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UMUTLAR
BAÞKA BAHARA

Talip GEYLAN
talipgeylan@turkegitimsen.org.tr

Siyasi çizgilerini, toplumun dini ve manevi hassasi-
yetlerinden referans alarak oluþturan politik olu-
þumlar, neredeyse çeyrek asýrdýr baþörtüsü meselesini
vitrinlerinin en güzide köþesinde teþhir ediyorlar.
Bunlarýn her faaliyetinin önünde, “Baþörtüsü” bir
sancak gibi yürütülüyor. Türk toplumunun dini
hassasiyetlerini ve maðdur olana karþý müþfik tavrýný
çok iyi tahlil eden bu tipler, baþta baþörtüsü olmak
üzere bir çok deðerimizi sömürmekten, zerre kadar
bile utanmadan, geri durmuyorlar. Bunlar çözüm
merciinde olsalar bile hiç oralý olmuyorlar. Çünkü
biliyorlar ki, suni sorunlarýn oluþturduðu perde kalk-
týðýnda; kalite düzeyleri, donanýmlarý ve vizyonlarý
ortaya çýkacak. Ýþte bu zaafiyette boðulmamak için
milletimizin beraberliðini sabote etmek pahasýna
sömürmeye devam ediyorlar.
Öte yandan, ideolojik olarak kendini yenileyemeyen,
iddialarý ve savunduklarýyla zamanýn gerisinde kalan
bir diðer kutup daha var ki; onlar için de baþörtüsü ve
bir takým manevi deðerlerimiz bulunmaz politik meta
olarak kullanýlmaktadýr. Bunlar için de toplumun
hissiyatý, inançlarý ve sevdikleri hiç önemli deðildir.
Çünkü onlarýn projelerinin, politikalarýnýn ve hedef-
lerinin ekseninde toplumun beklentileri yoktur.
Bunun kaygýsýný taþýmazlar. Bunlar için baþörtüsü
masum bir talep deðildir; bir rejim meselesidir.
Rejimin sahibi olan(!) bu siyasetçilerimize göre
baþörtüsü kullanan çok tehlikeli bir güruh “hurra”
nidalarýyla rejimi deðiþtirmeye, devleti ele geçirmeye
koþmaktadýr! Tabi buna kendileri de inanmýyor. Fakat
politik varlýklarýný devam ettirmek için, bir takým
toplum kesimleri üzerinde sanal korkular yaratarak,
kendilerine duyulan aidiyeti canlý tutmaya çalýþmak-
tadýrlar. Yaptýklarýnýn, toplumun birliðini ve huzu-
runu dinamitlediðini gördükleri halde…
Ýþte seyretmekten býktýðýmýz fakat inatla ve kamu-
oyunu kustururcasýna önümüze yeniden sürülecek
olan filmin özeti bundan ibaret.
Türk Eðitim-Sen olarak yýllardýr söylediðimiz gibi
yine çaðrýda bulunuyoruz: Baþörtüsünü bir inanç ya
da bir rejim meselesi olarak ele almayýn. Reþit yaþa
ulaþmýþ, özgür düþünme yetisine sahip olmuþ
gençlerimizi bilimden ve aydýnlanmadan mahrum
býrakmayýn. Bu problemi, bir eðitim meselesi olarak
deðerlendirin ve gençlerimizin eðitim hakkýnýn
önündeki bu engeli kaldýrýn.

Baþlarken...

Türk kamuoyu büyük bir sevinçle ümitlenmiþti…
Bir kýsým vatandaþlarýmýzýn eðitim haklarýný kullan-
malarý önünde engel teþkil eden baþörtüsü sorunu,
nihayet ortadan kalkýyordu. Türkiye Büyük Millet
Meclisi'nin 23. Dönem milletvekilleri, milletin
samimi hesapsýz hassasiyet ve beklentilerine cevap
verecek yasal düzenlemeyi gerçekleþtirmiþlerdi.
Ancak ümitler boþa çýktý. CHP ve DSP millet-
vekillerinin baþvurusu vesilesiyle konuyu gündemine
alan Anayasa Mahkemesi, “9 Þubat 2008 günlü 5735
sayýlý Türkiye Cumhuriyeti Anayasasý'nýn bazý
maddelerinde deðiþiklik yapýlmasýna dair Kanun'un
1. ve 2. maddeleri, Anayasa'nýn 2, 4. ve 148.
maddeleri gözetilerek iptal edilmiþtir. Ayrýca yürür-
lüðü de durdurulmuþtur.” þeklinde aldýðý kararla filmi
yine en baþa döndürdü.
Mahkemenin maksadýný ve gerekçelerini yorum-
lamak istemiyorum. Çünkü bu tür yaklaþýmlarýn
yargýnýn onurunu rencide edeceðini ve toplumun
adalete olan güvenini olumsuz etkileyeceðini düþü-
nüyorum. Tarafsýz ve adil yargý sisteminin güveni-
lirliliðinin, toplumun tüm kesimleri tarafýndan has-
sasiyetle korunmasý gerektiðine inanýyorum. Tabii ki,
bu hassasiyetin en üst düzeyde ve öncelikle, aldýklarý
kararlarla, yargý mensuplarýnca hissedilmesi gerek-
tiðini de belirtmeden geçemeyeceðim. Dedik ya film
en baþa döndürüldü. Ýþte yeniden gösterime sunulan
bu filmin içeriðini kamuoyumuz çok iyi biliyor...
Ülkemizde baþörtüsü konusu; ucuz politikalarla,
üretmeden ve kýsa yoldan siyaseten yol almak isteyen
siyasetçilerimizin ve her fýrsatý toplumsal ayrýþ- Umutlar baþka bahara…

týrmalar için deðerlendiren unsurlarýn öncelikli
malzemelerinden ola gelmiþtir. Toplumumuz için
pahasý ve bedeli ne olursa olsun...
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GENEL BAÞKANIMIZ
ÝSMAÝL KONCUK ÝLE

Sýnýf Geçme Üzerine

Okullarýmýzdaki disiplin vakalarýndaki bariz
artýþ kamuoyunun dikkatinden kaçmamaktadýr.
Ortaöðretim Kurumlarý Sýnýf Geçme ve Sýnav
Yönetmeliði'nde yapýlan deðiþikliðin bu anlamda
okullarýmýzdaki huzur ortamýna ne gibi etkileri
olabilir?

“Hatýrlanacaðý üzere, 
Ortaöðretim Kurumlarý Sýnýf Geçme ve Sýnav Yönetmeliði'nin
deðiþeceði kamuoyunda duyulduktan sonra 
Türk Eðitim-Sen olarak çok ciddi tepkiler ortaya koyduk. 
Çünkü, ihtiyaçlar doðrultusunda yapýlan sýnýf geçme sistemi ve 
bu sistemin getirdiði yenilikler okullarýmýzda yýllardýr 
yaþanan disiplinsizliði önleyebilirdi.”

atýrlanacaðý üzere, Ortaöðretim Kurumlarý
Sýnýf Geçme ve Sýnav Yönetmeliði'nin
deðiþeceði kamuoyunda duyulduktan sonraH

Türk Eðitim-Sen olarak çok ciddi tepkiler ortaya
koyduk. Çünkü, ihtiyaçlar doðrultusunda yapýlan
sýnýf geçme sistemi ve bu sistemin getirdiði yenilikler
okullarýmýzda yýllardýr yaþanan disiplinsizliði önle-
yebilirdi. Bu nedenle sýnýf geçme yönetmeliðinin
deðiþtirilmesi gerekiyordu ancak, deðiþiklik bu
þekilde yapýlmamalýydý. Daha önce bir üst sýnýfa
sorumlu geçebilmek için üç ders sýnýrý varken, bu yeni
yönetmelikle birlikte toplam ders sayýsý beþe
çýkarýldý. Bu düzenleme disiplinsizliði artýrabilecek
bir durumdur. Biz þunu da söylemiyoruz, kimse yanlýþ
anlamasýn. Çünkü zaman zaman bu açýklamalarýmýza
birtakým tenkitlerde geliyor. “Öðrenciler sýnýfta mý
kalsýn” deniyor.

Asla biz öðrencilerin sýnýfta kalmasýndan yana
deðiliz. Ancak, eðitimde en önemli materyal öðret-
mendir. Öðretmeni bu süreçten çekerseniz, geriye bir
þey kalmaz. O halde öðretmenin sýnýf geçmede etki-
sini artýrmamýz lazým. Öðrenci baþarýsýnýn artmasý,
okullarýmýzda disiplinsizliðin ortadan kaldýrýlmasý ve
kaliteli eðitim-öðretim saðlanabilmesi için öðretmen 
etkinliðinin mutlaka artýrýlmasý lazýmdýr. Bu nedenle 
öðretmen etkinliðinin artýrýlmasý, sýnýf geçme
sisteminde temel metod olarak görülmelidir. Ancak
Milli Eðitim Bakanlýðý bu þansý bugün itibariyle
kaçýrmýþtýr. Bundan sonra mevcut sýnýf geçme
yönetmeliði itibariyle bütün sorumluluklarýn vebali
eðitimi yönlendiren AKP iktidarýna ve Milli Eðitim
Bakaný Hüseyin ÇELÝK'e aittir. Çünkü orta-
öðretimimiz ciddi sýkýntýlar içindedir. Üzülerek þahit 
oluyoruz ki, þiddet olaylarý almýþ baþýný gidiyor,
öðrenci öðrenciye, öðretmene yönelik þiddet
uyguluyor. Þiddetle mücadele sadece polisiye
tedbirlerle olacak bir þey deðildir. Bu konuda ailelerin
ve okulda öðretmenlerin de aktif ve müdahil olmalarý
gerekmektedir. Öðretmenin bu sürece olumlu
müdahalede bulunabilmesi için de öðrencileri

Söyl ieþ

TÜRK EÐÝTÝM-SEN SÖYLEÞÝ
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üzerinde yönlendirici etki gücüne sahip olmasý la-
zýmdýr. Dolayýsýyla sýnýf geçme sisteminin öðretmeni
etkisiz kýlacak içerikten uzak olmasý gerekmektedir.
Ýyi niyetle yetkilileri ikaz ediyoruz ki, mevcut düzen-
lemenin okullardaki ve gençlerimiz arasýndaki þiddeti
körükleyeceði çok açýktýr.Ama maalesef Milli Eðitim
Bakanlýðý bunu görmemiþtir.

Size göre bu deðiþikliðin amacý nedir? Yani MEB
hangi düþünceyle böyle bir deðiþikliðe ihtiyaç
duymuþ olabilir? Bu gerekçeler size göre geçerli
midir?

Maalesef ülke yönetimimizin genelinde olduðu gibi
MEB'de de þöyle bir anlayýþ hakim: Yüz binlerce
öðretmenin ve on binlerce okul yöneticisinin, yani
eðitimin uygulayýcýsý olan eðitim çalýþanlarýnýn
önemi yok. MEB milyonlarca öðrencinin ve
dolayýsýyla ülkemizin geleceðini ilgilendiren böy-
lesine önemli bir deðiþiklik için onlarýn görüþlerini
almaya bile gerek duymuyor. Eðitimcileri ve eðitimle
ilgili kesimleri ikna edecek geçerli gerekçeler ortaya 
koymaya gerek bile duymuyor ki; zaten kamuoyuna
bu anlamda bilinen somut bir gerekçe de sunulmuþ
deðildir.
Biliyorsunuz liseler 4 yýla çýkarýldý. Liselerin 4 yýla
çýkarýlmasý sebebiyle önümüzdeki yýllarda ilköðre-
timden gelen öðrencileri kaydedebilecek sýnýf bul-
makta zorlanacaðýz. Yani bu çocuklarýmýzý ikame
edecek derslikleri yapamadýk. Milli Eðitim Bakanlýðý
3 yýl önce gerçekleþtirmiþ olduðu liselerin 4 yýla
çýkarýlma uygulamasýndan sonra maalesef bu yeni
sistemin getirebileceði yeni derslik yükünü bir türlü
hesap edemedi, ihtiyacý karþýlayacak düzenlemeleri
gerçekleþtiremedi. Korkarým ki, önümüzdeki yýllarda
ilköðretimden gelen öðrencileri, kaydedebileceðimiz
lise bulmak güç olacaktýr. Daha önce lise birinci
sýnýflarda baþarý oraný yüze 40 oranýndaydý, çok
düþüktü. Lise birinci sýnýflarýn bu þekilde yýðýlmasý
sebebiyle geriden gelenlere yer açýlamamasý, sanýrým
Milli Eðitim Bakanlýðý'ný böyle bir tedbire yöneltti.

Bakanlýk, sýnýf geçmeyi daha kolay hale getirmek
mecburiyetinde hissetti. Ancak, yýllardýr bir tedbir
ortaya koymayarak; derslik yapmak yerine, fiziki
imkanlarý artýrmak yerine, sýnýf geçme sisteminin
kolaylaþtýrýlmasý son derece büyük bir sorumsuzluk
örneðidir.
Unutulmamalýdýr ki, Milli Eðitim Bakanlýðý,
Türkiye'nin geleceðinde son derece önemli bir
fonksiyona sahiptir. Milli Eðitim Bakanlýðý diðer
bakanlýklara benzemez. MEB'in ortaya koyduðu
tedbirler, çalýþmalar ülkenin doðrudan geleceðiyle
ilgilidir. Bakanlýðýn sorumsuzluðu da bu noktadadýr.
Bu uygulama, öðrencilerimizi daha da disiplinsizliðe
yöneltecektir. Ayrýca öðrencilerin kafasýnda öðret-
menlerimizle ilgili þöyle bir þablon oluþacak:
“Öðretmen beni býraksa da önemli deðil. Nasýl olsa 5
dersten bir üst sýnýfa sorumlu geçebiliyorum. Lise
1'de üç dersten lise 2 ve lise 3'ten ikiþer dersten olmak
üzere toplam beþ dersten sorumlu geçebiliyorum.”
Bunlarýn yaný sýra öðrencilerimize üç sýnav hakký da
verildi. Biri Haziran ayýnda ortalama yükseltme ve
sorumluluk sýnavý, diðeri eylül ayýnda, üçüncüsü de
ikinci dönemin baþladýðý hafta yapýlacak olan
sorumluluk sýnavý. Sýnav sayýsýnýn artýrýlmasýný Türk
Eðitim-Sen olarak istemiþtik. Ancak sorumlu olarak
geçeceði ders sayýsýnýn artýrýlmasýnýn doðru olma-
yacaðýný ifade etmiþtik.
Bunun yerine sýnav sayýsýný artýrýn, hatta öðretmenler
kurulu kararý ile sýnýf geçme anlayýþýný da getirin,
daha önceden vardý bu biliyorsunuz. Yani öðrenci,
sýnýfýný geçerse, “disiplinli davrandým bu nedenle
öðretmenlerim beni sýnýfta býrakmadý” diyebilirdi.
Ýþte bu öðretmen etkinliðini artýrýcý bir tedbir olurdu. 
Böylece öðrencilerin sýnýfta kalmasýný zorlaþtýrmýþ
olurduk. Öðrencinin sýnýfýný geçip, geçmeyeceðine
öðretmenler karar vermiþ olurdu. Ancak Milli Eðitim
Bakanlýðý görüþlerimizi sýnav sayýsýný artýrmak hariç,
diðer yönüyle dikkate almadý, inþallah hayýrlý olur
ülke geleceði açýsýndan. Ancak bu uygulamanýn pek
bir hayýr getirmeyeceði de çok açýktýr.
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Öðretmenlerin ezici bir çoðunluðu bu deðiþiklik ile
kendilerinin “devre dýþý býrakýldýklarýný” düþün-
tedir. Eðitim çalýþanlarýnda oluþan bu kanaatin,
öðretmenlerin verimini olumsuz etkileyebileceðini
düþünüyor musunuz? Ayný þekilde, baþarýlý öðren-
cilerin de “nasýl olsa sýnýfta kalýnmýyor” gibi bir
düþünceyle motivasyonlarýnýn olumsuz etkilene-
bileceði görüþüne katýlýyor musunuz?
Ýnsan, toplumsal hayatýn bütünlüðü içerisinde yaþamýný
sürdürebilen bir varlýktýr. Çok zeki ya da çok çalýþkan
olan ve bireysel yetenekleri önde olan öðrencilerimizi,
çalýþma alýþkanlýðý olmayan 40 kiþilik bir sýnýfa alýn.
Zaman içerisinde bu öðrencilerimizin de doðal olarak
ciddi bir gevþeme içine girdiðini görürsünüz. Bu anlayýþ,
çalýþma alýþkanlýðý olan öðrencilerimizin motivas-
yonunu bozan bir anlayýþtýr. Yani baþarýlý ve çalýþkan
öðrenciyi motive etmesi gereken sistem, burada tam
tersi bir sonuca yol açmaktadýr. Pek tabii ki, baþarý
düzeyi ve çalýþma temposu yeterli olmayan öðrencilerin
de motivasyonu saðlanmalýdýr. Oysa ki bu deðiþiklik, bu
öðrencilerimiz için de daha kötü bir duruma yol
açmaktadýr. “Sýnýf geçmek” öðrenci için bir hedef ve
kriter olarak görülmelidir. Ama bu deðiþiklik bu kriteri
ortadan kaldýrmakta ve zaten sýnýfta kalmayacaðýný
bilen öðrenci bireysel hedefinden uzaklaþacaktýr.
Ayný þekilde, öðretmen motivasyonu bozulur mu?
Elbette… Öðretmen, karþýsýndaki kitlenin talep ve ilgisi
karþýsýnda daha istekli verimli çalýþýr. Karþýnýzdaki kitle
sizden bir talepte bulunmuyorsa, ne anlatýrsanýz anlatýn
önemsemiyorsa, böyle bir ortam, böyle bir anlayýþ
öðretmenin de motivasyonunu, baþarýsýný düþürür.
Öðretmenin etkisinin azaltýldýðý bir okulda, öðrenci-
öðretmen iliþkisinin düzeyinin istenen seviyede
olmayacaðý aþikardýr. Bu iliþki sevgi ve saygý esasýnda
yönlendirici bir mahiyette olmalýdýr. Fakat “devre
dýþý býrakýlmýþ” öðretmenin öðrenci üzerinde ne
derece yönlendirici olacaðý tartýþýlýr bir durumdur. Ýþte
bu yönüyle de getirilen bu yeni sistem yanlýþ ve eksik
olmuþtur diyoruz.

Sýnýf geçme sisteminde öðretmen etkisi ne kadar
olmalýdýr? Yapýlan bu deðiþikliðin bu anlamda
etkileri nasýl olacaktýr?

Öðretmen etkisi son derece önemlidir. Öðretmeni sadece
matematik öðreten, fizik, kimya, biyoloji öðreten bir
insan olmaktan farklý bir konuma sokmalýyýz. Öðret-
men, öðrencilerine hayat içerisinde bir duruþ gösterme-
sini öðretir öncelikle. Yani öðretmen adeta öðrenciye
kendi ruhunu üfler. Bu nedenle, öðretmenlerimizin
öðrenci üzerindeki aðýrlýðýný saðlamak þarttýr. Mekanik
olarak eðitim-öðretim yapýldýðýný düþünün, sadece
bilgisayarla öðrencinin bir þeyler öðrenmeye çalýþtýðýný

düþünün…
zaman. Öðretmenin farký, çocuða yanlýþ yaptýðý zaman,
onun nasýl bir yanlýþ olduðunu, ona gelecekteki hayatýný
nasýl etkileyeceðini izah etmesidir. Öðretmen rehberdir.
Öðretmen yol göstericidir. Öðretmen, sadece öðreten
deðildir. Bu nedenle öðretmen etkinliði eðitim-öðre-
timde asla vazgeçemeyeceðimiz temel þarttýr, eðitimin
omurgasýdýr diyebiliriz.

Ýþte öðretmenin farkýný hissedersiniz o

Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn bu derece önemli bir
deðiþikliði yaparken, eðitimin uygulayýcýsý olan
öðretmenlerle ve eðitim sendikalarýyla görüþme
gereðini bile duymamasýný nasýl deðerlendiriyor-
sunuz?
Bu ülkeyi yöneten insanlarýn yýllardýr ortaya koyduðu
anlayýþ maalesef bu. Ben yaptým, oldu anlayýþý. Yýllar-
dýr siyasi iktidarlarýn ortaya koymuþ olduðu bir tavýrdýr.
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Defalarca “bu ülkeyi beraberce yönetelim” dedik. “Biz
de sivil toplum örgütü olarak elimizi taþýn altýna
koyalým” dedik. Þimdi eðitim-öðretim alanýnda çok
ciddi tecrübesi, çok ciddi bilgi birikimi olan
sendikalardan istifa edilmemesi, görüþlerine yer
verilmemesi Türkiye'nin kaybýdýr. Bütün geliþmiþ
ülkelerde de yerleþen anlayýþ; temsilli demokrasiden
katýlýmcý demokrasiye geçiþtir. Siz bunu yapmaya-
caksýnýz, “ben yapacaðým” diyeceksiniz. Bütün
sorumluluðun altýna kendiniz gireceksiniz ancak, bu
konuda uzmanlaþmýþ kuruluþlarýn görüþlerini dikkate
almayacaksýnýz.

Bu ciddi bir kayýptýr. Milli Eðitim Bakanlýðý maalesef
yýllardýr sendikalarýmýzýn eðitim-öðretimle ilgili, eðitim
çalýþanlarýnýn geleceði ile ilgili taleplerine kulaklarýný
týkadý. Bir türlü bunlarla diyaloða geçmenin bu ülkenin 
faydasýna olduðunu düþünemedi. Umuyorum zaman
içerisinde beraber yönetebilmenin hazzýný, bu ülkeyi
yöneten iktidarlar da duyar, sivil toplum örgütlerinin
görüþlerine önem verir.
Size göre baþörtüsü meselesi hangi düzeyde ele
alýnmalýdýr? Anayasa Mahkemesi'nin yüksek-öðre-
nimde yaþanan baþörtüsü meselesini düzenleyen
kanunu iptal etmesini nasýl deðerlendiriyorsunuz?

Türk Eðitim-Sen olarak; baþörtüsü konusunun, bir
ideoloji ya da din meselesi olarak ele alýnmasýný ve
bunun üzerinden siyasi/ideolojik ayrýþmalara
gidilmesini ve bundan dolayý da politik nemalanma aracý
haline getirilmesini doðru bulmuyoruz.  Evet bize göre 
de baþörtüsü bir sorun haline getirilmiþtir. Ama bu
sorunun adý; bir kýsým vatandaþýmýzýn eðitim-öðretim
hürriyetinin kýsýtlanmasý sorunudur. Yani bir eðitim
hakký sorunudur. Burada ilk hedef, eðitim-öðretim
hakkýna herhangi bir bariyer koymama olmalýdýr.
Devletin görevi, en kutsal hak olan eðitim hakkýndan
bütün insanlarý faydalandýrmak olmalýdýr. Devlet, bu
hakký insanlarýmýza kullandýrýrken, “sen þöyle
giyinirsen ben bu hakký sana veririm” deme durumunda
olmamalýdýr. Dolayýsýyla Türk Eðitim-Sen olarak,
baþörtüsü meselesini, temel insan haklarýndan bir tanesi
olan eðitim-öðretim hakkýnýn kullandýrýlmamasý
anlamýnda deðerlendiriyoruz. Anayasa Mahkemesi
kararý sonucunda, yýllardýr süre gelen istismarýn bundan
sonra da devam edecek olmasý, ülkemizin geleceði için 
pek hayýrlý olmayacaktýr diye düþünüyorum.

Yaklaþýk 6 yýldýr iþ baþýnda olan iktidarýn, ülkedeki
uzlaþma ve kurumlar arasý mutabakatýn saðlanmasý
sürecine yeterince hizmet etmediði; dolayýsýyla þu ya
da bu þekilde oluþan kaygýlarý giderme gereði hisset-
mediðinden böyle bir sona ulaþýldýðý kanaatine
katýlýyor musunuz?

Baþörtüsü konusu yýllardýr siyasi iktidarlar tarafýndan
istismar edildi. Toplumumuzun hassas dini duygu-
larýndan beslenen siyasi partilerimiz oldu. AKP'nin de
bu anlamda ortaya koyduðu birtakým dini hassasi-
yetlerin onlara siyasi bir rant saðladýðýný görmek gerekir.
Türkiye'de siyaset yapmak çok kolaydýr. Siz istihdam
yaratamamýþsýnýz, milli geliri artýramamýþsýnýz, iyi bir
saðlýk ve eðitim hizmeti verememiþsiniz önemli deðil;
birtakým dini sembolleri toplumun önüne koyuyorsu-
nuz, bu toplum bütün bu eksiklerinize raðmen sizi
iktidar yapýyor. Baþörtüsü meselesinin bir an önce
çözülmesi de bu anlamda önemliydi. Önümüzdeki
yýllarda hiçbir siyasi anlayýþ, hiçbir siyasi parti
yükseköðrenimdeki baþörtüsü meselesini seçimlerde
ana malzeme olarak kullanmamasýný saðlamalýydýk.
Ancak bu fýrsatý da kaçýrmýþ olduk. Bundan sonra yine
maalesef baþörtüsü meselesi istismarý strateji olarak
kabul etmiþ bazý siyasi partiler tarafýndan kullanýlan bir
politik meta olarak önümüze çýkacaktýr. Tabi burada
kimin yaptýðý önemli deðil. AKP yapmýþ veya diðer
partiler yapmýþ önemli deðil. Önemli olan bir problemin
ortadan kaldýrýlmasýdýr. Bu karar, AKP gibi siyasi
partilere daha fazla rant saðlayacaktýr. Siyasi partilerin
de bu dini deðerleri istismar etme, dini deðerlerler
üzerinden siyaset yapma alýþkanlýðýndan mutlaka
kurtulmasý gerekiyor. Bu toplumsal huzurumuza da
dinimize de zarar veriyor. Dinimizin birtakým
deðerlerini toplum tartýþýr hale geliyor. Dini deðerlerin
kesinlikle siyasi malzeme olarak kullanýlmamasý
gerekir. Bu anlamda siyasetçiler de toplum da hassas
davranmalýdýr.

