SUNUŞ
Sedat YILMAZ
Türkiye Kamu-Sen Genel Basın
Sekreteri ve Türk Haber-Sen
Genel Başkanı
………………………….
Saygıdeğer KAMUTÜRK
okuyucuları…
Yeni ve dopdolu bir sayı ile yeniden huzurlarınızdayız.
Türkiye’de memur sendikacılığının yüz akı olan Türkiye Kamu-Sen’e yakışır kalite ve içerikte bir dergi
hazırlamak için var gücümüzle çalışıyoruz.
Türkiye’de basının hali malumunuz…
Medya paramparça olmuş durumda…
Malum medya, yandaş medya, havuz medyası vs.
Manşetler yıkama-yağlama servisi gibi…
Herşey güllük gülistan…
Onlar yazılması gerekenleri yazıyorlar…
Biz ise onların yazamadıklarını yazıyoruz…
KAMUTÜRK Dergisi, hem konfederasyonumuzun hem kamu çalışanlarının sesi-kulağı olurken,
milletimizin, Türk ve İslam dünyasının sorunlarını da korkusuzca gündeme getirmeye devam ediyor.
Bu sayıda; toplu sözleşme masasında memurları satan malum konfederasyonun neden olduğu zararları
detaylı olarak ele aldık.
Bu sayıda Türkiye Kamu-Sen’in etkinliklerini ve güncel konulara ilişkin görüşlerini okuyacaksınız.
Türk dünyasının efsane sanatçısı AHMET ŞAFAK ile Türkiye’de sanat ve sanatçı kavramları üzerine
keyifli bir söyleşi yaptık.
Amerika’da sürgünde yaşayan ve Türkiye’ye girişi yasaklanan İran Türkleri Lideri Dr. MAHMUD ALİ
ÇEHREGANLI ile yaptığımız özel röportajı soluksuz okuyacağınıza eminim.
Yüreğimize ateş gibi düşen ve 301 masum vatandaşımızın hayatına mal olan Soma faciasına ilişkin
hazırladığımız haber dosyamız ile Türkiye’nin iş sağlığı ve güvenliği konusunda nerede olduğunu daha
net göreceksiniz.
‘’Ankara’da Gezilecek Özel Alanlar’’ köşemizde Hava Müzesini sizler için gezdik ve izlenimlerimizi
kaleme aldık.
‘’Tarihteki Türk Ünlüleri’’ köşemizde isimsiz bir kahramanımızı konuk ediyoruz.
O ulaşılabilecek en uzun mesafeye atış yapmış bir yeniçeri… Dünya rekortmeni bir Türk okçu…
Tozkoparan İskender'i tanıtmaya çalıştık.
Gazeteci-Televizyoncu Fatih PORTAKAL, Yazar Hayriye Nurcan YAZICI, Yazar Emrah BEKÇİ, Uzman
Psikolojik Danışman Nazlı YÜZBAŞIOĞLU ve Gazeteci-Yazar Yusuf Ziya ERARSLAN'ın yazılarını
zevkle okuyacağınıza eminim…
Sizleri yeni sayımızla baş başa bırakırken, en kalbi duygularımla sevgi ve saygılar sunarım.
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başyazı

Türkiye KAMU-SEN Dergisi

İSMAİL KONCUK Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı
Bayrağımıza yapılan saldırıyı lanetliyor,
bu rezalete seyirci kalan tüm kişi, kurum ve
kuruluşları kınıyorum.
Geçtiğimiz günlerde, PKK’lı teröristler Diyarbakır’ın Lice
ilçesindeki 2. Hava Kuvveti Komutanlığı’nda asılı bulunan Türk
bayrağını indirmişlerdir. Askeri bölgenin içine girip bayrağımızı
indiren hainlere güvenlik güçlerimiz herhangi bir müdahalede
bulunmamıştır. Bayrak, bir milletin varlığının ve bağımsızlığının
sembolü, tarihinin hatırasıdır. Bayrağın değeri, yapıldığı kumaşla
değil, dalgalanması için ödenen bedelle ölçülür.

Türkiye KAMU-SEN Dergisi

Türk bayrağı dışında rengini, milletinin kanından almış başka bir bayrak yoktur.
Askeri olarak bayrak ve sancağına hakaret
edilmesine göz yummak, en büyük milli şerefsizlik olarak kabul edilmiş, tarihte bayrağa hakaret, padişaha ve devlete hakaret suçu
ile ayni derecede tutulmuştur. Bayrağın kutsallığı, savaş meydanında en yüksek derecesini bulur, bayrağı yere düşürmemek için en
yüksek rütbeli askerlerin dahi en küçük bir
tereddüt göstermeden şehitliği göze aldıkları
görülürdü. Zira bayrağın düşmesi, mağlubiyetle eş değerdir.
Malazgirt’te,
Kosova’da,
Mohaç’ta,
Çanakkale’de, Dumlupınar’da, Sakarya’da bayrak yere düşmesin diye nice yiğitler canlarını seve seve vermişlerdir. 1984
yılından beri PKK terör örgütünün eli kanlı
canileri, bayrağımızı indirmesinler, ülkemizi
bölmesinler diye kuş uçmaz kervan geçmez
dağlardaki karakollarda on binlerce evladımız toprağa düştüler ve bu kutsal bayrağı
şimdiki nesillere, bugünkü iktidara selametle teslim ettiler.
Biz, bayrak denince Ulubatlı Hasan’ı biliriz; kınalı kuzularımızı biliriz. Kurtuluş Savaşı’nda “Ölürsem kefenim olur”
diyerek göğsünde bayrak taşıyan kahramanlarımızı hatırlarız. Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti'nde bayrağımızı indirmek isteyen Rum'a haddini bildiren Türk askeriyle
gurur duyarız. “Bayrak inmez, ezan dinmez” diye şehit olan yavrularımıza ağlarız.
Bu millet, tarihin var olduğu günden bugüne
değin kendisini, varlığını ve bağımsızlığını
sembolleştirdiği ve kutsal bildiği bayrağı
dalgalansın diye sayısız şehit vermiş, kan
dökmüştür. Siyasi iktidarın yıllardır “Analar
ağlamasın” palavrasıyla devleti değersizleştirme; şehitlik, gazilik, bağımsızlık gibi
kavramları milletimizin dimağından söküp

atma, teröristle aleni, gizli pazarlık yapmak
suretiyle, devletimizin varlığına kast edenlere itibar kazandırma politikası, sonunda
bayrağımızın indirilmesi noktasına kadar
gelmiştir.
Bu durum, AKP’nin iktidara geldiği dönemlerde dile getirdiği “sindire sindire” kabul
ettirme stratejisinin, terör örgütüne karşı
mağlubiyeti kabul ettirme aşamasıdır. Kutsal Türk bayrağını dahi seçim malzemesi
yaparak milli değerlerimiz üzerinden siyasi
rant elde etme peşinde koşan AKP iktidarı,
bugün bayrağımızın yerlere atılmasının tek
müsebbibidir. Bugün gördük ki bayrak, reklam filmleriyle değil; kararlılıkla, sarsılmaz
bir iradeyle korunuyor. Bugün gördük ki,
bayrağı yükseklerde tutmak için söz vermek
değil can vermek gerekiyor.
Devletin bayrağı; azdırılan, semirtilen, şımartılan, sırtı sıvazlanan terörist çapulcuların ayaklanma provası ile vatanı korumakla
görevli askeri birliğe girilerek indirilmiştir.
Askeri gözetleme kulesi darmadağın edilmiştir. Açılım sürecinde gelinen noktada tek
bir silahlı kuvvetler mensubu bu menfur saldırıya cevap verememiştir.
Teröristler askeri birliğimizden zafer işaretleri ile inlerine dönerken, milletimizin yüreğine kan damlamıştır.
Gelinen durumun şerefi Başbakan’a, bakanlarına, hükümetin ve iktidar partisinin tüm
yöneticilerine, Genel Kurmay Başkanı’na,
‘açılım’ düzeni içinde yer alan başta malum sendikacılar ve onların üyeleri ile olan
biteni görmezden gelip iktidara güç ve kuvvet sağlamaya devam eden halkımıza aittir.
Rengini sayısız şehidimizin kanından alan,
varlığımızın ve bağımsızlığımızın sembolü
bayrağımıza yapılan bu saldırıyı lanetliyor,
bu rezalete seyirci kalan tüm kişi, kurum ve
kuruluşları kınıyorum.
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Türkiye Kamu-Sen Genel Mali Sekreteri ve Türk Yerel Hizmet-Sen
Genel Başkanı İlhan KOYUNCU:

‘’MİLLİ BİR SENDİKAL ANLAYIŞI ÜLKEMİZE
YERLEŞTİREN TÜRKİYE KAMU-SEN’DİR’’
‘‘Türkiye Kamu-Sen inandığım değerler manzumesidir benim için. Türkiye Kamu-Sen ülkü pınarlarının
birleşip coştuğu dev bir çağlayan ve ülkü pınarlarının besleyip büyüttüğü yüce bir çınardır. Ülkemizde en etkili
sivil toplum kuruluşunun adıdır Türkiye Kamu-Sen…’’
Türkiye Kamu-Sen 22. yılını
kutluyor. Sizin İçin, Türkiye Kamu
Sen ne ifade ediyor?
Türkiye Kamu-Sen’in, daha nice yıllar
kamu çalışanlarına hayırlı hizmetler vereceğine olan inancımı ve temennilerimi
ifade etmek isterim. Türkiye Kamu-Sen
inandığım değerler manzumesidir benim
için. Türkiye Kamu-Sen ülkü pınarlarının
birleşip coştuğu dev bir çağlayan ve ülkü
pınarlarının besleyip büyüttüğü yüce bir
çınardır. Ülkemizde en etkili sivil toplum
kuruluşunun adıdır Türkiye Kamu-Sen.
Eylemleri ve söylemleriyle çelişmeyen,
üyelerini, kamu çalışanlarını aldatmayan,
yalana, yanlışa itibar etmeyen, doğruları her platformda söyleyendir Türkiye
Kamu-Sen. Kuruluş felsefesinde, önce-

liğine kamu çalışanlarının sorunlarını ve
ülkenin meselelerini koymuştur. Sendikal
ilkelerinden ve Türkiye Cumhuriyeti’nin
bölünmez bütünlüğünden asla ödün vermeden yoluna devam etme kararlılığını
göstermesidir ayrıcalıklı yapan Türkiye
Kamu-Sen’i. Bu ilkeleriyle, üyelerimizin
ve milletimizin nezdinde güvenilir bir kuruluş olarak kendisini tescil ettirmiştir.
Türkiye Kamu-Sen’i muadillerinden ayıran ve anlamlı kılan bir özelliği de herhangi bir sendikaya üye olsun ya da olmasın
tüm kamu çalışanlarının umut bağladığı bir
konfederasyon olmasıdır. Çünkü hiç kimseyi dışlamadan, ötekileştirmeden, kamu
çalışanlarını, ideolojik gruplara ayırmadan,
siyasi partilere piyon yapmadan, milli ve
manevi değerleriyle çatışmayan “milli bir

sendikal anlayışı” ülkemize yerleştiren Türkiye Kamu-Sen’dir.
‘’TÜRKİYE KAMU-SEN, TÜM
KAMU ÇALIŞANLARININ
UMUT BAĞLADIĞI BİR
KONFEDERASYONDUR’’
Türkiye Kamu-Sen, ülkem ve milletim için
olmazsa olmaz diyebileceğim tek güzide
kuruluştur. Türkiye Kamu-Sen, sendikal
anlayışta bir modeldir, bir markadır. Türkiye Kamu-Sen’in inandıklarıyla, savunduğu
değerleriyle, dünden bugüne verdiği mücadele ve duruşuyla güven veren bir kuruluştur. Söz, söylem ve yaptıklarıyla daima
Hak’kın ve haklının yanında olan, asla kamu
çalışanına zarar verecek bir davranışta, güvenini sarsacak bir eylemde yer almamıştır.
Ülkemizin ve memurumuzun sağduyusunu iyi algılayan ve yıllarca memur sendika-

cılığı alanındaki ihtiyacı karşılayacak, Kamu
çalışanlarını en iyi temsil edebilecek güzide
bir kuruluştur Türkiye Kamu-Sen.
Türkiye Kamu-Sen, hayallerin, ideallerin
gerçeğe dönüştüğü, kurumsallaşmasını
başarmış 450 bin üyesiyle dev bir konfederasyondur.
‘’TÜRKİYE KAMU-SEN 450
BİN ONURLU MENSUBUYLA
ÜLKEMİZİN VAZGEÇİLMEZ
KALELERİNDEN BİRİDİR’’
Türkiye Kamu-Sen’in memur
sendikacılığının kurulması
ve gelişmesi için çok büyük
mücadeleler verdiği biliniyor. Bugün
gelinen noktayı yeterli görüyor
musunuz?
Ülkemizde memur sendikacılığı, 19651971 yıllarında örgütlenme düzeyinde
ortaya çıkmış ancak 1980 ihtilali ile kapatılmıştır.1985 yılından başlayan çetin bir
mücadele sonucunda sendikalaşma bugünlere gelmiştir. Türkiye Kamu-Sen 24
Haziran 1992’de kurulmuştur. On yıllık
uzun bir mücadele sonunda, 2001 yılında
4688 Sayılı Kanun yürürlüğe girmiştir. İlk
defa toplu görüşme yapma imkanı bulduğumuz 2002 yılından bugüne kadar
geçen zamanda ise toplu sözleşme hakkımızı Anayasal güvence altına aldırmayı
başardık; şimdi sırada grev hakkımız var.
Türkiye Kamu-Sen, kamu görevlilerinin
hak ve menfaatlerinin korunması ve ilerletilmesini temel amaç edinmekle birlikte; ülkemizi gelecek yüzyıllara taşıyacak
politikaların belirlenmesinde etkin rol
oynamak, sorumluluk üstlenmek felsefesi ile kurulmuştur. Bu süreçte, ülkemizin
üniter yapısının, devletimiz ve milletimiz
ile bölünmez bütünlüğümüzün korunması noktasında önemli görevler üstlendiğini, bunu da başardığını düşünüyorum.
Türkiye Kamu-Sen, kamu görevlilerinin
kör talihini yaşaması için değil; hakkı olan
onurlu yaşamının, şanlı tarihini yazması
için mücadele etmektedir.
Biz, hak aramanın, haksızlığa karşı mücadele etmenin, güçsüzün yanında olmanın,
ekmek kavgasının kutsallığına inanıyor ve
sendikacılığa bu gözle bakıyoruz. Bu süreçte, mücadelemiz hazır yasal zeminler
üzerinde değil; engeller ve kısıtlamalarla
dolu bir yolda ilerlemeye çalışırken bizleri geriletmeye, seviyemizi aşağılara çekmeye çalışanlara karşı, yükseklere cevap

vermek için çok mücadele ettik. Bugün
Türküm demenin neredeyse suç sayıldığı
bir ortamda başında Türk olan bir sendikanın temsilcisi ve mensubu olmak bizler
için büyük gurur kaymağıdır.
Hedefimiz. Grevli toplu sözleşmeli, siyasete katılma hakkını da içeren, özgürlükçü sendikal haklarla donatılmış, refah ücretine kavuşmuş, geleceğe umutla bakan
bir kamu çalışanı; birlik, bütünlük içinde
kardeşçe yaşayan huzurlu bir toplum ve
her konuda geleceğe yön veren güçlü bir
devlet arzusundayız.
Türkiye Kamu-Sen’in bu amaçlar doğrultusunda verdiği mücadele, sendikacılık
tarihinde unutulmayacak bir destanımsı öyküdür. Bizler, hiç durmamak üzere
yola çıkanlarız. Bunun için yaptıklarımızı,
kazandıklarımızı yeterli görmemiz mümkün değil. Hedef yükseklerde, daha ileriyi, daha iyiyi ve daha güzelini düşünüyoruz. İnanıyoruz ve kazanacağız.
Haksızlık karşısında rıza gösterip boyun
eğenler, muhakkak ki haklarıyla beraber,
şeref ve onurlarını da kaybederler. Türkiye Kamu-Sen, hak bildiği kutsal yolda
durdurulamaz ve susturulamaz. Çünkü
O, 450 bin onurlu mensubuyla ülkemizin
vazgeçilmez kalelerinden biridir.
‘’KAMU ÇALIŞANLARI TOPLU
SÖZLEŞME METNİNE BAKIP,
“BENİ PAZARLAYAMAZSIN,
SATAMAZSIN” DİYEBİLMELİDİR’’
Toplu sözleşme sürecinden
memurlar kazançlı mı çıkmıştır?
Süreci nasıl okuyorsunuz?
Ağustos 2013 yılında, toplu sözleşme
için oturdukları masanın altında kalanlar,
memurların 2014 ve 2015 yıllarındaki
alacağını iki oturumda pazarlama becerisini göstermişlerdir. 31 günlük süreyi
sonuna kadar kullanamayanlar memura
ihanet etmişlerdir. ‘’Tarihi başarı’’ dedikleri rezalet ilk maaşlarda ortaya çıkmıştır.
Memurların yüzde 32’si kredi kartı ya da
şahsi borç veya senet karşılığı en az iki
yerden borç alarak yaşamaya çalışıyor.
Memurun hayatı borç ödemekle geçecek. Memuru toplu sözleşme masasında
satan ‘Sarı sendikacılığa’ asla müsaade
etmemeliyiz. Kamu çalışanları toplu sözleşme metnine bakıp, “Beni pazarlayamazsın, satamazsın” diyebilmelidir. Kamu
çalışanları bu iradeyi ortaya koymalı ve
bu satışın hesabını sormalıdır. 2015 Ağus-

tos ayında toplu sözleşme masasına yetkili sendika olarak Türkiye Kamu-Sen’in
oturmasına katkı sağlamalı ve 2016-2017
yıllarına ait haklarımızın masada nasıl
temsil edildiğini hep beraber görelim.
Türk Yerel Hizmet Sen’den
bahseder misiniz? Hangi
kurumlarda faaliyet gösteriyor?
Sendikal çalışmalarınızdan söz eder
misiniz?
Türk Yerel Hizmet-Sen, Anayasada ifadesini bulan, devletin ülkesi ve milletiyle
bölünmez bütünlüğüne milli ve manevi
değerlere, insan haklarına, demokratik
cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalarak, demokrasinin korunup
bütün kurum ve kurallarıyla yerleşmesi
ve çağdaş uygarlık düzeyine ulaşması
yolunda çaba göstermeyi; Toplum ve iş
barışını tesis ederek devlet millet kaynaşmasına ve sosyal adaletin gelişmesine
katkıda bulunmayı; Hür sendikacılık anlayışı içerisinde, üyelerin ekonomik, sosyal,
kültürel ve mesleki hak ve menfaatlerini
korumayı ve geliştirmeyi; Yerel yönetimlerin, temel ilke ve hedeflerinin 21’inci
yüzyılın ihtiyaçlarına cevap verebilecek
şekilde gerçekleşmesi için; uygulamada
ortaya çıkan farklılık, eksiklik, aksaklık ve
yanlışlıkları tespit ederek gelişen teknoloji ışığında düzeltilmesi, iyileştirilmesi ve
geliştirilmesi yönünde yol göstermeyi görüş ve önerilerde bulunmayı amaç edinmiştir. Türk Yerel Hizmet-Sen’in faaliyet
alanı, 04 nolu “Yerel yönetim hizmetleri”
kolunda kurulmuş olup; İl özel idareleri, büyük şehir belediyeleri, belediyeler
ve bunlara bağlı işletme, müessese ve
daireler ile yerel yönetim birlikleri ile
yerel yönetimler kapsamına dahil edilen
tüm kurum ve kuruluşlarda Türkiye çapında faaliyet gösterir. Sendika, Kanun
ve mevzuattan doğan hak ve yetkilerini
kullanarak; hizmet koluna giren işyerlerindeki kamu görevlilerini sendika çatısı
altında toplarken asla dil, ırk, cinsiyet,
siyasi düşünce, din ve mezhep farkı gözetmeksizin çalışmalarını sürdürür. Sendikal çalışmalarımızda, üyelerimizin aile
sorumluluklarını yerine getirebilecekleri
insanlık haysiyeti ile uyumlu adil bir ücret,
daha iyi çalışma şartları, iş güvenliği ve
mesleki saygınlık kazandırmayı; bu amaçlarımıza ulaşmak için önce diyalog, sonra
hukuk, yargıdan da sonuç alamazsak sendikal eylemlik süreçlerini yürütürüz.
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‘’Bizler, hiç durmamak üzere
yola çıkanlarız. Bunun için
yaptıklarımızı, kazandıklarımızı
yeterli görmemiz mümkün değil.
Hedef yükseklerde, daha ileriyi,
daha iyiyi ve daha güzelini
düşünüyoruz. İnanıyoruz ve
kazanacağız.’’

‘’YEREL YÖNETİMLER BAKANLIĞI
KURULMALIDIR’’
İş kolunuzda çalışan kamu
görevlilerinin, sorunları ve çözüm
önerileriniz nelerdir?
Yerel yönetimlerde, çalışma barışının ve
huzurun sağlanması, kaliteli güler yüzlü
hizmetin sunulabilmesi, çalışanların moral ve motivasyonunun sağlanabilmesi;
yaşayanların ve ziyaret edenlerin haz
duyarak mutlu yaşayabileceği bir kent,
nihayetinde huzurlu bir ülke yaratabilmek için yerel yönetimlerde çalışanların
birikmiş sorunları derhal ele alınmalı ve
tek tek çözülmelidir. Yerel Yönetimler
Bakanlığı kurulmalıdır. Çünkü, 125 bin
kamu görevlisinin çalıştığı belediyeler ve
il özel idaresi çalışanları sahipsiz ve sorunların çözümünde muhatapsız kalmışlardır. Birçok belediye çalışanı maaşların
alamamakta ya da avans şeklinde ödemeler yapılmaktadır. Halbuki bunun çözümü çok basit, belediyelerin genel bütçe payları gönderilirken maaşlara tahsisli
gönderilmesi yeterli iken bu kadar basit
bir uygulama yapılamıyor ve büyük sorunlar yaşanmasına sebep olunuyor. Yasalar düzenlenirken “yapılabilir, olabilir”
gibi keyfiyet ve farklılık yaratacak ifadeler kullanılamaz. Komşu iki kurumun birinde sosyal denge tazminatı sözleşmesi
ile çalışanlar motive ve mutlu edilirken,
diğerinde sosyal denge tazminatı sözleşmesi yapılmadığı ya da yapılamadığı için
çalışanlar arasında huzursuzluk ve kar-

gaşa yaşanmaktadır. Bu adaletsiz uygulama sosyal hukuk devletine yakışmayan,
Anayasanın eşitlik ilkesine aykırıdır. 4688
Sayı Yasa’nın 32. Maddesindeki “yapılabilir” ifadesi “yapılır” şeklinde düzeltilmesi
sorunu çözmeye yetecektir. Kapatılan
belediyeler ve özel idarelerindeki personel mağdur edilmeden dağıtımlar en
yakın kuruma yapılmalıdır. Özel hizmet
tazminatında mağduriyetler düzeltilecek
şekilde yeniden düzenleme yapılmalıdır.
Ek gösterge rakamları yeniden belirlenmelidir. Koruma ve güvenlik görevlilerine
maktu mesai ücretleri ödenmesi için gerekli düzenleme yapılmalıdır. Fiili Hizmet
Süresi Zammı uygulamasına ilişkin Sosyal
Güvenlik Kurumu’nca çıkartılan genelge
iptal edilmelidir.
Biraz da ülke gündemine ilişkin
meseleleri konuşalım. Ağustos
ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı
seçimleri ve ardından genel
seçimler olacak. Bir taraftan
“çözüm süreci” adı verilen terör
örgütüyle pazarlık ve “özerklik”
süreci var. Mayıs ayında yaşanan
“Soma faciası” öncesi ve sonrası
yaşananlar, ihmaller, sorumlular
tüm bu gelişmeleri nasıl
değerlendiriyorsunuz?
Cumhurbaşkanını halkın seçmesi memnuniyet verici bir gelişmedir. Cumhurbaşkanı ülkenin birlik ve beraberliğini
temsil eder, sosyal barışı korur. Devletin
en yüksek seviyeden rotasını gözetir, ül-

keye entelektüel ufuk çizer, uzun vadeli
hedeflere işaret eder, olaylara makro seviyeden bakar, yeni yol haritasının teşekkülünde katkıda bulunur; konuşmalarında kucaklayıcı ve kuşatıcı bir dil ve üslup
kullanır; bilgelikle hareket eder.
Cumhurbaşkanı şeffaf, dürüst, hesap verebilir ve her görüşten insanı kucaklayabilen bir olmalı.
‘’BİRÇOK DOSYA KAPATILMA
YOLUNA GİDİLDİ AMA
VİCDANLARDA KAPANDI MI?’’
Başbakan Erdoğan ile Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç arasında yaşanan gerilim birçok kurum ve kuruluşlarla
da yaşanıyor. Ülkemizde siyasi anlamda
derin kutuplaşmalar yaratılıyor. Bu ülke
açısından doğru değil. Halkın seçeceği
bir cumhurbaşkanı seçimi yaşarken kutuplaşmayı asgariye indirecek, barış ve
huzuru sağlayacak, birlik ve beraberliği
temin edecek bir cumhurbaşkanı seçimi
yaşamamız lazım.
Ülkemizde, 17 ve 25 Aralıkta ortaya çıkan yolsuzluklarla ilgili açılan soruşturma
dosyasıyla ilgili çok iddianın ortaya atıldı,
ancak bunun sonunun bir türlü getirilemedi. Birçok dosya kapatılmaya yoluna
gidildi, "Ama vicdanlarda kapandı mı?"
Önemli olanın vicdanlarda bu dosyaların
kapanıp kapanmadığı, adaletin herkese
gerektiği ve yargının itibarının önemli olduğudur.
Ancak AKP, Adaleti sadece kendileri için
tecelli ettiriyordu. 2010 referandumu ile

de “üstünlerin hukukuna son vereceğiz,
hukukun üstünlüğünü hakim kılacağız.”
diyerek referanduma gittiler. Şimdi kendileri ifade ediyor; “Yargı belli bir grubun,
belli bir düşüncenin eline geçmiş.” diye.
O gün bunu bile bile yaptılar. Dünya ile
entegre olduklarını, AB normlarını yakaladıklarını öğünerek anlatıyorlardı. Ne
zaman ki dört bakanla, başbakan ve bakan çocuklarıyla ilgili yolsuzluklar ortaya
çıktı, yani adaletin kılıcı kendilerine yöneldi, o zaman tüm söylediklerini inkar
ettiler. Yargıyla ve emniyet teşkilatlarıyla
çatışma başladı.
‘’PKK ÇOCUK KAÇIRAN, BEBEK
ÖLDÜREN KİRALIK BİR TERÖR
ÖRGÜTÜDÜR’’
Yargı, ne başkan, ne bakan, ne iktidarın
çıkarlarına göre işlem yapmaz. Yargı Anayasa’ya bakar, hukuka, demokratik hak
ve özgürlüklere bakar; tavrını ve tutumunu bunun üzerinden belirler. “Şeriatın
kestiği parmak acımaz .” sözünden hareketle yargının verdiği kararlara herkesin
saygı duyması gerekir, Başbakan da oğlu
da dahil.
“Türk vatandaşları ahlaken, hukuken,
vicdanen, manen birdir, eşittir ve birbirinden farksızdır. Türkiye Cumhuriyeti,
Türk milletinin has bahçesidir; burada
hiçbir ayrılıkçı, bölücü, yıkıcı emel barınamayacak ve tutunamayacaktır.”
“Ne Mutlu Türküm Diyene” sözüne
bağlı olan ve ortak geçmişten gelip ortak
gelecek idealine inanan herkes, kardeşlikle perçinlenmiş, vatandaşlık bilinciyle
harmanlanmış büyük Türk milletinin öz
evladıdır. Bu öz asla bölünme kabul etmeyecektir. PKK ise çocuk kaçıran, bebek öldüren, cana ve insanlığa kast eden

“Türk vatandaşları
ahlaken, hukuken,
vicdanen, manen
birdir, eşittir ve
birbirinden farksızdır.
Türkiye Cumhuriyeti,
Türk milletinin has
bahçesidir; burada hiçbir
ayrılıkçı, bölücü, yıkıcı
emel barınamayacak ve
tutunamayacaktır.”

kanlı ve kiralık bir terör örgütüdür. Ne
İmralı’da yatan katil, ne Kandil’deki kan
tüccarları, ne de Türk bayrağına el uzatan
şerefsizler Kürt kökenli kardeşlerimizin
temsilcisi değildir, olamayacaktır.
ÇÖZÜM SÜRECİ: ‘’ÜLKEMİZİ VE
MİLLETİMİZİ DÖNÜŞÜ OLMAYAN
BİR ÇIKMAZA SOKTULAR’’
Günlerce bir ülkenin karayolu kapatılır
mı? Karayollarına çukurlar açılıyor, pkk
tarafından yol kontrol ediliyor, insanlar,
çocuklar kaçırılıyor, araçlar yakılıyor.
Bu ne biçim devlet ne biçim hükümet?
Herkese karşı delikanlı, herkese karşı
kabadayı, herkese karşı Kasımpaşalı; pkk
terör örgütüne karşı, gerçek paralel yapıya karşı sindirilmiş, sus pus içinde. Böyle
devlet, böyle iktidar olmaz. pkk örgütünün silahlı mücadeleyle yapamadığını bu
hükümet seçim hesapları yaparak taviz
üstüne taviz vererek, ülke bütünlüğüne
zarar verdi. Ülkemizi ve milletimizi dönüşü olmaya bir çıkmaza soktular. Bu
çıkmazdan kurtuluş, AKP’nin ülkemizin
başından uzaklaştırılmasıyla mümkün
olacaktır.
Güneydoğu kaynıyor, iktidar seyrediyor!
Güneydoğu’da PKK saldırıları giderek
artıyor.
Havaların ısınmasıyla birlikte, teröristler
de kış uykusundan kalktı!
Doğu ve Güneydoğu’da artık gündüz
saatlerinde bile yollar kesiliyor, eşkıyalar
“Kimlik kontrolü” yapıyor. Diyarbakır’da
Türk Bayrağı indiriliyor.
Peki, devlet nerede? İktidarın talimatıyla
devlet tam siper!
Polis ve asker, ancak kendilerini savunmak için silaha sarılıyor. Doğrudan kendilerine saldırı olmazsa, teröristler bu-

runlarının önünden geçseler bile onları
görmüyor, duymuyorlar!
Başbakan’ın açılımı, Güneydoğu’da
PKK’nın daha da palazlanmasına yol açtı.
Kandırılan ya da kaçırılan gençler terör
üssü Kandil’e gönderiliyor ve orada eğitimden geçtikten sonra terörist olarak
Türkiye’ye geri yollanıyor.
‘’BAŞBAKAN’IN TEK DÜŞÜNCESİ
VAR: NE PAHASINA OLURSA
OLSUN SEÇİLMEK’’
Türkiye’de gerçekten utanç verici, yüz
kızartıcı olaylar, İntiharlar, banka soygunları, borç batağına saplanmış insanlarımızın ve sosyal patlamanın kaçınılmaz olacağı günlere doğru sürüklenen bir “yeni
Türkiye!”
Bütün bunlar olurken asker kışlasında,
polis karakolda! Devlet terör örgütüne
teslim olmuş, sadece lafla geçiştirmeye
çalışıyor. Başbakan konuşuyor: “Ey BDP
ve HDP siz neredesiniz? Bunların adresini iyi biliyorsunuz. Bu annelerin yavrularını da alıp gelin bakalım. Alıp geleceksiniz. Aksi takdirde bizim de B planımız, C
planımız devreye girer.” Milletçe merak
ediyoruz Başbakanımızın planlarını! Aldatma, Kandırma, Oyalama ve unutturma. Çünkü cumhurbaşkanlığı seçiminde
o kesimlerden, bu kesimlerden oy alabilmek. Başbakanın tek düşüncesi var
seçilebilmek, ne pahasına olursa olsun
seçilmek. Devletin bekası, milletin geleceği, insanlarımızın çilesi, derdi umurunda değil.
Bedeli kanla ödenen, her karışında şehitlerimizin izi, anısı ve kanı bulunan vatanımızı ve ay yıldızlı al bayrağımızı can pahasına koruyacak Türk milleti hamdolsun
diri ve ayaktadır.
Son olarak Türkiye Kamu-Sen ve
Türk Yerel Hizmet-Sen üyelerine ve
tüm kamu çalışanlarına bir mesajınız
var mı?
Kamu çalışanları, hakları için hep birlikte mücadele vermelidir. Bunun, sarı
sendikalarla olabilecek bir mücadele olmadığını gördük, yaşadık, bedelini tüm
çalışanlar ödüyor. Sendikal haklar, yürekli sendikaların mücadelesiyle kazanılır.
Onun için tüm kamu çalışanlarını Türkiye
Kamu-Sen çatısı altında mücadele vermeye davet ediyorum.
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TÜRKİYE KAMU-SEN’DEN
SOMA ŞEHİTLERİ İÇİN DUA

Türkiye Kamu-Sen teşkilatları Türkiye genelinde
mesailerine başlamadan önce Soma’da şehit olan
madencilerimiz için saygı duruşunda bulundu ve
Fatiha okudu.
Teşkilatlarla birlikte Türkiye Kamu-Sen Genel
Merkez binası önünde de başta Genel Başkan
İsmail Koncuk olmak üzere bağlı sendikaların Genel
Başkanları, Genel Merkez Yöneticileri ve Türkiye

Kamu-Sen çalışanları da şehit madencilerimiz için
saygı duruşunda bulundu, ellerini semaya kaldırarak
Fatiha okuyup dua etti.
Genel Merkez binası önünde bir konuşma yapan
Türkiye Kamu-Sen Genel Sekreteri ve Türk SağlıkSen Genel Başkanı Önder Kahveci, Soma’da yaşanan
ve milletimizi yasa boğan facianın son olmasını
temenni ederek, taziye dileklerini iletti.

KONCUK: TEDBİRLER ALINMALI,
SORUMLULAR CEZALANDIRILMALIDIR
Konfederasyon Genel Başkanı İsmail Koncuk
ise yaptığı konuşmada, “Bu millet acının kardeşi
olmamalı” dedi. Koncuk, “Dün Soma’ya
bizzat giderek yaşanan dramı gördüm. Sayı
devamlı artmakla birlikte 300’ ün üzerinde
şehidimizin olduğu görülüyor. Elbette sayının
daha da artmasından endişe ediyoruz. İnşallah
korktuğumuz bu ihtimal gerçekleşmez. Ah vah
ederek işi geçiştirmek doğru değildir. Bir daha bu
kazaların yaşanmaması, acının bu milletin kaderi
haline gelmemesi için çaba sarf etmeliyiz. Bu millet
acının kardeşi olmasın. Oradaki maden ocağı
devlete aitken, bir özel şirkete devredilmiş, bu
şirket de taşeron bir şirkete devretmiş, o taşeron
şirkette bir başka taşeron şirkete devretmiş.
Görüyoruz ki, kar etmek için her şeyin
yapıldığı bir dönemdeyiz. Yapılacak işlerin iki
üç alt işverene devredilmesi demek taşeron
işçiliğin arttığı, ücretlerin düştüğü en basit
güvenlik tedbirlerinin bile alınmadığı bir çalışma
ortamına çanak tutmak demektir. Basit bir trafo
patlamasından dolayı 300’ü aşkın kardeşimizi
kaybettik. Bunun tedbiri neyse alınmalı,
sorumlusu kimse cezalandırılmalıdır. Bugün biz
de iş bırakabilirdik ama şehitlerimize ve onların
ailelerine duyduğumuz saygıdan dolayı bunu
yapmadık. Ancak bu ileri de iş bırakmayacağımız
anlamına gelmez. Dün sayın Başbakan bölgede
incelemeler yapıyor ve sonrasında yaptığı
açıklamalarda 1870’lerden, 1940’lardan örnekler
vererek böyle kazaların olduğunu, bu işin
literatüründe bunların olabileceğini ifade ediyor.
Sayın Başbakan’a buradan sesleniyorum, biz
1800’lerde, 1900’lerde teknolojinin olmadığı,
tedbirlerin alınmadığı bir dünyada yaşamıyoruz.
2014 yılında böyle kazaların hala yaşanıyor olması
oldukça düşündürücüdür. Bu olay artık yeter
diyeceğimiz nokta olsun ve bir daha böyle kazalar
yaşanmasın diyor, şehitlerimize Allah’tan rahmet,
tüm milletimize baş sağlığı dileklerimizi iletiyoruz.”
dedi.
Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Hazım
Zeki Sergi’nin Kur’an tilavetinin ardından eller
Soma’daki şehitlerimiz için semaya açıldı, dualar
edilip Fatihalar okundu.
Türkiye Kamu-Sen teşkilatları Türkiye genelinde
Cuma namazının ardından Soma şehitlerimiz için
gıyabi cenaze namazı kıldı.
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GENEL BAŞKAN
SOMA’DA İNCELEMELERDE
BULUNDU

Manisa’nın Soma ilçesinde yaşanan maden faciası
yürekleri dağlarken, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı
İsmail Koncuk, Genel Mali Sekreter İlhan Koyuncu ve
Manisa teşkilatımız ile birlikte Soma’ya giderek yaşanan
acıya ortak oldu.
Yüzlerce işçimizin hayatını kaybettiği, onlarca işçinin
ise yaralandığı maden ocağı ve civarında incelemelerde
bulunan Genel Başkanımız İsmail Koncuk, “Yaşanan
acının tarifi yok. Yüzlerce ocağa ateş düşmüş, feryatlar
yüreklerimizi yakıyor. Tüm milletimiz Soma’da
yaşanan bu acıyı kendi yüreğinde hissediyor” dedi.
Koncuk, “Bir tek çalışanımızın burnunun bile kanaması
bizlerin canının yanmasına sebepken yüzlerce can
kaybının yaşanması yüreklerimizi dağlıyor.
Yaşanan tam bir faciadır. Allah bir daha göstermesin.
Bu olay masaya yatırılmalıdır. Ah vah etmek yerine
bundan ders çıkarılmalıdır. Ancak bu olayın istismar
edilmesine de müsaade edilmemelidir. Sorumluları
mutlaka tespit edilmeli gerekli cezaya çarptırılmalıdır.

