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Kıymetli KAMUTÜRK okuyucuları…
Yeni bir sayı ile huzurlarınızdayız. 
Malumunuz Kamu görevlileri ve emeklileri, 
aileleriyle birlikte 25 milyona ulaşan kesimin 
2022-2023 yıllarına ilişkin toplu sözleşme sü-
reci geçtiğimiz haftalarda sonuçlandı. 
Türkiye Kamu-Sen olarak toplu sözleşme gö-
rüşmelerinin başlamasından son anına kadar 
sürece katkıda bulunmak adına bütün gücü-
müzle mücadele ettik, pazarlıklarda bulunduk; 
ancak kamu görevlilerinin bütününü mutlu et-
meyecek nitelikteki bu toplu sözleşmeyi kabul 
etmedik.  
Neden kabul etmedik? Çünkü taviz vermeye-
ceğimiz ve vaz geçmeyeceğimiz taleplerimiz 
karşılık bulmadı.  Çünkü kamu çalışanlarını enf-
lasyon karşısında koruyacak refah payı uygula-
ması hayata geçirilmedi.  
Biz Türkiye Kamu-Sen olarak Türk memuru-
nu mutlu etmeyen hiçbir metni, hiçbir anlayışı 
kabul etmeyiz. Gücünü sadece üye, teşkilat ve 
yüce Türk Milletinin milli ve manevi değerlerin-
den alan Türkiye Kamu-Sen’e de yakışan buy-
du. 
Değerli dostlar
Şunu da ifade etmeli ve bir hakkı teslim et-
meliyiz ki, Türkiye Kamu-Sen’in toplu pazar-
lıklardaki varlığı ve etkinliği memurlarımız ce 

emeklilerimiz adına sürece çok büyük katkı 
sunmuştur. Şöyle ki; 2012 yılından beri alınan 
en yüksek zam oranlarına ulaşılması, 3 yıl-
dan beri sürüncemede bırakılan ek gösterge 
uygulamasının bir takvime bağlanması, 2013 
yılından beri kanayan yara haline gelmiş olan 
sözleşmeli personele kadro konusunun toplu 
sözleşme metnine dahil edilmesini sağladık. 
Bunun için mutluyuz.   

Saygıdeğer okuyucularımız
Bu sayımızda memur ve Türkiye gündemi gibi 
dergimizin gündemi de oldukça yoğun…
Bu sayıda çalışma hayatına dair haberlerimizin 
yanı sıra yine Türk tarihi, Türk edebiyatı ve İslam 
tarihinden önemli sayfaları aralıyoruz.
Hazırladığımız haber ve dosyalar ile yaptığımız 
röportajları zevkle okuyacağınızı temenni edi-
yorum. 
Köşe yazarlarımız sizler için yine her zaman 
ki gibi birbirinden çarpıcı konuları kaleme aldı. 
Sözü daha fazla uzatmadan siz değerli okuyu-
cularımızı dergimizin yeni sayısıyla baş başa 
bırakırken, sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz.
Sağlıcakla kalın… Allah’a (cc) emanet olun.
Ne Mutlu Türküm Diyene.



2 3WWW.KAMUSEN.ORG.TR

KÜNYEİ ç i n d e k i l e r
TÜRKİYE KAMU ÇALIŞANLARI 

KONFEDERASYONU 
TÜRKİYE KAMU-SEN YAYINIDIR

İMTİYAZ SAHİBİ
Türkiye Kamu-Sen Adına Sahibi

Önder KAHVECİ (Genel Başkan)

SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ
Mustafa Nurullah ALBAYRAK 

(Basından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı)

BASKI TARİHİ
Nisan 2021

YÖNETİM YERİ
Talatpaşa Bulvarı No: 160
Cebeci / Çankaya /Ankara
Tel    : (0312) 424 22 00 (6 hat)
Faks : (0312) 424 22 08

TASARIM
YZE Medya Ajans
0530 363 5591
www.yzemedya.com.tr

BASKI
Semih Ofset

Bu dergi Basın Ahlak İlkelerine uymayı taahhüt eder. 
Yazıların hukuki sorumluluğu yazara aittir.

TÜRKİYE KAMU-SEN YÖNETİM KURULU:
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder KAHVECİ
Genel Sekreter Talip GEYLAN
Genel Başkan Yardımcısı Osman EKSERT
Genel Başkan Yardımcısı Yücel KAZANCIOĞLU
Genel Başkan Yardımcısı Nuri ÜNAL
Genel Başkan Yardımcısı Mustafa TÜMER
Genel Başkan Yardımcısı Mustafa YORULMAZ
Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Nurullah ALBAYRAK 
Genel Başkan Yardımcısı Ahmet DEMİRCİ
Genel Başkan Yardımcısı Salih DEMİR

Editörler: 
Gökhan ALTUNKAŞ
Esra Ocaklı YÜCE

AR-GE Koordinatörü: 
Ercan HAN

Genel Yayın Yönetmeni:
Yusuf Ziya ERARSLAN

Hukuk Danışmanı: 
Av. İlhan KARA

SAYI:30 NİSAN 2021

YAYIN SÜRESİ
3 ayda bir yayınlanır

06 16

44

18

08

06

10

Toplu görüşmelerde neler yaşandı?
Türkiye Kamu-Sen neden sözleşmeyi kabul etmedi?

Kamu Görevlilerine Teşekkürler, 
Bu Yıl Da Tek Büyüyen Konfede-
rasyon Türkiye Kamu-Sen Oldu

Türk Tarihi Müzesi 
büyülüyor

EMEKLİ ZAMMI ERİDİ

Hâkimiyet İlelebet 
Milletindir

Enflasyon Koşuyor Memur Maaşı Eriyor

Muğla Hizmet Binamızın 
Açılışını Ve İstişare 

Toplantımızı Gerçekleştirdik 22 Ahmed Midhat
Muallim Naci ve Z Kuşağımız
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Önder KAHVECİ
Türkiye Kamu-Sen Genel BaşkanıB

a
şy

a
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Kamu görevlileri ve emeklilerinin 2022 ve 2023 yıllarındaki mali ve özlük haklarının belirlendiği 
6. Dönem Toplu Sözleşmesi geçtiğimiz aylarda imzalandı. Biz bu sürecin başlangıcından sonuna 
kadar kamu görevlileri ve emeklilerimiz için elimizden geleni yaptık ve sürece katkıda bulunmak 
amacıyla ekibimizle birlikte var gücümüzle çalıştık. 
Toplu Sözleşme masasında önemli ve ivedilikle çözülmesi gereken konulardan asla taviz verme-
dik. Mücadelemize rağmen kamu çalışanları ve emeklileri mutlu etmeyen, isteklerini tam olarak 
karşılamayan bu toplu sözleşmeyi kabul etmedik. 
Türkiye Kamu-Sen olarak yetkili olduğumuz dönemlerde diğer sendika ve konfederasyonlarla 
iş birliği yaparak ortak talep metinleri hazırlamış ve toplu görüşme süreçlerinde memurların 
elinin güçlenmesini sağlamıştık. 6. Dönem Toplu Sözleşmesi için de yetkili konfederasyona yap-
tığımız ortak talep metni ile gitme çağrımız Memur-Sen nezdinde karşılık bulunca, 2012 yılından 
beri ilk defa toplu sözleşme masasında memurların daha güçlü bir şekilde temsil edilmesini 
amaçladık. Bu çerçevede teknik düzeyde yaptığımız çalışmalar neticesinde ortaya koyduğumuz 
ana ilkeler etrafında 51 maddeden oluşan ortak talebimizi sunduk. 

Türkiye Kamu-Sen’in toplu sözleşme sürecine 
dahil olması ile birlikte 2012 yılından beri başa-
rısızlık ve hüsran dolu toplu sözleşmelere son 
vermeyi, kamu çalışanları ve emeklilerin reel an-
lamda ciddi şekilde eriyen maaşları için gerçekçi 
bir artış sağlamayı, geçmiş dönemlerde yaşanan 
kayıpları seyyanen zam ile telafi etmeyi, memur 
ve emeklilerinin büyümeden pay alabilmesi için 
refah payı uygulamasını başlatmayı, kamuda 
güvencesiz çalışan sözleşmeli personelin kadroya 
geçirilmesini, Yardımcı Hizmetler Sınıfı persone-
linin Genel İdare Hizmetleri Sınıfına geçirilme-
sini ve mevcut sosyal hakların iyileştirilmesini 
hedefledik. Bundan önce yapılan 5 dönem toplu 
sözleşme görüşmeleri sonucunda kabul edilen 
maddeleri göz önüne aldığımızda 6. Dönem toplu 
Sözleşme masasındaki varlığımız ve mücadele-
mizle fark yarattığımız, toplu sözleşmeye ciddiyet 
ve anlam kazandırdığımız aşikardır. 
Ancak güçlü irademiz ve tecrübemizle katkı sun-
duğumuz bu toplu sözleşmeyi yeterli görmedik. 
Dolar kurunun 9 TL’nin üzerine çıkmasıyla dün-
yanın en düşük maaş alan kamu çalışanlarının 
başında Türk memurunun geldiği acı gerçeğiyle 
karşı karşıyayız. Açıklanan resmi enflasyonun 
%20’lere dayanmasının yanında cebimize ve 
mutfağımıza yansıyan zamların açıklananın kat 
be kat üzerinde olduğunu yaşayarak müşahede 
ediyoruz. Hal böyle iken 2022 ve 2023 yılları için 
anlaşılan maaş zamlarının ülke gerçekleri ile 
örtüşmediğini görüyoruz. 
Yıllardır sıfır zamma mahkûm edilen memurları-
mızın, enflasyon farkı tesellisiyle avutulmaya ça-
lışılmasının aile bütçesindeki açığı kapatmadığını 
biliyoruz. Bu nedenle gerçekleşen enflasyonun 
üzerinde bir maaş artışına ulaşmak için seyyanen 

zam ve refah payı ısrarımızı sürdürüyoruz. 
Bu noktadan hareketle kırmızı çizgi olarak 
belirlediğimiz toplu sözleşme ilkelerimiz olan 
refah payı uygulaması, seyyanen zam, sözleşmeli 
personelin kadroya geçirilmesi, 3600 ek göster-
ge, Yardımcı Hizmetler Sınıfı personelinin sorun-
ları gibi konularda tatmin edici bir gelişmenin 
yaşanmamış olması bu toplu sözleşmeyi kabul 
etmememize neden olmuştur. 
Elbette sendikal mücadelemiz toplu sözleşme gö-
rüşmeleri ile sınırlı değildir. Türkiye Kamu-Sen 
olarak her zeminde kamu çalışanlarımızın hak 
mücadelesini sürdürmeye kararlıyız. 
Bu bilinç ve şuurla Türkiye Kamu-Sen’in asla 
taviz vermeyeceği ve sürekli takipçisi olacağı enf-
lasyon karşısında memur maaşlarını koruyacak 
uygulamalarının benimsenmesi, Yardımcı Hiz-
metler Sınıfı Personelinin sorunlarının giderilme-
si, güvencesiz iş modeli olan sözleşmeli personel 
çalıştırılmasının son bulması başta olmak üzere 
tüm memur ve emeklilerimizin daha güzel bir 
geleceğe ulaması için elimizden geleni yapacağı-
mızı ve refah payı ve seyyanen zam konusundaki 
ısrarımızdan asla vazgeçmeyeceğimizi bilmenizi 
isteriz. Yeni yasama yılının da başlamasıyla, bu 
dönemde memur ve emeklilerimizin yüzünü 
güldürecek, sorunlarını çözecek yasal düzenle-
melerin gerçekleştirilmesi için çabalarımız yoğun 
bir biçimde sürecektir.   
Türkiye Kamu-Sen olarak dürüst, ilkeli ve 
mücadeleci ruhumuzdan asla taviz vermeden 
yolumuza devam edeceğimizi bilmenizi istiyor, 
kamu çalışanları, emeklileri ve aileleri ile yakla-
şık olarak 25 milyon vatandaşımızı ilgilendiren 
sorunların çözümü için elimizden geleni yapaca-
ğımıza söz veriyoruz.

MÜCADELEMİZ TOPLU SÖZLEŞME 
GÖRÜŞMELERİYLE SINIRLI DEĞİLDİR



6 7WWW.KAMUSEN.ORG.TR

EYLÜL 2021 ASGARİ GEÇİM ENDEKSİ SONUÇLARIMIZ AÇIKLANDI

Dört kişilik bir ailenin asgari geçim haddi 
ise 9.245,73 lira olarak belirlendi
Türkiye İstatistik Kurumu’ndan alınan Eylül 2021 fiyatlarına 
göre yapılan araştırmada çalışan tek kişinin yoksulluk sınırı 
4.435,53 TL olarak hesaplandı. Dört kişilik bir ailenin asgari 
geçim haddi ise 9.245,73 lira olarak belirlendi.
Sonuçlar, dört kişilik bir ailenin asgari geçim haddinin bir 
önceki aya göre 150,36 TL, %1,65 oranında arttığını gösterdi. 
Çalışan tek kişinin açlık sınırı ise bir önceki aya göre 70,56 TL, 
%2,08 oranında yükseldi ve 3.460,62 lira olarak hesaplandı.
Türkiye’de 4 kişilik bir ailenin ortalama gıda ve barınma har-
camaları toplamı ise Eylül ayında 3.404,96 lira olarak tahmin 
edilmiştir. 
Yapılan araştırmada, 4 kişilik bir ailenin sağlık kuruluşlarının 
belirlediği gibi sağlıklı bir biçimde beslenebilmesi için gerekli 

harcamanın Eylül 2021 verilerine göre günlük 72,661 lira 
olduğu belirlendi.
Ailenin aylık gıda harcaması toplamı ise 2.179,83 lira olmuştur. 
Eylül 2021 itibari ile ortalama 5.212,37 TL ücret alan bir me-
murun ailesi için yaptığı gıda harcaması, maaşının %41,82’sini 
oluşturdu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerinde 1.225,13 lira 
olarak belirlenen kira gideri ise Eylül 2021 ortalama maaşının 
%23,5’ine denk geldi. Buna göre bir memur, ortalama maaşının 
%65,32’sini yalnızca gıda ve barınma harcamalarına ayırmak 
zorunda kaldı.
Diğer ihtiyaçlarını karşılamak için ise maaşının %34,68’i kaldı. 
Ortalama ücretle geçinen bir memur ailesinin ulaşım, sağlık, 
eğitim, haberleşme, giyim gibi diğer zorunlu ihtiyaçlarını 

Eylül ayı asgari geçim sonuçlarına 
ilişkin değerlendirmelerde bulunan 
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder 
Kahveci, “Çarşı ve pazardaki yangını 
söndürmek gereklidir” dedi. Kahveci 
açıklamasında şu ifadelere yer verdi: 
“Her ay düzenli olarak açıkladığımız 
asgari geçim endeksi sonuçları çerçe-
vesinde, çarşı ve pazarda hissedilen 
yangının Eylül ayı rakamlarına da 
yansıdığını görüyoruz. Gıda, ulaşım gibi 
kalemlerde yaşanan fahiş fiyat artışları 
dar ve sabit gelirleri vatandaşlarımızı 
her geçen gün biraz daha zorlarken, 
yaklaşan kış mevsimiyle birlikte bu 
artışların önümüzdeki aylarda daha da 
fazla olacağını görüyoruz. Vatandaşla-
rımız kredi kartına borçlanarak zorunlu 
harcamalarını karşılamaktadır.
Yıllardan beri enflasyon karşısında 
maaşlar erirken zorlaşan geçim şart-

ları, içinden çıkılamaz bir hale doğru 
gitmektedir.  Hatırlanacağı gibi toplu 
sözleşme görüşmelerinde memur-
larımızın açıklanan enflasyon kadar 
maaş zammı sarmalından kurtulması 
için refah payı, geçmiş dönem kayıp-
larının telafisi için ise seyyanen zam 
uygulaması talep etmiştik. Gelinen 
noktada enflasyona endeksli sıfır zam 
uygulamasının alım gücünü ne denli 
düşürdüğü görülmüştür. Bu da bütün 
taleplerimizdeki ve ısrarımızdaki haklı-
lığımızı ortaya koymaktadır. Bu dönem-
de alım gücünün reel olarak yükseltil-
mesi için seyyanen artış ve refah payı 
vaz geçilmez talebimizdir. Yetkililerin 
bu gelişmeler doğrultusunda kamu 
çalışanları için tedbirler geliştirmesi, 
çarşı-pazardaki yangını söndürmesi ve 
bozulan ekonomik yapıyı tamir etmesi 
gerekmektedir.”

KAHVECİ: REFAH PAYI VE KAHVECİ: REFAH PAYI VE 
SEYYANEN ZAM ISRARIMIZDA SEYYANEN ZAM ISRARIMIZDA 
NE DENLİ HAKLI OLDUĞUMUZ NE DENLİ HAKLI OLDUĞUMUZ 

GÖRÜLÜYORGÖRÜLÜYOR
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İstanbul teşkilatımızla bir araya gelerek istişarede bulunduk.
Var olsun Türkiye Kamu-Sen, Var olsun büyük teşkilatımız! 

Genel Başkanımız Kahveci’nin 

sosyal medya paylaşımlarından

twitter.com/OnderKahveci

facebook.com/OnderKahveci05
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Mülkiyeti Türk Eğitim-Sen’e ait olan ve Türkiye Ka-
mu-Sen’e bağlı bütün sendikalarımızın şube başkanlık-
larının birlikte hizmet vereceği binanın açılışına Genel 
Başkanımız Önder Kahveci ile birlikte, Türkiye Kamu-Sen 
Genel Sekreteri ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip 
Geylan, Türk Yerel Hizmet-Sen Genel Başkanı Mustafa 
Yorulmaz, Türk İmar-Sen Genel Başkanı Salih Demir, Ge-
nel Merkez Yöneticilerimiz, Yerel yöneticiler, siyasi parti 
temsilcileri, İl temsilcimiz, Şube başkanlarımız ve Şube 
Yönetim Kurulu üyelerimiz katıldı.

ÖZATA: Türkiye Kamu-Sen Muğla İl temsilcisi Mürsel 
Özata yaptığı konuşmada hizmet binasının teşkilatı-
mıza hayırlı olmasını temenni ederek “Güzel hizmetler 
vermeyi cenabı Allah’tan niyaz ediyorum” dedi

GEYLAN: ÜLKEMİZİN HER KÖŞESİNDE KAMU 
ÇALIŞANLARININ YANINDAYIZ
Hizmet binamızın hayırlı olmasını temenni eden Türki-
ye Kamu-Sen Genel Sekreteri ve Türk Eğitim-Sen Genel 
Başkanı Talip Geylan, “Kurulduğu günden beri kamu 
görevlilerinin hak mücadelesine yılmadan, bıkmadan, 
usanmadan devam eden Türkiye Kamu-Sen her geçen 
gün büyümeye devam ediyor. Çalışma hayatının en kü-
çük sorunlarını dahi her platformda gündeme taşıyan 

konfederasyonumuz, hizmet binaları ve sosyal tesisle-
ri ile de üyelerine en kaliteli ve güzel hizmeti sunmayı 
kendine ilke edinmektedir. İşte bugün Muğla’da açılışını 
gerçekleştirdiğimiz bu hizmet binamızda başarılı işle-
re imza atılacağından kimsenin kuşkusu olmamalıdır. 
Türkiye Kamu-Sen teşkilatı hem Muğla’da hem de ülke-
mizin en ücra köşesinde kamu görevlilerimizin yanında 
olmaya devam edecektir. Hizmet binamız camiamıza ve 
kamu görevlilerimize hayırlı ve uğurlu olsun.” dedi.

KAHVECİ: MUĞLA HİZMET 
BİNAMIZ HAYIRLI OLSUN
Muğla hizmet binamızın açılışında konuşan Genel Baş-
kanımız Önder Kahveci, “Geçtiğimiz günlerde 29. Yaşını 
kutlayan Türkiye Kamu-Sen’in o günlerde zorluklar için-
de başlayan mücadelesi bugün kendi mülkiyeti olan bu 
güzel eserlerle taçlanmaktadır. Her daim üyelerinin hak 
mücadelesi için çaba sarf eden konfederasyonumuz 
her yıl olduğu gibi bu yılda tek büyüyen sendika olarak 
430 bin üyesinin desteği ile yoluna emin adımlarla de-
vam etmektedir.   Üyesinden aldığını yine onlara sunan 
Türkiye Kamu-Sen’in bugün Muğla’da bütün hizmet 
kollarımıza bağlı şube başkanlıklarımızın yer alacağı 
binamızda, kamu çalışanlarına yönelik olarak güzel hiz-
metlere imza atacağına inancımız tamdır.