Toplumun bütün kurum ve kuruluþlarý bu ülkenin
insanlarýyla barýþýk olmalýdýr. Türk Milleti'nin
deðerleriyle barýþýk olmalýdýr. Bu bir gerçektir. Bütün
kurumlar, millet adýna görev yapmalýdýrlar.

Söyleþi Yapan: Meltem YALÇINKAYA
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AMACINIZ
NEDÝR?

1-Eðitimde kaliteyi yükseltmek mi?
2-Yüz binlerce lise mezununu sokakta dolaþtýrarak
enerjilerini boþa harcatmak mý?
3-Okullarda disiplini daha iyiye götürmek mi?
4-AB kriterlerine uymak için nüfusun þu kadarý
orta öðretim mezunu demek mi?
5-Türkiye'nin þartlarýna göre kalifiye eleman
yetiþtirmek mi?

Milli Eðitim Bakanlýðý, bu yönetmelikteki
deðiþiklikle sýnýf geçmeyi kolaylaþtýracak! Þim-
diye kadar en fazla 2 dersten zayýfý olan öðrenciler
bir üst sýnýfa geçebiliyordu. Bundan sonra ise: 9.
sýnýftan 3 ders, 10.sýnýftan 2 dersten sorumlu olan
öðrenci 11.sýnýfa geçebiliyor, 9.sýnýftan sorum-
luluðu yoksa 10.sýnýftan 2, 11.sýnýftan 2, toplam 4
dersi olan öðrenci 12, sýnýfa geçebiliyor. Ayrýca 4
dersten baþarýsýz olan öðrencilerin girebileceði
ortalama yükseltme sýnavý sýnýrsýz olacak. Bunun
yaný sýra alan deðiþtirmek kolaylaþtýrýlýyor.
Böylece orta öðretimde de, ilköðretimde de sýnýfta
kalma aþaðý yukarý olmayacak. Bu durum
milyonlarca öðrencinin hayatýný karartacaðý gibi
öðretmen-öðrenci-idare arasýnda da bir takým
problemleri de beraberinde getirecek, okullarda
disiplini saðlamak zorlaþacaktýr.

Halbuki, geliþmiþ Avrupa ülkelerinde meslek
liselerinin oraný %70-75; genel liselerin oraný %25-
30 iken bizim ülkemizde tam tersi. Milli Eðitim
Bakanlýðý hýzla meslek okullarýnýn önündeki
katsayý engelini kaldýrarak, acilen meslek okul-
larýný daha yaygýn hale getirmelidir.

Aksi takdirde, ne sanayici kalifiye elaman temin
edebilecek ne de ülkemiz genç ve dinamik
gençlerin enerjisinden faydalanabilecektir.

Geliþmiþ Avrupa ülkelerinde branþlaþma ilköð-
retim 4.sýnýflardan itibaren baþlarken bizde
maalesef 9. sýnýftan sonra baþlýyor. Tabii ki iþ iþten
geçmiþ oluyor, zarar gençlerimize ve ülkemize
oluyor.

Çok kýymetli eðitim çalýþanlarý,

“Eðitimin millisi mi olur” diyen, Türküm, doð-
ruyum, çalýþkaným… ifadelerinin yer aldýðý
andýmýza da Türkiye'deki azýnlýk çocuklarýný baha-
ne ederek karþý çýkan bir bakanýmýz baþýmýzda.
Sayýn bakaným, Hollanda'da Türk çocuklarý okul
bahçelerinde Türkçe konuþamýyor. Berlin'de üç
milyon Türk yaþýyor. Sizden Milli Eðitim
Bakanýmýz olarak farklý kültürlerin girdabýnda
kalan çocuklarýmýza sahip çýkmanýzý istiyoruz. Bu 
yeni çýkan sýnýf geçme yönetmeliði eðitim
sistemimizin hayrýna deðildir.

Türk Eðitim-Sen olarak diyoruz ki, eðitim milli
olmalý, her hükümet sil baþtan yeni programlar
uygulamamalýdýr. Aksi takdirde dünyanýn en genç
nüfusuna sahip ülkemizde gençler heba olacak,
iþsizlik artacak, anarþi, kapkaç ve bunun gibi
olaylara sýk sýk rastlanacak.

Böyle giderse belki de dýþarýdan kalifiye elaman
getirtilecek.

Yýllardan beri bir türlü rayýna oturmayan, adeta
yaz-boz tahtasýna dönen Türk milli eðitim sistemi
sýnýf geçmeyi kolaylaþtýran bu yaklaþýmla birçok
problemi de beraberinde getirecek.

rta Öðretim Kurumlarý Sýnýf Geçme ve
Sýnav Yönetmeliðinde deðiþiklik yapan-
lara sormak istiyorum; bu deðiþikliðiO

yapmaktaki amacýnýz nedir?

TÜRK EÐÝTÝM-SEN MAKALE
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EÐÝTÝM

ençlik; bir milletin geleceði, ülkesinin gü-
vencesi, yarýnlarýn mimarý, kýsaca bizleriGgeleceðe taþýyan büyük tarih çýnarýnýn taze 

dallarýdýr. Soy aðacýmýzýn taze dallarý olan çocukla-
rýmýzýn geleceðe taþýnýrken önce kendisine ve aile-
sine daha sonra ülkesine ve insanlýða  faydalý ola-
cak þekilde donatýlmasý gerekir. Milletimizin ve
devletimizin devamý, buna baðlýdýr.

YAZ-BOZ TAHTASI
DEÐÝLDÝR!

Ýnsanlarý þekillendirme sanatý olarak ta
ifade edilen eðitim;”insanlarda istenilen davranýþ-
larýn ortaya çýkarýlma süreci” olarak kabul edilir.
Ýþlenen malzemesi ve çýkan ürünü insan olan
eðitim;geliþigüzel olamaz ve olmamalýdýr. Evren-
sel deðerleri içinde bulundurmakla birlikte; insanýn
kendi gerçeði olan tarihi,dili, örfü, inanç ve
deðerlerinden oluþan kültüründen de uzak kalma-
malý ve milli olmalýdýr. Üretken olmalý, ülkenin
geliþim ve refahýný artýrmalýdýr. Eðitim her bireyin 
yeteneðini ortaya çýkarabilmesi ve geliþebilmesine
imkan sunmalýdýr. Siyasi iktidarlarýn yaz boz
tahtasýna dönüþmeden geniþ katýlýmlý þura toplan-
týlarý sonucu alýnan kararlarla kalýcý hale geti-
rilmelidir.

“Halbuki son yýllarda ülkemizde eðitim
adýna yapýlan deðiþiklikler formal eðitimi allak
bullak etmiþtir. Son beþ yýl içerisinde ortaöðretim
kurumlarý sýnýf geçme yönetmeliðinde yapýlan
küçük deðiþiklikler telafisi mümkün olmayacak
büyük sorunlar ortaya çýkarmýþ ve çýkarmaya da
devam edecektir. Ders yýlý sonlarýnda okullarda
nasýl sonuçlar çýkaracaðý önceden düþünülmeden
yapýlan deðiþiklikler öðrenci ve öðretmenleri karþý
karþýya getirmiþtir.

Beþ yýl önce; okula birkaç gün geldikten
sonra sürekli devamsýzlýk nedeniyle, sýnýf tekrarý
yapmalarý gereken öðrenciler; üç haftalýk kurslar
sonunda, sadece kursta iþlenen yerlerden deðerlen-
dirilerek ödüllendirilirken; devamlý öðrenciler
adeta cezalandýrýlmýþtýr. Bir yýl sonra yine ayný
muameleyi bekleyen öðrenciler bu sefer sükut-ý
hayale uðramýþ; fakat liselerin dört yýla çýkarýlmasý
sonucu sýnýrsýz zayýf ile bütün öðrenciler baþarýlý
sayýlarak bir üst sýnýflara geçirilmiþlerdir. Önceden
okuduðu alanda baþarýlý olma esasýna dayalý

Milli Eðitim Bakanlýðýnýn yapmýþ olduðu
son deðiþiklik niteliði iyice azalmakta olan genel ve
mesleki orta öðretimi biraz daha sulandýracaktýr.
Baþarýsýz olan bir öðrenciyi lise birinci sýnýfta üç,
toplamda ise beþ dersten sorumlu olarak bir üst
sýnýfa geçirmek sorunu çözmeyecek ;aksine daha
da artýracaktýr. Bir yýl boyunca gördüðü dersi
baþarmakta zorlanan öðrenciler; sonraki yýllarda
mezun olmakta zorlanacaðýndan öðretmen ve okul
idareleri ile karþý karþýya gelecektir. Hemen her yýl
kendilerine sunulan örtülü aflara alýþan öðrenciler
ders çalýþma alýþkanlýðýný kaybederek; okullarda
disiplinsizlikleri körükleyecektir. Ö.S.S. de sýfýr
puan çeken öðrenci sayýsý kýrk binlerden elli, altmýþ
binlere çýkacaktýr.

Eðitim günübirlik alýnan kararla yönlen-
dirilemez. Siyasi rant aracý olarak görülemez.
Geleceðimizin aynasýdýr. Korkarým ki; küçükten
kolaycýlýða alýþtýrýlmýþ, tembel bir toplum, sorum-
luluklarýndan kaçan, korkak vatandaþlardan oluþan
bir yapýya doðru sürükleniyoruz. Öyle olunca; ver-
gisini zamanýnda ödemeyip af beklentisinde; iþ
aramak veya çalýþmak yerine devlet veya belediye
kapýsýnda yardým bekleyen insan sayýsý artacaktýr.
Eðitim ciddiyet ve süreklilik ister. Her aklýnýz esti-
ðinde lütfen oynamayýn. Eðitim yaz-boz tahtasý
deðildir.

Veli METÝN
Ankara 4’Nolu Þube

deðerlendirme; üç yýl önce, bütün derslerin ortala-
masýna göre deðerlendirilir hükmü getirilerek
deðiþtirilmiþtir. Buna göre bir öðrenci 2.50 not
ortalamasý ile baþarýsýz dersi kaç olursa olsun
baþarýlý sayýlmýþtýr. Not ortalamasý bunun altýnda
kalanlar ise öðrenim süresi içinde iki dersten
sorumlu olarak bir üst sýnýfa geçme imkaný elde
etmiþtir. Dikkat edildiðinde ölçme de eðitimin
niteliðinden, sürekli taviz verilip, okul disiplini
dejenere edilirken; aþaðý çekilen kriterlerle niceliðe
bakýlmýþtýr.

TÜRK EÐÝTÝM-SEN MAKALE
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ir ulusun baðýmsýzlýðýnýn sembolü bayraðý ise varlýðýnýn sembolü dili 
ve kültürüdür. Ulus kavramýnýn temel iki direðidir, dil ve kültür. Bu 
iki temel unsurdaki en ufak çatlaklýk bile geleceðin yok olma B

tehlikesinin göstergesidir.

Dilimize

Varlýðýný devam ettirmenin vazgeçilmez koþu-
ludur, diline ve kültürüne sahip çýkmak. Lakin bu
demek deðildir ki dili ve kültürü koruyabilmek
adýna dýþ dünyaya kendimizi kapamamýz gerekir.
Tabii ki, diðer dil ve kültürlerle etkileþim halinde
olmak gerekir, tabiî ki güzelliklere kapýmýzý açma-
mýz gerekir. Ama o kapýnýn önüne de bir bekçi
dikmek gerekir sadece güzellikler ve ihtiyaç
duyulanlar girebilsin diye.

Yemek yemeye benzer bu hadise. Yemek yemezsen
açlýktan ölürsün, her önüne geleni yersen çatlar
yine ölürsün. Saðlýklý olaný ise dengeli beslen-
medir. Dünya tarihinin en eski ve en yaygýn
dillerinden birisi olan güzel Türkçe'miz günümüz
itibariyle obeziteyle karþý karþýyadýr. Dil kapýsýnýn 
bekçisi ya yerinde deðil ya da uyuyor. Çünkü bu
kapýdan önüne gelen içeri giriyor. Ne demek “cep
shop”, ne demek “em pe üç” ve ne demek “slm”.
Daha dün turistik bölgelerdeki tabelalara þaþkýn ve
kýzgýn gözlerle bakarken bugün mahalle bakkalýnýn
ismini telaffuz etme gayreti içindeyiz.

Dildeki geliþim bu kadar hýzlý olamaz. Gerçi bunun
adý da dil geliþimi olamaz ya! Bu durumu gençlik
modasý olarak açýklamak en masumane ifade ile
körlük olur. Tarihteki en büyük savaþýmýzýn, var
olma savaþýmýzýn aleyhimize gerçekleþen bir
yansýmasýdýr bu durum. Kurtuluþ Savaþý'nda amaç 
bizleri Orta Asya'ya göndermekti. Bugün ise amaç,
yok etmek.

Bugün bazý topluluklar ulus kimliði kazanabilmek 
adýna “dil uydurma” çabasý içerisindeyken bizler
ulus kimliðimizin en büyük güvencesi olan
Türkçe'mizin yok oluþunu seyrediyoruz.

Bizler aslýnda kendi yok oluþumuzu seyrediyoruz.

Gelecek emanetinin sahibi bizler. Emanete hýyanet
etmeyelim.

Türkçemize sahip çýkalým!

MUSTAFA YÜKSEL
Burdur Þubesi

Teþkilatlandýrma Sekreteri

Sahip Çýkalým...

TÜRK EÐÝTÝM-SEN MAKALE
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Kitapta anlatýlan anekdotlarýn hangi kaynaktan
alýndýðýnýn dip notlarý kitabýn sonunda topluca
verilmiþ.
Yazar, yararlandýðý bu kaynaklarý dipnotlardan
sonra, altý buçuk sayfalýk bir liste halinde ayrýca
vermiþ. Yani Maraþlý'nýn bu kitabý, bu alanda daha 
geniþ araþtýrma yapmak veya baþka eserler de
okumak isteyen okuyucular için ayrýca bir rehber
özelliði taþýyor.
Kitaptan alacaðýmýz birkaç anekdotla bu tanýtým
yazýsýný sürdürelim. Þu örnek, kitabýn 45 ve 46.
sayfalarýnda yer alýyor. Anlatan, mesleði öðret-
menlik olan bir anne: “Oðlum birinci sýnýftan ikinci
sýnýfa geçmiþti. Ýkinci sýnýfta öðretmen deðiþti.
Okullarýn açýlmasýndan on beþ gün sonra duru-
munu sormak için okula gidip öðretmenle gö-
rüþtüm. Öðretmen, okumasýnýn geri olduðunu
söyledi. Ben de bir öðretmen olarak buna çok
üzüldüm. Oðluma, öðretmeninin ondan çok
memnun olduðunu söyleyerek, okumasýný nasýl
ilerletebileceðimi düþünmeye baþladým. Bilirsiniz,
çocuklara 'kitap oku' dediðiniz zaman okumazlar.
Benim oðlum da, 'kitap oku' desem okumayacaktý.
Onu okumaya heveslendirmem gerekiyordu.
Sonuçta þöyle bir yöntem buldum: Ütü yapacaðým
zaman yakýnmaya baþlýyordum. 'Ne kadar çok
ütülenecek çamaþýr var. Ben bunlarý nasýl ütüle-
yeceðim? Kim bilir ne çok yorulacaðým. Keþke biri
bana yardým etse.' diyordum. Sonra oðluma dönüp:
'Sen bana yardým eder misin?' diye soruyordum. O
da yardým edeceðini söyleyip nasýl yardým
edeceðini sorduðunda: 'Bana kitap oku, ben de
kolayca ütümü tamamlayayým.' diyordum.
Oðlum, anneme yardým edeceðim diye sevi-
niyordu. Sonra birlikte, okuyacaðý kitabý seçi-
yorduk. O okuyor, ben de ütü yapýyordum.

Nevzat YÜKSEL
Lüleburgaz/Kýrklareli

OKUMAYI
SEVDÝRME
YOLLARI

Yazar, okumayý sevdirme konusunda yapý-
labilecekleri dört bölümde toplamýþ. Birinci bölüm
“Yetiþkinler Okuma Alýþkanlýðýný Nasýl Kaza-
nabilir?”, ikinci bölüm “Çocuða Okumayý
Sevdirmek Ýçin Ailenin Yapabilecekleri”, üçüncü
bölüm “Okulda Yapýlabilecekler” ve dördüncü
bölüm de “Resmî ve Sivil Ýnisiyatifin Yapa-
bilecekleri” baþlýðýný taþýyor.
Ýkinci bölümde “aile”nin, üçüncü bölümde
“okul”un ve elbette “öðretmen”in okumayý
sevdirme konusunda yapabilecekleri, ayrýntýlý bir
þekilde anlatýlmýþ. Doðrusu bir eðitimci olmamýza 
raðmen bu kitap bize de çok þey kattý.
Ahmet Maraþlý, kitabýný yazarken, gazetelerde bu
konuyla ilgili olarak çýkan yazý ve mülâkatlardan,
çeþitli dergilerdeki yazýlara ve bu konuda yazýlmýþ
baþka kitaplara kadar geniþ bir alan taramasý
yapmýþ.

ayýr, “okumayý nasýl sevdirebiliriz” ko-
nulu telif bir yazý yazmýyoruz. Bu konuda
yazýlmýþ bir kitaptan söz etmek istiyoruz.H

Yazýmýzýn baþlýðý bu kitabýn adý. Yazarý Ahmet
Maraþlý. Ýki yüz otuz sayfalýk, son derece rahat
okunan bir kitap. Okuyucuyu hiç sýkmýyor. Tam
tersine, okumayý sevdirme konusundaki çok de-
ðiþik öneri ve tecrübeleri öðrenebilmek için insan
daha bir istekle okuyor.

eðitimin sesi
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Arada bir de, okuduðu hikâyeye göre, 'Vay yaramaz 
kedi!', 'Aaa! Bu köpek çok akýllý!' diye ona eþlik
ediyordum. Böyle yaptýkça daha heveslenip istekle
okumaya devam ediyordu. Ütü iþim bitince de ona,
bana kitap okumasaydý, bu kadar ütü yapama-
yacaðýmý, hiç yorgunluk hissetmediðimi, çok iyi bir
yardýmcý olduðunu söyleyip öpüyordum.

Ayný taktiði bulaþýk yýkarken de uygulu-
yordum. Mutfaða bir sandalye koyup onu oturtuyor,
'Haydi bakalým bana yardým et.' diyordum. 'Ýþlerimi
yaparken sen kitap okursan, ben her iþimi kolay
yapýyorum.' dediðimde yüzündeki mutluluðu
unutamýyorum.

Böylece bir hafta ayný yöntemi çeþitli
þekillendirmelerle (kitapçýdan birlikte kitap seçmek,
cümle ve davranýþlardaki ufak tefek deðiþiklikler)
uygulayýp, kitap okuma sevgi ve alýþkanlýðýný verdim.
Sonuçta, amacýma ulaþmýþtým. Öðretmeni çok
sevinmiþti. Ben de çok mutlu olmuþtum.”

Bir diðer örnek, kitabýn 168. sayfasýndan.
Güngören Þehitler Ýlköðretim Okulu sýnýf öðretmeni
Mahmut Celep'in anlattýklarý: “Okutacaðým kitaplarý
okul açýlmadan belirliyorum. Kitaplardan bazý
bölümleri derste okuyorum. Okuduðum yerler öðren-
cilerimin ilgisini çekerse, hemen o kitabý ilk isteyen
öðrenciye veriyorum. Daha sonra ayný kitabý diðer
öðrenciler okuyorlar. Kitaplarý kendim temin edi-
yorum. Sene sonunda yaklaþýk yetmiþ kitap okumuþ
oluyor öðrencilerim.

Öðrencilerimin kitabý okuyup okumadýk-
larýný anlamak için kitap raporu hazýrlatýyorum. Bu
raporda öðrenciler, okuduklarý kitabýn kimliðini,
kahramanlarýný, içeriðini yazýyorlar. Bazen birile-
rinden kopya çektiklerini tespit ediyorum. Onlarý
uyarmakla yetiniyorum. En çok kitap okuyana kitap
hediye ediyorum. Bilgisayarda hazýrladýðým takdir
belgesine, çok okuyanlarýn ismini yazýp 'takdir
panosu'na asýyorum. Bu uygulamanýn, öðrencileri
okumak için ateþlediðini çok kez gördüm.”

Bu örnek de kitabýn 172. sayfasýndan.
“Ýlkokul öðretmenimiz, her günün sonunda on beþ
dakikayý kitap okuma etkinliði için ayýrmýþtý. Dersi
tamamlar, çantalarýmýzý toplar, arkamýza yaslanarak
ellerimizi kavuþtururduk. Dinlemeye hazýrdýk.
Öðretmen, dolabýndan çýkardýðý kalýn çocuk
romanýndan okumaya baþlar, her gün kaldýðý yerden
devam ederek okumayý sürdürürdü. Sessizlik içinde, 
ilgi ile onu dinler, devamýný öðrenmek için sabýr-
sýzlanýrdýk. Bazen zil çaldýktan sonra da birkaç sayfa
daha okumasý için yalvarýrdýk. Okuduðu kitap,
Çitlembik isimli bir keçinin daðda bayýrda yaþadýðý
serüvenleri anlatýyordu. Kitapta resim yoktu; ama
Çitlembik'in hayali bende o günkü canlýlýðýný
koruyor. Onun karþýlaþtýðý güçlüklerden yýlmamasý,

Kitabýn 184. sayfasýnda ise, Kýrþehir Ulupýnar
kasabasý Yunus Emre Ýlköðretim Okulu Sosyal
Bilgiler öðretmeni Necati Bozkurt'un çabalarýndan
söz edilmiþ. Bu idealist öðretmenimiz de kitapçýdan, 
öðrencilerin seviyelerine uygun yüz elli kadar hikâye
kitabý alýp bunlarý tanýdýðý kiþilere imzalatmýþ, her
kitabýn parasýný da o kitabý imzalayandan almýþ.
Sonra da kitaplarý okul kütüphanesine kaydetmiþ.
Yani kitaplar, imzalayan kiþilerin baðýþý olarak
kütüphaneye kazandýrýlmýþ. Ve bu çaba karþýlýksýz
kalmamýþ. Öðrenciler kütüphaneyi sýk sýk ziyaret
etmeye baþlamýþ. Kim bilir, bu küçük ilimizin son
yýllarda ÖSS baþarý sýralamasýnda hep yukarýlarda
olmasýnda “okuma”ya gönül vermiþ böylesi fedakâr
ve idealist meslektaþlarýmýzýn da herhalde önemli bir
payý vardýr.

Kitabýn 222 ve 223. sayfalarýnda ise tam bir
kitap sevdalýsýndan bahsedilmiþ. Adýnýn Þevket
olduðunu öðrendiðimiz bu kiþinin, Alibeyköy-
Küçükköy arasýnda bir dökümhanesi varmýþ. Þevket
Bey, dökümhanenin üst katýný muazzam bir kütüp-
hane ve yemek salonu olarak düzenlemiþ. Bu döküm-
hane, hemen her düþünceden ve meslekten insanýn
uðrak yeri olmuþ. Bu Þevket Bey'in arabasýnýn bagajý,
içi genellikle kitap dolu olurmuþ. Bu kitaplarý,
tanýþtýðý, karþýlaþtýðý insanlara birer ikiþer verirmiþ.
Þevket Bey, evinde ve özellikle Kastamonu'da bir tatil
köyünde çok geniþ bir alan üzerine yaptýrdýðý, içinde 
zengin kütüphaneli salonlarý bulunan üç katlý
köþkünde de dostlarýna, arkadaþlarýna ev sahipliði
yapmaktan büyük zevk alýyormuþ.