Denetim mekanizmaları yeniden gözden geçirilmelidir.
Şu ana kadar yetkililerden tatmin edici bir açıklama
gelmemiş olması da aklımızdaki soru işaretlerini
çoğaltıyor. Henüz madende kaç işçinin mahsur
kaldığını dahi bilmiyoruz. Kaç işçinin içeride olduğunu
bilmediğimiz bir kurtarma çalışmasının ne kadar
başarılı olacağı tartışılır. Aileler merak içerisinde hastane
önlerinde, maden ocağı yakınlarında perişan vaziyetteler.
Bu kargaşaya derhal son verilmeli, yetkililer milletimizi
en çabuk ve en doğru şekilde bilgilendirmelidirler.
Bununla birlikte, Avrupa’da en çok iş kazasının yaşandığı
ülke olmak bizler için onur kırıcı ve utanç verici bir
durum olarak karşımıza çıkmaktadır.
Artık gerekli tedbirler alınsın ve bu tip kazalar bir
daha yaşanmasın. İnşallah, madende mahsur kalan
işçilerimizden güzel haberler gelir, bu vesileyle acımız
biraz daha hafiflemiş olur. Can kaybının büyümemesi

en büyük temennimizdir. Bu acının tekrarının bir daha
yaşanmamasını diliyor, şehit olan işçilerimize yüce
Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa, Türk milletine
başsağlığı diliyorum” dedi.
Genel Başkanımıza, Türkiye Kamu-Sen Genel Mali
Sekreteri İlhan Koyuncu, Türk Sağlık-Sen Genel Başkan
Yardımcısı Mustafa Genç ve Manisa Türkiye Kamu-Sen
teşkilat yöneticileri de eşlik etti.
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Ülkede en büyük maden faciası, 1992'de Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde yer alan Türkiye Taş
Kömürü İşletmesine bağlı kömür ocağında meydana geldi. Buradaki grizu patlamasında 263
işçi hayatını kaybetmişti.
Türkiye İstatistik Kurumunca geçen mart ayında yayınlanan ve iş kazalarının sektörel
dağılımının yer aldığı rapora göre, Türkiye'de iş kazalarının en fazla yaşandığı sektör, "maden
ve taş ocakçılığı" olarak belirlendi.
Geçen yıl iş kazalarının yüzde 10,4'ünün madencilik ve taş ocağı sektöründe görüldüğü
tespit edildi. Elektrik, gaz, buhar, su ve kanalizasyon sektöründe iş kazası geçirenlerin oranı
yüzde 5,2; inşaat sektöründe iş kazası geçirenlerin oranı ise yüzde 4,3 olarak gerçekleşti.
Türkiye'de şimdiye kadar yaşanan bazı maden ocağı kazaları şöyle:
•

7 Mart 1983: Armutçuk'ta grizu patlaması (103 ölü).

•

10 Nisan 1983: Kozlu'da grizu patlaması (10 ölü).

•

31 Ocak 1987: Kozlu'da göçük (8 ölü).

•

31 Ocak 1990: Bartın'ın Amasra ilçesinde grizu patlaması (5 ölü).

•

7 Şubat 1990: Amasya Yeni Çeltik'te grizu patlaması (68 ölü).

•

3 Mart 1992: Kozlu'da grizu patlaması (263 ölü).

•

26 Mart 1995: Yozgat'ın Sorgun ilçesinde grizu patlaması (37 ölü).

•

22 Kasım 2003: Karaman'ın Ermenek ilçesinde grizu patlaması (10 ölü).

•

8 Eylül 2004: Kastamonu'nun Küre ilçesinde yangın (19 ölü).

•

2 Haziran 2006: Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde grizu patlaması (17 ölü).

•

10 Aralık 2009: Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde grizu patlaması (19 ölü).

•

17 Mayıs 2010: Zonguldak'ta grizu patlaması (30 ölü).

•

8 Ocak 2013: Kozlu'da grizu patlaması (8 ölü).

•

Maden ocaklarında daha kaç işçi bedel ödemelidir?

•

Maden ocaklarında ölümler bu ülke yönetiminin ayıbıdır, utancıdır.
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Soma faciasının ardından gündeme gelen eskimeyen gündem:

KAMUDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
UYGULAMA SORUNLARI

na faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanır.” hükmü
çerçevesinde Kanunun kapsamı ve etki alanı, yeniden
tanımlanarak genişletilmiştir.
İş Kanunu içerisindeki tanımda, en belirgin ve öne çıkan özellik olan İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamalarını
sanayiden sayılan, devamlı olarak en az 50 işçi çalıştıran ve 6 aydan fazla sürekli işlerin yapıldığı işyerleri ile
sınırlayan hükmün, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği
Kanununda “Kamu ve Özel sektöre ait tüm işyerleri
ve işlere uygulanması” zorunluluğu getirilmesi olumlu bir yaklaşım olmuştur. Böylece, etki alanı genişleyen Kanunun hükümleri, İş Kanunu, Deniz İş Kanunu,
Meslek Eğitim Kanunu, Devlet Memurları Kanunu
gibi kanunlar çerçevesinde istihdam edilenlere, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine, çırak ve
stajyerlere de dâhil olmak üzere ve faaliyet konularına
bakılmaksızın uygulanacaktır. Bu açıdan; Kanunun sayıları 2,5 milyonu bulan memurlar için de ilk defa İş
Sağlığı ve Güvenliği tedbirlerini getiriyor olması bizler
açısından memnuniyet vericidir. Ancak, bilindiği üzere
2 Ağustos 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe giren 6495 sayılı Torba Kanunla yapılan değişiklikle kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve
az tehlikeli işyerleri için iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirme yükümlülüğü 1 Temmuz 2016’ya ertelenmiştir.

Ercan Han
Türkiye Kamu-Sen AR-GE Koordinatörü

SGK verilerine
göre Türkiye’de
günde 205 iş kazası
gerçekleşiyor,
2 kişi hayatını
kaybediyor, 6 kişide
iş kazası nedeniyle
iş göremez
hale geliyor…
Elbette bunlar
resmi rakamlar…
Yani resmiyet
kazanmayan
vakalar rakamlara
dahil değil!

YASA İŞÇİ İÇİN AYRI, MEMUR İÇİN
AYRI OLUR MU?

1 Ocak–1 Eylül 2013 tarihlerini kapsayan 8 aylık sürede, yalnızca sağlık
kuruluşlarında 7 bin 287 şiddet olayı yaşandığı ortaya çıkmıştır. Buna göre
her ay yaklaşık 1000 sağlık çalışanı şiddete uğramaktadır.
Manisa’nın Soma ilçesinde maden ocağında yaşanan facia
milletimizin yüreklerini dağlamıştır. Yaşanan facianın büyüklüğü nedeniyle bütün dikkatler Soma’ya çevrilmiştir
ancak Sosyal Güvenlik Kurumu verilerine göre ülkemizde günde 205 iş kazası gerçekleşmekte, 2 kişi hayatını
kaybetmekte ve 6 kişi de iş kazası nedeniyle, iş göremez
hale gelmektedir. Bu rakamların yalnızca resmi kayıtlara
dayandığı ve kamu sektörünü içermediği düşünüldüğünde, kayıtlara girmeyen kazalarla birlikte yaşanan can ve
mal kaybının çok daha büyük olduğu görülecektir.

Yapılan araştırmalar, gerekli tedbirlerin alınması durumunda iş kazalarının ve buna bağlı olarak yaşanan
can ve mal kaybının büyük oranda önlenebileceğini
ortaya koymuştur. Bu durumda, iş sağlığı ve güvenliği konusu çalışan bakımından hayati önem kazanmaktadır. Türkiye’de uzun yıllar boyunca iş sağlığı ve
güvenliği ile ilgili bütüncül bir düzenleme yapılmamış
olması nedeniyle yaşanan sorunlara, kamunun kapsam
dışında bırakılması da eklenmiştir. Türkiye’de ilk defa
İş Sağlığı ve Güvenliği konusunu kapsamlı bir şekilde

ele alan kanun, 20.06.2012 tarihinde kabul edilerek,
30.06.2012 tarihli 28339 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı. Bilindiği gibi daha önce İş Sağlığı ve Güvenliği
ile ilgili bazı konular yalnızca 4857 Sayılı İş Kanununda
5. Bölüm içerisinde “İş Sağlığı ve Güvenliği” ana başlığında 77 ve 89. maddeleri arasında biçimlendirilerek
uygulanmaktaydı. Dolayısıyla 6331 sayılı Kanun öncesinde, yalnızca 4857 sayılı Kanun çerçevesinde istihdam edilen işçiler için kısmi bir İş Sağlığı ve Güvenliği
uygulaması varken memurlar, bu uygulamanın kapsamı dışında tutulmuştu.

YASA 2016 YILINA ERTELENDİ!
Şimdi ise 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun
2. maddesindeki “Bu Kanun; kamu ve özel sektöre ait
bütün işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine, çırak ve stajyerler de dâhil olmak üzere tüm çalışanları-

Bir kanunun işçiler için uygulanırken memurlar için
uygulanmaması ya da tersi bir durumun mantıklı bir
izahı olabilir mi? Bize göre, işçi ve memur fark etmeksizin her çalışanın sağlığı ve güvenliği aynı derecede
önemlidir. Bu bakımdan çalışanların can güvenliğini ve
sağlığını korumak üzere çıkarılan bu Kanunun uygulanmasında kamu, örnek ve öncü olmak zorunda iken bu
konuda öncülüğün özel sektöre bırakılması son derece yanlış bir uygulama olmuştur.
Bununla birlikte kamu hizmetlerini içeren çalışma
alanlarına bakıldığında, kamu yönetimi ve savunma;
zorunlu sosyal güvenlik, ülke yönetimi ve toplumun
ekonomik ve sosyal politikalarının yönetimi, genel
kamu idaresi faaliyetleri, eğitim, öğretim ve kültür ve
sanat hizmetlerinin az tehlikeli işler arasında sayılması
sonucunda kamuda çalışan 2,5 milyon memurun büyük çoğunluğunun az tehlikeli sınıfta değerlendirildiğini söylemek mümkündür. Kamu hizmetlerini iş sağlığı
ve güvenliği sınıflarına göre bazı istisnaları olmakla bir-
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Ne yazık ki, bugün kamuda şu ana kadar iş sağlığı ve
güvenliği alanında yapılan fiili bir çalışma yok denecek
kadar azdır. Henüz kurumlarda çalışan temsilcilerinin
belirlenmesi, eğitim çalışmaları, risk analizi, acil durum
planları gibi faaliyetlerin geldiği aşama belirgin değildir.
Kanunun kamudaki uygulaması, ya sosyal taraflardan
bağımsız bir biçimde yürütülmektedir ya da henüz bu
konuda bir girişimde bulunulmamıştır.

almak zorundayız. Türk Sağlık-Sen tarafından beyaz
kod verilerine dayanılarak sağlıkta yaşanan şiddet
olayları ile ilgili bir araştırma yapılmıştır. Araştırma
sonuçlarına göre geçtiğimiz yıl, 1 Ocak–1 Eylül 2013
tarihlerini kapsayan 8 aylık sürede, yalnızca sağlık kuruluşlarında 7 bin 287 şiddet olayı yaşandığı ortaya
çıkmıştır. Buna göre her ay yaklaşık 1000 sağlık çalışanı şiddete uğramaktadır.

Bilinmelidir ki, en iyi kanun uygulanan kanundur. Bugün 6331 sayılı Kanunun uygulanması, bütün hükümleri ile hayata geçirilmesi son derece önem arz etmektedir. Kanunun başarılı bir şekilde hayata geçirilmesi
ise kamu idarelerinin kararlılığına bağlıdır. Bu kararlılık, ancak Kanunun yasalaşma aşamasında olduğu gibi
uygulama aşamasında da sivil toplum kuruluşları dâhil
tüm tarafların desteği ve katılımı ile ortaya konulacaktır. Biliyoruz ki, Kanunun uygulanması, bugüne kadar
ihmal edilmiş olan sosyal tarafların mutlak surette konuyu sahiplenmeleri ile mümkün olacaktır.

Kaldı ki, şiddet olaylarının yüzde 33’ü fiziksel saldırı
olarak gerçekleşmektedir. Üstelik kamu görevlilerinin
büyük çoğunluğu bu saldırılar sonrasında hiçbir girişimde bulunmamakta, şiddete uğrayan yaşadıklarını
sineye çekerken şiddet uygulayanlar da hiçbir cezai
müeyyide ile karşılaşmamaktadır. Eğer iş sağlığı ve güvenliği dediğimizde, çalışanların fiziki ve ruhsal bakımdan güvenli ortamlarda çalışmalarını anlıyorsak; kamu
görevlilerimizin yaşadığı şiddet olaylarını engelleyecek
tedbirleri de mutlak surette iş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde değerlendirmek zorundayız. Bu bakımdan
öncelikli olarak şiddet mağduru olan hemşire, ebe,
doktor, postacı, öğretmen, polis, vergi müfettişi, zabıta gibi çalışanlarımızı bu şiddetten kurtarmalı ve hizmet alanlarını çağdaş bir yapıya kavuşturmalıyız.

KAMU BİNALARI ÇOK ESKİ VE
DAYANIKSIZ

Torba Kanunla yapılan
değişiklikle kamu
kurumları ile 50’den
az çalışanı olan ve az
tehlikeli işyerleri için
iş güvenliği uzmanı,
işyeri hekimi ve diğer
sağlık personeli
görevlendirme
yükümlülüğü 1
Temmuz 2016’ya
ertelenmiştir.

likte kabaca ele alırsak Genel İdare Hizmetleri, Mülki
İdare Hizmetleri, Eğitim, Öğretim, Avukatlık ve Din
Hizmetleri sınıfında çalışan toplam yaklaşık 1 milyon
412 bin 461 memurun, az tehlikeli işler sınıfında kabul
edildiği görülmektedir.

KAMUDA İŞ SAĞLIĞI VE
GÜVENLİĞİ KONUSUNDA FİİLİ BİR
ÇALIŞMA YOK
Kamu çalışanlarının büyük çoğunluğunun az tehlikeli
işler sınıfında sayılması, dolayısıyla büro ve ofis içerisinde çalışıyor olması, bir bakıma kamu işverenine
ekonomik olarak daha fazla sorumluluk yüklemektedir. Çünkü kapalı alanlarda alınacak İş Sağlığı ve
Güvenliği önlemlerinin daha çok çalışma ortamının
uygunluğu, araç ve gereçlerin sağlıklı ve ergonomik
olması gibi tedbirler işverenin sorumluluğundadır. Bu
tür ortamlarda ise ergonomi kuralları ve işyeri güvenliği önem kazanmaktadır.
Kanuna göre bütün işyerleri gibi kamu kurum ve kuruluşlarında da risk değerlendirmesi, acil durum eylem
planları ve çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin yapılma zorunluluğu başlamış bulunmaktadır.

Biz bir memur sendikaları konfederasyonu olarak
sınırlı imkânlarımızla eğitim toplantıları, broşür çalışmaları ile memurları hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmeye çalışırken kamuda bu yönde hiçbir çalışmanın yapılmıyor olmasını anlamakta güçlük
çekiyoruz. Kamuda çalışan iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarının statülerinin ve ücretlerinin belirsizliğe terk
edilmiş olmasını anlamakta güçlük çekiyoruz. Ücret
sisteminden, ergonomi kurallarına, kamu hizmet binalarının inşasından, kamu ihalelerine kadar geniş bir
yelpazede ele alınması gereken konu ne yazık ki, bugüne kadar kamuda ihmal edilmiş durumdadır. Oysa
çok büyük bir çalışan kitlesinin istihdam edildiği kamu
işyerleri, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine en fazla ihtiyaç duyulan alandır. Özellikle deprem kuşağında olan
ülkemizin bina güvenliğine son derece önem vermesi
gerekmektedir. Kaldı ki, kamu binalarının son derece
eski ve dayanıksız olduğu, kullanılan araç ve gereçlerin
de yetersizliği bilinmektedir.

MEMURLARIN CAN GÜVENLİĞİ
YOK!
Bununla birlikte bizler iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ile çalışanlarımızın daha sağlıklı ve güvenli ortamlarda hizmet üretmelerini arzu ederken, mutlak
surette şiddete uğrayan kamu görevlilerini de dikkate

EKSİKLİKLERİN TAMAMLANMASI
İÇİN HIZLI HAREKET EDİLMELİ
Kamuda meydana gelen iş kazası ve meslek hastalığı vakalarının istatistikî kayıtlarının tutulmuyor olması da kamunun iş sağlığı ve güvenliği konusunda ne denli ihmal edildiğinin başka bir göstergesi olarak karşımıza çıkmaktadır.
Kanunun kabul edilmesinin üzerinden geçen yaklaşık iki
yıllık sürede memurlarımızın işyerlerinin sağlıklı ve güvenli hale getirilmesi için yeteri kadar tedbir alındı mı?
Kamu çalışanlarına uygulanan şiddetin sonlandırılması
için herhangi bir tedbir alındı mı? Türkiye’nin her köşesinde hizmet üreten ve kamu görevlilerini barındıran
on binlerce kamu binasında ve işletmedeki eksiklikler
kısa süre içerisinde giderilebilecek mi? Eksikliklerin giderilmesi için bir fizibilite çalışması gerçekleştirildi, bir
tahmini bütçe oluşturuldu mu? Biz çok iyi biliyoruz ki,
birçok kamu kuruluşunun başındaki yetkililer dahi 6331
sayılı Kanunun getirdiği hükümlerden habersizdir.
Bu bakımdan, Kanunun yasalaşmasının üzerinden geçen iki yılda yapılanlarla, daha doğrusu yapılmayanlarla; önümüzde kalan yaklaşık iki yıllık süre göz önünde
bulundurulduğunda yeterli farkındalığın oluşturularak,
kamudaki eksikliklerin giderilmesi için daha hızlı hareket edilmesi zorunluluğu bulunmaktadır.
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‘’Fatih Portakal Kamutürk için yazdı’’

13 Mayıs Salı gününü
hatırlıyorum. Haber
merkezine biraz daha
geç ulaşmıştı felaketin
haberi. Ben de ilk başta
çoğumuz gibi düşündüm:
Yine maden kazası, yine
birkaç madenci o kara
dehlizlerde yaşama,
sevdiklerine veda etti. Ne
yalan yazayım aklımdan
bunlar geçti ilk…

13 Mayıs Salı gününü hatırlıyorum. Haber
merkezine biraz daha geç ulaşmıştı
felaketin haberi. Ben de ilk başta çoğumuz
gibi düşündüm: Yine maden kazası, yine
birkaç madenci o kara dehlizlerde yaşama,
sevdiklerine veda etti. Ne yalan yazayım
aklımdan bunlar geçti ilk…
Ta ki, Manisa’da gazeteci bir dostumla
konuşana kadardı bu ilk geçenler. ‘Büyük
felaket yaşanabilir!’ diye fısıldamıştı
kulağıma. Ama biliyorum ki, 301 sayısı
onun da aklından geçmemişti.
301 şehit madenci! Ne demek ya? Hala
aklım, yüreğim, vicdanım almıyor. Cinayet,
katliam ne derseniz hepsi doğru… Sadece
kaza derseniz; yanlış yaparsınız. Ölümleri
hafifletir, basit bir adli olay olduğunu kabul
eder, en önemlisi de o şehitlerin ruhlarına
saygısızlık, Allah’ın bize verdiği vicdan
duygusunu da fazlasıyla zedelersiniz.
O akşam 35 dakika elimizdeki kısıtlı ve
ilk bilgilerle felaketi ekrana taşıdık. Haber
bittiğinde, ertesi gün Soma’da olabiliriz
dedik, haber merkezi olarak. Çünkü gelen
haberler ürkütücüydü. Soma’ya gideceğim
gece yarısından sonra belli oldu. Sabah da
yola çıktım.
Sabaha kadar her zaman diliminde şehit
sayısı artıyordu. 30, 40, 50, 100… Öğlen

12 gibi Twitter’a baktığımda; 225 sayısını
gördüm. Sosyal medya iyi ki vardı;
yetkilinin konuşmadığı yerde boşluğu
o dolduruyordu. Birçok kontrolsüz de
diyebileceğimiz bilgi akışı oradan da
yapılıyordu. Daha sonra soru olarak yine
o mecradan soruluyordu. Üstüne alınan
yetkili olduğunda ise cevap buluyordu.
Bazı haber kanalları, televizyonlar felaketin
boyutunu ilk başlarda zorlamadan kendi
sınırları içinde kalarak, bazıları da ne
konuşuluyorsa dile getirerek, iddiaları da
gündeme taşıyarak yansıtıyordu.
Karayoluyla gidiyordum, aklımda nasıl bir
manzarayla karşılaşacağım sorusundan
ziyade, bu cinayetlerin altından bakalım ne
çıkacak sorusu geçiyordu. Çünkü açıkça
yazayım, ülkenin devlet veya özel fark
etmez kurumlarına, işleyişine çok fazla
güvenim yok. Felaketlerden, ölümlerden
ders çıkarmıyoruz da… Her dönemde,
her benzer durumda siyasilerin kıvrak
sözcük manevralarına tanıklık ediyorum.
Farklı bir durumun yaşanmayacağını
düşündüm o günlerde… Aslına bakacak
olursanız birçoğumuz gibi yanılmadığımı
düşünüyorum. Hala o kanıdayım.
Soma’ya öğle saatlerinde vardım. Önce
o yüksek tepeden baktım çukurdaki
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maden sahasına. İtfaiyeciler, jandarmalar,
polisler, sağlıkçılar, koyu renk takım
elbiseli insanlar, kimlere ait olduğunu
bilemediğim lüks araçlar, o alana inmeye
çalışan, yoksullukları ve çaresizlikleri hem
üst başlarından, hem yüzlerinden okunan
yurttaşlar, insanlar, insancıklar…
Ve medya; onlarca canlı yayın aracı,
haberci, kameraman, teknik ekip çalışanı,
gazeteci, foto-muhabiri… Hepimiz
sonradan kesinlik kazanacak 301 şehidin
çıkarılacağı geçici mezar yerindeydik.
Soma Madencilik’e ait ölüm çukuruna
indiğimde yüzleri daha net gördüm, olan
biteni daha net anladım. Kara elli, kara
yüzlü kurtarma ekipleri girip çıkıyordu
madenin sahasına. Ambulanslar arka
arkaya dizilmiş, sedye ile gelecekleri
bekliyordu. Asker, polis güvenliği sağlıyor,
olası öfke patlaması için dikkatlice etrafı
süzüyorlardı.
Koyu renk takım elbiselilerin hepsi
de, her maden cinayetlerinden sonra
yapması gerekeni, takınması gereken
yüz ifadeleri ve dudaklarından dökülen
sözcüklerle fazlısıyla yerine getiriyorlardı.
Allah’tan geçen sefer olduğu gibi ‘Güzel
öldüler!’ diyen bir bakan çıkmadı. Ancak
ülkeyi yöneten, hazırlatılacak kanun ve

yönetmeliklerle bu ve başka iş kollarında
‘can güvenliği’ni hassasiyetle takip edip,
tesis etmesi gereken, en kutsal ve temel
hak olan ‘yaşama hakkı’nın en başta
savunuculuğunu amaç edinmesi gereken
Başbakan, hakkını yememeliyim; ‘kader’
demedi bu kez. ‘Fıtrat’ sözcüğünü
kullandı yani maden sektörünün
işleyişinde ve madencinin aşağı indiğinde
ölebileceğini kaydetti. İşin doğası bu dedi.
An sonrasında başımıza ne geleceğini
bilmiyoruz? Ve bu belirsizlik içinde zaten
yaşantılarımızı sürdürüyoruz. Madenciler
de öyle; riskli meslek icra ettiklerini
biliyorlar. Burada yönetenlerin ‘fıtrat’
deme hakkı yok. Siz yönetenlerin ödevi,
yurttaşına karşı görevi; tüm güvenlik
aşamalarının yasalarını çıkartmak, ocakları
en üst seviyede ahbap-çavuş ilişkisiyle
değil, yapılması gerektiği gibi denetimini
yapmaktır.
Siz yönetenler sağlıklı her adımı attıktan
sonra kazalar yaşanırsa ve ölümler
olursa ara ara, belki o zaman ‘fıtrat’
diyebilirsiniz. Neticede çoğumuz
‘tevekkül’ sahibi insan evladıyız.
İşte, birinci günün akşamındaki bu
manzara diğer günlerde de devam etti.
Etti, ama ocaktan çıkarılan artan cansız

‘’FOX ana haberin anchormani Fatih Portakal ve eşi Armağan Portakal’’

bedenlerle, işi biten dönen ekiplerle
ve azalan kalabalıklarla… Karanlıktan
çıkarılan 310 şehit madenci, kara toprağa
emanet edildiler. Kimileri tek tek, kimileri
yan yana…
Soma’da, gazeteci veya habercilerin de
kendilerini sorgulaması gereken anlar
vardı. İşletmenin sahibi ve yöneticilerinin
basın toplantısı yaptığı 16 Mayıs Cuma
günü; bence, ayıplarımızın çok olduğu
gün, o gün. Orada değildim, İzmir’den
Soma’ya gidiyordum yine. O sabah ani bir
kararla basın toplantısı yapılmasına karar
verilmişti, radyodan dinledim. Kargaşa,
nezaketsizlik çok fazlaydı. Yargıç edasında
soru soran çoktu. Millet izlerken ‘Nedir
bu durum?’ diye sormuştur her halde…
Fox haber olarak 3 gün katliamın
ve acının merkezinden yayın yaptık.
Perşembe günleri yayınlanan TT
(Türkiye’nin Trendleri) yi de oradaki bir
maden sahasından gerçekleştirdik. Sonra,
sonrasında hayat devam ediyor, bizler de
geldiğimiz yerlere döndük.
Şimdilerde 301 şehit madenciyi

unutturmamaya çalışıyorum. Haber
merkezi olarak da gündemde tutmaya
çalışıyoruz. O akşam haber olmasa dahi,
ya hatırlatıyorum ya da twitter mesajı
gelirse okuyorum. Her sabah ilk işim yine
tiwitter üzerinden; ‘Günaydın’ deyip,
‘#301madenciyiunutturmayalım bugün
(?)’ıncı gün’ mesajını atmak.
Son olarak şu satırları yazacağım,
tarihe de belki bugünden not düşmüş
olurum. Unutturmayalım diyorum,
ama, unutacaklar, unutacağız, ancak
inanın, biz basın mensupları sorumluluk
makamındakilerden daha fazla sahip
çıkacağız.
Peki ders alacak mıyız? Çok
zannetmiyorum. Cidden üzüntü duyulsa,
sorumluluk hissedilse, yaşam hakkına
sahip çıkılsa durumları Soma’dakinden
farklı olmayan, her an patlamaya
hazır maden ocakları güvenlikleri
sağlanana kadar kapatılırdı. Taşeron
olarak adlandırılan yasa üzerinde ısrar
edilmezdi. Her şeye rağmen yine de
hayırlısı diyorum. Hayırlısı…
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Genel Kurulda başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve aziz şehitlerimiz için Saygı duruşu
ve İstiklal Marşı’nı okurken, hemen ardından divan
teşekkülü gerçekleştirildi. Türkiye Kamu-Sen’in eylem ve faaliyetlerinin yer aldığı kısa bir video izletisinin
ardından Genel Kurulun açılışını yapmak üzere Genel
Başkanımız İsmail Koncuk kürsüye geldi.
Genel Kurul delegeleri ve davetlileri selamlayarak
sözlerine başlayan İsmail Koncuk, Türkiye Kamu-Sen
5. Olağan Genel Kurulunun hayırlı ve uğurlu olmasını
diledi.

GENEL BAŞKAN
Türkiye Kamu-Sen
5. Olağan
Genel Kurulu
tamamlandı

İSMAİL KONCUK

GÜVEN TAZELEDİ

Koncuk şunları söyledi: ‘’Yapılan güzel ve olumlu işlerin gururunu yaşıyor, olumsuzlukların ve eksikliklerimizin sorumluluğunu da yönetim kurulumuzla birlikte paylaşıyorum.Bu üç yıllık süre içinde, hamdolsun
sendikalarımızın ve değerli üyelerimizin fedakârlık ve
çabaları ile büyüklüğümüze yaraşır bir Genel Merkez
binasına kavuştuk. Olumsuzluklar içerisinde verdiğimiz mücadelede, mevzi kaybetmeden, bir adım dahi
geri atmadan üye sayımızı 450 binlere çıkardık.Burada
haksızlığa boyun eğmeyip, zulme rıza göstermeyip, ailemizde yer alan ve bizim yol arkadaşımız olan üyele-

rimizi de unutmamak gerekir. “Selam olsun haksızlığa
boyun eğmeyen 450 bin Türkiye Kamu-Sen’liye” diyor, hepsine tek tek teşekkür ediyorum.Bu dönemde
başardığımız birçok şey olduğu gibi yapamadıklarımız
da elbette olmuştur. Geride kalan zaman diliminde
başardıklarımızı, yaptıklarımızı siz değerli delegelerimizin teveccühlerine bırakıyorum.Biz; kimsenin arkasına saklanmadan, Allah’tan başka kimseden medet
ummadan; kimseden de korkmadan, Üyelerimizi ve
memurları toplu sözleşme masasında satmadan, memurları kimsenin kirli hesaplarına yem yapmadan,
Türk milletinden başka hiç kimseye bağlanmadan
gerçek sendikacılık yapıyoruz. Sendikaları kendisine köle isteyen iktidara, kraldan çok kralcılık yapan
bürokratlara, makam ve mevkiyi zulüm ve baskı aracına dönüştürenlere, memuru tehditle, korku salarak
üye yapanlara, Yandaşlara, yalakalara, şakşakçılara ve
menfaatçilere rağmen onurlu mücadelemizi sürdürüyoruz.Çünkü bizim yolumuz Hak yolu, çünkü bizim
yolumuz Hakikat yolu; çünkü bizim yolumuz “Bir elime güneşi, diğer elime ay’ı verseler yine de davamdan
dönmem” diyen Peygamber Efendimizin (sav) açtığı
Allah yoludur.”
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KONCUK: KAMU GÖREVLİLERİ ARTIK
TEPKİLERİNİ ORTAYA KOYMALIDIR
Çalışma hayatında yaşanan gelişmelere de değinen
Genel Başkan İsmail Koncuk, “Kamu görevlileri, memurları masada satanlara gerekli tepkiyi göstermelidir” dedi. Koncuk, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kimsesizlerin kimsesi olacağım” diyerek iktidara gelenler;
mesailerini, tanıdıklarını âbâd etmeye harcadı, kendi
yakınlarından başka kimsenin bir şeyi olmadı.Harun’um diyenler Karunlaştı; mücahitler müteahhit
oldu.Bu arada olan ise vatandaşa oldu. Yılın ilk üç ayında enflasyon %3,6 olarak gerçekleşti.Gıda fiyatları üç
ay içinde %8,5 zamlandı. Benzin 5 lirayı aştı. Peynir,
zeytin, fasulye, pirinç el yakıyor, patates lüks tüketim
haline geldi. Toplu sözleşme tiyatrosunun figüranı
malum konfederasyonun, memurlara reva gördüğü
123 TL’lik zam da 3 ayda eridi. İktidar, şişirip meydana saldığı sözde sendikasıyla 3 toplantıda memur
zammını karara bağladı. Yandaş sendikalar, kraldan
fazla kralcı olanlar, kendi tekliflerinden daha düşük
bir teklife evet diyenlerle birlikte, kamu çalışanının iki
yılını çaldı. Bu öyle bir toplu sözleşme ki, 123 TL’lik
seyyanen zamma evet denilerek 1,5 milyon memurun
Hükümetin teklifinden bile daha az zam almasına neden olunmuştur.Hükümetin %3+3 teklifine rağmen,
malum sendikanın gayreti ile memurlarımız yıllık ortalama %5,1’lik zamma mahkûm edilmişlerdir.Ek ödeme, aile yardımı, doğum yardımı, nöbet ücreti gibi
maaş dışı ödemelerin 2 yıl artmaması kabul edilmiştir.Dövizin alıp başını gittiği, gıdadan, akaryakıta her
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şeyin hızla zamlandığı bir dönemde, enflasyon farkı
verilmemesine de evet denilmiştir. Memur maaşlarının son bir yıl içerisinde dolar karşısında yüzde 15;
Euro karşısında yüzde 16 eridiği göz önüne alınırsa
memurlar ne kaybettiklerini daha iyi anlayacaklardır.
Bu hezimeti kabul edene, buna gönüllü olarak “evet”
diyene sendika değil, ancak sözde sendika denir. Altı
ay sonrasını bile göremeyecek kadar basiretsiz idarecilerce yönetilen, şahsi ve siyasi menfaatleri uğruna
2,5 milyon kamu görevlisini, 1,8 milyon emekliyi, aileleriyle birlikte 20 milyon vatandaşımızı gözünü bile
kırpmadan satan malum konfederasyon, bu durumun
baş sorumlusudur.Bu yıl yaşadıklarımız bile Türk memurunun Türkiye Kamu-Sen’e ne denli ihtiyaç duyduğunu ortaya koymaktadır. Artık kamu görevlileri,
memurları masada satanlara gerekli tepkiyi göstermelidir.Hâlâ bunların gerçek yüzünü görmeyenler için
ihanet vesikası ellerinde, memurun sırtına saplanmış
hançer oradadır. Bunu yapanlar da ortalıkta pişkin
pişkin dolaşmaktadır. Meydanlara inmeye yüreği yetmeyenler; memurun yanına gidecek yüzü olmayanlar,
kapalı kapılar ardında memuru satmak için yapılan
gizli toplantıları, en büyük sendikal faaliyet olarak görenler, sadece kamu sendikacılığını değil, dayanışmayı,
hak aramayı, sivil toplum olgusunu da ayaklar altına
almışlardır. Bunlar; sendikacılıkta kara bir leke, kamuya sıvanmış bir çamur, çalışana zulmün aracıdır. Bunca haksızlık karşısında susanların, yetki dönemlerinde
sendikacılığı hatırlamaya hakları da, yüzleri de yoktur.
Ufacık bir menfaat uğruna, milyonlarca memurun
hezimetine göz yumanlar unutmasınlar ki “Haksızlık
karşısında rıza gösterip boyun eğenler, muhakkak ki
haklarıyla beraber, şeref ve onurlarını da kaybederler. Onlar sussun; biz susmayacağız.Onlar dursun; biz
durmayacağız.Onlar boyun eğsin; biz boyun eğmeyeceğiz.Onlar diz çöksün; biz diz çökmeyeceğiz.Onlar
memurları, onurlarını, şereflerini pazarlasınlar; biz ne
pazarlayan ne de pazarlanan olacağız.’’

ERDEMLİ YÖNETİCİ KİMSEYİ
DIŞLAMAYACAK
Memurlar, sarı sendikalara, eriyen maaşlara, heba
edilen yıllara, fakirliğe ve haksızlıklara dayanmaya çalışıyor. Memur, dar ve sabit gelirli fakirleştikçe, mutlu
azınlık servetine servet katıyor.Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig’de; “Ülkenin düzeninin temeli, bu temelin
sağlamlığı iki esasa bağlıdır: Halkın hakkı olan yasalar,
çalışanların hakkı olan ücret… Devlet memurundan
fakirliği gidermeyen nasıl bey olur? İnsan emeğini takdir etmeyene insan denmez, o ancak bir hayvan olur.

Türkiye Kamu-Sen
Konfederasyonu 5. Olağan
Genel Kurulu Büyük Anadolu
otelde yapıldı.
Seçimlerde, Genel Başkan İsmail
Koncuk güven tazelerken,
Türkiye Kamu-Sen'in yeni
dönemdeki Yönetim Kurulu
ise şu isimlerden oluştu:İsmail
Koncuk (Genel Başkan), Önder
Kahveci (Genel Sekreter),
İlhan Koyuncu (Genel Mali
Sekreter), Fahrettin Yokuş (Genel
Teşkilatlandırma Sekreteri),
Hazım Zeki Sergi (Genel Eğitim
Sekreteri), Necati Alsancak
(Genel Toplu Sözleşme
Sekreteri), Mehmet Özer (Genel
Mevzuat Sekreteri), Sedat Yılmaz
(Genel Basın Sekreteri), Ahmet
Demirci (Genel Dış İlişkiler
Sekreteri), Şerafeddin Deniz
(Genel Sosyal İşler Sekreteri)
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Çünkü devlet kapısı huzur kapısıdır. Huzur kapısında
haksızlık olmaz.” diyor.

rek emekleriyle Anadolu’da hayat bulmuş olan Türkiye Cumhuriyeti ülküsünü;

Şimdi ise devlet kapısında hak ve huzur olduğunu kim
söyleyebilir!Mücadelemiz erdemli bir devlet, erdemli bir
millet içindir. Erdemden kasıt fazilet, maharet ve liyakattir. Devleti idare edenler faziletli olacak, maharetli olacak
ve devlet adamı kimliğine yaraşır, liyakat sahibi olacak.