MUĞLA HİZMET BİNAMIZIN AÇILIŞINI VE 
İSTİŞARE TOPLANTIMIZI GERÇEKLEŞTİRDİK
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Muğla’da, temsilci-
lik binamızın açılışı ve istişare toplantısına katıldı.

Ben, Muğla hizmet binamızın teşkilatımıza ve kamu 
görevlilerine hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, başarılar 
temenni ediyorum” dedi. Genel Başkanımızın konuş-
masının ardından Muğla Türkiye Kamu-Sen hizmet bi-
namız dualarla birlikte hizmete açıldı.

KAHVECİ: HEDEFLENEN DEĞİL, 
GERÇEKLEŞEN ENFLASYON ÜZERİNDEN 
ZAM ORANI İSTİYORUZ
Muğla ziyareti çerçevesinde teşkilatımızla istişare top-
lantısında bir araya gelen Genel Başkanımız Önder Kah-
veci, katılımcıları selamlayarak başladığı konuşmasında 
toplu sözleşme sürecine yönelik önemli mesajlar verdi. 
Kahveci, “Sizlerin de yakından takip ettiği gibi Ağustos 
ayında 6. Dönem toplu sözleşme için masaya oturaca-
ğız. Aylardır hummalı bir çalışma içindeyiz. Türkiye Ka-
mu-Sen yine kamu görevlilerinin hakları için o masada 
mücadelesini sürdürecek. Memurlarımız ve emeklileri-
mizin 2 yıl daha kaybetmeye tahammülü kalmadı. Geri-
de kalan 5 dönem toplu sözleşmede yaşananlar ortada.
İşte dün Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı. Tü-
ketici fiyatları Haziranda aylık %1,94 oldu. Yıllık ise yüz-
de 17,53 oldu. 6 aylık enflasyon yüzde 8,45 olarak be-
lirlendi. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, 5. Dönem Toplu 
Sözleşmesi’nde 3 milyon 200 bin memur ile 2 milyona 
yakın memur emeklisi için 2021 yılında yüzde 3+3 zam 

kararı vermişti. Memurlarımız ve memur emeklilerimiz 
Temmuz ayında maaşlarına yüzde 3’lük  zammına ek 
olarak yüzde 5,45 enflasyon farkı alacak. Rakamlar or-
tada, enflasyon farkının verilen maaş zammını geçtiği 
dönemleri yaşıyoruz. Buna dur demenin artık zamanı 
gelmiştir. Bizim bu toplu sözleşmeye yönelik talebimiz 
nettir. Artık hedeflenen enflasyon değil, gerçekleşen 
enflasyon üzerinden kamu çalışanlarına zam yapılma-
sını talep ediyoruz. Bunda ısrarcıyız. Ayrıca refah payı 
uygulamasının hayata geçirilmesi de olmazsa olmaz-
larımızdandır. Madem ülkemiz büyüyor bu büyümeden 
kamu çalışanları da hak ettiğini almalıdır. Geçmiş yıllar-
daki kayıplarımızın telafi edilmesi noktasında aylardır 
dile getirdiğimiz ek zam bir an önce kamu görevlilerine 
verilmelidir. Bu ek zam aynı zamanda ekonomiye de 
ciddi katkılar sağlayacak ve piyasayı hareketlendirecek-
tir.
Geçtiğimiz günlerde Genel Başkanlar ve Genel Merkez 
Yöneticilerimiz ile kuruluş günümüz olan 24 Haziran’da 
ise İl temsilcilerimiz ile bir araya gelerek yol haritamıza 
ilişkin değerlendirmelerde bulunduk. Katkılarından do-
layı teşkilat yöneticilerimize teşekkürlerimi sunuyorum.
Bu toplu sözleşme 2023 seçimlerinden önceki son 
toplu sözleşme olması bakımından oldukça önem arz 
etmektedir. Masada kararlılığımızı ortaya koyacak ve 
memurlar ve emeklilerimizin hak ettiği artışları alması 
için güçlü bir irade sergileyeceğiz” dedi.  
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KAHVECİ: MEMUR PAKETİ ÖNERİMİZİ TOPLU 
SÖZLEŞME MASASINA TAŞIYACAĞIZ
Türkiye Kamu-Sen’in ortaya koyduğu “Memur Paketi” 
üzerine de değerlendirmelerde bulunan Genel Başkan 
Kahveci, “Bu paket içinde yer alan başlıklar çözüldüğü 
anda sorunların büyük kısmı hallolmuş olacaktır” dedi.
Kahveci, Çalışma hayatında çözüm bekleyen en önemli 
başlıkları “Memur paketi” adı altında toparlayarak ka-
muoyunun gündemine sunduk. Bu paketin içeriğinde 
paylaştığımız başlıklar çözüldüğü anda inanın çalışma 
hayatında ciddi bir rahatlama olacaktır. Peki biz bu Me-
mur Paketi’nde neler istiyoruz; 

* Biz bu paketin içinde, tüm ek ödemelerin emekliliğe 
sayılmasını istiyoruz. Çalışırken alınan maaşları emekli-
ye ayrılınca alamayan ve mağdur olan insanların sorunu 
çözülsün istiyoruz.

*3600 ek gösterge konusu artık gündemden düşmeli-
dir. Sayın Cumhurbaşkanının bu konuda bir sözü var ve 
insanlar umutla bekliyor. Bu konuda sadece dört mes-

lek gurubu değil tüm kamu çalışanlarını kapsayacak bir 
adım atılmalı ve verilen söz yere düşürülmemelidir. Biz 
Türkiye Kamu-Sen olarak bu konuda çalışmamızı yapıp 
TBMM’ye ilettik.  Bu çalışma üzerinden gayet hakkani-
yetli bir ek gösterge düzenlemesi yapılabilir.

*Sözleşmeli personelin durumu ortada. 2011 ve 2013 
yılında sözleşmeli personele kadro verildi yine verile-
bilir. Yöneticinin iki dudağı arasına sıkıştırılan bir kamu 
görevlisinin verimliliği olmaz. Sözleşmeliler perişan, aile 
hayatları yok, çocukları bir yerde kendileri bir yerde. Bu 
trajediye dönüşüyor, derhal gerekli adımlar atılmalı.

*Kamuda bayram ikramiyesi almayan tek kesim me-
murlar kaldı. Yılda iki defa bayram ikramiyesi talebimiz 
karşılanmalı. Memurun yüzü güldürülmelidir. İşte 2 haf-
ta sonra Kurban bayramını hep birlikte idrak edeceğiz. 
Gelin kamu görevlilerimize de bayram ikramiyesi verin.

*Yardımcı hizmetliler konusu çözülmeli. Bu insanların 
beklentilerine cevap verilmeli. Bu insanlara sorumluk 
verildiyse kadrosu da verilsin.

*Vergi dilimleri konusunda artık ciddi adımlar atılmalı, 
memurun vergi dilimi yüzde 15’e sabitlenmelidir. Türki-
ye’nin vergi rekortmeni memurlardır emin olun. Dengeli 
ve adaletli bir vergi sistemi olmalı. Maaş cebimize gir-
meden vergimizi ödüyoruz.

*Liyakat ve ehliyet konusu herkesin ağzında ama uygu-
lamada hiçbir şey yok. Mülakata cepheden karşıyız. Mü-
lakat kul hakkı demektir. 90 puan alan insana 10 puan 
vererek sözlü sınavda eliyorsunuz. Bunu hangi vicdan 
kabul eder? Türkiye’de artık yeni bir yönetici atama sis-
temi getirilmeli hatta yönetici akademisi kurulmalıdır.

*Enflasyon rakamları dikkate alındığında memur ma-
aşlarına yapılan artışların her dönem gerçekleşen enf-
lasyonun gerisinde kaldığı görülmektedir. Bu erimenin 
telafisi için memurlara ek zam verilmelidir.

Memur paketi ile bu sorunları rahatlıkla çözebileceği-
mizi ve rahatlama sağlayabileceğimizi düşünüyorum. 
Toplu sözleşme masasında bu paketi ısrarla gündeme 
getireceğiz. Bu memur paketinin patenti Türkiye Ka-
mu-Sen’indir. Bizler bu başlıkların her birini ayrı ayrı 
takip edecek ve sonuca ulaştırmak için çaba sarf ede-
ceğiz” dedi.

KAHVECİ: COVİD SÜRECİNDE ÖZVERİYLE 
MÜCADELE EDEN KAMU ÇALIŞANLARINA 
TEŞEKKÜRLERİMİ SUNUYORUM
Genel Başkanımız Önder Kahveci, Covid-19 süreci ve 
başta sağlık çalışanları olmak üzere tüm kamu çalı-
şanlarının mücadelesine de dikkat çekerek, “Kamu ça-
lışanlarımızın yaşadığı sorunlar hepinizce malum. An-
cak son bir buçuk yıldır büyük bir mücadele verdiğimiz 
Koronavirüs döneminde özellikle sağlık çalışanlarımız 
başta olmak üzere tüm kamu çalışanlarımızı özveriyle 
görevlerini yerine getiriyorlar. 1 Temmuz itibariyle nor-
malleşme dönemine adım attık. Geride bıraktığımız 
zorlu dönemlerde kamu çalışanları özveriyle görevleri-
nin başındaydı. Muğla’dan bir kez daha tüm kamu gö-
revlilerimize teşekkürlerimi iletiyorum. Sağlık çalışanları 
ve tüm kamu görevlileri alkıştan çok daha fazlasını hak 
ediyorlar. Onun için kamu çalışanlarının bu süreç içe-
risinde geçmişten bugüne biriken sorunlarını çözmek 
hem yöneticilerin hem de sendikacılar olarak bizim asli 
görevimizdir. Onları motive edecek ekonomik ve sosyal 
konularda atılacak her adımı desteklemeye hazırız” 
dedi.

KAHVECİ: 29. YAŞIMIZ KUTLU OLSUN
Konuşmasının sonunda konfederasyonumuzun müca-

delesine değinen Genel Başkan Kahveci, “Bizim kutlu 
mücadelemiz her zaman devam edecek. Bakın şunu 
özellikle söylüyorum. Türkiye Kamu-Sen teşkilatı sen-
dikacılıkta ahlaki değerleri benimseyen bir kuruluştur. 
Asla bu inandığı değerlerden taviz vermeden 1992’den 
bu tarafa sendikal mücadelesini sürdürmüştür, bundan 
sonra da sürdürmeye devam edecektir. Biz kendimize 
güveniyoruz. Biz kimseden medet ummadan sendika-
cılığımızı yaparız. 29. Yaşımız kutlu olsun. Emeği geçen-
lere sonsuz teşekkürlerimizi sunuyor, hakka yürüyen 
dava arkadaşlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum” 
dedi.
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İSTANBUL MİSAFİRHANEMİZİN TEMELİNİ ATTIK

Uzun zamandır çalışma-
ları devam eden Türkiye 
Kamu-Sen İstanbul misa-
firhanemizin temeli bugün 
düzenlenen törenle atıldı.

Türkiye’nin en büyük metropolü olan İstanbul’da, bu 
yönde ortaya çıkan ihtiyacı karşılamak üzere harekete 
geçen Türkiye Kamu-Sen İstanbul misafirhanesi için 
bugün ilk adım atılırken, başta Genel Başkanımız 
Önder Kahveci olmak üzere, MHP Genel Başkan 
Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım, MHP 
İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, MHP İstanbul İl Baş-
kanı Birol Gür, İstanbul Üniversitesi rektör yardımcısı 
Prof. Dr. İlyas Topsakal, Türkav Genel Başkanı Ebube-
kir Korkmaz, sendikalarımızın Genel Başkanları, Genel 
Merkez Yöneticilerimiz, sivil toplum kuruluşlarının 
yönetici ve temsilcileri, il temsilcilerimiz, şube baş-
kanlarımız ve çok sayıda davetli törenimize katılarak 
bu güzel güne ortak oldu.

REMZİ ÖZMEN: İSTANBUL’DA 
MİSAFİRHANEMİZ ÖNEMLİ BİR 
İHTİYACI KARŞILAYACAKTIR
Törende konuşan İstanbul İl Temsilcimiz Remzi 
Özmen, birliğimizin daim olması temennisinde bulu-
narak, “Allah teşkilatımızın birliğimizi daim etsin. Üye-
lerimizden gelen paralarla burada bir eser dikiliyor. 
Önemli bir boşluğu dolduracağına inanıyorum. Bugün 
önemli bir gündür, şu anda tarihi bir an yaşıyoruz. İyi 
ki varsınız” dedi. 



16 17WWW.KAMUSEN.ORG.TR

Kurban kesilip dualarla temeline ilk harcın 
atıldığı misafirhanemizin açılışında konuşan 
Genel Başkan Önder Kahveci, “Bugün teme-
lini attığımız misafirhanemizi en kısa sürede 
tamamlayarak kamu görevlilerimizin ve üye-
lerimizin hizmetine sunacağız” dedi. Kahveci 
konuşmasında temeli atılan misafirhanenin 
Konfederasyonun kuruluş yıl dönümü tari-
hine denk gelecek şekilde tamamlanması 
temennisinde bulunarak şunları söyledi:
“Heyecanımıza ortak olan herkese teşekkür 
ediyorum.  1992 yılında kurulan Türkiye 
Kamu-Sen’in “büyük bir sevdanın, büyük bir 
mücadelenin adı” sloganıyla yürüdüğümüz 
yolda kuruluşuna vesile olan değerli büyük-
lerimizi de saygıyla anıyoruz. Yaklaşık yarım 
milyon üyemizle Türkiye’nin en önemli sivil 
toplum kuruluşlarından biriyiz. Biz güçlü 
sendikacılık yapıyoruz. Çalışanlarımızın 
hakkını hukukunu geliştirmek için 29 yıldır 

kesintisiz mücadele veriyoruz. Üyelerimizin 
mali desteklerini onlara hizmet olarak geri 
döndürme gayreti ve çabası içindeyiz. Ankara 
başta olmak üzere üç farklı yerde 300 yatak 
kapasiteli misafirhanemiz var. Bunun yanında 
kız ve erkek öğrencilerin barınabileceği Türk 
Eğitim-Sen’in 530 kişilik yurdu var. Yurdun 
ne kadar kıymetli olduğunu bu sene daha iyi 
anladık. İstanbul’da da misafirhane ihtiyacı 
vardı. Bu misafirhane ile buradaki barınma 
ihtiyacını karşılamaya çalışacağız. Emeği 
geçen herkese teşekkür ediyorum. 45 odalı, 
100 yataklı, konferans salonu ve restoran 
kısmıyla nezih bir ortam olacağına inanıyo-
ruz. Başka illerimizde de böyle misafirhane-
ler olması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. 
İnşallah 24 Haziran 2022’de kuruluşumuzun 
30. yılında buranın açılış töreni nasip olur. 
Tüm teşkilatımıza hayırlı uğurlu olsun” dedi. 

ÖNDER KAHVECİ: KURULUŞUMUZUN 30. YILINDA 
MİSAFİRHANEMİZİN AÇILIŞINI YAPACAĞIZ

Temel atma törenimize katılan MHP Genel 
Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili 
Yaşar Yıldırım ise, memur sendikacılığında 
öncü hareket eden Türkiye Kamu-Sen’i 
çalışmalarından ötürü tebrik ederek, 
“Türkiye Kamu-Sen’in bugüne kadar orta-
ya çıkardığı eserleri, icraatları beğeniyle 
takip ediyoruz. Kamu çalışanlarına sun-
dukları bu hizmetten ötürü emeği geçen 
teşkilat mensuplarınızdan Allah razı olsun. 
Memur sendikacılığının ne olduğunu, 
kurumsallaşmanın ne anlama geldiğini, 
üyelerine nasıl hizmet edilmesi gerektiğini 
bu çalışmalarınızla gösteriyorsunuz” dedi. 
Yapılan konuşmaların ardından dualarla 
misafirhane binamızın ilk harcı davetliler-
le birlikte atıldı.
Hızla bitirilmesi planlanan misafirhanemiz 
toplamda dokuz kattan oluşurken, 100 ya-

tak kapasitesi ve 45 oda olarak planlandı.
Toplantı ve seminer faaliyetleri de binamız 
içinde düşünülürken, 83 kişilik konferans 
salonumuzda bir çok etkinlikte yapılabile-
cek. 
Geleneksel Türk misafirperverliğinin en iyi 
şekilde sunulmasının hedeflendiği misafir-
hanemizde konaklayacak olan misafirlerin 
vakitlerini verimli, konforlu bir şekilde 
geçirmeleri amaçlanırken, misafirhane-
mizin planlamasında, hem yenilikçi, aynı 
zamanda kültürel dokularına bağlı bir 
tasarım konsepti geliştirildi.
Konfor ve rahatlığın her adımda düşü-
nüldüğü misafirhane binamızın şimdiden 
teşkilatımıza, üyelerimize, kamu görev-
lilerimize ve milletimize hayırlı olmasını 
temenni ediyoruz.

YAŞAR YILDIRIM: TÜRKİYE KAMU-SEN ÜYELERİNE NASIL 
HİZMET EDİLECEĞİNİ SÖZLE DEĞİL İCRAAT İLE GÖSTERİYOR
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Türk Emekli-Sen ve Birleşik Emekliler Derneği Genel Başkanı Osman Özdemir yazılı açıklama ile emekli 
maaşlarında yaşanan erimeye bir kez dikkat çekti. Özdemir açıklamasında şunları ifade etti;
"Emeklilere verilen ikinci altı aylık Temmuz zammı bitti. Temmuz ayında enflasyon %1,80, Ağustos ayında 
%1.12 arttı, Temmuz ve Ağustos ayları toplam enflasyon %2,92 oldu, verilen zam %3 idi, kalan %0,08’i 
bozdur bozdur harca, hangi derdimize derman olabilecekse.
En düşük memur emeklisinden aylık 90 TL
En düşük işçi emeklisinden aylık 46 TL
En düşük Esnaf emeklisinden aylık 50 TL
En düşük Çiftçi emeklisinden aylık 47 TL enflasyon çaldı.

EMEKLİ ZAMMI ERİDİ
Ucu ucuna yetiştirebilmek için üstüne borç alacak itibarımız da kalmadı. Emekliler yaşamak için bu konuda eskiden 
olduğu gibi harikalar yaratmaya devam edecekler.
Yaz dönemi zam şampiyonu sebze ve meyveleri uzaktan seyrediyor. Döviz yükseliyor tüketici fiyat endeksleri düşüyor. 
Büyüme rakamları açıklanıyor süper.   Emekli ay başını nasıl getireceğiz diye kara kara düşünüyor. Cebimiz tamtakır, 
nerede en ucuz yiyecek içecek var market pazar dolaşıyor. Tabanları şişinceye kadar.
Piyasa almış başını gidiyor, fiyatlara yetişmek ne mümkün. Onlar atlı biz yaya. Temel gıda ve kiralar emeklinin belini 
bükmüyor adeta süründürüyor. Emekliler büyümeden payına düşeni alamıyor. Yönetenler saltanat sürerken; emekli 
perişan.
Bunca yıl kamu hizmetini şerefle yürüten, devletin yükünü omuzlamış namuslu emekliler yoksulluğa mahkum edilemez. 
Kamu kaynakları adaletle dağıtılmalıdır.
Eyyy devleti yönetenler bu zulümü, bu vebali nasıl taşıyacaksınız !"

Emekli nerede en ucuz yiyecek içecek var market pazar dolaşıyor.
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Türkiye Kamu-Sen olarak 
toplu sözleşme görüşmeleri-
nin başlamasından son anına 
kadar sürece katkıda bulun-
mak adına bütün gücümüzle 
mücadele ettik, pazarlıklarda 
bulunduk; ancak kamu gö-
revlilerinin bütününü mutlu 
etmeyecek nitelikteki bu toplu 
sözleşmeyi kabul etmedik.  
Türkiye Kamu-Sen’in yetkili 
olduğu dönemlerde diğer 
sendika ve konfederasyonlarla 

iş birliği yaparak ortak talep 
metinleri hazırlamış, pazarlık 
masasında memurların elinin 
daha güçlü olmasını sağla-
mıştık. İşçi sendikaları da bu 

yıl gerçekleştirilen toplu 
pazarlıklarda aynı 
yöntemle önemli ka-
zanımlar elde ettiler. 
Biz de önceki dö-
nemlerde sahip oldu-

NEDEN ORTAK METİN?