Ahmet Maraþlý'nýn kitabýnda bunlar gibi
onlarca (belki daha da fazla) örnek anlatýlmýþ. Tabiî
yazar, sadece bu örnekleri aktarmakla yetinmemiþ,
pek çok yol, yöntem ve öneri de sunmuþ okuyucuya.
Dedik ya, bir öðretmen, hem de bir edebiyat öðret-
meni olarak biz çok yararlandýk bu kitaptan. Buna
dayanarak, kapsamlý bir çalýþmanýn ürünü olduðu
hemen anlaþýlan bu kitabý baþta sýnýf, Türkçe ve ede-
biyat öðretmeni meslektaþlarýmýz olmak üzere bütün 
öðretmen ve okul yöneticilerine, bütün bilinçli anne
babalara, bütün bilinçli anne baba adaylarýna, bütün
kurum yöneticilerine, kýsaca “okuma”nýn “temel bir
ihtiyaç” olduðunu düþünen herkese gönül rahatlýðýyla
öneriyoruz

güçlüklere karþýn yaþamý coþkuyla keþfetmesi bana
gizliden gizliye hep umut aþýlamýþtýr. Bugün bile! Ve
inanýyorum, okuma sevgisi ve okuma alýþkanlýðý
kazanmamda ilkokul öðretmenimin önemli bir yeri
olmuþtur.”
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Ali ÞAHÝN
Ýzmir 2 No’lu Þube Teþkilatlandýrma

Sekreteri

Ergenekon'dan Gökbayrak'la çýkmýþtýk yola…
Seyhun, Ceyhun'da çaðýldayan ses; Orhun'da taþa
kazýlý Bilge'ce nefesti, Türkçemiz…
Malazgirt'te Çavuldur, Porsuk, Alpaslan'ca nara
olup; Peçenekçe Uz'laþtýk... Karadeniz'de deli
poyraz gibi dolup, esip gürledik… Rumeli'nde Tuna
bakýþlý; Toros'larda  elif elif yayla çiçeði kokuþlu, 
Macar ovalarýnda nal sesleriydi
Türkçemiz…
Çin'denAdriyatik'e imparatorluk diliydi,
Türkçemiz…
Türkçemize ak topraklardan ak, yeþil, sarý, kýzýl,
yipgin çiçekler topladýk… Renk renk, nakýþ nakýþ
ördük yüreðimizi; türkülerle ninnilerle…
Koþuklarla gülüp, sagularla aðladýk…
Dede Korkut'ça, boy boyladýk soy soyladýk! Her ne 
söylediysek Türkçe söyledik!
Adýmýzý Deli Dumrul koyduk: Bundan geri kýrk akçe
alacaðýz! Türk olup,
Türkçe konuþmayanlardan!…
Türkçe konuþanlarýn can yoldaþý olacaðýz! Türkçe
gönüllüleri olup, gönüllere yerleþeceðiz...
Gelin söz verin:
Kaðanlar, Alpler, Tiginler, Göktürkler, Yýldýzlar
Aybalalar…
Bilgeler, Selcanlar,Yaðmurlar, genç kýzlar,
kýzanlar …Yeðenler, beyler, kardeþler…
Bundan geri:
Anamýzýn ak sütü kadar helâl ve temiz
Türkçe'mizle yeniden Türkçe yazýp, Türkçe okuyup,
öz öðrenelim. Bilginlerden sorup söz öðretelim…
Sözümüzden, özümüzden dönmemek için gelin hep
birlikte “Gökbayrak” üzerine ant içelim!
Daha deniz, daha ýrmak olsun! Gökyüzü bize çadýr,
ay ve yýldýz bayrak olsun!
Gönlünüz Türkçeyle dolsun!!!

GÖK YILDIZ AY
önül kimi severse gözünün önünde onu
görür.” der, Koca Yunus. Biz, Türkçe'ye
gönül verdik. “Türkçe Gönüllüleri” ol-G

duk, Karamanoðlu Mehmet'çe Türkçeye baþ koy-
duk, sevdalandýk... Altý bin yýllýk bu ulu dille;
dillendik, gönüllendik…

Kaþgarlý Mahmut, bugünküAvrupa dillerinin henüz
baðýmsýz dil haline gelmedikleri bir çaðda; Divan-ý
Lûgat'it Türk'te Hz. Muhammed'in: “Türk Dili'ni
öðreniniz çünkü onlar için uzun sürecek egemenlik
vardýr.” dediðini yazýyor

TÜRK EÐÝTÝM-SEN MAKALE



Seyit Ali KAPLAN
Genel Mali Sekreter

ROMANYA'DA

3-28 Haziran 2008 tarihleri arasýnda
Romanya Türk Dernekleri ve Romanya
Eðitim Sendikalarýnýn davetlisi olarak Genel2

Eðitim ve Sosyal Ýþler Sekreteri Cengiz
KOCAKAPLAN; Genel Mevzuat ve Toplu
Görüþme Sekreterimiz Musa AKKAÞ'la birlikte
Romanya'ya gittik.

Ziyaretlerden sonra hep sorulur ”yediðin
içtiðin senin olsun gördüðün yerleri anlat” diye.

Bu sefer ben sadece gezdiðimiz gördü-
ðümüz yerleri anlatmanýn yanýnda Romanya'da ki
sendikacýlýðý da anlatmak istiyorum. Belki bizim
yöneticilerimize, iktidarýmýza da Romanya'da ki
eðitim sendikalarýnýn grev ve toplu sözleþme hakký
olduðunu anlatýrýz da Türkiye'de ki memur
sendikalarýna da bu haklarý çok görmezler.

Romanya, Komünist rejiminden sonra
demokrasiye yeni geçmiþ tipik bir Balkan ülkesi.
100.000 Türk'ün yaþadýðý bugün 700'ün üzerinde
Türk iþ adamýnýn 7-8 milyar dolarlýk yatýrým
yaptýðý bir ülke.

Türk iþ adamlarýnýn oralarda olmasý bizi
tabii ki mutlu etti. Ama benim ülkemde iþsizlik
oraný yüksekken iktidarýn yabancý yatýrýmcýyý
ülkemize çekmek için her türlü tavizi verdiði bir
zamanda içimiz burkulmadý dersek de yalan olur.

Bükreþ'te Çavuþesku'nun 3200 odadan
meydana gelmiþ, 4 yýlda 22000 iþçi 700-800
mühendisi çalýþtýrarak meydana getirdiði o
muhteþem sarayýný gezdik. Türk milletvekilleri ile 
Parlamentoda yemek yedik. Eser meydana getir-
mek çok önemli ama bize ve bugün bizi yöne-
tenlere, sýrf yandaþ sendikaya üye olma þartýyla
tayin yapanlara da güzel bir ders olacaðýný ümit
ediyorum, bu saray ve Çavuþesku'nun hayatý .

SENDÝKA VE 
SENDÝKACILIK

Çavuþesku, sarayýylaçok güzel bir eser
meydana getirmiþ. Rejimin verdiði yetkilerle çok
insana eziyet etmiþtir. Nasýl bu dünya bu iktidar
Firavunlara, Nemrutlara, sultanlara kalmadý ise
Çavuþesku'ya da kalmamýþ. O muhteþem sarayda
sadece iki yýl yaþayabilmiþ. Umarým bugün yanlýþ
yapanlar da zulmün ve haksýzlýðýn ebedi olma-
dýðýný anlarlar.

Romanya Milli Eðitim Bakanlýðý'ndaki
bazý birimleri ziyaret ettik. Bazý okullarý gezdik.
Romanya bizim ülkemizden övünerek söylüyorum
ki en az 10 yýl geriden geliyor.

Bükreþ'te, Broþova da eðitim sendikalarýný
ziyaret ettik, toplantýlar yaptýk, bilgi alýþveriþinde
bulunduk.

Romanya'da ki sendikalarýn bizden öðren-
dikleri oldu; ama çok enteresandýr bizden daha çok
haklarý olduðunu üzülerek öðrendik.

Çavuþesku, sarayýylaçok güzel bir eser
meydana getirmiþ. Rejimin verdiði yetkilerle çok
insana eziyet etmiþtir. Nasýl bu dünya bu iktidar
Firavunlara, Nemrutlara, sultanlara kalmadý ise
Çavuþesku'ya da kalmamýþ. O muhteþem sarayda
sadece iki yýl yaþayabilmiþ. Umarým bugün yanlýþ
yapanlar da zulmün ve haksýzlýðýn ebedi olma-
dýðýný anlarlar.
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Romanya Milli Eðitim Bakanlýðý'ndaki
bazý birimleri ziyaret ettik. Bazý okullarý gezdik.
Romanya bizim ülkemizden övünerek söylüyorum
ki en az 10 yýl geriden geliyor.

Bükreþ'te, Broþova da eðitim sendikalarýný
ziyaret ettik, toplantýlar yaptýk, bilgi alýþveriþinde
bulunduk.

Romanya'da ki sendikalarýn bizden öðren-
dikleri oldu; ama çok enteresandýr bizden daha çok
haklarý olduðunu üzülerek öðrendik.

Sayýn Baþbakanýn birkaç yýl önce basýnýn
huzurunda “Size grevli, toplu sözleþmeli, sendika
hakký veriyoruz daha ne istiyorsunuz” diyerek söz 
verdiði halde bizdeki memur sendikalarýnýn “Toplu
sözleþme ve grev” hakký olmamasýný Romanya'da-
ki sendika temsilcilerine izahta zorluk çektik. De-
mokrasiyi daha yeni öðrenmelerine, yeni özümse-
melerine raðmen Romanya da eðitimcilerin toplu
sözleþme ve grev hakký var.

Romanya'da da sendika sayýsý birden fazla
ama bizde ki gibi hükümet sendikasý, hormonlu sarý
sendika yok.

Romanya'da da aidatlar devlet eliyle
maaþtan kesilerek sendikaya aktarýlýyor. Üyelerin
maaþý, sendikanýn kazanýmlarý, mücadelesi bizdeki
kadar olmamasýna raðmen üye aidatý bizde binde 5
iken Romanya da binde 10 yani % 1 kesilmesine
raðmen üyeler sendikalara daha çok destek veriyor.

Romanya'da ki milli gelir bizden düþük
olmasýna raðmen profesyonel sendikacýlarýn maaþ-
larýný devlet ödüyor.

Her þeyden önemlisi tayin ve atamalarda ki
siyasi tercih öðretmenlere ve idarecilere kadar
inmemiþ.

Köstence'nin ilçesi Mecidiye'ye gittik.
Türklerin en çok bulunduðu yerlerden biri olan bu 
bölgede Türk izlerini her yerde görmek mümkün.
Atatürk Lisesi de “Romence” eðitim yapýlýrken
Türkçe ve Ýslam dini bilgileri tercihen okutulan bir
lise.

Köstence'ye giderken atalarýmýzýn atlarý-
nýn sulandýðý o maðrur ama mahzun Tuna neh-
rinden geçtik. Atalarýmýn atlarýnýn sulandýðý
Tuna'yý bugün çocuklarýmýza okullarýmýzda AB
uðruna öðretemediðimizi düþünerek üzüldüm.

Köstence'deki sendikayý ziyaret ettik, Türk
derneklerini ziyaret ettik. Köstence'de Cuma
namazý kýldýk. Yüce Allah'a binlerce þükrettik.
Dedik ki: Binlerce þükürler olsun Yüce Allah'ým.
Dün Atalarýmýn atlarýyla geldiði bu yerlere uçakla
da olsa, klimalý otobüslerle de olsa gelmeyi nasip
ettin.



Yrd. Doç. Dr. M. Hanefi BOSTAN
Türk Eðitim-Sen Ýstanbul 1 No'lu Þube Baþkaný

Kamuda
Personel Sistemi
Nasýl Olmalý

Kýsacasý bugün ülkemizde kamu hizmetinin
yetersiz olmasý ve toplumun ihtiyaçlarýný karþýlaya-
mamasý, kamu çalýþanlarýnýn sorunlarýnýn gerçek
anlamda çözülememesinden kaynaklanmaktadýr.

Kamuda görev yapan personelin sorunlarýnýn
çözülmesi ise ancak çalýþanlarýn, istihdam þekillerinin,
iþe alýnmalarýnýn, hizmet içi eðitimlerinin, görevde
yükselmelerinin, mali ve sosyal haklarýnýn, ödev, yetki
ve sorumluluklarýnýn eksiksiz bir þekilde belirlenmesi
ve kurallara baðlanmasýyla mümkündür.

Personel rejiminden beklenen amacýn ve yararýn
saðlanabilmesi; rejime dayanak teþkil eden hukuki
mesnetlerin deðiþimlere ve geliþmelere açýk olmasý ile
bunlara uyum saðlayýp bütünleþmesine baðlýdýr. Bu
nedenle özellikle geliþmiþ ülkelerde görülen eþitlikçi,
adil, þeffaf, karþýlýklý etkileþime ve diyaloga açýk, dün-
yadaki yönetiþim anlayýþýna uygun bir personel rejimine
ihtiyaç vardýr.

lkemizde mevcut kamu personel sistemi,
günümüz ihtiyaçlarýnýn gerisinde kaldýðý bilinenÜbir husustur. Hem kamu hizmetinden faydalanan

hem de bu hizmeti sunanlarýn durumdan hoþnut
olduðunu söylemek güçtür. Kabul edilmelidir ki hizmet 
alanlarýn aldýðý hizmetten memnun kalabilmesi, hizmet
verenlerin çalýþma memnuniyetiyle doðrudan iliþkilidir.
Bu nedenle kamu yönetimi alanýnda yaþanan aksak-
lýklarýn büyük çoðunluðunda kamu hizmeti sunanlarýn
yaþadýðý sorunlar etkilidir. Tüm sektörlerde, çalýþan ve
hizmet, iç içe geçmiþ iki önemli unsurdur. Kamu
yönetiminde hizmetleri düzenlerken, bu hizmeti þuan
kamu görevlilerinin sorunlarýný görmezden gelmek
akýlcý bir yaklaþým deðildir.

Ýdeal bir kamu personel rejiminde neler yapýlmasý
gerektiðini anlayabilmek için, daha önce nelerin yanlýþ
yapýldýðýný görmek ve bu yanlýþlarýn bir daha tekrar
etmesinin önüne geçecek bir sistem oluþturmak
zorunludur.

Cumhuriyetin ilanýndan 1960'lý yýllara gelinceye
kadar ülkenin toplumsal, siyasi ve ekonomik yapýsýnda
önemli deðiþiklikler olmuþtur. Hýzlý nüfus artýþý,
endüstrileþme, enflasyon ve demokratikleþme ile çok
partili siyasal hayata geçiþ yaþanmýþtýr. Ortaya çýkan bu
deðiþikliklere raðmen, kamu yönetimi sistemi pek az de-
ðiþiklikle eski geleneksel yapý ve özelliðini korumuþtur.

 Kamu yönetimindeki bu duraðanlýða, personel 
rejimi de ayak uydurmuþ, 1965 yýlýna kadar Devlet
Memurluðu rejimini ilk defa düzenleyen, 1926 tarihli ve
788 sayýlý Memurin Kanunu ile devlet memurlarýnýn
ücret rejimini belirleyen 3656 ve 3659 sayýlý Kanunlar
çok az deðiþikliklerle yürürlükte kalmýþlardýr.

Devlet Memurlarýnýn personel rejimi ile ücret
sistemi kökten deðiþtirilerek, gösterge ve katsayý esaslý
ücret rejimi 14.7.1965 tarih ve 657 sayýlý Devlet Me-
murlarý Kanunu ile kabul edilmiþtir. 657 sayýlý Devlet
Memurlarý Kanununu üç yeni ilke üzerine düzenlemiþ
olup bunlar, sýnýflandýrma, kariyer ve liyakattir.

 Sýnýflandýrma ilkesiyle; memurlarýn görevlerin
gerektirdiði niteliklere ve mesleklere göre ayrýma tabi
tutulmalarý öngörülmüþ, kariyer ilkesiyle; devlet me-
murlarýna, yaptýklarý hizmetler için lüzumlu bilgilere ve
yetiþme þartlarýna uygun þekilde, sýnýflarý içinde en
yüksek derecelere kadar ilerleme olanaðý saðlamak ve
liyakat ilkesiyle de; devlet kamu hizmetleri görevlerine
girmeyi, sýnýflar içinde ilerleme ve yükselmeyi, görevin
sona erdirilmesini, liyakat sistemine dayandýrmak ve bu
sistemin eþit imkânlarla uygulanmasýnda devlet me-
murlarýný güvenliðe kavuþturmak amaç edinilmiþtir.

657 sayýlý Devlet Memurlarý Kanunundaki
düzenlemelerin büyük bir kýsmý çerçeve þeklinde belir-
lenmiþ olup bu konudaki ayrýntý düzenlemelerin sonra-
dan kabul edilecek 500'e yakýn yönetmelik ile yapýlmasý
öngörülmüþtür.

Ancak bu düzenlemelerin yeterli düzeyde ya-
pýlmamasý sonucu, bu açýklýðý gidermek üzere de 1970'li
yýllardan sonra ayrýca bir dizi yeni düzenlemeye gi-
dilmiþtir.

1970 yýlýnda çýkarýlan 1327 sayýlý Kanunun
14'üncü maddesi ile 657 sayýlý Kanunun 43'üncü
maddesine bir fýkra eklenmek suretiyle genel idare sý-
nýfýnýn ilk dört derecesindeki bazý memurluklara 50,
100, 150 veya 200 ek gösterge verilmesi uygulamasýna
baþlanmýþtýr.
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Yine 1327 sayýlý Kanunun 71'inci maddesi ile 657 sayýlý
Kanunun 213'üncü maddesine bir fýkra eklenmek
suretiyle, ilk kez Ýþ Riski, Ýþ Güçlüðü ve Temininde Güç-
lük Zamlarý uygulamasý getirilmiþ, sýnýflarýn ilk dört
derecelerindeki kadrolara derece yükselmelerindeki sü-
re kaydý aranmaksýzýn memur atama imkaný yine bu ka-
nunla yapýlmýþtýr. Kariyer sistemini temelden sarsan bu 
madde ile; üst derecelerde bazý önemli yöneticilik ko-
numlarýna kýdemi az, yetenekli gençlerin atanmasýna,
böylece bunlarýn bilgisinden ve giriþimcilik yeteneðin-
den yararlanýlmasýna imkân kazandýrýlmasý düþünül-
müþtür. Ancak uygulamada bu imkânýn orta düzeydeki
görevler için de kullanýlmasý maddeyi amacýndan
saptýrmýþtýr.

Ayrýca 1975 ve 1982 yýllarýnda da kanunda
kapsamlý deðiþikliklere gidilmiþtir. Bu dönemlerde
yapýlan en önemli düzenlemelerden birisi de; yetki,
sorumluluk ve memuriyet niteliði dikkate alýnarak bazý
görevler için "Özel Hizmet Tazminatý" uygulamasý adý
altýnda bir ödeme þeklinin getirilmiþ olmasýdýr.

657 sayýlý kanunla getirilen göstergeli sistem ilk
baþta yalýn ve basittir. Ancak daha sonra yapýlan dü-
zenlemelerle, inanýlmaz bir biçimde karmaþýk hal al-
mýþtýr.

1982 yýlýnda çýkarýlan 2595 sayýlý Kanundan
sonra günümüze kadar gelinen süreçte, 657 sayýlý
Kanunda ve diðer personel kanunlarýndaki ücretler
hususundaki düzenlemelerin neredeyse tamamý KHK
ile yapýlmýþtýr. Bu dönem aralýðýnda ücretlere iliþkin
kabul edilen KHK'lerin sayýsý onlarca olup, önemli
sayýlacak düzenlemeler 242, 243, 265, 269, 270, 272,
281, 285, 333, 351, 418, 433, 469, 486, 547 ve 631 sayýlý
KHK'ler olmuþtur.

Yapýlan bu düzenlemelerden sonra hangi
düzenlemenin yürürlükte olduðunun bilinmesinin artýk
özel bir uzmanlýk gerektirdiði gibi, liyakat ve kariyer
ilkeleri de anlamýný yitirmiþtir. Ortaya çýkan bu karma-
þanýn yanýnda önemli bir sorun da ödenmekte olan ücret-
leri oluþturan kalemlerde yaþanan enflasyon olmuþtur.

 Þu anda bir kýsmý uygulanmakta olan ve ancak 
tespit edilebilen 33 çeþit tazminat, 29 çeþit aylýk ve
ödenek ve 26 çeþit yardým ve zamlardan oluþan toplam 
88 ödenti kalemleriyle, sayýlarý onlara varan kesinti
kaleminden oluþan bir ücret rejiminde, eþit iþe eþit ücret
veya yaklaþýk ücret ödemenin yaný sýra kime ne
ödeneceðinin hesaplanmasýnýn güçlükleri yaþanmak-
tadýr. Herhangi bir personelin ücretinin hesaplana-
bilmesi için bu konuda uzman olmak gerekmektedir.

657 sayýlý Kanunla getirilen sistemde memurlar,
sözleþmeli personel ve iþçiler olarak tanýmlanan kamu
istihdamý; daha sonra yapýlan deðiþikliklerle memur,
geçici personel, kadro karþýlýðý sözleþmeli personel, iþçi,
sözleþmeli personel, kýsmi süreli çalýþan gibi birçok
çalýþan sýnýfýný ortaya çýkarmýþ, kamuda ayný kurumda
görev yapmasýna karþýn farklý kanunlara tabi, farklý hak
ve yükümlülükleri olan çok karmaþýk bir istihdam yapýsý
oluþmuþtur . Görüldüðü üzere, 657 sayýlý Kanunla

getirilen sistemin çok basit olmasýna raðmen, daha
sonra yapýlan düzenlemeler sistemi içinden çýkýlamaz
bir hale getirmiþtir.

Sisteme yapýlan siyasi müdahaleler sonucu
kamuda ücret adaleti bozulmuþ, çok çeþitli istihdam
þekilleri görülmeye baþlamýþ, ücret seviyeleri düþmüþ,
tek taraflý ve çaðdýþý bir yönetim sistemi geliþmiþtir.

Kamu görevlilerinin yaþadýðý sorunlarý tespit
edebilmek için; kamu yönetiminde ve kamu hizmet-
lerinde görülen aksaklýklarýn iyi analiz edilmesi
gereklidir. Kamu personel sisteminin temel amacý kamu
çalýþanlarýnýn sorunlarýný çözmeye yönelik olmalýdýr.

Bu baðlamda kamu çalýþanlarýnýn sorunlarýný
altý ana baþlýk altýnda inceleyebiliriz:
1. Kaynak Sorunlarý
2. Ýstihdam Sorunlarý
3. Hukuki Sorunlar
4. Denetleme ve deðerleme sorunlarý
5. Toplumun kamuya bakýþýndan dolayý yaþanan
sorunlar
6. Ýdari sorunlar

Bu sorunlardan büyük çoðunluðunun personel
sistemi içinde çözülmesi mümkündür.

Personel rejimimizde yer alan mali ve sosyal
haklarýn tek ve ortak bir kanunla düzenlenmemiþ olmasý,
kamu personeli istihdam politikasýndaki yanlýþlar, kadro
görev tanýmlarýnýn yapýlamamýþ olmasý, kurumlarýn iþ
analizlerine dayalý birimler itibarý ile standart kadrolarýn
belirlenmemiþ olmasý, ücret artýþlarýnýn tek taraflý
belirlenmesi, sýnýflandýrmanýn yetersiz olmasý, kariyer
ve liyakat ilkelerinden önemli ölçüde uzaklaþýlmasý,
ücret sisteminin bozulmasý ve dengenin saðlanamamasý,
maaþ hesabýnýn adeta bir uzmanlýk haline dönüþmesi,
statü ve kurumsal farklýlýklardan kaynaklanan ücret
dengesizliklerinin oluþmasý, sosyal güvenlik sistemin-
deki sosyal problemler ve emekli aylýklarýnýn düþüklüðü
kamu personel sisteminin en zayýf yanlarý olarak
sayýlabilir.

657 sayýlý Kanun, üzerinde yapýlan tüm de-
ðiþikliklere ve deformasyona raðmen, temsil ettiði de-
ðerler ve getirdiði sistem açýsýndan önemli ve örnek
alýnmasý gereken ilkeler içermektedir.

Türk kamu personel rejiminde, memurluk bir
meslek olarak kabul edilmiþtir. Kanuna göre devlet,
memur alýrken, eþitlik ve ayýrým gözetmeme ilkesini
uygulamak zorundadýr. Memurlar görevlerini amirlerine
baðlý olarak ancak tarafsýz bir biçimde yapmakla
yükümlüdürler. Memuriyete giriþin þartlarý da kanunla
belirlenmiþtir. Kimi hizmetler için özel öðrenim
gerekmektedir. Ayrýca memurluða giriþte yarýþma sý-
navlarý ile belirlenecek ehliyet ve liyakat da aranýr.
Kiþiler eðitimleri, bilgi ve becerilerine göre memurluk
mesleðine girerler, bu meslekte sürekli çalýþarak ve
yetiþerek önceden belirlenmiþ kurallara göre yükselirler.
Memuriyete atanma, görev ve yetkiler, hak ve yü-
kümlülükler, aylýk ve ödenekler, özlük iþleri, kanunla
düzenlenir. 657 sayýlý Devlet Memurlarý Kanunu,
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memuriyeti sýnýflandýrma esasýna dayandýrmýþtýr. Belirli
sýnýftaki memurlar hizmet süreleri ve baþarý derecelerine
göre kademe ve derece ilerlemesine hak kazanýrlar.