“Tek millet” diyerek, binlerce yıllık mazimizde her
türlü farklılığı zenginliğe dönüştürerek insanlık tarihine mümtaz medeniyetleri hediye eden Türk milleti
ülküsünü;

Nisa Suresi’nde “Allah size, emanetleri, kamu görevlerini, devlet işlerini, sorumluluk gerektiren meseleleri mutlaka ehline, kabiliyetli, liyakatli, bilgili, dürüst
ve güvenilir kimselere vermenizi, insanlar arasında
hakem, idareci olduğunuz zaman, adaletle icraat yapmanızı, hüküm vermenizi emrediyor. Allah size ne
güzel öğütler veriyor, sorumluluklarınız konusunda
sizi uyarıyor.” buyrulmaktadır. Öyleyse İlahi emirdir:
İdareci devlet işlerini liyakatli kimselere emanet edecek. Adil olacak, dürüst olacak. Özü, sözü bir olacak.
İdare ettiği devlete erdem katacak. Platon, “En iyi yönetilen devlet, tek bir insana benzeyen, her bir ferdinin acısını kendi acısı olarak gören devlettir.” diyor.
Öyleyse erdemli yönetici kimseyi dışlamayacak, kimseyi ötekileştirmeyecek. Ülkeyi kutuplaştırmayacak,
milleti kamplara ayırmayacak. Her bir ferdi, devletin
ayrılmaz bir parçası olarak görecek. Herkesi kucaklayacak, herkesin idarecisi olacak.Millet de erdemli
olacak. Hainliğe, yolsuzluğa, hırsızlığa, haksızlığa geçit
vermeyecek. Hani Hz. Ömer Halife olduğunda halka
sormuştu: “Ben yanlış yaparsam beni nasıl düzelteceksiniz?”Vatandaşlar “Seni kılıçlarımızla düzeltiriz.”
Deyince, Emir-ülMüminun sevinmiş ve Allah’a şükretmişti. Yani “Ben Halifeyim, hesap vermek zorunda
değilim” dememiş, halk da haksızlığa geçit vermeyeceğini ta en başında ifade etmişti.İşte erdemli devlet,
erdemli millet; fazilet ve liyakat budur.”

KONCUK: HEP BİRLİKTE, TÜRKİYE
KAMU-SEN’İN ÖNÜNE KONULMAK
İSTENEN ENGELLERİ YERLE BİR
EDECEĞİZ.
“Türk milleti isminin yok sayılmaya çalışıldığı bir
dönemdeyiz” diyen Genel Başkan İsmail Koncuk,
“Bu kirlenmişlik içinde temiz kalmak isteyenlerin,
Türk’üm demekten hicap duymayanların sığınacağı
tek yer Türkiye Kamu-Sen’dir” dedi. Koncuk, “Türk
milleti isminin yok sayılmaya çalışıldığı bir dönemdeyiz. İşte böyle bir süreç içerisinde binlerce yıllık töremiz olan kurultayımızı, 5 Olağan Genel Kurulumuzu
gerçekleştiriyoruz.
Bu nedenle kongremiz özel, önemli ve anlamlıdır.

“Tek dil” diyerek, dünyanın en saygın ve yaygın dillerinden tarihimizin, kültürümüzün ve milli değerlerimizin taşıyıcısı olan güzel Türkçe ülküsünü;
“Tek vatan” diyerek, yüz binlerce şehidimizin aziz
kanlarıyla sınırları çizilmiş olan cennet vatanımız, güzel Türkiye’miz ülküsünü;
“Tek bayrak” diyerek, rengini şehitlerimizin mübarek
kanından almış ve büyük milletimizin hür yaşama arzusunun simgesi olan ay yıldızlı al bayrak ülküsünü asla
terk etmeyeceğiz.
Bizleri kimse doğruya doğru; yanlışa yanlış demekten
alıkoyamayacak. Bizleri başarıya götürecek şey, haklılığımız, kararlılığımız, imanımız ve azmimiz olacaktır.

Kurulan kirli tezgâhlara ve Konfederasyonumuza düşmanlık besleyenlere karşı birlik ve beraberliğimizi,
sarsılmaz gücümüzü bir kez daha göstereceğiz. Gücümüze güç katıp, aynı zamanda demokrasi dersi de
vererek kongremizi tamamlayacağız.
İçimizde sönmez bir kuvvet, irade ve ateş kaynağı
olan millet aşkıyla mücadelemizi sürdüreceğiz. Bir
olacağız, iri olacağız, diri olacağız. Hep birlikte, Türkiye Kamu-Sen’in önüne konulmak istenen engelleri
yerle bir edeceğiz.
Dilde, işte, fikirde birliğimizi muhafaza edeceğiz.
Gördünüz; memurları satanları gördünüz. İktidarın
eteğine yapışanları gördünüz. Yalan söyleyenleri gördünüz.
Bu kirlenmişlik içinde temiz kalmak isteyenlerin,
Türk’üm demekten hicap duymayanların sığınacağı
tek yer Türkiye Kamu-Sen’dir. Kamu çalışanlarının
grevli, toplu sözleşmeli, siyaset ve yönetime katılma
haklarını içeren sendikal hakların kazanılması yolunda
verdiğimiz mücadelede, milli ve manevi değerlerimizden asla vazgeçmeyeceğiz.
“Tek devlet” diyerek, kahraman ecdadımızın müba-

Biz azmimizi, kararlılığımızı, Bizans topraklarında
ilerlerken; “250 bin kişilik düşman ordusu bize doğru yaklaşıyor.” diyen haberciye; “Endişelenme, biz
de 27 bin kişilik kuvvetle onlara yaklaşıyoruz.” diyen
Sultan Alparslan’dan alıyoruz.Bizim azmimiz, davamızın büyüklüğünden kaynaklanıyor.Biz cesaretimizi,
Afrika’dan İspanya’ya geçip, geldiği gemileri yaktıktan sonra, 7 bin imanlı er ile 100 bin kişilik orduya
karşı gelip, Avrupa’yı İslam’la şereflendiren, 800 yüz
yıl Avrupa’yı nurlandıran Endülüs Devleti’nin kurucusu, Tarık Bin Ziyad’dan alıyoruz. Bizim cesaretimiz;
davamızın haklılığından kaynaklanıyor.Biz gücümüzü,
kudretimizi, çıplak ayaklarını çuvalla, çaputla sararak,
kanayan yaralarına tuz basarak, açlıktan ağaç kabuklarını kemirerek yedi düveli dize getiren aslanlarımızdan; atacak tek bir mermisi dahi yokken; “Türk'ün
haysiyeti, gururu ve kabiliyeti çok yüksek ve büyüktür.
Böyle bir millet esir yaşamaktansa, mahvolsun daha
iyidir! Öyleyse Ya İstiklal, Ya Ölüm!” diyen Gazi Mustafa Kemal’den alıyoruz. Bizim kudretimiz; damarlarımızdaki asil kandan kaynaklanıyor” dedi.

PROTOKOL KONUŞMALARI
Genel Başkan İsmail Koncuk’un ardından Devlet Personel Başkanı Mehmet Ali Kumbuzoğlu Genel Kurulumuza hitap etti. Kumbuzoğlu, “Türkiye Kamu-Sen’in
5. Olağan Genel Kurulunun hayırlı olmasını diliyorum.
Devlet Personel Başkanlığı olarak birçok konuda çalışmalar yaparken bunlardan en önemlisi sendikalarımız-

la yaptığımız çalışmalardır. Kamu çalışanlarının sorunlarını yakından biliyoruz ve bu çalışmalarımızda başta
sayın Genel Başkan İsmail Koncuk olmak üzere birçok
arkadaşımızdan önemli destekler görüyoruz. Sayın İsmail Koncuk enerjisi ile gerçekten sorunların çözümü
noktasında ciddi katkılar sağlamaktadır” dedi.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Atilla Kaya ise, “Kamu
çalışanlarının hak ve iş güvencesi mücadelesini çok iyi
biliyoruz. Bu mücadele hepimizi yakından ilgilendirmektedir. Devleti bir şirket mantığı ile gören ve yöneten siyasi iktidar çalışanları da köle gibi görmektedir.
Açıklamalarıyla kamu çalışanlarına aba altından sopa
gösterilmekte ve huzurları kaçırılmaktadır.Kamu çalışanlarının hakları gaspedilirken dikensiz bir gül bahçesi yaratılmak istenmektedir. İşte bu ortamda Türkiye
Kamu-Sen bu mücadelenin simgesi ve bayraktarı durumdadır. Tekrar Genel Kurulun hayırlı olmasını diliyor sevgi ve saygılarımı sunuyorum” dedi.
DSP Genel Sekreteri Hasan Erçelebi ise, “Türkiye Kamu-Sen’in sendikal yaşam ve çalışma hayatına katkılarının göz ardı edilemeyeceğini belirterek 5. Olağan
Genel Kurulun hayırlı olmasını diledi.
BBP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Gürhan ise, “
21 yıllık sendikacılık geçmişi olan ve bugün 450 bini
aşkın üyesiyle doğru, dürüst, vatan ve bayrak sevdalısı Türkiye Kamu-Sen’in Genel Kurulunu kutluyorum”
şeklinde konuştıu.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Yakup Akkaya “Türkiye Kamu-Sen, duruşu ve mücadelesiyle, tavizsiz
anlayışıyla sorunların çözümüne katkı veren bir konfederasyondur. Ayrıca Türkiye’de yaşanan ekonomik
ve siyasi gelişmelere tepki koyan, duruş sergileyen bir
konfederasyon olarak her kesimin takdirini kazanmaktadır. Genel Kurulunuzun hayırlara vesile olmasını
diliyor, başarılar temenni ediyorum” dedi.
Devlet ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Murat Başesgioğlu ise yaptığı konuşmada, “Tüm ülke olarak ciddi bir gelecek kaygısı içindeyiz. Milli birliğimiz,
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devletimizin bekası tehdit altında. Hukuk devleti ilkelerinden hızla uzaklaşıyoruz. 12 bini aşkın polisin yeri
değişti, son MEB kanunu ile kitlesel bir yer değiştirme
ve görevden alma operasyonu yapılıyor. Darbe dönemlerinde bile bu kadar sıkıntı yaşamayan kamu görevlileri bugün ne yazık ki bunları yaşıyor.Mücadeleniz
çok zor ama unutmayınız ki bu mücadele de yalnız
değilsiniz. Türkiye Kamu-Sen son derece önemli bir
konfederasyon olarak yoluna devam edecek, kamu
çalışanlarının kararlı mücadelesinin adresi olacaktır”
diye konuştu.

Genel Başkanımız İsmail Koncuk’a halı hediye etti.

Azerbaycan Hemkarlar İttifakı Konfederasyonu Başkanı ve Milletvekili SettarMehbaliyev ise, “Türkiye Kamu-Sen ile dostluğumuz bizi çok mutlu etmektedir. Biz
Türk’üz, dilimiz dinimiz birdir. Bu değerler bizleri birbirine bağlamaktadır. Sizin gücünüz Azerbaycan’ın gücü
demektir. Genel Kurul hayırlı ve uğurlu olsun” diyerek

Kosova Öğretmenler Derneği Genel Başkan Yardımcısı Orhan Volkan ise, "5. Olağan genel Kurulun hayırlı
ve uğurlu olmasını dileyerek, sizlerin varlığı Balkanlarda bizlere her zaman güç vermektedir" dedi.

Azerbaycan Türk Kadınlar Birliği Başkanı Tenzile Rüstemhanlı ise yaptığı konuşmada, "Bu salondaki coşku
ve heyecandan guru duyuyorum. Bugün burada dünyaya Türklük dersi veriyorsunuz. Genel Kurulunuz
hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.
KKTC Türk Memur-Sen genel Başkanı Şener Özbudak ise, "KKTC halkı adına bu coşku dolu salonu selamlıyorum. Türkiye Kamu-Sen çatısı olmaktan büyük
mutluluk ve gurur duyuyoruz" dedi.

5. Olağan Genel Kurulumuza MHP Genel Başkan
Yardımcıları Atilla Kaya, Mevlüt Karakaya, Chp Genel Başkan yardımcısı Yakup Akkaya, Devlet Personel
Başkanı Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Mhp Milletvekilleri, Mehmet Günal, Reşat Doğru, Murat Başesgioğlu,
Yol İş Sendikası Genel Başkanı Ramazan Ağar, Bbp
partisi Genel Başkan yardımcısı Ahmet Gürhan, Dsp
Genel Sekreteri Hasan Erçelebi, Türk Dünyası Kadınları Dostluk ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı
Şenol Bal, MhpMyk üyesi Hamit Kocabey, Sanatçı Ahmet Şafak, Azerbaycan Türk Kadınlar Birliği Başkanı
Tenzile Rüstemhanlı, Azerbaycan Hemkarlar ittifakı
Konfederasyonu Başkanı ve Milletvekili SettarMehbaliyev, Kosova öğretmenler Derneği Genel Başkan
yardımcısı Orhan Volkan, Türkav Başkanı Sinan Yüksel, Türkiye Kamu-Sen'e bağlı sendikalarımızın Genel
Başkanları, Genel Merkez Yöneticilerimiz, Delegelerimiz, Sivil Toplum örgütü Temsilcileri, Gazeteciler ve
çok sayıda davetli katıldı.

TOPLU SÖZLEŞMENİN

DEFOLARI
BİR BİR ORTAYA ÇIKIYOR!
Yetkili konfederasyon tarafından “Tarihi başarı” olarak nitelenen toplu sözleşme fiyaskosunun foyaları bir bir
ortaya çıkıyor. Malum konfederasyonun bitime 23 gün süre varken, 2 toplantı sonrasında imzaladığı toplu
sözleşme metninde, enflasyon farkının unutulması(!) nedeniyle toplu sözleşmenin henüz dördüncü ayında
eriyen maaş zamları ve yaşanan kayıplar basın yayın organlarında yer almaya devam ediyor.
Geçtiğimiz Ağustos ayında yetkili konfederasyonun daha 23 günlük yasal süreç varken, iki oturum sonunda
attığı imzanın faturası kendini gösterdi.
Türkiye Kamu-Sen’in Toplu Sözleşme döneminden bugüne kadar birçok kez gündeme getirdiği “Enflasyon
farkı neden yok?” sorusu yılın ilk dört ayında açıklanan enflasyon rakamlarıyla bir kez daha haklılığımızı ortaya
koyarken, açıklanan rakamlara göre, kamu çalışanları ortalama olarak yılın ilk dört ayında 60 TL kayıpta…
Mayıs ve Haziran ayında enflasyon oranının daha da yükselmesi ihtimali memurların kaybının yaz aylarında
ikiye katlanmasına yol açacak.
İşte sözde tarihi başarının basındaki yansımaları;
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Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk ve Yönetim Kurulu üyeleri günlerdir
Ankara Kurtuluş Parkı’nda kurumlarının özelleştirmesine karşı eylem yapan Yatağan
Termik Santrali işçilerine destek vermek amacıyla bir ziyaret gerçekleştirdi.
Alkışlar ve sloganlar eşliğinde karşılanan Genel Başkanımız ve Yönetim Kurulu üyelerimiz
Maden-İş Genel Başkanı Nurettin Akçul ve Yatağan işçileriyle sohbet ederek yaşanan
gelişmeleri ve son durumu değerlendirdiler.

YATAĞAN TERMİK SANTRALİ
ÖZELLEŞTİRİLMESİ DERHAL
DURDURULMALIDIR
”Ben düşünür ben yaparım, hesabını kimseye vermem” diyen bir iktidar anlayışının Türkiye’de var olduğunu ifade eden Genel Başkanımız İsmail Koncuk,
“Türkiye Kamu-Sen daima Yatağan işçilerinin yanında
olacaktır” dedi. Koncuk, “Yatağan termik santralinin
çok kıymetli çalışanları, inşallah bu eyleminiz birilerinin vicdanını rahatsız eder, yapılan uygulamanın, bir
anlamda peşkeş çekme anlamındaki bu özelleştirme
uygulamasının önü kesilir. Bu emeklerinizin mutlaka

karşılığı olmalıdır.Ancak bu ülke tekel işçileri eylemini
yaşadı. 12 bin tekel işçisinin demokratik tüm tepkilerini görmezden gelen, sadece işçilerimizin değil tüm
çalışanların tepkilerini görmezden gelen ve bu tepkilere kulağını tıkayan “Ben düşünür ben yaparım, hesabını kimseye vermem” diyen bir iktidar anlayışı var
karşımızda.
Bu özelleştirmeler sebebiyle işçilerimizin büyük mağduriyet yaşadıklarını yıllardır görüyoruz. Türkiye Kamu-Sen olarak bu anlayışa karşı olduğumuzu yaptığımız eylemler ve açıklamalarla Türkiye gündeminde
tutmaya çalışıyoruz” dedi.

4/C GARABETİNİ BİTİRMEK YERİNE
DAHA DA ARTIRMANIN GAYRETİ
İÇERİSİNDELER

meğinizin, aşınızın, işinizin peşindesiniz mücadelemiz
budur. Sesimizi burada en iyi yansıtıyoruz, destan yazıyoruz. Allah hepimizin yardımcısı olsun” dedi.

“İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın” diyenlerin yaptıkları
ile söylemlerinin örtüşmediğini belirten Genel Başkanımız İsmail Koncuk, “Peşkeş’in adı özelleştirme mi
oldu? “ dedi. Koncuk, “Yatağan termik santrali özelleştirildikten sonra kıdem ve ihbar tazminatları verilecek ve diyecekler ki, “Biz devlet olarak görevimizi
yaptık kanunen sorumluluğumuz budur” ve sizi 4/C’li
yapacaklar. Böyle devlet olabilir mi? Üç kuruş parayı
verecek kapının önüne koyacak, garabet bir uygulama ile sizi 4/C’li yapacak ve ömür boyu bu anlaşılmaz
sisteme sizleri mahkum edecek.Sayın Başbakan Şeyh
Edebali’nin “İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın” sözünü
sıkılıkla söylüyor. Sadece kıdem ve ihbar tazminatı
vererek devlet insanını yaşatmış mı oluyor? İnsanın
yaşamadığı yerde elbette devlette yaşayamaz. Bunlar
ifade ediliyor ama bunların gereğinin yerine getirildiğini hiç göremedik.Hala 4/C’li çalışan 23 bin kişi kadro istiyor ama birileri kulaklarının üzerine yatmışlar
duymamazlıktan geliyorlar. 4/C uygulamasını kaldıracaklarına daha da artırmanın önemli adımlarından biri
olan Yatağan termik santralini özelleştiriyorlar, hem
de üç kuruşa. Yatağan termik santrali teklif edilen rakamın kat kat üstünde bir değere sahiptir. Böyle özelleştirme olur mu? Peşkeş’in adı özelleştirme olur mu?
Bu anlayış yerin dibine batsın.Ben buradan yetkililere sesleniyorum, alın terine, emeğe sahip çıktığınızı,
saygı duyduğunuzu gösterin, samimiyetinize inanalım.
Bu demokratik eyleme dahi saygı göstermeyerek burayı basan, Tomalarla, gazlarla sizin üzerinize gelen o
zihniyeti yüce Allah’a havale ediyorum, Allah onlara
vicdan nasip etsin. Demokratik haklarımızı korumak
dahi suç olmuşsa bu ülkenin adı nasıl Cumhuriyet, nasıl ileri demokrasi oluyor birileri açıklasın.Biz sizleri
kutluyoruz ve Türkiye Kamu-Sen olarak her zaman
bu mücadelenizin yanında olacağımızı da buradan bir
kez daha ifade ediyoruz” dedi.

Yatağan işçilerine destek ziyaretine, Genel Başkanımız İsmail Koncuk ile birlikte Türk Sağlık-Sen Genel
Başkanı Önder Kahveci, Türk Büro-Sen Genel Başkanı Fahrettin Yokuş, Türk İmar-Sen Genel Başkanı Necati Alsancak, Türk Haber-Sen Genel Başkanı Sedat
Yılmaz, Türk Enerji-Sen Genel Başkanı Mehmet Özer
ve Genel Merkez Yöneticilerimiz katıldı.

AKÇUL: TÜRKİYE KAMU-SEN’İN
ZİYARETİ BİZE GÜÇ VERDİ
Türkiye Kamu-Sen’in ziyaretinin kendilerine büyük
güç ve moral verdiğini ifade eden Maden-İş Genel
Başkanı Nurettin Akçul, “Yatağan işçileri burada tarih
yazmaktadır” dedi. Akçul, Türkiye Kamu-Sen’in sayın
Genel Başkanı İsmail Koncuk ve Yönetim Kurulu üyelerini aramızda görmekten son derece mutlu olduk.
8 aydan beri Yatağanda başladığımız bu kutlu yolculuk
18 gündür de Başkent’te sembolize edilmektedir. Ek-
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OECD’nin 11 değişik başlığı dikkate alarak
hazırladığı “Daha iyi yaşam endeksi” raporunda,
gelir düzeyinin yanı sıra, sağlık, eğitim,
çevre, seçime katılım, güvenlik ve hayattan
memnuniyet gibi kriterler bulunurken, en
mutlu ülkeler listesinin ilk üç sırasını Avustralya,
Norveç ve İsveç paylaşıyor. Listenin sonunda ise
Yunanistan, Meksika, Türkiye bulunuyor.

TÜRK HALKI’NDA OLUMSUZ
DUYGULAR ÇOK FAZLA
60 bin kişinin katıldığı çalışmada mutluluğu
belirleyen en önemli 3 kriter hayattan
memnuniyet, sağlık ve eğitim olarak öne
çıkarken, OECD raporunda, Türkiye’nin gelir,
barınma, hayattan memnuniyet ve iş - özel
yaşam dengesi gibi konularda sıkıntı yaşadığı
belirtildi.
Listenin ilk sırasında yer alan en mutlu ülke
Avustralya’da kişi başına düşen milli gelir 31 bin
doları aşarken, halkın yüzde 72’si ise iş sahibi.
OECD raporunda sonuncu olan Türkiye’de
ise 2014’te kişi başına düşen milli gelirin 11
bin doları aşması beklenirken, ülkemizde
istihdam oranı yüzde 49 olarak belirlendi.
Yapılan çalışmada, halkın yüzde 61’i ortalama
bir gün içinde yaşadıkları olumlu duyguların
olumsuzlardan az olduğunu ifade etti.

EN MUTSUZ ÜLKE

TÜRKİYE!

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün (OECD) hazırladığı mutluluk ligi sıralamasına
göre, 36 sanayileşmiş ülke içinde en mutsuz ülke Türkiye oldu.

OECD TÜRKİYE İÇİN BÜYÜME
TAHMİNİNİ DÜŞÜRDÜ
Bu arada, OECD Türkiye’nin bu yılki gayrı
safi yurtiçi hasıla büyüme beklentisini yüzde
3.8’den yüzde 2.8’e indirdi. OECD tarafından
dün yayımlanan Ekonomik Görünüm raporunda
gelecek yıla ait büyüme tahmini ise Kasım
ayındaki yüzde 4.1 düzeyinden yüzde 4’e
çekildi.

KONCUK: ODAĞINDA İNSANI
TAŞIMAYAN POLİTİKALAR
ÜLKEMİZ İNSANINI BU DURUMA
GETİRMİŞTİR
OECD’nin Mutluluk Liginde sonuncu olan
Türkiye’nin bu görünümü hak etmediğini
belirten Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı
İsmail Koncuk, “OECD’nin her yıl düzenli
olarak hazırladığı ve kamuoyuyla paylaştığı
Mutlu ülkeler listesinde ülkemiz yine 36 ülke
içerisinde sonuncu sıraya yerleşmiştir. Bu
araştırma bizimle eşdeğer ülkelerin karşısında
ülkemizin ne denli geride kaldığını bir kez daha
tescillemiştir.
Dünyanın 17. Büyük ekonomisi olarak lanse
edilen Türk ekonomisinin büyümesinin insani
boyutlara yansımadığını OECD raporu ortaya
koymuştur.
En uzun çalışma sürelerinin, en kötü yaşam
koşullarının, uygunsuz barınma şartlarının,
olumsuz çevre koşullarının Türkiye’de olduğu
düşünüldüğünde raporda sonuncu olmamızın
kaçınılmaz olduğu acı bir gerçektir.
Odağında insani değer taşımayan politikalarla
ülkemizin geldiği iç karartıcı nokta ortadadır.
Resmi rakamlar, Türkiye’deki kamu
görevlilerinin OECD içindeki emsallerine oranla
sayıca 2 kat daha az olduğunu buna göre de 2
kat daha fazla iş yükü ile karşı karşıya kaldığını
ortaya koymaktadır.
Ücret yönünden incelendiğinde de Türkiye’de
bir memurun Avrupa’daki bir memurdan 3
kat daha düşük maaş aldığı görülmektedir.
Buna göre Türkiye’de memurlarımız OECD
ortalamasına göre 6 kat daha düşük maliyetle,
olumsuz şartlarda, yoğun bir iş yükü altında
çalışmaktadır.
Türlü olumsuzlukların yaşandığı ülkemizde
sosyal patlamalar yaşanmadan önce tedbirler
alınmalı ve hak ettiğimiz yaşam şartları
oluşturulmalıdır. Ülkemizin içine düştüğü bu
üzücü durumdan bir an önce kurtarılması siyasi
iktidarın en temel görevidir.” dedi.
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Evlenenlerin sayısı %17,6 oranında artarken,
boşanan çiftlerin sayısı ise %31,5 oranında
artış gösterdi

Türkiye Kamu-Sen
Ar-Ge Merkezi’nin
yaptığı araştırmada
2002 – 2013
yılları arasında
gerçekleşen
evlenme ve
boşanma
rakamları ilginç
sonuçlar ortaya
koydu. Araştırma;
özellikle ekonomik
kriz dönemlerinde
ve ekonomik
olumsuzluklarda
yeni evlenenlerin
sayısında düşüş,
boşanma
rakamlarında ise
ciddi artışlar
olduğunu
gözler önüne
serdi.

EVLİLİKLER EKONOMİK
KRİZLERDE DÜŞÜYOR,
BOŞANMALAR ARTIYOR
TÜİK verilerine dayanılarak yapılan
çalışmada, 2001 ekonomik krizinin
ardından evlenme sayısının düştüğü,
boşanmaların ise arttığı görülürken,
ekonomik krizin etkilerinin ortadan
kalkmaya başladığı 2003 yılı ile birlikte
evlenme sayısında artış, boşanmalarda
ise düşüş olduğu rakamlara yansıdı.
Buna göre son 12 yılda evlilik
rakamları 2005 yılında 641 bin 241’e
ulaşırken, boşanma rakamı ise en
düşük 2004 yılında 91 bin 22 olarak
gerçekleşti
2008’de başlayan ekonomik krizle
birlikte evlenen çift sayısı, 2009 yılında
591 bin 742’ye gerilerken, boşanan
çift sayısı da 114 bin 162’ye yükseldi.
2013’DE BOŞANMALAR TARİHİ
REKOR KIRDI
2013 yılına gelindiğinde ise özellikle
boşanma rakamındaki ciddi artış tarihi
bir rekor olarak karşımıza çıktı. 2002
yılına göre nüfusun artmış olmasına
karşın evlenme sayısındaki düşüş
dikkat çekti.
Türkiye’de bir kriz ortamı olmadığı
söylemleri ve ekonomide çizilen
pembe tablolara rağmen 2013 yılında
evlenme rakamı 2005 ve 2008
yıllarının da gerisinde kalarak 600
bin 138 oldu. 2013 yılı boşanmaların
tavan yaptığı yıl olarak kayıtlara geçti.
Geçtiğimiz yıl 125 bin 305 çift çeşitli
nedenlerle boşandı.
2002 yılında boşanan bir çifte karşılık
5,3 çift evlenirken; bu oran 2013
yılında 4,78’e geriledi. Bu bilgilerden
hareketle, günümüz rakamları 2002
yılı ile karşılaştırıldığında evlenen sayısı
%17,6 oranında artarken, boşanan
çift sayısı ise %31,5 oranında artış
göstermiştir.

KONCUK: EKONOMİK KRİZ
YUVA YIKIYOR
2002 – 2013 yılı arasındaki evlenme
ve boşanma rakamlarına yönelik
olarak bir değerlendirme yapan
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı
İsmail Koncuk, “Bizi bir arada
ve ayakta tutan aile kavramımız
çöküyor” dedi. Araştırmada yeni
evlilikler yapılması ve aile birliğimizin
korunması noktasında ekonominin
birincil derecede önem arz ettiğinin
ortaya çıktığını ifade eden Koncuk,
“Milletimizin en temel değerleri
olan çekirdek aile tablosunun son
12 yılda ciddi bir sarsılma içinde
olduğunu yaptığımız bu çalışma ortaya
koymuştur. Bu çalışma özellikle
2008 sonrasında ekonomide yolunda
gitmeyen gelişmeler yaşandığının,
sosyolojik olarak da ispatıdır. Bu
milletin geleceği olan genç çiftlerimizin
özellikle ekonomik sıkıntılar
noktasında yaşadıkları problemler
onları toplumun temeli olan aile
kavramından hızla uzaklaştırmış ve
boşanma yolunu seçmelerine neden
olmuştur. Son 12 yılda toplumsal
dokunun ciddi biçimde bozulduğu
aşikârdır. Son dönemde kitle iletişim
araçlarının bizlere sunduğu haberlerin
büyük bölümünü oluşturan gasp,
cinayet, tecavüz, boşanma, darp vs.
haberleri artık ne acıdır ki hepimizin
kanıksadığı normal haberler haline
gelmiştir. Bu şekilde devam edecek
toplumsal bir yaşam ülkemizin
geleceğini her şeyden daha çok
tehdit etmektedir. Unutulmamalıdır
ki, aile kavramı bizi ayakta tutan
ve birbirimize bağlayan en önemli
dinamiktir. Bu kavramın yerle yeksan
olması gelecekte bu milletin ve
sahip olduğu değerlerinin de yerle
yeksan olması anlamına gelecektir.
Bu milletin ferdi olarak yaşadığımız
bu kara tablonun sorumluları derhal
açıkladığımız rakamların üzerinde
çalışmalı ve toplumda yaşanan bu infial
haline dur demeyi kendilerine görev
addetmelidirler.” dedi.
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Türk Kültür Sanat-Sen Genel Başkanı

H. Hüseyin Yılmaz:
HÜKÜMET SANAT
KURUMLARINI KAPATIYOR!
Genel Başkan Yılmaz, ‘’Yasa değişikliği ile Devlet Tiyatrolarını, Devlet Opera ve Balesini,
Devlet Senfoni Orkestralarını, Devlet Çok Sesli Korosunu, Türk Halk ve Türk Sanat Müziği
Koroları ve Toplulukları ile belediyelere bağlı benzer sanat kurumları ortadan kaldırılmak
isteniyor. Tiyatro, klasik müzik, opera, bale, orkestra gibi sanat dallarının tamamen özel
girişimlere bırakılması planlanıyor’’ dedi.
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Türkiye Kamu-Sen bu yıl 22. yaşını kutluyor. Sizin
için Türkiye Kamu-Sen ne ifade ediyor.
Türkiye Kamu- Sen ve bağlı sendikalar; hareketlerinin merkezine büyük milletimizin değerleri olan vatan, millet ve bayrak sevgisini almış bir sevdanın adıdır.
Ülkemizin kalkınması ve çağdaş medeniyet seviyesini
yakalaması için “Çalışan, Üreten, Yol Gösteren” ilkesiyle memur sendikacılığında çığır açmış büyük bir mücadelenin adıdır. Türkiye Kamu-Sen, kamu çalışanlarının,
kamu emeklilerinin bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerinin milli gelirden düşen payı alma konusunda hak ve
hukukunu savunan bir mücadelenin adıdır.
Kamu kurumlarının toplumun her kesimine, adil bir şekilde yüksek kalitede hizmet sunumunu konularında olsun, verimliliğin artırılması için olsun görüş ve önerilerini
her platformda gündemine alan bir kurumdur. Her türlü
toplumsal ve sosyal olaylara “Benim İlkem Önce Ülkem” ilkesiyle devletin bekasını esas alan bir anlayışı hakim kılan bir memur sendikasıdır.
Türkiye Kamu-Sen’in kuruluşundan bu günlere gelmesinde emeğini esirgemeyen ve amacına ulaşması için alın
teri döken herkesi tebrik ediyorum. Aramızdan ayrılarak ahirete irtihal edenlere Cenab-ı Allah’tan rahmet,
ailelerine sabırlar diliyorum. Nice 22. yıllara, yolun açık
olsun Türkiye Kamu-Sen diyorum.
‘’TÜRKİYE KAMU-SEN NE ÖN NE ARKA
BAHÇE OLMAMIŞTIR’’
Türkiye Kamu-Sen memur sendikacılığının
oluşması ve gelişmesi için çok büyük
mücadeleler verdi. Bugün gelinen noktayı nasıl
değerlendiriyorsunuz?
Türkiye Kamu-Sen, sizin de ifade ettiğiniz gibi büyük
mücadele vererek bu günlere gelmiştir. Bu nedenledir
ki; bizler Türkiye Kamu-Sen’i anlatırken “Türkiye Kamu-Sen büyük bir mücadelenin, büyük bir sevdanın
adıdır” diyoruz.
Birbirine inanmış, güvenmiş, milletine sevdalı az sayıda
vatanperver kamu çalışanının temellerini attığı bir dev
çınardır Türkiye Kamu-Sen…
Ülkemizde hiç bir kurum, kuruluş veya çalışanlar sendikadan bahsetmezken, önce Türkiye Kamu Çalışanları
Vakfı ismiyle başlayan bu kutlu mücadele, 1992 yılında
sendikalaşmayla taçlanmıştır.
Ve 1992’den 2001 yılına kadar da sendikaların yasal bir
zemine oturması için sendika yasasının çıkarılması adına
mücadele verilmiştir.
Türkiye Kamu-Sen, kurulduğu günden bu yana Anadolu’nun dört bir tarafından binlerce inanmış insanımızla
buluşmuş, büyük bir inanç abidesi oluşturmuştur. Toplu
sözleşme, grev ve yönetime katılma gibi Uluslararası Çalışma Örgütü (İLO) normlarından eksikte olsa 4688 sayılı
Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu 2001 yılı Haziran

ayında Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Türkiye Kamu-Sen, bugüne kadar hiçbir siyasi partinin
ön veya arka bahçesi olmamış, tüm siyasi oluşumlara eşit
mesafede durmuş, hakkın ve haklının yanında olmayı ilke
edinmiş, hak arama konularında her platformda yasal
tüm haklarını sonuna kadar kullanmıştır. Bundan ötürü
kamu çalışanlarının umut kapısı olmuştur. Hiçbir siyasi
kurum ve kuruluştan hiçbir siyasi iktidardan destek almamış, kendi ayakları üzerine durmasını bilmiş, her geçen
gün bir çığ gibi büyüyerek bu günlere gelmiştir. Kamu
çalışanlarının teveccühünü kazanmış olmasından ötürüdür ki, bu gün 450 binden fazla üyeye sahip ülkemizin en
büyük sivil toplum kuruluşlarından biri olmuştur.
‘’MALUM KONFEDERASYON MEMURU
MASADA PAZARLANMIŞTIR’’
Toplu Sözleşme sürecinden memurlar kazançlı mı
çıkmıştır. Süreci nasıl okuyorsunuz?
2013 yılı Ağustos ayında bir toplu sözleşme dönemini
daha yaşadık. Toplu sözleşmeler 30 günlük bir süreci
kapsamaktadır. Bu toplu sözleşme süreci kamu çalışanlarının; 2014 ve 2015 yıllarının maaş artışlarını, mevcut
sorunlarını, çalışma şartlarının görüşülmesi, çözümü ve
karara bağlanması gerekmekteydi.
Ancak malum konfederasyon toplu sözleşme masasına
taşınan onlarca yüzlerce konu başlığı görüşülmeden, sürecin daha ilk haftasında iktidarın teklif ettiği artışın da altında bir artışı kapalı kapılar ardında, diğer katılımcıların
katılımlarını da beklemeden 2014 yılı için 123 TL, 2015
yılı için % 3+% 3 artışı kabul edip, toplu sözleşme
sürecini sonlandırmıştır.
Oysa tolu sözleşmede anlaşma sağlanmadığı takdirde
Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvuru hakkı ve
daha 3 haftalık süre varken hükümetle kapalı kapılar ardında defolu bir toplu sözleşme imzalanmıştır.
Bu süre içerisinde çalışanların temel sorunları dediğimiz
emeklilikte 30 yıl barajının kaldırılması, maaş bordrosuna giren tüm ödemelerin emekliliğe yansıtılması, ek
göstergelerin yeniden düzenlenmesi, 4-Cli çalışanların
memur kadrosuna geçirilmesi, enflasyon farkı vb. birçok
kurumsal konular daha görüşülmeden toplu sözleşme
sonlanmıştır.
2014 yılı için memur maaşlarına uygulanan 123 TL’lik
maaş artışı, daha yılın ilk dört ayında enflasyon karşısında

Türkiye Kamu- Sen ve bağlı sendikalar,
“Çalışan, Üreten, Yol Gösteren”
ilkesiyle memur sendikacılığında çığır
açmış büyük bir mücadelenin adıdır.
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2014 yılı için memur maaşlarına
uygulanan 123 TL’lik maaş artışı,
daha yılın ilk beş ayında enflasyon
karşısında erimiş sıfıra yaklaşmıştır.
Malum Konfederasyon memuru masada
pazarlanmıştır. Kamu çalışanlarının 730
günü çalınmış, heba olmuştur. Bununla
kendilerini hormonlayan, büyüten,
koruyan ve kollayan siyasi iktidara diyet
borcunu ödemiştir.

erimiş sıfıra yaklaşmıştır. Malum konfederasyon memuru
masada pazarlanmıştır. Kamu çalışanlarının 730 günü çalınmış, heba olmuştur. Bununla kendilerini hormonlayan,
büyüten, koruyan ve kollayan siyasi iktidara diyet borcunu ödemiştir.
‘’NİCELİK OLARAK KÜÇÜK NİTELİK OLARAK
BÜYÜK BİR SENDİKAYIZ’’
Türk Kültür-Sanat-Sen’den bahseder misiniz?
Hangi işkolunda faaliyet gösteriyorsunuz, sendikal
faaliyetlerinizden söz eder misiniz?
Türk Kültür ve Sanat Sendikası nicelik itibarı ile küçük,
nitelik itibarı ile büyük bir sendikadır. Faaliyet alanları
kültür, sanat, turizm, Atatürk, dil ve tarih sahalarındaki
çalışanlarıdır. Bu kurumlarda çalışanların toplam sayısı
mevcut memur sendikaları içerisinde en az çalışana sahip
bir hizmet kolu oluşu nedeniyle küçük, kültür, sanat, dil
ve tarih, insan topluluklarını millet yapan, O’na kimlik
ve şahsiyet veren temel unsurlardan olması ve Türkiye
Cumhuriyeti Devletinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk nedeni ile de büyük olarak nitelendiriyorum.
Türk Kültür ve Sanat Sendikası, 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu’nun 5. Maddesinin 6. sırasında
belirtilen “Kültür ve Sanat Hizmetleri” Kolunda faaliyetlerini sürdürmektedir. Hizmet kolu olarak Kültür ve
Turizm Bakanlığı, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü,
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Yazma Eserler Başkanlığı, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kuru-

mu Başkanlığı çalışanları kültür ve sanat hizmet kolunun
faaliyet alanı içerisindedir.
Her sendika gibi yönetim olarak sendikalaşmaya, sendikamıza üye kaydetmeye, hizmet kolumuzda çalışanlarımızın sorunlarını çözmeye yönelik faaliyetlerde bulunuyoruz. Öncelikle gerek merkezde ve gerekse taşrada çalışanlarımızı işyerlerinde ziyaret edip, dinleyerek,
görerek tespit ettiğimiz sorunlarını çözüm noktalarında
gündeme getiriyoruz. Televizyon programlarında olsun,
yazılı basında olsun gündeme taşıyoruz. Bu şekilde de
mümkün olmuyorsa, yargıya taşıyarak çözüm aramaktayız.
Üyelerimizin moral ve motivasyonunu sağlayacak toplantılar, gezi programları yapıyoruz. Ziyaretlerde bulunuyoruz. Buna yönelik olarak sendikamızın her kademesinde görev yapan yöneticilerimize eğitim veriyoruz.
İşkolunda çalışanlar kamu görevlilerin sorunları
ve sendika olarak çözüm önerileriniz nelerdir?
Çalışanlardan önce milletimizin hayatında çok önemli
bir yeri olan Kültür ve Turizm Bakanlığı ve bağlı birimleri
sorunlar yumağıdır. Şöyle ki; 1970’li yıllarda müstakil bakanlık olmuş, sonra Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Devlet Bakanlığı’na bağlı ayrı bir müsteşarlık daha sonraları
defalarca başka kurumlarla birleştirilmiş ve ayrılmış bir
kurumdur. Bundan ötürü olacak ki, hala bir kurumsallaşma olmamıştır.
Yöneticileri başka kurumlardan ithal edilir durumdadır.
Başka kurumlarda kadro alamayanlar bu bakanlıkta üst
kadroda yönetici olurlar. Bu bakanlıkta yeni göreve başlayan bir uzman elaman, meslek memuru bile ‘Şu kadar
yıl sonra şef, müdür, şu kadar yıl sonra başkan ve
şu zamanda da genel müdür olurum’ diye bir hayal kuramaz. Bundan ötürü de personel istihdamı da zor olmaktadır.
Bu güzide kuruluşa genel bütçeden ayrılan pay binde
beşler civarındadır. Bu oran her geçen gün azalmaktadır.