Ortak Talep Metni ile
2012 yılından beri yetkili konfederas-
yon tarafından gerçekleştirilen toplu 
sözleşme görüşmelerinde yaşanan ba-
şarısızlıklara ve hayal kırıklıklarına son 
vermeyi  

Kamu görevlilerinin ve emeklilerinin 
sürekli eriyen maaşlarını gerçekçi bir 
oransal artışla yükseltmeyi 

Geçmiş dönemlerde yaşanan ekonomik 
kayıpların seyyanen zam verilmesi yo-
luyla telafisini sağlamayı 

Memur ve emeklilerin büyümeden pay 
alması ve gelir dağılımının iyileştirilme-
si için refah payı uygulamasının başla-
tılmasını 

Sosyal devlet ilkesini gerçek anlamda hayata geçirecek 
sosyal yardım sisteminin kurulması için mevcut sosyal 
hakları iyileştirmeyi, yeni sosyal haklar getirmeyi

Kamu görevlilerinin ve emeklilerin haklarının geriletilmesini 
durdurmayı 

Kamuda güvencesiz olarak çalışan sözleşmeli personeli 
kadrolu ve güvenceli statüye geçirmeyi

2018 yılında verilen sözün gereği olarak ek gösterge dü-
zenlemesinin bütün kamu görevlilerini kapsayacak ve bek-
lentilerini karşılayacak şekilde yapılmasına öncülük etmeyi

Kamu çalışanlarının yıllardır birikmiş sorunlarının çözüme 
kavuşturulması amacıyla, hizmet kollarına ilişkin sorunlar 
da dahil olmak üzere yaşanan bütün aksaklıkların çözümü-
nü sağlamayı hedefledik. 
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SÜREÇ NASIL GELİŞTİ?
2 Ağustos 2021 tarihinde başlayan görüşmelerde 430 bin 

üyemizden aldığımız güçle,  

Sorumluluk bilinci içinde, 

Belirlediğimiz gerçekçi taleplerle, 

4688 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanarak toplu söz-

leşme görüşmelerindeki yerimizi aldık. 

Kamu görevlilerinin ve emeklilerin haklarını pazarlıkların 

son gününe kadar ısrarla ve kararlılıkla savunduk.        

Pazarlıklarda Türkiye Kamu-Sen 
Farkını Ortaya Koydu

Güçlü irademiz ve tecrübemizle toplu sözleşme masasına 
ciddiyet, anlam ve değer kattık. 

Toplu sözleşme süreci devam ederken hükümetin verdiği ilk teklifin 
akşamında Twitter’da #MemurHakkınıİstiyor etiketi ile düzenlediğimiz 
etkinliğimiz Türkiye gündeminde kısa sürede birinci sıraya oturdu.

Hükümetin memurlara yönelik zam 
teklifini revize etmesi için 
Ankara ve tüm illerimizde eş zamanlı 
eylemler yaptık.
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TOPLU SÖZLEŞMEYİ 
NEDEN KABUL ETMEDİK?

2022 yılı için %5+7, 2023 yılı için 
%8+6 ücret artışı mevcut 
enflasyon rakamlarının ve 
zorunlu harcama kalemlerinin 
altında kaldı.  

Kamu çalışanlarını enflasyon 
karşısında koruyacak refah payı 
uygulaması hayata geçirilmedi. 

Geçmiş dönem kayıplarını karşı-
lamasını amaçladığımız seyyanen 
zam talebimiz gerçekleşmedi.

Taviz vermeyeceğimiz ve 
vazgeçmeyeceğimiz taleplerimiz 
karşılık bulmadı. 

TÜİK’e göre son bir yılda  
Yıllık Enflasyon %18,95

 TÜİK’e göre 
 son bir yılda

Gıda enflasyonu %24,92

Ulaşım ücretleri enflasyonu 
%24,62

Ev eşyası enflasyonu %22,70

Ev kirası enflasyonu %19,31

 TÜİK’e göre 
 son bir yılda

Elektriğe gelen zam %29,57

Doğalgaza gelen zam %19,35

Mutfak tüpüne gelen zam 
%22,48

Ayçiçek yağına gelen zam 
%60,45

Yardımcı hizmetlilere ilişkin 
hassasiyetlerimiz göz ardı 
edildi. 

Ek gösterge düzenlemesi 
yapılacak çalışmaya bırakıldı. 

Sözleşmeli personelin 
kadroya geçirilmesine ilişkin 
bağlayıcı bir 
metin kaleme alınmadı. 

Bayram ikramiyesi talebimiz 
karşılık bulmadı.

Vergi diliminden kaynaklı 
zararlarımız telafi edilmedi. 

HESAPLAŞMA YOKSA 
HELALLEŞME DE YOK! 

Memurlarımızı ve emeklilerimizi memnun 
etmeyen hiçbir sözleşmeyi kabul etmeyeceğiz. 
Kamu görevlilerimizin sorunlarının çözümü ve 
tüm taleplerimizin gerçekleşmesi için bugüne 

kadar yürüttüğümüz mücadeleyi bundan sonra da 
sürdüreceğiz.  

MÜCADELEMİZ HER PLATFORMDA 
SÜRECEK
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 Kamu görevlileri ve emeklilerin 2022-2023 
yıllarına ilişkin toplu sözleşme süreci mutabakatla 
sonuçlanmıştır. Türkiye Kamu-Sen, toplu sözleşme 
görüşmelerinin başlamasından son anına kadar sü-
rece katkıda bulunmak adına bütün gücüyle müca-
dele etmiştir. 
 Aileleriyle birlikte 25 milyona yaklaşan bir 
kitlenin son yıllarda eriyen alım gücünün artırılması, 
yükselen enflasyon karşısında  korunması, geçmiş 
dönem kayıplarının telafi edilmesi, büyümeden pay 
verilerek memurların refahının artırılması, 2018 yılın-
da verilen sözün de bir gereği olarak tüm memurları 
kapsayacak adil ve hakkaniyetli bir 3600 ek gös-
terge düzenlemesi yapılması, kamudaki güvencesiz 
sözleşmeli personel çalıştırılması uygulamasına son 
verilerek söz konusu personelin kadroya geçirilmesi 
ile yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan persone-
lin genel idare hizmetleri sınıfına geçirilmesi konuları 
kırmızı çizgimiz olmak üzere tüm kamu görevlilerinin 
ve emeklilerin sorunlarının kalıcı bir biçimde çözül-
mesi için birlikte hareket ederek, sesimizin daha gür 
çıkmasını arzuladık. 
 Gelinen noktada taviz vermeyeceğimiz 
ve vazgeçmeyeceğimiz taleplerimiz olan özellikle 
kamu çalışanlarını enflasyon karşısında koruyacak 
olan refah payı uygulamasının hayata geçirilmeme-
si, seyyanen zam talebimizin karşılık bulmaması, 
yardımcı hizmetlilere ilişkin hassasiyetlerimizin göz 
ardı edilmesi; ek gösterge düzenlemesi ve sözleşmeli 
personelin kadroya geçirilmesine ilişkin toplu sözleş-
me metnindeki bağlayıcı olmayan muğlak ifadeler 
nedeniyle mutabakat metnine itirazlarımızı heyete 
ilettik. 

 
 4688 sayılı Kanun gereğince toplu söz-
leşme metnini bağıtlama yetkili konfederasyonun 
uhdesinde bulunmaktadır. Dolayısıyla Türkiye Ka-
mu-Sen olarak bizim toplu sözleşmeyi imzalama 
ya da Hakem Kurulu’na başvurma gibi bir hakkımız 
hukuken bulunmamaktadır.  Bu nedenle biz, sürece 
katkı sağlamak adına bilgimizi, tecrübemizi, örgütlü 
gücümüzü son anına kadar kullandık, ilgilileri uyarma 
vazifemizi yerine getirdik. 
 Sonuç itibarı ile geçmiş dönemlere kıyas-
la mesafe katedilmiş olsa da özellikle refah payı ve 
seyyanen zam başta olmak üzere kırmızı çizgi olarak 
gördüğümüz taleplerimizi karşılamaktan uzak kalan 
bu toplu sözleşmeyi kabul etmiyoruz.
 İlerleme sağlayamadığımız hususlardan 
vazgeçmiş değiliz. Özellikle refah payı, seyyanen 
zam, yardımcı hizmetlilerin sorunları, vergi dilimleri 
başta olmak üzere acil çözüm bekleyen 
konulardaki taleplerimizin haya-
ta geçmesi için 
bugüne kadar olduğu gibi 
bundan sonra da 
mücadelemizi 
sürdüreceğiz.  
 

MEMURLAR İÇİN TOPLU SÖZLEŞME MASASINA OTURDUK, 
MEMURLARIMIZIN HAKLARINI KORUMAK İÇİN KALKTIK!

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci:
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Kahveci: ‘‘Bu toplu sözleşme; özellikle refah payı ve seyyanen zam başta olmak 
üzere, ‘kırmızı çizgi’ olarak gördüğümüz taleplerimizi karşılamaktan uzak. 
Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da mücadelemizi sürdüreceğiz.’’ 

BU TOPLU 
SÖZLEŞMEYİ NEDEN
KABUL ETMİYORUZ?
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Kamu görevlileri ve emeklileri, aileleriyle birlikte 25 milyona ulaşan kesimin 2022-2023 yıllarına ilişkin toplu 
sözleşme süreci mutabakatla sonuçlandı. Türkiye Kamu-Sen olarak toplu sözleşme görüşmelerinin başlama-
sından son anına kadar sürece katkıda bulunmak adına bütün gücümüzle mücadele ettik, pazarlıklarda bu-
lunduk; ancak kamu görevlilerinin bütününü mutlu etmeyecek nitelikteki bu toplu sözleşmeyi kabul etmedik.

PAZARLIKLARDA BÜTÜN GÜCÜMÜZLE MÜCADELE ETTİK
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Genel Başkan Önder Kahveci: Memurun Genel Başkan Önder Kahveci: Memurun 
Gelir Vergisi %15’e SabitlenmeliGelir Vergisi %15’e Sabitlenmeli

Genel Başkanımız Önder Kahveci yaptığı açıklama-
da söz konusu düzenlemeyi olumlu bulduğunu ifa-
de ederek “TBMM'ye sunulan Vergi Usul Kanunu ve 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi ile yıllık satış tutarı 240 bin TL'ye kadar olan 
esnafa gelir vergisi muafiyeti getirilmektedir. Aylık 
satışı ortalama 20 bin TL düzeyinde olan esnaf 
gelir vergisinden muaf olacak Teklif,gelir düzeyi 
düşük olan vatandaşlar üzerindeki vergi yükünü 
hafifletmek, yüksek gelirliden çok; düşük gelirliden 
az vergi almak hedefine ulaşılması bakımından 
olumludur.” dedi.
Kamu çalışanlarının da gelir vergisi ödediğini belir-

ten Genel Başkanımız Önder Kahveci bunun içinde 
bir düzenleme yapılmasını talep ederek sözleri 
şöyle sürdürdü: ‘‘En düşük 4 bin TL, ortalama 5 bin 
200 TL dolayında maaş alan memurlarımızın da yıl 
içinde %27’ye varan oranlarda gelir vergisi ödediği 
unutulmamalıdır. Adaletin ve hakkaniyetin tecelli 
etmesi bakımından kamu çalışanlarının gelir vergisi 
tarifesinde de bir düzenleme yapılması elzem-
dir. Gelir vergisi tahsilatlarının büyük çoğunluğu 
çalışanlardan yapılmaktadır. Gelirin adil dağılımı ve 
vergi yükünün hafifletilmesi için teklife memurları 
da içeren bir madde eklenmeli ve kamu çalışanları-
nın gelir vergisi oranı %15’e sabitlenmelidir.’’

Genel Başkanımız Önder Kahveci, TBMM’de görüşülecek Vergi Kanunu teklifini 
hatırlatarak bu düzenlemeye kamu çalışanlarının gelir vergisi oranını % 15’e sabitle-
yen bir hüküm eklenmesini istedi.
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ILO 109. GENEL KONFERANSI YAPILDI
Uluslararası Çalışma Örgütü ILO’nun 
109. Genel Konferansı Covid-19 ted-
birleri çerçevesinde çevrimiçi olarak 
yapıldı.
Genel Başkanımız Önder Kahveci’nin de hazır bulundu-
ğu toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat 
Bilgin, Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem,  TÜRK-İŞ Genel 
Başkanı Ergün Atalay, ILO Türkiye Temsilcisi Numan Öz-
can, TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol,  STK temsilci ve 
yöneticileri katıldı. “Covid-19 Krizinden Kurtulmak İçin 
İnsan Odaklı Kapsayıcı ve Sürdürülebilir Bir İyileşme” te-
masıyla bu yıl çevrimiçi yapılan 109. Genel Konferansta 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TÜRK-İŞ 
Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Başkanı Özgür Burak Ak-
kol birer konuşma yaptılar.

Konuşmaların ardından ILO Genel Direktörü Guy Ryder 
bir konuşma yaparak, önümüzdeki yıl hep birlikte yüz 
yüze bir toplantı yapmayı arzuladıklarının altını çizdi. 
ILO genel Konferansı çerçevesinde TÜRK-İŞ Genel Baş-

kanı Ergün Atalay, ülkemizdeki çalışanların sorunlarını 
dile getireceği bir konuşma gerçekleştirdi.
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Genel Başkanımız Önder Kahveci, Türkiye Ka-
mu-Sen’in kuruluşunun 29. yılı nedeniyle bir 
mesaj yayınladı. “Türkiye Kamu-Sen büyük 
bir sevdanın adıdır. Bu sevda Türklük sevdası-
dır, Vatan aşkıdır” diyen Kahveci, kuruluşun-
dan bugüne kadar emeği geçen tüm teşkilat 
mensuplarına teşekkür etti.

Genel Başkanımız Önder Kahveci açıklamasında şunla-
rı söyledi: “Bir avuç Türkiye sevdalısı, hak mücadelesi için 
ant içmiş vatanseverle çıkılan yolun 29. yılındayız.  Kamu 
çalışanlarını insanca yaşamasını sağlayacak ücrete kavuş-
turmak, milli gelirin adil dağıtılması ve Türk Milletinin değer 
yargılarına sahip çıkmak amacıyla Türkiye Sevdalılarının kur-
duğu Türkiye Kamu-Sen, duruşuyla ve verdiği güvenle kamu 
çalışanlarının gönlündeki yerini bugün de koruyor. “Türkiye 
sevdamız ekmek için kavgamız” prensibini amaç edinen 
Türkiye Kamu-Sen’in 29. yaşı kutlu olsun.

6 Mart 1989 tarihinde TÜRKAV (Türkiye Kamu Çalışanları 
Kalkınma ve Dayanışma Vakfı) olarak kurulduktan sonra 24 
Haziran 1992 tarihinde kamu çalışanlarının sendikal örgüt-
lenmesinin önü açılınca Türkiye Kamu-Sen ve bağlı sendi-
kalarımızın hak mücadelesi de başlamış oldu. 24 Haziran 
1992 günü yapılan basın toplantısında Türkiye Kamu-Sen’in 
kuruluşu ilan edildi. Kurucu Genel Başkanımız Ali Işıklar, ba-
sın açıklamasında “Sendikal haklar; sendika kurma, toplu 
sözleşme ve grev hakları aynı anda bir arada bulunduğu tak-
tirde gerçek anlamada sendikal hakların varlığından söz edi-
lebilir. Toplu sözleşme ve grev hakkından mahrum bulunan 
bir sendikanın herhangi bir dernekten farkı olmayacaktır” 
diyerek gidilecek yolun hedefini de belirlemiş oldu. 29 yılda; 
üreten, yol gösteren, hak eden ve hak ettiğini mutlaka alan 
bir anlayışla faaliyetlerini sürdüren Türkiye Kamu-Sen bugün 
üyelerine hizmet yolunda da büyük yol kat etmiştir. Üyele-
rimizin konaklaması için Ankara’da dört adet misafirhane 
bulunurken, İstanbul’da da inşaatı başlayan misafirhane 
için temelleri atmış bulunmaktayız. Çalışanlarımıza hizmet 
yolunda çalışmalarımız bundan sonra da hızla devam ede-
cektir. Tüm yaşananlara ve zorlu şartlara, baskılara rağmen 
büyüyen tek Konfederasyon olarak çalışanlarımızın gönlün-
de kurduğumuz tahtı yüceltmeye devam ediyoruz. 430 bin 
300 üyemizle, tüm teşkilatımızla, çalışanlarımızla biz büyük 

bir aileyiz. Bu teşkilatın her bir ferdi kardelen çiçeğidir. Hiçbir 
hakkın kolay verilmediği bir ülkede kamuda sendikal hak al-
mak elbette kolay olmamıştı. Mahkeme salonlarında, Meclis 
kapılarında, Bakanlıkların önünde ve sokaklarda, meydanlar-
da eylemlerle geçen 29 yıl... Bugün kamuda kazanılan birçok 
hak o zamanlar verilen çetin mücadele neticesinde kaza-
nılmıştı.  Kamu çalışanlarının adil şartlarda çalışabilmesi ve 
hak ettiğini alması için mücadele ediyoruz. Kamu kurum ve 
kuruluşlarını ülke menfaatleri doğrultusunda ve adalet an-
layışıyla yöneteceklerin, hak ederek bu kadrolara gelmesini 
sağlamak ekmek kavgamız kadar önemlidir. Liyakatsizliğin 
ve adam kayırmacılığın en büyük zararını 15 Temmuz günü 
acı bir şekilde gördük. Bunun içindir ki “yönetici akademisi” 
kurulmasını istiyoruz. Mülakatla değil, sınavla hak edenin 
hak ettiği kadrolara gelmesini amaçlıyoruz. 

Tabi ki bu kutlu mücadelede kaybettiğimiz değerlerimizi 
anmadan olmaz. Sendikal mücadeleye yaşadıkları sürece 
omuz verip kaybettiklerimize binlerce rahmet olsun. Türkiye 
Kamu-Sen’in bugünlere gelmesinde, ülkemizin her köşesin-
de kamu hizmetinin yanında sendikasını hedefe taşımak 
içinde omuz veren, on binlerce adsız kahramanlara da selam 
olsun. Bu kutlu mücadeleyi sayenizde sürdürdük.  Eserinizle 
ne kadar gurur duysanız azdır. Çünkü eseriniz bugün ülkenin 
çimentosu ve milli refleksidir. Böyle olmaya da sonsuza ka-
dar devam edecektir.

Kurulduğumuz gün, kırmızı çizgilerimiz ne ise bugün de o 
çizgilerimiz aynıdır. Ulu Önder Atatürk’ün kurduğu bu vata-
nın milli ve manevi değerlerine sonsuza kadar sahip çıkaca-
ğız.  İçerden ve dışardan gelecek her türlü ihanete karşı mü-
cadele edeceğiz, gelecek nesillerimize daha yaşanabilir, daha 
güçlü bir Türkiye bırakmak için, elimizden geleni yapacağız.  
Adaletten sapanları adalete davet edeceğiz. Çalışanlar ara-
sında ayrımcılık yapanlarla, memurları devletin sırtında bir 
yükmüş gibi gören zihniyetle mücadelemizi inançla sürdüre-
ceğiz. Bizi bu yoldan hiçbir güç döndüremeyecektir. Yolumuz 
hak ve adalet yoludur. Düsturumuz hakça bölüşümdür. Tüm 
insanlarımızın mutlu ve refah içinde yaşayacağı bir Türkiye 
tablosunun gerçekleştirmek için bütün gücümüzle çalışa-
cağız. Asla sevdamızdan vazgeçmeyeceğiz. Çünkü Türkiye 
Kamu-Sen büyük bir sevdanın adıdır. Bu sevda Türklük sev-
dasıdır, Vatan aşkıdır.

İyi ki varsın TÜRKİYE KAMU-SEN...  Nice 29 yıllara” 

TÜRKİYE KAMU-SEN 29 YAŞINDA
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5 bin yıllık Türk Tarihini anlatan emsalsiz alan

TÜRK TARİH MÜZESİ 

VE PARKI
Türk Tarih Müzesi ve Parkı’nda İskit/Saka döneminden başlayarak, Göktürk 
kağan ve hatunlarını, 16 Türk devleti kurucularını, Selçuklu sultanlarını, Os-
manlı padişahlarını, Kurtuluş Savaşı komutanlarını, büyük Türk düşünürleri-
ni, Türk Cumhuriyetleri’ni temsil eden fikir adamlarını ve Cumhuriyet döne-
mi bilim insanı, şair, yazar ve sanatçılarını temsil eden heykellerin yanı sıra 
Ergenekon Destanı, Kürşat ve 40 Çerisi, İstanbul’un Fethi, Kurtuluş Savaşı 
ve Çanakkale Savaşı kompozisyonları yer almaktadır. Ayrıca 4 farklı Atatürk 
heykeli müzeyi onurlandırmaktadır.