Dünyadaki tarihsel geliþim içinde; kamu
hizmeti ifa eden memur, devlet otoritesini temsil etmek-
te ve bu otoriteyi kullanmaktadýr. Memur, çalýþmasý ile
kamu hizmeti ürettiði için ve bu hizmeti üretirken devleti
temsil ettiði ve devlet otoritesini kullandýðý için özel ke-
sim iþçilerinin içinde bulunduðu çalýþma iliþkilerine tabi
olamaz. Bu yaklaþýmla, memurlarýn çalýþma iliþkile-
rinde tabi olduklarý kurallar tek yanlý üretilen, çeþitli
güvenceler içeren bir statü rejimine baðlanmýþtýr. Statü
temeline dayalý olan bu çalýþma rejiminde, memurun,
baþta iþ güvencesi olmak üzere çeþitli ayrýcalýklarý
vardýr. Ancak bu ayrýcalýklara sahip olmasý nedeniyle,
yani kamu görevlisi olduðu için memurun sözleþme
özgürlüðüne sahip olmamasý gerektiði gibi bir görüþ
oluþmuþtur.

Yukarýda özetlediðimiz bu anlayýþ, refah devleti
uygulamalarýnýn yaygýnlaþmasý, kamu kesiminin
büyümesi, kamu çalýþanlarýnýn sayýca çoðalmasý ve
mesleki çeþitliliðin artmasý sonucunda geçerliliðini
yitirmiþtir. Özellikle 1960'lý yýllardan itibaren memur-
larýn statü temeline baðlý çalýþma iliþkileri, özel kesim
iþçilerinin sahip olduðu sendikal haklarla donanmaya
baþlamýþtýr.

Diðer taraftan çalýþma hayatýnýn demokratikleþ-
mesi ve sosyal devlet uygulamalarýna paralel olarak,
özel kesim iþçileri de iþ güvencesinden yararlanmaya ve
baþlangýçta memurlarýn ayrýcalýðý gibi kabul edilen
emeklilikte gelir güvencesi gibi sosyal kazanýmlara sa-
hip olmaya baþladýlar. Böylece memurlarýn statü hukuku
ile iþçilerin sözleþme hukukunun ayrýlýðý ortadan kalk-
maya baþladý.

Ancak memur ve iþçi statülerinde çalýþanlarýn en
yüksek ortak paydada yakýnlaþmalarý þeklinde nitele-
yebileceðimiz ve kamu personel rejiminin temeli olmasý
gereken bu geliþme, son yýllarda aksine bir durum izle-
meye baþladý. Memurlarýn iþ güvencesinin ortadan
kaldýrýlarak sözleþmeli statüye geçirildiði, sendikal ve
demokratik haklarýnýn verilmediði, çaðrý usulüne göre,
esnek, kýsmi zamanlý çalýþma þartlarýna göre istihdam
edildiði, 1980 sonrasý küresel yapýlanmanýn bir özelliði
olarak ortaya çýkan bir yapýlanma benimsendi.

Ekonomisini küresel politikalar doðrultusunda
yapýlandýrma süreci içerisinde, Türkiye'de de kamu ke-
simindeki iþ güvencesini zayýflatmaya ve çalýþma iliþ-
kilerini esnekleþtirmeye yönelik çabalar yoðunluk ka-
zandý.

Yukarýda kýsaca özetlemeye çalýþtýðýmýz, ülkemiz
kamu kesimi istihdam yapýsý, özellikle küresel eðilim-
lerin arttýðý 1980 sonrasý dönemde sýkça deðiþtirilmeye
çalýþýlmýþtýr. Bu amaçla kamuda sözleþme esasýna dayalý
bir istihdam getirilerek, kamu çalýþanlarýnýn sayýsý azal-
týlmak istenmiþtir. Ancak; o dönemde yasal kýsýtlamalar
nedeniyle bu uygulamalar, hedefine ulaþamamýþ ve
ülkemizde kadro karþýlýðý sözleþmeli personel uygula-
masý gibi deðiþik bir istihdam þekli ortaya çýkmýþtýr.

1990'lý yýllarda gündeme gelen deðiþiklikler, kadro
sistemini belirleyen, hizmetin gerekleri ölçütünü,
ülkenin ve halkýn ihtiyaçlarý yerine; özelleþtirme ve
kamu hizmet alanýný ticarileþtirme politikasýna bað-
lamýþtýr. Özelleþtirme politikasý ve aþýrý borç yükü,
kamu hizmetleri alanýnýn daraltýlmasý ve mali kaynak-
larýn borç ödemelerine ayrýlmasý için toplumsal hiz-
metlerden vazgeçilmesi sonucunu doðurmaktadýr. Gü-
nümüzde gerçekleþtirilmeye çalýþýlan kamu personel
sisteminde temel alýnan deðer budur.

 Ýstihdam sistemi bakýmýndan, kamu kesiminde 
memurluk yerine sözleþmelilik, kadro gereði eþit iþe eþit
ücret yerine, sözleþme gereði performans ücret sistemi, 
genel olarak kamu kesimi istihdam rejimini, özel kesim
istihdam rejimi içinde eritme özelliklerine sahip bir yapý
öngörmektedir.

Bu gün, siyasilerin sýklýkla ifade ettiði, “bürok-
ratik oligarþi”, “çalýþmadan maaþ alan kamu çalý-
þaný”,”bankamatik memuru” gibi ifadeler, kamu çalýþa-
nýný bütçeye yük olarak gören ve ülkede oluþan hizmet
sorunlarýnýn ve ekonomik sorunlarýn kamu kesimi
çalýþanlarý nedeniyle yaþandýðýný düþünen bir görüþün
açýklamalarýdýr. Bu görüþün temelinde kamu çalýþan-
larýnýn sayýsýnýn azaltýlarak, kamu hizmetlerinin sözleþ-
meli personeller eliyle gördürülmesi yatmaktadýr. Oysa 
yetkililerin her fýrsatta hedef olarak gösterdiði AB
standartlarýyla karþýlaþtýrýldýðýnda, Türkiye'deki kamu
personeli sayýsýnýn azlýðý ortaya çýkmaktadýr. Ülkemiz-
de bir kamu çalýþanýnýn hizmet sunduðu ortalama
vatandaþ sayýsý birçok Avrupa ülkesinin üstünde seyret-
mektedir. Bu rakam ABD'de 13, Ýspanya ve Ýtalya'da 25,
Almanya, Y.Zelanda ve Avusturya'da 18, Finlandiya'da
9 ve Fransa'da 12 iken, Türkiye'de her bir kamu çalýþaný
yaklaþýk 32 kiþiye hizmet vermektedir.

Türk Eðitim-Sen'in görüþü; yapýsal deðiþime
ihtiyacý olan birçok alanda, ilgili düzenlemelerin konuy-
la alakalý kurumlar ve sivil toplum kuruluþlarýnýn ortak 
çalýþmasý ve kamuoyunun da desteði ile yapýlmasýdýr.
Kamu personeli ile ilgili yapýlacak düzenleme de bu çer-
çevede ele alýnmasý ve çözüme kavuþturulmasý gereken
bir konudur.

Öneriler
Yukarýda yaptýðýmýz tespitler ýþýðýnda kamu gö-

revlilerinin sorunlarýný çözeceðine inandýðýmýz ve
personel sisteminin içinde bulunmasý gerekli olan
öneriler þöyledir:

Kamu Personel sistemi içindeki sýnýflar daha dar
tutularak, sýnýf içinde toplanan hizmetlerde genel bir
benzerliðin bulunmasý saðlanmalýdýr. Dar kapsamlý
hizmet sýnýflarý oluþturabilmek için öncelikli olarak
hizmetlerin özelliklerinin belirlenmesi gerekmektedir.
Hizmet sýnýflarý ve bu sýnýflar kapsamýnda bulunacak
kadro unvan ve meslekler belirlendikten sonra; kadro
unvan ve mesleklerin görev tanýmlarý tam anlamýyla
yapýlmalý, yetki ve sorumluluklarý hiçbir yanlýþ
anlaþýlmaya yol açmayacak þekilde açýklanmalýdýr.



Her kadronun, öðrenim seviyesi ve liyakat ilkeleri göz
önünde bulundurularak yükselebileceði derece ve kade-
meler belirlenmelidir.

 Kamu görevlilerine çeþitli adlar altýnda verilen 
tazminat ve zamlar kaldýrýlmalýdýr. Bunlarýn yerine daha
sade ve eþit iþe eþit ücret ilkesinin uygulanabileceði, an-
laþýlýr bir ücret sistemi getirilmelidir.

 Kamu görevlilerine saðlanan mali haklarýn be-
lirlenmesinin, siyasi otoritenin inisiyatifinden çýkarý-
larak, geliþtirilmiþ sendikal örgütlenme yapýsý içinde,
toplu pazarlýk ile yapýlmasý saðlanmalýdýr. Bu baðlamda
4688 Sayýlý Kanunda gerekli düzenlemelerin yapýlarak, 
kamu görevlilerine grev ve toplu pazarlýk yapma hakký-
nýn saðlanmasý ve kanundan kaynaklanan aksaklýklarýn 
giderilmesi gerekmektedir.

Personeli ilgilendiren mevzuat çalýþmalarýna,
çalýþan temsilcilerinin de katýlýmý ve görüþleri doðrul-
tusunda karar alýnmasý saðlanarak, çalýþanlar adýna
sendikalarýn yönetime katýlmasý uygulamasý hayata
geçirilmelidir.

Personel deðerlendirmesinde ele alýnacak kri-
terler, açýk bir þekilde tanýmlanmalý, kiþilerin inisi-
yatifine býrakýlmayacak düzenlemeler yapýlmalýdýr.

 Kamu yatýrým ve harcamalarýna yeterli kaynak
ayrýlmalý, deðiþen teknoloji güncel bir þekilde takip
edilerek, kamu kurum ve kuruluþlarýnýn bu teknolojiden
faydalanmasý saðlanmalýdýr.

Kamu görevlilerinin hizmet ürettikleri alanlar
elden geçirilmeli, kullanýlan araç- gereç ve tertibat ile
ofis ve iþ yerleri ergonomi kurallarý çerçevesinde yeni-
den düzenlenmelidir.

Kamuda deðiþen ve çok çeþitli hale gelen hiz-
metler için yeniden bilgilendirme toplantýlarý yapýlarak,
kamu çalýþanlarý sürekli bilgilendirilmelidir.

Kamu hizmetlerinin etkililiðinin artýrýlmasý,
personelin daha eðitimli ve bilgili hale getirilmesi ile
mümkündür. Bu nedenle hizmet içi eðitim konusuna
önemle yaklaþýlmalýdýr.

Kamu kurum ve kuruluþlarýnýn personel ihtiyaç-
larý ve personel fazlalýklarý tespit edilmeli ve gerçekçi
bir kadro uygulamasý hayata geçirilmelidir.

Bölgeler arasýndaki istihdam farklýlýklarýný gi-
dermek için istihdam açýðý bulunan yerlerde görev yap-
mayý özendirici tedbirler alýnmalýdýr.

Kamu görevlilerinin terfilerinde liyakat ilkesine
aykýrý uygulamalarýn önüne geçilmelidir. Bu amaçla tüm
görev tanýmlarý, kadrolarýn ödev, yetki ve sorum-
luluklarý, yapmalarý gereken iþler ve bu görevlere getiri-
lecek olan personelde bulunmasý gereken özellikler de
açýk ve kesin bir þekilde belirtilmelidir.

657 Sayýlý Kanunda bulunan ve kamu görev-
lilerinin hayatýný zorlaþtýran maddeler kaldýrýlmalýdýr.
(örn: izinsiz þehir dýþýna çýkma, basýna demeç verme ya-
saðý gibi)

yapacaðý düzenli ve etkin denetlemelerle kamu görevli-
lerini kurumun hedefleri doðrultusunda yönlendirme-
lidir. Etkin denetleme, kamu görevlilerinin daha az hata
yapmalarýný ve kamu kurumlarýnýn hedefe yönelik faa-
liyette bulunmalarýný saðlayacaktýr.

Kamu kurumlarýnýn ve kamu görevlilerinin denetlen-
mesi iþlemleri düzenli ve etkin bir þekilde yapýlmalýdýr.
Bu nedenle denetim elemanlarýnýn yetiþtirilmesi, iþe a-
lýnmasý ve unvanlarýnda standart saðlanmalýdýr. Her ku-
rumun kendi denetleme organý oluþturulmalý, bu organ,

Kamu kurumlarýnýn çaðdaþ, katýlýmcý ve iþ birliði
içinde yönetilmesi gerekmektedir.

Kamu kurum ve kuruluþlarýnýn amaç ve hedefle-
rinin, görev, yetki ve sorumluluklarýnýn açýkça belirlen-
mesi gerekmektedir.

Kamu görevlilerinin, baðlý bulunduklarý kurumun
hedef, görev, yetki ve sorumluluklarýný bilmesi saðlan-
malýdýr.

Kurumun hedefleri doðrultusunda kamu görev-
lilerinin kendi görev, yetki ve sorumluluklarý belirlen-
melidir.

Kamu görevlilerinin hedeflerden ve sorumluluk-
lardan haberdar edilerek, bütün hedefin önemli bir un-
suru olduðunun farkýna varmasý saðlanmalýdýr.

Bu önerilerimizin yanýnda kamu personel rejimin-
de olmazsa olmaz dediðimiz görüþlerimiz ise þunlardýr:

1- Memurlar sözleþmeli statüye geçirilmemelidir.
2- Ýþ güvencesi kaldýrýlmamalýdýr.
3- Memur sayýsý azaltýlmamalýdýr.
4- Çalýþma iliþkileri ile ilgili tüm kurullara sendika
temsilcileri de katýlmalýdýr.
5- Çalýþanlarýn kazanýlmýþ haklarýný geriletecek dü-
zenlemeler yapýlmamalýdýr.
6- Kamudaki istihdam yapýsý yeniden belirlenmeli
esnek çalýþma, çaðrý usulüne göre çalýþma ve kýsmi sü-
reli çalýþma kaldýrýlmalýdýr.
7- Kamu eliyle görülen hizmetlerin, özel sektöre ko-
laylýkla devredilebileceði ve iþten çýkarmalarýn kolay-
laþtýrýlacaðý bir personel yapýsý oluþturulmamalýdýr.
8- Kamu çalýþanlarýnýn maaþ hesaplarýnýn sadeleþ-
tirilmesi gerekir.
9- Kira, ulaþým, gýda, aile ve çocuk yardýmý gibi yar-
dýmlar günün þartlarýna uygun olarak yeniden düzen-
lenmelidir.
10- Kamu çalýþanlarý ile ilgili olarak yapýlacak düzen-
lemeler, siyasi iradenin keyfi kararýyla deðil, kamu
çalýþanlarý sendikalarý ile yapýlacak toplu sözleþme ile
belirlenmelidir.
11- Kamu görevlilerine, toplu sözleþme ve grev hak-
kýný da içeren ILO normlarýna uygun sendikal haklar
saðlanmalýdýr.
Ýþ güvencesinin mevcut haliyle korunduðu, ücretlerin ve
çalýþma koþullarýnýn sendikalarca yapýlacak toplu söz-
leþmelerle saðlanacaðý, hazýrlanmadan önce konunun
muhatabý olan kamu çalýþanlarýnýn görüþüne baþvuru-
lacaðý ve taleplerinin karþýlanacaðý çaðdaþ bir personel
rejimi hepimizin ortak arzusudur. Burada Türk Eðitim Sen
olarak biz tarafýz. Kamu personel sisteminin muha-tabý
kamu çalýþanlarýdýr. Yapýlacak olan tüm çalýþmalar-da,
konunun muhatabý kamu çalýþanlarýnýn yetkili tem-
silcilerinin yer almasý zorunluluktur. Türk Eðitim Sen,
Türkiye Cumhuriyeti'nin ve milletinin geleceði konu-
sundaki hassasiyetleri çok iyi bilmekte, ülkemizin eko-
nomik, sosyal, siyasal ve dýþ politika geliþmelerini ciddi-
yetle takip etmektedir. Bu hassasiyet içerisinde idareci-
lerin, kamu çalýþanlarýný ve onlarýn temsilcileri olan bizleri
göz ardý etmemesi ve samimiyetimizi görmesi ge-
rekmektedir. Bu bakýmdan Türk Eðitim Sen olarak kamuda
oluþturulmasý gereken personel sistemi mutlak surette
personel odaklý ve çalýþan sorunlarýný çözmeye yönelik
olmalýsýný istiyoruz. Kýsmi süreli, esnek, çaðrý usulüne
göre, sözleþmeli esasa dayalý, sendikal ve demokratik
haklarý görmezden gelen, yönetiþim anlayýþýyla bað-
daþmayan bir personel rejimi oluþturmak amacý taþýyan
gidiþat, kamuda sistemi daha büyük bir kaosa sü-
rükleyeceðini hatýrlatýyor ve yetkilileri uyarýyoruz.
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Selam. Hal hatýr faslýnda sonra, konuya
giriyoruz.

Malum her yerde deðiþik mahiyette konuþ-
mak gerekiyor ki sýkýcý ve yorucu olmasýn.

Arkadaþlar acaba sendika temsilcileri okul-
larý ve kurumlarý neden geziyorlar? Gezmeleri bu
kadar yoðun olmalý mý? Nasýl karþýlýyorsunuz?
Sendikalarla ne kadar ilgilisiniz? Sendikalar gerek-
li mi? Sendikalarýn çalýþmalarýný nasýl buluyorsu-
nuz? Sendikalaþmanýn gereðine inanýyor musu-
nuz? Aranýzda sendikalý arkadaþlarýmýz var mý?
Sendika Hükümet iliþkileri nasýl veya sizce nasýl
olmalý? Sendikalarý eleþtirmek isterseniz neler
söylemek istersiniz. Olumlu ya da olumsuz ama
lütfen yýkýcý olmasýn. Önerileriniz var mý? Sizce
sendikalar ne iþe yararlar. Ne iþ yaparlar. Hasýlý
uzayýp giden bir soru kervaný. Gaye konuþma
ortamý oluþturmak. Öyle ya durup dururken
vakitsiz öten horoz gibi ortada kalýrsýnýz.

Toplum psikolojisi ya da insan ilgisi deyin
buna, ne derseniz deyin. Karþýnýzdakinin size
yönelmesini istiyorsanýz hele bir de sendikacýy-
sanýz sizin iþiniz kat kat artmaktadýr. Türkiye'nin
bugünkü þartlarýnda sivil örgütlenmenin ne kadar
tehlikeli olduðu bilinci hala bu kadar yaygýn iken
sendikacýlýk yapmak hakikatten çok zor. Sendikacý
deyince her þeye muhalif, hele Hükümetle arasý
olmayan kiþi anlaþýlýr. Çünkü siyasetçiler öyle
istiyorlar. Hak mý arýyorsunuz? Sizi peþin olarak
'caným onlar anarþist, Hükümete muhalif…'
þeklinde damgalanýrsýnýz.

Þimdi gelin kendinizi anlatýn. Bakalým na-
sýl anlatacaksýnýz.

Bir aný.
Bir okula gittik. Okul idaresine usulünce

uðradýk. Okul müdürüne teneffüs vaktinde öðret-
menlerimizle sendikal faaliyetlerimizle ilgili
görüþmek istediðimizi ilettik. Sað olsun okul mü-
dürü anlayýþ gösterdi. Zil çaldý. Çalýþanlar, öðret-
menler odasýna toplandý. Biz de okul müdürü ile
beraber gittik. Selam, tokalaþma kendimizi tanýttýk.

Fakat konuþma faslýndan önce bir oturma
þekli oluþtu. Biz masanýn yanýnda otururken öðret-
menler masanýn uzaðýnda duvara dayalý olarak
sýralý vaziyette oturdular. Sanki bizi protesto
edercesine. Ama biz emin idik ki, bu bize karþý
yapýlan bir tepki deðildi.

Doðrusunu sorarsanýz garipsediðimiz bir oturma
þekliydi. Garip bir durum. Ýþin içinden çýkmamýz
gerekiyordu. Öðretmenlerle iletiþim kurup bir
þeyler anlatmamýz gerekiyordu.

Birden okul müdürüne dönerek dedim ki;
“Müdür bey Öðretmen arkadaþlar galiba korkutul-
muþ yada tehdit edilmiþ.” Herkes baþýný önüne eðe-
rek söylediðimi teyid eder gibi yaptý ve müthiþ bir 
suskunluk ortamý oluþtu. Ýþ daha da ciddi bir hal
aldý. Tabi okul müdürü “Yok Baþkaným olur mu?
Benim öðretmenlerim kimseden korkmazlar, onla-
ra kimse bir þey diyemez.” Diye cevap verdi. “Be-
nim öðretmenlerim” kelimeleri aklýma takýldý.
“Anlaþýldý demek öðretmenler senden korkuyor-
lar” dedim. Derken aramýzda önce soðuk baþlayan,
daha sonra sýcak diyalogla devam eden bir konuþ-
ma baþladý. “Ýþte arkadaþlar, sendika dediðimiz þey
budur. Her yerde konuþabilen, hakkýnýzý arayan, si-
zin konuþamadýðýnýz yerde konuþan, okul müdürü-
nün de sizin de hakkýnýzý arayan, yasal zeminde fa-
aliyet gösteren kuruluþlardýr.” þeklinde uzayýp gi-
den bir konuþma devam etti.

O gün o okulda 7 üye kaydý yaptýk.
 Tatlý dille güler yüzle ayrýldýk. Okulda o gün

gerçek manada demokratik bir ortam oluþturduðu-
muza sevinmiþtik. Ancak bu gerçeði de yaþamak
hele bir eðitim kurumunda insana sivilleþme anla-
mýnda acý veriyor.

Sendikalar ve sendikacýlar birilerinin nasýrla-
rýna bastýðý için; hakký gasp edilenlerin hakkettiðini
aldýðý, açýk ve þeffaf sömürülmeyen bir düzen iste-
diði için tehlikeli muhalifler olarak gösterilmekte.

Kim tarafýndan?
Haktan yana olmayan, yandaþ kayýrmacýlýðý

yapan, kendi gibi düþünmeyenleri bizden deðil di-
ye hor gören, çalýþanýn emeðine göz diken, demok-
rasiyi sadece kendileri için isteyen, en kötüsü de di-
ni ve milli deðerleri kendi siyasi çýkarlarý adýna is-
tismar edip bundan siyasi rant saðlayanlar tarafýn-
dan.

Kamu çalýþaný arkadaþlar!
Sesimizi duyun artýk. Kendinize yakýn bul-

duðunuz sendikanýn adý bizce önemli deðil. Örgüt-
lenmiþ bir toplum adýna sendikalaþýn. Ýnadýna de-
ðil. Hakkýnýz için, menfaatiniz için, geleceðiniz
için, çocuklarýnýz için; hakkýnýz, adaletin eþit daðý-
týldýðý insanca, birlik ve beraberlik içinde kardeþçe
yaþayacaðýmýz bir TÜRKÝYE'yi  oluþturmak için 
birlik olun.

Kutbettin YILDIZ
Van Þube Baþkaný

OKULUMUZA

TEMSÝLCÝLERÝ GELDÝ!
TÜRK EÐÝTÝM-SEN
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Ayhan KORKMAZ
Ýstanbul 5No'lu Þube

HATALIYSAM
ARAMIZDA KALSIN

Ýçli milletizdir biz. Sevda çeker söyleyemez, dert
biriktirir anlatamayýz. Onun için memleketimizde
en yaygýn hastalýðýn adý “ince hastalýk”týr.

Kulaklarý çýnlasýn, ortaokuldaki Türkçe öðretme-
nim derdi ki: Kamyon kasalarýyla helâ kapýlarýna
yazabildiklerimizi söyleyebilsek memleketin iþleri
yarý yarýya yoluna girer, hem de sanatçýlarýmýz
artar. Ýnce hastalýk falan da kalmaz. Memleke-
timizde ne dehalar var, ne söz ustalarý var, bakýn
size kamyon kasalarý anlatsýn.

Biraz kafaný dinleyip rahatlamak, krizlerden
kurtulmak istiyorsan çýk Ýzmit karayoluna saðdan
saðdan, yavaþ yavaþ git. Bak bir þeyin kalýyor mu?

Pirinç karaborsa olmuþ, bulgur altýna dönmüþ,
benzine zam üstüne zam gelmiþ hiç kýymeti
harbiyesi kalmaz. Dünya batsa sana uðramaz.

Efendim söylediklerim tecrübeyle sabittir. Dün
akþam yolda giderken önümde bir kamyon,
kasasýnda bir yazý. Bende o saatten beri gam, tasa, 
kederden eser yok. Bülent hanýmýn þarkýsýndaki
gibi;

-Bir elimde cýmbýz bir elimde ayna…

Kasada aynen þöyle yazýyor:

Hatalýysam aramýzda kalsýn…
Siz aklýnýza gelebilecek en iyi filozoflarda, toplum
bilimcilerde dahi bu kadar anlamlý veciz ve
rahatlatýcý söze rastladýnýz mý? Söz, benim mem-
leketimi o kadar güzel anlatýyor ki!

Yalandan arabanýn arkasýna yaz, hatalýysam lütfen 
falanca numarayý arayýn de, ne kadar trafik ihlali
varsa yap. Birisi arasa içinden saydýr. Ahizeye
tamam beyefendi de, bildiðini okumaya devam. Siz
hiç bizim ülkemizde ben hata yaptým diyene
rastladýnýz mý? Aramýzda kalsýn ben rastlamadým.