Halen çok sayıda kütüphane personel ve bütçe yetersizliğinden fiilen kapalıdır.
Bunlar yetmiyormuş gibi mevcut siyasi iktidar tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Devlet Opera
ve balesi, Devlet Tiyatroları ve Güzel Sanatlar Genel
Müdürlükleri’nin lağvedilerek, yerine “Türkiye Sanat
Kurumu” kısa adıyla TÜSAK kurulması çabaları, sanat
kurumlarının kapatılması anlamını taşımaktadır.
TÜSAK’I REDDEDİYORUZ
Türkiye Sanat Kurumu ile Sanatın Desteklenmesi Hakkında Kanun Taslağı ile ilgili öngörülen düzenlemeler
Devlet Tiyatrolarını, Devlet Opera ve Balesini, Devlet
Senfoni Orkestralarını, Devlet Çok Sesli Korosunu, Türk
Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği Koroları ve Toplulukları ile belediyelere bağlı benzer sanat kurumları ortadan kaldırılmak istenmekte, tiyatro, klasik müzik, opera,
bale, orkestra gibi sanat dallarının tamamen özel sektöre
bırakılması öngörülmektedir.
TC Anayasası’nın 64. maddesinde “Devlet, sanat faaliyetlerini ve sanatçıyı korur. Sanat eserlerinin ve
sanatçının korunması, değerlendirilmesi, desteklenmesi ve sanat sevgisinin yayılması için gereken
tedbirleri alır.” denilmektedir. Bu madde Anayasamızın Temel Hak ve Ödevler kısmının Sosyal ve Ekonomik
Haklar ve Ödevler bölüm başlığı altında yer almaktadır.
Dolayısı ile sanatın ve sanatçının korunması, sanat sevgisinin yayılması için gereken tedbirlerin alınması devlet
için bir anayasal ödev, vatandaşlarımız için ise temel bir
hak olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu taslak ile devletin,
sanat faaliyetlerinden fiilen çekilerek anayasal bir sorumluluktan da kaçınması öngörülmekte, yalnızca belli projelere destek verilerek ülkedeki sanatın geliştirilip yaygınlaştırılabileceği yanlışına düşülmektedir. Yukarıda saydığımız çekincelerimiz göz önünde bulundurulduğunda,
devlet için bir görev, vatandaşlarımız için ise bir hak olan
sanat faaliyetlerinin özel girişimlere bırakılması ve devletin sanat kurumlarının kapatılması çabalarının Anayasaya
da aykırı olduğu gerçeğinden yola çıkılarak bu taslağın
yol yakınken geri çekilmesinin bir zorunluluk olduğunu
belirtiyoruz.
‘’AKP YEREL SEÇİMLERDE azımsanmayacak
oranda bir oy kaybına uğramıştır’’
Biraz da ülke gündemine ilişkin meseleleri
konuşalım. Önümüzde bir Cumhurbaşkanlığı
seçimi var ve daha sonra genel seçimler olacak.
Bir taraftan ‘çözüm süreci’ adı verilen terör
örgütüyle pazarlık ve ‘özerklik’ süreci var. Tüm
bu gelişmeleri siz nasıl okuyorsunuz?
Milletçe yakın tarihte yerel yönetimler seçimini geride
bıraktık. Her ne kadar siyasi iktidar söz konusu seçimden zaferle çıktığını iddia etse de, bir kısım yorumcuların da ifade ettikleri gibi bence de AKP azımsanmayacak
oranda bir oy kaybına uğramıştır. Dolayısı ile bu hususun

Ağustos ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde
iktidarın göstereceği Cumhurbaşkanı adayının Çankaya
Köşküne çıkmasını zorlayacağı kanaatindeyim. Bunun
için siyasi iktidar büyük bir panik ve telaş içindedir. Eğer
ki; iktidar olağanüstü bir kararla erken seçim kararı almazsa, 2015 yılı Haziran ayında da genel seçimleri yapılacaktır. Öyle ki, yerel seçimler Cumhurbaşkanlığı
seçimini, Cumhurbaşkanlığı seçimi ise, genel seçimi etkileyecektir. Siyasi iktidarın göstereceği Cumhurbaşkanı
adayının Çankaya’ya çıkamaması halinde genel seçimleri
kaybedeceklerine inandığından iktidar ülke gündemini
hızla değiştirmektedir.
Ülkeyi yönetenler dolaylı veya dolaysız İmralı canisi ile
yaptıkları pazarlıklar neticesinde, terör örgütü ve onun
uzantısı olan sözde Kürt halkını temsil ettiğini söyleyen
bir siyasi parti, 2014 yılını özerklik yılı ilan etmiş, Devlet kurumlarından Türkiye Cumhuriyeti ismi kaldırmış,
bölgede çıkan petrol gelirlerinden bölge için pay istenir
hale getirilmiş, ana dilde eğitim gibi konular ülkemizin
Güneydoğu Bölgesini alenen bölünmenin eşiğine sürüklemiştir. Türkiye Cumhuriyeti; siyasi iktidarın bölücü
unsurlara demokratikleşme ve açılım safsataları ile verilen zaafları neticesinde tarihinin hiçbir döneminde olmadığı kadar zor bir dönem geçirmektedir.
Ziya Paşanın ifadesi ile “Böyle Gecenin Hayr Umulur
mu Seherinde.”
Son olarak Türkiye Kamu-Sen, Türk Kültür
Sanat-Sen üyelerine ve tüm kamu çalışanlarına
bir mesajınız var mı?
Ülkemizde çalışma barışının sağlanması, verimliliğin artırılması, kaliteli ve güler yüzlü hizmetin sunulabilmesi için
çalışanlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi, moral ve
motivasyonunun sağlanması ile mümkündür. Bu nedenle
tespit ettiğimiz sorunlara ve önerilen çözümlere yürütmenin duyarlılığı en önemli taleplerimizdendir.
Kurumlar arası sorunlar farklılık arz etse de, kamu çalışanlarının sorunları büyük oranda müşterektir. Kamu
çalışanlarının iş güvencesi, kurumlar arası ücret adaleti,
emeklilikte 30 yıl barajı, alınan ücretin taban aylığa yansımaması, 4C’lilere kadro verilmesi gibi birçok sorun müşterektir. İş başında bulunan AKP iktidarı ile yıllardan beri
gerek toplu görüşme ve gerekse toplu sözleşme masasında bu ve benzeri birçok konu başlığı görüşülmüştür. Türkiye Kamu-Sen ve bağlı sendikaları, bıkmadan
usanmadan mücadelesini sürdürmektedir.
Kültür ve sanat hizmet kolunda kurum çalışanlarımızın
sorunlarının çözümü her platformda gündeme getirilmektedir. Her türlü sindirmeye, baskıya ve zulme karşı
Türkiye Kamu-Sen ve bağlı sendikaları meşruiyet içerisinde mücadelesini sürdürecektir. En ücradaki üyesinin
yanında olmuştur ve bundan sonra da yanında olamaya
devam edecektir.
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TOZKOPARAN İSKENDER
KİMDİR?
İstanbul Okmeydanı, birçok ünlü
atıcılar görmüştür. Bunların en
namlılarından biri de Tozkoparan
İskender’dir. Tozkoparanın yetişmesi hakkında eski kavisnameler
şu malumatı verirler:
O asırda İran’dan Bahtiyar adını taşıyan bir pehlivan gelip, hükümdarın huzurunda sert yaylar çekmiş,
birçok aynalar (metal levha) vurmuş ve büyük hünerler göstermiş.
Hükümdar: ‘Bizde buna galip olan
kimse yok mudur?” deyince, “Pa-

dişahım bir nice gün aman verin
tedarik olunur” demişler. Atıcıların,
ileri gelenleri bir yere toplanıp görüşmüşler ve şu tedariki görmüşler:
Birkaç kantar ağırlığındaki bir top
taşına demirden bir halka yapıp
Bab-ı Hümayun’dan içerideki meydana koymuşlar ve: “Her kim bu
taşı kaldırırsa çok büyük ihsan vardır!” diye etrafa haber yaymışlar.
Herkes o demir halkaya yapışıp
yerden iki parmak kadar ancak
kaldırabilirmiş. Ziyade kaldırabilen
ancak bir karışı bulabilirmiş. Tozkoparan İskender ise o devirde

Tozkoparan İskender, okçuluk tarihimizin en büyük kemankeşi
sayılır. İmparatorluğun çeşitli illerinde 10 ayrı rekor kırmış ve
bunların hiçbiri daha sonra aşılamamıştır. En uzun rekorunu,
gündoğusu havasıyla atılan Arkurı Menzili’nde 1281.5 gezle
kırmıştır. Bu 846 metrelik uzaklık, bir dünya rekorudur...

Acemi Oğlanlarından Bakraç Oğlanı imiş. Oradan geçerken birçok
adamın toplanarak taşın yanında
durduklarını ve kaldırmağa çalıştıklarını görmüş. Hemen bakraçları yere koyup, taşın halkasına yapışır ve üç defa göğsü üzerine kadar
çıkarıp yere vurur!
Bunun üzerine Tozkoparan’a Padişah 1000 altın ihsan ederek:
“Göreyim seni” der. Tozkoparan,
Okmeydanı tekkesine götürülür.
Kendisini yetiştirmek için üstadlar
tayin edilir. Böylece Tozkoparan
İskender, Okmeydanı’nda üstadlarla birlikte altı ay çalışır. Muhkem
idman yapar. Geceleri sol kolu ve
kalbi üzerine yatmasın diye sabaha kadar iki adam Tozkoparan’ın
başında bekler; İşte böyle sıkı bir
hazırlanmadan ve çalışmadan sonra Tozkoparan’ı Padişah’ın huzuruna çıkarırlar. Yabancı pehlivanı
da çağırırlar. Tozkoparan, İran’dan
gelen pehlivanın çektiği yayların üstüne kuvvetli bir yay daha
koyduktan sonra bunları kolayca
çeker ve Bahtiyar’ın darp vurduğu yani deldiği aynaların üzerine
bir ayna daha koydurarak onu da
kolayca deler. Hükümdar, Bahtiyar’a büyük ihsanlar edip: “Var
imdi gördüğünü iyi söyle” diyerek
memleketine yollar.”
OSMANLI’DA
KEMANKEŞLİK (OKÇULUK)

Kasımpaşa Kulaksız Okspor Derneği Lokali’nin önünde bulunan, Tozkoparan
İskender'e ait Nişan Taşı

Osmanlı İmparatorluğu döneminde yapılan bir okçuluk sporudur.
Osmanlı İmparatorluğu’nda okçuluk Orta Asya Türkleri’nden gelerek, Arap geleneklerinin de hafif
bezemeleri ile gelişmiştir. Osmanlı
kemankeşlik sporu yüzyıllardır
adını çok bilmediğimiz büyük kemankeşlerin (Bosna’lı Şüca, Ha-

44

45

vandelen Solak Bali, Tozkoparan
İskender vs.) ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bu sporcuların kimilerinin
menzil atışları 1275 gez (800-850
metre) mesafeler ile kırılması güç
rekorlara imza atmışlardır. Osmanlı kemankeşleri pir olarak Sahabe’den Ebu Vakkas’ı sayarlar.
VE TOZKOPARAN…
Tozkoparan İskender, okçuluk
tarihimizin en büyük kemankeşi sayılır. İmparatorluğun çeşitli
illerinde 10 ayrı rekor kırmış ve
bunların hiçbiri daha sonra aşılamamıştır. En uzun rekorunu,
gündoğusu havasıyla atılan Arkurı
Menzili’nde 1281.5 gezle kırmıştır. Bu 846 metrelik uzaklık, bir
dünya rekorudur...
İKİ HATIRA…

1500’lü yılların ortalarında yaşayan İskender o dönemin
rakip iktidarı İranlı okçuları her seferinde yenen bu sayede
de padişahın övgüsünü kazanmış güçlü bir kemankeş
(Okçu).
Bir ok atışında 845,46 metreye ulaşınca, bu rekor uzaklık
belgelensin diye fotoğraftaki nişantaşı buraya dikilmiş.
(Okmeydanı Kulaksızdaki Haliç Polis Merkezinin yanında)
Tozkoparan İskender İnebahtı Deniz savaşında şehit
düşmüş.

Bir gün, Makbul İbrahim Paşa,
Atmeydanı’ndaki sarayını yaptırması nedeniyle Kanuni Sultan
Süleyman’a bir ziyafet vermiştir.
Bu ziyafet eğlenceleri sırasında,
Türk okçuluk tarihinin önemli kişilerinden biri olan Tozkoparan
İskender, at üstünden attığı okla
birbirinin içine yerleşmiş 5 kalkanı
delmiştir.

nı bulmuş gibi heyecan duyuyor.
Hele çocuklar hemen atlıyor: “Abi
Malkoçoğlu musun sen?” “Kara
Murat gibi ok atabilir misin?” Cüneyt Arkın benzetmesine ‘Eyvallah’ diyor Metin Ateş, ama Robin
Hood’a benzetildiğinde tavrını
ortaya koyuyor: “Bırakın o İngiliz
eşkıyasını. Siz, Tozkoparan İskender’i tanır mısınız onu söyleyin?”
Tozkoparan kim? Ulaşılabilecek
en uzun mesafeye atış yapmış bir
yeniçeri. Yaşadığı dönemde bir
yıldız gibi yaşamış, bir yay ustası
ve bir ok ustası sadece onun için
çalışmış.
İSTANBUL’DA
TOZKOPARAN İSKENDER’E
AİT NİŞAN TAŞI VAR
957 (Milâdî 1550) Kulaksız Çeşmesi’yle Haliç Polis Merkezi arasında ve “Kasımpaşa Kulaksız
Okspor Derneği Lokali”nin önünde bulunan, Tozkoparan İskender’e ait nişan taşının celî sülüsle
yazılmış kitâbesi:
Sene 957 (Milâdî 1550)
Sâhib-ül menzil fî-l meydân
Ellezî ismuhu Tozkoparan

TOZKOPARAN İSKENDER DESTANI
Zaman aka aka geldi
Ta on beşinci asra kadar...
Bu asırda, bu yurtta Nevcivanlar içinde
‘Tozkoparan İskender’ de yüceldi.
Daha çocuktu yaşı
Ama cesur mu cesur,
O kadar da güzeldi...
Atıcılar dergâhında
Yay kabzası kavradı,
Birgün arslan pençesiyle
Kirişini bağladı.
Ağzından ‘Bismillah’ yükselirken
Çekiverdi yayını
Hayrette bıraktı âniden
Kemankeş Alayını.
‘Toz’u kopmuştu yayın...
İhtiyar kemankeş ‘Yıldırımlı Baba’
Seslendi içinden alayın:
Bu nevcivan kemankeşten
Dâim kuvvet akacak,
Görürsünüz bizi birgün
Gölgesinde bırakacak...
O esnada bütün alay
İskender’i çembere aldı
Bundan böyle lâkabı:
‘TOZKOPARAN İSKENDER’ kaldı.
(Alper Kürük)

AH LODOS MENZİLİ!
Derler ki, Tozkoparan İskender
başarılı okçuluk hayatında nasıl olmuşsa olmuş sadece “Lodos Menzili”nde Bursalı Şüca’yı geçememiştir. Bu içine dert olduğundan,
son nefesinde “Ah! Lodos Menzili!..” diyerek vefat etmiştir...
TOZKOPARAN İSKENDER
ROBİN HOOD’A KARŞI
Ok ve yay nerede ortaya çıkarsa
çıksın dikkat çekiyor. Koca koca
adamlar bile yitik oyuncakları-

GEÇMİŞ OLSUN
Geçirdiği bir rahatsızlık nedeniyle ameliyat olan
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’e
geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Türkiye Kamu-Sen Genel Merkezi

Röportaj: Gökhan ALTUNKAŞ
Fotoğraflar: Yusuf Ziya ERARSLAN
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‘’Yalnızkurt-Sevdalı Şehit-Adam Gibi-Köroğlu-Sarıkamış-Kan Uykusu-Yüreğinle Gel-Timur
İle Karınca-Beyler Bu Vatan Size Neyledi’’ isimli şarkıları onlarca şarkısından sadece bazıları…
”Sarıkamış” isimli eseriyle 2005 yılı Kral Tv Müzik Ödülleri Özgün Müzik kategorisinde “En İyi
Erkek Solist” ödülü aldı. Türkiye’nin en çok konser veren sanatçılarından biri. Türk’ün olduğu
her yerde sahneye çıkmaya devam ediyor. Azerbaycan Devlet Filarmoni salonunda konser
veren ilk Anadolu Türkü...2007 yılında Bakü’de verdiği konserin tüm gelirlerini Azerbaycan
ordusuna bağışlayarak “Fahri Ferman” ödülüne layık görüldü. Yayınlanmış 7 adet kitabı
var, yenilerini hazırlıyor. Tepeden tırnağa sanatçı ve o bir entelektüel… Ahmet Şafak ile
KAMUTÜRK okuyucuları için özel bir söyleşi yaptık…
Soma faciası milletimizi derinden
yaraladı, acısı hala devam ediyor.
Soma’da yaşanan bu elim kaza
ve şehit olan işçilerimiz için neler
söyleyeceksiniz?
AHMET ŞAFAK: Allah mekanlarını
cennet eylesin. Bu olay yüreğimizi
yakmış, kavurmuştur. Ama facianın
bir de sebepler zinciri var. İnsan olarak meseleye duygusal bakabiliriz;

Madencilerimizin yaşadığı bu felaket
milli bir duygu fırtınasına sebep olmuştur. Ağladık, perişan olduk. Ancak
bu felaketin yaşanma sebebi üzerine
bir vatandaş olarak düşünmemiz ve
sorumluları tespit etmek yolunda kamuoyu oluşturmamız gerekir. Ortak
kamuoyu hem failin bulunması hem
de böylesi felaketlerin yaşanmaması
yolunda önlemlerin, tedbirlerin alınabilmesi bize ışık tutmalıdır.

Bir sanatçı gözü ve duyarlılığıyla
baktığınızda yaşanan bu acı olay
Ahmet Şafak’ta nasıl bir duygu
karmaşası yarattı?
AHMET ŞAFAK: Ben milli meselelere ya da toplumsal olaylara sanatçı
gözüyle bakmam. Bir vatandaş, bir
milletdaş, bir insan gözüyle bakarım.
İnsan dış dünyayı tek bir ruh kimliği ile
izler. Beşeri bir ruh ile. İnsan olmanın
temel hali budur. Sanatçı ruhu bu ilk
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halin ardından gelen üretici kimliktir. Benim tek bir yönüm vardır. Bu
milletin ferdi olmak, milli meselelere
dikkatle izlemek, siyasi gelişmeleri
bir vatandaş duyarlılığı ile düşünerek
tartarak ele almak. Sanatçılık bundan
sonra gelir.
Soma faciası, maden işçilerimizin şehadeti, facianın sebepleri, şehit ailelerinin akibeti, siyasilerin tutumu
çerçevesinde dikkatle takip edilmesi
gereken hassas bir olaydır.
Yaşanan faciaların ardından hep
“Son olsun” diyoruz ama bir
türlü sonu gelmiyor. Türkiye’nin
bu konuda karnesi oldukça
kötü. Nerede ve nasıl bir yanlış
içindeyiz sizce?
AHMET ŞAFAK: Bu acı olay yaşandığında Azerbaycan’da idim. Bir film
projesi için gitmiştim. Çok sevindirici
sonuçlar almıştım. Sevincimi sevenlerimle, hayranlarımla paylaşmak isterken bu acı haberi aldım. Her şeyi
unuttum, detaylı bilgi edinmek için
Türkiye ile temasa geçtim. Maalesef
zaman geçtikçe şehitlerin sayısı artıyordu. Kederimizden kaderimize
sığınıyorduk. Yaşanan facia yetkililer
tarafından kadere fatura ediliyordu.
Kader, ‘Allah’ın yazısı’ diyerek sebepler gözden ırak tutulmak isteniyordu.
Hele hele sayın Başbakan’ın, “ölüm bu
işin doğasında var” sözü ne gerçeklikle ne dünya hakikatiyle bağdaşıyordu.
Amerika’da 60 yıldır maden kazası
olmazken, Latin Amerika ülkelerinde
madenciler günler, haftalar sonra göçükten çıkarılabilirken 3 günde 301
şehit vermemizi “işin tabiatına ya da
kadere“ bağlayan siyaset algısı elbette
sorgulanmalıdır. Ama gelinen nokta
vatandaşın yerlerde tekmelenmesidir
ki Anadolu’da bir tabir var, derler ki
“ört ki ölem.“
Bu durum kabul edilemez. Maden
kazalarında bu kadar ağır fatura ödeyişimizin temel sebebi sistemde yaşanan problemlerdir. Bu olay bize kamu
kelimesinin ne anlama geldiği ve toplum olarak kamudan neyi anladığımızı

sorgulama imkanı vermelidir. Devletin
sosyal sorumluluğu yaklaşık kırk yıldır
tahrip edilmekte, sosyal devlet olgusu
kamuoyunda yerden yere vurulmakta, devlet ile hükümet aynileştirilerek
kamu sorumluluğu siyasetin gölgesine
itilmektedir. Halbuki devlet, kamu ruhunu temsil etmeli, denetim görevini
bihakkın yerine getirmeli, dünyanın
en ağır iş sahası olan maden sektörü
çok özel kanunlarla yönetilmeli, kamu
idaresi insanının birinci derecede güvenliğini temin edecek önlemleri almalıdır. Görünen o ki hala meseleye
oy kaybı endişesinden, parti kimliğinin, hükümet itibarının zedelenmemesi kaygısından bakılıyor. Halbuki
hükümet böylesi zamanlarda bir partinin politbürosu olduğunu unutmalı,
devlet geleneği ile harekete etmelidir.
Ve kesinlikle sabırla, aklıselimle hareket edilmelidir. Basit bir yuhalanmaya
karşı verilen cevap hiçbir maden faciası sonrasında görülemeyecek kadar
şiddet içermiştir. Yakını ölen madenci özel harekat birimleri tarafından
tesirsiz hale getirilmişken Başbakan
müşaviri acımasızca yerdeki vatan-

Bugün bir göz boyama
sistemi ile karşı
karşıyayız. Vatandaşın
gerçekleri görmesini
engellemek için her oyun
sahaya sürülmektedir.
Demokrasinin bir sonuç
değil bir süreç olduğu
unutulmuştur. Seçim
sandığı kutsanmakta
ancak kamuoyunun
oluşması için gerekli olan
iletişim tekelleşmektedir.
Gazetelerin yüzde
yetmişi, televizyonların
yüzde sekseni iktidarın
denetimindedir. Böyle
bir ortamda milli irade
özgür ve serbest bir
usulle tecelli edebilir mi?
Kutsanan sandık görevini
yerine getirmiş olabilir mi?
Demokrasi sadece sandığı
değil, o sandığa giderken
katedilen süreci de içerir.

Yakını ölen madenci özel harekat birimleri tarafından
tesirsiz hale getirilmişken Başbakan müşaviri
acımasızca yerdeki vatandaşını tekmelemiştir. Burası
dikkatle incelenmelidir. İktidar devlet sorumluluğunu
unutmuş, politbüro anlayışı ile vatandaşına karşı gardını
almıştır. Soma faciası sebepleri ve sonuçlarıyla birlikte
dikkatle incelenmelidir.
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daşını tekmelemiştir. Burası dikkatle
incelenmelidir. İktidar devlet sorumluluğunu unutmuş, politbüro anlayışı ile
vatandaşına karşı gardını almıştır. Soma
faciası sebepleri ve sonuçlarıyla birlikte
dikkatle incelenmelidir.
Şeyh Edebali’nin “İnsanı yaşat
ki, devlet yaşasın” sözünü her
platformda kullanan yetkililerimiz
genel çerçevede baktığınızda bu
sözün gereğini yerine getirme
noktasında hassas davranıyorlar
mı?
AHMET ŞAFAK: Türkiye’de hükümetler nice zamandır bu çağlar aşan
ama bütün zamanları kuşatan gizli yasayı unutmuş görünmektedirler. Ne
yazık ki Türk siyaset deneyimi son zamanlarda sorumluluk kavramı yerine
algı yönetme, imaj oluşturma şeklinde
gerçekleşiyor. Şeyh Edebalı devrinin
büyük ulusu ve toplum siyasetçisi idi.
Ahilik gibi Türk sosyal sistematiğinin
belkemiğini oluşturan büyük mekanizmanın yol başçılarından biriydi.
Osmanlı bu mekanizma sayesinde kuruldu. Selçuklu Devleti de Ahilik mahsulüdür. Osmanlı Devletinin kurucuları
bu mekanizmanın temsilcisi idiler. Çok
kısa zaman içinde Anadolu’da tekfur-
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Günümüzde sanat tamamen
siyasetin gölgesine
girmiştir. Sanatçılar sayın
Başbakan’a televizyonlarda
program yapmak için
başvurmaktadırlar.
Oysa sanat, ancak sanat
çevrelerinin belirlediği bir
ortamda gelişir. Siyasetin
gölgesinde sanat yapılamaz.
Sanatçı, eserlerini hürriyet
ortamında vücuda getirir.
İş bulmak için iktidardan
talepte bulunan sanatçı tipi
elbette iktidarın iradesine
boyun eğmek zorunda
kalır. AKP dönemi sanatın
sıradanlaştığı bir dönem
olarak tarihe geçecektir.
Böyle bir dönemde sanatçı
duruma müdahale edemez.
ların arasında bile dikkatle takip edilen
bir nizamın tesis edilmesini insan ile
devlet arasındaki ilişkiyi ekonomi-siyaset-adalet dengesindeki Türk devlet
geleneğinde aramalıyız.
Bugün bir göz boyama sistemi ile karşı
karşıyayız. Vatandaşın gerçekleri görmesini engellemek için her oyun sahaya sürülmektedir. Demokrasinin bir
sonuç değil bir süreç olduğu unutul-

muştur. Seçim sandığı kutsanmakta ancak kamuoyunun oluşması için gerekli
olan iletişim tekelleşmektedir. Gazetelerin yüzde yetmişi, televizyonların
yüzde sekseni iktidarın denetimindedir. Böyle bir ortamda milli irade özgür
ve serbest bir usulle tecelli edebilir mi?
Kutsanan sandık görevini yerine getirmiş olabilir mi? Demokrasi sadece sandığı değil, o sandığa giderken katedilen
süreci de içerir.
Başta Başbakan olmak üzere
iktidar partisi temsilcilerinin
Soma faciası sürecinde ortaya
koyduğu tepkiler ile milletimizin
sergilediği acıda ortaklık refleksini
“Milletleşme” olgusu bağlamında
nasıl mukayese ediyorsunuz?
Yaşanan acıya ortak olmak
demek, vatandaşı tekmelemek ya
da tokatlamak mıdır?
AHMET ŞAFAK: Bu durum sosyal psikoloji açısından dikkatle incelenmelidir. İktidarın Soma’da yuhalanması karşısında gösterilen tepki üzücüdür ve ne
batılı ne de doğulu siyaset geleneğinde
açıklanabilir. Batıda siyasetçi gördüğü
tepkiye hukuk çerçevesinde karşılık
verir. Doğuda kadim geleneğimiz bilindiği gibi iki kanatlıdır biri, milli Türk

siyaset kültürü içinde ele alınabilir diğeri dini siyaset örneğinde incelenebilir. Türk siyaset geleneğinde aksakallar
meclisi bir modeldir. Türk kurultay
geleneğinde aksakallar Hakan’ı sigaya
çekiyor, kut’u düştüğü için tahttan bile
indiriyorlardı. Osmanlı’da halk zaman
zaman Padişah dahil bütün devletlulara derdini anlatabiliyor, ahırdan ineği
çalınan bir kadının Sultan Süleyman’a
söylediği, “biz sizi uyanık bilirdik“ sözünü sarf edecek kadar eleştirisini de
yapabiliyordu. Şehzade Mustafa’nın
ölümünden sonra Kanuni’yi ve Hürrem Sultan’ı ağır eleştiriye tabi tutan
Taşlıcalı Yahya, Nisaiye gibi şairlerin
akıbeti ne oldu dersiniz? Hiç… Edebali’nin Osman Gazi’ye yaptığı konuşma
metni başlıbaşına bir sosyal siyaset öğretisidir.
Bugün bu iletişimden uzağız. Yakınını
kaybeden maden işçisini yerlerde tekmeleyen devletlular Edebali’nin ruhuyla ruhlanamazlar. ”Bereket büyüklerle
beraberdir“ diyen Edebali’yi şekilde,
dilde ifade ederiz ama sosyal kimliğimize yansıtmayız. Millet en büyük sosyal birimdir. Siyasi nutuklar atarken cilaladığınız milleti yerlerde sürüklemek
hangi ruh haliyle açıklanabilir? Milleti
‘muhalifler’ ve ‘taraftarlar’ diye ayırmak devlet adamlığı mıdır? Edebali’nin
insan ve devlet algısı Kutadgu Bilig’den
bir parçadır. Türk Devlet ruhunu ‘ırkçı’
diyerek hakir görenler o ruhu temsil
edemezler. Osmanlı’yı da temsil edemezler. Osmanlılık siyasi bir basamak
olarak kullanılır ancak davranışlarımızı
etkileyen bir beşeri-milli akide olmaz.
“Türk olmak, sadece folklorik
bir sıfat değil, aynı zamanda
politik bir şuurdur” diyen Ahmet
Şafak’ın, her krizi toplumumuzu
biraz daha kutuplaştıran bir
siyasi fırsata dönüştüren iktidar
temsilcilerine öncelikli tavsiyeleri
nelerdir?
AHMET ŞAFAK: Siyaset iki kanatlı bir
meslektir. Yani bir iktidar bir de muhalefet kanadı vardır. Şark aleminde
iktidar olgusu sonsuzluk fikrini besler.
Ve tabi ki sonsuzluk fikri insanı yanıltır.