Bunun yanı sıra, ünlü ressam Yaşar Zeynalov’un 
Ergenekon, 1071 Malazgirt Zaferi, 1453 İstanbul’un 
Fethi ve Kurtuluş Savaşı temalı dev panoramik 
resimleri, Türkiye’de ilk kez olmak üzere Göktürk 
dönemine ait Kül Tigin ve Tonyukuk, Uygur döne-
mine ait Moyun Çor, Terkin ve Dolodoy anıtlarının 
replikaları, tüm Türk boylarının ifade edildiği 
Hayat Ağacı, tüm Türk tarihinin yansıtıldığı 
Türk Tarih Cetveli, Türk dilinin 5 bin yıllık 
gelişimini anlatan Türk Dili Panosu, 
ünlü Türk denizcilerinin büstleri, 
Uygur Karız kanalları, bozkır yaşamı ve 
İvolga gibi Hun dönemi kentlerini 
tema alan tablolar bulunmaktadır. 

Kutlu Kağan

Timur

Atilla

Mete Han
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Tüm bunlara ek olarak; aslında uygun 
olarak tasarlanmış bir Kırgız Otağı, 

40000 kitaplık kütüphane, 650 kişilik 
konferans salonu, çok amaçlı sergi 

salonu ve restoran/kafesi ile Türk Tarih 
Müzesi, bilimsel bir müze olarak ülke-

mizin uluslararası arenadaki tanıtımın-
da yer alacak kült bir eser, bir kültür 

kompleksidir.  
Müzenin yıllık etkinlik planları arasında 
özellikle çocuklarımıza ve gençlerimize 
verilecek pedagojik formasyon destekli 

resim, heykel, plastik sanatlar eğitim-
leri ve yarışmaları, farklı konularda 

sergiler, bilimsel kongreler, konferans-
lar ve konserler yer almaktadır. Müze 

bu anlamda bir eğitim yuvası olma 
özelliğine sahiptir.   

Bir kültür kompleksi

Kırgız Otağı
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Kurtuluş Savaşı

İstanbul’un Fethi
Ergenekon
Destanı

Göktürkler
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Genel Başkan Önder Kahveci mesajında şu satırlara yer 
verdi; “Aziz Türk Milletinin demokrasiye, özgürlüğe ve 
bağımsızlığına olan sarsılmaz inancıyla, hain darbe gi-
rişimine geçit vermediği 15 Temmuz Demokrasi ve Milli 
Birlik Gününün 5. Yıldönümü kutlu olsun.  İçimizdeki 
devlet ve efrad-ı millet düşmanlarının dış güçlerle iş 
birliği yapıp, milletin oylarıyla gelen iktidarı silah zo-
ruyla alaşağı ederek ülkemizin kontrolünü küresel şer 
odaklarına teslim etmek üzere yola çıktığı hain darbe 
girişiminin üzerinden 5 yıl geçti.  Bir milletin devletiyle, 
siyasetçisiyle, kamu görevlisiyle, genci yaşlısıyla ve gü-
venlik güçleriyle bir yumruk olup destan yazdığı gündür 
15 Temmuz…   Adaletten, hak ve hukuktan bahsederek, 
milletimizin milli ve manevi duygularını istismar eden 
sinsi terör örgütü mensupları, yıllarca adaleti, liyakati, 
ehliyeti ve hakkaniyeti ayaklar altına alarak her türlü 
ahlak dışı yollarla kendi yandaşlarına ikbal ve istikbal 
sağladılar.  Gaddarlıkta ve acımasızlıkta sınır tanımayan 
hak yiyici güruh, elde ettikleriyle de yetinmeyip mille-
timizi gaflet ve dalalete sürüklediklerini zannederek 15 
Temmuz 2016’da ülkemizin yönetimini toptan ele ge-
çirip kendi vatandaşlarına namlusunu doğrulttu. Ancak 

Aziz Türk Milletinin en büyük vasfı olan birlik, beraberlik 
ve cesareti karşısında tutunamayıp adeta bozguna uğ-
radı. Siyasi ve ideolojik farklılığı göz ardı ederek, yıllarca 
Türk Milletine yuva olmuş Anadolu topraklarındaki var-
lığımız için tek ve en yüce amaç olan vatanın bağımsız-
lığı gayesi etrafında birleştik. Bir kere daha tüm dünya-
ya gücümüzü ve kararlılığımızı gösterdik.  Demokrasiye 
darbe indirme girişiminin bir daha yaşanmaması için 
çare, milli birliğimizin muhafazası ve bu yolda kamu 
başta olmak üzere her alanda adaletin tesis edilmesi, 
ehliyet, liyakat ve hakkaniyetin hâkim kılınmasındadır. 
Terör örgütünün yılarca, sinsi bir planın parçası olarak 
toplum ve kamu kurum ve kuruluşları nezdinde açtığı 
bu yarayı sarmak, ayrılıkların, adam kayırmaların, tor-
pillerin, haksızlıkların üzerini bir daha açılmamacasına 
kapatmak bugün yetkililerin üzerine düşen en büyük 
sorumluluktur.  Bu vesile ile bir kez daha tarih boyun-
ca bu millet için can veren bütün şehit ve gazilerimizi 
rahmet ve şükranla anıyor, Milli Birlik Gününde, Allah 
bizleri birliğimizin kıymetini bilen ve koruyanlardan ey-
lesin diyorum.”

HÂKİMİYET İLELEBET MİLLETİNDİR
Genel Başkanımız Önder Kahveci :“Tarih boyunca bu millet için can veren bütün 
şehit ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyor, Milli Birlik Gününde, Allah bizleri 
birliğimizin kıymetini bilen ve koruyanlardan eylesin diyorum” dedi.

15 Temmuz hain darbe girişiminin 5. Yıldönümü 
nedeniyle, Türk Diyanet-Vakıf-Sen Genel Başkanı 
Nuri Ünal, Türk Enerji-Sen Genel Başkanı Musta-
fa Tümer, Türk Yerel Hizmet-Sen Genel Başkanı 
Mustafa Yorulmaz ve sendikalarımızın yönetim 
kurulu üyeleri, o gece bombalanan ve 51 kahra-
man polisimizin şehit olduğu Özel Harekât Daire 
Başkanlığını ziyaret ettiler.

Gölbaşı Polis Özel Harekât Daire Başkanlığı yer-
leşkesi içinde bulunan Şehitler Camisinde şe-
hitlerimiz için mevlit okutuldu.  Genel Başkan-
larımız daha sonra Özel Harekat Daire Başkanı 
Selami Türker ile bir araya geldi. Görüşmenin ar-
dından Türkiye Kamu-Sen adına ziyarette bulu-
nan heyetimiz, Özel Harekât Daire Başkanlığına 
ait sergiyi gezdiler. Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel 
Başkanı Nuri Ünal, ziyaret sonrasında sergideki 
anı defterine düşüncelerini yazdı.

ÜNAL: TÜRK MİLLETİ HAİNLER 
KARŞISINDA BİRLİK VE BERABERLİĞİNİ 
MUHAFAZA EDECEKTİR
Ünal, Genel Başkanımız Önder Kahveci’nin de 
selamını ve saygılarını ilettiği ziyarette yaptığı 
açıklamada şehitlerimizi rahmetle anarken, Türk 
milletinin o geceki kararlı duruşunun bu alçak 
darbe girişimini engellediğini ifade ederek “15 
Temmuz alçak darbe girişimine teşebbüs edildiği 
o kara gecenin üzerinden neredeyse beş yıl geçti. 

Hain darbecilerin kendilerine ilk hedef seçtikleri 
yer Özel Harekât Daire Başkanlığı olmuş ve 51 
kahraman özel harekât polisimiz burada şehit 
edilmiştir. Aklını birilerinin emrine vererek onların 
direktifleri ile bu milletin tankını, topunu, uça-
ğını, helikopterinin namlusunu yine bu milletin 
üzerine doğrultanları bu millet asla ama asla af-
fetmeyecektir” dedi. Türkiye Kamu-Sen camiası 
olarak bu hain darbe girişiminin dönümünde şe-
hitlerimizi bir kez daha unutmadığımızı, onların 
emanetlerine her an sahip çıktığımızı hatırlatan 
Nuri Ünal, “Bu aziz vatan için canlarını feda eden 
tüm şehitlerimizle birlikte o kara gecede burada 
şehit düşen kahraman özel harekât polislerimizi 
ve tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anı-
yor, tüm milletimizi bu vatan üzerinde kirli hesap 
yapan şer güçlere karşı uyanık olmaya davet edi-
yorum” dedi. 

SELAMİ TÜRKER: TÜRK MİLLETİNİN 
HUZURU VE BİRLİĞİ İÇİN CANIMIZ 
PAHASINA MÜCADELE EDECEĞİZ
Özel Harekât Daire Başkanı Selami Türker Türkiye 
Kamu-Sen’in ziyaretinden duydukları memnu-
niyeti dile getirerek, “Sizlerin desteği bizler için 
büyük bir güç kaynağıdır. Türk milletinin huzuru, 
birliği ve bekasına yönelik her türlü hain girişi-
me karşı canımız pahasına karşı koyacağımızdan 
kimsenin şüphesi olmamalıdır” dedi. Görüşme-
lerin ardından Şehitler Anıtına karanfil bırakıldı, 
dualar edildi. Ziyaretlerde Kuran-ı Kerim ve Türk 
Bayrağı hediye edildi. 

ÖZEL HAREKAT DAİRE BAŞKANLIĞINI 
ZİYARET EDEREK ŞEHİTLERİMİZİ ANDIK
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Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, İstan-
bul’un Fethi’nin 568. Yılı münasebetiyle bir mesaj ya-
yınladı. “Bir fetih gerçekleşti ve Fatih Sultan Mehmet 
yalnızca bir şehri değil hem İslam dünyasının hem de İs-
tanbul halkının gönüllerini fethetti” diyen Genel Başkan 
Kahveci, “Derinliği ve manayı içinde barındıran İstanbul, 
Cenab-ı Allah’ın Türk milletine sunduğu çok önemli ve 
anlamlı bir hediyedir” dedi. 

Genel Başkan Önder Kahveci mesajında şu satırlara yer 
verdi; “Karşısındaki zorluklara sığınıp kolay yolu seçe-
rek bahane üretmek yerine zoru seçip çözüm üreten 
bir padişahın bugün bile birçoğumuza çılgınca gelecek, 
“gemilerin karadan yürütülmesi” emrini, bir dakika dahi 
tereddüt etmeden yerine getirmek için seferber olan 
bir yönetim ve ordunun azmi ile dünyada yeni bir çağ 
başlamıştır.  Peygamber müjdesine erme lütfuyla şeref-
lenen Fâtih Sultan Mehmed Hân ve O’nun “güzel asker-
leri”nin, 568 yıl önce gerçekleştirdikleri şanlı “Fetih”in 
yıldönümünü gururla kutluyoruz. 

O gün 29 Mayıs 1453’te bir fetih gerçekleşti ve İstanbul, 

şehirlerin dilberi, İslam’la müşerref oldu. Bir fetih ger-
çekleşti ve Fatih Sultan Mehmet yalnızca bir şehri değil 
hem İslam dünyasının hem de İstanbul halkının gönül-
lerini fethetti… Sonra da Türk-İslam medeniyetinin şa-
hikalarına çıkıldı. İstanbul’un fethi, Osmanlının ruhen de 
yükselişini başlattı. 

O günden beridir farklı inanç ve geleneklerin başkenti 
olan bu güzide kentimiz barış, kardeşlik ve huzur ikli-
mini içinde barındıran, medeniyet ve hoşgörü için son 
derece önemli bir ilham kaynağıdır. Derinliği ve manayı 
içinde barındıran İstanbul, Cenab-ı Allah’ın Türk milleti-
ne sunduğu çok önemli ve anlamlı bir hediyedir. 

Türk milleti, 1071 yılında Malazgirt Savaşı’ndan kesin 
bir zaferle çıkarken Anadolu topraklarını kendine vatan 
yapmak için sayısız şehit vermiştir. İşte 1453 yılının 29 
Mayıs’ında Büyük Hakan Fatih Sultan Mehmet Han, İs-
tanbul’u fethederek Anadolu topraklarının Türk yurdu 
olduğunu kesin ve net bir biçimde bir kez daha tescil-
lemiştir. İstanbul ve Türk coğrafyası bu dönemde maddi 
ve manevi olmak üzere iki fetih yaşamıştır. 

BÜYÜK FETHİN 568. YIL 
DÖNÜMÜ KUTLU OLSUN

Maddi fetihte İstanbul’un kapıları, manevi fetihte ise bu 
coğrafyada yaşayan herkesin gönül kapıları Türk milleti-
ne ardına kadar açılmıştır.

Her Türk evladı, bu toprakları bizlere vatan yapan aziz 
ecdadımızdan devraldığı, bu mirasın omuzlarımıza yük-
lediği ağır yük ve sorumluluğun bilincinde olmak zo-
rundadır. Yüzyıllardır, içerden ve dışarıdan bu topraklar 
üzerinde oyunlar oynayan ve Türk milletini bu toprak-
lardan silmek isteyen hainler olduğunu bilmekteyiz. Bu 
hainler, emellerine ulaşmak ve Anadolu coğrafyasından 
Türk adını silmek için her türlü yola başvurmakta, Türk 
hakimiyetinin rövanşını almak adına önce bu topraklar-
da yaşayan milletimizin gönül kapılarına kilit vurmaya, 
gönül gözlerini kör etmeye, birlik ve beraberliğimizi yok 
etmeye çalışmaktadırlar. 

İçinden geçtiğimiz bu zorlu süreçte İstanbul’un fet-
hi, maziden bugünümüze büyük mesajlar taşımakta; 
azim, kararlılık, inanç ve adanmışlığın her türlü imkân-
sızı mümkün kılacağının en büyük ispatı olarak karşı-
mızda durmaktadır. İnanıyoruz ki vuslata ermek için 
gemileri karadan yürüten iradenin tecellisi olarak Türk 
milleti, bugün de kendisine kurulan tuzaklara karşı 568 

yıl önceki fetih ruhu ile yine kıyama duracak, üzerinde 
oynanan her türlü oyunu bozacaktır.

Bu çerçevede çağ kapatıp çağ açan fethin komutanı Fa-
tih Sultan Mehmet Han’ın azmi, kararlılığı ve başarısı, 
Türk milletine örnek olmalı; vatan ve millet sevdalısı 
genç nesillerimiz, damarlarında dolaşan kanın idrakine 
vardığında, Türk’ün sevdasının da öfkesinin de sınır ta-
nımayacağını unutmamalıdırlar. 

Tüm Dünya devletlerinin iç geçirerek baktığı, Peygam-
ber Efendimizin övgü dolu sözlerine ve duasına nail 
olan dünya harikası bu kentimizin değer ve kıymetini 
bilmeli, atalarımızdan devraldığımız gibi İstanbul’un 
gelecek kuşaklara tarihi zenginliklerini ve manevi huzu-
runu aktarabilmek için elimizden gelen gayret ve intiza-
mı göstermeliyiz. 

Bu vesile ile İstanbul’un fethini ve İslam’la müşerref ol-
masını tebrik ediyor, başta Fatih Sultan Mehmet Han 
olmak üzere fethin tüm askerlerini ve Anadolu’yu bizle-
re yurt yapan tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, fethin 
568. yılında bu fethe layık nesiller olabilmeyi Cenab-ı 
Hak’tan niyaz ediyorum”  
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Türk Eğitim-Sen Kadın Komis-
yonları, başta evlilik programları 
olmak üzere diğer bazı program 
ve dizilerin kaldırılması için Tür-
kiye genelinde binlerce şikayet 
dilekçesi topladı.

Merkez Kadın Komisyonumuz da Firdes Işık başkanlı-
ğında Ankara Şubelerinin Kadın Komisyonu üyeleri ile 
birlikte dilekçeleri RTÜK’e iletti.

Şikâyet dilekçelerinin bulunduğu klasörlerin RTÜK’e su-
nulmasının ardından çocuklarımızın ve gençlerimizin 

gelişimine olumsuz etkisi olan programların kaldırılma-
sı ile ilgili Merkez Kadın Komisyonu Başkanı Firdes Işık 
açıklama yaptı.

İzdivaç programları başta olmak üzere, çocukların ve 
gençlerin gelişimine olumsuz etki eden diğer program-
lar ve dizilerin özellikle son dönemde çok tartışma ko-
nusu olduğuna dikkat çeken Işık, popüler kültürü besle-
yen, büyüten bu tür programlara şikâyet üstüne şikâyet 
yağdığını söyledi.

Sorumlu sendikacılık anlayışını ilke edinen Türk Eği-
tim-Sen’in bu programları mercek altına aldığını ve top-
lam 14 programın toplumsal açıdan zararlarını tespit 
ettiklerini ifade eden Işık, “Hem yayın içerikleri itibariyle 
çocuklarımızın, gençlerimizin gelişimine olumsuz etki 
yapan; hem de argo kelimeler, şiddet unsuru ve çocuk 
istismarı barındıran bu programların yayınlanması top-
lumsal bir sorundur.” dedi.

EVLİLİK PROGRAMLARININ 
KALDIRILMASI İÇİN RTÜK’E 
BAŞVURUDA BULUNDUK

Çocuklarımız ve gençlerimizin televizyonda gösterilen 
programlar ve dizilerdeki karakterleri rol model aldığı-
na dikkat çeken Işık, “Kimisi bu programlar sayesinde 
para ve gücü düstur edinmekte, kolay para kazanmanın 
yollarını aramakta, mafya tipi oluşumlara özenmekte; 
kimisi şöhret basamaklarını bu şekilde tırmanacağını 
zannetmekte ve kimisi de sözde izdivaç programları ile 
‘hayırlı kısmet’ bulabileceğine inanmaktadır.

Oysaki başta evlilik programları olmak üzere çocuk ge-
lişimi üzerinde zararlı etkisi bulunan tüm programlar 
evlilik kurumunun içini boşaltmakta, ailenin kutsallığını 
temelden sarsmakta, kadını metalaştırmakta, şiddeti 
özendirmekte, çocuklarımızı istismar etmekte, ‘dediko-
du’ ‘arkadan iş çevirmek’ gibi ahlak dışı olumsuz tutum 
ve davranışları normalleştirmekte, bol kavgalı, gürültülü 
hayatı sıradanlaştırmakta, toplumun ahlaki değerlerini 
törpülemekte, kısacası milletimizi adeta uyuşturmak-
tadır” diye konuştu.

Işık sözlerini şöyle sürdürdü: “İnsanların ekran başında 
yerini alması için her türlü riyakârlığı meşru görenlerin, 
ticari kaygılarla rezilliklerin önünü açanların, değer-
lerimizin yitirilmesi pahasına reytingi önceleyenlerin, 
parlatılmış hayatları kurgusal bir şekilde televizyonda 
pazarlamakta beis görmeyenlerin, milli ve manevi de-
ğerlerimizin örselenmesine ön ayak olanların toplum-
sal duyarlılıktan uzak hareket etmesi hem bir eğitimci 
hem de kadın olarak içimizi acıtmaktadır. Bu minvalde 
Türk Eğitim-Sen olarak şubelerimiz aracılığıyla Radyo ve 

Televizyon Üst Kurulu’na teslim edilmek üzere binlerce 
dilekçe topladık.

Çok açık söylüyoruz; T.C. Anayasası ile Radyo ve Tele-
vizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Ka-
nun’un “Yayın hizmeti ilkeleri” başlıklı 8. maddesine 
açıkça aykırılık teşkil eden, kamu yararı gözetilmeksizin 
yalnızca gelir elde etme amacı taşıyan, toplumda adeta 
uyuşturucu etkisi yaratan, gelişen olaylara karşı toplu-
mu duyarsızlaştıran ve toplumun sağlıklı analiz yapa-
bilmesinin önünü tıkayan sözde televizyon programları 
yayın akışlarını işgal etmektedir.”

Bu tür yayınların Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin temi-
natı olan çocuklarımızı ve gençlerimizi olumsuz etki-
lediğini bildiren Işık, bu durumun, çocuklarımızı yetiş-
tirmede en büyük sorumluluğu üstlenen kadınları son 
derece rahatsız ettiğini ifade etti.

