29 olan kadınların toplam istihdamdaki payı,
kamu sektöründe yüzde 37. Akdeniz, Ankara,
Dokuz Eylül, Ege, Gazi, Hacettepe, İstanbul,
Marmara ve Uludağ üniversitelerinde kadın
çalışanların sayısı erkek çalışanları geçti. Çalışan
sayısının az olduğu Avrupa Birliği Bakanlığı,
Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı gibi
kurumların yanı sıra çalışan sayısının 80 bine
yaklaştığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’nda
32 bin 692 erkeğe karşılık 45 bin 154 kadın
çalışıyor. En fazla kadın eğitim ve sağlıkta.

YETKİ KANUNU KAPSAMINA GİRMİYOR
Anayasa Mahkemesi, hekimlerin muayenehane
açmasını yasaklayan 650 sayılı KHK’nın devlet,
üniversite hastaneleri, TSK, GATA gibi değişik kurumlarda çalışan hekimlere çalışma yasakları getiren
maddelerini “Yetki Kanunu kapsamına girmediğinden” iptal etti.
CHP, 650 sayılı Adalet Bakanlığı’nın Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun ile
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname’nin bazı hükümlerinin iptali ve
yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa
Mahkemesi’nde dava açmıştı. Davayı esastan görüşen Anayasa Mahkemesi heyeti, KHK’nın, devlet,
üniversite hastaneleri, TSK, GATA gibi değişik kurumlarda çalışan hekimlere çalışma yasakları getiren
maddelerini “Yetki Kanunu kapsamına girmediğinden” iptal etti.

İKİ ÜNİVERSİTEDE KADIN...
Kadınlar özellikle üniversitelerde giderek
çoğunluğu elde etmeye başlasalar da üst düzey
yönetim kademelerinde hâlâ çok geride yer alıyorlar. Üniversiteler, bakanlıklar ve diğer kamu
kurum ve kuruluşlarındaki 10 yöneticiden 1 ‘i
kadın. Kadın sayısının erkekleri geçtiği sekiz
üniversiteden ise sadece Ankara ve Marmara
üniversitelerinde yöneticilerin çoğunluğunu
kadınlar oluşturdu. Ankara Üniversitesi’ndeki
6 üst düzey görevden 4’ü, Marmara
Üniversitesi’ndeki 8 üst düzey görevden de
5’inde kadınlar çalışıyor.
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İPTAL EDİLEN HÜKÜMLER
650 sayılı KHK’nın iptal edilen 38. maddesi,
“Memurlar, mesleki faaliyette veya serbest meslek
icrasında bulunmak üzere ofis, büro, muayenehane
ve benzeri yerler açamaz; gerçek kişilere, özel hukuk
tüzel kişilerine veya kamu kurumu niteliğindeki
meslek kuruluşlarına ait herhangi bir işyerinde veya
vakıf üniversitelerinde çalışamaz” hükmünü içeriyor.
KHK’nın 39. maddesi ile Türk Silahlı Kuvvetleri
Personel Kanunu’na eklenen “Bu Kanun kapsamına
girenler, kanunlarda belirtilen istisnalar dışında mesleki faaliyette veya serbest meslek icrasında bulunmak üzere ofis, büro, muayenehane ve benzeri yerler
açamaz; gerçek kişilere, özel hukuk tüzel kişilerine
veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ait herhangi bir işyerinde veya vakıf üniversitelerinde çalışamaz” hükmü de iptal edildi.
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EKONOMİK ANALİZ...

Borcu borçla
kapatıyoruz!..
İŞTE SİZE BÜYÜYEN TÜRKİYE

Her üç kişiden birinin
bankalara borcu var.
Vatandaş kredi çekerek
diğer kredisini kapatmanın yollarını arıyor...
Tüketici kredileri son 5 yılda patladı...
‘’Tüketici Kredileri ve Borçların
Türkiye Panoraması’’ adlı rapora
göre, ev hayali kuranlar, ortalama
10 yıllık geleceğini ipotek altına
sokarak kullandığı kredilerle son
beş yılda konut kredilerini adeta
patlattı.
Otomotiv kredilerinde görece
düşük rakamlar gerçekleşirken,
genel eğilim ‘’acil nakit çözümleri ve zorunlu konut ihtiyacı’’
olarak belirdi. Rapora göre, vatandaşların kullandığı toplam

tüketici kredileri son 5 yılda
yüzde 154 oranında artışla 172
milyar liraya ulaştı. Günü kurtarma peşindeki vatandaşa ‘’ilaç’’
olan bankaların kredili mevduat
hesapları ise aynı dönemde ikiye
katlanarak 4 milyar lirayı geçti.
Alış-verişten ziyade artık nakit
ihtiyacının vazgeçilmez ögesi
haline dönüşen kredi kartı borçları ise 5 yılda iki katından fazla
artış göstererek 58 milyar lirayı
aştı.

İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nın (İSMMMO) ''Tüketici Kredileri
ve Borçların Türkiye Panoraması'' adlı
raporuna göre, vatandaş kısa vadeli nakit
sıkıntısına çareyi banka kredisi, kredi kartı,
kredili mevduat hesabında buldu.

Vatandaş kredi girdabında...Bankalar insafsız uygulamalar peşinde...
Tüketici kredileri kullanımında 2008 yılında yüzde
22,9, 2009’da yüzde 12,3,
2010’da yüzde 38,4, 2011
yılında da yüzde 30,5 artış olurken, tüketici kredilerinin 2007’nin 4. çeyreği
ile 2012’nin 1. çeyreği arasındaki dönemde toplam
artış oranı yüzde 154,1’e
yükseldi.
2007’nin son çeyreğinde
kullanılan tüketici kre-
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disi tutarı 67,6 milyar
lira iken, bu rakam 2012
yılının mart ayı sonunda 171,8 milyar liraya
ulaştı. Enflasyonun aynı
dönemde yıllık ortalama
yüzde 8-10 aralığında
arttığı, büyüme ortalamasının yüzde 5-8 aralığında seyrettiği vurgulanan
raporda, tüketici kredisi
kullanımında ise yıllık
ortalama yüzde 30’u aşan

bir büyüme gerçekleştiği
kaydedildi.
Bankaların ‘’diğer tüketici kredileri’’ adı altında,
vatandaşın ‘’acil ihtiyacım
için kullandım’’ dediği
kredilerin artış oranı son
4 yılda sırasıyla yüzde 32,
yüzde 14, yüzde 42 ve
yüzde 38 düzeyinde bulunuyor.
Diğer tüketici kredilerinin 2007-2012 arasındaki

BİREYSEL KREDİ
KARTI BORCU 58
MİLYAR LİRAYI AŞTI

dönemde toplam artışı da
yüzde 205 seviyesinde yer
alıyor. Bu kalem adı altında kullanılan kredi tutarı
da 2007’de 29 milyar lira
iken, 2012’de 89 milyar
liraya yükseldi.
Kredili mevduat hesabından kullanılan kredi,
2008’de yüzde 33, 2009’da
eksi 0,9, 2010’da yüzde 6
ve 2011’de yüzde 33 artmış durumda bulunuyor.
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Bireysel kredi kartları
kullanımının toplumsal
felakete dönüştüğü öne
sürülen raporda, 2007’nin
son çeyreğinde 27 milyar
lira olan toplam bireysel kredi kartı borcunun,
2012’nin mart sonu itiba-
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riyle 58 milyar lirayı aştığı ve artış oranının yüzde
114’ü bulduğu bilgisine
yer verildi. Bu dönemde
yıllık kredi kartı kullanım
artış hızı da sırasıyla yüzde 25, yüzde 8, yüzde 19
ve yüzde 27 oldu.
EYLÜL 2012
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MEMURLARIN YÜZDE 68,17’Sİ
SENDİKALI
Türkiye’deki 2 milyon 17 bin 978 kamu görevlisinin yüzde 68,17’si sendikalı olarak çalışıyor.
Ağustos 2012 istatistiklerine göre sendikalı memur sayısı 1 milyon 375 bin 661 olarak belirlendi.
4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu Gereğince Kamu Görevlileri
Sendikaları ile Konfederasyonların üye sayılarına
ilişkin 2012 Ağustos İstatistikleri Hakkında Tebliğ, Resmi Gazete’de yayımlandı. İstatistiğe göre,
2 milyon 17 bin 978 memurun, 1 milyon 375 bin
661 ‘i sendikalı olarak çalışıyor. Türkiye KamuSen’in 418 bin 991 üyesi bulunuyor.
SENDİKALI ORANI DÜŞÜK
Büro, bankacılık ve sigortacılık hizmetleri iş
kolunda çalışan 201 bin 201 kamu görevlisinden
114 bin 373’ü, eğitim, öğretim ve bilim hizmetleri
iş kolunda çalışan 951 bin 360 kamu görevlisinden 605 bin 591 ‘i, sağlık ve sosyal hizmetler iş
kolundaki 430 bin 682 kamu görevlisinin 308
bin 837’si, yerel yönetim hizmetleri iş kolundaki
111 bin 495 kamu görevlisinin 99 bin 258’i, basın
yayın ve iletişim hizmetleri iş kolundaki 36 bin
411 kamu görevlisinin 28 bin 733’ü, kültür ve
sanat hizmetleri iş kolundaki 14 bin 722 kamu
görevlisinin 10 bin 673’ü, bayındırlık, inşaat ve
köy hizmetleri iş kolundaki 34 bin 219 kamu
görevlisinin 20 bin 891 ‘i, ulaştırma hizmetleri iş
kolundaki 28 bin 850 kamu görevlisinin 20 bin
78’si, tarım ve ormancılık hizmetleri iş kolundaki
63 bin 597 kamu görevlisinin 50 bin 96’sı, enerji,
sanayi ve madencilik hizmetleri iş kolundaki 39
bin 5 kamu görevlisinin 27 bin 744’ü, diyanet ve
vakıf hizmetleri iş kolundaki 106 bin 386 kamu
görevlisinin 89 bin 287’si sendika üyesi. Memurların sendikalaşma oranı ise yüzde 68,17 olarak
hesaplandı.

2 milyon 17 bin 978 kamu görevlisinin
yüzde 68,17’si sendikalı olarak çalışıyor.

MEMURLARIN SADECE
YARISI SENDİKALI...
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Türkiye
Kamu-Sen’i
418 bin 99 n
1
üyesi
bulunuyor.

KAMUTÜRK

SENDİKALI SAYISININ ARTMASI
GEREKİR...
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı
İsmail Koncuk, kamu çalışanları
arasındaki yüzde 68’lik ‘sendikalı’
oranının düşük olduğuna dikkati
çekerek, ‘‘Bu oran gelişmiş Avrupa
ülkeleriyle kıyaslandığında çok geridedir. Sendikalı sayısını yüzde 80’lerin
üzerine çıkarmayı başarmalıyız’’ dedi.
Koncuk, örgütlü çalışan bilincinin
oluşturulmasının önemine işaret etti.
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YAZIKLAR OLSUN...

DEVLETİN MEMURUNU

ne hale getirdiler!

Kamu çalışanları hiç bir dönem bu kadar baskı altında
görev yapmadı... İş güvencesi hiç bu kadar tehdit edilmedi, hiç bu kadar sürgünler yaşanmadı. Türk memuru hiç
bir dönem AKP iktidarında yaşadıklarını yaşamadı.
Memurun hiç bir yasal hakkına saygı duymayan ve bu yasal hakkını kullanmasına izin vermeyen siyasi irade, kamu
çalışanlarının ‘hangi sendikaya üye olacağına’ bile kendisi
karar veriyor.
Yaşanan aymazlıkların en sonu geçtiğimiz günlerde tüm
Türkiye’nin gözü önünde Hatay’da meydana geldi.
AKP Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu’nun oğlu,
‘darp edildiği’ iddiasıyla polisleri şikâyet etti.
Polisler 4 saatte Emniyet’te teşhis için sıraya dizildi.
Devletin polislerini ‘katil’ gibi sıraya dizen bu zihniyet
bütün yurtta büyük infiale yol açmasına rağmen
‘gereken’ bir türlü yapılmadı.