AKP’nin icraatlarına bakın; bu icraatlerde iktidardan çekilip muhalefete
geçerek Türk siyasetine muhalefette
hizmet etmenin işaretleri yok gibidir.
Siyaseti sadece iktidarda geçen süre ve
icraatlar olarak algılayan zihin yaptığı
herşeyi mübah görebilir. AKP’nin sayın üyelerine tavsiye ederim; arada bir
kendilerini meclisin muhalefet koridorunda hayal etsinler. Böylece gerilimli
zamanları daha normal karşılayabilirler.
Gelişen her muhalefet hareketini dış
bağlantıyla açıklayan, iç siyaseti tarihin
hiçbir safhasında olmadığı kadar dış
konjöntüre bağlayan siyaset anlayışının ciddiyeti tartışılır. Örneğin AKP’nin
Diyarbakır’ı “BOP“ ile irtibatlandırdığı
kamuoyunca malumdur. BOP nedir?
TBMM’den çıkan bir proje mi? BOP,
Amerika’nın başında durduğu bir Ortadoğu tasarımıdır. Yabancı mahfellerde devşirilen proje ile memleketin bir
vilayetini irtibatlandıran zihniyet hangi
dış bağlantıdan söz edebilir?
Türk olmak elbette aynı zamanda bir
politik varoluştur. Türk olmanın siyasi
sistematiği vardır. Türk olmak, devlet olmaktır aslında. Anadolu siyaset
geleneğine Türk siyaset öznesi olmadan bakamazsınız. Bunu size tarih
emreder. Anadolu’yu siyasi sisteme
dönüştüren ilişkiler geleneği Türklüğün politik hareketi içinde kurumlaşmıştır. Oğuz’un Kınık boyu Selçuklu
olmuş, Kayı boyu Osmanlı olmuştur.
Bayındır boyu Akkoyunlu, Afşar boyu
Karamanlı olmuştur. Anadolu siyaset
sistematiği Türkün varoluş hikayesinden çıkar. Cumhuriyet de bu varoluş
sebebiyle Türk öznesini yeni bir formla ayağa kaldırmıştır.
Şimdi Türkleri muhtelif etnik tayfalardan biri olarak kabul eden Anglosakson bakışla karşı karşıyayız. Amerika’nın üniversitelerinden devşirilen
bir takım sosyal ve siyasal bilimcilerin
etnomerkezci çalışmaları Türk Devlet
Geleneği ile öteden beri uyumsuzluk
içermektedir. Amerika, Anglosakson-Yahudi geleneği üzerine kurduğu
bilim anlayışı ile Türkiye’yi milli devlet
formundan uzaklaştırmak için her türlü beyin yıkama, algı oluşturma meto-

dunu sahaya sürmüş durumdadır. Türk
milletinin siyaset ve tarihle alakasının
kesilmesi için her tür araç kullanılmaktadır. Türkleri, Türklük sevgisinden ve
Türklüğe duyduğu aidiyet duygusundan ayırmak için yapılanlar bugün çok
güçlü bir siyaset desteği bulmuştur. Bu
siyaset desteğinin Türklüğe karşı kozmopolitliği tercih etmesi bugün yaşanan olumsuzlukların sebebidir. Çünkü
dünya kozmopolitizmle değil güçlü
milli asabiye etrafında dönmektedir.
Türkiye’den Türklük siyasetinin çıkardığınızda geriye kozmopolitlik değil etnik bir asabiyet kalacaktır. Türkiye’de
Türklüğe vurulan her darbe bir başka
etnik yapılanmayı güçlendirmektedir.
Türklük yolunda çaba gösteren aydınların sahadan çekilmesi Türkiye’yi daha
barışçı yapmayacak aksine etnik çatışmayı hızlandıracaktır. Türklük istikrardır, statikodur. Etnik çatışma destabilizasyon ve milli bütünlüğü tahriptir.
Dünyanın bütün milletleri folkloriktir.
Yani dili, töresi, şarkıları, masalları,
dini merasimleri, geleneksel günleri,
inanç sistemleri ile folklor bir realitedir. Ancak gelenekli milletleri sadece
bu hususlarla anlatamazsınız. Türkler, Almanlar, Çinliler, Ruslar, İngilizler sadece folklorik unsur değil aynı
zamanda siyaset toplumudur. Çünkü
bu toplumların kendilerine has devlet
sistemleri vardır.
Bir röportajınızda “muhalif
sanatçı” kimliğinize işaret ediyor
fakat muhalif oluşunuzu salt
iktidar karşıtlığı üzerine bina
etmediğinizi belirtiyorsunuz.
Buradan hareketle, toplumun
kanaaat önderleri arasında
yer alan sanatçıların yaşanan
gelişmelere yeterince müdahil
olabildiklerini düşünüyor
musunuz?
AHMET ŞAFAK :Evet her hal ve oluşun mutlaka bir tarihi vardır. Muhalefet kavramının da öyle. Tarihi gerçeklerden uzak bir muhalefet hareketi
dönemseldir ve zamanı tutamaz. Geldi
geçti, kullanılmaya müsait karşı oluşlardır. Benim muhalif anlayışım filan parti-
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Türk milletinin siyaset ve tarihle alakasının kesilmesi için
her tür araç kullanılmaktadır. Türkleri, Türklük sevgisinden
ve Türklüğe duyduğu aidiyet duygusundan ayırmak için
yapılanlar bugün çok güçlü bir siyaset desteği bulmuştur.
Bu siyaset desteğinin Türklüğe karşı kozmopolitliği tercih
etmesi bugün yaşanan olumsuzlukların sebebidir. Çünkü
dünya kozmopolitizmle değil güçlü milli asabiye etrafında
dönmektedir. Türkiye’den Türklük siyasetinin çıkardığınızda
geriye kozmopolitlik değil etnik bir asabiyet kalacaktır.
Türkiye’de Türklüğe vurulan her darbe bir başka etnik
yapılanmayı güçlendirmektedir. Türklük yolunda çaba
gösteren aydınların sahadan çekilmesi Türkiye’yi daha
barışçı yapmayacak aksine etnik çatışmayı hızlandıracaktır.
Türklük istikrardır, statikodur. Etnik çatışma destabilizasyon
ve milli bütünlüğü tahriptir.
ye falan kuruluşa yönelik değil tarihte
de yer almış olan zihniyete yöneliktir.
Nedir bu tarihi zihniyet? Bu konuyu
açmak lazım. Bilindiği gibi Türk Devlet
geleneği vahdet yani birlik esasıyla şekillenir. Tanrı’dan gelen uğur veya yetki
şeklinde ele alacağımız “kut” vahdetin
alametidir. Kim ki birliği temsil eder o
kutludur. Türk tarihinde kurulan bütün devletler birlik yönümlüdür. Kuruluş ülküsü budur. Ama nasıl bir birlik?
İşte burası önemlidir. Batı-Türk tarihi
boyunca kurulan devletlerin asabiye
formülü Oğuz-Türkmen karakterli bir
siyasi mekanizmaya dayanır. Oğuzların kurduğu bütün devletlerde mesela
Selcuk’da, Osmanlı’da, Akkoyunlularda, Karakoyunlularda, Karamanlarda, Danişment’lerde hepsinde Oğuz
boylarının insicamı, paylaşımı, kanaat
birliği, eylem birliği söz konusudur.
Milli merkez budur. Devletler bazen
bu milli merkezin dışına çıkarlar. Böyle zamanlarda devşirme düzeni hakim
olur. Mesela Selçuklu’larda Farslaşma
öne çıkar. Devletin önemli kademelerine fars idareciler getirilir. Devletin
dili farsça olur. Osmanlı’da özellikle
İstanbul’un fethinden sonra Türkmen
sistemi terkedilir. İmparatorlaşmaya dönüşme başlar. Başarı halinde bu
değişim olumsuz sonuç vermez. Ama
zamanla çift çubuk bozulur, ekono-

mi sadece ganimete, vergilere kayar.
Ganimet gelmeyince, bozulan üretim
sonucu vergi de alınamaz. Ve huzursuzluk başlar. Amasyalı Hüsamettin’in
tarihi mutlaka okunmalıdır. Ayrıca tam
da bu bozulmanın sonucunu tasvir etmesi açısından şu Türkmen sözü dikkate alınmalıdır.
”Ekmede biçmede yok, yemede ortak
Osmanlı…”
Bu söz halk ile merkez arasındaki
yabancılaşmanın göstergesi gibidir.
Selçuklu’yu çökerten anlayış Farslaşmanın beraberinde gelen Moğol saldırısıdır. Türkmenler her iki akımla
da mücadele ederler. Hem Farslaşmaya hem de Moğol’a. Karamanoğlu
Mehmet Bey’in Konya hücumu doğru incelenmemiştir. Bu eylem açık
bir milli merkezin bozulmasına karşı
devleti millileştirmek çabasıdır. Sultan
Yavuz-Şah İsmail çatışmasında da Anadolu ahalisinin binlerce kafilelerle Tebriz’e akmasında da bu milli merkezin
bozulma sebebi aranmalıdır. İkinci Osman’ın devleti yeniden tarihi kadime,
atalar sistemine döndürme gayreti
de bu şekilde anlaşılmalıdır. Türk’ten
ve Türkçe’den kopuk bir sistem milli
merkezin dağılması sonucunu getirecektir. Sanat anlayışımız da siyasetin
bu yabancılaşmasına paralel bir şekilde yozlaşmaktadır. Sanatın da bir milli
merkezi vardır. Ekonominin de bir
milli merkezi vardır. Eğitim başlıbaşına
bir milli merkez faaliyetidir. Mustafa
Kemal Atatürk’ün Cumhuriyet ülküsü
milli merkeze dönüş hamlesidir.
İşte benim muhalif anlayışım böylesi bir
tarihi zeminden günümüze ulaşan milli
merkez yolunda bir çabadan ibarettir.
Türkiye’de ki popüler sanat sistemi
daha önce yazdığım “Şöhret sanatı
öldürdü cinayeti ben gördüm” kitabımda belirttiğim gibi oyun karakterlidir. Dede Korkut, çizgisinden yüz
yıllar önce kopmuştur. Ziya Gökalp’in,
”Türkçülüğün Essaları“ kitabında belirttiği gibi iki başlıdır. Sistemin sanatçıları ve halkın sanatçıları... Şimdi bu
iki başlılıkta ne yazık ki sıradanlaşma
yolunda buluşmuş ve milli kaynaklar-

dan an be an uzaklaşmaya başlamıştır.
Günümüzde sanat tamamen siyasetin
gölgesine girmiştir. Sanatçılar sayın
Başbakan’a televizyonlarda program
yapmak için başvurmaktadırlar. Oysa
sanat, ancak sanat çevrelerinin belirlediği bir ortamda gelişir. Siyasetin
gölgesinde sanat yapılamaz. Sanatçı,
eserlerini hürriyet ortamında vücuda
getirir. İş bulmak için iktidardan talepte bulunan sanatçı tipi elbette iktidarın
iradesine boyun eğmek zorunda kalır.
AKP dönemi sanatın sıradanlaştığı bir
dönem olarak tarihe geçecektir. Böyle
bir dönemde sanatçı duruma müdahale edemez.
Aydınlar ve sanatçılarımızın
olduğu gibi sivil toplum
örgütlerinin de toplumun
refleksleri olması gerektiği
tartışılmaz bir gerçek. Size
göre Türkiye’de STK’lar ne
kadar “Sivil”dir?. Kendilerinden
beklenildiği ölçüde işlevlerini
yerine getirebiliyorlar mı?
Özellikle bu iktidar döneminde
belirli bir hedefe matuf olarak
ihdas edilmiş olan sendika ve
STK’ların varlığını da dikkate
alarak bir değerlendirme
yapabilir misiniz?
AHMET ŞAFAK: Türkiye’de etkin olan
sivil toplum kavramı ne yazık ki milli
hassasiyetlerden yola çıkılarak oluşturulmuş değildir. Devlet dışı sivil toplum
örgütlenmeleri milli devletten uzaktır
ama uluslararası seviyede güçlü devletlerin gölgesindedir. Aslında sivil değil resmidirler. Sadece Türkiye Cumhuriyeti’nin denetiminde değil başka
devletlerin etki alanındadırlar. Buna
istedikleri kadar romantik, beşeri kılıf
uydursunlar neticede Türk’den gayri
merkezlerle ortak çalışma yapmaktadırlar.
Atatürk, ”çareyi kendi içimizden çıkaracağız” derken işte tam da böylesi
durumları açıklıyor gibidir. Sivil toplum
örgütü gerekli değil midir? Elbette
gereklidir. Bir toplumun yaşamı ekseriyetle özel alanı ihtiva eder. Kamu

alanı hele son zamanlarda daha da
daralmıştır. Ancak sivil toplum kamu
alanının antitezi, karşıtı değil tamamlayıcısı olmalıdır. Biz Anglosakson beşeri
kültürüyle var olmadık. Anglosaksonlar siyaseti madde temelinde şekillendirmişlerdir. İngiltere’de parlamento
‘oy ver para al’ sistemi ile kurulmuştur.
Maddenin bu sarsıcı ağırlığı devlet-toplum ilişkisini belirler. Biz de devlet kerim devlet, kadim devlettir. Biz de hak
aramak esastır. İrademizi ticarete dönüştürmek yoktur. Bakın Ahilik dedik
değil mi? Ahilik iyi incelense karşımıza
muhteşem bir sivil toplum örgütünün
çıkacağı görülecektir. Ahiler devletlu
değildir, yani devlet alanında yer almazlar. Ancak devletin gidişine çekidüzen verirler. Fatih Sultan Mehmet gibi
azametli bir hükümdara ne yapacağını
salık veren, bazen sigaya çeken, ders
veren bir kurumdan bahsediyoruz.
Hükümdarları bile kendisine üye kabul
eden Ahilik kurumundan daha mükemmel bir sivil toplum örgütü inşa
edilmemiştir.
KamuTürk okuyucularına yönelik
mesajlarınız nelerdir?
AHMET ŞAFAK: Merhum Ziya Gökalp, ’kamu ruhu’ndan bahseder. Milletin sarsılmaz, yıkılmaz tarihsel çekirdeğidir kamu ruhu. Millet vicdanı
kamu ruhunda belirir. Ortak dertlere,
ortak kaygı ve endişe ile yanaşanlar
kamu ruhundan ilham alırlar. Kamu
ruhu çelik bir yaydır ve felaket anında
altın oku gerer ve hedefe atar. Bir de
kamu oyu vardır. Gökalp kamu oyunu
kamu ruhunun karşısında, olayların tesirinde, güncel gelişmelerin etkisinde
görür. Bazen ve belki de çoğunlukla
kamuoyu kamuruhunu gölgeler. Kamuoyu milli merkeze değil sahnede
olana, güçlü olana, tesir kuvveti olana
meyleder. Bu durum gelip geçicidir.
Kamu ruhu ölmez. Ancak varlığını koruması için mesuliyet hissi güçlü, milli
fedakarlığa aşina, ülkü şuuru sarsılmaz,
milleti ruhtan düştüğünde ona heyecan aşılayan gönül ve irade insanları ortaya çıkar. Bu öncü ve model insanlar
tarihin aktörleridir. Meslekleri ne olur-

sa olsun konjonktüre teslim olmazlar.
Modaya uyup tarihin sorumluluğuna
sırtlarını dönmezler. Kamu ruhu öncelikle kamuya yani devletle milletin
terkip olunduğu özel karaktere yaslanır. Hele hele kamu yönetiminde bulunan, memur olan vatandaşlarımızın
toplum nezdindeki önemi bugün daha
çok aşikar olmuştur. Unutulmasın ki
Türkiye Cumhuriyeti Devleti milletin
özel yetişmiş, özel ruhu olan ve millet
için kendini milletine feda eden kamu
insanlarının eseridir. Sivil ya da asker
olan bu kamu insanları herşeyi milletin
çıkarı doğrultusunda vücuda getirmek
için çaba sarf etmişlerdir.
Türkiye Kamu-Sen’in Türkiye’nin
varlığı ve selameti üzerinde ifa ettiği
sosyal hassasiyet özellikle son yıllarda
kamuoyunun dikkat merkezindedir.
Türkiye Kamu-Sen sadece memur
dünyası için değil genel olarak milletin
selameti için yol gösterici bir mahiyette hizmet ediyor. Bahsettiğimiz kamu
ruhu Türkiye Kamu-Sen’in hizmetinde
ve bakış açısında açıkça farkediliyor.
Türkiye’nin en çok dikkate alınan sivil
toplum teşkilatının milli hassasiyetle
donanımlı olması kamu ruhu açısından
büyük bir devlettir. İsmail Koncuk başkanlığındaki bu büyük camia Türk Memur tarihinin yüz akı bir duruşu sergilemektedir. Devletlulara karşı Devleti
güçlü kılmak çabası takdirlerin üzerindedir. KamuTürk okurlarına bu idrak
ve duygu ile sevgilerimi ve saygılarımı
arz ediyorum.

AKP’nin Diyarbakır’ı
“BOP“ ile irtibatlandırdığı
kamuoyunca malumdur.
BOP nedir? TBMM’den
çıkan bir proje mi? BOP,
Amerika’nın başında
durduğu bir Ortadoğu
tasarımıdır. Yabancı
mahfellerde devşirilen
proje ile memleketin bir
vilayetini irtibatlandıran
zihniyet hangi dış
bağlantıdan söz edebilir?
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Türkiye Kamu-Sen, Suriye ve Irak’ta katillerin insafına
terk edilen Türkmen kardeşlerimiz için alanlara çıktı.

TÜRKMEN
KAN AĞLIYOR

TÜRKİYE SEYREDİYOR!

Demokrasi vaadiyle girilen topraklarda yıllardır süren katliamın ardından şimdide IŞİD terör örgütünün
zulümlerine maruz kalan Türkmen kardeşlerimiz için Türkiye Kamu-Sen Başkent Ankara ve tüm illerde
alanlara çıktı. Soydaşlarımızın katledilmesine sessiz kalmayan binlerce vatandaşın da destek verdiği
eylemde Türkmen kardeşlerimizin sahipsiz ve yalnız olmadığı bir kez daha haykırıldı.

“BU VATANIN SINIRLARI
TÜRK’ÜN YAŞADIĞI EN UZAK
YERDEN BAŞLAR”
Eylemde bir konuşma yapan Türkiye
Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk,
“Ülkenin Batısında Ali kıran, baş kesenler, Sivas’ın doğusunda, sınırlarımızın
dışında, süt dökmüş kediye dönüyor.”
dedi. Koncuk, ‘’Değerli basın mensupları, insanlığını kaybetmemiş, vicdanı körelmemiş, yüreği taşlaşmamış kamu görevlisi arkadaşlarım, Türk milleti olarak
kara günler yaşıyoruz. Dünyanın dört bir
yanında Türklere soykırım uygulanıyor,
ama hükümetin kılı kıpırdamıyor. Milletimizin büyük çoğunluğu olayların farkında bile değil; günü kurtarma telaşına düşmüş durumda.Sözde dünya liderliğine
soyunarak, Büyük Ortadoğu Projesinin
eş başkanlığını ve emperyalist planların
taşeronluğunu yapanlar, içinde bulunduğumuz coğrafyanın kan gölüne dönmesine de sessiz kaldılar. Stratejik derinlik
söylemi, Türk milletini yutan dipsiz bir
kuyuya dönüştü. Musul’da Türk Konsolosluğu, tek bir mermi dahi sıkılmadan
teröristlere teslim edildi.Konsolosumuz
da dâhil olmak üzere askerlerimiz ve
konsolosluk çalışanlarımız, kamu görevlilerimiz teröristlere rehin düştüler. Binlerce yıllık Türk kenti Telafer’de insanlık
dışı bir dram yaşanıyor ama bir tek yetkili çıkıp, Türkmen soydaşlarımızla ilgili bir
açıklama yapamıyor. Yolsuzlukları ortaya
çıkarmak için operasyon yapan savcıya,
askere, polise, kamu görevlisine; hakkını
aramak için bir araya gelen vatandaşlarımıza terörist diyen ama yüzlerce insanı çukurlara doldurup, toplu katliam
yapanlara, kör bıçakla kelle kesen katillere terörist diyemeyen yetkililer var.
Anlaşılan odur ki, birilerinin efeliği ancak
ellerlinde Türk bayraklarıyla hak arayan
vatandaşlarımıza, memurlarımıza söküyor. Ülkenin Batısında Ali kıran, baş kesenler, Sivas’ın doğusunda, sınırlarımızın
dışında, süt dökmüş kediye dönüyor.
İşte bu yüzden yıllardır yurt dışında yaşayan soydaşlarımız büyük bir ihmalin ve
dışlanmışlığın kurbanı olmaktadır.Doğu
Türkistan’da yaşanan soykırımın ardın-

dan, Musul’da konsolosluğumuza yapılan
baskın ve Türkmen kenti Telafer’de soydaşlarımızın yaşadığı zulüm artık sabırlarımızı taşırmıştır. Kerkük, Musul, Telafer,
Tuzhurmatu gibi Türkmen nüfusunun
yoğun olarak yaşadığı kentlerde peş peşe
yaşanan olaylar, bu coğrafya’da Türk isminin silinmesi için çabalayan şer odaklarının bir planıdır. İçimizi yakan ise bu
hain plana seyirci kalan ve hatta payanda
olan idarecilerdir.Yüzyıllardır Türkmen
kardeşlerimizin yaşadığı bu topraklardan
sürülmesi, ırzlarının ayaklar altına alınması, katledilmesi; vicdanı olan her insanın
içini kanatmaktadır. Stratejik derinlik
sloganıyla uygulanan yanlış dış politika
neticesinde, Türkmen kardeşlerimiz de
sözde değerli yalnızlığa terk edilmiştir.
Bölgede IŞİD adında bir terör örgütü
peydah olmuş, Müslümanlık ve Cihad adı
altında Türkmenleri ve Türk vatandaşlarını hedef almaktadır. Peşmerge, yıllardır
soydaşlarımıza zulmetmektedir. Terör
örgütü bölgede kendine bir yer edinmiş
ve Türk adını silmeye çalışmaktadır. Ne
yazık ki, bölgedeki kardeşlerimiz tam bir
ateş çemberinin ortasında bırakılmıştır.
Tüm bunların karşısında Türkiye Cumhuriyetini yöneten siyasi irade ise kınama
mesajları ile yetinmekte, olan biteni sineye çekmektedir.
KONCUK: TÜRK MİLLETİ UYAN,
KARDEŞİN KATLEDİLİYOR
Türkmenler üzerinde uygulanan bu katliama ne Hükümetin ne de dünya devletlerinin seyirci kalması asla kabul edilemez. Dicle kenarında bir koyun kaybolsa
hesabının kendilerinden sorulacağını ifade edenler acaba Türkmenelindeki soydaşlarımızı ne olarak görmektedirler?
Telafer’de katledilen soydaşımız, Musul’da esir tutulan 8 aylık bebeğimiz,
Tuzhurmatu’da ayaklar altına alınan
ırzımız, namusumuz; Mısır’dakinden,
Filistin’dekinden daha mı değersizdir?
Türkemenli'nde katledilenlerin ismi
Rabia olmadığı için mi, birilerinin kılı
kıpırdamamakta, gözyaşı vampirleri,
yitip giden canlarımıza bir damla gözyaşını çok görmektedir? Adana’da
durdurulan TIR’larda Türkmenlere

yardım yapıldığı söylenmişti. Bu yardımlar nerededir?
IŞİD terör örgütünün elemanlarının
Türkiye’de tedavi edildiğine dair iddialar doğru mudur?Ne acıdır ki, ülkemizi
yönetenler bölgeyi kan gölüne çeviren,
toplu katliamlar yapan terör örgütü
IŞİD’i hala “Terörist” olarak değil “IŞİD
UNSURLARI” olarak tanımlamaktadırlar.Bugün bayrağımız yerlere indirilmiş,
konsolosluk topraklarımız işgal edilmiş,
vatandaşlarımız, askerlerimiz, memurlarımız esir alınmış, soydaşlarımız ise sürgün yollarına düşürülmüştür.
Acı her geçen gün artarak devam etmekte, bölge adım adım felakete sürüklenmektedir. Basına sansür uygulayarak
felaketi yok saymak, stratejik derinlikten
öteye, stratejik sığlıktır. Yaşanan drama,
vahşete, katliama; mezhepçilik gibi dar
bir pencereden bakarak, bölgede hain
emellere hizmet edecek sözde bir devlet
kurulmasına göz yummak, Türkmen kardeşlerimizi bu zor günlerinde kaderine
terk etmek affedilmeyecek tarihi bir hata
olacaktır.” dedi.
Türkiye’nin dünyanın neresinde olursa
olsun, bütün soydaşlarına sahip çıkmak
zorunda olduğunu belirten Genel Başkan İsmail Koncuk, “Tarih bu sorumluluğu Türkiye Cumhuriyeti’nin omuzlarına
yüklemiştir.” dedi.
İsmail Koncuk'un ardından çeşitli sivil toplum örgütleri de birer konuşma yaparak
Türkmeneli'nde yaşanan katliamı kınadı.
Güvenparkta yapılan kitlesel basın açıklamasına MHP Mersin Milletvekili Mehmet
Şandır,Ali Öz, Tokat Milletvekili Reşat
Doğru, Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen, Türk Dünyası Kadınları Dostluk ve
Dayanışma Derneği Genel Başkanı Şenol
Bal, Şehit Aileleri Dernekleri Federasyon Başkanı Hamit Köse, Irak Türkleri
Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı
Mahmur Kasapoğlu, Türk Dayanışma
Konseyine bağlı Sivil Toplum Örgütlerinin yöneticileri, Türkiye Kamu-Sen Konfederasyonuna bağlı sendikaların Genel
Başkanları, Genel Merkez Yöneticileri,
İl Temsilcileri ve Şube Başkanları, kamu
çalışanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
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GENEL BAŞKAN KONCUK:

HAKLI ÇIKMAKTAN
MEMNUN DEĞİLİZ
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk: ‘’Şimdi ah vah etmenin zamanı değil diyebilirsiniz,
ancak bu anlayışa prim verildiği sürece, daha kaç yıllar boyunca ah vah edeceğimiz de meçhuldür.
Haklı çıkmak bizi mutlu etmiyor, çünkü hep birlikte kaybettirildik ama haklı çıkmanın da, haksız
olmanın da, bu toplumda mutlaka bir karşılığı olmalıdır.’’

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, yeni
enflasyon rakamları karşısında, toplu sözleşmeyi değerlendirdi.
Koncuk, şunları kaydetti: ''2014-2015 Toplu Sözleşme dönemi hakkında çok yazıldı, çizildi. Türkiye Kamu Sen, yapılan bu toplu sözleşmeyi kayıp dönem olarak ilan etmiştir,
hatta daha da ileri gidilerek memur ve emeklilerin masada
pazarlandığını da ifade etmiş ve toplu sözleşme sonuçlarına dikkat çekmeye çalışmıştır.
Tüm memurların da bildiği üzere Hükümet tarafı masaya
önce 3+3 zam teklifi ile gelmiş ama yetkili konfederasyonun başarılı başkanı, bunun kabul edilemeyeceğini söylemiştir. Tabi ki, Türkiye Kamu Sen adına ben de, 3+3

ün, memur sendikalarına eylem alanlarını işaret etmek
olduğunu söylemiş ve masadaki tüm sendikaları eyleme
davet etmiştim. 3+3 elbette kabul edilemezdi, çünkü bu
teklifi yapılacak eylem ve etkinliklerle 4+4’e, hatta 5+5’e
çıkarmak işten bile değildi.
Biz Ramazan Bayramı sonrasında yeni bir teklif umudu
taşırken, baskın bir kararla, kapalı kapılar ardında yapılan
görüşmelerle, toplu sözleşme heyetinin bulunmadığı ortamlarda yapılan fiskoslarla malum konfederasyonun başkanı 2014 yılı için 123 TL’ye, 2015 yılı için ise 3+3'e imza
attığını ve bu rakamın tarihi bir başarı olduğunu açıklamıştı. Biz Türkiye Kamu Sen olarak o tarihlerde yaptığımız
onlarca açıklamada, 123 TL'nin birçok sebeple, reddedilen 3+3 zam teklifinin dahi altında kalacağını açıklamış,
memur ve emeklilerimizin 730 gününün çalındığını söylemiştik. Bu açıklamayı yapmamızdaki en önemli dayanağımız, düşünmeden imzalanan toplu sözleşmede 2014
yılı için enflasyon farkı uygulamasının olmaması idi.2014
ve 2015 yıllarının seçim yılları olduğu, ekonomik gidişatımızın kötü olduğu düşünüldüğünde, enflasyon rakamının çift haneli rakamlara çıkması neredeyse kaçınılmazdı.
Böyle bir ortamda, enflasyon farkını göz ardı etmek, tam
bir beceriksizlik, iş bilmezliktir. 123 TL’nin ortalama memur maaşlarındaki getirisi yüzde 5.2 civarındadır. Şayet,
bizim de, daha fazlasını alabilmek mümkün olduğu için
az bulduğumuz, 3+3 zamma imza atılmış olsaydı.2014
yılının 5. ayında dahi 1.96’lık enflasyon farkı alacağımız
oluşacak, 1 Temmuz’da ise muhtemelen bir yüzde 3 daha
zam almış olacaktık. Yani tüm memur ve emekliler 1 Temmuz’da toplamda muhtemelen yüzde 6 zam almış olacak,
31 Aralık’ta gerçekleşecek yüksek enflasyon sebebiyle de
tüm memurların, 2014 yılında toplamda yüzde 10-12 veya
daha fazla zam alması imkan dahilinde olacaktı. ‘Şimdi ah
vah etmenin zamanı değil’ diyebilirsiniz, ancak bu anlayışa pirim verildiği sürece, daha kaç yıllar boyunca ah vah
edeceğimiz de meçhuldür. Haklı çıkmak bizi mutlu etmiyor, çünkü hep birlikte kaybettirildik ama haklı çıkmanın
da, haksız olmanın da, bu toplumda mutlaka bir karşılığı
olmalıdır. Aksi takdirde, bilmeyenler, bilenlerden, teslim
olanlar, mücadele edenlerden daha kıymetli olacaktır.
Türkiye Kamu Sen Genel Merkezi, 2014 yılında enflasyon
farkı verilmesi ile ilgili defalarca açıklama ve TBMM Dikmen kapısı önünde eylemler yaparak, torba yasada düzenleme yapılmasını istemiştir. Malum konfederasyonun
beceriksizce, acemice yaptığı toplu sözleşmeyi, Hükümet
bir fırsat olarak görmemelidir. Her yaptığı açıklamada,
memur ve emeklileri enflasyona ezdirmedik açıklaması
yapan Sayın Başbakan ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek
bakalım şimdi ne diyecek? Gelin, hep birlikte kulaklarına
haykıralım, Ey Başbakan, Ey Maliye Bakanı memur ve
emekli enflasyon altında eziliyor, NEREDESİNİZ?''
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Memur maaşları
OECD ülkelerinin
gerisinde…

20 yıl

OECD ülkelerinde memur maaşı ortalama 4 bin 250 dolar…
Yani Türkiye'de memurlar OECD ülkelerindeki meslektaşlarından
2,21 kat daha düşük maaş alıyor. Özetle memur maaşları
OECD ortalamasından % 121,5 geride…

Türkiye Kamu-Sen Ar-Ge Merkezi'nin yaptığı araştırma, Türkiye'de
memur maaşlarının OECD ülkelerinin oldukça gerisinde kaldığını
ortaya koydu.
OECD verilerinden yola çıkılarak gerçekleştirilen araştırmada,
OECD'ye göre satınalma gücü paritesi belirlenerek bir katsayı oluşturuldu ve çalışmada yer verilen
ülkelerdeki kamu görevlileri sanki
aynı ülkede yaşıyorlarmış gibi bir
standart elde edilmesi sağlandı.
Araştırmada satınalma gücü paritesine göre eşitlendiğinde dahi Türkiye'nin bütün unvanlarda OECD
ülkeleri içinde memur maaşlarının
en düşük olduğu ülkelerin başında
geldiği ortaya çıktı.

KAMUDA EN DÜŞÜK
MAAŞ ALAN ÜST DÜZEY
YÖNETİCİLER TÜRKİYE'DE
Çalışmaya göre Türkiye'de bir
müsteşar, İtalya'daki bir müsteşardan 7,5 kat daha düşük maaş alıyor.
İtalya'da üst düzey bir kamu yöneticisinin bütün sosyal ödemelerle
birlikte eline, satınalma gücü paritesine göre düzeltilmiş olarak aylık
54 bin 165 dolar dolayında ücret
geçerken bu rakam Türkiye'de 7
bin 333 dolarda kalıyor. Müsteşar
düzeyindeki bir yönetici Y. Zelanda'da aylık 33 bin 350; Avustralya'da 31 bin 660; İngiltere'de ise 29
bin 167 dolar kazanırken, OECD
ortalaması ise aylık 19 bin 150
dolar. Bu rakam Türkiye'deki bir
müsteşar maaşının yaklaşık 2,6 katına denk geliyor. Başka bir ifade ile
OECD ülkelerinde müsteşar maaşı
Türkiye'nin %161,1 üzerinde...
OECD ülkelerinde bir genel müdürün maaşı incelendiğinde en
yüksek maaşın 31 bin 667 dolarla
yine İtalya'da olduğu görülüyor.
OECD ortalamasının 14 bin 583
dolar olduğu genel müdür maa-

şı, satınalma gücü paritesine göre
eşitlendiğinde ABD'de 20 bin 835
dolar, Avustralya'da 19 bin 167 dolar, İngiltere'de ise 18 bin 750 dolar
seviyesinde. Türkiye ise incelenen
ülkeler içerisinde 6 bin 512 dolarla
son sırada yer alıyor. Türkiye'deki
bir genel müdür OECD ortalamasının %123,9 altında maaş alıyor.

ORTA DÜZEY
YÖNETİCİLER OECD'DEKİ
EMSALLERİNDEN 2 KAT
DAHA AZ MAAŞ ALIYOR
Daire başkanı unvanına denk gelen
bir kamu görevlisinin maaşı ABD'de
20 bin dolar, Belçika'da ve Hollanda'da 15 bin 417 dolar, Fransa'da
15 bin dolar, İtalya'da ise 14 bin 583
dolar dolayında bulunuyor. OECD
ortalamasının 10 bin 667 dolar olduğu daire başkanı maaşı, Türkiye'de ise satınalma gücü paritesine
göre yalnızca 5 bin 309 dolarla incelenen ülkeler içerisinde Slovakya ve Estonya'nın ardından sondan
üçüncü sırada bulunuyor. Bir daire
başkanı OECD ortalamasının 2 kat
altında maaş alıyor. Türkiye'de daire başkanı maaşları OECD ortalamasından %101 daha düşük...
İl müdürü ve müdür unvanına denk
gelen orta düzey yönetici kamu görevlileri satınalma gücü paritesine
göre ABD'de aylık 21 bin 667 dolar,
Belçika'da 13 bin 750 dolar, Hollanda'da 13 bin 333 dolar, İtalya'da 10
bin 833 dolar, Fransa'da ise 10 bin 417
dolar maaş alıyor. OECD ortalamasının 9 bin 583 dolar olduğu il müdürü/
müdür maaşı, satınalma gücü paritesine göre eşitlendiğinde Türkiye'de
4 bin 621 dolarda kalıyor. Türkiye'de
müdür maaşları OECD ortalamasının
%107,4 gerisinde bulunuyor. Türkiye'de bir müdür maaşı OECD ortalamasından yaklaşık 2,1 kat daha düşük
ve bu seviye ile OECD'de sondan
üçüncü sırada yer alıyor.

UZMANLARA YETERLİ
ÖNEM VERİLMİYOR
Uzman maaşları incelendiğinde ise
satınalma gücü paritesine göre bir
uzmanın ABD'de aylık 12 bin 917
dolar, Belçika ve Hollanda'da 11 bin
667 dolar, Danimarka'da 9 bin 883
dolar, İspanya'da ise 9 bin 750 dolar
maaş aldığı ortaya çıktı. Türkiye ise
incelenen ülkeler içerisinde 4 bin
515 dolarla Estonya, Slovakya ve
İsrail'in ardından sondan dördüncü
sırada yer aldı. OECD ortalamasının 7 bin 500 dolar olduğu uzman
maaşı, satınalma gücü paritesine
göre eşitlendiğinde Türkiye'deki bir
uzmanın OECD ortalamasına göre
1,66 kat daha düşük maaş aldığı
ortaya çıktı. Buna göre Türkiye'de
bir uzman OECD ülkelerindeki
meslektaşlarından ortalama % 66,1
daha düşük maaş alıyor.

ÖĞRETMENLER OECD
ORTALAMASINDAN
%58,6 DAHA DÜŞÜK
MAAŞ ALIYOR
Öğretmen maaşlarında da Türkiye
sınıfta kaldı. Satınalma gücü paritesine göre tüm şartlar eşitlendiğinde
Lüksemburg'ta 8 bin 333 dolar, Almanya'da 5 bin 417 dolar, Hollanda'da 5 bin 333 dolar, Kanada'da 4
bin 883 dolar, İrlanda'da ise 4 bin
750 dolar olan tecrübesiz bir öğretmenin maaşı Türkiye'de 2 bin
102 dolarda kalıyor. OECD ortalamasının 3 bin 333 dolar olduğu öğretmen maaşında Türkiye OECD
ülkeleri arasında öğretmenine en
düşük maaş veren ülkeler arasında yedinci sırada yer alıyor. Buna
göre Türkiye'de bir öğretmen,
OECD ortalamasından 1,59 kat
daha düşük maaş alıyor. Türkiye'de
görev yapan bir öğretmenin maaşı
OECD ülkelerindeki meslektaşlarından ortalama %58,6 daha az...
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MEMUR MAAŞI SONDAN
ÜÇÜNCÜ
Türkiye, OECD ülkeleri arasında
genel idari hizmet işlerini yürüten
memurların maaşları konusunda
da son sıralarda yer aldı. Buna göre
memur maaşı Hollanda'da 7 bin 83
dolar, ABD'de 6 bin 330 dolar, Norveç'te 6 bin 80 dolar, Fransa'da 5 bin
750 dolar, Belçika'da ise 5 bin 500
dolar iken Türkiye, ortalama bin
919 dolarla Estonya ve Slovakya'nın
ardından sondan üçüncü oldu.
OECD ortalamasının 4 bin 250 dolar olduğu memur maaşı, satınalma
gücü paritesine göre eşitlendiğinde
Türkiye'de memurların OECD ülkelerindeki meslektaşlarından 2,21
kat daha düşük maaş aldığı ortaya
çıktı. Memur maaşlarının OECD
ortalamasından % 121,5 geride olduğu görüldü.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI DA
PERİŞAN
Sağlık çalışanlarının maaşlarının da
OECD ülkelerinin gerisinde kaldığı Türkiye'de bir pratisyen hekim,
satınalma gücü paritesine göre eşitlendiğinde 3586 dolar maaş alırken
OECD ülkeleri ortalamasının 9300
dolar olduğu belirlendi. Buna göre
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bir pratisyen hekimin OECD ülkelerindeki meslektaşlarından ortalama 2,6 kat daha düşük maaş aldığı
ortaya çıktı. Buna göre Türkiye'deki
doktor maaşının, OECD ülkeleri
ortalamasının %159,3 gerisinde olduğu belirlendi.

ÖĞRETMEN 2025
YILINDA, MEMUR 2034
YILINDA, DOKTOR 2064
YILINDA OECD'NİN 2014
ORTALAMA MAAŞINA
YETİŞECEK
Yine satınalma gücü paritesine göre
hesaplandığında 2014 yılı için Türkiye'de kamu görevlilerine bütün
bir yıl için yapılan maaş artışı 114
dolar seviyesinde kaldı. Eğer memur maaşlarının OECD ülkelerinde sabit kaldığını ve Türkiye'de her
yıl dolar bazında 2014 yılındaki gibi
satınalma gücü paritesine göre 114
dolar yükseldiğini kabul edersek,
Türkiye'de müsteşar maaşları 103,6
yıl sonra OECD'nin 2014 yılı ortalamasına erişecek.
Aynı şekilde Türkiye, OECD'nin
2014 yılındaki ortalama memur
maaşlarına 20 yıl sonra yani 2034
yılında, öğretmen maaşlarına 11 yıl
sonra yani 2025 yılında, uzman ma-

aşlarına 26 yıl sonra 2040 yılında,
doktor maaşlarına ise 50 yıl sonra
yani 2064 yılında ulaşabilecek.
Koncuk: Ekonomide 17. Sıradayız
Diye Övünenler, Türk Memurunu
Sonunculuğa Mahkûm Etmemelidir
Araştırmaya ilişkin bir değerlendirme yapan Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, "OECD
Mutlu ülkeler liginde sonunculuğa
abone olan Türkiye ne yazık ki memurlarına en az maaş veren ülkeler listesinde de son sıraya demir
atmıştır" dedi. Koncuk, " Dünyanın
en büyük 17. ekonomisi olmasıyla
övündüğümüz ülkemizin, sosyal refah ve ücret seviyeleri bakımından
yerlerde sürünmesi kabul edilemez. OECD ülkeleri arasında "En
mutsuz ülke" birinciliğini kimseye
kaptırmayan Türkiye, yine OECD
ülkeleri arasında en az maaş alan
kamu çalışanlarında da birinci sıraya
yerleşmiştir. Bu durum ülkemizdeki
gelir dağılımında yaşanan adaletsizliği açık bir göstermektedir. Ar-Ge
merkezimizin OECD verilerinden
hareketle yaptığı bu araştırma yıllardır ifade ettiğimiz memurlarımızın içinde bulunduğu ekonomik
açmazı bir kez daha ortaya koyması
bakından çok önemlidir. Müsteşar,
genel müdür, uzman, öğretmen,
memur, sağlıkçı gibi birçok alanda
karşılaştırılan maaşlardaki uçurum,
Türk memurunun nasıl bir çıkmazın
içine sürüklendiğini resmi rakamlar ışığında bizlere göstermektedir.
Araştırma neticesinde yapılan maaş
artışlarıyla Avrupa'daki kamu çalışanlarının seviyesini yakalamak için
neredeyse 1 asra ihtiyaç duyulduğu
net bir biçimde görülürken aramızdaki bu derin uçurumu yaratanların
ve bu duruma seyirci kalanların gerekli tedbirleri almaları zorunludur.
Gerçekler ortadayken üç kuruşluk
enflasyon farkını dahi memura çok
görenler bu vebalin altında kalmaya
mahkûmdur" dedi.