Kamyoncu amcam ülkenin halini üç kelimeyle
özetleyivermiþ.Anlayana senfoni orkestrasý!

Cumhuriyet kurulduðundan beri en büyük mese-
lemiz yolsuzluk. Her gelen iktidar yolsuzluðu
bitireceðim diye geliyor, her tarafý afiþlerle dol-
duruyor, baþefendiler tellal çýkartýyor;

Hata yapaný bildirin.

Tercümesi ne; Hatalýysam aramýzda kalsýn…

Bekri Mustafa'yý duymuþsunuzdur mutlaka. Hani,
içki yasaðýna uymayanlarýn öldürüldüðü 4. Murat
döneminin ünlü ayyaþý. Zaten Bekri, içmeye
sabahtan baþlayan ya da gece gündüz içen demek. 
Neyse, anlatýrlar ki günün birinde, bir mahallede
yoksul bir ölünün namazýný kýlacak imam bulu-
namamýþ. Yol yordam bildiðinden namazý Bekri
Mustafa kýldýrmýþ. Sonra da tabut yerine hasýra
sarýlmýþ cenazenin kulaðýna bir þeyler fýsýldamýþ.
Cemaat ölüye ne söylediðini merak etmiþ. Bekri
gülerek:

“Öte yanda dünyanýn durumunu sorarlarsa, Bekri
Mustafa imamlýk ediyor, de. Onlar durumu
anlarlar,” demiþ.

Memleket Bekri Mustafalardan geçilmiyor, falan-
ca kamu þirketinin baþýndaki amuduyla götürmüþ,
üstüne terfi almýþ, filanca rüþvetten bilmem kaç yýl
hapse mahkum olmuþ ama ödül olarak en kaymak 
yere genel müdür olmuþ biz daha ne diyoruz:

Hata yapaný bildir.

Yemezler efendim yemezler. Ne diyordu kam-
yoncu amcam;

HATALIYSAM ARAMIZDAKALSIN…



SENDÝKACILIÐIN
ÖNÜNDEKÝ
ENGELLER VE SIKINTILAR

ükümetin kamu çalýþanlarýnýn aylýklarýna
yaptýðý zamma tepki duyan Konfe-
derasyon baþkanlarýnýn, Avrupa ÝnsanH

Haklarý Mahkemesi'ne ve Uluslararasý Çalýþma
Örgütü'ne baþvurduklarýný görüyoruz. Sendikal
hak ihlalleri karþýsýnda çalýnacak kapý, yeni bir
devlet oluþturma sürecindeki küresel ve art niyetli
bir güç olan Avrupa Birliði'nin komiserlerinin
(bakanlarýnýn) kapýsý deðildir. Türkiye'yi Komiser
Verheugen'a þikayet etmek düpedüz saçmalýktýr.
Baðýmsýzlýk ve milli egemenlik konusunda en kü-
çük bir duyarlýlýðý ve onuru olan kiþi, kendi ülkesini
bir baþka ülkenin bakanýna þikayet etmez, ondan
medet ummaz. Buna karþýlýk, bugüne kadar
Parlamentomuzun kabul ettiði kanunlarýn ihlali
durumunda yargýlama görevini yürüten Türk
mahkemelerinin yetkileri geniþtir. Geçen yýl Mayýs
ayýna kadar, bu mahkemeler Türkiye Cumhuri-
yeti'nin kanunlarýný esas alarak karar veriyorlardý.
Anayasanýn 90. maddesine yapýlan eklemeyle, bu
mahkemeler artýk öncelikli olarak, usulüne uygun
biçimde onaylanmýþ uluslararasý sözleþmeleri
uygulamaya basladý. Eylem yaptýðý için yargýlanan
memurun ve iþçinin artýk çalacaðý kapý, 87 sayýlý
ILO Sözlesmesine dayanarak, Türk yargýsýdýr.
Toplu pazarlýk hakký isteyen, toplu görüþme ve
toplu sözlesme isteyen memurun, kýsýtlý bir toplu
görüþme hakkýna mahkum edilmek istenen
memurun çalacaðý kapý, Türk yargýsýdýr. Askeri
iþyerlerinde çalýþan sivil memurlarýn ve ceza infaz-
koruma memurlarýnýn yok edilen sendikalaþma
hakkýný geri alabilmek için çalýnmasý gereken kapý,
Türk yargýsýdýr. Yetki prosedürü uzadýðýnda
maðdur olan memurun, isçinin ve temsilcisinin
çalacaðý kapý, Türk yargýsýdýr. Taþeronlaþmaya
karsý mücadele eden sendikanýn çalacaðý kapý,Türk
yargýsýdýr. Ne iþiniz var Avrupa Birliði'nin bakaný
Verheugen'in kapýsýnda. Ne iþiniz var, önemli

Gökçer ÖÐÜNÇ
Çorum Þube Dýþ Ýliþkiler ve Basýn Sekreteri

hiçbir yaptýrýmý olmayan ILO'nun kapýsýnda. Türk
hakimlerinin kapýsýný çalýn, onlara Anayasa'nýn 90.
maddesini ve ILO'yu anlatýn ve adalet talep edin.
Hakkýmýzý geliþtirmenin günümüzdeki en kestirme
ve kolay yolu Türk adaletinden geçiyor.
Türkiye'nin Avrupa Birliði'ne katýlýmýna iliþkin
görüþmeler 3 Ekim'de baþladý. Gerek 17 Aralýk
zirvesinde, gerek Kopenhag kriterlerinde yani
kýsacasý Avrupa Birliði müktesebatýnda sendikal
hak ve özgürlüklere iliþkin hiçbir düzenleme
olmadýðýný söylemek istiyorum. Avrupa Komis-
yonu'nun ilerleme raporlarýnda sendikal haklar
konusunda yer alan deðerlendirmelerin, bu neden-
le, hiçbir anlamý yoktur. Görüþmeler sýrasýnda
Türkiye mevzuatýnýn yalnýzca AB müktesebatýna
uydurulmasý esastýr. Ýlerleme raporlarý da mükte-
sebata dahil deðildir. Bu nedenle, ilerleme rapor-
larýndaki bazý önerilerden hareket ederek, AB
sürecinin Türkiye'de sendikal hak ve özgürlükler
açýsýndan olumlu sonuçlarý olacaðýný söyleyenler,
ya durumdan habersizdir, ya da iyi niyetli deðildir.

AB'nin Türkiye'de sendikacýlýða katkýsý deðil, tam 
tersine, büyük zararý söz konusudur. Diðer bir
deyiþle, Türkiye'de sendikacýlýða Avrupa Birliði
sürekli yeni darbeler indirmektedir.
Türkiye'de sendikacýlýk hareketinin zayýflamasýnýn
en önemli nedeni, sürekli artan iþsizlik ve
sendikalarýn yeterince kendini anlatamamasýdýr.
Türkiye'de mevzuattan kaynaklanan çetin sorunlar
vardýr; bunlarý aþmak olanaklýdýr. Ancak artan
iþsizliðin yol açtýðý ürkeklik ve hatta korku,
sendikalaþmayý hýzla geriletmektedir. Mevzuatý
istediðiniz kadar demokratikleþtirin, iþsizlik belasý
olduðu sürece, sendikalarýn güçlenmesi olanak-
sýzdýr. Hatta buna istediðiniz kadar memurun
sendika kesintisini kaldýrma da konabilir. Ýstatiksel
bilgiler gösteriyor ki, hükümetin sendika ücretle-
rini memurdan kesmeme kararý, sendikalý üye
konusunda bir artýþ göstermemiþtir. Ayrýca
sendikalýlar üzerindeki siyasi kökenli baskýlarda
buna eklenebilir.
1995 yýlýnda gümrük birliðine karþý çýkan insanlar 
yok denecek kadar azdý. Sermayedar sýnýfýn
temsilcileri ve hatta bazý iþçi ve memur konfe-
derasyonlarýnýn genel baþkanlarý, Avrupa Parla-
mentosu'ndaki oylama öncesinde gümrük birliði
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Avrupa Komisyonu'nun Türkiye'ye verdiði ve
uygulanmasýný istediði ilerleme raporlarýnda en
önemli taleplerden biri, tarýma saðlanan devlet
desteðinin kaldýrýlmasýdýr. IMF'nin ve Dünya
Bankasý'nýn talepleri de bu doðrultudadýr. Zaten
IMF ve Dünya Bankasý gibi kuruluþlarý yöneten
ikinci büyük güç, ABD'den sonra Avrupa Birli-
ði'dir. Tarýmda uygulattýrýlan politikalar, kýrsal
kesimde hýzlý bir yoksullaþmaya ve mülksüz-
leþmeye yol açmakta, hýzlý bir iç göçe neden ol-
maktadýr. Bu da iþsizliðin ve sendikalarýn zayýf-
latýlmasýnýn ana nedenlerinden biridir. Türkiye'de
görünüþte sendikal haklar güya geniþletiliyor. Ulus
ötesi yani küresel ekonomik þirketlerin dünya
ölçeðindeki faaliyetleri her geçen gün daha

Bu sessizliðin nedeni, sendikal kurumlarda milli ve
þuurlu sendika anlayýþýnýn vücut bulmamasýdýr.
Küresel saldýrýya maruz ülkelerin sendikalarýnýn
da, IMF ve Dünya Ekonomisi gibi ülke
ekonomisini olumsuz yönlendiren küresel güçlere
karþý tavýr alma gibi bir anlayýþlarý ve niyetleri
yoktur. Peki, bu durum deðiþtirilemez mi? Ýster
yerel ister genel çapta bu güçlere karþý tavýr alan
sendikalarýn gücü ve etkinliði artýrýlamaz mý?
Günümüzdeki sendika anlayýþý ile bu duruma
çözüm bulmak zor gözüküyor. Ancak kesinlikle
imkansýz deðil. Geliþmiþ ülkelerin sendikalarý
özellikle az geliþmiþ ülkelerin sendikalarýyla olan
iliþkilerinde, yaygýn biçimde kullandýklarý devlet
parasýna da baðlý olarak, bir astlýk-üstlük, baðýþ
alan – baðýþ veren borç veren-borçlu iliþkisi
kurmaktadýr. Bu ülkelerin devletleri, bu tür
faaliyetlerde kullanabilmeleri için, kendi sendika-
larýna önemli kaynaklar ayýrmaktadýr. Bu devlet
kaynaklý destek, birçok az geliþmiþ ülke sendika-
cýsýnýn ülkedeki sendikal örgütlerde izleyeceði
politikada, yardým veren ülkenin sendikasýnýn
politikasýndan etkilenmesini getirmektedir. Bu
koþullarda, Türkiye gibi ülkelerin sendikalarýnýn
sosyo-ekonomik politikalarýn belirlenmesinde
etkili olabilmeleri zor ama olanaklýdýr. “Gücün
haklý deðil, haklýnýn güçlü olduðu bir ülke” özlemi
bizim sendika anlayýþýmýzýn temel hususlarýndan
biridir.

lehinde görüþmeler yapmak üzere Brüksel'e
gitmiþti. Hatta çok iyi hatýrlýyorum, o dönemde
Ýstanbul'da Prof. Dr. Erol Manisalý'nýn, Ankara'da 
da Prof .Dr. Alpaslan Iþýklý'nýn önderliðinde imza
kampanyalarý düzenlemiþlerdi. Bir dönem gümrük
birliðinin savunuculuðunu yapanlar, aradan geçen
10 yýllýk uygulama sonrasýnda bu iliþkinin Türkiye
ekonomisi ve istihdam üzerindeki olumsuz etkisini
kabul ediyorlar. Gümrük birliði, Türkiye'de iþsizli-
ðin artmasýnýn ve özellikle de konumuzla ilgili
önemli olmasýndan dolayý da sendikalarýn zayýf-
latýlmasýnýn önemli nedenlerinden biridir. Þimdi
ayný durum adres deðiþtirerek tehlike olmaya de-
vam ediyor.10 sene önce Gümrük Birliði sendika-
cýlýðý vurdu, þimdi de Avrupa Birliði vurmaya baþ-
ladý. Bunu bilmek ve görmek için fazla çaba
göstermeye de gerek yok…

da yoðunlaþýyor. ABD ve AB'nin dünyayý yeniden
paylaþma mücadelesi ve saldýrýlarý, baþta memur
sýnýfý olmak üzere, tüm sosyal ve ekonomik
tabakalarýn sorunlarýnýn daha da artmasýna neden
oluyor. Ancak Türkiye'deki sendikal kurumlardan
küresellik karþýtý, IMF ve Dünya Bankasý karþýtý
güçlü bir ses yükselmiyor.
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SOSYAL GÜVENLÝK YASASIYLA ÝLGÝLÝ 
MERAK ETTÝKLERÝMÝZ

ÝÞTE SOSYAL GÜVENLÝKTE YENÝ DÜZENLEMELERLE ÝLGÝLÝ 
EN ÇOK KARÞILAÞILAN SORULAR VE CEVAPLARI

1- KANUN YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝKTEN SONRA
MEMURLARARASINDA MAAÞ FARKI
OLACAK MI?
Þu anda yürürlükte olan 5434 sayýlý Emekli Sandýðý
Kanununun 15. maddesi, kamu görevlilerine uygulana-
cak Emekli Sandýðý kesintilerini düzenliyor. Mevcut
uygulamada, kamu görevlilerinin emekli keseneðine
tabi matrahlarý üzerinden %16 oranýnda kesinti
yapýlýyor. Þu anda ek ödeme, görev tazminatý, makam
tazminatý, özel hizmet tazminatý, denge tazminatý, prim,
ikramiye gibi bir çok ödeme, memur maaþlarý üzerinden
yapýlan Emekli Sandýðý kesintilerine tabi deðil.
Yeni kanunun yürürlük tarihinden sonra kamuda göreve
baþlayacak olanlar, þu anki uygulamadan yararlana-
mayacaklar. 5510 sayýlý kanun yürürlüðe girdikten sonra
memur olanlardan, kanunun 80. maddesi gereðince,
a) hak edilen ücretlerin,
b) prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeþit istihkaktan
o ay içinde yapýlan ödemelerin,
c) iþverenler tarafýndan sigortalýlar için özel saðlýk
sigortalarýna ve bireysel emeklilik sistemine ödenen
tutarlarýn ve
d) idare ve yargý mercilerince verilen karar gereði
ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikte olmak üzere sigor-
talýlara o ay içinde yapýlan tüm ödemelerin brüt toplamý
üzerinden %14 (%9 yaþlýlýk, %5 saðlýk sigortasý olmak 
üzere) oranýnda kesinti yapýlacak.
Bu durumda 5510 sayýlý kanun yürürlüðe girdikten sonra
kamuda çalýþmaya baþlayanlarýn emekli kesintileri,
daha önce göreve baþlayan memurlara oranla daha
yüksek olacak. Ortaya çýkacak fark, memurlarýn ele ge-
çen net ücretlerine de yansýyacak.
Ayný kurumda çalýþan, ayný ünvana sahip ve ayný iþi
yapan memurlar arasýnda iþe baþlama tarihine göre maaþ
farklýlýklarý oluþacak. Eski memurlarýn maaþý, yeni
memurlara oranla daha yüksek olacak.
Eski memurlarla yeni memurlar arasýndaki maaþ farký,
almakta olduklarý ek ödeme, denge tazminatý, görev
tazminatý, makam tazminatý, özel hizmet tazminatý gibi 
ödemelere baðlý olarak 5 YTL ile 300 YTL arasýnda
deðiþecek.

göreve baþlayan bir memur emekli olabilmek için en az 
40 yýl boyunca çalýþmak zorunda kalacak. Bir gün önce
iþe baþlayan memurun maaþý, bu memur emekli
oluncaya kadar yani yaklaþýk 40-45 yýl boyunca
kendisinden bir gün sonra iþe baþlayan memura oranla
daha fazla olacak.
Ayrýca bu farklýlýk yalnýzca maaþlara yansýmayacak,
emeklilik haklarý da tabi olduklarý kanunlar gereðince
birbirinden farklý olacak. Dolayýsý ile kamuda büyük bir
kargaþa yaþanacak.
Bundan böyle en az 45 yýl boyunca kamuda ayný
kurumda, ayný iþi yapan, ayný unvanlarda bulunanlarýn
maaþý eþit olmayacak ve devlet memurlarý iki ayrý
emeklilik kanununa tabi olarak çalýþacaklar.

2-YENÝ DÜZENLEMEYLE HALEN FÝÝLÝ
HÝZMET ZAMMINDANYARARLANAN
ÇALIÞANLARIN BU HAKLARI BAZI
SEKTÖRLERDE ELLERÝNDENALINACAKMI?
Þu anda yürürlükte olan 5434 sayýlý Emekli Sandýðý
Kanunu'nun 31 ve 32. maddeleri ile fiili hizmet
süresinden faydalanacak kamu görevlilerinin unvanlarý
ve fiili hizmet süreleri belirleniyor.
5510 sayýlý Kanunda deðiþiklik öngören 5754 sayýlý
Kanunla birlikte, fiili hizmetten faydalanacak olan bir
çok personelin fiili hizmet süreleri azaltýlmak suretiyle 
bir hak kýsýtlamasýna gidilecek. Daha önce Anayasa
Mahkemesi tarafýndan iptal edilen 5510 sayýlý Kanunla
PTT daðýtýcýlarý, infaz koruma memurlarý, baþ
memurlarý ve diðer personellere de fiili hizmet zammý
verilmesi öngörülmekteydi. Ancak yapýlan son
deðiþikliklerle bu unvanlarda çalýþanlar tekrar kapsam
dýþýna çýkarýldý. Buna ek olarak mevcut 5434 sayýlý
kanunda bulunan Tarým Bakanlýðý Zirai Mücadele ve
Karantina teþkilatý ile Veteriner Teþkilatýnda görev
yapanlar, Devlet Tiyatrosu sanatçýlarý, ulaþtýrma hizmet
kolunda atölye, fabrika, havuz ve depolarda çalýþanlar,
gemi çalýþanlarý, makinistler, gazeteciler ve Cumhur-
baþkanlýðý Senfoni Orkestrasý þef ve üyelerinin görev-
leri de kanun kapsamýnda fiili hizmet zammýndan fay-
dalanacak görev tanýmlarý içerisinde sayýlmýyor. Ayrýca
fiili hizmet süresi zammýndan faydalanabilmek için yer
altý iþlerinde, maden ocaklarý, kanalizasyon ve tünel ya-
pýmý gibi yer altýnda yapýlan iþlerde çalýþanlarýn 1800
gün; diðer sigortalýlarýn bu iþlerde en az 3600 gün fiilen
çalýþmýþ olmalarý þartý getiriliyor.
Türkiye Kamu-Sen'in Yorumu: Yeni düzenlemenin
çalýþanlarý hak kaybýna uðrattýðý bir baþka maddesi de
fiili hizmetle ilgili bölümler. Yeni kanunda bir çok
memur ve çalýþan artýk fiili hizmet zammýndan
faydalanamayacak. Özellikle gazetecilerin, zirai

Türkiye Kamu-Sen'in Yorumu: Türkiye Kamu-Sen
olarak bu kanunda en çok itiraz ettiðimiz noktalardan
bir tanesi bu madde. Böyle bir uygulama kamuda eþit iþe
eþit ücret ilkesini temelden sarsacak ve ikili bir yapý
oluþturacak. Öyle ki; 30 Eylül 2008'de ilk defa iþe giren
bir memur ile 1 ekim 2008 tarihinde ilk defa iþe
baþlayacak bir memur arasýnda hem mevzuat açýsýndan
hem de maaþlar açýsýndan farklýlýklar olacak. Kanun,
emeklilik yaþýný da 65'e çýkarýyor. Buna göre 25 yaþýnda
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mücadele ve karantina teþkilatýnda çalýþanlarýn, gemi
çalýþanlarý,
met kapsamýndan neden çýkarýldýðýný anlamak mümkün
deðil.

Emzirme ödeneðinden kimlerin faydalanacaðý ve
faydalanma þartlarý kanunun 15. ve 16. maddeleri ile
düzenleniyor. Kanuna göre;
a) Hizmet akdi ile çalýþan iþçiler,
b) Muhtarlar,
c) Kendi adýna ve hesabýna baðýmsýz çalýþanlar,
d) Serbest meslek erbabý olanlar,
e) Anonim þirketlerin yönetim kurulu üyesi olan
ortaklarý,
f) Sermayesi paylara bölünmüþ komandit þirketlerin
komandite ortaklarý,
g) Diðer þirketlerin tüm ortaklarý ve
h) Tarýmsal faaliyette bulunan sigortalý kadýnlara veya
sigortalý olan erkeklerin eþlerine, her çocuk için,
çocuðun yaþamasý þartýyla emzirme ödeneði verilecek.
Dolayýsý ile yeni kanuna göre anonim þirket sahipleri
veya eþleri bile emzirme ödeneðinden faydalanýrken
kamu görevlileri, emzirme ödeneðinin kapsamý dýþýnda 
tutuluyor.
Emzirme ödeneðinin miktarý, Sosyal Güvenlik Kurumu
Yönetim Kurulu tarafýndan belirlenecek ve Bakan
tarafýndan onaylanacak.
Türkiye Kamu-Sen'in Yorumu: Bilindiði gibi yeni
düzenlemeler, kamuoyuna tanýtýlýrken hak ve
yükümlülüklerin eþitlenmesi ilkesine dayandýrýldýðý
belirtilmekteydi. Bu maddede asýl niyetin, çalýþanlarýn
haklarýný mümkün olduðu kadar kýsýtlamak olduðu
ortaya çýkýyor. Tüm yükümlülükleri ayný olan, ayný
ödemeleri yapan bir iþçi kardeþimiz çocuk sahibi
olduðunda emzirme ödeneðinden faydalanabilecekken,
ayný kanuna göre çalýþan ve eþit miktarda prim ödeyen
memurlarýmýz çocuk sahibi olduðunda emzirme
ödeneðinden faydalanamayacak. Böyle bir
uygulamanýn adil olduðunu ve bu kanun eþit bir yapý
oluþturduðunu söylemek mümkün deðil.

makinistler gibi bir çok çalýþanýn fiili hiz-

3-EMZÝRME ÖDENEÐÝNDEN MEMURLAR VE
EÞLERÝ DE FAYDALANACAKLAR MI?

Mevcut 5434 sayýlý Emekli Sandýðý Kanunu'na göre,
memurlarýn malüllük aylýðýna hak kazanabilmesi için en
az 10 yýl fiilen çalýþmýþ olmasý ve 3600 gün prim ödemiþ
olmasý gerekiyor. Yeni uygulamada, malüllük aylýðýna
hak kazanabilmek için en az 10 yýldýr sigortalý olma ve 
en az 1800 gün prim ödeme þartý aranacak.
Buna göre memurlarýn malüllük aylýðýndan yararlanma
þartý, SSK ve Bað-Kur'lularla ayný seviyeye getirilecek.
Türkiye Kamu-Sen'in Yorumu: Belki de yeni
düzenlemenin memurlarýmýz lehine olan tek düzen-
lemesi budur. Bugüne kadar memurlarýmýzýn malüllük
aylýðýndan faydalanabilmesi için en az 10 yýl boyunca
prim ödemesi þartý vardý. Oysa iþçiler 5 yýl süreyle si-
gortalý olup 900 gün de prim ödemeleri kaydýyla bu hak-
tan faydalanabilmekteydi. Bugüne kadar pek çok kamu 
görevlisi arkadaþýmýz ve yakýnlarý 9 yýl 11 ay yani 3570
gün prim ödedikleri halde bu haktan faydalanamýyordu.
Bu uygulama memurlarýmýz için bir nebze olsun kolay-
lýk saðlarken, bu kez de iþçilerin bu haktan faydalan-
masýný zorlaþtýrýyor.

4-MEMURLARIN MALÜLLÜK AYLIÐINDAN
FAYDALANMA ÞARTLARI DEÐÝÞTÝRÝLÝYOR MU?