Hatay Dörtyol’da polisler vekilin oğluyla tartıştıklarında saat 16.50’ydi. Mesai bitti evlerine gittiler. Ama
bir süre sonra karakola çağrıldılar. Teşhis için karakolda dizildiklerinde duvardaki saat 22.00 civarındaydı
Milletvekili oğlunun polislerle tartıştıktan sonra ilçedeki polisleri ‘teşhis’ için sıraya dizmesi olayının
yankıları sürüyor. Hatay Valiliği, teşhisle ilgili tepkiler üzerine yaptığı açıklamada, olayla ilgili bazı somut
bilgileri kamuoyuyla paylaştı.
SAAT 17.40: KANTİNDE İLK TARTIŞMA:
29 Haziran Cuma günü, saat 17.40 sıralarında
Dörtyol İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli Polis Memuru Alper Atilla kantinde tost talep ediyor.
Emniyet lokalinde işçi olarak çalışan Ömer Uzun
“Yapamam, malzeme yok” deyince polisle tartışıyor.
Polisi sürdüreceğini söylüyor, tartışma büyüyor. Bu
sırada kantinci Ömer uzun, Ak Parti Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu’nun oğlu İstemi Kağan
Türkoğlu’nu arayıp yardım istiyor.
SAAT 17.50 VEKİL OĞLU EMNİYET’TE:
Milletvekilinin oğlu İstemi Kağan Türkoğlu, babasının danışmanı Fehmi Rigan’ı da yanına alarak İlçe
Emniyet Müdürlüğü’ne geldi. İddiaya göre milletvekili oğlu Türkoğlu ve danışmanı Rigan, Emniyet
Müdürlüğü bahçesinde polislerle tartıştı, sert sözler
söyledi.
SAAT 18.15 BABA DEVREYE GİRİYOR:
İstemi Kağan Türkoğlu, Milletvekili olan Hacı
Bayram Türkoğlu’na durumu aktarıyor. Babasının
önerisiyle, konuyu adli makamlara bildirmek üze-

BEN VATAN HAİNİ MİYİM?
TEŞHİS skandalıyla ilgili olarak Radikal gazetesine konuşan Komiser Yardımcısı
Murat Emer, o anı anlatırken, ‘Yerin dibine girdiğimi hissettim. Vatan haini miyim,
diye düşündüm. Vatan hainine bile reva görülmez dedim kendi kendime’ dedi. Milletvekilinin oğluna ve avukatlara kendi sicil numarasını verdiğini de belirten Emer şöyle
konuştu: ‘Teşhis kimler için yapılır, bu belli. Benim çalıştığım yer, adımız soyadımız
belli. Bunun yapılmasına hiç gerek yoktu.’

‘İKİNCİ’
ÇUVAL OLAYI!
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re harekete geçiyor. Telefon trafiği sonrası Dörtyol
Cumhuriyet Başsavcılığı ‘vekil oğlunun hakarete uğraması” şikayetiyle ilgili işlemlere başlıyor.
SAAT 19.00: EMNİYET’E JET YAZI:
Savcılık, 2012/3382 hazırlık no ile ‘darp’ iddiasını
kayda alıyor. Hemen Emniyet’e yazı yazıyor, “darbedildiklerini iddia eden müşteki İstemi Kağan Türkoğlu ve Ömer Uzun’a darp olayına karışan polis
memurlarının tespiti amacıyla ’canlı teşhis’ yaptırılmasını” istiyor.
SAAT 19.30: POLİSLERE’ TOPLANIN’:
Bu gelişmeler üzerine, Dörtyol İlçe Emniyet
Müdürlüğü’nde o saatte görevli polis memurları teşhis için emniyet binasına çağrıldı.
SAAT 22.00: POLİSLER SIRALANDI:
Bu işlemlere tepki gösteren polisler güçlükle emniyet binasında toplandı.Komiser Yardımcısı Murat
Emer ile Polis Memuru Alper Atilla da teşhis için
Türkoğlu’nun karşısındaydı.
Saatler bu sırada 22.00’yi gösteriyordu.Vekil oğlu İstemi Kağan Türkoğlu yaklaşık 40 dakika içinde, kendisini darp ettiğini öne sürdüğü iki emniyet mensubunu teşhis etti.
ÖNCE GÖREVDEN ALINDILAR:
Komiser yardımcısı Murat Emer ile Alper Atilla
Dörtyol Kaymakamı’nın kararıyla jet hızıyla görevden el çektirildi.
Ancak 17 Temmuz’da göreve iade edildi. Bu sırada,
soruşturmacı raporunu hazırladı ve iki polisin başka
ilçeye tayinini önerdi. Bunun üzerine polislerin tayini
çıktı. (Milliyet)

Dörtyol’da, vekil oğlundan polise teşhis skandalı Emniyet mensuplarını ayağa kaldırdı. Olayı 2.
çuval vakası olarak değerlendiren polisler, sanal
ortamda milletvekilini topa tutarak istifasını istedi.
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ürkiye Kamu-Sen’in tarihinde çok büyük eylemler vardır
ancak gerek eylemin yapıldığı dönem itibarı ile gerekse eylem
sonrasındaki kazanımlar itibarı ile en
büyük ve en önemli eylemlerin başında 17 Aralık 1994 mitingi gelir. Bu
dönemde memur sendikacılığı altı
aylık bir durgunluk sürecine girmiş,
özellikle 5 Nisan 1994 kararlarının
memurlar üzerinde yarattığı olumsuz
etki ve sendikal hakların sürüncemede kalması nedeniyle memurlar arasında sendikacılığa olan inanç zayıflamaya başlamıştı.
5 Nisan Paketinin getirdiği
ekonomik yükün, toplumun tüm kesimlerine adaletli bir şekilde dağıtılacağının söylenmiş olmasına rağmen
örgütlü kesimler bu süreçten çok büyük yara almadan çıkabilmiştir. Özellikle kaynak ihtiyacını karşılamak
üzere getirilen ek vergiler ve kamu
harcamalarının kısılmasıyla, 100 trilyon liralık bir tasarruf sağlanmış ancak kaynak verimli ve etkili alanlara
aktarılamamıştır.
Bu süre içerisinde tüketici
fiyatlarındaki yıllık değişimin yüzde 120’yi bulmasına rağmen memur
maaşlarına yüzde 60,9 oranında zam
yapılmış, sözleşmeli personel ise yılın
ikinci yarısında hiç zam alamamış-
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17 Aralık 1994...
Sürgüne, kıyıma ve ekonomik
soykırıma son mitingi:

Yorganınızı
satın gelin...
tır. Bu durumda memur maaşlarında
1993 yılına göre gerçek anlamda yüzde 60’a varan bir erime yaşanırken,
sözleşmeli personelin yaklaşık yarısının ücreti, asgari ücretin dahi altında
kalmıştır. Bununla birlikte memurlardan alınan ilaç katılım payları da
yüzde 20’den yüzde 50’ye çıkarılmıştır. Hal böyle iken, işçi ücretleri enflasyon oranında yani yüzde 120 artırılmış, sanayicinin yaşadığı zararların
telafisi için KDV oranı düşürülmüş,
otomotivde ek taşıt alım vergisi oranı
yüzde 12’den yüzde 6’ya indirilmiş,
zirai ürünlerin taban fiyatları yüzde
100 zamlı olarak belirlenmiş ve memurlar dışında hemen her kesimin
üzerindeki yükler nispeten hafifletilmiştir.
1994 yılında 1 milyon 696 bin 627
memur için bütçede ayrılan kaynak
254,8 trilyon lira iken kamuda çalışan 592 bin 525 işçi için ise bütçede
202,3 trilyon lira ayrılmıştır.
Memur sayısı, kamu işçisinin üç katı
olmasına rağmen, bütçede her iki kesime de aynı miktarda pay ayrılmış
olması; o dönemde örgütlü olma gücünü, toplu sözleşme hakkını ve grev
silahını iyi kullanan işçilerin ücretlerinin, memur maaşlarının üç katına
ulaştığı anlamına gelmektedir. Böyle
bir ortamda kamu işçilerinin örgütlü

mücadelesi, işçileri 5 Nisan kararlarının olumsuz etkilerine karşı nispeten
korurken, külfetin memurlarca karşılandığı inancını doğurmuştur.
Bu arada 5 Nisan Kararlarının ilk
altı aylık sonuçlarını açıklamak üzere
bir basın toplantısı düzenleyen Başbakan Tansu Çiller’in, getirilen ek
vergilerden toplanan kaynağın yüzde
70-80’ini kamu işçilerine altı aylık
zam olarak verdiklerini söylemesi,
memurlar adına bardağı taşıran son
damla olmuştur.
HÜKÜMETE ÇAĞRI...
Bunun üzerine Türkiye Kamu-Sen’e
bağlı altı sendika, memur maaşlarına
yapılan artışın yetersiz olduğu gerekçesiyle Aydın’da bir protesto gösterisi
düzenlemiştir.
Türk Büro-Sen, Türk Tarım OrmanSen, Türk Sağlık-Sen, Türk HaberSen, Türk Enerji-Sen ve Türk
Eğitim-Sen’in ortaklaşa düzenlediği
eylemde maaş artışları protesto edilmiş, Hükümet yaptığı yanlıştan dönmeye çağırılmıştır.
Türkiye Kamu-Sen ve bağlı sendikalar, çeşitli defalar yaşanan adaletsizlikleri dile getiren basın açıklamaları
yoluyla Hükümet’i uyarsalar da ne
yapılan küçük çaplı eylemlerden ne
de basına verilen demeçlerden bir sonuç alınamamıştır.
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Celal Bayar Bulvarı’ndan yürüyüş

ANAYASAYA AYKIRI GÖRÜŞÜ
Bu arada Nisan ayında TBMM
Adalet Komisyonu gündemine gelmiş olan Kamu Görevlileri, Toplu
Sözleşme ve Grev Kanunu tasarısı,
11 Mayıs 1994 tarihinde TBMM
Anayasa Komisyonu’na sevk edilmiş,
Anayasa Alt Komisyonunda yaklaşık
5 ay bekletilen tasarıya ilişkin komisyon raporu, 25 Ekim 1994 tarihinde
Anayasa Komisyonu Başkanlığı’na
sunulmuştur. Alt Komisyon, raporunda Anayasaya uygunluk açısından
mütalaa verilmesi istemiyle kendisine
gönderilen tasarının tümünün Anayasaya aykırı olduğu görüşüne varmıştır.
MEMURA GREV HAKKI...
Raporda, Anayasanın 51. maddesindeki “işçiler” teriminin kullanılmasına dayanılarak, sendika hakkının
yalnızca işçilere tanındığı; 151 sayılı
ILO sözleşmesinde geçen ifadelerden
memurlara toplu sözleşmeli, grevli
sendikal hak verilmesine ilişkin bir
sonuç çıkarılamayacağı; Anayasanın
53. ve 128. maddeleri değiştirilmeden
memurlara toplu sözleşme; 54. maddesi değiştirilmeden de grev hakkının
verilemeyeceği belirtilmiştir.
Alt Komisyon bununla da yetinmeyerek, tümünü Anayasaya aykırı buldu-
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ğu Hükümet tasarısının yerine toplu
sözleşme ve grev hakkı içermeyen,
1965 tarihinde çıkarılan 624 sayılı
Devlet Kamu Personeli Sendikaları
Kanunu benzeri 23 maddelik etkisiz
bir metin hazırlamış ve Anayasa Komisyonuna sunmuştur.
Alt Komisyonun hazırladığı rapor ve
yeni kanun metni memur sendikalarının büyük tepkisine neden olmuştur. Özellikle 1994’ün Haziran ayında tasarının Anayasaya aykırı olduğu
görüşünü dile getiren Alt Komisyon
Başkanı Coşkun Kırca başta olmak
üzere komisyon üyelerine tasarının
Anayasaya aykırı olmadığı yönünde
uyarılarda bulunulmuş, dönemin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Nihat Matkap ziyaret edilerek, tasarı ile
ilgili endişeler dile getirilmiştir.
MİTİNG KARARI...
Yaşanan gelişmeler, toplumun tüm
kesimlerinde memurlar lehine bir
kamuoyu oluşmasını sağlamış, memurların içinde bulunduğu olumsuz
şartlar, geniş kitleler tarafından daha
net algılanmıştır.
Bunun üzerine 5 Ekim’de
toplanan Türkiye Kamu-Sen Başkanlar Kurulu, 30 Nisan-1 Mayıs
1994 tarihlerinde yapılan Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısında

alınan miting kararının, 17 Aralık
1994’te uygulanacağını açıklamıştır. Yapılan açıklamada, Hükümet’in
yanlış icraatlarının bir protestosu
mahiyetinde geçecek olan mitinge
katılım için bölge toplantıları yapılacağı; 100 bin kişinin katılmasının
beklendiği mitingin, şimdiye kadar
gerçekleştirilen en büyük miting olacağı, miting için 200 bin el ilanı ve
afiş dağıtılacağı belirtilmiştir.