Kamu çalışanların için hükümetin teklifinden
bile daha düşük bir zamma imza atanların
yaptığı felaket 3 ayda kendini gösterdi.
Bir yıllık zam 3 ayda uçup gitti.
Memurların iradesi 2014 yılı için 123 lirayı, 2015 yılı için
ise %3+3’ü kabul etmezdi. Milletin iradesi, emekliyi,
memuru, dul ve yetimi ekonomik karanlığa sürükleyecek bu rezalete onay vermezdi ama iktidarın iradesi ve
sözde sendikaların şahsi çıkarları, milletin iradesini yok
saydı.
Kamu görevlileri bugün, Ağustos ayındaki toplu satış
sözleşmesinden beri ifade ettiğimiz acı gerçekle yüz
yüze kaldı
Yılın ilk üç ayında enflasyon %3,6 olarak gerçekleşti.
Gıda fiyatları üç ay içinde %8,5 zamlandı. Benzin 5 lirayı
aştı. Peynir, zeytin, fasulye, pirinç el yakıyor, patates lüks
tüketim haline geldi.
Toplu sözleşme tiyatrosunun figüranı malum konfederasyonun, memurlara reva gördüğü 123 TL’lık zam da
3 ayda eridi. Ekonomi iyi yolda, istikrar sürüyor, enflasyon düşüyor masalı, çarşı pazardaki gerçek fiyatlarla
kâbusa dönüştü.

ZORUNLU HARCAMALAR 1 YILDA 310 LİRA
ZAMLANDI
Milletimizin en çok tükettiği 47 temel gıda ürünü baz
alındığında fiyat artışı yüzde 10,5’i; 17 temel sağlık hizmetinde ortalama yıllık fiyat artışı % 69’u bulmaktadır.
Dört kişilik ailenin zorunlu harcamaları son bir yılda tam
310 lira zamlandı.
Buna rağmen memurlara 2014 yılı için 123 lira, 2015 için
ise %3+3 zam yapılması öngörüldü; bu da yetmiyormuş
gibi memurun enflasyon farkı dahi ellerinden alındı.
2014 yılında çocuk parası, aile yardımı, doğum, ölüm
yardımları, ek ödemeler, ek dersler, fazla mesai ücretleri ve tazminatlar artmadı. Bugün memurun eline geçen
zam, yılın ilk üç ayında gerçekleşen enflasyonunun bile
altındadır.
Gerçekler ortadayken, malum pazarlamacı konfederasyonun da eşlik ettiği masa başı oyunlarıyla memurlarımız, 2015 yılı sonuna kadar devreden çıkarıldı.
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Türkiye Kamu-Sen, Kamu Personeli Danışma
Kurulu’nda alınan ancak yerine getirilmeyen kararları
TBMM önünde düzenlediği eylemle hatırlattı…

HANİ
VERDİĞİNİZ
SÖZLER,
ATTIĞINIZ
İMZALAR?

KONCUK: KAMU GÖREVLİLERİ ACI GERÇEKLE
YÜZ YÜZE KALMIŞTIR
Yoğun katılımın olduğu eylemimizde bir konuşma
yapan Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail
Koncuk, “Kamu görevlileri bugün, Ağustos ayındaki toplu satış sözleşmesinden beri ifade ettiğimiz acı gerçekle yüz yüze kalmıştır” dedi.
Koncuk, şunları kaydetti: “Milletimiz yıllardır bir
hayale inandırılmaktadır. İktidar, kendi çıkarları
söz konusu olduğunda milli irade, demokrasi,
adalet, özgürlük kavramlarına sarılmakta ama
milletin gerçek iradesini yok saymaktadır.Bilindiği
gibi geçtiğimiz yıl Ağustos ayında bir toplu sözleşme faciası yaşandı. Bazı sözde sendikalar, çalışanlarımızın birikmiş binlerce sorunu ortadayken
iktidarla gizlice anlaşıp kamu görevlilerini masada sattılar. Her olayda milli iradeden bahsedenler, toplu sözleşme görüşmelerinde memurların
iradesini hiçe saydılar ve kendi nefislerine yenik
düştüler.Memurların iradesi 2014 yılı için 123
lirayı, 2015 yılı için ise %3+3’ü kabul etmezdi.
Milletin iradesi, emekliyi, memuru, dul ve yetimi ekonomik karanlığa sürükleyecek bu rezalete onay vermezdi ama iktidarın iradesi ve sözde
sendikaların şahsi çıkarları, milletin iradesini yok
saydı.Kamu görevlileri bugün, Ağustos ayındaki
toplu satış sözleşmesinden beri ifade ettiğimiz
acı gerçekle yüz yüze kalmıştır.Yılın ilk üç ayında
enflasyon %3,6 olarak gerçekleşti.Gıda fiyatları
üç ay içinde %8,5 zamlandı.Benzin 5 lirayı aştı.
Peynir, zeytin, fasulye, pirinç el yakıyor, patates
lüks tüketim haline geldi.Toplu sözleşme tiyatrosunun figüranı malum konfederasyonun, memurlara reva gördüğü 123 TL’lık zam da 3 ayda eridi. Ekonomi iyi yolda, istikrar sürüyor, enflasyon
düşüyor masalı, çarşı pazardaki gerçek fiyatlarla
kâbusa dönüştü.Milletimizin en çok tükettiği 47
temel gıda ürünü baz alındığında fiyat artışı yüzde 10,5’i; 17 temel sağlık hizmetinde ortalama
yıllık fiyat artışı %69’u bulmaktadır. Dört kişilik
ailenin zorunlu harcamaları son bir yılda tam 310
lira zamlandı.Buna rağmen memurlara 2014 yılı
için 123 lira, 2015 için ise %3+3 zam yapılması öngörüldü; bu da yetmiyormuş gibi memurun

enflasyon farkı dahi ellerinden alındı.2014 yılında
çocuk parası, aile yardımı, doğum, ölüm yardımları, ek ödemeler, ek dersler, fazla mesai ücretleri ve tazminatlar artmadı. Bugün memurun eline
geçen zam, yılın ilk üç ayında gerçekleşen enflasyonunun bile altındadır.Gerçekler ortadayken,
malum pazarlamacı konfederasyonun da eşlik
ettiği masa başı oyunlarıyla memurlarımız, 2015
yılı sonuna kadar devreden çıkarıldılar.Satış sözleşmesine imza atıp, memurları ekonomik ateşin
ortasına atan malum konfederasyon ise bu durumda dahi memurların haklarını korumayı akıl
edemiyor, ağa babalarının pisliklerini temizlemeye, onları aklamaya çalışıyor.”
KONCUK: VERİLEN SÖZLERİN TUTULMASINI,
ATILAN İMZALARA SAHİP ÇIKILMASINI
İSTİYORUZ
“Türkiye Kamu-Sen dün de meydanlardaydı; bugün de meydanlarda” diyen Genel Başkan İsmail
Koncuk, “Memurların haklarını masa başı oyunlarıyla budayan malum konfederasyon ve yetkililer,
bugün neredeler?” diye sordu. Koncuk, “Bugün
memurlarımız ve emeklilerimiz acı gerçekle karşı karşıyadır. Toplu sözleşmenin kanunen sonlanmasına daha 23 gün varken, görüşmelerin 7.
gününde, 3 toplantı sonunda yaşanan hezimetin
mimarları, Kamu Personeli Danışma Kurulu’nda
birçok sorunun çözüleceğini dile getirdiler ve
TÜRKİYE KAMU-SEN, KAMU
PERSONELİ DANIŞMA KURULU’NDA
ALINAN ANCAK BİR TÜRLÜ HAYATA
GEÇİRİLEMEYEN KARARLARIN
UYGULANMASI İÇİN TBMM ÖNÜNDE
EYLEM YAPTI. KİTLESEL BASIN
AÇIKLAMASINDA, ENFLASYON FARKI,
4/C’LİLERE KADRO, EMEKLİLİKTE
30 YIL SINIRININ KALDIRILMASI,
SİCİL AFFI, MEMURA BİR DERECE
VERİLMESİ GİBİ BİRÇOK BAŞLIKTA
VERİLEN SÖZLERİN YERİNE
GETİRİLMESİ TALEP EDİLDİ.
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yine milyonlarca vatandaşımıza umut dağıttılar.
Aradan geçen aylar, hatta yıllara rağmen bir arpa
boyu yol alınamadı.
Yapılan her toplantı sonrasında karar altına alınan
konular, adeta suya yazıldı; toplantı sonrasında silinip gitti. Milyonlarca vatandaşımız, iradelerinin
tecelli etmesini ve sorunlarının çözülmesi için bir
adım atılmasını beklemektedir.
Her toplantı sonrasında umut dağıtarak, her basın açıklamasında milyonlarca kişiyi beklenti içine
sokarak iktidarını sürdürmeye çalışmak zulümden
başka bir şey değildir. Masada verilen sözleri unutmak, yapılan açıklamaları yok saymak hangi dürüstlüğün, hangi adaletin, hangi iradenin düsturudur?
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Söz verdiniz:
• Zamlar altında ezilen memur ve emekli enflasyon farkı bekliyor.
• 2005 yılından sonra göreve başlayanlar bir derece bekliyor.
• Milyonlarca memur disiplin cezalarının affedilmesini bekliyor.

• Yardımcı hizmetler sınıfındakiler ek gösterge
bekliyor. Tüm memurlar köhneleşmiş ek gösterge ve özel hizmet tazminatlarının yeniden düzenlenmesini bekliyor.
• Memurlarımız emekli ikramiyelerindeki 30 yıl
sınırlamasının kaldırılmasını bekliyor.
• Mahkeme çalışanları fazla mesai ücreti verilmesini bekliyor.
• 4/C’li personel, insanlık ayıbının kaldırılmasını
ve kadroya geçirilmelerini bekliyor.
• Öğretim elemanları ücretlerinin iyileştirilmesini
bekliyor. Akademik zam artık kuru bir söz olmaktan çıkmalı, hayata geçmelidir.
• İş ve meslek danışmanları, atama sözünün yerine getirilmesini, düşen maaşlarının yeniden eski
seviyesine getirilmesini bekliyor.
• AFAD çalışanları sağlam bir yönetmelik istiyor,
özlük haklarının düzeltilmesini bekliyor.
• Üniversite mezunu işçiler memur kadrosuna
atama bekliyor.
• Şefler, adalet bekliyor.
• Taşeron işçiler, mağduriyetlerinin giderilmesini
bekliyor.
• Ölmeden mezara sokulan, emeklilikte yaşa takılanlar bir umut bekliyor.
Biz biliyoruz ki, bütün bu düzenlemeler Başbakan’ın iki dudağının arasındadır. Başbakanın
iradesi, milyonların iradesinin üzerinde olmamalıdır. Kaçamazsınız. Kaçamayacaksınız. Umut
dağıtıp milyonlarca çalışanın hayalleriyle, gelecekleriyle oynayamazsınız. Sayın Başbakan, memurun, emeklinin, 4/C’linin, işçinin umutlarıyla
oynamaktan artık vazgeçin. Bu mağduriyetleri
siz yarattınız; giderecek olan da sizlersiniz.Türkiye Kamu-Sen dün de meydanlardaydı; bugün de
meydanlarda. Dün ne dediyse, bugün de aynısını söylüyor. Sizler de verdiğiniz sözün, attığınız
imzanın arkasında durun.Memurların haklarını
masa başı oyunlarıyla budayan malum konfederasyon ve yetkililer, bugün neredeler?Bugün, tatlı
su demokratları ile hormonlu sendikalar, gerçekler karşısında saklanacak delik arıyorlar. Bir yılda
ailenin zorunlu harcamaları 310 lira artmışken,
123 lira zamma “Evet” diyenler, memurun kar-

şısına ne yüzle çıkacaklar?Hizmetlileri yok sayanlar, TÜİK çalışanı dahil tüm 4/C’lilere; vekil ebe,
hemşire, imam ve aile sağlığı elemanlarına üvey
evlat muamelesi yapıp kadroya geçirmeyenler,
yardımcı hizmetliyi, öğretmeni, akademisyeni,
sağlık çalışanını, maliyeciyi, adliye çalışanını unutanlar,Postacıya, ormancıya, belediye çalışanına,
diyanet çalışanına kör bakanlar, Emeklileri, ek
gösterge sorunlarını, ek ödeme sorunlarını, fazla
mesaileri, döner sermayeleri bir kenara bırakıp, 3
gün içinde memuru masada satıp kaçanlar, bugün
memurun karşısına ne yüzle çıkacaklar?Aylardır,
memurları pembe yalanlarla aldatıp gününü gün
edenler, toplu sözleşme ikramiyesini 45 liradan
60 liraya çıkardık diyerek, bir yıl sonra yapılacak
artışları da sanki bugün yapılmış gibi göstermeye
çalışanlar, bugün memurun karşısına ne yüzle çıkacaklar?“Milli iradeye saygı” kisvesi altında, milletin kaynaklarını sömürenlere yardım ve yataklık
eden ama memurun iradesini yerle bir edenler,
bugün memurun karşısına ne yüzle çıkacaklar?Her toplantıda çalışanlarımıza mavi boncuk dağıtan ama gerçekte havanda su dövenler, milletin
iradesinin tecelli ettiği Meclis çatısı altına ne yüzle
gelecekler?Elbette, bu memur pazarlamacılarının
hepsi bir deliğe gizlenecek ve varlık sebepleri, biricik iktidarlarının gitmemesi için, varıyla yoğuyla
mücadele edecekler.Bu anlayışın adaleti, bu kadardır.Biz haksız kazanç istemiyoruz.Biz verilen
sözlerin tutulmasını, atılan imzalara sahip çıkılmasını istiyoruz.Kısacası biz hakkımızı istiyoruz.
Üzerinden 2 yıl geçmiş olmasına rağmen, Kamu
Personeli Danışma Kurulu’nda kabul edilen yanlışları düzeltmemekte ısrar eden anlayışı protesto
ediyoruz.Memurlarımızın popülist siyasete kurban edilmesini kabul etmiyoruz.Bilinmelidir ki,
yıllardır milyonlarca çalışanı umutla bekletip, doğmamış çocuklarımızın hakkını gasp edenler, kul
hakkı yemektedirler.Biz, milli iradenin gerçek anlamda hayat bulmasını, bu feryatların duyulmasını
ve verilen sözlerin tutulmasını istiyoruz.Hepinize
saygılar sunuyorum” diyerek sözlerini noktaladı.

64

65

Sürgündeki İran Türkleri Lideri Dr. Mahmud Ali Çehreganlı:

‘’İRAN’DA 35 MİLYON TÜRK’E KÜLTÜREL
Dr. Mahmud SOYKIRIM UYGULANIYOR’’
Ali Çehreganlı
kimdir?

1958 yılında Tebriz’e yakın
olan Çehregan kasabasında
doğdu. Genel dilçilik ve filoloji
üzerine doktora yaptı. Tebriz ve
Tahran Üniversitelerinde öğretim
üyesi ve rektör yardımcılığı
görevlerinde bulundu. 1976’dan
beri İran Türkleri’nin şiddetli
asimilisyona maruz kaldıklarını
anlayarak, milletini uyandırmaya,
öz kimliğini ve geçmişini
anlatmaya başladı. 1995-1996
yıllarında İran Parlamento
seçimlerinde Tebriz’den
milletvekili adayı oldu. 600
binden fazla Tebrizli’nin oyunu
alarak İran Milli Meclisi’ne
Tebriz’den birinci milletvekili
olarak girme hakkını elde etti.
Ancak İran rejimi kendisini
meclis yerine hapse attı ve en
ağır işkencelere maruz bırakıldı.
Tebriz ve Tahran zindanlarında
ve ev hapsinde sürecek 7
yıl içerisinde iki kez beyin
kanaması geçirdi. Azerbaycan
ve Türkiye’ye giriş yasağı
konuldu. Yani Doğu Türkistanlı
Rabia Kadir ve Batı Türkistanlı
Muhammed Salih gibi onun da
Türkiye’ye girişi yasak! Hayati
tehlikesi nedeniyle ABD’ye göç
etmek zorunda kaldı.

Röportaj: Yusuf Ziya ERARSLAN-Berat ASA

Doğu Türkistan lideri Rabia Kadir gibi
Türkiye’ye girişi yasak olan İran Türkleri Lideri
Dr. Mahmud Ali Çehreganlı’dan KAMUTÜRK’e
çok özel açıklamalar…

Sayın Dr. Çehreganlı, bize İran
Türklüğünün yakın geçmişteki
özgürlük mücadelesinden ve başlattığınız Milli Uyanış Hareketi’nden bahseder misiniz?
İran Türklüğünün içinde bulunduğu
olumsuz durumu soydaşlarla paylaştığımızda bazen bize bazı eleştiriler

yöneltilmektedir. Bize neden Türklerinin haksızlığa karşı durmadığını
soruyorlar. Bu tam doğru bir yaklaşım değildir. Çünkü İran’daki Türkler
geçen asırda yaklaşık beş özgürlük
hareketi gerçekleştirmiştir ve bu süreçlerde binlerce soydaşımız yaşamını yitirmiştir. Settarhan’ın önderliğin-

de gerçekleşen 1905-1911 Meşrute
Devrimi, onun ardından 1918-1920
Şeyh Mehmet Hiyabani, 1945’te
Seyit Cafer Pişeveri önderliğinde
kurulan Azerbaycan Milli Hükümeti,
1979 ve sonrası süreçte Azerbaycan
Türk’ü Ayetullah Şerietmedari’nin
öncülük ettiği Müslüman Halk Ha-

rekatı ve son olarak 1995’te şahsım
ve dava arkadaşlarımın başlattığı
çağdaş Milli Uyanış Hareketi’dir.
Tüm bu hareketlerin hepsinin temel amacı bin yıllık Türk yurdu olan
İran’da Türklüğün hakkını savunmak
ve atalardan kalan mirası, dilimizi ve
geleneklerimizi korumak olmuştur.
Rahmetlik Settarhan, Hiyabani, ve
Şerietmedari Fars hükümeti tarafından katledilmişlerdir. Rahmetlik
Pişeveri’nin öncülüğünde 1945 yılında kurulan Güney Azerbaycan
Hükümeti kuruluşunun birinci yıl
dönümünde Tahran’dan gönderilen
Fars ordusu tarafından darbe yoluyla
yıkılmış, bu süreçte Azerbaycan sevdalısı ve milliyetçi yaklaşık otuz bin
soydaşımız vahşicesine katledilmiştir. İran-Irak savaşında ağır kayıplar
veren İran ordusunun neredeyse yarısından fazlası Azerbaycan Türklerinden oluşmaktaydı. Rahmetlik Ayetullah Şerietmedari’nin tek isteği İran
adlanan ülkenin nüfusunun yaklaşık
yarısını oluşturan Azerbaycan Türklerinin en azından temel insani haklarına, örneğin Türkçe eğitim hakkına
sahip olmalarıydı. Ancak bunu dile
getirmesi Şerietmedari’yi Humeyni
ile düşman etti ve kendisi önce ev
hapisine konuldu ve ardından sessizce öldürüldü. Bu süreçten sonra Rıza
Şah Palani’nin 1924 yılında İngiliz-Rus
oyunlarıyla işüstüne getirilmesinden
beri şiddetle sürdürülen negatif asimilasyon ve Farslaştırma politikaları daha da hız kazanarak milletimizi
tam anlamıyla manevi açıdan ölüm
kuyusunun daha da derinliklerine itti
ve Azerbaycan Türklüğünün dostunu düşmanını ayırt etme gücü, tarihi
bilinci, ve en tehlikelisi olan ana dili
büyük ölçüde unutturularak büyük
darbeler indirildi.
‘’ YEDİ YIL ZİNDANDA VE EV
HAPSİNDE TUTULDUM’’
1995 yılında Milli Uyanış Harekatı’nı
başlatmamız da tam bu sebepten idi.

Hareketimizin kuruluş amacı yerde kalan milli kimlik
ve milli varlık yükünü kaldırmak ve maksada doğru
taşımaktır. Bizler ne Türkiye, ne Kuzey Azerbaycan, ne de
dış güçlerden maddi bir yardım almadık, her zaman kendi
kısıtlı imkanlarımızla ve zorluklarla boğuşarak, bazen Şehit
bazen de kanımız akarak Fars rejiminin ölü toplum haline
getirdiği milletimizi uyandırmaya çabaladık.
Düşmanlarımız milletimizi türlü sosyolojik hastalıklara bulaştırmış, büyük
ölçüde öz geçmişini ve kendi kimliğini unuttururabilmişlerdi. Bu sürecin
devaASAm etmesi halinde bir milletin manevi açıdan ölümü söz konusu
idi. Bu sepeble 1995-1996 İran Parlementosu ikinci dönem seçimlerine
katılarak milletimize ulaşmaya çalıştım. Çeşitli toplantılarda, üniversite
seminarlarında, konferanslarda, on
binlerce kişinin katıldığı açık hava
mitinglerinde Tebriz halkıyla ağlaştık
ve gülüştük, dertleştik, ortak acılarımızı paylaştık. Bu ve buna benzer
yaklaşık dört yüz toplantı, seminar,
konferans, ve mitinglerin sonucu olarak seçimlerde altı yüz binden fazla
Tebrizli’nin oyunu almayı başardım
ve İran tarihinde rekor bir oranla
meclise girme hakkı kazandım ancak
Fars rejimi buna izin vermeyecekti.
Şahsım bu süreçten sonra yaklaşık
yedi yıl zindan ve ev hapsi olmak
üzere tutuklandım ve altmış üç gün
sürecek açlık greviyle soydaşlarıma
ve bana oy veren halkıma oylarına

sahip çıkmalarını talep ettim. Parlamento seçimleri ve arkasında ceryan
eden olaylar sonrası milli hareketimiz
yavaş yavaş olgunlaşmaya başlamış
ve çeşitli il ve ilçelerinde öncüllerimiz
yetişmekteydi. Hareketimizin adını
özellikle uyanış seçtik çünkü bizler
farkındaydık... Uuyanan bir millete kendi sorunlarını çözmek için ne
yapması gerektiğini söyleme ihtiyacı
yoktur, uyanık milletler milli çıkarlarını korumak uğrunda gerekeni her
zaman yerine getirirler. Uzunca hapis
yaşamı sonrası açlık grevinin de getirdiği ağır sağlık sorunlarımın üzerine
uluslararası kamuoyu tarafından, örneğin dönemin Birleşik Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan, Amnesty
International, ve çeşitli ülkelerde
bulunan Azerbaycan topluluklarının
isteği ve müracaatları üzerine Avrupa’ya tedavi amaçlı sefer edişime izin
tanındı. Bu süreçten sonra davamızı
yurtdışında belkide tarihte ilk olarak
ve daha önce bu boyutta olmayan bir
şekilde gündeme getirmeye başladık.
Çeşitli Avrupa ülkelerinin parlamen-
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toları, Avrupa Parlamentosu başkanı
ve yetkilileri ile, daha sonra Amerika’da Beyaz Saray yetkililerinin yanı
sıra onlarca senator ve temsilçiler evi
üyeleriyle görüşümüz adeta dünya
kamuoyunda Güney Azerbaycan meselesini uzunca bir süre sonra belki
de ilk kez bu ölçüde gündeme getirdi.
‘’DAVAMIZI NİHAYET
İNSANLARA ANLATMAYI
BAŞARDIK’’
Türkiye ve Kuzey Azerbaycan seferlerimiz sırasında yüzlerce TV, Gazete,
ve medya organlarıyla söyleşilerimiz
yavaş yavaş Anadolu ve Kuzey Azerbaycan Türklüğünü Güney Azerbaycan meselesi ile daha yakınlaştırdı.
Değerli dava arkadaşlarımızla ortak
çalışmamız sonucu uzunca bir süre
sonra Güney Azerbaycan ile ilgilenen
geniş ve güçlü bir taban oluşturmakta başarılı olduk, Güney Azerbaycan’ı
gündem konulardan biri haline getirmekte büyük ölçüde olumlu sonuçlar
aldık. Hareketimizin kuruluş amacı
yerde kalan milli kimlik ve milli varlık
yükünü kaldırmak ve maksada doğru
taşımaktır. Bizler ne Türkiye, ne Kuzey Azerbaycan, ne de dış güçlerden
maddi bir yardım almadık, her zaman
kendi kısıtlı imkanlarımızla ve zorluklarla boğuşarak, bazen Şehit bazen
de kanımız akarak Fars rejiminin ölü
toplum haline getirdiği milletimizi
uyandırmaya çabaladık. 2006 yılında
dönemin İran Cumhurbaşkanı Mahmut Ahmedinecat’ın isteği üzere
şahsımın her iki kardeş ülkeden sınır
dışı edilişi ve giriş yasağı konulması
hiç tartışılmaz hareketimize büyük
darbeler indirdi. Kardeş saydığımız
bu hakimiyetlerden gördüğümüz ihanet bizim elimizi kolumuzu düşman
karşısında bağlamış görünse de bizler
hiçbir zaman kutlu davamızdan ayrılmadık ve sonuna dek ve zafere dek
haklı mücadilemize barışcıl yollarla
devam edeceğiz.
‘’AZERİ TÜRKÜ ARTIK
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KİMLİĞİNİ KORKUSUZCA
HAYKIRABİLİYOR’’
1995 yılından beri faaliyet
gösteren hareketiniz ne gibi
başarılar elde etmiştir, bu
başarılarda size kimler destek
olmuştur?
Bir somut başarılar vardır bir de manevi açıdan elde edilen tarihi ve milli
kazançlar. Yukarıda da bahsettiğim
gibi zalim ve işgalci Fars hükümeti
ülkedeki Türkleri ne yazık ki 1995
öncesi ölü bir topluma çevirmiş, milletimizi kendi kimlik, tarih ve geleneklerinden tamamen uzaklaştırarak
etkisiz hale getirmişti. Uzaklardan
halkımıza bir baksaydık belki de otuz,
otuz beşmilyonluk sessiz ve derin
ölüm uykusuna dalmış bir kabristanı
anımsatıyordu. Ancak bugün durum
çok farklı. Çalışmalarımız ve faaliyetlerimiz sayesinde bugün yüz binler ve
milyonlar Azeri Türkü evde, işte, sokakta, mitinglerde ve akla gelebilecek
her türlü sosyal etkinliklerde korkusuzca kimliğini haykırabilmektedir. 22
Mayıs, 2006 yılında resmi İran Gazetesi’nin Türkleri hamam böceği olarak karikatürize etmesi ve Türklerin
acıktıklarında tuvaletten beslendiklerini ima etmesi 16 değişik şehrinde
yaklaşık 4 milyon soydaşımızın sokaklara ve meydanlara dökülmesi ile İran
Türklüğü tarihi açısından büyüklük ve
amaç yönüyle bir ilk oldu. Yüzbinler
ve milyonlarca soydaşımız “Haray haray men Türk’em!” diye haykırdılar,
yani Anadolu Türkçemiz ile haykırıyorum, ‘’Ben Türk’üm.’’ İran rejimi
bu protestolar karşısında etkisiz hale
gelmiş, bölgede soydaşlarımız günlerce hakim konumda yer almışlardı.
Milletimiz İran rejimine ve dünyaya
bunu ispat etti ki uyuyan dev bir daha
uyumamak şartıyla uyanmakta ve
kendi kimliğini olduğu gibi kavramaktadır. Yirmi birinci yüzyılda Türk’ün
en güçlü ve keskin silahı uyanıştır.
Milletimize milli kimliğini aşılamaya

devam ederek tarihi dost ve düşmanlarını ayırt etme, kardeş ve kalleşlerin arasındaki farkı sezme ve seçme
kabiliyetini güçlendirmeliyiz. Bunları
yaptığımız takdirde her bir uyanmış
millet gibi Azerbaycan Türklüğü de
kendi geleceği için ne gerekiyorsa
yapacaktır. Bu süreçte milletimizin,
Anadolu ve Azerbaycan Türklüğünün
büyük manevi destekleri olmuş, hakimiyetler ise ne yazık ki ellerinden gelen kötülüğü hareketimize ve şahsıma
karşı esirgememişlerdir. Zalim Fars
hakimiyetiyle ekonomik ve iktidar
çıkarları için bağırlaşan ve kucaklaşan
bu hakimiyet ve yöneticileri ne tesadüftür ki Türk’üm bile diyemiyorlar
ve her fırsatta Türklüğe karşı kin ve
nefretlerini kusuyorlar. Kimisi çağdaş Azerbaycan devrinin önderi Elçibey’in anayasaya yazdırdığı Türkçe
ve Azerbaycan Türk’ü sözcüklerini
Azeri ve Azerbaycanca ile değiştirmekle meşgul iken, kimileri de Türk
milliyetçiliğini ayaklar altına almak
hevesindeler. Ulu yaradan Türk’ü
bu hayırsız ve çıkarsız yöneticilerden
uzak tutsun.
‘’35 MİLYON TÜRK’ÜN SESİNİ
DUYAN YOK MU?
Sizin amacınız nedir, yakın
gelecekten beklentileriniz ne
yöndedir? İktidar ve halkın
size bakışı arasında bir fark
gözlemleyebiliyor musunuz?
Yukarıda da vurguladığım gibi yazıklar olsun ki kardeş sandığımız hakimiyetler düşmanımızla her açıdan
kucaklaşarak yanı başlarında yaşayan
35 milyon Türk’ün her gün yüz yüze
geldiği sorunlardan vazifeleri olmasına rağmen bir kelime bile gündeme
getirmemektedirler. Tam aksine milli
hareketimizin yıpranması ve dağılıp
zayıflaması konusunda gizli servisleri
ellerinden gelen bütün yöntemlere başvurmaktadırlar. Durum böyle
olunca doğal olarak bizlerin de bu
hakimiyetlere bakış açımız milli çı-

karlarımızı göz önüne aldığımızda sıcak olamaz. Hedefimiz Türklüğünün
ayaklar altında ezilen en temel insani
haklarını elde ederek milletimizi dünya sıralamasında her açıdan hakettiği
yüksekliğe taşımaktır.
Urmu veya Urmiye Gölü neden
ve nasıl kurumaktadır? Güney
Azerbaycan’ın batı bölgesine
bazı güçlerin göz dikmesi sizce
olağan karşılanabilir mi? Güney
Azerbaycan Türklüğünün
nüfus yapısı konusunda bizi
bilgilendirebilir misiniz?
Urmiye gölü etrafında on milyondan
fazla Güney Azerbaycan Türk’ü yaşadığını var sayarsak ve bu gölün tamamen kuruduğu esnada zaten başlamış
olan tuz fırtınaların yaşamı olumsuz
etkileyerek oradan zorunlu ve toplu
göçü gerektireceğini düşünürsek bu
senaryo en fazla Fars rejimini kazançlı çıkarmaktadır. Urmu gölü çevresel
olumsuzluklardan daha fazla İran rejiminin çevresel politikaları yüzünden
bilinçli bir biçimde kurutulmaktadır.
İran Devrim Muhafızları’ndan emekli
olan rejime sadık kişilere Urmu Gölü
etrafında iş yapma olanakları tanınıyor, bu kişilerin işlettiği tarla ve benzeri işyerleri barajlar kapanarak ve
binlerce derin su kuyuları kazılarak
sulanmaktadır.
Urmu gölüne giden büyük su yolları barajlarla kapatılarak gölün doğal
dengesi tamamen değiştirilmektedir.
İran rejiminin yeni maskesi Ruhani
seçimlerde eğer seçilirse Urmiye
Gölü’nün kurumasını engelleyeceği
sözünü verdi ama halen hiçbir adım
atılmamıştır, ve boş vaatler yalnızca
mazlum Azerbaycan Türk’ünün oylarını almalk için verilmiştir. Urmiye
bölgesini tehdit eden bir tek çevresel felaket değil, ayrıca bu bölgemiz
İran-Irak savaşı sırasında misafir olarak gelen ama daha sonra Barzani ve
benzeri güçlerin desteği ile yurdumuza göz dikmeye başlayan bir takım

İran-Irak savaşında
ağır kayıplar veren
İran ordusunun
neredeyse yarısından
fazlası Azerbaycan
Türklerinden
oluşmaktaydı.
Rahmetlik Ayetullah
Şerietmedari’nin tek
isteği İran adlanan
ülkenin nüfusunun
yaklaşık yarısını
oluşturan Azerbaycan
Türklerinin en azından
temel insani haklarına,
örneğin Türkçe
eğitim hakkına sahip
olmalarıydı. Ancak
bunu dile getirmesi
Şerietmedari’yi
Humeyni ile düşman
etti ve kendisi önce
ev hapisine konuldu
ve ardından sessizce
öldürüldü.

gurupların hedef tahtası haline gelmiştir. Son dönemde Barzani’ye ait
olan TV’de Urmiye’nin sözde doğu
Kürdistan olarak anılması ve çok yakın geçmişte BDP milletvekilleri Altan Tan ve Sırrı Süreyya Önder’in sık
sık medyada Urmu’dan sözde doğu
Kürdistan olarak bahsetmeleri çirkin
planın ne boyutta olduğunu gözler
önüne sergilemektedir.
Güney Azerbaycan’ımızın batı bölgesi aynı zamanda Türkiye’mizin Iğdır,
Van, ve Hakkari gibi illeriyle komşudur. Daha güneyden ise Irak ile sınır
bölgelerden de Kürt nüfusu az kontrol edilen sınırı aşarak bu bölgelere
akın etmektedirler. Yavaş yavaş Barzani’nin sunduğu maddi imkanlarla
projeli bir biçimde Türk yurdumuzda
Kürt nüfusu yer ve yurt satın alarak
yerleştirilmektedir. Biz Türk milleti
olarak misafirlere saygı ve sevgi duyarız ancak yurdumuza göz dikenleri
de tarih boyu nasıl karşıladığımız bütün dünyaya ibret olmuştur. Güney
Azerbaycan bölgesinde çok az sayıda
gayri-Türk etnikler yaşamaktadırlar
ve biz onların doğal haklarına saygı
duyacağız. Batı bölgesinde sonradan
göç ederek yerleşen nüfus konusunda ise duruma göre değişik politikalar izlenilebilir. O bölgeye sonradan
gelen yaklaşık yüzde 15-20 gibi Kürt
nüfusu ya misafir olarak kalır ya da
yurdumuza göz dikildiği takdirde geldikleri bölgelere geri dönmek mecburiyetinde olacaklardır. Demokrasi
ve uluslararası hukukta bugün bunu
gerektirmektedir. Amerika’nın bazı
illerinde İtalyan ve Alman uyruklular, veya Latin kökenliler çoğunlukta
olabilirler, ancak hepsi Amerika kanunlarına başeğdikleri sürece ülkede
yaşayabilmektedirler.
‘’BİZLER BİRİZ VE
AYNIYIZ, BUNUN AKSİNİ
SÖYLEYENLER DÜŞMANDIR
VEYA CAHİLDİR’’
Türkiye halkına hangi mesajları
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iletmek isterdiniz? Türk halkı
İran’daki davasına ne gibi
yardımlarda bulunabilir?
Aziz ve büyük Türk milletinin önünde
saygıyla eğilerek, bu rütbesiz askeri
şimdiye dek manevi olarak yalnız bırakmadıkları için gönülden en samimi
esenlik ve sevgilerimi sunmaktayım.
Güney Azerbaycan Türklüğü adına
kardeş Anadolu Türklüğüne en samimi ve kardeşçe dileklerimizi sunuyoruz. Anadolu’da yaşayan halkımız
elinden ne gelirse yapsın ve Güney
Azerbaycan Türklüğüyle yani yanı
başında olan 35 milyonluk derin bir
Türk okyanusuyla daha yakınlaşsın.
Hükümetin politikaları Fars yönlü
olabilir ama milli irademiz politika ve
ekonomik çıkarların üstündedir her
zaman. Biz Türkiye’nin adı, ayyıldızlı
bayrağı ve vatanı uğrunda savaşmaya her zaman hazırız, canımızı yüce
yaradana teslim etmekten şikayetçi
olmayız Türk varlığı uğrunda. Türkiye’mizden beklentimiz kardeşine
daha fazla ilgi ve alaka göstermesidir.
Çok uzaklara bakmaya gerek yok,
hemen sınır komşusuyuz ve bin yıl
ayrı düşürülsekte aynı Oğuz Türkçesini konuşur, aynı eski törelerimize
bağlı yaşarız. Bizler biriz ve aynıyız,
bunun aksini söyleyenler düşmandır
veya cahildir.
‘’KARABAĞ TÜRK
DÜNYASININ KANAYAN
YARASIDIR’’
Karabağ’ın işgali hakkında ne
söylemek istersiniz? Bu konuda
neler yapılabilir?
Karabağ, Azerbaycan Türk’ünün
bugün düşman çizmeleri tarafından
ayaklar altında ezilen milli namus,
milli şeref ve kanayan yarasıdır. Karabağ aynı zamanda dünya Türklüğünün de kanayan yarası ve meselesidir.
Ermeni işgalciler ve onun arkasında
duran Rus ve Fars imparatorlukları
bunu iyi bilmelidir ki biz Azerbaycan
Türk milleti olarak bu işgalden olduk-
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ça rahatsız ve yurdumuzu geri almak
için her zaman olduğundan daha da
kararlıyız. Hakimiyette olan birileri
Karabağ’ın işgalini unutturmaya çalışsalar da bizler haklı bildiğimizden asla
vazgeçmeyeceğiz. Silah gücüyle işgal
edilen Karabağ’ın barış yoluyla geri
alınması real-politik açısından tutarlı
gözükmemektedir. Birleşik Milletler,
Avrupa Birliği ve neredeyse bütün
uluslararası kurum ve kuruluşlar
Ermenileri Karabağ’da işgalci statüsüyle anmakta iken Azerbaycan
hakimiyetinin bu meseleyi 22 yıldır
oyalaması çok büyük soru işaretleri uyandırmaktadır. Acaba Karabağ
gerçekten işgal mi edildi yoksa iktidar çıkarları için Rus ve Ermeni’ye
peşkeş mi çekildi?
BAŞBAKAN ERDOĞAN’IN
ERMENİLERE TAZİYESİ…
Başbakan Erdoğan’ın Ermenilere
taziye vermesini nasıl
değerlendiriyorsunuz?
Çok uzaklarda olan ve acı çeken
Müslüman toplulukların imdadına
yetişenler nasıl oluyor da yanı başlarında ezilen kutsal dinimizi görmemezlikten gelmektedirler. Eski
Ermeni Kiliseleri Avrupa standartlarına uymak adına onarılırken nasıl
oluyor da Ermeni işgali altında bu-

lunan Ağdam Camii domuz ahırına
dönmüş ve kimsenin bu konuda sesi
çıkmamakta? Görünen o ki bu uzaklara yardım sevdası Türklüğe karşı
kini ve aynı zamanda siyasal çıkarları
çağrıştırmaktadır. Karabağ gaçgınları
(göçgünleri) trenlerde ve eski-güvensiz yerlerde zorla yaşamakta iken
bu konulara hiç yanaşmayan, ancak
bazı güçlere sevimli gözükmek için
Türk’ün arkasına hançer vuranların
önünde eğilmek bir Türk Devleti
büyüğüne hiç ama hiç yakışmamaktadır. Tarihten haberi olmayan siyasiler ancak kendi çıkarları uğrunda
politikalar izlerler, halklarının iyiliği
ve geleceği için değil.
1915’li yıllarda Azerbaycan’da, aynı
zamanda Anadolu’da yüz binler
Azerbaycan ve Anadolu Türk’ünün
Ermeni çeteleri tarafından katledilmesi ve sürülmesi meselelerini ağzına
alamayanlar, hele hele çok yakın geçmişte Hocalı’da yaşananları meclislerinde bile tanımayan iktidar sahipleri
nasıl oluyor da kendilerine düşman
önünde eğilme cesareti veriyorlar.
Özür dilemesi gereken var ise Türk
kızlarını derilerini soyan Ermeni işgalcilerin önce gelip af dilemeleri lazım.