Işık, “Bu nedenle toplumun bilgi, ahlak ve başarıya teş-
vik edilmesi; özellikle Türk gençliğinin daha üretken ve 
sosyal kılınması ile milli birlik ve beraberliğimizin sağ-
lanması için duyarlılığın artırılması adına ekte yer alan 
televizyon programlarının kaldırılmasını ve yayın akı-
şında yararlı bilgi ve liyakat esaslı televizyon programla-
rına yer verilmesini talep ediyoruz. Umuyoruz ki RTÜK, 
dilekçemizde de ifade ettiğimiz endişelerimizi, hassasi-
yetlerimizi dikkat alır ve toplum yararını gözeterek, bu 
tür zararlı yayınların kaldırılmasını sağlar” diye konuştu.
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Konfederasyonumuzun da katkı sağladığı “2021 Afet 
Eğitim Yılı” programı çerçevesinde Genel Merkez bina-
mızda Afet Farkındalık Eğitimi gerçekleştirildi.

Genel Başkanımız Önder Kahveci, Sendikalarımızın Ge-
nel Başkanları, Genel Merkez Yöneticilerimiz ve Türkiye 
Kamu-Sen bünyesinde görev yapan personelimizin ka-
tıldığı Afet Farkındalık Eğitiminde, Türk İmar-Sen Şube 
Başkanı AFAD eğitmeni Turgay Çakır ve eğitmen Zafer 
Aksu afet anında ve sonrasında yapılacaklar üzerine 
kapsamlı olarak bilgilendirmelerde bulundular.

KAHVECİ: AFET KONUSUNDA VATANDAŞIMIZI 
SÜREKLİ BİLİNÇLENDİRMELİYİZ
Toplantının açılışında konuşan Türkiye Kamu-Sen Genel 

Başkanı Önder Kahveci, “Depremlere daima hazırlıklı 
olmalıyız. Ülkemizin deprem kuşağı üzerinde bulundu-
ğu gerçeğini hiçbir zaman aklımızdan çıkarmadan bu 
şuurla hareket etmeliyiz. Tabii sadece depremler değil, 
heyelan, çığ ve daha bir çok felaketle her zaman yüz 
yüze kalma olasılığımız bulunmaktadır. Bu çerçevede 
acil müdahalenin detaylarını her bir vatandaşımız bil-
meli ve ona göre hareket etme kabiliyeti oluşmalıdır. 
17 Ağustos depremi sonrasında ciddi bir bilinç oluşma-
ya başladı ama halen yeterli değil. Toplumsal olarak bu 
işin ciddiyetinin farkına varmalıyız. Bunun yolu da va-
tandaşlarımıza verilecek eğitimden geçmektedir. Tabii 
yaşadığımız afetlere baktığımızda, son yıllarda kriz yö-
netimi noktasında AFAD gerçekten çok başarılı bir sınav 
vermektedir. Bu noktada AFAD çalışanları, Yöneticileri 
ve Sayın Bakan’ı kutluyorum. 2021 Afet Eğitim Yılı çer-
çevesinde İçişleri Bakanlığı ile Türkiye Kamu-Sen olarak 
bizlerde protokol imzaladık. Her zaman bu çalışmalara 
katkı sağlayacağız. Eğitim ve farkındalık için her zaman 
varız. Verilen bu eğitimin hayırlı olmasını diliyor, başarı-
lar temenni ediyorum” dedi. 

Genel Başkan Önder Kahveci’nin konuşmasının ardın-
dan Afet ve Acil Durumlarda yapılması gerekenler ve 
detaylarını ilişkin kapsamlı eğitimler verildi. 

KONFEDERASYONUMUZDA AFET 
FARKINDALIK EĞİTİMİ DÜZENLENDİ

Danıştay 8. Dairesinin Andı’mız ile ilgili 
gerekçeli kararını açıklamasının ardın-
dan Genel Başkanımız Önder Kahveci, 
Öğrenci Andı’nın mutlaka her Türk 
çocuğuna okutulmasının gerekliliğine 
işaret ederek, konuyla ilgili Milli Eğitim 
Bakanlığı’na düzenleme yapması için 
çağrıda bulundu.

Genel Başkanımız açıklamasında; “Öğrenci Andı’nın ip-
tal edilmesi üzerine Türk Eğitim-Sen tarafından açılan 
dava sonucunda Danıştay 8. Dairesinin 2018’de verdi-
ği lehte karar, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından temyiz 
edilmişti.

Bugün basına yansıdığı üzere, temyiz başvurusu İdari 
Davalar Daireleri Kurulu tarafından Milli Eğitim Bakan-
lığı lehine onaylanmış ve gerekçeli karar nihayete erdi-
rilmiştir.

Kararda, Öğrenci Andı içeriğinde ifade edilen değerlerin 
Anayasa ve yasalara uygun olduğu ve hatta Milli Eğitim 
Temel Kanununda dile getirilen amaçlarla da örtüştüğü 
ancak her sabah törenle okutulmasının idarenin takdiri 

dahilinde olduğu ifade edilmektedir. Bu gerekçeyle de 
Milli Eğitim Bakanlığının 2013’te yaptığı değişikliğin hu-
kuka aykırı olmadığına karar verilmektedir. 

Bu kararda Danıştay, açık bir şekilde Öğrenci Andı’nın 
Anayasaya ve yasalara aykırı olmadığını, metnin ihtiva 
ettiği değerlerin Milli Eğitim Temel Kanununun amaç-
larına da uyduğunu belirtmekte, her sabah okutulması 
kararını ise Milli Eğitim Bakanlığının tasarrufuna bırak-
maktadır. Dolayısıyla bu karar bir taraftan da Öğrenci 
Andı’nın okutulmasının önünde herhangi bir hukuki en-
gel olmadığının da tescilidir. 

Her ne kadar bugün gündeme düşen gerekçeli kararla 
Danıştay 8. Dairesinin kararı iptal edilmiş olsa da as-
lında İdari Davalar Daireleri Kurulunun bu kararı Türkiye 
Kamu-Sen’in iddialarının haklı ve yerinde olduğunu ve 
Öğrenci Andı’nın mutlaka her Türk çocuğuna okutulma-
sının gerekliliğine işaret etmektedir.

Bu noktada Milli Eğitim Bakanlığı, ihtiva ettiği değerler 
bakımından Milli eğitim sistemimizin ruhuna da uygun 
olan Öğrenci Andının yeniden okullarda okutulmasına 
yönelik bir düzenleme yaparak bu konuyu hiç bir tartış-
maya yer bırakmayacak şekilde çözüme kavuşturmalı-
dır” dedi. 

ANDIMIZIN OKUTULMASININ ÖNÜNDE 
HUKUKİ BİR ENGEL KALMAMIŞTIR
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Müsilaj (Deniz Salyası) Denizlere Yapılan Kimyasal Ya Da Biyolojik Bir Saldırı Mı?

Prof.Dr.İ.Hamit HANCI 
Ankara Üniversitesi Tıp Faültesi Adli Tıp A.D

Av.Alp ASLAN
Ankara Üniversitesi Adli Bilimler 
Enstitüsü Doktora Öğrencisi

Denizlerimizde yaşanan son Musilaj felaketinden 
sonra bir çok bilim çevresi olaya müdahil oldu ve pek 
çok saygın ekolojik yorumlar getirildi. 

Biz Adli Bilimciler olarak olaya farklı bir açıdan bak-
maya karar verdik ve öncelikle kendi içimizde bir beyin 
fırtınası oluşturduk. Konuyla ilgili çıkan bilimsel çalış-
maları inceledik. Sonuçta aklımıza yeni sorular getiren 
bir komplo teorisi ortaya çıktı.

Öncelikle Müsilaj nedir onu bilmekte fayda var.
Marmara Denizi 2010  Sempozyumu’nda Aktan ve 
Arkadaşlarının “MARMARA DENİZİ’NDE MUSİLAJ 
OLUŞUMU” isimli bildirlerinde Musilaj’ı “Son yıllarda 
insan etkisi altında kalan kıyısal alanlarda dikkati çe-
ken planktonik ve bentik algal artışlardan kaynakla-
nan organik materyalin yoğun birikimi sonucu gelişen 
çevresel sorunlardan birisidir”

Yani mealen, plankton ve algler gibi tek hücreli de-
niz canlılarının fizikokimyasal ya da biyolojik etkilerle 
aşırı çoğalması , buna mikroorganizmaların ilave ol-
masıyla meydana gelen sümüksü, yoğun ve yapışkan 
bir yapıdır. 

Organik atıkların deniz içinde yeterince  seyrelmemesi 
ya da bunun ve sekteye uğraması sonucu oluşmak-
tadır

Bentik bölge, ise nehir, okyanus, göl veya gölet gibi 

herhangi bir deniz veya tatlı su kütlesinin dibinde bu-
lunan , tortu yüzeyini içeren ekolojik bölgedir. Bu alan 
denizde sahilden başlayıp okyanusun en derin yerle-
rine kadar tüm deniz dibini içermektedir.
1800 yılından beri gözlenen deniz salyası oluşumu, 
1990’lı yıllardan itibaren 
özellikle Akdeniz kıyılarında insan baskısının görüldü-
ğü kıyısal alanlarda daha fazla görülmeye başlanmış-
tır

Marmara Denizi 2010  Sempozyumu’nda gerek Aktan 
gerekse Altuğ ve arkadaşları Müsilaj sebebi olarak  Or-
ganik materyallerin artması ve Sıcaklığın bu canlıların 
üremesi için uygun seviyeye ulaşmasını göstermek-
tedirler.

Bu ön koşullara akıntı-rüzgar gibi su hareketlerinin 
azlığının da eklenmesi olayın görünür hale gelmesine 
yol açmaktadır.

Arıtma Tesislerinin çalışmaması, Gemilerdeki Ba-
last tankları ve sintine sularının boşaltılması, aşırı 
kimyasal gübreleme, batık gemiler, Meksika körfezi 
örneğinde gördüğümüz Petrol sızıntısı hep çeşitli et-
menlerdir.

Bilimsel çalışmalar Marmara Denizi’nde mevsimsel 
bir geçişe denk gelen Nisan sonu-Mayıs başı dönem-
lerinde bir hafta kadar değişik etmenlerle hemen her 
yıl gözlemlenebildiğini göstermekte.

Bu Bir Komplo Teorisidir

Ancak Marmara Denizi’nde günümüzde yaşanan 
müsilaj sorununun hem zaman olarak uzunluğu, 
hem de kapsadığı alan olarak genişliği ve yoğunlu-
ğunu göz önünde bulundurulursa , mevcut sorunun 
doğal döngünün dışındaki problemler nedeniyle olu-
şup oluşmayacağı sorusu akıllara gelmekte.

Mevsimsel ve doğal olan müsilaj sorunundan çok 
daha uzun süre ve büyük yoğunlukta oluşan mevcut 
durumun belirtilen sebeplerdeki değişikliklere bağlı 
olup olmadığına dikkat edilmelidir.

Son günlerde yaşanan olağanüstü bir sıcaklık artışı, 
organik deşarjları tetikleyebilecek deprem, heyelan , 
büyük deniz kazaları, petrol sızıntıları gibi durumlar 
bilindiği üzere mevcut değilken, bu deniz salyası na-
sıl oluşmuştur.

Bilimsel çalışmalar, İstanbul atık sularının çok büyük 
oranının yalnızca ön arıtmadan geçirilerek yani bi-
yolojik arıtma yapılmadan Marmara Denizi’ne derin 
deniz deşarjının yapıldığı görülmektedir. 
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Marmara’nın dip akıntısı ile Karadeniz’e aktarılacağı dü-
şünülen bu atık su yönetimi her şeye rağmen Marma-
ra Denizi’nin dibinde büyük bir kirlilik birikimine sebep 
olmaktadır. Buna Tekirdağ, Yalova, İzmit ve kısmen de 
Çanakkale’nin atık sularının deşarj sonucu eklenmesi  
Marmara’daki yoğun kirlilik yükünü göz önüne sermek-
tedir.

Bu durum ekolojik açıdan en kısa zamanda ele alınma-
lıdır.
Tabi ki bilimsel görüşlere göre Marmara Denizi’ndeki 
kirlilik, yanlış atık su arıtma politikalarından ötürü ciddi 
şekilde artmıştır ancak mevcut durum bunla açıklana-
bilecek midir?
Adli Bilimciler olarak Müsilajın içeriğinin analiz edilmesi 
ve olağan dışı mikro organizmalar araştırılması lazım 
diye düşünürken,
8 Haziran 2021   tarihli medya haberlerinde,İstanbul 
Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Hidrobiyo-
loji Ana Bilim Dalında Prof.Özdelice ve arkadaşlarının 
Marmara Denizi’nden alınan müsilaj örneği üzerinde 
yaptıkları  çalışmaları sonuçları açıklandı. 

Özetle incelenen örnekteki  mikroorganizmaların ağır-
lıklı olarak E.Coli gibi evsel ,kanalizasyon kaynaklı oldu-
ğu belirtildi. Ancak iki önemli bilgi daha sunuldu Mü-
silaja neden olana Stres faktörlerinin belirlenmesiyle 
çözümün geleceği, ve bu olaya yol açan tek hücrelilerin 
araştırmasında diğer olağan rastlanan türlerin yanında 
dimetil süfür oluşumundan sorumlu Falasitis denilen 
enteresan bir tür daha tespit edildiği.
Şimdi Adli Bilimci olarak olayı ele alırsak bu durumdan 
kim fayda, kim zarar görür.
Zarar gören belli ülkemiz. Balıkçılık, Ulaşım, Turizm sek-
törlerimiz ve Ekonomimiz ciddi yara aldı. Olayın toksik 
(zehirleme) ve bulaşıcı hastalık boyutları ayrıca incelen-
meli.

Fayda gören kim? Bu da araştırılmalı
Komplo teorisine dönersek, Marmara Denizi ve boğaz-
larda yoğun bir gemi trafiği mavcut.
Bu gemilerden Müsilaj oluşturabilecek bir mikroorga-
nizma iyi niyetli yaklaşımla kazaen,
Kötü niyetli yaklaşımla kasten Marmara denizine bıra-
kılmış olabilir mi?

Bakın sadece soruyoruz. Bir iddiamız yok. Kriminal in-
celemelerde önemli olan doğru yanıtları vermek değil 
doğru soruları sormaktır.

Günümüzde Covid 19 virüsünün bile genetiği değiştiril-
miş bir laboratuvar virüsü olma ihtimali konuşulurken 
deniz salyasındaki mikroorganizmaların dışarıdan geti-
rilmesi olasılığı neden göz ardı edilsin.
Benzer komplo teorileri Balon balığı için de gündeme 
getirilmişti.
Başka sorular;
Son zamanlarda yabancı araştırma gemisi trafiğinde 
artış var mıdır? 
Marmara Denizinde saptanan Doğal gaz sızıntısı mev-
cut mudur?
 Bu durum Mavi Vatan Projesini, denilerde ve Gaz/Pet-
rol arama çalışmalarını nasıl etkileyecek?

Mikroorganizmaların yayılması durdurulamaz ve Ka-
radeniz e yayılırsa Karadeniz’de biyolojik acil durum 
yaratılıp, “bilimsel amaç” la pek çok gemi Karadeniz’e 

girebilir mi?  Montrö sözleşmesi etkilenebilir mi?

Karadeniz’de 100 metreden sonra çözünmüş hidrojen 
sülfür olması nedeniyle , Müsilaj bunu yüzeye taşıyacak 
fitil olabilir mi? Hem beslenip hem de yüzeyi bitirebilir 
mi?

Müsilaj bir besiyeri olarak  bakteri ve virüs çekebilecek 
nitelikte olduğundan, salgın hastalıklara neden olma 
riski var mıdır?

Bu *müsilaj* ın organik düşmanı var mıdır? Yoksa bir 
Tasarım mıdır?

Deniz dibindeki canlı türlerinin ve sedimantasyonun 
kıta sahanlığı tespitinde önemli olduğu göz önünde 
tutulursa, kıta sahanlığı sorunumuz olan ülkelerle ili-
şiklerimiz nasıl etkilenecektir? (Birleşmiş Milletler De-
niz Hukuku Sözleşmesi kapsamında Birleşmiş Milletler 
Kıta Sahanlığı Sınırları Komisyonu “Commission on the 
Limits of the Continental Shelf (CLCS)”  Sediment ka-
lınlığının %1’e kadar uzandığı alanı kıta sahanlığı olarak 
kabul ediyor).

Bu konu pek çok bilim disiplinin bir arada çalışmasını 
gerektiren bir durum gibi gözüküyor.
Başta Biyoloji, Deniz Bilimleri ,Tıp, Toksikoloji, KBRN,Je-
opolitik, Hukuk, İstihbarat, Ekonomi, Kimya ve yazama-
dığımız daha pek çok disiplin

2000’de Marmara Denizi ile ilgili bir sempozyum yapıl-
mış müsilaj hiç geçmemiş. 
Marmara Denizi’nde 2007’de yaşanan müsilaj olayın-
dan sonra yapılan 2010’daki Marmara Denizi Sempoz-
yumu’nda dört bildiri yapılmış, 2015’deki sempozyum-
da sadece 1 bildiri yapılmış, 2017’deki 3. Sempozyumda 
ise sadece kelime olarak bir kere geçmiş.

Görünüyor ki bu olay eğer bir tasarımsa hazırlıklı ol-
madığımız bir Biyolojik saldırıyla karşı karşıya olabilir 
miyiz?

Klasik KBRN bakış açısında ele alınan Şarbon , Çiçek gibi 
bakteri ve virüslerin yanında acaba parazitler, mantar-
lar, tek hücrelilere karşı da savunma sistemleri geliştire-
bilecek alt yapıyı oluşturabilecek miyiz?

Dedik ya bunların hepsi Komplo şeysi



62 63WWW.KAMUSEN.ORG.TR

Yazar-Yönetmen 
Emrah BEKÇİ

Ahmed Midhat
Muallim Naci ve Z Kuşağımız

Kitaplar ve dergiler günümüzde teknolojinin 
hızla ilerlemesiyle birlikte ilgi alanını kaybet-
meye başladı. Bu gidiş tefekkür dünyamızın 
sığlaşması, sistemin üretmiş olduğu dijital 
ve görsel malzemeleri tüketmelerine neden 
olmakta. ‘Z Kuşağı’ dediğimiz günümüzdeki 
teknolojiye doğmuş olan nesil ise kitapları ve 
dergileri ‘diploma kazanma’ aracı olarak 
görmekte. Yapılan araştırmalar ileriki zaman 
diliminde kitapların fazlaca gelecek nesiller 
tarafından kullanılmayacağına işaret etmek-
te. Kitapların yerini ise sosyal medya, kısa 
video içerikleri ve bizim kuşağın tabiri ile 
“saçma sapan” bir sürü gereksiz içerik işgal 
etmekte.

 Makalemin başlığı olan “Ahmed Mid-
hat ve Muallim Naci” Z kuşağının çok uzak 
olduğu; ama çok yakın olması gereken ki-
şiler. Günümüz eğitim sisteminde, sayısal eği-
tim yüzdesel olarak müfredatta azaltılmış, ye-

rini sözsel eğitimin yüzdelik oranı artırılmıştır. 
Bu vaziyette dahi biraz önce isimlerini yazmış 
olduğum münevverlerimiz sadece (O da belki) 
isim olarak geçtiğine inanmaktayım. Kısacası 
gençlik ve atiyi oluşturacak emanetçilerimiz 
bu değerlerimizden habersizler. Bu hata ise 
bizlerin ve eğitim-öğretimi diploma odaklı sis-
temleştiren, diplomalı ruhsuz yönetici eğit-
menlerin.