17 Aralık 1994 tarihinde gerçekleştirilecek mitingin duyurusunda şu ifadelere yer verilmiştir:
Hükümet’in yanlış ücret politikasına dur demek için,
Memur güvencesinin hayata
geçirilmesi için,
5 Nisan kararlarının yükünü
atmak için,
617 bin liralık komik zamma
“hayır” demek için,
Grevli-toplu sözleşmeli sendikal hakların en kısa zamanda
verilmesi için, tüm memurları
meydanlara bekliyoruz.
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TÜRKİYE KAMU-SEN
Bununla birlikte miting konusunda destek almak üzere,
Türkiye Kamu-Sen ve bağlı
sendikaların genel başkanları,
30 Kasım’da Cumhurbaşkanı
Süleyman Demirel’i ziyaret ederek, konu hakkında bilgi verdiler.
Cumhurbaşkanı ise sendika konusunu yakından takip ettiğini,
Ocak 1995’ten itibaren tasarının

Devlet organizasyonu içerisinde beyin gücünü temsil
eden memur, bütün toplum
kesimlerine hizmet sunmak
gibi önemli bir misyonun sahibidir. Bu itibarla tarihin her
döneminde saygın bir sosyal
statü ve sosyo-ekonomik konuma sahip olmuştur.
Ancak bugün gelinen noktada
4 kişilik bir aile için asgari geçinme standardının 18 milyon
TL olmasına karşılık; memurun genel maaş ortalaması,
7 milyon TL, yüzde 50’sinin
ortalaması 4,2 milyon TL ve
binlerce memur halen 3,5 milyon TL maaşa talim etmektedir. Bir gecekondu kirasının
dahi 3 milyon TL olduğu bu
hayat şartlarında, yoksulluk sınırının ¼’üne tekabül eden bu
komik maaşla memur, hangi
temel ihtiyacını karşılayabilecektir?
İşsizliğin hat safhaya ulaştığı
ülkemizde; köftecilik, kokoreççilik, seyyar satıcılık, inşaat
işçiliği, taksi şoförlüğü, otel
kâtipliği gibi ilave işler bulabilen memur, şanslıdır. Netice
itibariyle yıllardan beri ekonomik ambargo ile ablukaya
alınan memur, 5 Nisan kararlarıyla, tam bir ekonomik
soykırıma tabi tutulmuştur.
Zira fetva makamlarının, memuru “zekât verilebilecek”
muhtaçlardan sayan fetvaları,
bu durumu dinen de teyit etmektedir.
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Kaynak
yetersiz mi?

Nereden
nereye..

ele alınarak yasalaşması gerektiğini ifade etti. Yeni yılda memur maaşlarının önemli oranda
artırılmasını beklediğini belirten Demirel, gerçekleştirilecek
mitingde memurların tahriklere
kapılmaması yönünde, Konfederasyon yetkililerine uyarılarda
bulundu.
Daha sonra sendika başkanları

tüm illeri ve büyük ilçeleri ziyaret ederek, mitinge katılım sağlamak amacıyla yoğun bir çalışma yaptılar. Konfederasyon aynı
zamanda miting öncesinde bir
bildirge hazırlayarak, mitingin
alt yapısını oluşturdu. Ülke çapındaki tüm memurlara ulaştırılması amacıyla hazırlanan bildirgede, şu ifadeler yer alıyordu:

Bu, apaçık bir bahanedir. Zira memur; radikal vergi
politikaları uygulanmadığı için toplanması gereken vergilerin ancak yüzde 30’unun tahsil edilebildiğini, ülke
kaynaklarının iktidar yandaşı hatırlı çevrelere çeşitli
adlar altında nasıl peşkeş çekildiğini, yine devlet yapısı içerisinde adeta yol haline gelen israf ve savurganlık
mekanizmasıyla kaynakların nasıl heba edildiğini çok
iyi bilmektedir.

Vergi gelirinin
yüzde 70 gibi bir
kısmını yüklenen
çalışan kesim,
GSMH’ dan yüzde 14 gibi komik bir pay alırken; vergi gelirinin yüzde 30’unu yüklenen
hatırlı kesimler ise GSMH’dan
yüzde 86’lık aslan payını almaktadır.
Memura gelince yok
olan kaynaklar; işçiye, sanayiciye, taban fiyatlara, batık banka
ve şirketlerin kurtarılmasına, israf ve savurganlığa ve seçim yatırımlarına gelince acaba birden
nasıl var oluveriyor?
Bugün kamuda çalışan işçilerin ücret ortalaması 19
milyon TL’dir. Aynı kurumda
genel müdür 20 milyon TL, şoför 25 milyon TL, temizlik işçisi
20 milyon TL, formen 33 milyon TL, sondar 32 milyon TL,
bekçi 19 milyon TL ve geçici
işçi 16 milyon TL almaktadır.
Başbakanlık müsteşarının 32
milyon TL, diğer bakanlık müsteşarlarının 22 milyon TL maaş
almalarına karşılık, kamuda 102

milyon TL ücret
alan sendikalı işçimi bu?
ler vardır.
Yine 1994 mali yılı
bütçesinde 1 milyon 668 bin
memur için 254 trilyon TL ödenek ayrılırken 592 bin işçi için
ise 202 trilyon TL ayrılmıştır.
Netice itibariyle beyin gücünü temsil eden memur, sosyoekonomik yönden maiyetinde
çalışan ve genel olarak kas gücünü temsil eden işçinin çok
gerisinde bırakılmıştır. Nitekim
bugün yüzde 90 ilkokul mezunu
işçilerin memur olmamak için
TBMM’ne yürümeleri, memurun geldiği noktayı gösteren
ciddi bir ibret vesikasıdır.

ADALET
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KİYE
TÜRMU-SEN
KA ruluş sü...
ku öykü
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SADECE EKONOMİK
SOYKIRIM MI?
Ekonomik olarak yaşayamaz hale
gelen memur, hukuk dışı, keyfi, şövenist uygulamalarla her türlü hukuki
güvenceden de yoksun bırakılmıştır.
Politik hırs ve kaprisleri tatmin uğruna bakkalın, manavın ve sıradan parti
yandaşlarının oyuncağı haline gelen
memur, sürgün ve kıyımlarla canından bezdirilmiştir.
Aktif memuriyet hayatında sefilleri
oynayan memur, emeklilik döneminde bir pir-i fani olarak kimsesizliğe ve
kaderine terk edilmektedir. Yine bugün memur ailesi, başta yetersiz beslenme olmak üzere; bir yandan temel
ihtiyaçlarını karşılayamama, diğer
yandan maruz kaldığı hukuk dışı ve
şövenist baskı ve zulümlerin yol açtığı
ciddi ve yaygın fizyolojik ve psikolojik hastalıkların tehdidi altındadır.
Nitekim stres günümüzde yaygın ve
tipik bir memur hastalığı haline gelmiştir. Son yıllarda stresin yol açtığı
kalp krizi ve hipertansiyondan, çok
sayıda memur hayatını kaybetmiştir.
Evine bir kuru ekmeği dahi almakta acze düşen memurun ilaç katılım
paylarının yüzde 20’den yüzde 50’ye
çıkarılması adeta bir ölüm fermanıdır.
Ve bugün memur can güvenliği yönünden de ciddi bir tehdit altındadır.
Politik telakkilerle istekleri dışında
terörün yoğun olduğu bölgelere tayin
edilen başta öğretmen, sağlıkçı, din
adamı ve polis olmak üzere yüzlerce
memur ömrünün baharında teröre
kurban verilmiştir.
Ve memur, bütün problemlerin çözümünde anahtar rolü oynayacak
olan sendikal haklardan da mahrum
bırakılmıştır. Açık vaatlerine rağmen
bugünkü Koalisyon Hükümeti de
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sendikal haklar konusunda tam bir
kör sükût içersindedir. Terörü teşvik
ve tahrik suçundan cezaevlerinde bulunan 3-5 bölücü hainin affı için bir
bardak suda fırtına koparanlar 1 milyon 650 bin memurun bütün problemlerinin çözümünde adeta anahtar
rolü olan sendikal haklar konusunda
sükûtu tercih etmektedir.
YEGÂNE ÇÖZÜM YOLU
Bugüne kadar memuru bir politika
metaı ve malzemesi olarak gören siyasal iktidarların, problemlerimizi
çözeceğini zannediyorsak yanılıyoruz. “Hak kuvvetlinindir.” ilkesinin
cari olduğu katılımcı demokratik
yapı içerisinde “haklar” hak edildiği
için birilerinin lütfu ile değil ancak
demokratik mücadele ile elde edilebilmektedir.
Hiç şüphesiz memurun problemlerini
de yine memurun kendi iradesi, azmi
ve gücü çözecektir. Bunun da yegâne
yolu; grevli, toplu sözleşmeli sendikal
hakların elde edilmesinden geçer.
OYUNLARA DİKKAT!
Bugünlerde memur hareketinin büyümesini ve ciddi bir güç haline gelmesini önlemek isteyenler, sistemli
ve sinsi bir planı uygulama gayretine
girmişlerdir.
Nitekim geçen aylar içerisinde örneklerini yaşadığımız mühendislerin,
üniversite öğretim üyelerinin, doktorların giriştikleri eylemler neticesinde,
kendilerine bazı hakların tanınmasına ilişkin düzenlemelere gidilmesi
siyasal iktidarın memur hareketini
parçalamaya yönelik planlı bir teşvikidir.
Oysa kamu hizmetleri bir bütündür
ve bu hizmetleri yürüten kamu çalışanlarının problemleri de bir bütün
olarak ele alınmalıdır.
Bunun için de bütün memurlar bir
güç halinde demokratik çözüm aramalıdırlar.
Aksi taktirde birtakım yanlışlıklar
neticesinde, geçmişten bugüne taşınmış olan memurun kendi içerisindeki
meslek ve sınıf taassubu hortlatılarak,
memurun sendikal mücadelesi ciddi
bir yara alacaktır.