Hareketimizin temel
amacı bin yıllık Türk
yurdu olan İran’da
Türklüğün hakkını
savunmak ve atalardan
kalan mirası, dilimizi
ve geleneklerimizi
korumaktır. Rahmetlik
Settarhan, Hiyabani,
ve Şerietmedari İran
hükümeti tarafından
katledilmişlerdir.

Bu ‘süreç’ bakterileri çoğaltıyor!

Yusuf Ziya
ERARSLAN
Gazeteci/Yazar

www.yzemedya.com.tr

Bazı embesiller diyor ki…
‘’Kardeşim her şeyi başkalarına bağlamayın. Yok Batı öyle istiyor, yok bunun
arkasında küresel güçler var falan filan. Güldürmeyin adamı…’’
Dikkat edin bunlara aynı tipler…
Ya PKK’lı, ya marksist, ya ataist, ya dinigollik…
Son zamanlarda da sözümona Yüce dinimiz İslam’ı referans alarak hareket ettiğini
öne süren Cumhuriyet ve Atatürk düşmanı bir kesim de (dindar görünen) katıldı bu
kervana.
Ortak yönleri de var tabi.
Batı hayranı, mankurt, halkla malkla ilgileri yok zaten.
En çok şu sözümüze kızıyorlar:
‘’PKK bir küresel projedir. Bu ülkede Kürt sorunu yoktur, bölücülük sorunu
vardır.’’
Bu ülkede 30 yıldır Kürt sorunundan ve terörden ekmek yiyenler var.
Derin devlet-işbirlikçiler.
Bir kısmı tasfiye edildi ama yerine yeni jenerasyonlar ve farklı freaksiyonlar geldi.
Onlar da yarın gidecek bölücülük bayrağını başkaları devralacak…
Bu kaçınılmaz.
Bu millet var oldukça ve bu topraklar Türkler’e ait oldukça bu ihanet şebekeleri
hep olacak.
Depremle yaşamayı öğrenmek gibi bir şey.
Amerikan Psikolojik Harp Dairesi’nden ‘sorunu’ gündemde tutmaları-kaşımalarıtahrik etmeleri için kimlerin maaş aldığını, kimlerin cukka yaptığını bilmiyorum
ama ekranlarda orasını burasını yırtarak konuyu savunanları görünce az çok tahmin
edebiliyorum.
Her neyse…
pkk terörü ve Kürt sorunun arkasında birileri var mı yok mu? diye merak edenlerin
geçmişe şöyle bir göz atmalarını tavsiye ediyorum.
Örneğin google’a ‘Hoybun Cemiyeti’ yazın ve bakın neler çıkıyor.
1927 yılında kurulan ve bölücü Kürt ve Ermeni işbirliğine dayanan Hoybun
Cemiyeti’nin kuruluşunu, faaliyetlerini bir inceleyin bakalım.
Yine Ermeni terör örgütü Asala ile pkk’nın 1990’lı yıllarda Türkiye ve Türk hedeflere karşı saldırılarda nasıl ittifak yaptıklarını araştırın.
Ve bugün yaşananları daha iyi algılayabilmek için Sevr Antlaşması’nın 62, 63 ve
64. Maddelerini bir kere daha okuyun.
İttifak ülkeleri (yani bugünkü Batı) ile Osmanlı arasında 10 Ağustos 1920’de imzalanan antlaşma.
Ne diyor bu maddelerde: ‘’Kürt Bölgesi İngiliz, Fransız ve İtalyan temsilcilerinden oluşan bir komisyon Fırat’ın doğusundaki Kürt vilayetlerinde bir yerel
yönetim düzeni kuracak; bir yıl sonra Kürtler dilerse Milletler Cemiyeti’ne
bağımsızlık için başvurabilecek.’’
Eski siyasetçi ve çok beğendiğim devlet adamı Kamuran İnan, geçtiğimiz günlerde bir röportajında diyor ki:
‘’Bu topraklar bu kadar haini nasıl besledi, anlaşılır gibi değil!’’
Hainler tıpkı bakteriler gibi sıcağı ve pis ortamları sever. Çünkü burada çabuk büyürler ve ürerler… Ortam uygunsa düzgün çalışan hücrelere bile nüfuz ederler.
Mesele bu ‘bakterilere’ uygun ortamı yaratmamaktır.
‘Açılım’ ve ‘Süreç’ safsatalarıyla ‘bakterilere’ yeni yaşam alanları oluşturuldu.
Sıcağı da ve görünce üredikçe ürüyorlar…
Türkiye KAMU-SEN Dergisi
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KONCUK: YENİ CUMHURBAŞKANI
TÜM TÜRKİYE’Yİ KUCAKLAMALI
CHP liderine Türkiye Kamu-Sen ziyareti
nedeniyle teşekkür eden Genel Başkan
İsmail Koncuk, Türkiye’de çalışma hayatı ve
çalışanların ciddi tehditler altında olduğunu
belirterek, seçilecek Cumhurbaşkanı’nın
tüm Türkiye’yi ve insanları kucaklayan birisi
olmasını gerektiğini söyledi. Koncuk, “CHP
lideri sayın Kılıçdaroğlu’na ziyaretlerinden
dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Kendisi
hem yeni binamıza hayırlı olsun hem de
yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimleri
dolayısıyla kanaatlerimizi duymak amacıyla
bizleri ziyaret etti. Türkiye Kamu-Sen 450 bin
üyesiyle Türkiye’nin en büyük sivil toplum
kuruluşlarından birisidir.

CHP LİDERİ
KILIÇDAROĞLU

TÜRKİYE KAMU-SEN'DE

CHP Genel
Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu, yaklaşan
Cumhurbaşkanlığı
seçimi öncesi
başlattığı ziyaretleri
çerçevesinde Türkiye
Kamu-Sen Genel
Başkanı İsmail
Koncuk ve Yönetim
Kurulu’nu ziyaret etti.
Cumhurbaşkanlığı
seçimine yönelik
olarak Genel Başkan
Koncuk ile görüş
alışverişinde bulunan
Kemal Kılıçdaroğlu,
ziyaret sonrası
basın mensuplarına
açıklamalarda
bulundu.

Tabii siyasi partilerin sivil toplum kuruluşlarıyla
beraber yürümesi gerekmektedir. Bu anlayıştan
dolayı da sayın Kılıçdaroğlunu kutluyor ve
teşekkür ediyorum. Türkiye’de maalesef
sendikacılık sarı sendikacılık anlayışına doğru
gidiyor. Ülkemizde sendikacılığı bu ülkeyi
yönetenlerle çay içmek, yemek yemek, sohbet
etmek olarak anlayan bir sarı sendikacılık
anlayışı türedi. Çalışanlar üzerinde ciddi
tehditler oluşturularak sözde sendikacılık
yapılmaya çalışılıyor. Soma faciasında yaşanan
taşeronlaşma ve özelleştirmenin ülkemizi
getirdiği nokta ortadadır. Çalışanlara gelecek
için vaad edilen karanlık bir gelecek ve ölümler
olmaktadır maalesef. İşte böyle bir ortamda
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Türkiye Kamu-Sen’e göre, Cumhurbaşkanlığı seçimi
çok daha önemli bir hale gelmiştir. Kamu çalışanlarının
iş güvencesi iktidar tarafından tehdit edilmektedir.
Kamu da taşeronlaşma 10 yıl önce 15 bin iken bugün
660 binlere çıkmış, Belediyelerle 1 milyon 150 bin,
özel sektör de dahil edildiğinde bu sayı 2 buçuk
milyona ulaşmıştır. Bu ülkenin insanlarının kaderi
taşeron patronlar zengin olsun diye sömürülmek,
geleceğini karartmak olmamalıdır.
Bu ortamda Ağustos ayında hep birlikte
Cumhurbaşkanlığı seçimini yaşayacağız. Kararlarımızı
verirken, hem Türkiye’deki çalışma hayatını hem
adaletsiz gelir dağılımını, çalışanların karşı karşıya
olduğu tehditleri, maalesef ülkemizin her geçen gün
gittikçe içine düştüğü kamplaşmaları değerlendirerek
bir Cumhurbaşkanı seçmek artık farz haline gelmiştir.
Biz Türkiye’de kamplaşma istemiyoruz. Türkiye’de
insanların etnik kökenlerine, siyasi anlayışlara göre
saygın vatandaş saygın olmayan vatandaş ayrımına
tabi olmalarını istemiyoruz. İnsanların her kim
olurlarsa olsun bu ülkeyi yöneten insanlar tarafından
sevilmesini ve kucaklanmasını istiyoruz. Türkiye’de
bir sevgi ortamının, huzur ortamının oluşmasını
istiyoruz. Kim bu şartların oluşmasını sağlayacaksa
onun Cumhurbaşkanı olması bizim kabulümüzdür.
Biz Türkiye Kamu-Sen olarak her zaman kanaaat
ve düşüncelerimizi siyasi partilerle paylaşırız. Elimizi
taşın altına koyacak bir karakterdeyiz, bu ülkenin
geleceği olmazsa bu ülke insanlarının da geleceği
olmaz diyoruz. Tekrar ziyaretinizden dolayı size ve
heyetinize teşekkürlerimi sunuyorum.

KILIÇDAROĞLU: TÜRKİYE KAMU-SEN’İN
GÖRÜŞLERİ BİZİM İÇİN ÖNEMLİ
Türkiye Kamu-Sen’in son derece etkin ve önemli
bir Sivil Toplum Kuruluşu olduğunu belirten CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise, “Genel Başkan
İsmail Koncuk’un Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik
söylediği tüm sözlerin altına imzamı atıyorum” dedi.
Koncuk, “Türkiye Kamu-Sen ‘e bizlere göstermiş
oldukları bu misafirperverliklerinden dolayı çok
teşekkür ediyor ve yeni hizmet binasının da hayırlı ve
uğurlu olmasını diliyorum. Sayın Genel Başkan İsmail
Koncuk’un Cumhurbaşkanlığı ile ilgili söylediklerinin
tümünün altına imzamı atıyorum. Sevgiden yana,
barıştan yana, hoşgörüden yana, kamplaşmayan
ve herkesi kucaklayan, toplumun bu benim
Cumhurbaşkanım olur diyebileceği bir aday elbette
olmalıdır.

Türkiye Kamu-Sen çok önemli bir memur sendikasıdır
ve onların görüşleri bizler için son derece önemlidir.
Dolayısıyla Cumhurbaşkanı adayını belirlerken bu
çerçevede yola çıkmak, görüşlerini almak bizim için
önemliydi.
Diğer sivil toplum kuruluşlarıyla da görüşmeye devam
edecek ve alacağımız görüşler ışığında kendi adayımızı
belirleyeceğiz. Elbette herkesin görüşüne uygun
sağlıklı, tutarlı bir politika izlemek istiyoruz” dedi.

KILIÇDAROĞLU: 301 İNSAN HAYATINI
KAYBETTİ AMA HALA ORTADA SİYASİ BİR
SORUMLU YOK
Soma faciasını da değerlendiren Kılıçdaroğlu, “Bu
olayın ardında hala ortada bir siyasi sorumlu yok” dedi.
Kılıçdaroğlu, “Soma faciasına yönelik olarak hiçbir
siyasi sorumlu daha ortaya çıkmamıştır. 301 insanımız
hayatını kaybetti bir tek siyasi sorumlu ortada yok.
Vatandaşlarımız bunu lütfen unutmasın. Geride
kalanlara sizlere yardım yapacağız diyorlar, sizin
yapacağınız yardımlar o insanları geri getirmeyecek.
Birileri kalkıp siyasi bir sorumluluk üstlenmelidir
ve Türkiye artı bu çıtayı aşmalıdır. Ev verip bu işi
bitiremezsiniz. Kendi vatandaşını tokatlayan bir
Başbakan’ın olduğu ülkede huzur olamaz. Başbakan’ın
çıkıp Somalılardan, o vatandaştan ve Türkiye’den özür
dilemelidir” dedi.
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KONCUK: TÜRKİYE’Yİ
KUCAKLAYACAK BİR
CUMHURBAŞKANINA
İHTİYAÇ VAR
Bası toplantısında konuşan Türkiye
Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail
Koncuk, MHP Genel Başkanı Devlet
Bahçeli’nin ziyaretinden mutluluk
duyduklarını ifade ederek, “Çatı aday
Türkiye’de, akla mantığa çok uygun
gelen ve değerlendirilmesi gereken
bir yaklaşımdır. MHP’nin kendi siyasi
önceliklerini bir tarafa itmesi Türkiye
Kamu-Sen’e göre, kaosun bu kadar
derinleştiği ülkemizde siyaseten bu
açılımı yapmak fedakarlık isteyen
bir durumdur” dedi. Koncuk, Sayın
Bahçeli ve divan üyelerimiz hem
yeni binamıza hayırlı olsun hem de
gündemde olan Cumhurbaşkanlığı
seçimi ile ilgili STK’lara yönelik
ziyaretleri kapsamında Türkiye
Kamu-Sen’in taleplerini ve görüşlerini
duymak, ayrıca çatı aday formülünü
anlatmak için bu gün bizleri
ziyaret etmişlerdir. Kendilerine
ziyaretlerinden dolayı teşekkür
ediyorum.

MHP LiDERi
BAHÇELi’DEN

TÜRKiYE
KAMU-SEN’E
ZiYARET

MHP Genel Başkanı Devlet
Bahçeli Cumhurbaşkanlığı seçimi
öncesi gerçekleştirdiği ziyaretleri
kapsamında Türkiye Kamu-Sen’i
ziyaret etti. Türkiye Kamu-Sen
Genel Başkanı İsmail Koncuk ve
Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından
karşılanan MHP lideri Devlet
Bahçeli ve heyeti, Genel Başkan
Koncuk’la makamında bir süre
görüştü. Bahçeli ve Koncuk daha
sonra ortak basın toplantısında
Cumhurbaşkanlığı seçimlerine
ilişkin değerlendirmelerde
bulundu.

Ülkemiz zor günler yaşıyor.
Gerek çalışma hayatı gerekse
toplumsal olaylar bakımında
ciddi bir süreçten geçiyoruz.
TBMM’de taşeronlaşmayla ilgili bir
kanun tasarısı görüşüldü bizlere
taşeronlaşma sorununu azaltmaya
yönelik bir kanun olarak takdim edildi
ama öylesine tuzaklar barındıran
bir kanun ki taşeronlaşmayı çalışma
hayatının her alanına yayan bir
anlayışla hazırlanmış bir kanun
tasarısıdır. Devlet memurlarının
tehdit edildiğini, kadrolu insanların
yerine taşeron eleman çalışmayı
legalize eden bir kanun tasarısıyla
karşı karşıyayız. Türkiye’de sarı
sendikacılık maalesef iktidar eliyle
destekleniyor. Devlet memurlarının
iş güvencesi tehdit altında. Birçok
yönetici yeniden yönetici olabilmek

için kendilerini bunlara yandaş olmak
zorunda hissediyorlar. Böyle bir
ortamda 10 Ağustos tarihinde bir
Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacak.
Dolayısıyla bu Cumhurbaşkanlığı
seçimi hem yaşadığımız toplumsal
olaylar değerlendirilerek, hemde
çalışma hayatında insanların
karşı karşıya bulunduğu tehditler
değerlendirilerek yapılması gereken
bir seçimdir.
Cumhurbaşkanlığı seçiminde
seçilecek kişi hem toplumsal
meselelere duyarlı olmalı, hem
çalışma hayatıyla ilgili hassasiyetler
taşımalıdır. Gittikçe derinleşen bir
kamplaşmayı maalesef hep birlikte
yaşıyoruz. Bunun adına ne derseniz
deyin Türkiye iki derin guruba
ayrılmış ve bu ayrışma birileri
tarafından sürekli beslenen bir
görüntü içerindedir.
Türkiye’nin yeniden bir
kucaklaşmaya ihtiyacı vardır.
Bu milleti etnik kökenine
mezhebine, meşrebine bakmadan
kucaklayabilecek birinin
Cumhurbaşkanı olması gerekir. Eğer
10 Ağustos seçimlerinde bu irade
ortaya konulmazsa bu derinleşmeler
artarak devam edecektir.
Bu noktada Sayın Bahçeli’nin ortaya
koyduğu çatı aday gerçekten
Türkiye’de, akla mantığa çok uygun
gelen ve değerlendirilmesi gereken
bir yaklaşımdır. Anladığımız kadarıyla
çatı aday siyasi bir kişilik değil, herkesi
kucaklayan birisidir. MHP’nin kendi
siyasi önceliklerini bir tarafa itmesi
Türkiye Kamu-Sen’e göre, kaosun
bu kadar derinleştiği ülkemizde
siyaseten bu açılımı yapmak siyasi
taassuptan kurtulmak bir öneri
ortaya koyabilmek fedakarlık isteyen
bir durumdur. Formüle edilmesi
gereken husus, bizden olsun,
benim partimden olsun değil bu
milletin tamamına sahip çıkan bir
adayın bulunabilmesini sağlamaktır.
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Bu anlayış Cumhurbaşkanlığı
seçiminde de bir dayatma olarak
Türkiye'nin gündemine taşınırsa o
zaman kutuplaşma, cepheleşme,
gerilimi ve çatışmayı tahrik edecek
davranışları, cumhurbaşkanlığı
makamına da taşımış olmak gibi
bir toplumsal kaygıya kapılmamak
mümkün değildir.

Milletimizin de bu seçimlerde
siyasi değerlendirme ötesinde yeni
bir anlayışı, huzuru ve barışı öne
alacak bir Cumhurbaşkanı seçmeyi
öncelik edinmesi lazımdır. Yoksa
bu sıkıntıların artarak devam
edeceğini hep birlikte görmeliyiz.
Ben tekrar sayın Genel Başkana
ziyaretlerinden dolayı teşekkür
ediyorum” dedi.

BAHÇELİ: TÜRKİYE’DE
CUMHURBAŞKANLIĞI
SEÇİMLERİ KAOS VE
SORUNLARIN YAŞANDIĞI
SÜREÇLER OLARAK
AKILLARDA KALMIŞTIR
MHP Genel Başkanı Devlet
Bahçeli ise Türkiye Kamu-Sen’in
yeni hizmet binasının hayırlı
ve uğurlu olmasını temenni
ederek sözlerine başlarken,
yaklaşan Cumhurbaşkanlığı
seçimlerine yönelik olarak “Sayın
Başbakan Cumhurbaşkanı olmayı
düşünüyorsa adaylığını kesin
olarak ilan etmesi gerekir” dedi.
Bahçeli, “ Türkiye'de Cumhuriyetin
kuruluşundan bugüne kadar geçen
sürede 19 kez Cumhurbaşkanlığı
seçimi yapılmıştır ve Türkiye'de

ilk kez Cumhurbaşkanını halk
tarafından seçilecektir. Türkiye’de
Cumhurbaşkanlığı seçimi her
zaman sorun yaratan, kaos ve
buhranın yaşandığı süreçler olarak
akıllarda kalmıştır. Eğer sayın
Başbakan partisinin arzusu isteği
doğrultusunda veya kendisinin
yıllardan beri hevesi çerçevesinde
bir Cumhurbaşkanı olmayı
düşünüyorsa tartıştırmayı bir
kenara bırakıp adaylığını kesin
olarak ilan etmesi gerekir. Bu da
yetmez, ben aday oluyorum, aday
olacaklarla adil bir yarışa girebilmek
için Başbakanlık görevimi de
terk ediyorum, Başbakan sıfatını
kullanmadan AKP'li bir milletvekili
olarak bu yarışta bulunacağım
demesi ve siyasi etiği ortaya
koyması lazım.
Türkiye'de AKP iktidarı döneminde
önemli olaylar yaşanmıştır. Ne
yazık ki bu olaylar Türkiye'yi
cepheleşmeye, kutuplaşmaya
götürmüştür. “Biz, milli irade
ile geliyoruz, yüzde 51 bizim
yanımızdadır" diyerek yüzde 49'un
varlığını ve onları temsil eden milli
iradenin toplanmış olduğu siyasi
partiler yok farz edilmektedir.

Öyleyse Cumhurbaşkanlığı
seçiminin önemini dikkate
almak mecburiyetindeyiz. Bir
ülkedeki Cumhurbaşkanlığı seçimi
uluslararası boyutta da hiçbir
zaman hafife alınmaz. Yakından
ilgilenilir, gelişmelerin nasıl olacağı
takip edilir, kimlerin aday olup
olmayacağı tartışılır ve buna benzer
bazı tavsiyelerde, önermelerde ve
davranışlarda bulunulabilir.
Bu geçmişte de böyle olmuştur.
Cumhurbaşkanlığı seçimini
istikrarı bozmadan ülkemizin
milli devlet üniter yapısını tahrip
etmeden, toprak bütünlüğünü
koyarak, bin yıllık kardeşliğimizi
geleceğe taşıyarak, kazasız belasız,
tartışmasız bir seçimin yapılması,
hepimiz için milletimiz için hayırlı
olacaktır diye düşünmekteyiz.

‘’ YÜZDE 51'İ İLE
SEVİNDİREN, YÜZDE
49'U ÖFKELENDİREN,
BİR ANLAYIŞLA
CUMHURBAŞKANI
SEÇİLEMEZ’’
AKP’li bazı sözcüler, Milletvekilleri,
Bakanlar, Cumhurbaşkanı adayı
olarak Erdoğan'ın kuvvetli bir
aday olarak çıkacağı, kendilerinin
ise anayasadaki tüm yetkileri
kullanarak bir Cumhurbaşkanlığı
yapılmasının gerektiğini
vurgulayarak başkanlık sistemine
geçilebileceği de düşüncesini ortaya
koymaktadır.
Böyle bir anlayışla yüzde 51 veya
yüzde 49 oy oranları ile seçilecek
olan Cumhurbaşkanlığı, bugüne

kadar ortaya konmuş olan
tartışmaları Cumhurbaşkanlığı
makamına taşımak, yüzde 49'u
öfkelendiren, yüzde 51'i ile
sevindiren bir anlayışla eğer
Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı
görevi yerine getirilse toplumsal
gerginliğin, hareketliliğin artmaması
için hiçbir sebep yoktur olamaz da.
Hal böyle olunca hepimize özel
görev düşmektedir. Türkiye'de
bugüne kadar var olan siyasi
tartışmaları Cumhurbaşkanlığı
makamına taşıyarak Türkiye'deki
tartışmaları bu makam üzerinden
sürdürürsek, Türkiye'de etnik,
mezhep temelli ayrışmanın
tahriklerinin yapıldığı, sosyal ve
ekonomik krizlerin yaşandığı
birçok olaylara karşı toplumda
önemli gerginliklerin bulunduğu
ortamda Türkiye'yi felakete
sürüklememek gibi bir hatayı hiç
kimsenin işlememesi gerektiğini
düşünmeliyiz. Cumhurbaşkanlığının
halk tarafından seçilmesinde örnek
teşkil edebilecek tarzda bir ortak
aday ortaya konabilir. Bu konuda
uygulamada, iki farklılık dikkat
çeker veya bazı çevreler bunun
tartışmaya açabilir. Birincisi nedir?
Hangi siyasi parti, hangi sivil toplum
kuruluşu varsa, seçimlere kendi
adaylarıyla gidebilir.
Bu adaylar arasında en fazla
oy alanın etrafında ikinci turda
buluşulabilir ve böylelikle
Cumhurbaşkanlığı seçimi mümkün
olabilir. Bu basit, uygulaması
kolay, anlaşılabilir bir yol olarak
karşımıza çıkabilir. Ancak böyle bir
uygulama modelin arkasını önünü
iyi değerlendirdiğiniz vakit hiçbir
siyasi kurum kendisinin önerdiği
aday birinci turda toplanılacak
aday olmuş olsa dahi, ikinci turda
bütünüyle destek sağlayacak bir
imkan bulabilir mi bulamaz mı
bunu düşünmek lazım. İkinci bir
yöntem ortak çatı aday üzerinde
bir mutabakata vararak, eğer

sayın Başbakan bu konuda kendi
adaylığında kararlı ve AKP'nin
yönetimi de bunu destekliyor ise o
zaman bunun dışında kamplaşmayı
cepheleşmeyi, gerilimi Türkiye'de
sona erdirmek üzere demokrasi

anlayışı içinde kucaklayıcı bir
yaklaşım ile bir aday üzerinde
anlaşarak önce birinci turda sonra
da en geç ikinci turda sonuç
alabilecek bir uygulamayı ortaya
koyabilmek lazım” dedi.
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ANKARA’DA

GEZİLECEK
ÖZEL ALANLAR

Türk Hava Kuvvetleri’nin geçmişten günümüze kullandığı eğitim,
keşif, bombardıman ve taarruz uçakları ile tarihe damga vuran
Türk havacılarının aziz hatıraları bu müzede sergileniyor.
ANKARA HAVA MÜZESİ…
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ANKARA HAVA MÜZESİNİN AÇILIŞI
(18 EYLÜL 1998)
Ankara Hava Müzesi, havacılık sevgisini daha geniş
kitlelere aşılamak, Türk Hava Kuvvetleri’nin geçmişini
canlı tutmak ve genç nesillere sevdirmek amacıyla 21.
Hava Kuvvetleri Komutanı E. Org. Ahmet Çörekçi’nin
direktifleri doğrultusunda, Hava Lojistik Komutanlığı'nca 1997 yılında Türkiye’nin ikinci Hava müzesinin
kurulma çalışmalarına başlandı. Bina inşaatı tamamlandıktan sonra Hava Lojistik Komutanlığı tarafından çevre düzenlemesi yapıldı. Uçakların büyük bir bölümü
taşındı, arşiv çalışmaları ve objelerin temini sonucunda
1998 yılı içerisinde açılışa hazır hale getirildi.
18 Eylül 1998 günü Atatürk’ün manevi kızı ve ilk kadın
Türk pilotu bayan Sabiha Gökçen, 20. Hv.K.K.E. Org.
Halis Burhan, 21. Hv.K.K.E. Org. Ahmet Çörekçi ve
dönemin MGK. Genel Sekreteri Org. Ergin Celasin’in
katılımı ile 22.Hv.K.K.E. Org. İlhan Kılıç tarafından açılışı yapılarak halkımızın hizmetine sunuldu.

MÜZEDE NELER VAR?
Ankara Hava Müzesi açık alanı 62.321 metrekare, kapalı alanı ise 2000 metrekare olan iki bölümden oluşuyor. Açık gezi alanında Türk hava sahasını uzun yıllar
korumuş ve korumakta olan uçaklar ile ulaştırma ve
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eğitim görevlerini yapmış uçakların ve bir helikopterin yanısıra Macaristan Hava Kuvvetleri’nden bir adet
MIG-21, Bulgaristan Hava Kuvvetleri’nden bir adet
MIG-19, Pakistan Hava Kuvvetleri’nden bir adet MIG17 uçağı ile birlikte TRT tarafından hazırlanan ’Altın
Kanatlar’ belgesel filmi için Kayseri Hava İkmal Bakım
Merkez Komutanlığı’nda 2001 yılında imal edilmiş
olan Bleriot Tipi ’Fethi Bey’ adlı uçak da sergileniyor.
Kapalı alanda; Lagari Hasan Çelebi ve Hezarfen Ahmet Çelebi’nin ilk uçuş denemelerini anlatan mizansen
maketler, 1911 yılında Türk Hava Kuvvetleri’nin kuruluşundan itibaren kullandığımız uçakların maketleri,
çeşitli fotoğraf ve belgelerin yer aldığı ’Türk ve Dünya Havacılık Tarihi Salonu’, ilk yerli imal uçaklarımız
olan Uğur ve Pezetel uçaklarının ½ ölçekli maketleri,
hava birliklerine ait flamalar, her çeşit hava silah sistemlerinin maketleri, Türk Havacılığındaki İlkler, Hava
Kuvvetleri Komutanlığı yapmış olan komutanlarımızın
büstlerinin yer aldığı ’Büstler ve Flamalar Salonu’, Osmanlı’dan günümüze kadar kullanılmış olan havacılık
kıyafetleri, fors, beç, brövelerin sergilendiği ‘Kıyafetler Salonu’ ve Aziz Hava Şehitlerimizin isim listelerinin
bulunduğu ve komutanlarımıza ait anı eşyalarının sergilendiği ’Anılar Salonu’ndan oluşuyor.

Türkiye’mizin başkenti
Ankara, hemen herkesin
yolu mutlaka düşer. Kimi
işi, kimi eğitimi, kimi sağlığı
kimi başka gerekçelerle yolu
mutlaka Ankara’yla kesişir.
‘’Gelmişken Ankara’yı bir
gezsem’’ diyenler için çok
özel bir mekan Ankara Hava
Müzesi…
İstanbul yolu 16. Km,
Şaşmaz Kavşağında bulunan
müzede, model uçaklar,
dünya havacılık tarihine
ait bilgiler, bombardıman
ekipmanları, bilgisayardan
uçuş simülatörü, gerçek
savaş uçağı kokpiti
deneyimi, askeri radarlar,
uçak motorları, askeri keşif
ve eğitim uçakları sizleri
bekliyor. Halka açık olan
müze kafeterya ve ücretsiz
otopark imkanlarına sahip.

PİLOT KABİNLERİNE BÜYÜK İLGİ…
1999 yılında Hava Lojistik Komutanlığı tarafından yapılan
çalışmalarla Cumhuriyet Dönemi ilk bayan pilotu Sabiha
Gökçen adına bir köşe hazırlandı. Bu köşeye Atatürk’ün
kendisine armağan ettiği tabanca başta oImak üzere çok
sayıda değerli obje ve fotoğraflar Sabiha Gökçen tarafından bağışlandı.
Müzede ayrıca ilk bayan havacılarla ilgili ’Bayan Havacılar’
köşesi büyük ilgi görüyor. Yine 1999 yılı içerisinde gelen
ziyaretçilerin pilot kabinlerini yakından görüp oturabilecekleri, içerisinde T -33 ve F-5 kokpitlerinin bulunduğu
’Mavi Dünya’ adIı bina Hava Lojistik Komutanı tarafından
hizmete açıldı.
2000 yılı içerisinde ise çeşitli uçak maketleri ile 72 fotoğrafın bulunduğu panonun yer aldığı ’Sivil Havacılıkta Dünya Uçakları’ ve 1915-1949 yılları arasında görev yapmış,
Pilot Astsubaylarımıza ait isim ve sicil listeleri ile çeşitli
fotoğrafların yer aIdığı pano bulunuyor.
Anılar Salonu’nda ise Kıbrıs Barış Harekatı’nda şehit düşen ilk pilotumuz Yzb. Cengiz Topel’e ait eşyalar, Türk
Hava Kuvvetleri’nin ilk pilotu olan Fesa Evrensev’e ait ’1
Nolu Bröve’ ve 1940 yılında şehit olmuş Tğm. Sait Binatli’ya ait kaput sergileniyor.
(Kaynak: Türk Hava Kuvvetleri web sitesi)
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Cochineal (E 120) gerçeği
Acaba neler yediğimize ve nasıl beslendiğimize
dikkat ediyor muyuz? Beslenme amacıyla
aldığımız şeyler acaba sağlığımıza ne kadar
yararlı? Acaba bilinçli bir tüketici miyiz?
Birçok gıda maddesi içerisinde kullanılan bir
doğal organik boya maddesi var, ismi: E 120.
Peki nedir bu E 120 ?
E 120 boyar maddesi (Carminic Acid), adı
Cochineal (Coccus Cacti) olan ve değişik
kaktüslerde asalak olarak yaşamını sürdüren bir
böcek türüdür. Çok eski yıllardan beridir bilinen
ve kullanılan, kırmızı rengi veren bir böcektir.
İlk olarak Astek'ler tarafından kök boyası olarak
kırmızı rengi vermek anacı ile kullanılmıştır.
Avrupa'ya 16. yüzyıllarda gelmiştir ve başta
çeşitli gıda maddelerine renk vermenin yanısıra,
tekstil, kozmetik sanayinde de kullanılmaya ve
yaygınlaşmaya başlamıştır.
Sonuç olarak Karmin, Coccus cacti veya
Dactylopius coccus costa böceğinin dişilerinden
veya yumurtalarından çıkartılan bir boya
pigmentidir. Bu böcekler Meksika, Bolivya, Sili,
Kanarya Adaları ve Peru’da dikenli bir kaktüste
yaşarlar. Bir kilogram boya elde etmek için
birkaç milyonun üzerinde böcek kullanılır.
Yumurtlama zamanlarında bu böcekler parlak
kırmızı renge dönerler. Dişi böceklerin kabukları
kurutulur ve sonra bir eriticide (solventte) eritilir
ve böceklerin parçaları filtre edilerek dışarıya
atılır. Su ile muameleden çıkartılan Karmin,
karminik asit, proteinler ve az miktarlarda çeşitli
tuzlardan oluşur.

‘Cochineal’ isimli böcekten üretilen gıda boyalarını
afiyetle yiyoruz! Üzerinde E 120 yazan gıda maddeleri
bu böcekten üretiliyor!

KOD ADI: E 120

Karmin (veya Kokonial) gıda renklendirme
ajanı olarak kozmetiklerde, ilaç sanayinde ve
boyacılıkta kullanılmaktadır. Etleri, sosları,
kırmızı deniz ve işlenmiş kanatlı ürünleri de içine
alan geniş bir gıda ürününde kullanılan Karmin
meyve preperatlarında, reçel ve marmelatlarda,
koruyucularda, jelatinli tatlılarda, meyve
sularında, kolalarda, pasta ve fırın ürünlerinde,
dondurmalarda, sekerlemelerde, toppinglerde
ve süt ürünlerinde bulunmaktadır.