5- YASA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝKTEN SONRA ÝÞE
BAÞLAYACAK MEMURLARIN EMEKLÝ MAAÞI
BAÐLAMAORANIAZALACAK MI?
Þu anda çalýþan memurlar, yeni yasanýn emeklilik
hükümlerine tabi olmayacak. Ancak kanunun yürürlük
tarihinden sonra göreve baþlayacak memurlar bütünüyle
yeni kanuna tabi olacak.
Yürürlükte olan Emekli Sandýðý Kanunu uyarýnca
memurlara 25 yýla kadar çalýþtýklarý her yýl için 3 puan,
25 yýldan sonraki her yýl için +1 puan üzerinden emekli
aylýðý baðlanýyor.
Yeni kanun yürürlüðe girdikten sonra memuriyete
atananlara ise her yýl için 2 puan üzerinden emekli aylýðý
baðlanacak. Emekli aylýðý baðlama oraný memurun
çalýþýrken aldýðý maaþýn %90'ýndan fazla olamayacak.
Ancak bir memurun emekli aylýðý baðlama oranýnýn
%90 olmasý için 45 yýl çalýþmasý gerekecek.
Türkiye Kamu-Sen'in Yorumu: Yeni yasa, özellikle
memuriyete yeni baþlayacak olanlar açýsýndan oldukça
fazla dezavantajlar içermektedir. Yeni düzenlemelere
göre emekli aylýklarý hesaplanacak olan memurlarýn
emekli aylýðý baðlama oraný her yýl için %3'ten %2'ye
düþürülmektedir. Baþka bir ifade ile þu anda kamuda
görev yapan bir memurla, kanunun yürürlük tarihinden
sonra göreve baþlayacak olan memurun emekli maaþý
baðlama oranýnda her yýl için %1'lik bir fark olacaktýr.
Ancak yeni memurun prime esas kazanç tanýmý
deðiþeceði için memuriyette geçen 25 yýlda ortaya
çýkacak %25'lik fark yeni memurun emekli maaþýnýn
eski memura göre %15-20 daha az olmasý þeklinde
yansýyacaktýr. Bu durum, vatandaþlarýmýzýn hak kaybý
anlamý taþýmaktadýr ve kanunu hazýrlayanlarýn
amacýnýn sosyal güvenlikteki finansman sorunlarýna
emekli maaþlarýný kýsarak çözüm aradýðýný
göstermektedir.
6- MEMURLARIN CENAZE ÖDENEÐÝ NE
ÞEKÝLDE DEÐÝÞÝYOR?

7-MEMURUN YAKINLARINA ÖDENEN ÇEYÝZ
PARASI NE ÞEKÝLDE DEÐÝÞECEK?

Mevcut 5434 sayýlý Emekli Sandýðý Kanunu'na göre
memurlara verilen cenaze yardýmý kiþinin bir aylýk
maaþý kadar ödeniyor.
Yeni uygulamada cenaze ödeneðini, Sosyal Güvenlik
Kurumu belirleyecek ve Bakanlar Kurulunun bu
ödeneði onaylamasý gerekecek.
Türkiye Kamu-Sen'in Yorumu: Mevcut uygulamada
memurlar cenaze ödeneðinden kendi maaþlarý oranýnda
yararlanýyor. Her memura maaþý ne kadarsa o kadar
cenaze ödeneði veriliyor. Yeni düzenlemede sabit bir
rakam belirlenecek ve her memura bu sabit rakam
cenaze ödeneði olarak verilecek. Ancak yeni
uygulamada belirlenecek rakam, hiçbir zaman bir maaþ
miktarýna çýkamayacak.

Mevcut uygulamada dul eþ, yetim kýz çocuðu ve
memurun annesinin evlenmesi durumunda, almakta
olduklarý aylýðýn 12 katý çeyiz parasý olarak ödeniyor.
Yeni uygulamada dul eþ ile anne kapsam dýþýnda
tutulacak, yalnýzca yetim kýz çocuklarýna, aldýklarý
aylýðýn 24 katý, çeyiz parasý olarak verilecek.
Türkiye Kamu-Sen'in Yorumu: Memurlarýmýzýn
yakýnlarýnýn haklarýný geriye götüren bir madde ile daha
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karþý karþýyayýz. Þu anda memurun eþi, kýz çocuðu ve
bakmakla yükümlü olduðu annesi çeyiz parasýndan
faydalanabiliyor. Yeni düzenlemede ölen memurun eþi
ile bakmakla yükümlü olduðu annesi bu haktan mahrum
býrakýlacak. Sosyal güvenliðin sorunlarý, birkaç bin dul
kadýnýmýzýn ve evladýný kaybetmiþ annenin evlenmesi
durumunda aldýðý çeyiz parasý ile çözülemez. Bu tür
uygulamalar finansal anlamda sosyal güvenlik
kurumuna hiçbir yarar saðlamaz ama vatan-
daþlarýmýzýn sosyal güvenlik sistemine olan inancýný ve 
baðlýlýðýný azaltýr.

8- MEMUR EMEKLÝLERÝNÝN ALT SINIR
AYLIÐI DEÐÝÞECEK MÝ?
Mevcut 5434 Sayýlý Emekli Sandýðý Kanununun Ek 19. 
maddesinde yer alan ve kamu görevlisi emeklilerinin
maaþlarýnýn alt sýnýrýný belirleyen madde uyarýnca þu
anda memurlar için emekli aylýðý tabaný, “14'üncü
derecenin 2'nci kademesi üzerinden 30 fiili hizmet yýlý
için hesaplanacak emekli aylýðý” tutarý olarak
belirleniyor.
Yeni Kanunun 55. maddesine göre emekli aylýðý tabaný,
prime esas kazanç günlük alt sýnýrýnýn % 35'ine kadar
inecek.
Bu da düþük ücret alan memurlarýn emekli olduklarýnda
alacaklarý emekli maaþlarýnýn son derece düþük
kalmasýna neden olacak.
Örneðin bugün itibarý ile en düþük memur maaþý 800
YTL dolayýnda ve en düþük ücret alan memur emeklisi
bu tutarda emekli aylýðý alýyor.Ancak yeni düzenlemeye
göre, en düþük maaþ alan bir memur emekli olmaya
karar verdiðinde, emekli aylýðý 375 YTL'ye kadar
düþebilecek.
Bu uygulama göreve yeni baþlayacak memurlar için
geçerli olup, þu anda görev yapan kamu çalýþanlarýný
kapsamayacak.
Türkiye Kamu-Sen'in Yorumu: Sosyal Güvenlik
Reformu adý altýnda milletimize sunulan acý reçetenin
bizleri hasta edecek bir ilacý da, alt sýnýr aylýklarýnýn
düþürülmesi. Eski düzenlemeye göre, memurlara þu
anda kamuda çalýþan en düþük dereceli memur
maaþýndan  daha düþük emekli aylýðý baðlanamýyordu.
Bundan böyle, prim ödeme gününe ve çalýþýrken aldýðý
maaþýna göre, en düþük emekli maaþý, brüt asgari
ücretin üçte birine kadar düþebilecek. Bu rakam bugün 
itibarý ile 213 YTL dolayýnda. Özellikle asgari ücretle
çalýþmakta olan vatandaþlarýmýz ve düþük dereceli
memurlarýmýz açýsýndan son derece sýkýntýlý bir
uygulama. Bu uygulamadan sonra emekl i
vatandaþlarýmýzýn aileleri ile rahat bir yaþam sürme
hayali de sona ermiþ oluyor. Ülkemizde 73 binin
üzerinde memur 800 YTL'nin altýnda, yaklaþýk 600 bin
memur da 800 ile 1000 YTL arasýnda maaþ almaktadýr.
Özellikle bu seviyelerde göreve baþlayacak yeni
memurlarýmýzýn emekli maaþlarý açlýk sýnýrýnýn altýnda
olacaktýr. Ayrýca SSK'ya kayýtlý yaklaþýk 6 milyon
çalýþanýmýzýn SSK primleri, asgari ücret üzerinden
yatýrýlmaktadýr. Bu durumda yeni yasaya tabi olarak
çalýþýp emekli olacak iþçi ve memurlarýmýzýn gelecekte
açlýk tehlikesiyle karþý karþýya kalacaðýný söyleyebiliriz.

9- ÞU ANDA MEMUR OLARAK ÇALIÞIYORUM,
BUYASABENÝ NE KONUDAETKÝLEYECEK?
Hali hazýrda kamu kurum ve kuruluþlarýnda çalýþan ve
sosyal güvenlik ve emeklilik haklarý 5434 Sayýlý Emekli
Sandýðý Kanunu çerçevesinde belirlenen sigortalýlarýn
hak ve yükümlülükleri aynen korunuyor. Þu anda görev
yapan memurlar yalnýzca Genel Saðlýk Sigortasý
hükümlerine tabi olacaklar. Yeni kanunun yürürlük
tarihinden önce göreve baþlayan memurlarýn emeklilik
haklarý aynen korunuyor.
Ancak bu kanunun yürürlüðe girmesinden sonra ilk defa
sigortalý olacak kamu görevlilerinin emeklilik, sosyal
güvenlik ve saðlýk haklarý yeni kanuna göre
belirlenecek.

Türkiye Kamu-Sen'in Yorumu: Þu anda çalýþan
memurlarýmýzýn emeklilik haklarý eski hükümlere göre
belirlenecek. Saðlýk haklarý ise bu kanun kapsamýnda
deðerlendirilecek. Þu anda görevde bulunan
memurlarýmýzýn yeni düzenlemenin dýþýnda tutulmuþ
olmasý, Türkiye Kamu-Sen'in giriþimleri sonucunda
Anayasa Mahkemesi'nin 5510 sayýlý Kanun hakkýnda
verdiði iptal kararý neticesinde baþarýlmýþtýr.

Yeni kanunun yürürlük tarihi olarak 1 Ekim 2008 tarihi
belirlendi. Bu tarihten sonra göreve baþlayacak olan tüm
memurlar, emeklilik, saðlýk ve sosyal güvenlik haklarý
bakýmýndan 5510 sayýlý kanuna tabi olacaklar. Bu
tarihten önce memuriyete baþlayacak olanlar ise
emeklilik haklarý bakýmýndan 5434 sayýlý Emekli
Sandýðý Kanunu'na, saðlýk haklarý bakýmýndan ise yeni
çýkan 5510 sayýlý Sosyal Güvenlik ve Genel Saðlýk
Sigortasý Kanunu'na tabi olacaklar.
Türkiye Kamu-Sen'in Yorumu: Ne yazýk ki, yeni kanun
yürürlüðe girdikten sonra kamuda göreve baþlayacak
olan tüm memurlar hem emeklilik hem de saðlýk haklarý
bakýmýndan yeni kanuna göre çalýþacaklar. Yeni
düzenlemeden en çok olumsuz etkilenecek kesim de
göreve yeni baþlayacak memurlar olacak.

10-MEMURLUK SINAVINI KAZANDIM ANCAK
ATAMAM YAPILMADI, EÐER 1 EKÝM 2008
TARÝHÝNDEN SONRA ATAMAM YAPILIRSA
HANGÝ KANUNATABÝ OLARAK
ÇALIÞACAÐIM?
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SENDÝKALARIN
SÝYASETLE OLAN ÝLÝÞKÝLERÝ

Ahmet KIRAÇ
Osmaniye Þubesi

Eðitim ve Sosyal Ýþler 
Sekreteri

Sendikalar çalýþanlarýn sosyal, ekonomik ve
kültürel haklarýný korumak ve geliþtirmek, nihayet
huzur ve refahýný artýrmak için vardýr. Üyelerinin
çalýþma koþullarýný ve refahýný artýrmak için çözümler
üretir, projeler ortaya koyar. Sendikalar sadece maddi
konularla ilgilenmezler. Ayný zamanda çalýþma ba-
rýþýnýn saðlanmasýna katkýda bulunur. Sendikalar
bunlarý yapabildiði oranda sendikadýr.

Siyaset ise ülke sorunlarýna çözüm üretme ve
çözümleri uygulamaya koyma sanatýdýr. Bu iþi
yapanlara siyasetçi denir. Siyasetçiler ülkenin baþta
ekonomik, sosyal, kültürel olmak üzere birçok
alanlarla ilgili olarak kendi düþünce ve birikimlerine 
göre sorunlara çözüm üretir ve bunu gerçekleþtirmek
için de halkýn desteðine ihtiyacý vardýr. Görüldüðü
gibi sendikalar üyelerinin desteðine, siyasilerin
de–dolayýsýyla siyasi partilerinhalkýn desteðine
ihtiyaçlarý vardýr. Sonuç olarak sendikalar ile siyasi
partilerin hayli ortak yönleri vardýr. Ýþte bu durumun 
sonucu olarak birbirleri ile iliþkilendirilmektedir.
Hiçbir sendika herhangi bir siyasi partinin arka
bahçesi olmamalýdýr. Üyelerinin felsefi düþünce ve
siyasi tercihleri ile ilgilenmemelidir. Hareket tarzýný
ve sorunlara karþý çözümleri üyelerinden aldýðý güçle
belirlemelidir. Ancak üyeler de toplum da bilmelidir
ki, sendikal talepleri karþýlayacak olanlar da siyasi
partilerdir. Bu yüzden görüþme yapmalarý, uygu-
lamalardan kaynaklanan sýkýntýlarý ve beklentileri,
hazýrladýðý rapor ve araþtýrmalarý iktidar ve muhalefet
partileri ile paylaþmalarý gayet normal karþýlan-
malýdýr. Uygulamadan veya mevzuattan kaynaklanan
sorunlarýn meclis gündemine alýnmasý teklifinde
bulunmaktan ve meclisten de çözüm beklemekten
daha doðal ne olabilir ki? Bir icraatýn eleþtirilmesi
normal karþýlanmalý, eleþtirilerden gereken ders çýka-
rýlmalýdýr.

Hükümetler eleþtiriye açýk olmalýdýr. Sendi-
kalarýn eleþtirilerine ve tepkilerine karþý 'yahu bu
memlekette hiç mi güzel bir þey olmuyor 'diyerek
olumsuzluklar görmezden gelinmemelidir. Sendika-
larýn da sorunlara karþý tepkisi hükümetlere göre
þekillenmemelidir. Önemli olan iktidarýn kim

Ýncelendiðinde ilgi alanlarý ayný olan sen-
dikalarýn sosyal-ekonomik siyasi ve kültürel olaylara
bakýþlarýnýn farklýlýðý göze çarpmaktadýr. Bu farklýlýk
söylem, gösteri ve mitinglere kadar yansýmaktadýr.
Bu nedenle sendikalar bir çatý altýnda birleþsin demek
yersizdir. Aksi halde þöyle de denilebilir; en büyük
konfederasyon Türkiye Kamu- Sen, eðitim hizmet
kolunda en büyük sendika Türk Eðitim-Sen'dir. O
halde buyursunlar efendim.

Yapýlacak anayasa deðiþikliði ile kamu
sendikalarýna grev ve toplu sözleþme hakký verilmeli,
kazanýmlardan ancak sendikalý olanlarýn yararlan-
masý saðlanmalýdýr. Hak arayýþýnda bulunmak
iktidarlarý ve sorumlularý rahatsýz etmemelidir. Kamu
çalýþanlarý yukarýda belirtilen nedenlerden dolayý, en
önemlisi hak arama kültürünün yerleþmemesi
nedeniyle sendikalara yeterli desteði vermekten geri
durmaktadýr. Bunda iktidarlarýn olumsuz tutumlarý da
etkili olmaktadýr. Hakkaniyet duygusunun yeterince
yerleþmediði toplumlarda veya hukuku kendi
çýkarlarýmýza göre uydurduðumuzda bu sonuç ortaya
çýkmaktadýr. Adalet her yerde herkese ve her zaman
lazýmdýr. Ýnsanlarýn adalet kavramýndan nefret
etmesini engellemeliyiz. Hukuksuz uygulamalar
insaný bu duyguya yönlendirebilir. Siyasi partiler de
sendikalarý oy potansiyeli olarak görebilmekte,
sendikalarýn desteðini kazanmayý istemektedirler.
Ýþte sendikacýlýk yapanlar özellikle yönetimde olanlar
bu durumlara dikkat ederek politikacý gömleðini
giymemeli, sendikacý kimliðini korumalýdýr.

Bu durum, sendikalar ve yöneticileri için
büyük bir sorumluluðu; üyeler için de bunlara destek
vermeyi gerektirir.

olduðu deðil, sorunun ne olduðudur ve çözüm
bulunup bulunmadýðýdýr. Sanýyorum ülkemizdeki
sorun da budur. Sendikalarýn ülke sorunlarýna iliþkin
söylemleri hangi siyasi partiyle örtüþüyorsa sendi-
kaya da o kimlik verilmektedir. Esasen sendikalarýn
siyasi partileri olmaz, olmamalýdýr. Ama tabi üyeler,
kendi sorunlarýyla hangi siyasi partinin ilgilenip
çözüm ürettiðini üretebileceðini düþünerek tercih
yapmalýdýr. Ama sendikalarýn üyelerini herhangi bir
siyasi partiye yönlendirmeleri söz konusu olmama-
lýdýr. Bir sivil toplum kuruluþu olarak sendikalar,
siyasi partilerle veya diðer sivil toplum kuruluþlarýyla
hatta diðer sendikalarla görüþebilir. Zaten eðitimli ve
çalýþan insanlarý bir siyasi partiye yönlendirmek iste-
mek ne derece ahlaki olur veya ne derecede etkili olur
ki? Kamu çalýþanlarý eðitimli insanlardýr, aþ-iþ sahi-
bidir. Bunlarý düþünerek hareket edilmelidir. Aþ-iþ
beklemeyen insan ise kendi problemleri ile hangi
sendika ilgileniyorsa ona üye olmalýdýr. Hangi sendi-
kanýn haklarýný koruma ve geliþtirmesi için çalýþtýðýný
bilmelidir ve ona göre bir duruþ sergilemelidir.

lkemizde sendika denilince akla maalesef,
hemen siyaset gelmektedir. Bunun nedeni sen-Üdika yöneticilerinin siyasete atýlmasý, seçim-

lerde aday olmasý olabileceði gibi sendika talep-
lerinin de siyasi parti talepleri ile örtüþmesinden de
kaynaklanmaktadýr. Sendikalar taleplerini elbette
siyasilerle paylaþmalýdýr. Bu yazýnýn da amacý bunu
ortaya koymak ve sendika ile siyasetin iliþkisini bir
noktaya kadar anlaþýlýr kýlmaktýr, Sendikalarýn ülke
gündemiyle ilgilenmemesini ve tepkisiz kalmasýný
istemek, sendikalarý dar bir çerçevede ele almak olur.
Çünkü sendikalar ayný zamanda bir sivil toplum kuru-
luþudur. Böyle olunca bazen toplumun vicdanýnýn
sesi olurlar veya bu türden tepkilere destek verirler.

TÜRK EÐÝTÝM-SEN MAKALE



eðitimin sesi

www.turkegitimsen.org.tr
27

TÜRK EÐÝTÝM-SEN TOPLANTI

20-22 Haziran 2008 Tarihinde Yapýlan
Türkiye Kamu-Sen Geniþletilmiþ 
Þube Baþkanlarý Toplantýsý
Sonuç Bildirgesi:

üm Kamu çalýþanlarýný yakýndan ilgilendiren
ve bu yýl yedincisi gerçekleþtirilecek olan top-Tlu pazarlýk süreci 15 Aðustos 2008 Cuma günü

baþlayacaktýr. Bu süreçle ilgili olarak 20-22 Haziran
2008 tarihlerinde yapýlan Türkiye Kamu-Sen
Geniþletilmiþ Þube Baþkanlarý Ýstiþare Toplantýsý
sonuç bildirgesini kamuoyunun ve kamu çalýþanlarý-
nýn bilgilerine sunuyoruz.

1. Türkiye Kamu-Sen, sahip olduðu sorumlu sen-
dikacýlýk anlayýþý gereði, yalnýzca ücret sendikacýlýðý
yapmamaktadýr. Kamu görevlileri olarak, ülkemizin
içinde bulunduðu, ülkemiz insanýnýn ve vatanýmýzýn
geleceðini yakýndan ilgilendiren geliþmelere karþý
duyarsýz kalmamýz düþünülemez. Bu noktada
özellikle ülkemiz içindeki gerginliðin ve devletin
kurumlarýný karþý karþýya getiren kýsýr çekiþmelerin
bir an önce son bulmasý gerektiði inancý ile herkesi
aklýselim davranmaya davet ediyoruz. Bu konuda
üzerimize düþen her türlü görevi, Türkiye Kamu-Sen
olarak üstlenmeye hazýr olduðumuzu bildiririz.
2. Demokrasimizin vazgeçilmezleri, baþta sendikalar
olmak üzere tüm sivil toplum kuruluþlarýnýn önünün
açýlmasý gerekirken, adeta büyüme ve geliþmelerine
engel olunmak istenilmektedir. Bu ülkeyi sivil toplum
örgütleri ile “ortak akýl” çerçevesinde idare edeceðini
söyleyenlerin, katýlýmcý demokrasinin gereðini
yerine getirerek, sivil toplumun geliþimine katký
saðlamasý gerekir.
3. Son dönemlerde kamu görevlileri arasýndan yandaþ
memur oluþturularak kamu hizmetlerinin bu yandaþ
kadro ile gördürülmesi þeklindeki bir görüntü önemli
oranda göze batmaktadýr. Bu anlamda bu tür yanlýþ
uygulamalardan ve anlayýþlardan vazgeçilmesi siyasi
iradenin üzerinden atamayacaðý bir sorumluluktur.
4. Bugüne kadar konfederasyonumuzun bütün iyi
niyetli çabalarýna karþý yetkililerin sergilediði ka-
yýtsýz tutum, toplu görüþme sürecini gergin ve kýsýr bir
ortama doðru sürüklemektedir. Üyelerimize yapýlan
baskýlar ve yýldýrma giriþimleri de bardaðý taþýran son
damla olmuþtur. Yetkililer gerginlikleri giderici,
gerçekçi, uzlaþmacý ve iyi niyetli yaklaþýmýmýza ayný
saðduyu ile karþýlýk vermediði takdirde, Türkiye
Kamu-Sen de politikalarýný bir kez daha gözden
geçirecektir.
5. Ülkemizde son üç yýldýr hedeflenen enflasyon
rakamlarý aþýlmakta, iþsizlik artmakta, piyasalarda
durgunluk yaþanmaktadýr. Ortaya çýkan cari açýk,
özelleþtirme gelirlerine, yüksek reel faizin çektiði
sýcak paraya ve yüksek borçlanmaya dayalý olarak
finanse edilmektedir.