FAZİLET MÜCADELESİNE
VAR MISINIZ?
Memur sendikacılığının bugünlere
gelmesinde öncü rolü oynamış olan
Türkiye Kamu-Sen, 11 sendikası,
550 şubesi, 711 temsilciliği ve 390
binin üzerinde üye sayısı ile bugün
Türkiye’nin yegâne memur konfederasyonudur. Türkiye Cumhuriyeti
Devleti’nin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünden asla taviz
vermeyen; çalışan, üreten, yol gösteren ama mutlaka hak ettiğini almasını bilen, sorumlu sendikacılık anlayışı ile memurun makûs talihini kırma
yolunda bugüne kadar sürdürdüğü
fazilet mücadelesini bundan böyle de
tüm bir azim ve kararlılık içerisinde
sürdürmeye devam edecektir.
Bu itibarla, Türkiye Kamu-Sen,
17 Aralık 1994 Cumartesi günü
saat 12.00’de Ankara’da Tandoğan
Meydanı’nda “Sürgüne, Kıyıma ve
Ekonomik Soykırıma Son” konulu
bir miting ve yürüyüş düzenlemiştir.
Ankara Valiliği’nin 30.11.1994 tarih
ve 05-235-94 sayılı müsaadesi ile düzenlenmiş olan bu miting; memurun
mücadele sürecinde tarihi bir önem
arz etmektedir.
Zira önümüzde halen TBMM’de
müzakere edilmekte olan hem 1995
mali yılında memurlara verilecek
maaş zammını da ihtiva eden Bütçe
Kanunu hem de memur sendikaları kanun tasarısı gibi çok önemli iki
güncel konu vardır.
Bu derece ciddi bir misyonu olan 17
Aralık Mitingi, şayet yüz binlerce
memurun katılımı ile yapılabilirse bu
birlik, beraberlik ve dayanışma içerisindeki memurun ne denli güçlü bir
demokratik baskı unsuru olduğunu
gösterecektir.
Bu, memurun birlik, beraberlik ve
gücünü göstermek için de tarihi bir
fırsat olacaktır.
O Halde!
İdari elemanıyla, teknik elemanıyla,
denetim elemanıyla, sağlık elemanıyla, yargı elemanıyla, güvenlik elemanıyla, hizmetlisiyle, sözleşmelisiyle,
emekli, dul ve yetimiyle… vb.
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Bütün memurlar, emekli dul ve yetimler!
Aziz Türk milleti,
-Haysiyetli ve insanca bir yaşam için
- Ekonomik soykırıma “dur!” demek
için
- Şövenist baskılara, sürgün ve kıyımlara “dur’” demek için
- Eşit işe eşit ücret için
- İtilip horlanmaktan kurtulmak için
- Birinci sınıf vatandaş olmak için
- Siyaset serbestîsi için
- Devletimizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için
- Hükümetlerin değil devletin memuru
olmak için
- Topyekûn kalkınmamız için
- Yasaksız ve gölgesiz bir demokrasi
için
- Çağdaş, memura güven esasına dayalı
bir personel rejimi için
- Ve bütün problemlerimizin anahtarı
toplu sözleşmeli, grevli sendikal haklarımızı elde etmek için
Eş ve çocuklarımızla; konu-komşu
ve yakınlarımızla; ellerimizde Türk
bayrakları ile 17 Aralık 1994 Cumartesi günü saat 12.00’de Tandoğan
Meydanı’nda buluşalım.
GELİN BİRLİK OLALIM,
İŞİ KOLAY KILALIM!”
Türkiye Kamu-Sen tarafından
8 Aralık günü yapılan basın açıklamasında da mitingin gerekçeleri anlatılıyor, organizasyon hakkında bilgi
veriliyordu.
Buna göre mitingde 30 bin Türk
bayrağı dağıtılacak, bayan memurlar
tencere-tava gösterisi yapacak, memur çocuklarının “ekmek istiyoruz”,
“yaşamak istiyoruz” konulu gösterisi sergilenecek, balonlara bağlanacak maaş bordrolarının yakılmasıyla
Hükümet’in memur politikaları protesto edilecekti.
5 Nisan kararlarının memurlar üzerinde yarattığı etki, yalnızca Türkiye Kamu-Sen tarafından
değil diğer memur örgütlenmeleri
aracılığıyla da protesto ediliyordu.
Bu amaçla 1 Ekim 1994 günü
İstanbul’da toplanan Kamu Çalışanları Sendikaları Platformu ve EŞGÜ-
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Celal Bayar Bulvarı’na doğru yürüyüşe geçmeye
hazırlanan memurlar...

DÜM de yapılacak eylem ve etkinlikleri tartışmış; gelecek 3 ay içinde
gerçekleştirilecek eylemler belirlenmişti. Eylem takvimine göre Aralık
ayı içerisinde 11 Aralık’ta Samsun
ve Adana; 25 Aralık’ta ise İzmir, İstanbul ve Ankara’da mitingler yapılacaktı. Ancak Türkiye Kamu-Sen’in
17 Aralık’ta 100 bin kişi ile yapmayı
planladığı miting karşısında, bir anda
eylem takvimi değiştirildi ve Türkiye
Kamu-Sen eyleminden hemen 3 gün
sonra, 20 Aralık 1994 günü iş bırakma ve kitlesel basın açıklaması eylemi
yapılması kararlaştırıldı.
Olumsuz hava ve yol şartlarına, Kamu Çalışanları Sendikaları
Platformu’nun 17 Aralık mitinginin
etkisini azaltmak amacıyla, hemen 3
gün sonrası için planlarında olmayan
iş bırakma kararına, basının özellikle
17 Aralık mitinginden hiç söz etmeden, kitleleri 20 Aralık eylemine yönlendirme çabalarına, bazı televizyon
ve radyo kanallarının mitingin ertelendiğine dair asılsız haberler yapmasına, taşradan gelen memurların il ve
ilçelerinde emniyet güçleri tarafından
alıkonulmasına rağmen engellenemeyen miting, 17 Aralık günü büyük
bir coşkuyla gerçekleştiriliyordu.
Sendika başkanlarının Anadolu gezisinde “Paranız yoksa yorganınızı satın gelin!” çağrısı, Ankara Tandoğan
Meydanı’nda toplanan 100 bini aşkın
memurla karşılık bulmuştu. Ayrıca
Ankara’nın girişlerinde 200 kadar

otobüs, çeşitli engellemelerle şehre
giriş yapamamış ancak yürüyüşe katılabilmişlerdi.
Türkiye’nin dört bir yanından gelen
memurlar, önce Konfederasyon Genel Merkezi ve etrafında toplandılar.
Daha sonra Tandoğan Meydanı’na
doğru yürüyüşe geçildi.
Bir gün önce yağan kar nedeniyle bembeyaz olan miting alanı, kısa
sürede çamur deryasına dönüştü. Bu
olumsuzluklara dondurucu soğuk da
eklendiğinde, 100 bin kişilik mitingin anlamı daha da büyüyordu.
Tandoğan’da bir araya gelen memurlar, miting saatini beklerken davul
zurnaların çalınıp halay çekilmesi,
boş tencerelerin birbirine vurulması
miting alanını bayram yerine çeviriyordu.
Bir anlamda şaha kalkan memurlar
“Sürgüne, kıyıma son!”, “Enflasyona
ezildik!” sloganlarıyla artık sıkıntıların sineye çekilmeyeceğini gösteriyordu.
Evlerinden boş tencerelerini alıp gelen kadın memurlar ise “Başbakan
bacım, memurum açım!” diyordu.
Saatler 11.30’u gösterdiğinde miting
alanı mahşeri bir kalabalıkla dolmuş,
alana sığmayan memurlar, Celal Bayar Bulvarı’na taşarak, alkışlar ve sloganlarla Hükümet’i protesto etmeye
başlamıştı. Binlerce Türk bayrağı,
pankart, flama, döviz, dev bir Atatürk
posteri ve enflasyon canavarı ile miting adeta bir festivali andırıyordu.
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Saat 12.00 sularında saygı duruşu ve
İstiklâl Marşı anonsunun ardından
önce derin bir sessizlik geldi; ardından gök gürültüsünü andıran bir coşkuyla milli marşımız okundu.
Türkiye Kamu-Sen Genel Sekreteri
Harun Önder, Konfederasyona bağlı
sendikaların genel başkanlarını tek
tek tanıtarak, hazırlanan platforma
çağırdı.
Ali Işıklar mitingde yaptığı konuşmada Hükümet’i sert bir dille eleştiriyordu.
Memurun sofrasına göz diken, memuru memur olduğuna pişman eden,
insafsız ve zalim iktidarı protesto
ederek sözlerine başlayan Işıklar, dört
kişilik bir ailenin insanca yaşaması
için 20 milyon 998 bin TL’ye ihtiyaç
duyduğunu; ama ortalama memur
maaşının 7 milyon 280 bin TL olduğunu belirterek memurların yarısının
maaşının asgari ücretin altında kaldığı için asgari ücret farkı ödenmek
durumunda kalındığını söylüyordu.
“Daha düne kadar memur olmak
isteyen işçiler, bugün meclise yürüyor. ‘Bizi memur yapmayın!’ diyorlar. Bu Hükümet sayesinde memurluk utanılacak, acınacak bir meslek
oldu. İşte yaptığınız iş bu. Memuru,
memur olduğuna pişman ettiniz.
Sizleri kamuoyu önünde tekrar protesto ediyorum.” diyerek, Başbakan
Tansu Çiller ve Başbakan Yardımcısı
Murat Karayalçın’a sesleniyordu.
Memurların Hükümet’e güveninin
kalmadığını belirten Işıklar konuşmasında, Hükümet’i memur düşmanı
ilan ediyor ve “Siz memurun en büyük düşmanısınız. Memurlar sizin
yüzünüzden Türk milletine hizmet
veremiyor. Çünkü memurun mutfağı yanıyor. Artık büyük şehirlerde
görev yapan memur ancak büyük
şehre bağlı ilçelerde ev bulabiliyor.
Böyle bir memur nasıl hizmet edecek? Devlet hizmetlerinin aksamasının tek sorumlusu Hükümet’tir.
Halkımız bizi yanlış anlamasın. Biz
sizlerden biriyiz. Sizin için varız.
Ama bu Hükümet, memurun sizlere hizmet etmesini engellemiştir.”
diyordu.
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Genel Başkan,
memurların devlet
yerine hükümete
hizmet eder hale
getirilmesini ise şu
sözlerle eleştiriyordu:
“Soframızdaki birkaç dilim ekmeğe,
birkaç zeytine göz
diktikleri yetmiyormuş gibi parti
şovenizmi
uğruna, parti memurluğu uğruna
bu kışta kıyamette
memurlar oradan
oraya sürgüne
gönderilmektedir.
Sayın Çiller ve Sayın Karayalçın! Ne
istiyorsunuz memurdan; bu husumetiniz nedendir?
On binlerce
memur ailesinin
hayatı ile sağlığı
ile oynama hakkını size kim verdi?
Yani illa DYP ve
SHP’ye hizmet mi edecek?
Memurlar sizin köleniz mi? Mecbur muyuz sizin partinize hizmet
etmeye?
Buradan açıkça söylüyorum.
Bizi kimse parti memuru yapamaz.
Biz devlet memuruyuz…
Biz hancıyız, siz yolcusunuz.
Sizin gibi çok hükümet geldi geçti.
Sizi uyarıyorum, memurlarla uğraşmayın. Memurlarla oynayanın sonu
hüsrandır.”
Bütün memurları Türkiye Kamu-Sen
çatısı altında birleşmeye davet eden
Ali Işıklar; memurların, parçalanmaması ve amacı memurun sorunlarını
çözmek olmayan sendikalara itibar
etmemesi gerektiğini belirtiyordu.
Sendika yasasının Ocak ayı içerisinde
öncelikle ele alınmasını isteyen Işıklar, “Meydanları doldurmamızı bekliyorsanız; işte doldurduk. Oraya
gelmemizi bekliyorsanız; oraya da
geliriz: Artık uyuyan dev uyanmış-