 Konumuza gelecek olur isek, yıllardır 
Ahmed Midhat Efendi hakkında detaylı bir 
makale kaleme almak istemişimdir. Nasip bu-
güne ve “Kamu-Türk Dergisi” sayfalarına 
oldu. Ahmed Midhat Efendi’nin yanı sıra Mu-
allim Naci’yi de tanımış olacağız ve “Mektup”, 
evet mektup konusunda ilintili bir bilgi verece-
ğim iki isimden ilki Ahmed Midhat Efendi…

Kendisini tanıyalım:

1844’te İstanbul’da doğdu. 28 Aralık 
1912’de İstanbul’da yaşamını yitirdi. İstan-
bul Mısır Çarşısı esnafından Hacı Süleyman 
Ağa’nın oğlu. Babasını küçük yaşta kaybetti. 
1854’te Vidin’de bulunan ağabeyi Hafız Ali 
Ağa’nın yanına gönderildi. Eğitimine bura-
da başladı. 1857’de ailesi ile İstanbul’a dön-
dü. Mısır Çarşısı’nda bir aktarın yanına çırak 
verildi. Ağabeyinin yanında çalıştığı Mithad 
Paşa’nın yanına girdi. Mithad Paşa 1861’da 
Niş Valiliği’ne atanınca ağabeyi ile Niş’e gitti. 
Rüşdiyeyi orada bitirdi. Rusçuk’da Tuna Vila-
yeti Kalemi’ne memur olarak girdi. Çalışkan-

lığı ile Mithad Paşa’nın gözüne girdi. Paşa ona 
kendi adını verdi. Bu arada özel dersler alarak 
Fransızca’sını ilerletti. 1866’da çevirmen ola-
rak gittiği Sofya’da evlendi.

Tuna Gazetesi’nin başyazarı oldu. 
1869’da Mithad Paşa ile Bağdat’a gitti. Vilayet 
matbaası ve resmi vilayet gazetesi Zevra’nın 
müdürlüğünü yaptı. İlk kitabı olan Hece-i 
Evvel adlı ders kitabını burada yazdı.

1871’da ağabeyi ölünce İstanbul’a dön-
dü. Tahtakale’deki evinin altına küçük bir mat-
baa kurarak kendi kitaplarını basmaya başladı. 
Bir yandan da Basiret gazetesine yazılar yazdı. 

1872’da Namık Kemal ile tanıştı. Devir 
ve Bedir isimli iki gazete çıkardı. Bu gazeteler 
kapatılınca Dağarcık ve Kırkambar dergilerini 
yayınladı. Bu dergilerde çıkan yazılar nedeniy-
le Namık Kemal, Ebüzziya Tevfik gibi yazar-
larla birlikte Rodos’a sürgüne gönderildi. 3 yıl 
kaldığı Rodos’ta Medrese-i Süleymaniye isim-
li bir okul açıp ders verdi. V. Murad’ın affıyla 
1876’da İstanbul’a döndü.

1876’da İttihat Gazetesi’ni yayınlama-

ya başladı. Muhalif tutumunu yumuşatarak II. 
Abdülhamid’e yakınlaştı. Devletin resmi gaze-
tesi Takvim-i Vakayi ve devletin basımevi olan 
Matbaa-i Amire’nin müdürlüğüne atandı. Mit-
had Paşa davasında paşanın aleyhine tanıklık 
yaptı. 1878’de Osmanlı Sarayı’nın desteğiyle 
Tercüman-ı Hakikat gazetesini kurdu. 1888’de 
İsveç’te toplanan Müsteşrikler Kongresi’ne 
katıldı. 1895’te Meclis-i Umur-ı Sıhhiye ikinci 
reisi oldu. Aynı yıl Sabah gazetesinde yayın-
lanan “Dekadanlar” başlıklı yazısıyla Servet-i 
Fünun’u eleştirdi. Sanat ve edebiyat çevreleri-
nin tepkisini çekti. Yazarlığı bırakmak zorunda 
kaldı. Ölümüne kadar Darülfünun’da dünya 
tarihi ve dinler tarihi dersleri verdi, hayır ku-
rumlarında çalıştı.

Edebi / Sanatçı Kişiliği:

Ahmet Midhat’ın yazı faaliyetinin bu-
gün için en önemli cephesi roman ve hikaye-
ciliğidir.

Ahmet Midhat; Ahbar-ı Asara Tamim-i 
Enzar adlı kitabında batıda roman türünün or-
taya çıkışını,gelişimini, mevcut durumunu ve 
özellikle de tenkidin hangi bağlamlarda olması 
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gerektiğini çok yönlü bir bakış açısıyla ele al-
mıştır.

Ahmet Midhat, ilk romanlarında özel-
likle batılı yazarları örnek almıştır.

Devri içinde “hace-i evvel” unvanı ile 
anılan A. Midhat Efendi, geniş halk kitlesini 
gözeterek didaktik eserler verme yoluna gittiği 
için halkın rahatlıkla anlayabileceği “sade dil” 
kullanmayı tercih etmiştir.

Dille birlikte üslubundaki sadelik dik-
kat çeker. Hatta bu, özensizliğe kadar varır.

Yazdıklarında ders verme amacı taşı-
ması sebebiyle eserlerinin sonunda genellikle 
bir “kıssadan hisse” çıkarma özelliği söz ko-
nusudur.

Ahmet Midhat Efendi’nin romanların-
da olay örgüsü, sadece bir kahramanın serüve-
ni üzerine kurulmaz. Birden çok kahramanın 
serüveni, birbirinin içine geçecek şekilde dü-
zenlenir. Birden çok metin halkası, çekirdek 
bir öykü veya olay etrafında kurgulanır.

Realist ve natüralistlerden gelen bir 
dikkatle karakterlerin yetiştiği ve bulunduğu 
çevre ile karakterler arasında ilgi kurulur.

Bazı eserlerinde olağanüstü tiplere de rast-
lanır.

A. Midhat Efendi’nin eserlerinin sonunda 
iyilerin mutluluğa kavuşması kötüle-
rin cezalandırılması toplumcu (sosyal) 
edebiyat anlayışına bağlanmasıyla 
açıklanmıştır.

Batı romanları arasında çok beğendiği 
eserler olduğunda hemen onlara karşı bir ben-
zerini yazma yoluna giden Ahmet Midhat, ken-
disinden sonra gelen Hüseyin Rahmi Gürpınar 
gibi “popülist” bazı sanatkârlar üzerinde de et-
kili olmuştur.

Sık sık okuyucuya “Ey kari!”, “Ey 
karie!” diye seslenir. Okuyuculara anlatılan 
mesele hakkında bilgi ve görüşlerini söyler 
veya onların fikirlerini sorar. Bu tarz anlatım, 
meddahların başvurduğu bir anlatım tekniği-
dir. Ahmet Midhat Efendi de meddahlar gibi 
okuyucunun dikkatini anlatılan konu üzerinde 
toplayabilmek için onlarla diyalog kurma yo-
lunu seçer. Ahmet Midhat Efendi, hikâye ve 
romanlarının kimi bölümlerinde zaman zaman 
kendine de seslenir.

Yazar/ anlatıcı, olay örgüsünün akışına sık 
sık karışır.

Ahmet Midhat Efendi, edebi yönü güçlü 
eserler kaleme almak yerine öğretici eserler 
yazmayı tercih etmiştir.

Ahmet Midhat Efendi, devrinde moda olan 

birçok edebi akımın etkisinde kalmıştır. İlk 
eserlerini romantizmin, daha sonraki eserle-
rinde ise realizmin ve natüralizmin etkisinde 
kalmıştır. Eserleri bir bütün olarak değerlendi-
rildiğinde hayatının sonuna kadar romantizmin 
etkisinden sıyrılamadığı görülür.

Eserlerinin birçoğu kronolojik olarak Tan-
zimat’ın ikinci döneminde kaleme alınmıştır 
fakat sanat anlayışı bakımından birinci döneme 
daha uygundur.

Ahmet Midhat, romanlarını 1874- 1910 ta-
rihleri arasında kaleme almıştır.

Ahmet Midhat Efendi tenkid konusunda 
da döneminin önemli isimleri arasındadır. Ser-
vet-i Fünün kuşağını hedef alarak kaleme al-
dığı meşhur “Dekadanlar” adlı yazısı edebiya-
tımızın en meşhur edebi tartışmalarından biri 
olarak kültür tarihimizde yer almıştır.

“Müsabaka-i Kalemiyye: İkram-ı Aklam” 
adlı yazısı ile Türk edebiyatında ilk kez “kla-
sikler” konusu ele alınmış ve bu konu aydınla-
rın tartışmasına açılmıştır.

Gazetecilik ve dergicilikle ilgilenmiştir.

Müşahedat adlı eseri natüralist anlayışa 
sahip en önemli eseridir. İyimser bir natüralist 
anlayışı temsil eder bu eser.

Bahtiyarlık adlı romanı köy ve kent yaşa-
mını karşılaştıran bir eserdir. Köy olgusu o dö-
nemde ilk kez realist bir bakışla “toplumsal bir 
unsur” olarak değerlendirilmiştir.

İlk romanı Hasan Mellah yahut Sır içinde 
Esrar’dır. Son romanı Jöntürk’tür. Jöntürk adlı 
romanı 1908 Meşrutiyet’ini ele alır.

Felatun Bey ile Rakım Efendi romanı yan-
lış batılılaşma konusu üzerine kaleme alınmış 
en meşhur eserlerdendir.

Teehhül adlı eseri Şinasi’nin Şair Evlenme-
si ile aynı konuyu işlemesi açısından önemlidir.

Sanatçı Çengi adlı eserini “Don Kişot etki-
sinde yazılmıştır” şeklinde takdim etmiştir.

Ahmet Cevdet Paşa’nın kızı ve Türk edebi-
yatındaki ilk kadın romancı olan Fatma Aliye 
Hanım ile Hayal ve Hakikat adlı ortaklaşa bir 

roman çalışması mevcuttur.

Şinasi›nin Durub-ı Emsal-i Osmaniyye 
adlı eserindeki on sekiz atasözünü öyküleşti-
rerek bunları “Durub-ı Emsal-i OsmaniyyeHi-
kemiyyatının Ahkamını Tasvir” başlığı altında 
yayımlamıştır.

Ahmet Midhat Efendi Önemli İlkleri:

Esaret adlı eserinde kölelik konusu ilk defa ele 
alınmıştır.

Tanzimat kuşağı içerisinde “materyalizm” ko-
nusunu detaylıca ele alan ilk yazardır. Dağar-
cık adlı dergide çıkan yazılarında bu konuyu 
da işlemiştir.

Esrar-ı Cinayat adlı eseri Türk edebiyatındaki 
ilk polisiye roman örneğidir.

Hasan Mellah, Hüseyin Fellah adlı eserleri 
Tanzimat dönemindeki ilk macera romanları-
dır.

Ahmet Midhat Tarafından Çıkarılan Gaze-
teler:

Tercüman-ı Hakikat: En önemli gazetesidir. 
Hüseyin Rahmi, Ahmet Rasim, Muallim Naci 
gazetenin yazarları arasındadır.

Bedir: 13 sayı yayımlanmıştır sadece.

Devir: Bu gazetede daha ilk sayısında kapatıl-
mıştır.

Ahmet Midhat Tarafından Çıkarılan Dergi-
ler:

Dağarcık: Bu dergide çıkan yazısından dolayı 
sürgüne gönderilmiştir. Felsefi içerikli yazıları 
bu dergide yayımlanmıştır.

Kırkambar: Sürgün sırasında bir başka adla çı-
karılmış bir dergidir.

Ahmet Midhat Efendi’nin Eserleri /Roman-
ları:
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Hasan Mellâhyâhud Sır İçinde Esrar (1874)

Dünyaya İkinci Geliş yâhud İstanbul’da Neler 
Olmuş (1874)

Hüseyin Fellah (1875)

Felatun Bey ile Rakım Efendi (1875)

Karı-Koca Masalı (1875)

Paris’de Bir Türk (1876)

Çengi (1877) (oyun)

Süleyman Musûlî (1877)

Yeryüzünde Bir Melek (1879)

Henüz On Yedi Yaşında (1881)

Karnaval (1881)

Amiral Bing (1881)

Vah! (1882)

Acâib-i Âlem (1882)

Dürdâne Hanım (1882)

Esrâr-ı Cinâyât (1884)

Cellâd (1884)

Volter Yirmi Yaşında (1884)

Hayret (1885)

Cinli Han (1885)

Çingene (1886)

Demir Bey yâhudİnkişâf-ı Esrâr (1887)

Fennî Bir Roman Yâhud Amerika Doktorları 
(1888)

Haydut Montari (1888)

Arnavutlar-Solyotlar (1888)

Gürcü Kızı yâhud İntikam (1888)

Nedâmet mi? Heyhât (1889)

Rikaldayâhut Amerika’da Vahşet Âlemi (1889)

AleksandrStradella (1889)

Şeytankaya Tılsımı (1889)

Müşâhedât (1890)

Ahmed Metin ve Şîrzât (1891)

Bir Acîbe-i Saydiyye (1894)

Taaffüf (1895)

Gönüllü (1896)

Eski Mektûblar (1897)

Mesâil-i Muğlaka (1898)

Altın Âşıkları (1899)

Hikmet-i Peder (1900)

Jön Türkler (1910)

Öyküleri:

Kıssadan Hisse (1870)

Letâif-i rivayet

Suni’fiZann(1870)

Gençlik (1870)

Esâret (1870)

Teehhül (1870)

Felsefe-i Zenân (1870)

Gönül (1870)

Mihnetkeşân (1870)

Firkat (1870)

Yeniçeriler (1871)

Ölüm Allâhın Emri (1873)

Bir Gerçek Hikâye (1876)

Bir Fitnekâr (1876)

Nasîb (1877)
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Çifte İntikam (1887)

Para (1887)

Kısmetinde Olanın Kaşığında Çıkar (1887)

Diplomalı Kız (1890)

DolabdanTemâşâ (1890)

İki Hud’akâr (1893)

Emânetçi Sıdkı (1893)

Cankurtaranlar (1893)

Ana-Kız (1893)

Oyunları (Tiyatro- Piyes):

Eyvah (oyun, 1871)

Açık Baş (oyun, 1874)

Ahz-ı Sar yahut Avrupa’nın Eski Medeniyeti 
(1874)

Zuhur-ı Osmaniyan (1877)

Çengi (1877)

Çerkeş Özdenler (1884)

Fürs-i Kadim’de Bir Facia yahut Siyavuş 
(oyun, 1884)

Dil Kitapları:

Durub-ı Emsal-i Osmaniye Hekimiyatının Ah-
valini Tasvif (1871)

Tarih:

Kâinat (15 kitap, 1871-1881)

Üss-i İnkilab (2 cilt, tarih 1877-1878)

Tarih-i Umumi (2 cilt, 1878-1879)

Mufassal Tarih-i Kurun-ı Cedide (3 cilt, 1886-
1888)

Tedris-i Tarih-i Edyan (1913)

Tedris-i Tarih-i Umumi (1913)

Makale – Mektup:

Menfâ (1877)

Zübdet-ülHakayık (anı-belge, 1878)

Ekonomi-Politik (1879)

Müntehabat-ı Tercüman-ı Hakikat (3 cilt, 
1883)

Arnavudlar ve Solyotlar (1888)

Müntehebat-ı AhmedMithad (3 cilt, 1889)

Halla-ü Ukad (mektuplar, 1890)

Ruhbilim:

Nevm ve Hâlât-ı Nevm (1881)

İlhamat ve Tagligat (1885)

 Gelelim Muallim Naci Efendi’ye. 
Kendisini tanıyalım:

 1850’de İstanbul’da doğdu. 13 Nisan 
1893’te İstanbul’da yaşamını yitirdi. Dilin ya-
lınlaştırılmasını savunan Tanzimat Dönemi’nin 
önemli şair ve yazarı. Asıl adı Ömer. 7 yaşın-
dayken babasını kaybetti. Varna’ya dayısının 
yanına gönderildi. Orada medrese öğrenimi 
gördü. Bir yandan da Arapça, Farsça, Fransız-
ca ve hat öğrendi. “Hulusî” mahlasıyla yazılar 
yazdı. Bir süre Varna Rüştiyesi’nde öğretmen-
lik yaptı. Said Paşa’nın özel kâtibi olarak Ru-
meli ve Anadolu’nun birçok kentini dolaştı.

İlk şiirlerini «Nacî” mahlasıyla 
1867’den başlayarak yazdı. Küçük yaşlardan 
itibaren şiire ilgi duyan Muallim Naci, döne-
min önemli gazetelerinden biri olan Tercü-
man-ı Hakikat’e gönderdiği şiir ve yazılarla 
edebiyat dünyasına ilk adımlarını atmıştır. 
Muallim Naci, bu dönemden sonra basın haya-
tındaki faaliyetleri ile adından söz ettirecektir. 
Geçen zamanla birlikte Muallim Naci, Ahmet 
Mithat Efendi’nin ısrarları üzerine Tercüman-ı 
Hakiat gazetesinin edebiyat kısmının yönetme-

ni olmuştur.

Tercüman-ı Hakikat’ten sonra Şeyh 
Vasfi ve Necib Nadir ileİmdadü’lMidad adlı 
bir gazete çıkarırlar. Daha sonra sırasıyla Sa-
adet, Teavün-i Aklami Mürüvvet gazetelerinde 
yazı hayatına devam etmiştir. Muallim Naci 
ayrıca tek başına 58 sayı Mecmua-i Muallim 
adlı bir dergi çıkarmıştır.

Muallim Naci’nin Edebi Kişiliği:

Tanzimat sonrası Türk edebiyatının 
ikinci kuşağı içerisinde yer alan şair, yetişme 
tarzı ve zevk bakımından klasik edebiyat (Di-
van edebiyatı) anlayışı dairesinde yer almak-
tadır.

Ziya Paşa gibi klasik şiiri iyi bilen, 
özellikle şekil ve zevk bakımından bu edebi-
yata geniş olarak dayanan Muallim Nâci, tam 
anlamı ile klasik şiire bağlı kalmamıştır.

Sanat hayatının ilerleyen döneminde 
Batı edebiyatını tanıdıkça Batı tecrübesi ve Ba-
tılı anlayış çerçevesinde klasik şiiri yenileme 
çabası içerisinde değerlendirilmektedir.

1883’te AhmedMithad Efendi’nin öne-
risiyle Tercüman-ı Hakikat gazetesinin edebi-
yat sayfasını yönetmeye başladı.

“Mesud-ı Harabî” takma adıyla yayın-
ladığı aruzla yazılmış gazelleriyle ün yaptı.

1884’te AhmedMithad’ın kızıyla 
evlendi. Kayınpederi tarafından Tercüman-ı 
Hakikat›i eski edebiyat yanlılarının sözcüsü 
durumuna getirmekle suçlanınca istifa etti.

Yazılarını, Saadet, Tarik, Mürüvvet, 
Mirsad, İmdadü›lMidad gazeteleriyle, kendi 
çıkardığı Mecmua-i Muallim dergisinde sür-
dürdü.

Galatasaray Lisesi ve Mekteb-i Hu-
kuk’ta edebiyat dersleri verdi.

Aruzla ve divan edebiyatının hemen her 
türünde yazdığı şiirler yüzünden eski edebiya-
tın temsilcisi sayıldı. Ama yeni edebiyata karşı 
çıkan, eskiyi savunan bir yazar olmadı, divan 
şiiri kurallarını da tam olarak uygulamadı.

Eleştirilerini dilbilgisi ve aruz kuralla-
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rına bağlı kalınması noktasında yoğunlaştırdı.

Recaizade Mahmut Ekrem ve çevresin-
deki genç şairlerle giriştiği tartışmalar, döne-
minde Türk edebiyatına yeni bir soluk getirdi.

Servet-i Fünun yazarlarını önemli ölçü-
de etkiledi.

Edebiyat tarihi ve sözlük çalışmalarıyla 
da ilgi çekti.

Victor Hugo, SullyPrudhomme, Alfred 
de Musset ve Emile Zola’danTürkçe’ye çevi-
riler yaptı.

Şiirle İlgili Görüşleri:

Şiir, en beliğ sözdür.

Şiirde vezin ve kafiye hataları 
olmamalıdır.

Şiirde hayal unsuru çok iyi 
kullanılmalıdır. Çünkü hayal hakikati 
süsler.

Şair, ilerleyen ve gelişen bilimsel 
verilerden faydalanmalıdır.

Bir edebiyatçının asıl vazifesi, milletin 
fikirlerini terbiye etmek ve yükseltme-
ye çalışmaktır.

Şair, şiirde hicve ve hezeliyata sıcak 
bakmaz.

Harabatiliğe hoş bakmaz.

Türk şairinin Arap ve Acem edebiyat-
larından yararlanması gerektiğini savu-
nur.

Milli bir bakış açısı taşımalı, milli ka-
raktere aykırı eserleri çevirip taklit et-
memelidir.

“Köylü Kızların Şarkısı” adlı eseri köy 
yaşamından bahseden ilk önemli şiir 
olarak kabul görmüştür.

Muallim Nâci halk edebiyatını bayağı 
bulmuş, çok fazla değer vermemiştir.