Bu yanlýþ ekonomi politikalarýnýn sürdürülmesi
durumunda önümüzdeki dönemde daha da zorlaþacak
ekonomik þartlar altýnda, cari açýðýn finansmanýnýn
imkânsýz hale gelmesi ve ülkemizin büyük bir
ekonomik krize girmesi ihtimali yüksektir. Ülkemizi
borçlandýrýrken, ülkemizin kaynaklarýný alacaklýlara
dünyanýn en yüksek faiz oraný olan, yýllýk %21 faizle 
peþkeþ çeken yetkililer; konu memur maaþlarýna
geldiðinde yýllýk enflasyon hedeflerine göre hareket
etmektedir. Gerçekleþen enflasyon rakamlarýnýn,
memur maaþlarýna yapýlan artýþ oranlarýný geçmesi
nedeniyle memur maaþlarý reel anlamda deðer
kaybetmekte, memurlarýmýz ekonomideki olumsuz-
luktan en fazla etkilenen kesim olmaktadýr.
6. Yaþanan süreçte, yetkililerin iddialarýna göre, son 6
yýldýr kesintisiz büyüyen bir ekonomiye ulaþýlmýþ, kiþi
baþýna düþen milli gelir 9500 dolara yaklaþmýþtýr.
Ancak memur ailesinde kiþi baþýna düþen milli gelir,
2150 dolarda kalmýþtýr. Kamu görevlileri, 6 yýldýr
ekonomideki büyümeden ve verimlilikteki artýþtan
hak ettiði payý alamamýþtýr.
7. Bütün bu geliþmeler ýþýðýnda, bu yýl yedinci defa
oturacaðýmýz toplu pazarlýk masasýnda hükümetin
“kaynak yok” mazeretinin konfederasyonumuz
nezdinde kabul edilebilir hiçbir gerekçesi bulun-
mamaktadýr. Toplumun belirli kesimlerine kaynak
aktarýrken hiçbir çekince görmeyen yetkililerin, kamu
çalýþanlarýnýn da ekonomik sorunlarýný çözecek
düzeyde bir artýþ yapma zorunluluðu bulunmaktadýr.
Türkiye Kamu-Sen olarak bizler, kamu çalýþanlarý
adýna, ekonomik büyümeden ve artan milli gelirden
hak ettiðimiz payý istiyoruz.
8. Bir kýsým yazýlý ve görsel basýnýn umut daðýtan
yayýnlarý, toplumsal gerçekleri örtbas etmeye yetme-
mektedir. Son yýllarda adi suçlarda görülen artýþýn
temelinde ekonomik sorunlarýn yattýðý gerçeðinden
yola çýkýlarak, bir an önce yalnýz memurlarýn deðil,
emekliler, iþsizler, dul ve yetimler gibi toplum kesim-
lerinin de ekonomik durumlarý ve maaþlarý yeniden
düzenlenmelidir.
9. BM Ekonomik Sosyal ve Kültürel Haklara Ýliþkin
Sözleþmenin 8. maddesi, ILO'nun 87 Sayýlý Sözleþme-
sinin kamu çalýþanlarýna uygulanmasýný düzenleyen
151 Sayýlý Sözleþmesi, ILO'nun 98 Sayýlý Sözleþmesi,
BM Ýnsan Haklarý Evrensel Beyannamesi'nin 23.
maddesi, Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi'nin 11.
maddesi ve ülkemiz tarafýndan onaylanmýþ bulunan
bu sözleþmelerin;Anayasamýzýn 90. maddesi, hükmü-
ne göre deðerlendirilmesi sonucu, kamu çalýþanlarýna
grev hakkýný ve toplu sözleþme yapmayý saðlayacak
düzenlemeleri bir an önce hayata geçirmek, siyasi
irade için zorunluluk haline gelmiþtir. Ekonomik ve
siyasi düzenlemelerin yanýnda çalýþma hayatý ile de
ilgili AB normlarý çerçevesinde bir düzenleme
yapýlmamasý ciddi bir eksikliktir. Kamu görevlilerinin
grev ve toplu sözleþme hakkýnýn önündeki tek engel
siyasi iradedir. Kamu hizmetlerinde bütünlüðün
saðlanamamasý bunu gerçekleþtirecek olan kamu
görevlilerinin bu güne deðin göz ardý edilmesinden ve
yok sayýlmasýndan kaynaklanmaktadýr.
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10. Kamu görevlisi olmak, belli þartlarý taþýmayý, belli
bir eðitim düzeyini, yapýlan soruþturma ve saðlýk test-
lerinden olumlu sonuç alýnmasýný ve yapýlan sýnav-
larda baþarýlý olmayý gerektiren bir durumdur. Her
isteyen kamu görevlisi olamamaktadýr. Bu özelliklere
sahip olan kamu görevlileri, devletin verdiði aðýr
sorumluluk gerektiren görevleri yerine getirmektedir.
Buna raðmen bizler yetkililerden kabul edilemez bir
ücret deðil, insanca bir yaþama yetecek adil bir ücret
istiyoruz. Amacýmýz kamu çalýþanlarýný açlýk sýnýrýn-
dan kurtarmak ve insanca yaþayabileceði bir ücrete
kavuþturmaktýr.
11. Özellikle son yýllarda kamuda çok çeþitli istihdam
þekilleri ortaya çýkmýþ, 657 sayýlý kanunun 4. madde-
sinin b ve c fýkralarý uyarýnca çalýþtýrýlan, sözleþmeli,
iþ güvencesinden yoksun, mali ve özlük haklarý
kýsýtlanmýþ kamu çalýþanlarý aðýrlýklý olarak görev
yapmaya baþlamýþtýr. Kamuda asýl istihdam memur-
luk olduðu halde, bu süreçte iþe alýnan personelin
büyük çoðunluðu sözleþme esasýna dayalý olarak
çalýþanlardan oluþmuþtur. Kamuda istihdam yapýsýný
deðiþtiren, iþ güvencesini yok eden 4-b ve 4-c
statüsünde eleman çalýþtýrma uygulamasýndan bir an
önce vazgeçilmelidir.Ayrýca bu statülerde çalýþan tüm
kamu çalýþanlarý kadrolu statüye geçirilmelidir.
12. Görev tanýmý yapýlmamýþ olan kamu görevli-
lerinin görev tanýmlarý bir an önce yapýlmalý,
çalýþanlarýmýzýn görevleri dýþýnda iþlerde çalýþtýrýl-
malarýnýn önüne geçilmeli, atamalarý bir kurala
baðlanmalýdýr. Bayramlarda ve hafta sonlarýnda tatil
yapamayan kamu çalýþanlarýnýn da çalýþma þartlarý
yeniden gözden geçirilmelidir.
13. Bundan önce yapýlan altý toplu görüþmede AKP
Hükümetinin görüþmeleri provake etme ve toplu gö-
rüþmelerin ciddiyetine gölge düþürme çabalarý ne-
deniyle arzu edilen sonuç saðlanamamýþ, kamu gö-
revlilerinin sorunlarý tam anlamýyla çözülememiþtir.
Bu nedenle 2005 yýlýnda yapýlan toplu görüþme hariç,
hiçbir görüþmede mutabakat saðlanamamýþtýr.
Geçtiðimiz yýl toplu pazarlýklar esnasýnda, siyasi ira-
de temsilcilerinin taahhüt ettiði; memur maaþlarýnýn
taban aylýðýna artýþ getiren önerisi Uzlaþtýrma Kurulu
sürecinde yok sayýlmýþtýr. Kamu Ýþveren Kurulu'nun
yapýlan toplu görüþmelerde mutabakat edilen ve
Uzlaþtýrma Kurulu'na sunduðu resmi yazýda, üze-
rinde anlaþmaya varýldýðý belirtilen “sendika ödene-
ði”nin “toplu görüþme primi” olarak yeniden
adlandýrýlmasý ve iki katýna çýkarýlmasý konusu ise
üzerinden 1 yýl geçmesine raðmen hala hayata
geçirilmemiþtir. 4688 Sayýlý Kamu Görevlileri
Sendikalarý Kanununun 28. Maddesine göre; memur-
larýn ekonomik ve sosyal haklarý, toplu görüþme
masasýnýn dýþýnda belirlenmemesi gerekirken Hükü-
metin, masa dýþýnda tek taraflý olarak bazý kurum yada
bazý meslek çalýþanlarýnýn ücretine artýþ yapmasý ile
kanun hiçe sayýlmýþtýr. Bu örneklerden de anlaþýldýðý
gibi siyasi irade, toplu pazarlýk masasýnýn etkisini
azaltabilmek amacýyla her türlü siyasi manevrayý
yapmaktadýr.

14. Daha önce yapýlan 6 toplu görüþmenin 5'inde
uzlaþma saðlanamamýþ ve taraflar Uzlaþtýrma Kuru-
lu'nun görüþüne baþvurmuþlardýr. Ancak kamu iþ-
veren tarafý ve hükümet, kurulun hiçbir kararýný kabul
etmemiþtir. Kurulun kararlarý kabul edilmeyerek,
uzlaþtýrma mekanizmasý da yok edilmektedir. Kuru-
lun iþlevsel hale gelmesi ancak kararlarýn baðlayýcý
olmasý ile mümkündür. Uzlaþtýrma Kurulu kararlarý-
nýn baðlayýcýlýðýnýn saðlanmasý ve hayata geçirilmesi
için gerekli yasal düzenleme derhal yapýlmalýdýr.
15. Uzlaþtýrma Kurulu'nun geçtiðimiz yýllarda aldýðý
ve bugüne kadar uygulanmayan kararlarý bizim
kazanýlmýþ hakkýmýzdýr. Hak ettiðimiz, ancak bu güne
deðin verilmeyen haklarýmýzý en kýsa zamanda almak
istiyoruz.
16. Ülkemizin ekonomik imkânlarýnýn ve memuru-
muzun içinde bulunduðu durumun farkýnda olan
konfederasyonumuz, bu bilinç içinde toplu görüþme
hazýrlýklarýný sürdürmektedir. 17. 2007 yýlýnda yapýlan
toplu pazarlýklarda hükümet, eþit iþe eþit ücret
uygulamasýný 2008 Temmuz ayýna kadar hayata ge-
çireceði sözünü vermiþtir. Ancak bugüne deðin bu
konuda hükümet nezdinde hiçbir giriþim ve çalýþma
yapýlmamýþtýr. Kamuda eþit iþe eþit ücret uygulamasý
bir an önce hayata geçirilmelidir.
18. Kamu görevlilerinin umutlarýný boþa çýkaran, ILO
ve Avrupa Birliði normlarýnda örgütlenme özgürlüðü-
nün önünü týkayan ve örgütlenme bilincine darbe vu-
ran giriþimler içindeki yetkililer, toplu görüþme stra-
tejilerini deðiþtirmediði, geçmiþ dönemde imza altýna
alýnan konularý hayata geçirmediði ve Ocak 2008
itibarý ile kamu görevlilerine enflasyon farkýný derhal
ödemeyi kabul etmediði takdirde Türkiye Kamu-Sen,
toplu pazarlýk masasýna tepkili oturacaktýr.
19. Toplumsal gerginliklerin sebebi, ekonomik yükün
ve gelirin paylaþýmýnda adaletin saðlanamamasýdýr.
Siyasi iktidarýn Anayasal anlamda en önemli görevi
ise bu adaleti saðlamaktýr.
20. Bu nedenle siyasi iktidarý, ülkenin gerçekleri,
toplumun ihtiyaçlarý ve beklentileri doðrultusunda
adil olmaya davet ediyoruz.
21. Bu davetimize ayný samimiyet ve duyarlýlýkla
cevap verilmemesi, 2008 yýlý toplu sözleþme sürecinin
de geçmiþ yýllarda olduðu gibi kaosa ve çýkmaza
sürüklenmesi durumunda Konfederasyonumuz;
illerden Ankara'ya yürüyüþ, yöneticilerin kendilerini
zincirlemesi, açlýk grevi ve oturma eylemleri gibi,
sonuç almaya yönelik, her türlü eylem ve etkinliði
yapmaktan kaçýnmayacaktýr.
22. Bu güne kadar çözümsüzlüðün ve gerginliðin
müsebbibi asla konfederasyonumuz olmamýþtýr ve
bundan sonra da olmayacaktýr. Bu olumsuzluklarýn
sebebi sözünde durmayan, imzasýna sahip çýkmayan,
kamu görevlilerinin sorunlarýný görmezden gelen,
yanlýþ hesap yapan, ekonomik hesaplarý tutmayan,
çalýþanlar arasýnda ve toplum kesimleri arasýnda
ayrýmcýlýk yapan yetkililer ve siyasi iradedir. O halde
siyesi irade temsilcileri yüzünü millete ve kamu
çalýþanlarýna dönerek politika üretmeli ve toplumu
kucaklamalýdýrlar. Toplumsal bütünlük amacý ile
yapýlacak her türlü olumlu adým konfederasyonu-
muzca anýnda karþýlýk bulup desteklenecektir.
Kamuoyuna duyurulur.



Mehmet ARSLAN
Türk Eðitim-Sen 
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      ÇANAKKALE'YÝ 
Anlayabilmek...

anakkale Zaferi'nin 93. yýldönümünü büyük bir
þeref ve iftiharla yad ettik. Tarihimize eþsiz birÇsavaþ ve zafer olarak nakþettik. Bütün þehitle-

rimizin mekâný cennet olsun.

Birkaç yýl önce bir kýsým insanlar Çanakkale
Savaþlarý ve þimdiki hali hakkýnda yazýlar yazmaya
baþlamýþlardý. Çanakkale savaþlarýndan o kadar ko-
layca bahsediyorlar ki yüreðimiz inciniyor. Hayatýn-
da Türk Milleti'ne bir þey verememiþ; vermek için
dahi hiçbir gayret sarf etmemiþ insanlardan bazýlarý
Çanakkale Savaþlarý'nýn yorumunu yapýyorlar.
Bunlardan bazýlarý (kendilerini en dindar zan-
nedenler) Çanakkale Savaþlarý'nýn manevi yönünün o
kadar da büyük olmadýðýný o zaman ki Necef direniþin
1000 kat daha önemli olduðunu söylüyorlar. Daha son-
raki yazýlarýnda ise Necef´te Hz. Âdem´in, Hz.
Nuh´un, Hz. Ali´nin makamý olduðunu ve stratejik
deðerinin çok büyük olduðunu iddia ediyorlar.
Soruyoruz; bu mukayese niçin? Ne gerek vardý? Size
ve ülkemize veya Âlem-i Ýslam'a ne kazandýracaktýr?

Neden buna gerek duyuyorsunuz? Amacýnýz
nedir? Bir kýsým insanlar ise dünyada sadece maddeyi
deðer alýp her þeye o gözle bakýyorlar. Onlar da
Çanakkale´nin süngü gücünün yanýnda iman gücünü
hiç hesaba katmýyorlar. Cenabý Hakk'ýn yardýmý ile
hurafeyi karýþtýrýyorlar. Ellerinden gelse þehit
kelimesini bile kullanmayacaklar. Bu iki grup da
milletimizi üzüyor ve manevi duygularýna hakaret
ediyorlar.

Çanakkale Savaþý neden yapýlmak zorunda
kalýndý önce ona bir göz atalým. Biz savaþýn dýþýnda
kalabilir miydik? Bu mümkün müydü?

Dünya paylaþýmý ve sömürge yarýþýnda Avrupa
devletlerinden Ýngiltere (Ýngiltere bu iþte o kadar ileri
gitmiþti ki, dünyanýn dörtte birini sömürge yapmýþ ve
güneþ batmayan imparatorluk unvanýný almýþtý),
Fransa, Ýspanya, Portekiz, Hollanda, Belçika uzak-
lardaki ABD, Japonya vb. devletler askeri ve eko-
nomik güçlerine göre dünyayý kendi aralarýnda
paylaþmýþlardý. Bu paylaþýmda birliðini kurup güç
olarak ortaya çýktýðýnda geç kalmýþ olan Almanya,
Ýtalya ve sömürge imkânýný bulamayan Avusturya
Macaristan imparatorluðu birleþerek Ýttifak Devlet-
leri isimli paktý kurmuþlardýr. Bunlarýn karþýsýnda ise
Ýngiltere, Fransa, Rusya ise Ýtilaf Devletleri isimli
paktý kurmuþlardýr. I.Dünya Savaþý'nýn sebeplerinden
en önemlisi yukarýdaki ülkelerin hammadde ihtiyacý
ve sömürge paylaþýmýydý. Hasta Adam dedikleri ve
yýkýlmasýna mutlak gözüyle bakýlan Osmanlý
Ýmparatorluðu'nun topraklan hem ham madde hem de
sömürge paylaþýmý için çok uygundu. Çünkü Musul, 
Kerkük, Basra, Bakü petrolleri üzerindeki ekonomik
ve siyasi menfaat elde etme çabalarý sürdürülürken;
bir taraftan da Arabistan´ýn yarýmadasýnda petrol
noktalan yüzde yüz doðrulukta tespit edilip, rezerv ve
sondaj çalýþmalarý neticelendiriliyordu. Osmanlý
imparatorluðunun güçlendirilmesi yerine; imparator-
luk topraklarýnýn bölünüp bölünen topraklar üzerinde
daha da küçük devletler oluþturup, çok daha uygun
anlaþmalar yapmanýn yeðleneceði açýk açýk belli
olmaya baþlamýþtý. Osmanlý Ýmparatorluðu'nun böyle
bir savaþtan kaçýnmasý imkânsýzdý. Cemal Pasa
mevcut topraklan korumak ve kazançlý çýkmak için
Ýtilaf Devletleri yanýnda yer almak amacýyla o zaman
arasýnýn iyi olduðu Fransa´ya gitti. Ama teklifi uygun
görülmedi. Ýngilizler sipariþ ettiðimiz ve son
kuruþuna kadar parasýný ödediðimiz gemilerimize
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koydu. Rusya zaten eskiden beri sýcak denizler
diyordu. Enver Pasa ise (doðru ya da yanlýþ) toprak-
larý korumak ve hatta kaybettiði topraklarý geri almak
için galip geleceðine inandýðý Almanya tarafýnda
savaþa katýlmak istiyordu. Çýkan savaþýn mevcut
sebepleri imparatorlukça ortadan kaldýrýlmýþ olsaydý
bile, uygun baþka sebepler, emperyalist devletlerce
gene yaratýlacak ve bu savaþ mutlaka çýkacaktý.

Beklenen Savaþ çýktý, itilaf Devletleri Almanya karþý-
sýnda maddi ve malzeme olarak zorlanan çarlýk
Rusya´sýna yardým etmeye karar verdiler. Bu sebeple
Londra´yý Odessa´ya baðlayan yol; Çanakkale ve
Ýstanbul Boðazlan olarak görülmekteydi. O halde Bo-
ðazlarý zorlayarak açmak Rusya´ya yardým edip
Türkleri saf dýþý býrakarak Almanya tarafýna geçmesi
muhtemel olan devletleri engellemek için Çanak-
kale´ye geldiler. Diðer taraftan yapýsý bakýmýndan
savunmaya elveriþli olan Çanakkale Boðazý Türkler
tarafýndan mayýnlandý. Savunma düzeni dýþ, orta ve iç
bölgeler olmak üzere 3 gruptu ve komutasý Miralay
Cevat Bey´deydi. Savaþ ilanýndan birkaç gün sonra 3
Kasým ve 23 Kasým 1914´te Ýngilizler ve Fransýzlar
Türk tabyalarýný topa tuttular. 19 Þubat 1915´te
Gelibolu Yarýmadasý´nda Seddülbahir ve Ertuðrul,
Anadolu tarafýnda da Kumkale ve Orhaniye giriþ
tabyalarýný imha etmek için saldýrýda bulundular. 19
Þubat 1915´de boðazýn dýþ tabyalarý yok edilmiþti.
Ýtilaf Donanmasý´ndan Amiral gemisi aðýr surette
olmak üzere üç zýrhlý hasar görmüþtü. Yunanlýlarýn
Ýstanbul´a girmesini istemeyen Ruslar 40.000 kiþilik
bir yardýmcý kuvvet göndermeyi teklif ettiler. Bunun 
üzerine Ýngiliz ve Fransýzlar boðazlarý Ruslara ver-
meyi önerdiler. Düþman, savunma tabyalarýmýzý etki-
siz hale getirdiði gibi boðazdaki mayýn tarama ve
temizleme iþini de baþarýyla gerçekleþtiriyordu. Ama
7–8 Mart gecesi Yüzbaþý Hakký Bey komutasýndaki
Nusret Mayýn Gemisi, sezdirmeden liman bölgesine
tekrar 26 mayýn döþedi. 18 Mart saldýrýsýnda itilaf
Devletleri Çanakkale Harekâtýna 12´si Ýngiliz, 4´ü

Fransýz olmak üzere 16 muharebe gemisi, 6 muhrip,
14 mayýn arama tarama gemisi ve bir uçak ana gemisi
ayýrmýþlardý.Ayrýca 4 hafif kruvazörle 16 muhribin, 5
Ýngiliz, 2 Fransýz denizaltýsýn, 6 deniz uçaðý taþýyan
uçak ana gemisinin de bu harekâta katýlmasý karar-
laþtýrýldý. Tüm hazýrlýklarýný tamamlayan müttefikler
18 Mart 1915 de büyük bir deniz harekâtýna giriþti,
Ýngiliz ve Fransýz donanmalarýna ait harp gemileri
boðaza girdiler. Gerek mayýnlar ve gerekse batar-
yalarýn atýþlarýyla itilaf Kuvvetleri birçok gemi kay-
bederek geri çekilmek zorunda kaldý. Ancak ehliyetli
ellerde sevk ve idare edilen kahraman Türk askerinin
hayatýný hiçe sayarak kanýný fedakârca akýtmasý
sayesinde dünyanýn en modern silah ve teçhizat ile
donatýlmýþ düþman donanmasý, 7 modern savaþ
gemisini ve binlerce askerini kaybederek geri çekil-
mek zorunda kalmýþtýr. Zira: Mehmetçik, düþmaný
denizden bir adým bile geçirtmemeye yemin etmiþtir.
Anadolu bozkýrýnýn o güne kadar deniz görmemiþ
çocuklarý, sanki kýrk yýldýr denizlerde savaþýpta
piþmiþ kiþilere özgün becerileri ile zýrhlý düþman
gemilerine geçiþ hakký tanýmamýþtýr. Yenilmez denen
armada yenilmiþti. Bu olay Avrupa emperyalizminin 
yenilmezliðinin abartýlmýþ bir efsane olduðunu pek
açýk bir þekilde ortaya koydu ve batýnýn sömürge
imparatorluklarý önemli ölçüde sarsýldý. 18 Mart
hücumu karadan yardým görmedikçe Çanakkale´nin
geçilemeyeceðini gösterdiðinden iþgal birliði
tarafýndan Ýngiliz, Fransýz ve Anzak (Avusturya ve
Yeni Zelanda Ordusu)lardan oluþan 70.000 kiþilik bir
kuvvet 25 Nisan 1915´te Seddülbahir Arýburnu
bölgelerinden karaya çýkarýldý. Bu karasal kuvvete
109 savaþ, 308 taþýt gemisi ve özel çýkartma taþýtlarý
destek verdi. Türk ordusu ise bu kuvvetlere karþý
savunma görevini 5. Ordu'ya verdi. Bütün bunlara
karþýn düþman kuvvetleri baþarýlý olamýyordu, ilk
çýkarma günü Mustafa Kemal 17. piyade alayýný
Conkbayýrý´nda durdurdu ve Kocaçimen Tepesi´nin
düþman eline geçmesini engelledi. Ardýndan
Alçýtepe, Arýburnu´na yapýlan diðer bir saldýrýyla da
5. Ordu kuvvetleri büyük kayýplar vermek pahasýna
geri püskürttü. Savaþ tüm hýzýyla sürdü ve deniz
üzerinde de devam etti. Türk ordusunun Nurulbahir
gemisi battý, Gülcemal vapuru yara aldý. Buna karþýn
itilaf Kuvvetleri´nin Goliath zýrhlýsý battý.
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Haziran ayýnda Kanlý Siper Savaþlarý baþladý.
50.000 kiþilik Fransýz ve Ýngiliz Ordusu, 25.000 ki-
þilik Türk ordusu üzerine top ateþi desteðinde hücuma
geçti. Bu hücum Çanakkale´de en kanlý savaþ ol-
muþtur. Çýkarmanýn baþlangýcýndan o güne deðin
Türk Ordusu 70.000´e yakýn kayýp vermiþti. Herþeye
raðmen düþman ilerlemeyi baþaramadý. Yeni hedef
Anafartalar Platosu´nu ve Kocaçimeni ele geçir-
mekti. Ýngilizler 6–7 Aðustos 1915´te Arýburnu´nda
yeniden saldýrýya geçti ve Suvla kýyýlarýna baskýn ha-
linde çýkarma yaptý. Mustafa Kemal´in emriyle baþ-
latýlan süngü hücumunun peþi sýra düþman, siper-
lerinde bastýrýldý ve aðýr kayýplar verdirilerek geri
püskürtüldü. Sonuçta Anafartalar Grubu Komu-taný
Mustafa Kemal 9–10Aðustos´taAnafartalar Zaferi'ni
kazanmýþ oldu. Bu zaferi 17Aðustos´ta Kireçtepe, 21
Aðustos´ta II. Anafartalar Zaferi takip etti. Baþlan-
gýçta üç gün içinde Çanakkale Boðazý´ný geçecek-
lerini sanan Ýtilaf Devletleri bunu baþaramadýklarý
gibi çok aðýr kayýplar vermiþtir. Arkalarýnda 250.000
ölü ve bir sürü erzak býrakarak 19 Aralýk 1916 tari-
hinde çekip gittiler.

Rakamlarla Çanakkale Savaþ Kayýplarý:

Çanakkale Savaþlarý 8,5 ay sürdü. Ýtilaf Devletleri,
Çanakkale´ye önce 70.000 kiþi göndermiþlerdi. Son-
radan bu kuvvet 500.000´e çýkarýldý. Bunun 400.000´i
Ýngiliz, 79.000´i Fransýz ordusundandý. Ýngilizlerin
kaybý 115.000´i ölü, yaralý, esir ve memleketine gön-
derilen 90.000´i hasta olmak üzere 205.000 idi.
Fransýzlarýn kaybý 47.000 idi.

Türklerde ise ölü, yaralý ve hasta sayýsý 252.300´ü
buldu. Ýþgal kuvvetlerini oluþturan, Ýngiltere,
Fransa, Avustralya, Yeni Zelanda, Ýrlanda,
Ýskoçya, Kanada, Somali, Senegal, Sudan,
Cezayir, Mýsýr, Rusya, Hindistan (Gurka ve Sih
paralý askerleri), Nepal, Filistinli Yahudiler
(Siyonist) Birlikleri'ne karþý amansýz bir mücadele
veren MEHMETÇÝK iþte bu duygu ve düþüncelerle
düþmanlarýna karþý savaþtý.
SEYÝD ONBAÞI: Edremit´in Havran ilçesi Çamlýk
Köyü'nden olan Seyid Onbaþý, arkadaþlarýyla birlikte
Rumeli Mecidiyesi'ni bataryalar sayesinde koru-
makla görevliydiler. Düþman bu bataryadan çok
çektiði için Müttefik donanmasýndan bazý gemilerle
bu inanýlmaz bataryayý susturmak üzere yeniden
ateþe baþlamýþlardý. Bu ateþ sýrasýnda sadece Seyit
Onbaþý ve arkadaþý Ali sað kaldý. Ayakta kalabilen tek
top vardý onun da mermi kaldýran vinci bozulmuþtu.
Bu yaman onbaþý 277 Kg. aðýrlýðýnda mermiyi tek
baþýna kaldýrýp namluya sürdü ve Ocean isimli
geminin dümen tertibatýný bozdu. Denizin içinde
dönüp duran bu gemi nedeniyle diðer gemilerde
oradan uzaklaþmak zorunda kaldýlar. Uzaklaþmak
isteyen gemiler Nusret Mayýn Gemisi'nin döktüðü 26
kara mayýnýn infilak ve yok etme gücüne teslim
oldular.