Memurlar miting alanına doğru yürürken

tır. Bu devin karşısında direnmeniz
mümkün değildir.” diyordu.
Genel Başkan, alana toplanan 100
bin memura hitaben, “Söz vermenizi
istiyorum. Maaşlarımız artmazsa ve
Ocak ayında sendika yasamız çıkmazsa Ankara’yı bu insafsız iktidara
dar etmeye var mısınız?” diye sordu.
Ali Işıklar, miting konuşmasının sonunda bu eylemin bir başlangıç olduğunu, istekleri yerine gelmediği
takdirde bu büyük kalabalığın nelere
kadir olduğunu iktidarın da göreceğini belirtiyordu.
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı
Ali Işıklar’ın konuşmasından sonra,
mitinge katılan memurlar, Celal Bayar Bulvarı’nı takip ederek Kurtuluş
Meydanı’na kadar yürüdü.
Yürüyüş sırasında mitinge katılan
memurların Celal Bayar Bulvarı’nı
baştan sona doldurduğu görüldü.
Bu, aynı zamanda o güne kadar yapılan en büyük memur mitingi olmuştu.
EYLÜL 2012
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TÜRKİYE KAMU-SEN
AKP’Lİ ZEYNEP ARMAĞAN BİRİNCİ...
CHP’li Mahmut Tanal, taşıt
masraflarını düşürmek için son
iki dönemdir makam aracı satın
almak yerine kiralama yöntemini
tercih eden Meclis’te, makama
tahsisli araçların yakıt harcamalarını gündeme taşıdı. Tanal, Meclis
Başkanı Cemil Çiçek’e, 24. dönem parlamentosunun ilk yılında
komisyon başkanlarının kullandıkları makam araçlarının ne kadar yakıt masrafı olduğunu sordu.
Tanal’ın önergesine Çiçek adına
yanıt veren AK Partili TBMM
Başkanvekili Mehmet Sağlam’ın
açıkladığı bilgiler TBMM İhtisas
ve Uluslararası Komisyon başkanları için aylık 2 bin lira bedelle
kiralanan 28 makam aracı için
meclis bütçesinden 1 yılda 454
bin liralık harcama yapıldığını ortaya koydu.

KİYESEN
R
Ü
T MUKA uluş ü...
kur öyküs

M

ÖLÜ

2. B

Sağlam’ın verdiği bilgiye göre,
yakıt masrafı dikkate alındığında
makam aracını en fazla kullanan
isim Akdeniz İçin Birlik Parlamenter Asamblesi Türk Grubu
Başkanı Zeynep Armağan Uslu
oldu. Uslu’nun makam aracının 1 yıllık yakıt harcamalarının
TBMM’ye faturası 30 bin 887
lira oldu. Uslu’yu 25.4 bin liralık
yakıt harcamasıyla Akdeniz Parlamenter Asamblesi Türk Grubu
Başkanı Ziyaettin Akbulut izlerken, TBMM Milli Eğitim Komisyonu Başkanı Nabi Avcı da
24.6 bin liralık yakıt faturasıyla
üçüncü sırada yer aldı. Bu rakamlara göre Meclis, Uslu, Akbulut ve
Avcı’nın makam araçları için aylık
ortalama 2 bin liralık yakıt faturası öderken, AB Uyum Komisyonu
Başkanı Sayım Tekelioğlu ise
1 yılda sadece 6.4 bin liralık yakıt
masrafı çıkarttı.

Sağlam’ın yanıtı, TBMM Plan
Bütçe Komisyonu Başkanvekili
S. Sadi Bilgiç’e de makam aracı
tahsisi edildiğini de ortaya koydu.
Komisyon Başkanı Lütfü Elvan’ın
makam aracı için 1 yılda 20 bin
464 lira yakıt harcaması yapan
Meclis, Başkanvekili Bilgiç için
de 15 bin 464 liralık yakıt masrafını üstlendi. Böylece TBMM
Plan Bütçe Komisyon Başkan ve
Başkanvekili’nin yakıt harcamasının Meclis’e 1 yıllık faturası 30
bin liraya yaklaştı.
Benzin rekoru Akdeniz İçin Birlik Parlamenter Asamblesi Türk
Grubu Başkanı Zeynep Armağan
Uslu’da.
AK Parti Şanlıurfa Milletvekili
olan Uslu, Başbakan Erdoğan’ın
Meclis grubunda yaptığı konuşmada gözyaşlarını tutamamıştı.
(VATAN)

Mitinge katılan memurlar, Kurtuluş Meydanı’na yürüyor...

Miting ve yürüyüş sırasında,
“Başkan meclise. Ellere var
da bize yok mu? Sadaka değil toplu sözleşme. Ana baba
dediler, hakkımızı yediler.
Tansu ana, hani bana? Sendika hakkımız, söke söke alırız. Memuruz, haklıyız, kazanacağız! İşte memur, işte
sendika! Hükümet şaşırdı
sabrımızı taşırdı. Vur vur inlesin Hükümet dinlesin. Bütün memurlar omuz omuza.
Memur burada, Hükümet
nerede? Eşit işe eşit ücret.
Sürgüne, kıyıma, soyguna
son. Vergi adaleti istiyoruz.
Rüşvet değil hakkımızı isteriz. Hükümet güdümlü
sendikaya hayır!” şeklinde
sloganlar atan memurlar;
“Ağlaya ağlaya gözümde yaş,
çocuklara evde aş kalmadı.
Sendika hakkımız; ya alacağız, ya alacağız. Çıldırmaya
az kaldı. Memur Somali’ye
döndü, cenazesi aç gömüldü.
617 bin lira verdiler, o paraya
Kırat’a nal alsınlar. Türküm,
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doğruyum, çalışkanım; memurum, açım. Zulüm bizi
yıldıramaz. Adil bir paylaşım
istiyoruz. Zengine bonfile,
memura boş file. Gücüme
gidiyor böyle yaşamak.” yazılı
pankart ve dövizler taşıdılar.
Diğer memur örgütlerinin
eylemlerinin aksine hiçbir
bölücü sloganın atılmadığı, pankartların, sloganların,
dövizlerin yalnızca memur
sorunlarına değindiği; hiçbir
siyasi parti ya da kuruluşun
desteklemediği ve yalnızca
memurların katıldığı büyük
miting, olaysız bir şekilde
sona erdi.
Miting kortejinin önü Kurtuluş Meydanı’na ulaştığında
arka kısmı henüz miting alanından çıkmamıştı. Kurtuluş
Meydanı’nda toplanan memurlar, İstiklâl Marşını okuduktan sonra geldikleri il ve
ilçelere dönmek üzere tekrar
yola koyuldular.
17 Aralık öncesinde Türkiye Kamu-Sen’in mitingine

hemen hiç değinmeyen basın kuruluşları, 100 binin
üzerinde memurun katıldığı
mitingin ertesi günü, haberi
manşetten vermek zorunda
kalıyor; eylem, basında büyük
yankı uyandırıyordu.
Miting öncesindeki son altı
aylık dönem, memur sendikacılığı açısından son derece
durgun geçmişti ancak bütün
olumsuzluklar ve engelleme
çabalarına rağmen beklenenin
üzerinde bir katılımın gerçekleştiği miting, Türkiye KamuSen çevrelerinde “17 Aralık
Diriliş Mitingi” olarak adlandırılacaktı.
Daha önce Konfederasyon
temsilcileri ile görüşmeye yanaşmayan Hükümet yetkilileri ve diğer siyasi parti liderleri,
mitingin ardından adeta Türkiye Kamu-Sen önünde sıraya giriyor, Başbakan ve siyasi
parti liderleri birbiri ardına
Türkiye Kamu-Sen yetkilileri
ile görüşme taleplerini iletiyorlardı.

Makam araçlarının
yıllık yakıt gideri
454 bin TL...

Rekor
AKP’li
vekillerde

Memura,
emekliye
gelince para yok
ama onlara var...

as ve ulusTBMM’de ihtis
yon başlararası komis
mlarına
kanlarının maka yıllık
n1
tahsisli araçları
larının
yakıt harcama
54 bin
clis’e faturası 4
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Türkiye Kamu-Sen
Hukuk Danışmanı

KAMUTÜRK

mahkeme kararından kaynaklanması halinde; ihlali ortadan kaldırmak amacıyla dosya yeniden
yargılama yapılmak üzere ilgili
mahkemeye geri gönderilecektir.
Yeniden yargılama yapılmasına
gerek görülmemesi halinde ise,
başvuran lehine tazminat veya genel mahkemede dava açılması yolu
gösterilecektir. Ayrıca; başvurunun incelenmesi safhasında temel
hakların korunması için zorunlu
görülen tedbirler mahkeme tarafından re’sen veya talep üzerine
alınacaktır. Mahkeme tedbire karar vermesi halinde 6 ay içerisinde
karar esastan verilecektir.
- Bireysel başvuru hakkını açıkça kötüye kullandığı tespit edilen
başvuranlar aleyhine, yargılama
giderleri ile birlikte, ayrıca ikibin
Türk Lirasından fazla olmamak
üzere disiplin para cezasına hükmedilebilir. Hükmü belirtilen kanunda yer almaktadır. Başvurunun
neye göre kötüye kullanıldığına
ilişkin bir kıstas kanunda bulunmamaktadır.
- Bireysel başvuru hakkının başlaması ile birlikte, yalnızca; bu tarihinden sonra kesinleşen nihai işlem ve kararlar aleyhine yapılacak
bireysel başvuruları incelenecektir.
Belirtilen tarihten önce kesinleşen
kararlara karşı bireysel başvuru
imkânı söz konusu olmayacaktır.
Sonuç olarak; kişilerin Anayasa
Mahkemesi’ne bireysel başvuru
imkanına kavuşması ülke içinde
konunun AİHM gibi mekanizmalara taşınmadan çözümü noktasında bir öneme sahiptir. Ancak;
ön görülen sisteme dair teknik endişeler hukuk otoriteleri tarafından yoğun olarak tartışılmaktadır.
Uygulamanın hayata geçmesi ile
sistemin işlerliği ve verimi konusu
net olarak görülecektir.
EYLÜL 2012
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Anayasa Mahkemesi’ne,
bireysel başvuru 24 Eylül
Pazartesi günü başlayacak

mesi kararları ve Anayasanın yargı
denetimi dışından bıraktığı hususlar bireysel başvuru hakkı kapsamı
dışındandır.
- Kanun metninde dikkat çekici
başka bir husus düzenleyici işlemlerinde belirtilen kapsam dışında
yer almasıdır. Bilindiği üzere; idarenin düzenleyici işlemleri, kanunun uygulamasını göstermek amacıyla normlar hiyerarşisine göre
tesis edilen, tüzük, yönetmelik, genelge, talimat gibi idari işlemlerdir.
Bu gibi düzenleyici işlemlere karşı
doğrudan Danıştay’da dava açılabildiği şekilde, Anayasa mahkemesinde doğrudan bireysel başvuru yolu ile dava açılamayacaktır.
- Yine Kamu tüzel kişileri bireysel
başvuru yapamayacak, özel hukuk
tüzel kişilikleri ise, yalnızca kendi
tüzel kişiliklerine ilişkin haklarının ihlal edildiğini öne sürerek
başvuruda bulunabileceklerdir.
- Bireysel başvurular mahkemeler
veya yurt dışı temsilcilikler vasıtasıyla, başvuru yollarının tüketildiği, başvuru yolu yoksa ihlalin öğrenildiği tarihten itibaren 30 gün
içerisinde yapılacaktır. Yine her
dava başvurusunda olduğu gibi,
Anayasa Mahkemesi’ne bireysel
başvuru halinde de harç alınması
söz konusu olacaktır.
- Anayasa Mahkemesi incelenmek
üzere önüne gelen dosya üzerinde; kabul edilebilirlik veya kabul
edilmezlik incelemesi yapacaktır.
Oybirliği ile alınan kabul edilmezlik kararları kesinlik içerecektir. Kabul edilebilirlik kararı içeren
başvurular komisyonca dosya üzerinden incelecektir. Gerekli gördüğü takdirde duruşma yapacaktır.
Anayasa Mahkemesi’nin inceleme
yapan bölümlerinin yetkisi temel
hakların ihlal edilip edilmediğine ilişkindir. Temel hak ihlalinin

KAMUTÜRK

Anayasa
Mahkemesi’ne
bireysel başvuru
başlıyor...