Kozmetiklerde ise saç ve cilt bakım ürünlerinde,
rujlarda, yüz pudralarında, allıklarda
kullanılmaktadır. Hassas ve asmatik bünyelerde
alerjik reaksiyonlara sebep olabilir. Özellikle
bebeklere çok zararlıdır. Karmin, Musevilerden
‘kosher sertifikasi’ alamadığı için ticari olarak
önemli bir engelle karşı karşıya bulunmaktadır.
(http://blog.milliyet.com.tr/cochineal--e-120--gercegi/
Blog/?BlogNo=16044)

YILDA YARIM KİLO YİYORUZ!
Radikal Gazetesi’nin haberine göre,
bisküviden şekerlemelere kadar çok sayıda
üründe kullanılan bu madde birçok marketin
raflarını süslüyor. Maddenin tek zararı alerjik
reaksiyonlara yol açması. Tüketiciler de aldıkları
ürünlerde böcekten elde edilen renklendirici
kullanıldığını bilmiyor.
Hollanda’da Wageningen Üniversitesi’nden
Entomoloji Profesörü Marcel Dicke, geçen
yıl yaptığı açıklamasında işlenmiş gıda tüketen
herkesin bir miktar böcek yediğini de anlatıyor:
“Dünyanın herhangi bir yerinde işlenmiş
besin maddesi tüketenler zaten böcek yemiş
oluyorlar. Bunun miktarı da yılda yaklaşık
500 gram. Domates sosu, fıstık ezmesi ya da
ekmek gibi işlenmiş tüm gıdalarda böcek var.”
Meyveli süt, yoğurt, bisküvi, dondurma, reçel,
soslar, meyve suları, et ürünleri, şekerleme ve
sakız gibi yüzlerce ürünün içerisinde yer alan
Karminin önünde yasal engel yok. Ancak dini
açıdan sakıncalı sayılıyorlar. İlahiyatçı Prof. Dr.
Faruk Beşer, birçok üründe renklendirici ve
tatlandırıcı olarak kullanılan maddenin İslam’a
göre doğrudan doğruya haram denilemeyeceğini
belirterek “Hanefi kurallarına göre mekruh yani
hoş olmayan, olmaması gereken. Kullanmak
sakıncalıdır” diyor.
KAYNAĞI: ASALAK BİR BÖCEK
Cochineal böcegi ve gıdalarımızdaki kodları
(E400-E495): Cochineal (Dactylopius coccus),
Dactylopiidae ailesinden değişik kaktüslerde
asalak olarak yaşamını sürdüren bir böcek
türü. Çok eski yıllardan beridir bilinen ve
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kullanılan, kırmızı rengi veren bir böcektir. İlk
olarak Aztek’ler tarafından kök boyası olarak
kırmızı rengi vermek amacı ile kullanılmıştır.
Avrupa’ya 16. yüzyılda gelmiştir ve başta çeşitli
gıda maddelerine renk vermenin yanı sıra
tekstil, kozmetik sanayinde de kullanılmaya ve
yaygınlaşmaya başlamıştır. Karmin bu böceğinin
dişilerinden veya yumurtalarından çıkartılan
bir boya pigmentidir. Cochineal; Kanarya
Adaları’nda ve Meksika’da yaşayan bir böcektir.
Doğal ortamında çoğaldığı gibi kültürel olarak
da yetiştirilmektedir. Kaktüs bitkisine kene gibi
yapışarak hayatını sürdürür. Cochineal böceği
için özel tarlalar kurulur. Bu böcekler ve larvaları,
Meksikalı köylüler tarafından toplanır.
E 120 kodu ile tanımlanan karmin ya da
koşineal, Coccus cacti veya Dactylopius coccus
costa böceğinin dişilerinin vücutlarından ve
yumurtalarından çıkartılan doğal bir renklendiricidir.
Bu böcekler Meksika, Bolivya, Şili, Kanarya
Adaları ve Peru’da çorak alanlarda yetişen dikenli
bir kaktüste yaşarlar. Bir kilogram karmin elde
edebilmek için, yumurtlama zamanlarında parlak
kırmızı renge dönen bu böceklerden, yüzbinin
üzerinde kullanılır. Elde edilen karminik asit,
kalsiyum ve alüminyum iyonları ile birleştirilerek,
karmin elde edilir. Karmin, koyu kırmızı renge
sahiptir, ışığa ve ısıya karşı çok dayanıklıdır. Doğal
renklendiriciler arasında, oksidasyona karşı en
dayanıklı olan renklendiricidir.

Çoğu gıda ve üründe
renklendirici olarak kullanılılan
Dactylopius Coccus böcekleri
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NELERDE KULLANILIYOR?
Böcekten elde edilen karmin maddesi gıda
renklendirme ajani olarak kozmetiklerde,
ilaç sanayiinde ve boyacılıkta kullanılmaktadır.
Etleri, sosları, kırmızı deniz ve işlenmiş kanatlı
ürünleri de içine alan geniş bir gıda ürünü
yelpazesinde kullanılan karmin, sosisler ve
işlenmiş kümes hayvanı gibi et ürünlerinde,
meyve preperatlarında, reçel ve marmelatlarda,
koruyucularda, jelatinli tatlılarda, pasta ve fırın
ürünlerinde, dondurmalarda, şekerlemelerde
ve süt ürünlerinde de doğal renklendirici olarak
bulunabilir. Bir insan yiyecekler ile birlikte
yılda ortalama bir ilâ iki damla karminik asit
tüketmektedir. Kozmetiklerde ise saç ve cilt
bakım ürünlerinde, rujlarda, yüz pudralarında,
allıklarda kullanılmaktadır.
GIDA SEKTÖRÜNDE KULLANIMI:
Meyve preparatları, et ürünleri (salam, sosis
ve sucuklar), deniz ürünleri (surumi, tarama),
içecekler (alkollü ve alkolsüz içecekler, kokteyl
şurupları, elma şarabı, sodalar, fonksiyonel
içecekler), şekerlemeler (aromalı şekerler,
lokumlar, jelibonlar), süt ürünleri (kırmızı
meyveli yoğurtlar), unlu mamuller (kekler,
bisküviler, börekler), reçeller, dondurma ve
soslar.

Türkiye Kamu-Sen, şanlı bayrağımıza yapılan saldırıyı Türkiye’nin
dört bir tarafında düzenlediği eylemlerle protesto etti.

Bayrağımıza sahip çıktık

Yüce Türk Milleti’nin milli ve
manevi değerlerinin yılmaz savunucusu Türkiye Kamu-Sen,
Diyarbakır’da şanlı Türk bayrağımıza yapılan alçakca saldırının ardından tüm teşkilatlarıyla
meydanlara çıktı. Türkiye’nin
dört bir tarafında eylemler
yapıldı ve bayrağımıza sahip
çıkıldı. Eyleme katılan Türkiye
Kamu-Sen üyeleri ihanete ve
ihanet edenlere sahip çıkan,
onlarla pazarlık masasına
oturanlara tepki gösterdi.
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not düşmüştür:''Amerikan toplumunu biçimleyen Beyaz Anglosakson
Protestan Kültürüdür'', ''Ortak bir
dil ve paylaşılmış anayasal değerler
toplumsal uzlaşmanın dayandığı kaynakları oluştururlar ve bu değerlerin
yokluğu halinde ise, kültürel farklılıkların toplumsal hoşgörüden yararlanması mümkün olamaz. İşte böyle bir
durumda Amerikan toplumunun parçalanma süreci başlar…''

Devlet
gücünü
''BİR''
milletten
almalıdır.

Yukarıdaki tespitte Z. Brzezinski aslında, millet olmayan bir devletin nasıl zerrelere bölüneceği, nasıl millet
olacağının tarifini yapmıştır. Ayrıca
Amerikan toplumunun zayıf tarafını
belirtmiştir. Kısacası ''Dil ve Anayasa''
yı etnik guruplara bölün Amerika'yı
Sümerler gibi tarihe gömün demek
istemiştir.

Emrah Bekçi/Yazar

Günümüzde devleti idare eden makam sahipleri tarafından dillendirilen ''Türkiyeli'' modeli filizlenmeye
başladı. Hatta topraktan ayrık otu gibi sürgü veriyor. Ülkemiz ve kurucu-koruyucu ''Türk Milleti'' zırhı
deliniyor. Kısacası Türkiye ''TÜRKİYELİ'' söylemi ile Osmanlı çöküş dönemi ve Anadolu Selçuklu
Devletinin yaptığı hataya rücu ediyor.
N. Machiavelli'ye göre devlet gücünü
bir milletten almalıdır, üzerinde kilise
bulunmamalı. Hukukta dinden değil,
devletin özünden türetilmelidir. Çünkü devlet tabii bir müessesedir. Bu
dünya için kurulmuştur, öbür dünya
ile bir ilgisi yoktur.

ladı. Hatta topraktan ayrık otu gibi
sürgü veriyor. Ülkemiz ve kurucu-koruyucu ''Türk Milleti'' zırhı deliniyor. Kısacası Türkiye ''TÜRKİYELİ''
söylemi ile Osmanlı çöküş dönemi ve
Anadolu Selçuklu Devletinin yaptığı
hataya rücu ediyor.

N. Machiavelli'nin yukarıdaki tanımlamasının, Türk Milletine uyan en bariz
hali, ''Devlet gücünü ''BİR'' milletten almalıdır'' bölümüdür. Devleti,
farklı azınlık milletler bütünü oluşturabilir. Lakin kurucu ve kuvvetli bir millet kesinlikle ''Tek Millet'' olmalıdır.

Ulus-Devlet yapısı, Ümmet-Devlet
yapısına hatta Ümmet-Dikta-Devlet
yapısına gidiyor. Ülkemizdeki milli aydınlarımız konuyu bilimsel ve düşünsel
yönü ile her seferinde sözsel-yazımsal
gündeme taşıyorlar. Lakin kurucu unsurun ''Türk'' olduğu Millet-Devlet yapısı içerisinde, güçsüz çoğunluk halinde
azınlık halde bulunuyoruz. Ve böylelikle etki tepki az derecede oluyor.

Günümüzde devleti idare eden makam sahipleri tarafından dillendirilen
''Türkiyeli'' modeli filizlenmeye baş-

XII'inci asırda ulus-devlet yapısını
kadim taşlara yazan ecdadımızı bir
kenara bırakıp, Anadolu Selçuklu
''GULAM'', Osmanlı ''ENDERUN''
Aydın sistemi ve sisteme sunulmuş
hizmet eden medya guruplarının servisleriyle ''Türkiyeli Sosyal Hayatı''
şekilleniyor.
Oysa hakikat ve birliktelik-gerçekler,
Türk Milletini milli yönetimler idaresinde huzuru ve uygarlığı yakaladığının
defalarca doğruluğunu onaylıyor. Milli
bir fikir işçisi yazar olarak, bu hususu
tarih satırlarına sosyolojik gözlemlerimle şerh düşmek istiyorum.
Yakın dünya tarihinde Amerikalı Bilim
Adamı Z.Brzezinski tarihe şöyle bir

Günümüzde, etnik anayasal düzenlemeler ile kurucu ''Türk Milleti''
yerine ''TÜRKİYELİ'' olgusu yani
Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı çatısı altında, idarecisinden aydınına,
bürokratına kadar, geçmiş zamanlardaki ''GULAM''ve ''ENDERUN'' kısacası ''ÜMMET-DİKTA-DEVLET''
yapısını Ulus-Devlet kalıbına entegre
etmeye gayret ediyorlar. Bu süreç
tehlikeli bir süreç olduğunu belirtmek
istiyorum.
Kurucu milletin adının bir koruyucu
şemsiye, kültürel ve milli değerler için
devletin kalkınmasına vasıta olacak
bir anayasa, ''Türkçe''nin daimi anadil
olarak devam etmesi, ülke içerisinde
ajitasyon yapan Türkiye dışı beslemeli
siyaset zümresi için de sağlıklı yaşam
tarzı demektir.
Aksi bir durum Z.Brzezinski'nin de
belirttiği gibi, topluca yok olup başka
bir kurucu millet ve anayasası altında,
başka yabancı kültür ideası uğruna
hayatı sarf etmek olacaktır. Türkiye'de kurucu millet adı (Üst Kimlik)
''TÜRK''tür. Bu zırhı delen, kendi damarlarını keserek kan kaybından intihar edeceği bariz bir gerçektir. ''Türkiyeli'' söylemi barışçıl değil kışkırtıcı
bir söylemdir''.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin
kurucusu Mustafa Kemal ATATÜRK'ten bir hatırasını aktararak yazıma okuyucumun müsaadesi ile son
vermek istiyorum.
''Tarih 5 Şubat 1905 Kurmaylık stajı
için verildiğim süvari alayı Hayfa'da
bulunuyordu. Kışla ile deniz arasında
geniş bir talim alanı vardı ve piyade
acemi eğitim devri yeni başlamıştı. Erleri, bölgeden toplanmış Arap gençlerinden, öğretici kadro da tecrübeli
ve Anadolu kıta çavuşları olan Türk
delikanlılarından kurulu idi. Katıldığım
bölükte, alaydan yetişmiş, Makedonya Türklerinden, ileri yaşlı bir yüzbaşı
vardı. Yüzbaşı subaylara bölükte karşı
sert davranıyor, yeni erlere ise şefkatli
görünüyordu (…) Bir gün yüzbaşı, bu
yolda hareketten kendini alıkoyamayan bir çavuşunu mimlemiş ve talimden döndükten sonra birlikte oturduğumuz bölük komutanlığı odasına
çağırmıştı. Takım komutanı ile birlikte
gelerek yüzbaşısını saygıyla ve askerce selamlayan çavuş, 25 yaşlarında
dinç ve yakışıklı, ince bıyıklı, elmacık
kemikleri fazla kabarık, uyanık bir
Türk çocuğu idi.
Yüzbaşı onu şu sözleri ile azarlamaya
başlamıştı: ''Sen nasıl olurda kavm-i
necib-i Arab'a hakaret edersin!'' Diye
milli haysiyetini hançerleyen sözlerle ''Kaba Türk'' diyerek azarlamaya
başlamıştı (…) Ben, dikkatle çavuşun
yüz ifadesini takip ediyordum. Baş-

langıçta, üstünde bir babaya duyulan
saygının samimiyeti okunan çizgiler
sertleşmeğe, içten gelen haklı bir isyanın ateşleri gözlerinde okunmaya
başlamıştı. Fakat gerçek itaatin sembolü olan her Türk askeri gibi bu da,
iç duygularını gemlemesini bildi. Sessizce göz pınarlarından dökülmeye
başlayan yaş damlaları, yanaklarında
birbirini kovalayarak ve kendini böylece yatıştırmaya çalışıyordu.
Ben, bir taraftan üzgün ve sinirli, bu
sahneyi seyrediyor ve söylenenleri
dinlerken, bir yandan da içinde bir
isyan duygusu şahlanıyor ve şöyle düşünüyordum: O erin bağlı bulunduğu
kavim (Araplar) birçok bakımdan necip olabilirdi. Fakat çavuşun, yüzbaşının ve benim bağlı olduğumuz kavim
de, tarihleri şerefle dolduran büyük
ve asil bir millet olduğu da şüphe götürmez bir gerçektir.'' Mustafa Kemal
ATATÜRK / 5 Şubat 1905 Hayfa.
Ve ardından bu olay Atatürk'ün aklından hiçbir zaman silinmez ve hep
hatırlar. 1921 senesinde Mustafa Kemal, Osmanlı salt hanedanlığına dayalı
zihniyeti eleştirirken aynen şöyle diyecekti: '' Memleketin sahibi, devletin
kurucusu biz Türkler, kavm-i necip
adı altında Araplara ve sarayın sadık
hadimi Arnavutlara feda edildik.''
Kurucu Millet Olgusu ''TÜRK'' adını
kaybeden Türkiye, Türkiyeli, söylemi
ile parçalanacaktır…
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iteratür cezaevlerinin amacının; ‘suçluyu ailesinden ve sosyal hayatından uzaklaştırmak kaydıyla,
suça meyilli kişinin hatasını düşünmesini sağlamak üzere çevresinden izole etmek, bir manada da
yarınlar adına işleyebileceği suçlara mani olup, diğer
insanlara zarar vermesini engellemektir’ der.

Hayriye Nurcan Yazıcı /Yazar

Bebek katilliğinden ‘barış’ elçiliğine!

Nereden
nereye
‘Sapık’, ‘cani’, ‘katil’ gibi
tanımlamaların dahi yeterli
gelmeyeceği şahıs, dört duvar
(!) arasına girince nasıl olduysa
birden bire, ya kader mahkûmu
ya da daha da ötede ‘kin ve
nefretlerini her daim canlı tutan
bir kesimin umudu olarak,
besiye çekilip büyütülerek barış
elçisi’ ilan edilebiliyor… Bu
noktada İmralı canisine yalın
bir şekilde mahkûm demek,
diğer bütün mahkûmlara
topyekûn haksızlık etmek olur.

Türk’ün katilinin ise, ne kapısında kilit, ne de volta köşeleri var. Sosyal hayatı dâhil, hiçbir hayalinden eksik
bırakılmıyor. Dışarıda ulaşamayacağı, beceremeyeceği işleri, bu şekilde gerçekleştiriyor. Maddi imkânlar
tamamlanınca da geriye, katile manevi kimlikler ve
itibar kazandırılma işi kalıyor. Ki bunlar da, her seferinde başka başka adlarla anılan açılımlarla, adım adım
tamamlanıyor.
Şu da bir gerçek ki, katil ilk günden itibaren suçunu ve
hatasını düşünemeyecek kadar özgür olur ve mahkûmiyet dahi onu hiç bir şeyden mahrum etmez ise, ona
ne ceza çekiyor denilebilir, ne de hatasından dönmesi
noktasında fayda edilebilir. Bu şekilde sözde mahpus
edilen kişi, işlediği suçların bir cezası olmadığı algısına
kapılır. Ki, bu kişinin bugün serbest bırakılması halinde, daha önce yaptığı işlerden daha fena, daha lanetli
işler yapacağına emin olabilirsiniz.
Baş katile ‘barış elçisi’ adı altında kazandırılan itibara
bakınca, sürecin nereden nereye geldiğini görebiliyorsunuz… Tabi Terörist başını, ‘katil’ kimliğinden barış
elçiliğine taşımak, asıl amaçlanan hedefe ulaşılmak için
de, demokrasi, barış, özgürlük vb. bazı kavramların içi
boşaltıldı.
Bu senaryonun her aşaması bir başka amaca hizmet
ediyor…
Terör örgütünün dağ ve şehir kadrolarına yapılan operasyonların kesilmesi, İmralı canisi ile başlatılan müzakerelerin sıklaşması ve Oslo’daki kirli pazarlık; PKK ve
KCK’nın toparlanmasına, yeniden organize olmasına,
şehirde ve dağda hiç sahip olmadığı bir moral, mevzilenme ve harbe-hazırlık pozisyonu elde etmesine
neden oldu.

(O bölgede Tugay Komutanlığı yapmış ve bölgeyi
iyi etüt edebilen Emekli Tümgeneral HEPAR Genel Başkanı Osman Pamukoğlu Beyefendi, bir gün
evvel ki açıklamasında bakınız ne diyor: "Girişler,
Mayıs ayından itibaren başlar ve son gruplar haziran sonuna kadar, yurtiçindeki kamp bölgelerinde
tertiplenmeyi bitirmiş olurlar. Sonbaharda havaların soğumasıyla da yurtiçindeki grupların üçte biri
Kuzey Irak kamplarına çekilir. Bu sıradan ve rutin
işlem, geçen yıl millete, çözüm süreci için yapıyormuş gibi yutturuldu. PKK, Kuzey Irak kamplarındaki siyasi ve askeri hazırlıklarını tamamladı. Türkiye
topraklarına giriş için havaların biraz daha ısınmasını bekliyor
İktidar ve süreci yönetenler(!), “süreci devam ettiriyoruz bakın kan durdu” dese de; PKK ve eşkıya
başı, kan akıtmadığı her gün için: ‘Bak, dediklerimi
yap, yoksa kan akar, seni iktidardan ederim.’ diye
açık açık, alenen hükümete ve devlete meydan
okumaya devam ediyor. Üstelik bu tehditler burnumuzun dibinden (PKK militanlarının Suriye’de
eğitim kapları görüntüsü ile) ulusal basında alenen
ilan edilmektedir.
Şimdi durumu özetleyelim:

PKK ile "görüşmem" ya da "diyalog kurmam” diyenler
aslında, bir "müzakere" içine girmişler bile... Etkisiz
hale getirilen terörist anonslarından sonra, süreçle
gelinen nokta ya bakıyoruz ki, her konuda etkili hale
getirilen bir bebek katili vardır.
Terör bitirildi diyerek kandıranlar, teröriste daha
fazla yaşam alanı vererek ödüllendirmişlerdir. Milliyetçilik ayaklarımın altında diyenler, etnik kimliği,
ulusal kimliğin önüne getirmişlerdir. Demokratik
adımlar atıldı diyenler, meğer sadece belli bir kesime alan açmış, asker gücü kırılmış, karakollara
kapatılmıştır.
Nihayetinde Türkiye, birtakım anormalliklerin
önce normalleştirilip sonra da kabullendirildiği bir
ülke haline getirildi. O ki, yakalandığı gün, “devlete
her türlü hizmet etmeye hazırım” diyen bir katil,
bugün aynı devleti yönlendirip, tehdit edebilmekte...
Şimdi milletimizin en çok merak ettiği şey ise; Sayın Erdoğan’ın, “AKP’yi 10 yıldır ayakta tutan benim”
diyen İmralı canisinden, Cumhurbaşkanlığı makamı
içinde destek isteyip istemediğidir. Onu da pek yakında hep beraber göreceğiz!..
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Stresi; insanın ruhsal ve bedensel
sınırlarının zorlanması olarak
tanımlayabiliriz. Her türlü değişiklik
bir zorlanma yaratır ve her zorlanma
bir uyum çabası doğurur. Bu nedenle
yaşam devam ettiği sürece stresten
kaçış yok, onunla hayata devam etmeyi
öğrenmek zorundayız!

Özellikle son zamanlarda stres üzerinde çok
konuşulmaya, çok yazılmaya başlandı. Peki neden
stres üzerinde bu kadar çok duruyoruz? Çünkü;
strese bağlı hastalıklar çığ gibi büyümeye ve insanın
yaşam kalitesi düşmeye başladı. İnsanın iş yerinde,
evde, her ortamda verimliliğini olumsuz etkiledi. İş
yerinde hata ve kazaları artıran bir faktör oldu. Sağlıkla
ilgili birçok harcamaya neden oldu. İnsanların birbirinden
kopmasına, toplum olarak iletişimsizliğe, öfke patlamalarına
sebep olmaya başladı. Bütün bunlara engel olmak için stresle
baş edebilmek çok önem kazanmıştır. Stresi yönetebilmek
için ise stres kaynaklarını, belirtilerini, stresin olumlu yanlarını,
olumsuz yönlerini ve stresle baş etme yöntemlerini bilmek gerekir.

“Stresin olumlu yanı da mı varmış” dediğinizi duyar gibiyim. Fareler
üzerinde yapılan bir deneyle açıklamaya çalışayım. Bilim insanları iki
grup yeni doğan fareyi alıp, birinci grubu sıcacık bir ortamda pamuklar
içerisinde, ikinci grubu ise yine sıcak bir ortamda ama ara sıra üzerlerine
soğuk su püskürterek altı ay takip etmişler. Daha sonra her iki grup fareyi
aynı ortama alarak belirli aralıklarla üzerlerine soğuk su döktüklerinde sıcak ve
pamuklar içinde yetişen farelerin çoğunun öldüğünü, daha önce su ile karşılaşmış
olanların ise dirençli çıkarak yaşamaya devam ettiklerini gözlemlemişlerdir. Bu
deneyden yola çıkarak etrafımızdaki tehlikeleri fark edebilmek, onlarla savaşma
gücünü kendimizde bulabilmek ve yaşamımıza devam edebilmek için orta düzeyde bir
strese ihtiyacımız var diyebiliriz. Ancak her şeyde olduğu gibi azı karar, çoğu zarardır.
Bu nedenle stresin seviyesi artar, süresi uzarsa biyolojik denge bozulur ve hastalıklar
oluşmaya başlar. Strese neden olan faktörlerin farkında olmak, onunla mücadelede büyük
önem taşır.

STRES FAKTÖRLERİ:
1- FİZİKSEL ETKENLER: Sıcak, soğuk, gürültü, mikroplar, çevre kirliliği, aşırı kalabalık,
değişen yaşam koşulları, bazı iş koşulları, bazı iş türleri

2-PSİKOLOJİK ETKENLER: Zaman baskıları, mükemmelliyetçilik, sabit fikirlilik, batıl inançlar,
duyguları bastırma, değerlerin kaybı, yaşamın anlam ve amacının kaybı, güçlü bir ilişkinin olmaması ya
da yok olması
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STRES BELİRTİLERİ
1- Fiziksel Belirtiler;
Çarpıntı, baş ağrısı, soğuk ya da sıcak basması, midebağırsak bozukluğu, sindirim zorluğu, nefes darlığı,
ellerde titreme, gürültüye-sese karşı aşırı duyarlılık,
uykusuzluk, aşırı ya da düzensiz uyku, bitkinlik,
boyunda-ensede-belde-sırtta ağrı, gerginlik, kasılma
ve eklem ağrıları, mide krampları

2- Duygusal Belirtiler;
Huzursuzluk, sıkıntı, gerginlik, neşesizleşme,
durgunlaşma, çökkünlük hali, sinirlilik, saldırganlık
veya kayıtsızlık, duygusal olmak, kaygılı olmak

3- Zihinsel Belirtiler;
Konsantrasyonda azalma, unutkanlık, organize
olamamak, zihin karışıklığı, ilgi azalması, zihinsel
durgunluk, sosyal hayatın yoksunlaşması,
olumsuzluklar üzerine odaklanmak, kararsızlık

STRES YÖNETİMİ
3-TOPLUMSAL ETKENLER: Kişiler arası

denetleyicilerle yaşanan problemler, iş arkadaşlarıyla
yaşanan problemler, iş yerinde molayı az vermek,
toplumsal ve profesyonel destek sistemlerinin
olmaması, meslektaşları ile kişisel duyguları
paylaşamama, yardıma ihtiyacı olan insanlarla
çalışabilmek için yeterli eğitimin olmaması, verilen
hizmet bozulduğunda kurumdan çok insanları
suçlama eğilimi, çözümsüz problemler vb.

severler ve hızlı yemek yeme alışkanlığındadırlar.
Aynı anda iki işi yapmak isterler. Sabırsızdırlar ve
beklemekten nefret ederler. İşe yöneliktirler ve
işi zamanında bitirmeye önem verirler. Rakamlarla
boğuşurlar ve başarıyı kazanma derecelerini ölçmeye
çalışırlar. Güçlü bir motivasyonları vardır. Kendilerine
aşırı güvenleri vardır. İşlerinde yüksek kaygı taşırlar.
Çabuk karar verirler. Randevularına tam saatinde
giderler ve başkalarında da aynı duyarlılığı isterler.
Duyarlı bir kişilik yapıları vardır. Enerjilerini planlarlar.
Az dinlenir, az spor yaparlar. Orkestra şefli kişilik
yapısındadırlar.

5-BİREYSEL ETKENLER: Bireyin, kişilik

B TİPİ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ:

problemler, yetersiz para, zaman ve kaynaklar,
devamlı yapılan işler

4-İŞ İLE İLGİLİ ETKENLER: Ücret yetersizliği,

özellikleri, yaşı, cinsiyeti, eğitimi, yetiştiği kültür
özellikleri olayları değerlendirirken algısını oluşturan
etkenlerdir. Friedman ve arkadaşları kişilik
özelliklerini; A Tipi ve B tipi kişilik özellikleri olarak
ikiye ayırmışlar ve A Tipi davranışa sahip kişileri iş
başında ve iş dışında daha çok stresli olan kişiler
olarak tanımlamışlardır.

A TİPİ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ:
Zamanı iyi kullanma konusunda hassastırlar. Oldukça
saldırgan ve rekabetçidirler. Sürekli hareket etmeyi

İvedilik ve sabırsızlık düşünceleri yoktur. Gösteriş
meraklısı değildirler, sorulmadıkça başarılarını ve
yaptıklarını tartışma ihtiyacı duymazlar. Oyunu
yarışmak için değil, hoşça zaman geçirmek için
oynarlar. Suçluluk duymadan dinlenirler! Sosyal
değerler için fazla kaygılanmazlar. Zaman esiri
olmazlar. Ekiple kolayca çalışırlar. Karar vermede
aceleci değildirler. Özel hayatları ile iş hayatları
arasında kolayca sınır koyabilirler. Eve döndüklerinde
günlük hayattan tamamen uzaklaşabilirler.

Kaçma, saldırganlık, içe kapanma, alkol ve sigara
bağımlılığı, kötü beslenme, olayı görmezlikten gelme,
sorunların sebebi olarak başkalarını suçlama, inkar
ve bastırma gibi tutumlar stresle baş etmede yanlış
yollardır. Küçük hayal kırıklıklarının dert edilmesi
ya da değişikliklerden olumsuz şekilde etkilenme,
başkalarına yönelik öfke nöbetleri, kırıcı olma ve
kaygılanma gibi davranışların alışkanlık haline gelmesi
kişiyi yalnızlığa götüreceğinden, strese daha da yatkın
kılar. Hiç tepki göstermeyerek yaşanan sıkıntıyı içte
biriktirmek de normal zamanlarda önemli olmayan
herhangi bir olayda, hiç beklenmedik bir anda öfke
patlamalarına neden olabilir.
Stres, hayatın bir parçası, ondan kaçış yok! O halde
onunla baş etmeyi öğrenmek
gerekir. Stresle en iyi baş etme
yolu; olaylara bakış açısını
değiştirerek, olumlu düşünce
alışkanlığı geliştirmektir. Bir
insanın yaşam kalitesi, iç seslerinin
olumluya dönmesiyle artar…
Stresle mücadelede düşünsel
anlamda olduğu kadar fiziksel
olarak da dayanıklılığın artırılması

önemlidir. Bunun için: Sabahları mutlaka kahvaltı
edin, doğru ve dengeli beslenin. Düzenli egzersiz ve
günde en az yarım saat yürüyüş yapın. Yeterince ve
düzenli uyuyun… Bolca su için. Susuzluk; gergin ve
sinirli yapar,konsantrasyonu azaltır. Gülmeye zaman
ayırın. Duygularınızı ifade edin. Sizi üzen dizilerden,
filmlerden, kişilerden uzak durun… Ayağınızı
yorganınıza göre uzatın. Gelirinizin üzerinde bir
yaşam tarzı benimsemek, hastalanmanıza neden
olabilir! Toplumsal destek alın. Toplumsal destek;
bireyin başka bireylerle veya gruplarla var olan
iletişimini anlatır. Toplumsal yalıtılmışlık, bir erken
ölüm nedenidir! İnançlarınızı geliştirin. Güçlü inanç
bağları; tevekkül ve kabullenmeyi, hoş görmeyi,
iyimserlik hissini sağlar, stresi azaltır. İç huzur
önemlidir. Farklı açıdan bakın. Size stres veren
duruma başka bir açıdan bakmaya çalışın. Olayı,
karşınızdaki kişinin yerine de düşünmeye çalışarak,
empati yapın. Başkalarına yardımcı olun. Hayır
demeyi öğrenin! İnsan olduğunuzu hep aklınızda
tutun! Güzel düşünün, her şey güzel olsun…
Sevdiklerinize sarılın. Bilge bir doktor en iyi ilacın “ilgi
ve sevgi” olduğunu söylemiş. Başka biri de sormuş;
“ ya işe yaramazsa ”diye. Bilge gülümsemiş ve şöyle
devam etmiş: “O zaman dozu artırın!”. Ben de
bilgeye katılıyor, reçeteye saygı, sabır, empati, iletişim
becerilerini de ekleyerek stressiz günler diliyorum…
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Esra Ocaklı YÜCE
Türkiye Kamu-Sen Basın Danışmanı

Çocukların sevgi görmeye ihtiyacı vardır.
Özellikle de hak etmedikleri zaman…
Harold Hulbert

Bir insan işaret parmağıyla suçluyu gösterirken, diğer üç
parmağıyla da kendini gösterir. Karşımızdaki insan bir suçlu ise, biz üç katı suçluyuzdur. Söz konusu canımızdan çok
sevdiğimiz evladımız ise, onlarla olan diyaloğumuzu yukarıda açıkladığım şekilde bir kez daha düşünmek gerekir.
Davranışçı Öğrenme kuramı kurucusu Watson, eğitimin
ne kadar önemli olduğunu vurgulamak için şu cümleyi
kuruyor: “Bana bir düzine çocuk verin, onları istediğim
gibi yetiştiririm. Garanti ederim ki, istediğimi bilim adamı
yaparım, istediğimi de hırsız olarak yetiştiririm”
Buradan yola çıkarak şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki, çocuğumuzun başarısı aile ortamında başlar ve bizim onlara nasıl bir eğitim verdiğimizle alakalı olarak başarı çıtası,
yükselir ya da alçalır. Maalesef bizler de çocuğumuzun
gelişmeye müsait olan gencecik beyinlerini, ahlakını, sözlerimizle, yaşam tarzımızla, hal ve hareketlerimizle sınırlıyoruz, kesiyoruz, engelliyoruz. Evimizdeki harika potansiyelin kıymetini tam olarak anlayamıyoruz. Bilinmesi
gereken en önemli unsur şudur ki: çocuğumuzun eğitiminin ve başarısının birinci kuralı ona “istediği ve çalıştığı
takdirde başaramayacağı bir şeyin” olmadığı özgüvenini
vermektir. Evladımızın başarılı ve ahlaklı bir birey olacağına öncelikle kendimizin inanması ve inancımızı karşımızdakine hissettirmek de ikinci kuraldır.
Bir insana en büyük rehber olacak kişi onun annesi ve babasıdır. Rehberlik yaparken amacımız, çocuğumuza kişilik
kazandırmak, kendini geliştirmesine zemin hazırlamaktır.
Bir bireyin kendi kişiliğini oluşturması için de kendini tanıması, anlaması, sahip olduğu güçlerin farkına varması,
çevresindeki imkanları kullanabilme yeteneğini kazanması
gerekmektedir.
En ulaşılmaz ufuklara merdiven döşeyebilenler, kollarını
kanat haline getirebilenler, adımlarını ışık hızıyla yarıştırabilenler ve bakışları, duyuşları, anlayışları engellere takılmayanlar, özgüven huzmesine sahip olabilenlerdir.
M.Ali Eşmeli
Kendine güven kazanmanın en mükemmel yolu, başarısızlığa imkan vermeyecek kadar iyi hazırlanmaktır…
Lockwood Thorpe
Özgüven sahibi olan çocuklar, iradelerine hakim olduklarında hayatta daha başarılı oluyorlar. Standford Üniversitesi’nin yaptığı bir araştırma bu tezi doğrulan nitelikte.
Üniversitede görevli hocalardın biri, bir grup çocuğun
masasının üzerine birer çikolata koyuyor ve şöyle diyor:
“Ben şimdi dışarı çıkıyorum. Dağıttığım çikolataları yemek isterseniz yiyebilirsiniz. Ama yarım saat sonra geldiğimde çikolatasını yemeyenlere birer çikolata daha vereceğim” araştırmacı yarım saat sonra geldiğinde bakıyor
ki, çocukların yüzde 70’i çikolataları yemiş. Yemeyenlere
birer tane daha çikolata dağıtıyor, hepsinin adreslerini alıp

oradan ayrılıyor. Yıllar sonra araştırmacı, bu öğrencileri
adreslerinden bulup şu ilginç sonuca ulaşıyor. O gün çikolatayı yemeyenler okullarında ve işlerinde daha başarılı
olmuşlar. Statüleri diğerlerine oranla daha yüksek olmuş.
Bununla birlikte genlerden gelen zeka düzeyinin ve çevrenin de öğrenmeye etkisi çok büyüktür. Okuduğum bir
makalede çok çarpıcı bir hikaye anlatılıyor.
“1987 yılında Japon Eğitim Bakanı, dönemin Milli Eğitim
Bakanı Vehbi Dinçerler’e şunları söylüyor. “Biz çocuklarımızı daha üçüncü sınıftayken, (9 yaşlarında) en hızlı trenlere bindiriyoruz. Hiroşima ve Nagasaki’ye götürürüz, orada onlara şöyle deriz; “Çocuklar atalarımız yıllarca tembel
tembel yattılar. Düşmanlarımız denizlerin çok uzaklarında
gelerek atalarımızın üzerine atom bombalarını atıp gittiler. Yüz binlerce insanımız ölüp gitti. Çocuklar, ondan
sonra biz çok çalıştık. Gördüğünüz gibi dünyanın en hızlı
trenlerini yaptık, şimdi biniyorsunuz. Eğer atalarımız gibi
tembel olup yatarsanız, yurdunuzda siz de öldürülürsünüz. Bizim gibi çalışırsanız, bunlardan daha iyisine binip,
bütün dünyaya pazarlayıp kazandığınız parayla yurdunuzu daha iyi korursunuz.” Çocukların körpecik beyinlerine vatan için, hayatta kalmak için çalışma şoku uygularız.
Çocuklarımızın başarısı bu şoktan sonra birden değişir ve
başarı denizlerine yelken açarlar.” Bunları dinleyen bizim
Bakan, “ Ama bizim Hiroşima ve Nagasaki’miz yok ki”
diyor. Bunun üzerine Japon bakan, “Sizin bu şehirlerden
daha önemli bir yeriniz var, orası da Çanakkale. Burası torunları uğruna canlarını feda eden bir neslin yattığı yerdir.
Çocuklarınıza Çanakkale’yi gezdirin, kendilerini uğruna
çekilen sıkıntıları bilirlerse onlara layık bir evlat olmak için
daha başarılı olacaklardır.” der.
Bu örnekle verilmek istenen mesaj çok önemlidir; Japon
çocuklar, verilen bu dopingle ölmenin ve yaşamanın ilim
öğrenmekle bağlantılı olduğu gerçeğini kavrıyorlar. Bu
çalışmaların sonucunda Japon çocukların zekalarının da
yükseldiğine ve çalışmalarının başarıyla sonuçlandığına tanık oluyoruz. Zeka, çevrenin bireye yüklediği güdüye ve
motivasyona bağlı olarak değişiyor.
Görevini yerine getirmemenin vermiş olduğu vicdan yarasına, ne ilacın şifası ne de mazeretin devası çare olur
Mevlana
Biz anne babaların çoğu, çocuğumuzun başarısını hep başkasından, dershanelerden, öğretmenlerden bekliyoruz.
Oysa asıl cevher çocuğumuzun kendisi olduğunun farkında değiliz. Çocuğumuzun başarısını dersleriyle orantılı
olarak değerlendiriyoruz. Çocuğumuzun adam gibi adam
olmasını isterken, derslerindeki başarısı kadar, güzel bir
ahlaka sahip olmasını da göz ardı etmemeliyiz. Daha çocuğumuz büyümeden, ağaç yaş iken anne baba olarak
sorumluluğumuzu tam olarak yerine getirmeye gayret
etmeliyiz.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik
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