Şiir Kitapları:

Ateş-pâre

Şerâre

Füruzân

Sünbüle

Yadigâr-ı Nâci

Terkîb-i Bend

Mirât-ı Bedâyî

Manzum Destanlar:

Gazi Ertuğrul Bey

Musa Bin Ebu’l Gazan yahut Hamiyyet

Roman:

Mehmed Muzaffer Mecmuası

Tiyatro:

Heder

Mektup:

Yazmış Bulundum

İntikad

Muhaberât ve Muhaverât

Hatıra:

Ömer’in Çocukluğu

Eleştiri:

Demdeme

Dil Çalışmaları:

Lügat-i Nacî Kamus-i Osmanî

Edebiyat-İnceleme Araştırma

lstılahât-ı Edebîyye

Yukarıda kısa olarak kimliklerinden 
bahsetmiş olduğum AhmedMidhat Efendi ile 
Muallim Naci’yi vermiş olduğum bilgilerden 
elbet meraklıları bilecektir. Yalnız her yazarın 
ve edebiyatçının yazım kişiliğinin yanında, 
gerçekte var olan kişiliği vardır. Bu kişiliği 
ancak yüz yüze tanıştığımız ve vakit geçirdi-
ğimiz zaman anlaya bilir. Gerçekten o kişiyi 
tanımış ola biliriz.

Ya da kişinin mahrem denecek derece-
de yazmış olduğu mektuplarından kişilik ana-
lizi yapa biliriz. İşte tam bu noktada, Giresun 
Üniversitesi Yönetim Kurulu Üyesi, Türk Dili 
ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı Başkanı, Gire-
sun Yazarlar Birliği Başkanı Sayın Prof. Dr. 
Nâzım Elmas HocayıTemmuz ayı içerisinde 
üniversitede ziyaret ettiğimde, AhmedMidhat 
Efendi ile Muallim Naci’nin mahrem mektup-
larını tercüme ettiğini ve kitap haline getirdiği-
ni söylemesi üzerine, şahsi kütüphaneme imza-
lı olarak “Muhaberat ve Muhaverat” isimli 
eserini hediye etti.Eseri tüm duyarlı ve ha-
yalleri olan kitap severlere tavsiye ederim. 
Eseri okuyan kitap severlere okumaları bi-
tince bir de en sevdiğine mektup yazmasını 
öneririm. Böylelikle sistemin hayallerimizi 
ne kadar dumura uğrattığını da görmüş ola-
caktır.

Şahsım eseri okuduğumda, AhmedMi-
dhat Efendi ile Muallim Naci arasında birbir-
lerine karşılıklı olarak yazmış oldukları büyük 
nezaket ve hayal gücü gerektiren mektuplara 
şahitlik ettim.

Hayal gücü çok yüksek olan bu iki in-
san, milli edebiyatımıza büyük katkılar sunan 
abide şahsiyetler. Peki soru şu: günümüzde 
Z kuşağı dahil, bu kuşağı yetiştiren koca koca 
diplomalı hocalarımızdan ülkemizde aynı 
ölçüde kalem oynatan kaç edibimiz var?

Sualimin cevabını vicdanınızın sesi-
ne arz ediyorum.

Şahsi cevabım şöyle olacaktır: ha-
yalleri ve mektup yazmaya zihninde birikimi 
olmayan bir kuşak ve nesli yetiştiren eğitici-
lerimiz, havanda su dövmektedirler. Gelece-
ğimizi teminat altına alacak çocuklarımızı bir 
tarla gibi düşünür isek, inşaat işi ile ilgilenen 

kişilere tohum ektirmiş, tarımla ilgilenmeleri 
için görevlendirmiş sayılırız.

Çocuklar bir tarla ise; toprak ise, 
toprağı seven ve toprakla hayalleri olan çiftçi-
lerimizin ellerine bırakır isek, o topraktan genç 
Ahmed Midhat Efendiler, Muallim Naci’ler fi-
lizlenir. Aksi halde hormonlu birçok ürün, 
ayrık otuyla bir paketlenip hem toplumu 
kanser eder hem de devleti.

Unutmayalım devlet ancak, hayalleri 
olan kuşakla nefes alır…

Z Kuşağına hayaller aşılayalım! Na-
sıl mı? Okuyarak, severek okutarak!

Saygılarımla
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 7 Şubat 1988 doğumlu Mübariz İbrahimov, 
2005 yılında Azerbaycan İçişleri Bakanlığı’na bağlı Özel 
Kuvvetler Bölüğü’nde askerlik hizmetini yaparak 2007 
yılında terhis oldu. 2 yıl sivil hayatında çalıştıktan sonra 
2009 yılı Ağustos ayında Uzman Çavuş olarak Ordu’ya 
katılmıştır. Kendi isteği ile Azerbaycan Karabağ cephe-
sindeki, sınır birliğine atanmıştır…

 19 Haziran 2010 tarihinde gece saat 23.30 ci-
varında Mübariz İbrahimov kimseye haber vermeden, 
sadece “Şehit olursam üzülmeyin. Vatan sağolsun” diye 
bir mektup bırakarak tek başına 1km mayın döşeli sı-
nırı aşarak, Ermenistan Silahlı Kuvvetleri’nin bulunduğu 
karakola baskın düzenler. 45 Ermeni asker ve subayını 

öldürür. Ermeni destek kuvvetleri ile 5 saat, Ermeni si-
lah ve mühimmatını kullanarak çarpışır.

 Mübariz sabaha karşı şehit olur. Azerbaycan 
Devleti, Uzman Çavuş Mübariz İbrahimov’u milli kahra-
man ilan eder.

 Ermenistan ise bu bozgun karşısında sınırdaki 
tüm komuta kademesini değiştirir. Yaşadıkları bu şok 
hezimetten dolayı şehit Mübariz’in cenazesini Azer-
baycan Devleti’ne 2 aydır teslim etmemiştir.
Ermeniler, Mübariz’in cesedinden bile korkmuşlar ki el-
lerini bağlamışlar ve cesedi üzerinde yaptıkları hakaret-
leri Rus internet sayfalarında yayınlamışlardır.

O sadece Azerbaycan’ın değil Türk dünyasının milli kahramanı…

MÜBARİZ İBRAHİMOV

O GECE…
Tarih 19 Haziran 2010; saat gecenin on bir buçuğu. Mü-
bariz kalktı yavaşça, kimselere haber vermeden, ardında 
sadece “Şehit düşersem üzülmeyin. Vatan sağolsun!” 
diye kısacık bir mektup bırakarak ailesine, bir başına 
mayın döşeli sınırı aştı, Ermenistan Silahlı Kuvvetle-
ri’nin karakoluna baskın düzenledi ve 45 askerle subayı 
öldürdü; gelen takviye kuvvetleriyle beş saat karakolda 
ele geçirdiği cephane ve silahları kullanarak savaştı. 
Gün doğarken süngü taktı, cephanesi bitmişti çünkü ve 
Allah Allah diyerek saldırdı... Şehit düştü!

Azerbaycan Devleti, Uzman Çavuş Mübariz İbrahimov’u 
milli kahraman ilan etti. Ermenistan Ordusu, bir kişinin 
gerçekleştirdiği bu saldırı sonucu sınırdaki tüm komuta 
kademesini değiştirdi. Mübariz’in cesedini iki ay sonra, 
o da elleri bağlı olarak teslim etti. Dirisinden olduğunca 
ölüsünden de mi korkmuşlardı ne!!

Mübariz’in babası o günün sabahını şöyle anlatmıştı:
“O gün sabah erken saatlerde aradılar beni. Oğlumun 
evde olup olmadığını sordular. Silah ve cephane alarak 
birliğinden ayrıldığını bildirdiler. “Ben oğlumu bilirim; 
sınıra doğru gidin” dedim. Daha sonra mektubunu 
bulmuşlar...”

Mübariz İbrahimov kimdir? 

Mübariz İbrahimov, 7 Şubat 1988’de Aliabad’da doğdu. 1994 
yılında Aliabad köyü Şehit M. Piriyev İlkokulu’nda başlayıp 
2005 yılında lise öğretimini tamamladı. Askerliğini, Azerbay-
can İçişleri Bakanlığı’na bağlı Özel Kuvvetler Birliğinde 2007 
yılında Çavuş rütbesiyle tamamladı. Bir müddet sivil olarak ça-
lışan İbrahimov, 2009 yılının ağustos ayında Astsubay Çavuş 
oldu. Mübariz İbrahimov, 19 Haziran 2010 tarihinde gece saat 
23.30 civarında kimseye haber vermeden, sadece “Şehit olur-
sam üzülmeyin. Vatan sağ olsun.” diye bir mektup bırakarak tek 
başına mayın döşeli sınırı aşarak, Ermenistan Silahlı Kuvvetle-
ri’nin bulunduğu karakola baskın düzenledi.
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Ilgar 
SULEYMANOV

Tarihte Ahıska
Ahıska bölgesi, çok eski devirlerden beri, insanların 
topluluk hâlinde yaşadığı bir bölgedir. Milâttan önce  
Hurriler, Urartular, Kimmerler ve Sakalar buralara hakim 
olmuş ve yaşamışlardır. Bu bölgede Türk iskanının kesin 
tarihi bilinmese de Büyük İskender zamanında bölgede 
Bun-Türk ve Kıpçak Türkleri’nin yaşadığı bilinmektedir. 
Kıpçaklar ve Bun-Türkler Ahıska bölgesinde yaşayan 
yerli ahalinin adıdır. 

1268’de İlhanlı Devleti zamanında Kıpçak Atabek sü-
lalesi burada hükümet kurmuş ve bu hükümet İlhanlı 

devletine, daha sonra Sefevi devletine bağlı kalarak 310 
yıl ayakta kalmıştır. Günümüzde Ardahan ilimizin Po-
sof ilçesinde bulunan Cak Kalesi, Kıpçak Atabeklerden 
kalmadır. 

1578 yılında Lala Mustafa Paşa öncülüğünde Kafasya’ya 
gelen Osmanl ordusu, Hazar denizine kadar olan yerleri 
fethederek Osmanlı Devletine katmıştır. Bununla birlik-
te Ahıska bölgesi de Osmanlı Devleti hakimiyeti altına 
girmiştir. Ahıska şehri Osmanlı’nın bu bölgede kurduğu 
Çıldır Eyaletinin başkenti oldu. 

Ölümüne sürgünün 
77. yıldönümü

AHISKA TÜRKLERİ

250 sene Osmanlı Devleti yönetiminde kalan Ahıska, 
1828 yılında Osmanlı-Rus Savaşı sonrasında imzala-
nan Edirne Antlaşması’yla Çarlık Rusya’nın eline geçti. 
Bu savaşta Ahıska halkı yediden yetmişe savaşta kor-
kusuzca  iştırak etmiş ve Osmanlı’ya ne kadar bağlı ol-
duğunu bir daha göstermiştir. Rus askeri kaynaklarında 
Ahıska halkının kahramanlıklarını şu ifadelerle yer al-
maktadır. 

“Ahıska erkeklerinin yiğitlik ve fedakarlığını tasvir etmek 
lazım değildir. Onlar o esnada hiçbir yerde misli ve me-
nendi görülmemiş bir tarzda ateşe atılan kadınlarını ha-
tırlamak hadisenin tasvirine kafidir. Türk kadınları elle-
rinde silahlarla aslanlar gibi hücum ederek muharebede 
sebat ediyorlardı. Çaresiz kalan gaziyeler Ruslara teslim 
olmamak ve esaret altında kalmamak için kendilerini 
diri diri yangın alevleri içine atıyorlardı.” 

Ahıska Rusların eline geçtikten  sonra halk şairi devrin 
padışahı Sultan Mahmuda şiirle dile getirmiş şikayetini;

“ Ahıska gül idi gitti
Bir ehli dil idi gitti
Söyleyin Sultan Mahmud’a
İstanbul kilidi gitti.”

1930’lu yıllarda başlayan baskı ve şiddet döneminde 
binlerce aydın ve din adamları zindana atılarak işken-
celere maruz kaldı ve idam edildi. Stalinin desteği ile 
Ahıska Türkleri’nin büyük bir bölümünün soyadı zorla 
Gürcüceye çevrilmiştir. 1938 Sovyet Anayasasının kabü-
lünden sonra bu bölgedeki Türkler kayıtlara Azerbaycan, 
dilleri Azerbaycan dili olarak geçilmiştir. 1940 yılında ise 
resmi dil Gürcüce olmuştur. Sovyetler Birliği’nin Gürcü 
kökenli diktatörü Stalin, yaptığı zulüm ve işkencelerle 
dünya tarihinin zalim isimler listesine adını yazdırmıştır. 

1944 Sürgünü
II. Dünya Savaşına kadar askere alınmayan Ahıska Türk-
leri, savaş başlayınca eli silah tutan 40.000 civarında 
genç, silahaltına alınarak Almanlarla savaşmak üzere 
cepheye gönderilmiştir. Geride kalan kız, gelin ve yaş-
lılar dahil herkesi Ahıska Borcom demiryolu inşaatında 
çalıştırdılar. Devlet Savunma Komitesi’nin 31 Temmuz 
1944 tarihinde 6279 sayılı kararıyla Ahıska Türkleri’ni 
topyekün sürgüne gönderilecekti. Çocuklarının cephe-
den geleceği tren yolunun yapımında zor şartlara rağ-
men çalışan halk, kendi yaptıkları tren yolunda sürgüne 
gönderileceğini bilmiyordu. Ve o kara gün geldi. Bir mil-
letin başına gelebilecek en korkunç, akıl almaz, acıma-
sız ve insanlık dışı bir trajedi, Ahıska Türkleri’nin başına 
gelmiştir. 1944yılı Kasım ayının 14’ünü 15’ne bağlayan 
gece saat 12’de askeri zorlukla evinden zorla çıkarılan 
halk, kendilerinin yaptıkları demiryolu hattıyla hayvan 
vagonlarına bindirilerek Orta Asya’ya ( Özbekistan, Ka-
zakistan ve Kırgızistan)’a sürüldü. 

Ahıska Türkleri sürülürken onlara; “Sizi Alman tehlike-
sinden korumak için başka yerlere geçici olarak gönde-
riyoruz, en kısa zamanda topraklarınıza geri döneceksi-
niz” diye bilerek yanlış bilgi vermişlerdir. 
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Bu ölüm yolculuk, ortalama bir ay sürdü. Yollarda açlık, 
soğuk ve hastalıklarla mücadele eden binlerce insan 
yollarda öldü. Cesedleri yol kenarlarına sepilerek kurda 
kuşa yem edildi. Geride kalan aileler, Kazakistan, Kırgı-
zistan ve Özbekistana yerleştirildi. Yerleştirildikleri yer-
lerde toplam 12 yıl özel-sıkı rejime tabi tutuldular.

1945’te Almanlar’ın yenilgisiyle neticelenen II. Dün-
ya Savaşında 40.000 Ahıska Türkü askerinden ancak 
15.000 geri dönebilmiştir. Geri kalan 25.000’ni bu 
savaşta ölmüştür. Çoğu sakat ve yaralı kalarak dönen 
Ahıska Türkleri köylerine döndüklerinde kimseyi bula-
madılar. Onlar vatan için savaşırken, köyde bıraktıkları 
aileleri sürgüne gönderilmişti. Askerden dönenler aylar-
ca ailelerini aramak zorunda kaldılar. Bazıları da  “kimin 
için ve ne için şavaştıklarını” sorgulamaya başlamaları 
üzerine kısa sürede tutuklanarak Sibirya’ya sürgüne 
gönderildiler.

1953’te Stalin’in ölümünden sonra Sovyetler Birliğin’de 
bir rahatlama hissedildi. 1956’da Kuruşçev’in Komunist 
Partisinin 20. Kurultayında yaptığı açıklamadan son-
ra sürgünde bulunan Karaçay, Balkar, Çeçen, İnguş ve 
Kalmuklar kendi ülkelerine yeniden dönme imkanı tanı-

mıştır. Kırım Türkleri ve Ahıska Türkleri bu uygulama dı-
şında kalmıştır. Üstelik bunların eski vatanlarına ziyaret 
etmeleri de yasaklanmıştır. 31 Ekim 1956 yılında Yük-
sek Sovyet, gizli polis teşkilatının kontürolünde devam 
eden sıkı yönetim rejmini kaldırdı. Sıkı yönetim kalk-
tıktan sonra, Ahıska Türkleri vatan dışında istedikleri 
yere gidebilme özgürlüğünü elde etmiş oldu. Bir çoğuda 
vatana gitmek için Ahıska’ya yakın olan Azerbaycan’a 
yerleşmişlerdir. 

FERGANA OLAYLARI
Ahıska Türkleri’nin sürgünü bununla bitmemişti. 25 Ma-
yısta başlayıp 6 Haziran’a kadar Özbekistan’ın Fergana 
Vilayetine bağlı Margilan, Taşlak, Kokand, Kuvasay ve 
Ahunbabayev ilçelerinde Ahıska Türklerine karşı saldı-
rılar gerçekleştirildi. Bu saldırılar sonucu resmi kayıtlara 
göre; 112 kişi ölmüş 1032 kişi de yaralanmıştır. 850’den 
fazla ev yakılıp dağıtılmıştır. Böylece ikinci kere geçici 
sürgüne tabi tutuluan 17.000 Ahıskalı Türk Rusya’nın 
Kursk, Orlov, Belgorod, Krasnodar, Rastov, Stavropol 
regionlarına yerleştirilmiştir. Halen Eski Sovyet ülkele-
rinde dağınık halde yaşayan Ahıska Türkleri’nin yaşam 
belirsizliği devam etmektedir. 

Diyap Ağa, Erzurum Kongresi’ne katılmış, 
daha sonra Tunceli Milletvekili olarak An-
kara’ya TBMM’ye gelmiş, Türkmen kökenli 
bir aşiret reisidir.

Milli mücadelede Atatürk’e inanmış, güvenmiş, ona tam 
destek vermiştir. Çoğumuz onu Atatürk’le olan resimle-
rinden de hatırlayabiliriz. Göğsüne kadar aksakallı, başı 
poşulu, keskin bakışlı, 60-65 yaşlarında oldukça iriyarı 
bir şahsiyet. Az ama öz konuşan biri.

Atatürk Diyap Ağa’ya özel bir ilgi gösterir. Çoğu kişi An-
kara’da Cumhuriyet’e giden süreçte Gazi Mustafa Ke-
mal’in yakın ilgisini, sevgisini kazanamamışken, Diyap 
Ağa’yı Gazi’nin arabasında, onunla yan yana Ankara 
sokaklarında dolaşırken çok gören olmuştur.

Gazi Mustafa Kemal, Diyap Ağa’nın her sözüne itibar 
eder, onu sever ve sayar. Diyap Ağa da ona inanır, milli 
mücadeleye gönülden bağlı biridir.

Düşmana karşı  bu toprakların yiğit insanlarından biri 
olarak göğsünü düşmana siper etmiş, beynini kurtuluş 
çarelerine adamıştır. Mustafa Kemal Paşa Sakarya Sa-
vaşı’na Başkomutan olarak katılmak üzere Ankara’dan 
ayrılınca Bakanlar Kurulu bir konu üzerinde görüşmeler 
yapar. Sorun, Büyük Millet Meclisi’nin düşman baskını-
na uğrama tehlikesi karşısında Ankara’dan Kayseri’ye 
taşınma meselesidir.

Bu konuda milletvekilleri görüş beyan ederler. Çoğu 
konuşmacı Kayseri’ye gitmeme konusunda mutabıktır. 
Ancak karar henüz alınmamıştır. Bu konuda son nok-
tayı Diyap Ağa koyar. O güne kadar Mecliste konuşma 
yapmak için hiç el kaldırmamış olan Diyap Ağa, o gün el 
kaldırıp Meclis Başkan Vekili Dr. Adnan Adıvar’dan söz 
ister. Herkes sus pus olmuş, merak içindedir; şimdiye 
kadar Meclis’te hiç konuşmayan Diyap Ağa acaba ne 
diyecektir?

Diyap Ağa ağır adımlarla kürsüye yanaşır. Meclisi iyice 
bir süzer, “Lafım kısadır,” der. “Biz buraya kaçmaya mı 
geldik, yoksa kavga ederek ölmeye mi?” Başka bir şey 
söylemez, kürsüden iner. Yerine geçer. Meclis alkıştan 
yıkılır. 

[Sn.Yrdc. Doç. Dr. Mustafa Tarakçı’nın Duruş isimli kitabı-
nın S, 119-120 Hiperlink Yay. Eyl 2010]

ERZURUM KONGRESİNE 
KATILAN DİYAP AĞA KİMDİR? 