Bilindiği üzere; 12 Eylül 2010 tarihli 5982 sayılı “Türkiye
Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile Anayasanın 148. Maddesinde
değişiklik yapılmış, belirtilen kanun maddesinde; “Herkes,
Anayasada güvence altına alınmış temel hak ve özgürlüklerinden, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamındaki
herhangi birinin kamu gücü tarafından, ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesine başvurabilir.
Başvuruda bulunabilmek için olağan kanun yollarının tüketilmiş olması şarttır.
Bireysel başvuruda, kanun yolunda gözetilmesi gereken
hususlarda inceleme yapılamaz.
Bireysel başvuruya ilişkin usul ve esaslar kanunla düzenlenir.” Hükmüne yer verilmiştir.
Esas itibariyle, belirtilen Anayasa değişikliğinin çıkış noktası, AİHM’e yoğun başvuruların söz konusu olması, bu başvurulara ilişkin iç hukuk yollarının etkin bir yol olarak kullanılmamasıdır. Yapılan değişiklik ile yeni bir iç hukuk yolu
oluşturulmuş, AİHM’e bireysel başvuruların sayısı azaltılmaya
çalışılmıştır.
Konunun yeni olması, alt düzenleme normu niteliğindeki ilgili yasanın yürürlüğe girmemesi nedeniyle; kamuoyunda farklı
bir algı ortaya çıkmış, vatandaşlar yeni bir hakkın kullanımını
tesis etmek amacıyla Anayasa Mahkemesi’ne yoğun bir başvurularda bulunmuştur.
Nihayet; Anayasa hükmünün icrasını sağlamak uygulamaya
ilişkin esasları ortaya koymak üzere; 3 Nisan 2011 tarihinde,
6216 sayılı Kanun Resmi Gazetede yayımlanarak, yürürlüğe
girmiştir. Belirtilen kanuna göre, Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru hakkı 24 Eylül 2012 pazartesi gününden itibaren yürürlüğe girecektir.

Anayasa Mahkemesi’ne bireysel
başvuru hakkını düzenleyen 6216
sayılı kanun hükümleri incelendiğinde;
- Kişilerin, Anayasa metninde düzenlenen ve güvence altına alınan
temel hak ve özgürlüklerden Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve
buna ek Türkiye’nin taraf olduğu
protokoller kapsamındaki herhangi birinin kamu gücü tarafından,
ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa
Mahkemesi’ne başvuru hakkından
yararlanabileceği hükme bağlanmıştır. Buna göre, temel hak ve
özgürlüklerin ihlali bireysel başvuru bakımından temel esas olarak
belirlenmiştir.
- Bireysel başvurunun gerçekleşmesi için gereken koşulardan bir
diğeri, idari ve adli yargı yolunun
bireysel başvuru yapılmadan önce
tüketilmesidir. Yani kişi, bir hak
ihlali ile karşı karşıya ise, öncelikle hak ihlalinin niteliğine göre
adli ve idari yargıda mahkeme ve
olağan yargı yollarını tüketecektir.
Bu aşamadan sonra ancak Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru imkânını kullanacaktır. Daha
önce, iç hukuk yolunu tüketmiş
olan bir vatandaşın AİHM gitmesi için başkaca bir aşamaya gerek
yokken, Anayasa değişikliği ile,
Anayasa Mahkemesi’ne başvuru
sonrası AİHM başvurma imkanı
ortaya çıkmıştır.
- Kanunda bireysel başvuru hakkı
tanınmayan durumlar açıklanmıştır. Buna göre; yasama işlemleri
hakkında bireysel başvuru hakkı
tanınmamıştır. Yasama organının
tasarrufu ile gerçekleşen, kanun
KHK gibi düzenlemelere karşı
kimlerin Anayasa Mahkemesine
doğrudan iptal davası açabileceği
Anayasanın 150. Maddesinde sayılmıştır. Yine Anayasa Mahke-
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ÇALIŞAN KADIN
çalışan anne...

Esra Ocaklı Yüce

Türkiye Kamu-Sen Basın Danışmanı
larınızın çocuğunuzun yaşına uygun,
onun anlayabileceği dilde olması çok
önemli. Yukarıdaki örnekte de olduğu
gibi, eğer çocuğunuz 2, 3 yaşlarında ise
bilimsel bir dille sorularını yanıtlamanız zor olacaktır. Mesela “Oyun oynayabilmen için seni hareket ettirecek,
ellerini kollarını oynatmanı sağlayacak, oyuncaklarını tutmana yardımcı
olacak bir şeylere yani yemeğe ihtiyacın var” diyebilirsiniz. Tabi bu yanıt
da yeterli gelmeyip yeni bir soru gelme
olasılığı çok büyük.
Ayrıca, kendinizi her zaman çocuğa
cevap vermek zorunda hissetmeyin.
Her sorunun yanıtının bilinemeyeceği
gerçeğini çocuğunuzdan da saklamayın. “Bunu bilmiyorum, ama istersen
birlikte öğrenelim” ya da “emin değilim” cümlelerini kurmaktan çekinmeyin.
Buradaki asıl amaç çocuğunuzun araştırmacı ruhunu kaybettirmemek, onun
öğrenme şevkini kırmamak. Daha da
önemlisi sorularının yanıtının anne ve
babasından alamasa da doğru bilgiye
ulaşması için sizden destek alabileceğini bilmesidir. Anne baba olarak sizin
en önemli göreviniz ise, onu öğrenmekten zevk alacak şekilde yönlendirmek ve araştırmacı olması için motive
etmektir.
Bunu yapmak için bir çok alternatif
yol var. Çocuğunuza araştırma alanları oluşturmayı ihmal etmeyin; yaşına
uygun kitap, ansiklopedi, denetimli
internet… gibi.
Eğer anne baba olarak bu konuda ye-

terli hassasiyeti göstermezseniz bakın neler olabilir?
“Şimdi sırası değil, sonra
anlatırım”, “Çok yorgunum, biraz sonra” şeklindeki yaklaşımlar çocukların
hayal kırıklığı yaşamasına,
kendilerini yetersiz hissetmelerine, kaygı yaşamalarına, sorularının cevaplarını
belki de güvenli olmayan
yollardan öğrenmeye çalışmalarına neden olabilir.
Unutulmamalıdır ki; çocukların soruları aslında
onların iç dünyaları ile ilgili
yaratıcı bir süreçtir. Onlara
bu noktada yardımcı olmak,
çevrelerini keşfetmeye, sorgulamalarını sağlamaya yardımcı olur.
Çocuğunuzla iletişimin devam etmesi
için de önemli bir fırsattır. Küçücük
kafasında dönüp duran soruların yanıtlarını sizden alabileceğini bilmesi
çocuğunuzun size karşı güvenini kat
kat artırır. Çocuğunuza karşı açık ve
net, fazla ve gereksiz bilgi içermeyen
yanıtlar bir adım daha birbirinize yaklaşmanızı sağlar.
Aksi olursa ne olur acaba? Hani hep
yakınırız ya! “Çocuğum ders çalışmıyor, öğretmeniyle konuştum hiç
dersle ilgilenmediğini, kendisine
soru sormadığını söyledi.” Gibi…
Başka bir örnek verirsek; her anne babanın ideali çocuğunun iyi okullarda
okuması, bunun için de kendisini geliştirmesi için bir şeyler yaptığını görmektir. Anne baba olarak yakınmasını
çok iyi biliriz de acaba kendimize de
ayna tutmayı biliyor muyuz?
Peki başarılı çocukların kendiliğinden mi ortaya çıktığını sanıyorsunuz? Küçükken sorularına bıkmadan
usanmadan cevap veren bilinçli anne
babaların katkısının olmadığını mı sanıyorsunuz? Küçükken sorularıyla sizi
bıktırdığı için başından savdığınız çocuğunuzun ilerde okul hayatında sorgulayan, soru soran, araştıran bir birey
olmasını nasıl bekleyebilirsiniz?
“Ağaç yaş iken eğilir” sözü unutulmamalıdır.
Mutlu toplumların mutlu bireylerden
geçtiğini unutmamanız dileğiyle…
Hoşçakalın.
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Anne olmak belki de dünyanın
en sabır isteyen işidir. Özellikle, bilinçli anne olma yolunda
emin adımlarla yürümek istiyorsanız, sabır kelimesinin anlamını çok daha iyi irdelemeniz
gerekiyor.
Çevremizde “bizim çocuk pek
meraklı, sürekli sorular soruyor” diye cümle kurmayan anne
baba yok denecek kadar azdır.
Olması gereken de budur zaten, çünkü çocuk meraklıdır,
eğer gelişimini normal sürdürüyorsa çocuk soru sorarak
kendini geliştirmeye çalışır.
Burada önemli olan nokta bu
sorular karşısında anne ve babanın tutumudur…
Sonu gelmeyen sorularla başa çıkmaya
çalışmak, bu sorular karşısında kendini yetersiz hissetmek anne babalara
büyük stres yaşatabilir. İşte bu sayımızda bu stresle başa çıkmanın yollarını sizlerle paylaşmak istiyoruz. Eğer
sorunu doğru tanımlarsanız, çözümü
de o kadar kolay ve etkili olacaktır.
Uzmanlar, “neden” sorularının çocuğun neden sonuç ilişkisini anlama,
çevresinde olanları öğrenme ve dil gelişimi üzerinde etkili olduğu gibi, aynı
zamanda otoriteye karşı bir tehdit de
oluşturabileceğini söylüyor ve anne
babalara bazı önerilerde bulunuyorlar.
Öncelikle bilinmesi gereken küçük
meraklıların her sorusunun cevabı olmayabilir ya da siz her sorunun cevabını bilmeyebilirsiniz.
Örneğin;
Soru: Neden yemek yiyoruz?
Cevap: Acıktığımız için.
Soru: Peki neden her gün acıkıyoruz?
Cevap : Çünkü vücudumuzun ayakta
kalması için acıkıp yemek yememiz
gerekiyor.
Soru: Neden her gün acıkmak zorundayız?
Cevap: ???? Bilmiyorum git babana
sor!
Çocuk bu sorulara bıkmadan usanmadan devam ederken, siz çileden çıkmak
üzere olabilirsiniz. Belki de sizin de hiç
aklınıza gelmeyen sorulardır bunlar.
Böyle zamanlarda yapabileceğiniz en
güzel şey, cevapları öğrenmek ve ona
anlatmaktır, tabi sabırla… Anlatacak-
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hayatın içinden...

Kadın ve çalışma hayatı...

Sabrınızı sınayan soruları es geçmeyin...

KAMUTÜRK

AŞK, DOĞUM İZİDİR
RUHUMUZDAKİ...
Gazeteci/Yazar

Beklemek.
Uzun, belki bir ömür boyu sürecek
sürgün gibidir beklemek. Tam bağlanmaya, onu
bir huzurlu inançla sevmeye başladığınızda, aşk,
beklemeye mahkûm edildiğiniz ruhunuzun derinliklerindeki hücrenin penceresine bir serçe
gibi konuverir.
Çünkü aşk doğum izidir ruhunuzdaki.
Bir ömür bile beklenir bu iz için.
Tam öleceğimizde, son bir damla su yetiştirir
sevgili titreyen elleriyle ve gözlerimizin son gördüğü onun ıslak gözbebeklerindeki umuttur.
Yıllarca kimi beklediğinizi bilmeden
beklemişsinizdir.
Yıllarca beklerken yaptığınız yolculuğun kime doğru olduğunu anlamamışsınızdır.
Bir derviş gibi günahın kıyısında da çıplak ayaklarınızı serinletirken, o çıkar gelir. Gözleriniz,
ışığıyla kamaşır.
Bir büyük dalgayla sizi saran o an, kutsal varlığıyla sizi bir kum zerresine çevirir. Artık şekil
değiştirme vakti gelmiştir.
Zaman doğum izinize düşmüştür.
“Cennette birlikte olacağım insan bu” dediğiniz karşınıza çıkmıştır.
Beklemek bu yüzden kutsallaşır ve kahpece arkanızdan vurup duran beklentiler, bütün yüzsüzlüğüyle çeker gider.
Böylesi bir bekleyişe tahammülümüz olduğu ölçüde bu sürgüne katlanmak kutlu bir ezgiyi dinlemek gibidir bir çölde.
Susuzluğumuzun sebepsiz olmadığını anlamamızdır…
Anlamlıdır aynaya her baktığımızda dudak
çatlaklarımız arasında kaybolan sözler. Bu yoksulluk, bütün savaşlardan yenik çıkmış olmayı
kutsar.
Çünkü zafer sevgilinindir.
Sevmenin aşk, aşkın sevmek olduğunu düşünmek ne abestir.
Çünkü aşk beklemektir.
Biri vardır ve mutlaka o ruhumuzdaki doğum
izidir işte. Biri vardır ve mutlaka o cennetteki
eşimizdir. Biri vardır ve o da beklemeye asmıştır bütün korkularını ve her rüzgâr bu korkuları
kurutmak yerine sanki soluğuyla onu besleyip
büyütmüştür.

Biri vardır ve mutlaka beklenen değil kendisinin
de bekleyen olduğunu bilen.
Hayat aşkı beklerken içtiğimiz bir bardak sudur
işte.
Çünkü doğum izimiz cennetteki yansımasıdır
sevdamızın.
Aşk bu yüzden kutsal bir emanettir bize armağan.
Bu yüzden beklemek bir sürgün de olsa, bir
ömür bu sürgüne prangalı da olsak, kimi, nasıl
beklediğimizi bilmesek de, o bir gün ki, o gün en
son gün de olsa bir ilk gündür.
“Yaşadım” dediğimiz de o gündür veya yaşamaya
başladığımız gün işte “O” gündür.
Hepsi budur.
Beklentisiz bir bekleyişte Mısır ehramları gibi
yalnızlıklar inşa edip, kendi krallığımızın hınzır
gülüşü karşısında, kendi yenilmişliğimize kahramanca ve içten içe yas tutsak da, bu yas aslında
bir cennetin de müjdecisidir “O”nun gözlerinde
“O” gün gördüğünüz dünyada.
Dünyada yaşadığımızın bir anlamıdır “O”.
Çünkü bizi beklemiştir.
Bizim “O”nu beklediğimiz kadar beklentisiz, bizim “O”na inandığımız kadar inançla ve sabırla
bizi beklemiştir.
Gözlerindeki mutluluk gözyaşları birbirini kucaklayabilir.
Artık birbirini tamamlayan doğum izi, aşka beklentisinin tacını takacaktır.
Aşk kendini tamamlamaya hazırdır.
Uzun yolculuğun ardından bu buluşma mahcup
bir anda sevgilileri kendi haline bırakır.
Bu bırakış bir şeytan uçurtması gibi gökyüzüne
doğru yükselişin de sessizliğidir.
Çünkü aşk doğum izidir ruhumuzdaki ve bu izin
yolculuğundaki “bekleyiş” bin yıllık bir yalnızlık
olsa da zaman sayı içermez.
Yaşam dediğimiz bu izin suretini arayıştır.
Beklemek. Aşk’ın hiç bilinmeyen yolculuğuyken… güzeldir.
Ruh eşini değil…
Ruhundaki onun iziyle kavuşmaya…
Aşk’ı bekliyorsan, ruhundaki doğum izine ulaşabilirsin, aşkın doğum izine ve cennetteki eşine!
Hazır mısın?
Yoksa şimdi mi beklemeye başlayacaksın?
EYLÜL 2012
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HOCALI
KATLİAMI

Tüm dünya 3 maymunu oynarken...

Meksika Kongresi,
Ermenistan'ı Hocalı'da
'soykırım' yapmakla suçladı
Fransa Meclisi'nin 'sözde Ermeni soykırımı iddialarını inkâr edenlere hapis cezası öneren' yasa tasarısını kabul etmeye çalıştığı bir sırada Meksika Kongresi
Ermenistan'ı ve Paris'i şok edecek bir karar kabul etti.

M
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eksika Kongresi, silahlı Ermeni
güçlerinin Azerbaycan’ın Hocalı kentinde yaptıkları katliamı kınayan bir karar kabul etti.
Meksika,’Hocalı katliamını’, ‘soykırım’ niteliğinde değerlendirdi.
Azeri Apa Ajansı tarafından
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı’na
dayandırılarak verilen haberde,
Meksika Kongresi’nin, ‘Ermenilerin Azerbaycan’ın topraklarının
yüzde 20’sini hala işgal altında
tuttuğu, bir milyona yakın insanın mülteci durumunda olduğu,
taraflar arasında ateşkes olmasına rağmen Ermenistan’ın bunun
ihlal ettiği ve Azeri halkına hala
zarar verdiği’ şeklinde bir kına-

ma metnini kabul ettiği belirtildi.
Meksika Kongresi kınamasında,
Ermeni silahlı kuvvetlerince kategorik olarak yapılan işgalde özellikle Hocalı’da işlenen katliamın
soykırım niteliğinde olduğunu
vurgulandı.
Ayrıca Meksika’nın, Ermeni hükümetinden, Birleşmiş Milletler
kararları çerçevesinde işgal ettiği
Azeri topraklarından askerlerini
çekmesini istediği de aktarıldı.
26 Şubat 1992 yılında Ermeniler
tarafından 83’ü çocuk ve 106’si kadın olmak üzere toplam 613 kişi
Hocalı’da öldürülmüştü. Bölgede
bin 275 Azeri vatandaşı kişi esir
düşmüş ve 150 kişi ise hala kayıp.
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[Gül Kan ve Şeytan]

SANAT-TARİH-EDEBİYAT

Yazar: Ali Uluraspa
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Gül, Şeytan’ın eline geçer geçmez bir damla gözyaşı
oldu.
Gözyaşı bir damla kan.
Kan, Tufan.
Tufan ise Kıyametin kapısını açtı. Keşke açılan
Pandora’nın Kutusu oyladı
İşte bu kahredici kanlı kapı
aralığında insanlık yokoluşa
doğru sürükleniyordu. Bu sürüklenişi durduracak tek güç,
Rabbin yarattığı ve insanlığa
hediye ettiği ilk kalbin yıkandığı kutsal su ve bu kutsal suyun
bulunduğu kutsal kaseydi.
Gerçek artık metaforların kölesi olacaktı. Tarih ise kölelerin
tarihi.
Zaten, herkes, hayat denen
oyunun içinde değil mi?
Bu kara yazgıyı değiştirmek
için kan, kanı kutsayacak; insan tufandan kendi kıyametiyle birlikte yepyeni bir gelecek
çıkarmaya çalışacaktı.
Elbette gizem krallarının şifrelerin çözülmesine izin
verdiği kadar ilerleyebilecekti insanlık. Peki, bu gizemli
yolculukta Vatikan, dünyada birkaç kişinin girebildiği
en gizli arşivlerinde Büyük Dünya İmparatorluğu ne
saklıyor?
Kudüs tiranları İsrail İmparatorluğu için nasıl bir kanlı
oyun oynuyorlar?
İstanbul’da Ayasofya’da Mimar Sinan’ın sırrı hangi
kapının kilidini açıyor?
İstanbul Tüp Geçiş Projesi, Kız Kulesi’ndeki Mezar,
Yerebatan Sarnıcındaki Medusa Kızlarının kalbindeki
yazgıyı kim kaleme aldı?
4. Konsül toplantısı için yapılan hazırlık planları Kuzey
Irak’ta ne arıyor?
Fil Suresi’nin şifresini çözen ve “SU KUŞU” silahlarını geliştiren TİKA Mühendisleri öldürülmesindeki sır ne?
Ergenekon, “One Minute’’, Mavi Marmara, Arap Baharı birer şifre mi?
Hazreti Meryem kime gözyaşı döküyor?
Herkes oyundaysa Fethullah Gülen Ahit Sandığı’nı
neden açıyor?
İnsanlığı bekleyen bir kıyamet mi yoksa bir kurtuluş
mu?
Gül’ü, Şeytan’ın elinden kim kurtaracak.
“Elif, Lâm, Râ. Bunlar hikmet dolu Kitab’ın âyetleridir…
(Yunus 1-Kur’an-ı Kerim)
GÜL, KAN VE ŞEYTAN Kitap’ın ayetlerinde nerede
duruyor?
GÜL, KAN VE ŞEYTAN
Metaforlar dünyasında, yaşadığınızı düşünüyorsanız
gerçeğe dokunmak için cesaretinizi test etmek fırsatı!
Sıra sende.
Gazeteci-Yazar Ali Ulurasba yeni kitabı ‘GÜL KAN VE
ŞEYTAN’ ile gerçekleri başka bir gözle bakıyor ve okuyana da bu gerçekleri adeta seyrettiriyor.
Usta kalem Ali Ulurasba’nın yeni romanı Gül Kan ve
Şeytan bütün kitapçılarda…
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TÜRKİYE KAMU-SEN
Aşka Ağlayan Derviş

YUNUS EMRE...

Ölümlünün
ölümlüye
aşkı, rüzgarda kuma
yazı yazmak
gibidir. Bütün
dünyadan
vazgeçtim, ahiret
gözümde
kalmadı.
Ölmeden
evvel ölüp, kanımı nefesime helal
ettirdim. Aşk ile yandım, aşka battımda aşktan doğan bir nur oldum.
Aşk sarayının mumuna, Hakkın
pervanesiyim. Belalardan çiçekler
toplayıp, zehri bal eyledim. Doğduğum andan itibaren hep ağladım,
hiç gülmedim. Nihayet uluhiyetin
kutsal makamına erdim. Kendi vehmi varlığımı yok ettim. Hz. Peygamberin, li maallah makamına ulaşıp,
aşk kainatının kitabını yazdım da
bir damla yaş, nasibim oldu. Yunus
veda edip yola koyuldu. Köyün
aşağı ucundaki hamamın yaslandığı yokuşu çıkınca aklı başına geldi.
Velayet erine vardım, bana nasip
sundular, alıcımın her çekirdeği başına on nefes verdiler, kail olmadım.
Ne olmayacak iş ettim, gafil oldum.
İmdi bu buğday bir niçe gün içinde
tükenir, nefes ise ölünceye dek
tükenmez. Ola ki himmet ettikleri
nasibi vereler dedi. Kalbi buğulandı
gözleri doldu, gözyaşları henüz
yere düşmeden geriye döndü.
BEN BENİ BIRAKTIĞIM ZAMAN,
SEN BENİ BIRAKMA YARAB

Hz. Ömer dizisi...
Halifeliği ile İslam tarihinin çok önemli bir dönemine
damga vurmuş, adalet ve muhakemenin evrensel kanunlarını şekillendirmiş, adalet timsali bir halifenin
yaşamını anlatan muhteşem bir prodüksiyon...Yapım
aşaması 2 yıldan fazla sürdü, on binlerce oyuncu ve figüran kullanıldı. Arap televizyon tarihinin en büyük ve
pahalı prodüksiyonu “Hz. Ömer”, Ortadoğu ve Arap
ülkeleriyle birlikte aynı anda ülkemizde yayına girdi.
Dizinin efektleri Hollywood sinemasının en başarılı
örneklerine imza atan BUF tarafından hazırlandı.
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Genel
başkanla
yazıyor- r
2

Nuri ÜNAL

Yazar: Mahmut Ulu
nunal68@hotmail.com

KİTAP DERYASI...