YÖRÜK KELİMESİ
Yörük; yürü(mek), yörü(mek), kelimesinden türetilmiş-
tir. Bu haliyle, Yörük, “yürüyen”, “göçen”, “göçebe” veya 
“yarı göçebe” olarak yaşayan insan demektir.

Yörük, göçebe yaşam tarzını seçmiş insandır. Anado-
lu’da yaylak-kışlak hayatı yaşayan Türkmen aşiretleri 
için de kullanılır. 1990′lara kadar azalarak devam eden 
yörüklük geleneği günümüzde Orta ve Batı Toroslar’ da 
yaşayan 500 den fazla aile tarafından hala devam etti-
rilmektedir. Bu geleneğin gelecekte alternatif bir turizm 

anlayışı içinde değerlendirilerek yaşatılabilmesi için ça-
lışmalar yapılmaktadır.

Karagöl der ki: Yörüklük sadece yazın yaylak alanda kı-
şın şehirde geçirilen bir hayat tarzı değildir. Maddiyatçı-
lığı ve aidiyetliği reddeden, insanın ve doğanın birbiriyle 
uyum içinde yaşayabileceğini kanıtlayan, şehirde yaşa-
yan insanların rahatlığına ve sıradanlığına nazire yapar-
casına zor ama bir o kadar zevklidir.

Yörük Türkmenlerin aşireti olmaz, “oba”ları olur.

YÖRÜKLERİN TARİHİ
Yörükler Anadolu ve Rumeli’de göçebe olarak yaşayan, geçimlerini hayvancı-
lıkla sağlayan ve mevsimlere göre ova veya yaylalarda kurdukları çadırlarda 
oturan Oğuz Türklerine verilen addır. Bunlara, Türkmenler adı da verilir.

YÖRÜK KİMDİR?
Yörükler, atlı-göçebe Türk kültürüne uygun yaşantılarını 
diğer bir çok Türk topluluğuna göre daha uzun süre de-
vam ettiren ve yerleşik düzene nispeten yakın zaman-
larda geçen Türk topluluklarından birisidir. Bu hayat 
tarzı onların karakterlerine yansıyan ve onların temel 
özellikleri haline gelmiş bir takım hasletleri vardır. Me-
sela Yörükler hoşgörülü insanlardır. Sürekli olarak yer 
değiştirirler ve farklı anlayışa sahip bambaşka yaşantı 
tarzları olan insanlarla sürekli olarak karşılaşırlar. Bu 
durum onların daha hoşgörülü insanlar olmasını sağlar, 
çünkü onlarla barış içinde yaşamanın tek yolu hoşgö-
rüden geçer. Kendi hayat tarzlarını korumanın başkala-
rının hayat tarzına saygı duymakla mümkün olduğunu 
görmüşlerdir.

Yörükler yardımsever insanlardır. Yüksek yaylalarda çar-
şı pazardan uzak yaşadıkları için ihtiyaç duydukları şey-
leri yine başka yörüklerden karşılamak zorundadırlar. Bu 
mecburiyet onlara imece sistemini ve paylaşmayı çok 
iyi öğretmiştir.

Çalışkandırlar, hayatlarını yaylalarda sürdürmek ve daha 
rahat yaşamak için ihtiyaç duydukları şeyleri kendileri 
üretmek zorundadırlar. Bu yüzden her yörük obası as-
lında bir tür entegre fabrika gibi çalışır. Peynir, yağ, yo-
ğurt yaparlar, koyunlarından yün elde ederler, bu yün ile 
kilim, halı, çadır çulu, pantolonluk kumaş dokurlar, ka-
zak, eldiven, çorap gibi giysiler örerler, deriyi işler, post, 
çarık, çanta, peynir tuluğu yaparlar. Kısacası her yörük 
obası bağımsız bir ekonomik birimdir.

Yörükler temiz insanlardır, Bir kere hep su kenarında 
konaklarlar. Bu sadece kendileri ve hayvanları için içme 
suyu teminine yönelik bir şey değildir. Temizlik de bu 
seçimin en önemli sebeplerinden birisidir. Hijyen şartları 
göz önüne alındığında o zamanların en sağlıklı ortamla-
rı mikropların yayılma riskinin en az olduğu yüksek dağ 
başlarıydı. Çadırında kaynatılmış temiz bezler ve kay-
natılmış sıcak su kullanılarak doğum yaptırılan bir yörük 
gelini (geçmişin gelişmemiş sağlık şartları göz önüne 
alındığında) acaba gerçekten kötü şartlarda mı doğum 
yapıyordu.
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Yörükler özgürlüklerine de düşkündürler. Özgürlükleri 
için tehlike olarak gördükleri ev-bark, tarla-bahçe sahi-
bi olma işine hiç meyletmemişler, Anadolu’nun uçsuz 
bucaksız yaylalarında o pınar başı senin bu pınar başı 
benim dolaşıp durmuşlardır. yerleşmeleri için yapılan 
baskılara uzun süre direnmişlerdir. Yörükler bir süreli-
ğine de olsa yerleştirilseler dahi bir fırsatını bulup yine 
eski yaşantılarına dönmüşlerdir.
Çabalarının özeti şu dizededir:
Ferman Padişahınsa dağlar bizimdir.

Kurtuluş savaşında ülkemizi işgale yeltenen düşmana 
karşı Anadolu’da başlayan direniş hareketlerine hemen 

katılmışlar, bir çok şehitler vermişler ama Türk vatanse-
verliğinin en güzel örneklerini göstermişlerdir.

TARİHTEKİ YÖRÜK’LER
Osmanlı Türk Cihan Devleti, tüm Balkanlar’da elde ettiği 
topraklara sahip olunması için Türkmen/Yörükleri gön-
dermiş ve görevlendirmiştir.

Yörükler Anadolu ve Rumeli’de göçebe olarak yaşayan, 
geçimlerini hayvancılıkla sağlayan ve mevsimlere göre 
ova veya yaylalarda kurdukları çadırlarda oturan Oğuz 
Türklerine verilen addır. Bunlara, Türkmenler adı da ve-
rilir. “Cesur, muhârip, iyi yürüyen, eli ayağı sağlam” gibi 
mânâları ifade eden “Yörük” kelimesi yerine, “yürük” 
kelimesi de kullanılır. Umumî olarak konar-göçer hayat 
yaşayan bütün topluluklar için kullanılan bu ad, daha 
çok yarı-göçebe Oğuz boyları için alem (özel ad) olmuş-
tur.

Anadolu’nun Türkleştirilmesi sırasında, Oğuz boyla-
rı, Anadolu topraklarının her tarafına yayıldı. Bir kısmı 
yerleşik hayata geçerek Türkmen adını aldı, bir kısmı 
da yarı-göçebe hayatını sürdürüp Yörük ismiyle anıldı. 
Osmanlıların Rumeli’ye geçişinden sonra, Yörüklerin 
önemli bir bölümü de Rumeli’ye göç ettirildi.

Yörükler’in başlıca geçim kaynakları koyun ve keçi idi 
çünkü göç sırasında küçükbaş hayvanlarla yer değiştir-
mek daha kolaydır. Yörük aşiretleri ve obaları isimlerin-
de genellikle “Karakeçili”, “Sarıkeçili” gibi koyun ve keçi 
sözcüklerini barındırırlar.

OSMANLI VE YÖRÜKLER
Yürükler için, hükümet tarafından sık sık kanunlar ve 
hükümler çıkarıldı. Osmanlı idaresi, Yürüklerden otuz ki-
şilik gruplar düzenleyerek, her 3 kişilik gruba “Ocak” adı-
nı verdi. Ocaklar içinde de “nöbetli”, “eşkinci”, “yamaklı” 
gibi görevliler belirlendi. Savaş sırasında, Yürüklerden 
geri hizmet kişileri olarak yararlanıldı. Bunların görevleri 
topları çekmek, top döküm işlerinde işçilik yapmak, kale 
duvarları inşa etmek, cami, vakıf gibi devlet tarafından 
yaptırılan binalarda çalışmak, donanmada kürek çek-
mekti. Ayrıca kalelerde muhafızlık yaparlardı.

Osmanlı Devleti, Rumeli’de yaşayan Yürükleri hükü-
mete bağlamak için, kendilerine “Rumeli Fatihlerinin 
Çocukları” unvanını verdi. Rumeli Yürükleri, 19. yüzyılın 

sonlarında tamamen göçebelikten uzaklaşarak, halkla 
kaynaştılar ve köyler kurdular. Anadolu Yürükleri 16 ve 
17. yüzyıllarda Mersin’e yerleştiler. Yazları yaylalara çı-
kıp hayvancılık ve odunculuk yaptılar. Kışları İçel, Teke, 
Alaiye dolaylarında oturan Yürükler, hırsızlık ve soygun-
culuk yaptıkları gerekçesiyle Kıbrıs’a sürüldüler. Daha 
sonra geri dönmelerine izin verildi ve bir bölümü Aydın, 
Manisa, Kütahya dolaylarına yerleşti; bir bölümü de Çu-
kurova’da Tahtacı aşiretlerine karıştılar.
(yorukkulturu.wordpress.com)
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DOĞU TÜRKİSTAN İPEK 
YOLU’NUN MAHZUN ÜLKESİ
Doğu Türkistan gerçeği, dünyanın ve Türkiye’nin gör-
mezden geldiği, görse de siyasi çıkarlar uğruna feda 
ettiği bir gerçek. Dini, milli ve kültürel köklerinden ko-
partılmak istenen ve gözlerini açtığı andan itibaren 
“Sincanlı” olduğuna inandırılmaya çalışılan bir tutsaklar 
ülkesi Doğu Türkistan.

Doğu Türkistanlılar Kur’an okuduklarında dayak yiyor, 
Kur’an öğrenmek istediklerinde hapse giriyorlar. Daha 
doğmadan yasaklarla karşılaşıyor, eğer devlet tarafın-
dan “fazlalık” olarak addedilirlerse annelerinin karın-
larından zorla çıkartılıp öldürülüyorlar. Kendi dillerini, 

tarihlerini öğrenme hakları yok. İstedikleri üniversiteye 
girmek, istedikleri işte çalışmak onlar için hayalden de 
imkansız. Hayatlarının her aşamasında kimlikleri so-
ruluyor onlara. Aidiyetleri sorgulanıyor, üstelik sorgu-
lanmakla da kalmıyor, kendilerinden çalınıp yerine bir 
başkası konmaya çalışıyor.

Suçları bir hak talep etmekse, bunun bedelini fazlasıy-
la ödüyorlar. Hesapsızca işkence görüyor, hapislerde 
ölüme terk ediliyorlar. Hapis hayatından ve dolayısıyla 
işkenceden evlerine dönenlerse normal hayatlarına bir 
daha asla dönemiyorlar: Çünkü artık ya psikolojik bo-
zukluk ya da fiziksel sakatlıkla yaşamak zorunda kalı-
yorlar.

Katil Çin yakıyor, yıkıyor, öldürüyor, dünya seyrediyor…

DOĞU TÜRKİSTAN UNUTULMASIN

Doğu Türkistanlılar Kur’an okuduklarında dayak yiyor, Kur’an öğrenmek istediklerinde hapse giri-
yorlar. Daha doğmadan yasaklarla karşılaşıyor, eğer devlet tarafından “fazlalık” olarak addedilir-
lerse annelerinin karınlarından zorla çıkartılıp öldürülüyorlar.

ÇİN İSTİLASINDAKİ TÜRKİSTAN
Doğu Türkistan’ın Çin için vazgeçilmez olmasının stra-
tejik ve ekonomik pek çok sebebi vardır. Üstelik Çin’in 
Doğu Türkistan’a duyduğu ilginin geçmişi bundan bin-
lerce yıl öncesine dayanmaktadır. Tarih boyunca Tür-
kistan toprakları sık sık Çin istilasına uğramış, bazen 
ülkenin tamamı bazen de topraklarının bir kısmı işgal 
altına girmiştir.

Günümüzde hala devam eden son Çin işgali ise 1700’lü 
yılların ortalarında başlamıştı. 17. ve 18. yüzyılda Doğu 
Türkistan’da yaşanan iç savaşlar hem halkın birlik ve 
beraberliğini zedelemiş, hem de devletin gücünü za-
yıflatmıştı. Aynı dönemde Çin’de Mançular iktidarı ele 
geçirmiş ve Mançu Hanedanlığı dönemi başlamıştı. 
Mançu hükümdarlığı boyunca, Doğu Türkistan’ı merkezi 
yönetimin atadığı valiler ve memurlar idare etti. 1911 
yılında Mançu Çin İmparatorluğu yıkılıp, yerine Kuo-
mintang Partisi’nin lideri Sun Yat Sen önderliğindeki Çin 
Cumhuriyeti kurulduğunda, Doğu Türkistan halen esa-
ret altındaydı.

1931’DE BAĞIMSIZLIK İLANI…
Kuomintang rejiminin Doğu Türkistan halkına yaptığı 
işkence ve zulüm, 1931 yılında halkın ayaklanarak ba-
ğımsızlık ilan etmesi ile sonuçlandı. Bu zamana kadar 
Doğu Türkistan Müslümanları dönemin siyasi koşulla-
rını göz önünde bulundurarak herhangi bir bağımsızlık 
girişiminde bulunmaktan kaçınmışlardı. Çünkü Doğu 
Türkistan toprakları üzerine plan kuran yalnız Çinliler 
değildi. Sovyet Rusya da bu sahayı ele geçirmek için fır-
sat kolluyordu. Bu durumun farkında olan ve komünist 
Rusya’nın Batı Türkistan Müslümanlarına yaptığı ezi-
yete şahit olan Doğu Türkistan halkı da, komünistlerin 
denetimi altına girmektense mevcut durumu muhafaza 
etmeyi tercih etmişti. Nitekim, 1931’deki bağımsızlık gi-

rişimi Doğu Türkistanlı Müslümanları, endişe ettikleri bu 
tehditle yüzyüze bıraktı. Çin, ancak komünist Rusya’nın 
desteği ile bu girişimi bastırabildi ve ülkenin büyük kıs-
mı Sovyetler’in denetimine geçti.

ÇİN VE SOVYET’İN KİRLİ İŞBİRLİĞİ…
Bu ilginç sonuç, bir dizi gelişmenin ardından ortaya 
çıktı: Doğu Türkistan isyanını tek başına bastıramaya-
cağını anlayan Çin, Sovyetler Birliği ile gizli bir anlaşma 
imzalamıştı. Bu gizli anlaşma uyarınca, Ruslardan silah 
ve askeri destek sağladı. Ancak buna rağmen Müslü-
manların bağımsızlık hareketinin bastırılması mümkün 
olmadı. 1933’de Kızıl Ordu karadan Doğu Türkistan’a gi-
rerek Müslüman kuvvetleri mağlup etti. 

DOĞU TÜRKİSTAN’DA SOVYET KATLİAMLARI…
1934-37 arasında ardı ardına yaşanan savaşlardan son-
ra Doğu Türkistan fiilen Sovyetlerin hakimiyetine girdi. 
Sovyet Cumhuriyetlerinde yaşanan işkence ve eziyet-
lerin benzerleri Doğu Türkistan Müslümanlarına da ya-
pıldı. Müslümanlar Kızıl Ordu birliklerince toplu olarak 
katledildi, camiler ve mescitler yıkıldı, kadınlar tecavüze 
uğradı.
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Bu sırada başlayan II. Dünya Savaşı ile birlikte Ruslar 
askerlerini Doğu Türkistan’dan çektiler. Öte yandan Mil-
liyetçi Çin hükümeti de, Mao’nun komünist gerillaları ile 
ülkenin çeşitli bölgelerinde devam eden savaşı kaybe-
derek, Formoza (Tayvan)’ya çekildi. Çin toprakları ise 
komünist rejime teslim oldu ve tabi Doğu Türkistan’da...
Bu süreç içerisinde Doğu Türkistan halkı bir kez daha 
bağımsızlık girişiminde bulundu ve 1944 yılında Bağım-
sız Doğu Türkistan Cumhuriyeti kuruldu. Ne var ki Doğu 
Türkistan Cumhuriyeti’nin ömrü 1949 yılında Çin’de Ma-
o’nun iktidarı ele geçirmesi ile son buldu.

Dünya bir komünist partinin iktidarı ele geçirişine ilk 
kez Rusya’da tanıklık etti. Rusya’nın hakimiyeti altın-
daki Batı Türkistan (Kazak, Özbek, Kırgız, Türkmen ve 
Tacik) toprakları ile sınırı olan ve bu ülkelerle tarihi, dini, 
etnik ve kültürel bağa sahip Doğu Türkistan Müslüman-
ları da bölgedeki gelişmeleri yakından takip ediyorlardı. 
Özellikle, merhum İsa Yusuf Alptekin gibi, Batı Türkis-
tan topraklarında görev yapıp komünist Rus zulmüne 
bizzat şahit olanlar, hem Çin hükümetini hem de Doğu 
Türkistan Müslümanlarını komünizm tehlikesine karşı 
uyarıyorlardı. Çünkü komünistler genel bir taktik olarak, 
iktidara gelene kadar eşitlik, sosyal adalet, milletlerin 
özgürlüğü gibi kavramlardan bahsediyorlar, ancak sıra 
uygulamaya gelince durum değişiyordu. Eşitliğin yerini 
politbüro diktası, sosyal adaletin yerini sömürü, özgür-
lüklerin yerini ise sürgünler, işkenceler, toplama kamp-
ları ve toplu katliamlar alıyordu.

KATİL MAO’NUN ZULÜMLERİ…
Nitekim aynı gelişmeler Doğu Türkistan’da da yaşandı. 
İktidarı ele geçirmeden önce 1945’de gerçekleştirilen 
7. Kongre’de Mao, komünistlerin, iktidarı ele geçirince 
farklı etnik kökenlere kendi geleceklerini tayin etme ve 
kendi kendini yönetme hakkını vereceğini deklare etti.23 
Ancak iktidara gelir gelmez, önceden verdiği sözleri bir 
anda gözardı etti ve “Sincan iki bin yıldır Çin’in ayrılmaz 
bir parçasıdır, bu nedenle Çin’i federe devletlere bölme-
nin hiçbir manası yoktur. Bu talep tarihe ve sosyalizme 
düşmanlık anlamına gelir” açıklamasını yaptı.

Ardından baskı ve zulüm başladı. İlk olarak, Mao ile 
görüşmek üzere yola çıkan Doğu Türkistan Cumhuriye-
ti’nin önde gelen liderleri esrarengiz bir uçak kazasında 
hayatlarını kaybettiler. Daha sonra da Doğu Türkistan’ı 
kendi toprağı olarak gören ve elinden bırakmak isteme-
yen Kızıl Çin hükümeti, Müslüman halka karşı acımasız 

bir soykırıma girişti. İlk savaş Müslümanların inançları-
na karşıydı. Dini eğitim veren tüm okullar kapatıldı, din 
adamları tutuklandı, büyük kısmı da öldürüldü. Cami-
lere Mao’nun resimleri ve Komünist Parti’nin bayrakları 
asıldı ve Müslümanlara bu resim ve bayraklara saygı 
gösterilerinde bulunmaları emredildi. Müslümanların 
bir kısmı Pan-Türkist, bir kısmı da Pan-İslamist oldukları 
gerekçesi ile gözaltına alınıyor ve idam ediliyordu. Toplu 
sürgünler ise zulmün bir diğer yüzüydü. Yurtlarından sü-
rülen Müslümanların bir kısmı zorlu iklim şartları nedeni 
ile yolda hayatlarını kaybetti. 1949-1952 yılları arasın-
da 2.800.000, 1952-1957 yılları arasında 3.509.000, 
1958-1960 yılları arasında 6.700.000, 1961-1965 yılları 
arasında 13.300.000 Doğu Türkistan Müslüman’ı çeşitli 
yollarla öldürüldü.

Müslümanlar bir yandan sistemli olarak katledilirken, 
bir yandan da onların yerlerine Çinliler yerleştirilmek-
te, böylece Müslümanların kendi toprakları üzerinde 
hak iddia etmeleri engellenmeye çalışılmaktaydı. Doğu 
Türkistan’ı bir Çin eyaleti haline getirmek isteyen Ma-
oist rejimin bir diğer yöntemi ise zorunlu kürtajla “aile 
planlaması”ydı. Ve bugün aynı senaryo, aynı vahşet de-
vam ediyor. Katil Çin yakıyor, yıkıyor, öldürüyor, Türkiye 
seyrediyor… 