Toplum, çalışma
hayatı ve ahlak...
Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel
Başkanı ve Türkiye Kamu-Sen
Genel Mali Sekreteri

Toplum huzurunun önemli araçlarından birisi de çalışma hayatındaki iş barışı, adaleti ve ahlakıdır.
Çalışanların sorumluluklarının “HAK” kavramı içerisinde adil bir anlayışla işleme alınması en önemli başlangıç olsa gerektir.
Yüce Allah (cc) Kur’an-ı Kerim’de “Allah size, emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi
emrediyor. Doğrusu Allah, bununla size ne güzel
öğüt veriyor! Şüphesiz ki Allah hakkıyla işitendir,
hakkıyla görendir.”
(Nisâ suresi-58.Ayet) buyurmaktadır.
Hem toplum hayatının hem de toplumun önemli bir
parçası olan çalışma hayatının huzurlu olabilmesi bu
ayette bizlere bildirilmiştir.
Çalışanların ve çalışma hayatının sıkıntıya düşmeden,
çalışanların kurumlarına ve çalışma arkadaşlarına güven duyarak verimin artırılacağı muhakkaktır.
Bunun yolu da, Yüce Allah’ın (cc) bizlere emrettiği,
yani kurum idarecilerinin başka düşünceleri anlayışları
ortaya koymadan, çalışanlar arasında ne sebep olursa
olsun ayrım yapmadan ehil olanlara görev vermeleridir.
Konuya biraz daha açıklık getirmek için Sevgili Peygamberimiz Hz.Muhammed’in (sas) asırlar öncesinden bugünleri de kastederek söylediği şu hadisi şerife
bakmamız yeterli olacaktır.
Peygamberimiz (sas) şöyle buyuruyor; “Daha ehil ve
liyakatlisi varken yakınlık sebebiyle bir başkasını
tercih ve istihdam eden kimse Allah’a, Resulü’ne ve
bütün müslümanlara karşı hâinlik etmiş olur.”
(Hakim, Müstedrek, IV, 192)
Hem ayet hem de hadisin ışığında günümüzde yaşananlara baktığımızda; üzülerek söyleyebiliriz ki aykırı
işler kurumlarda ve çalışma hayatında yaşanmaktadır.
Bizlerin amacı hak edenin hak ettiği yere gelebileceği
bir sistemin, anlayışın oluşmasına katkı sağlamaktır.
Çalışanların da sorumluluklarını bilen, kendisini geliş-
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tiren aldığı ve alacağı görevi en iyi bir şekilde yapabilen
bir donanıma sahip olması kaçınılmazdır.
Vatanına, milletine ve geleceğine karşı sorumluluk
bunu gerektirir. Vatandaşa merhametle, adaletle davranmak ve işini sağlam olarak yapmak da çalışanın asli
görevidir.
Burada esas unsur insan olduğuna göre yine bizleri yaratan Yüce Allah’ın (cc) Kur’an-ı Kerim’de bizlere buyurduğu şu ayetlere bakmamızda fayda vardır.
“Andolsun, biz insanoğlunu şerefli kıldık. Onları
karada ve denizde taşıdık. Kendilerini en güzel ve
temiz şeylerden rızıklandırdık ve onları yarattıklarımızın bir çoğundan üstün kıldık.”
(İsrâ Suresi-70.ayet)
“Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık.”
(Tîn Suresi-4.Ayet)
En şerefli ve üstün olarak yaratılan insanın, çalışma hayatında unvan veya başka işlerle ilgili başka bir insanın
karşısında eğilmesi ne kadar doğrudur?
Gücü elinde bulunduranların buna tevessül etmesi ne
kadar ahlakidir? Yaratılışımıza ne kadar uygundur?
Mutluluğun, huzurun, esenliğin ve kardeşliğin paylaşmakla artacağı bilinen bir gerçektir. Bu güzel duyguların toplum içinde özellikle de çalışma hayatında ne
kadar uygulanabildiğine iyi bakılmalıdır.
Yüce dinimiz İslam’ın ve kültürümüzün bizlere öğretmiş olduğu ahlak anlayışı ile davranışlarımıza yön verdiğimizde toplumdaki problemlerin, kargaşa ve kavgaların sonlandırılması mümkündür.
O anlayışta adam kayırma olmayacak, üstünlüğün takvada ve tarağın dişleri gibi eşitlik olduğu ortaya çıkacaktır.
Bizlere düşen görev adaletin, saygının, hakkın ve hukukun tam sağlanmasına katkıdır.
“Muhakkak ki Allah, adaleti, iyiliği, akrabaya yardım
etmeyi emreder, çirkin işleri, fenalık ve azgınlığı da
yasaklar.” (Nahl suresi-90.ayet)
Selam ve saygılarımla.
EYLÜL 2012
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hiç şaşırmadım

ÖDÜLLÜ BULMACA

4
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Dünyanın en komik
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SOLDAN SAĞA
1. Hava basınçları eşit olan yeryüzü noktaları - Posta parası karşılığında mektup zarfı,
kartpostallara ve damga resmine karşılık kağıtlara yapıştırılan, basılı küçük kağıt parçası
2. Ray aralığı 60 cm veya daha az küçük demiryolu 3. Kalça kemiği - Başkaları tarafından
bilinmesi sakıncalı görülen bir gerçeği saklamaktan vazgeçip açıklama, söyleme, bildirme 4.
Bir element, Ni - Yaprakları salata gibi kokulu bir bitki 5. İtalya’nın internet kodu - ‘Çok az
kalmak’ anlamında ‘...kalmak’ deyiminde kullanılan sözcük 6. Mali 7. Saman taşımak için
arabalara konulan ince dallardan örülmüş büyük sepet veya çit - Hitit 8. Uygun olmayan
zar - Bir cismin düşey kesiti, profil 9. Bir topluluk içinde gereken güven ve cesareti kendinde
bulamayan, rahat konuşamayan, sıkılgan, mahcup - Bir harfin okunuşu 10. Derinin gözeneklerinden sızan sıvı - Kölelik, tutsaklık, esirlik

YUKARIDAN AŞAĞIYA
1. İroniye dayalı - Damla hastalığı 2.Geleneksel olarak yayılan veya toplumun hayal gücü
etkisiyle biçim değiştiren alegorik bir anlatımı olan halk hikayesi - Yasa dışı işler yapmak
amacıyla bir araya gelmiş topluluk 3. Bir ışık vaye ısı kanağından yayılan ışınların toplandığı
yer, mihrak, fokus - Hafif bir terlik 4. Berilyum elementinin simgesi - İçinde bir katı madde
eriyebilen veya katı bir maddeyi eritebilen sıvı 5. Akıllıca - Germanyum elementinin simgesi
6. Direksiyon ile tekerlek arasındaki bağlantıyı sağlayan demir çubuk - Balıkesir’in ilçesi 7.
Yıkık, harap - Temel asıl, esas 8. Doğal kalsiyum, magnezyum ve demir silikatlarına verilen
ad 9. Haberci - Bir elçiliğe bağlı uzman, elçilik uzmanı 10. Canlılık, hareket

Yukarıdaki kare bulmacadaki şifreyi bulup (yzemedya@gmail.com) adresine
gönderen Türkiye Kamu-Sen üyeleri arasında yapılacak çekilişte bir kişiye
nostaljik radyo hediye edilecektir.
Son başvuru tarihi: 30 Ekim 2012
Yarışmaya sadece Türkiye Kamu-Sen üyeleri katılabilir. Yarışmaya katılanların
görev yeri ve iletişim bilgilerini de yazmaları rica olunur.

Bulmacanın çözümü ve talihlinin ismi gelecek sayıda...
Geçen sayının şifresi: TAKDİR

Sayın şantiye şeﬁm;
İş kazası tutanağına koordinasyon hatası
diye yazmıştım. Bunu yeterli görmeyerek
ayrıntılı anlatmamı istemişsiniz.
Şu anda hastanede yatmama neden olan
olaylar aynen aşağıda anlattığım gibi
olmuştur:
Bildiğiniz gibi ben bir duvar ustasıyım. İnşaatın altıncı katındaki işimi bitirdiğim zaman
biraz tuğla artmıştı.
Yaklaşık 250 kg kadar olduğunu tahmin
ettiğim bu tuğlaları aşağıya indirmek gerekiyordu. Aşağı indim, bir varil buldum, ona
sağlam bir ip bağladım, altıncı kata çıktım.
İpi bir çıkrıktan geçirip ucunu aşağıya saldım. Tekrar aşağıya indim ve ipi çekerek varili altıncı kata çıkardım. İpin ucunu sağlam
bir yere bağlayıp tekrar yukarı çıktım. Bütün
tuğlaları varile doldurdum. Aşağı indim,
bağladığım ipin ucunu çözdüm.
İpi çözmemle birlikte birden kendimi havalarda buldum. Nasıl bulmayayım? Ben
yaklaşık 70 kiloyum. 250 kilogramlık varil
süratle aşağıya düşerken beni yukarı çekti.
Heyecan ve şaşkınlıktan ipi bırakmayı akıl
edemedim. Yolun yarısında dolu varille
çarpıştık. Sağ iki kaburgamın bu sırada
kırıldığını sanıyorum. Tam yukarı çıkınca,
iki parmağım iple beraber çıkrığa sıkıştı.
Parmaklarım da bu sırada kırıldı.
Bu esnada yere çarpan varilin dibi çıktı ve
tuğlalar etrafa saçıldı.Varil haﬁﬂeyince, bu
sefer ben aşağı inmeye varil yukarı çıkmaya başladı ve yolun yarısında yine varille
çarpıştık. Sol bacağımın kavalkemiği de bu
sırada kırıldı. Can havli ile ipi bırakmayı
akıl ettim.
Başımı yukarı kaldırdığımda bos varilin süratle üzerime geldiğini gördüm. Kafatasımın
da böyle çatladığını sanıyorum. Bayılmışım,
gözümü hastanede açtım.
Cenab-ı Hak’kın tüm kullarını böyle görünmez kazalardan korumasını diler, hürmetle
ellerinizden öperim.

Geçen sayının çözümü

EĞLENCE-MİZAH

iş kazası...

Nostaljik radyo
sahibini buldu...

Geçen sayımızda ödüllü bulmacadaki
‘TAKDİR’ şifresini bulup gönderenler
arasında yapılan kura çekimi sonucunda nostaljik radyo talihlisi belirlendi.
Türk Eğitim-Sen Erzurum Anadolu
Lisesi İşyeri Temsilcisi Mustafa
Özkan’a radyosu, Türkiye Kamu-Sen
Erzurum İl Temsilcisi Müfit Bayraktar tarafından teslim edildi.
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