BAÞIMI KIBLEYE DOÐRU ÇEVÝR... 3.Tümen
64.Alay 1. Bölük eri Mehmet, eniþtesi Recep´i çalý-
lýklarýn üzerinde iki ayaðý da kopuk vaziyette görünce
aðlamaya baþlar. Recep “Neden aðlýyorsun? Allah´ýn
verdiðine merhaba. O´nun emrine karþý gelinmez.
Artýk elden bir þey gelmez. Sen sað kalýrsan anamýn
elini benim için de öp. Sütünü helal etsin. Þimdi
baþýmý kýbleye doðru çevir.” Dedi ve ruhunu teslim et-
ti. Süngü hücumu baþlamýþtý. Mehmet daha yerinden
kalkamadan arkadaþý Halil yere düþtü. Bu kez Halil
“Ahiretlik, ölüm yaklaþtý. Beni buraya ellerinle göm. 
Üzerimde savaþýnýz ki, ayak seslerinizi ve Allah Allah
diye baðýþlarýnýzý duyayým.” dedi ve sonra o da
ruhunu teslim etti..
ÞUNU KESÝVER KOMUTANIM… “Gözetleme
yerindeyken ayak sesi duyar gibi oldum. Geriye
dönünceAli Çavuþ´la karþýlaþtým.Acý çekiyordu. Ben
daha soru sormadan sað elindeki çakýyý uzatarak
kolunu gösterdi ve 'Þunu kesiver komutaným' dedi.
Sol kolu büyük bir yara almýþ ve sallanýyordu. Man-
zarayý görünce ürperdim. Öyle bir istek ve mah-
cubiyetle söylemiþti ki, bir þeyler söylemiþ olmak için
'Üzülme Ali Çavuþ Allah vücuduna saðlýk versin' diye
mýrýldandým. Fakat bu kahraman er, bir kesilen ko-
luna, bir de ilerde savaþan arkadaþlarýna baktý. Derin 
bir ah çekti ve kolunu fýrlatýp attýktan sonra 'Millet sað
olsun. Bana bir kol da yeter' deyip savaþa katýldý. Az
sonra Ali Çavuþ´ta þehit olup Hakk'ýn rahmetine ka-
vuþtu.”
YAHYA ÇAVUÞ: Mustafa Kemal 24 Nisan 1915 gü-
nü bütün birliklere karaya çýkacak düþman askerinin
yok edilmesi emrini verdi. 25 Nisan 1915 sabahý, düþ-
man savaþ gemileri Ertuðrul Koyu'na tonlarca bomba
yaðdýrdý. 26. Alay'ýn 3. taburu bu bölgeyi koruyordu.
Tabur komutaný Mahmut Bey ile asteðmen Hüseyin
Bey´in þehadeti üzerine komuta Ezineli YAHYA
ÇAVUÞ´ un eline geçti. Yahya Çavuþ Galiçya ve
Balkan savaþýna katýlmýþ 28 yaþýnda cesur bir askerdi.
Sað kalan 67 arkadaþýyla siperlerde mevzilendi.
Albion ve River gemilerinden þafakla beraber karaya
çýkmaya baþlayan 3000 düþman askerini Ertuðrul
Koyu'nun sularýna gömmüþ, deniz kýzýla boyanmýþtýr.
48 saat düþmanýn binlerce top mermisi ve askerine
karþý kýyý ve siperleri korumuþtur. Düþman bir tümen
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bildiði Türk birliðini; Yahya Çavuþ'un siperlerinde 62
kahraman þehidin cesedi ile karþýlaþýnca hayretler
içinde kalmýþtýr. Yahya Çavuþ kopan diðer bacaðýný;
tüfeðinin kayýsý ile baðlamýþ olarak. diðer beþ
arkadaþýyla birlikte, Alçý tepesi eteklerinde 27 nisan
günü, þahadet mertebesine ermiþtir.

BÝR KAHRAMAN TAKIM VE DE YAHYA ÇAVUÞTULAR,

TAM ÜÇ ALAYLA, BURADA GÖNÜLDEN VURUÞTULAR.

DÜÞMAN, TÜMEN SANIRDI BU ÞAHASERERLERÝ,

ALLAH'I ARZU ETTÝLER. AKÞAMA KAVUÞTULAR
Bir Fransýz Doktorundan: “Ýkinci Kirte savasý sona
erdikten sonra ölüler yýðýnlar halindeydi. Yaralýlarýn
feryatlarý yürekleri parçalýyordu. Bir karavana bulup

Ernest STOCONE (Fransýz Gazisi ):
“Dünyada Türk´den baþka din uðruna canýný fedaya
tartýþmasýz hazýr bir asker ve millet yoktur. Her asker
baþýna teslim olmasý için on Þiling yerine elli Ýngiliz
Lirasý teklif etsek yine de Türk Askeri onu suratýmýza
çarpar ve dünyaya rezil olurduk.”

Bu milletin ekmeðini yiyip, bu milletin vatan yaptýðý topraðýnda 
serbestçe dolaþarak bu millete hakaret eden zavallýlara, aklý 

zayýflara ve müstemlekeci zihniyet sahiplerine sesleniyorum:

“Çanakkale müdafaasý, üç mucizeler muharebesidir Hali kurtardý; maziye 
hamaset ve azametini iade etti; vatanýmýzý bir vataný ebedi yaptý.” 

Sami Paþazade Sezai

Hey, Türk Milleti'ni tanýnamayanlar!.. 
En az düþmanlarýmýz kadar milletimize saygýlý olun. 

Çünkü,

yaralýlara su vermeye çalýþýyor fakat her biri bir iki
yudum içtikten sonra geri çeviriyor ve arkadaþýna
verilmesini istiyordu. Bazen yetiþtiremiyor ve geriye
geldiðimiz zaman kendisi de ölmüþ oluyordu.
Zamanla þunu anladým. Gelibolu´da biz yurdunu
azimle savunan cesur bir millete karþý savaþmýþtýk...”
Alfred CLAPSON: “Türkler çok müthiþ insanlardý.
Önümüzden bazen kanlar içinde yaralý olarak geçen 
Türk esirleri, dimdik, gururla geçerlerdi...”



CENGÝZ AYTMATOV
UÇMAÐA VARDI

Türk
Dünyasý’nýn

Baþý Saðolsun
Türk Dünyasý'nýn büyük fikir ve edebiyat adamý Cengiz Aytmatov,

10 Haziran 2008 günü tedavi gördüðü Almanya'da vefat etti. 

ytmatov, "Gün Olur Asra Bedel" roma-
nýnýn film çekimleri için gittiði Rusya'nýn 
Tataristan Cumhuriyeti'nin baþkentiA

Kazan'da 16 Mayýs günü rahatsýzlanarak tedavi
için Almanya'ya getirilmiþti. Böbrek yetmezliði
teþhisiyle hastaneye kaldýrýlan yazar, bu alanda
dünyanýn en iyi hastanelerinden olan Almanya'nýn
Nürnberg kentindeki Klinikum Nord hastanesinde 
tedavi görüyordu. Ancak uzun tedavi netice ver-
meyenAytmatov dün akþam itibariyle vefat etti.

Kitaplarý bütün dünyada hayranlýk duyu-
larak okunan Cengiz Aytmatov, çarpýcý eserleriyle
olaðanüstü bir yazar, bir fikir adamý ve çaðdaþ bir
bilge olarak gönüllerde yer tutmuþtur. Aytmatov,
fikir ve edebiyat dünyasýnýn önünde saygýyla eðil-
diði yüzyýlýmýzýn tartýþmasýz en güçlü yazarýdýr.

Ünü ülkesinin sýnýrlarýný aþan ve kitaplarý
büyük bir beðeni ile okunan Cengiz Aytmatov,
doðup büyüdüðü Kýrgýzistan coðrafyasýnýn kültür
damarýndan ve binlerce yýllýk geçmiþi olan gelenek
ýrmaðýndan beslenerek, özgünlüðü, otantikliði,
insaný yüreðinden yakalayan olaðanüstü büyüle-
yici üslup güzelliði ve entellektüel birikimi ile ya-
þadýðýmýz yüzyýlýn müstesna yazarý sayýlmayý faz-
lasýyla hak etmiþ bir isimdir. Gelecek nesillerin,
Aytmatov'u minnet ve hayranlýkla yad edeceðine
inanýyor; bütün Türk Dünyasý'na baþsaðlýðý niyaz
ediyoruz.
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Ünlü Kýrgýz yazarý, çevirmen, gazeteci ve
politikacý, 12Aralýk 1928'de Kýrgýzistan'ýn Talas Eya-
leti'ne baðlý Þeker Köyü'nde doðdu. Biþkek'te Vete-
riner Fakültesi'nden mezun oldu. Yazarlýða 1952'de
baþlayan Aytmatov, 1959'da Kýrgýz Pravdasý gaze-
tesinde muhabir oldu. Daha sonra Povesti Gori
Stepey (Daðlar ve Steplerden Masallar) adlý öykü
kitabýyla büyük ün kazandý. Bu eseri, 1963'te Lenin
Ödülü'ne lâyýk görüldü ve bu ödül onu ayný zamanda
en genç Lenin ödüllü yazar da yaptý.

Eserlerini, Kýrgýzca ve Rusça olarak kaleme
alan Aytmatov, eserlerinin çoðunda tema olarak aþk,
dostluk, savaþ döneminin acýlarý ve kahramanlýklarý
ile Kýrgýz gençliðinin gelenek ve göreneklerine baðlý-
lýðýný seçti. Aytmatov, milletinin tarih boyunca
kazandýðý sosyal, kültürel, ahlaki, edebi, askeri yani
bütün maddi ve manevi zenginliðini eserlerine yansýt-
mýþ, yaþadýðý coðrafyanýn insanýnýn tarih içinde
kazandýðý deðerleri, acýlarýný, kahramanlýklarýný,
tecrübelerini yazýya döküp ölümsüzleþtirmiþ, halký-
nýn içinde düþtüðü zor durumlarý eserlerinde en güzel
þekilde anlatmýþ, onlarýn çözümlerine dair ipuçlarý
göstermiþ, eserlerinde kendi ifadesi ile 'tipik insan'ý
ortaya koymaya çalýþmýþ bir yazardýr.

Cengiz Aytmatov
kimdir?

Eserleri Türkçe'nin yaný sýra 150'den fazla
dile tercüme edilerek milyonlarca baskýya ulaþan
Aytmatov, 1958'de Kýrgýz Yazarlar Birliði Prezid-
yumu üyeliðine, 1962'de de Kýrgýz Sinematografi
Ýþçileri Birliði birinci sekreterliðine getirildi.

1970'de yazdýðý "Selvi Boylu Al Yazmalým"
eseri Türkiye'de filme alýndý. Bazý eserleri de
Rusya'da sinema filmi oldu. Aytmatov'un eserleri
arasýnda Zorlu Geçit (1956), Yüzyüze (1957), Cemile
(1958), Ýlk Öðretmenim (1962), Daðlar ve Steplerden
Masallar (1963), Elveda, Gülsarý (1966), Beyaz
Gemi, Selvi Boylum Al Yazmalým (1970), Fuji
Daðýnýn Tepesi (1973), Gün Olur Asra Bedel (1980),
Daraðacý - Diþi Kurdun Rüyalarý (1988), Toprak Ana,
Cengiz Han'a Küsen Bulut, Çocukluðum, Kýrmýzý
Elma ve Rusya ve Kýrgýzistan'da pek çok ödül alan
Daðlar Devrildiðinde-Ebedi Niþanlý bulunmaktadýr.

Hikayelerinde milletinin temel mülkü olan milli
hafýzaya ait efsane, destan, masal, hikaye ve türküleri
ve bunlarýn meydana geldiði þartlarý, ardýndaki
hikayeleri, insanlarý kullanýrken, Türk kültürünü,
psikolojisiyle, duyuþ ve anlayýþ tarzýyla, maddi
manevi zenginliðiyle o kültürü bina edenlerin evlat-
larýna yeniden hatýrlatmaya çalýþtý. Ayrýca hikaye-
lerinde halkýnýn deðerlerini, dertlerini, varsa onun
içindeki çürümeyi anlatan yazarýn en önemli
özelliði, özüne baðlýlýk, kendinden, halkýndan,
coðrafyasýndan haberdar olma olarak kendini
gösteriyor.

1966'da SSCB Yüksek Sovyet'i üyeliðine
seçildikten sonra da 1967'de SSCB Yazarlar Birliði
Yürütme Kurulu üyesi olan ünlü yazar, 1968'de
Sovyet Devlet Edebiyat Ödülü'nü aldý. Son yýllarda
politikaya da atýlanAytmatov, Kýrgýzistan Meclisi'nde
Talas Bölgesi Milletvekilliðinin yaný sýra Kýrgýzi-
stan'ýn Benelux Devletleri büyükelçiliðini de yap-
maktadýr. Uluslararasý Cengiz Aytmatov Vakfý Onur
Baþkanlýðý'nýn yaný sýra "DiyalogAvrasya" dergisinin
yayýn kurulu üyeliðini de yapan Aytmatov, uluslarar-
asý diyalog çalýþmalarýyla da tanýnmaktadýr.

Aytmatov 12 Mart'ta, 15 yýldýr sürdürdüðü
Avrupa Birliði, NATO ve UNESCO temsilciliðinin
yaný sýra Belçika, Lüksemburg ve Fransa'daki
büyükelçilik görevlerinden ayrýlmýþtý.
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MÝLLÝLERÝMÝZ
HÝNTERLAND'IMIZI
AYAÐA KALDIRDI

Ýsmail SARIÇAY

illi futbol takýmýmýzýn 20 Haziran 2008
Cuma günü Avrupa futbol þampiyona-
sýnda Hýrvatistan karþýsýndaki 4-2'likM

galibiyeti Türkiye'nin Hinterland'ýný (Kültürel etki
alaný) ayaða kaldýrdý.

Bu durum, sýnýrlarýmýzý aþmayan, alaný bile
göremeyen bizim bazý aklýevvelleri, þapkalarýný
önlerine koyup bir defa deðil binlerce defa
düþündürmesi gerekir.
Türk milletinin sahip olduðu, ancak bizim görmek
istemediðimiz potansiyel gücümüzün de bir
göstergesidir bu manzara.
Tabi ufku buralarý görebilecek kadar geniþ
olanlara.
Yýllardan beri yazýyoruz, söylüyoruz. Türkiye'nin
savunma hatlarý bugünkü fiziki sýnýrlarýmýz
olamaz.
Olursa da bizeAnadolu'da huzur vermezler.
Netice de vermiyorlar zaten.
Görüyorsunuz bir PKK belasýyla bile yirmi beþ
yýldýr uðraþýyoruz, hala çözemedik.
On birlerce þehit verdik ve vermeye de devam
ediyoruz.
Ekonomik faturasýný ise hesaplamak mümkün
deðil.
Onun için Türkiye'nin savunma hatlarý Afrika'nýn
batýsýndan ve Bosna'dan baþlayýp Doðu Türkis-
tan'a, Somali'den, Sibirya'ya kadar uzanan coðrafi
alaný içine alan bizim hinterlandýmýz sýnýrlarý
olmalýdýr diye diye dilimizde tüy bitti.
Bunlarý söyleyip yazmakla birçok kesimden
þiddetli eleþtiri mesajlarýna muhatap olduk.
Sizin söyledikleriniz ütopya diyerek aðýr eleþtiride
bunanlar oldu.
Ham hayal ürünü diyenler oldu.
Olmayacak duaya âmin demek diyenler oldu
Oldu da oldu.
Olsun biz yine bunlarý yazmaya ve söylemeye
devam edeceðiz.
Belki birileri duyar, dikkate alýr da gelecek
yüzyýllarýmýzýn taþlarýný bu günden döþemeye
çalýþýrýz.

Hangi ülkenin böyle bir baþarýsý karþýsýnda,
milyarlarca insanda ve bu kadar geniþ coðrafyada
ilgi uyandýrýyor, kutlanýyor bir örneði var mý?
Almanya'nýn mý, Fransa'nýn mý, Ýngiltere'nin mi,
Rusya'nýn mý, Çin'in mi, ABD'nin mi kimin?

Bu durumu bizlere yaþatan milli takýmýmýza ne
kadar teþekkür etsek azdýr.
Afrika'nýn batýsýndan, Bosna'dan tutun da ta Doðu
Türkistan'a ve Hint okyanusundan Sibirya'ya kadar
yer yerinden oynadý.
O tarihi geceyi tüm televizyonlardan duygu
sellerine kapýlarak doyasýya izledik, yaþadýk.
Bu manzara karþýsýnda insanýn gözlerinin
yaþarmamasý mümkün deðil.
Türkiye'nin galibiyeti karþýsýnda bu kadar geniþ
coðrafi kuþaðýn, sanki kendileri galip gelmiþ gibi
ayaða kalkmasý, hepimizi bir daha bir daha
düþündürmelidir.
Hangi baðlar böyle göz yaþartýcý manzaralarý
gözümüze sokarcasýna oluþturuyor hepimizi derin
derin düþündürmelidir.
Kabul etsek de etmesek de Türk milletine gönül
baðýyla baðlý olan halklarýn ve bölgelerin ayaða
kalkmasýdýr bu durum.
Ezilmiþliðe, horlanmýþlýða, zulme, dýþlanmýþlýða,
baþsýzlýða, baþarýya susamýþlýða bir çýðlýktýr bu.

TÜRK EÐÝTÝM-SEN MAKALE



Türkiye'nin yöntemi hiçbir ülkeye nasip olma-
yacak kadar insani, medeni ve kardeþçe olan gönül
köprüleri vasýtasýyla gerçekleþmesi mümkün olan
bir güvenlik çemberi oluþturmaktan geçmektedir.
Böyle bir anlayýþ tüm bölge ülkelerinin ortak
emniyet ve çýkarlarýný gözeten bir yapýlanmayý
kapsayacaktýr.
Dünyanýn öbür ucundan gelip güvenliðimizi tehdit
ediyorlar diyerek baþta ABD, Ýngiltere ve Ýsrail'in
çeþitli bahanelerle Somali, Nijerya, Lübnan,
Suriye, Irak, Ýran, Afganistan, Pakistan vb.
ülkelerde tedbir almalarý ütopya olmuyor da
Türkiye'nin ki mi olacak?
Ýþte milli takýmýmýzýn 2008 Avrupa kupasýndaki
baþarýlarý, Türk milletine sahip olduðu bu
potansiyel gücü bir defa daha açýk þekilde gös-
termiþtir.
Tabi ki iç kavgalardan baþýmýzý kaldýrýp göre-
bilirsek.

Bir Çankýrý akþamý anmak istesek seni,
Buna muhayyilemiz yeter mi acep Atam?
Özlem türkülerinin hüzünlü naðmeleri,
Yüreðimizi yakýp tüter mi acep Atam?

Düne, bu güne baksak yaþarýyor gözümüz,
Senli geçmiþ günleri arýyor hep özümüz,

Baþýmýz öne eðik kýzarýyor yüzümüz,
Bu kâbus dolu günler biter mi acep Atam?

Birileri çýkýp ta adýný maske yapýp,
Senin gerçek yönünü hile ile kapatýp,
Koyduðun ilkeleri tutup bir yana atýp,

Baþka adlar peþinden gider mi acep Atam?

Korkulacak söz oldu Türk'e verilen emek,
Bin yýllýk Türk yurdunda “alt üst kimlik” ne demek?

Bize mi miras kaldý bu diyeti ödemek?
Müþküle talip olmak kader mi acep Atam?

Ýnsanlýk aþký için saðlanan hürriyeti,
Bedeller ödeyerek kurdun Cumhuriyeti,

“Tarihten önce” doðan koskoca Türk Devleti,
Üç soysuzun hýrsýyla biter mi acep Atam?

Yüreði Milli birlik aþkýyla atanlarýn,
Helalinden sütüne sevgiyi katanlarýn,
Dedeleri yan yana kefensiz yatanlarýn,
Torunlarý ihanet eder mi acep Atam?

Anýlmaz Musul, Kerkük, nerde Misak-ý Milli?
Hep böyle elden gitti Girit, Sisam, Midilli?
Dün pasaportumla gezen o hain yýlan dilli,
Sen sað olsan baþýboþ öter mi acep Atam?

Mehmet'im þahadetle cennetini bezerken,
Yeniden bir kurtuluþ destanýný yazarken,
Kimi hainler yine dað baþýnda gezerken,
Eþi burda vekillik eder mi acep Atam?

Demokrasi ülkümüz yol kaybettirmez siste,
Bir yerde baþka deyip, baþka denmez kuliste,
Dilim varmýyor Atam kurduðun bu mecliste,

Tam 20 ayrýk otu biter mi acep Atam?
Bu kadar ayrýk otu biter mi acep Atam?

ATAM
Ahmet Kurt
ÇANKIRI

Bunlarý söylemekle savaþ ilan edelim, buralarý
fiziki sýnýrlarýmýz içine katalým, yakalým, yýkalým
vb. gibi düþünceler aklýmýzýn köþesinden bile
geçmemektedir.
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VATAN BORCU ÖDEMEYE KINALIELLERÝ
HELALLÝ HASRETLÝ ANA BABA SÖZLERÝ
ASKER OCAÐI TOPLANDI ACEMÝ ERLERÝ
ÝDMANSIZDI HANTALDI BEDENLERÝ

TALÝMLER BAÞLADI GEÇÝYORDU GÜNLERÝ
GÜÇLENDÝRÝYORDU KARAVANA YEMEKLERÝ
ÇELÝKTEN YAY GÝBÝYDÝ ARTIK GÖVDELERÝ
VURUÞMAYA HAZIRDI KELEÞTE ELÝ

DAÐ GÝBÝ HEYBETLÝ DAÐLARA ÝNDÝ
YÜREÐÝNDE ANA BABA YAVUKLU HASRETÝ
KARÞÝKÝ DAÐDA KALLEÞ SERSERÝ ÞAKÝ
TEPELERÝNDE BÝTTÝ GÖSTERDÝ CEHENNEMÝ

HAÝNLER NAMERTTÝ KALLEÞTÝ
BÝR AN BÝLE DALGINLIÐA GELMEZDÝ
NÖBETTEYDÝ KARANLIÐI DELEN GÖZLERÝ
CEP TÝTREDÝ KARÞISINDA ANA BABA SESÝ

KAHPE PUSU YAKLAÞIYORDU GÝZLÝ GÝZLÝ
AYNI ANDA BAÞLADILAR ATEÞE
YÜZLERCESÝ
CEP DÜÞTÜ DUYULUYORDU KURÞUN
SESLERÝ
TEK BAÞINA VURUÞUYORDU KAN
KUSUYORDU KELEÞÝ

HEP AT ÜSTÜNDE ÝSTERDÝ SON SEFERÝ
MALAZGÝRTÝN ÇANAKKALENÝN ÇERÝSÝ GÝBÝ
GÖÐSÜ ÝMAN DOLU VURULMUÞTU CAN 
SÝPERÝ
HAKKINIZI HELAL EDÝN DÝYORDU SON 
NEFESÝ

HAYKIRIYORDU BABA ACI ÇEKTÝRME YA
RABBÝ
UÐRUNDA AKITTI KANI TERÝ
ÞEHÝT OLMAKTI MURADI EMELÝ
NE OLUR VER HÜKMÜNÜ KIR KALEMÝ

GÖNDER AZRAÝLÝNÝ
VURSUN PENÇESÝNÝ
ALSIN EMANETÝNÝ
KUCAKLAMAK ÝSTÝYORUM NARI ATEÞÝ

ÝÇÝLMEDÝ BELKÝ BÖYLE GÜZEL ÞEHADET 
ÞERBETÝ
ÜZERÝNDE UÇUÞAN MELEKLERÝN KANAT
SESLERÝ
CENNETÝ ALA YA UÇACAKSIN UZAT KINALI 
ELLERÝ
AÐLAMA ANA O SADECE SENÝN DEÐÝL 
TÜRKÜN MEHMEDÝ 

29 Nisan 2008/Ankara
Ýbrahim KASIMOÐLU
3 Kasým 2005 Þýrnak 
Uludere'de Þehid olan 
Oðuz PARPAROÐLU'na
ithafen yazýlmýþtýr.

ÞEHÝT
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TÜRK EÐÝTÝM-SEN ÞÝÝR
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TÜRK EÐÝTÝM-SEN KISSADAN HÝSSE

Bir gün felsefe profesörü bir kaç kutu ve
malzemelerle derse geldi.
Ders baþladýðýnda konuþmadan önüne büyükçe bir
kavanoz alýr ve aðzýna kadar tenis toplarý ile
doldurur. Öðrencilere kavanozun dolup dolma-
dýðýný sorar. Öðrencilerde ittifakla kavanozun
dolduðunu ifade ederler.
Bu sefer önündeki kutulardan aldýðý çakýl taþlarýný 
çalkalayarak kavanoza döker. Çakýl taþlarý kayarak
tenis toplarý arasýndaki boþluklarý doldurur.
Öðrencilere tekrar kavanozun dolup dolmadýðýný
sorar, onlar da “evet doldu” derler.
Bu seferde diðer kutudan aldýðý deniz kumunu
kavanoza dökmeye baþlar. Tabii kumlarda tenis
toplarý ve çakýl taþlarý arasýndaki boþluklarý
doldurur. Öðrencilere tekrar kavanozun dolup
dolmadýðýný sorar. Örgenciler de koro halinde
“EVET” derler.

Bu sefer masadaki 2 fincan kahveyi kavanoza
boþaltýr. Kahvede kumlar arasýndaki boþluklarý
doldurur. Öðrenciler gülerek “artýk tamam doldu”
derler.
Profesör de gülerek anlatýmýna baþlar: “Bu
kavanoz sizin hayatýnýzý simgeler. Tenis toplarý
hayatýnýzdaki önemli deðerlerdir. (Aileniz-çocuk-
larýnýz-sýhhatiniz gibi). Diðer deðerleri kaybet-
seniz de bu önemli deðerler kalýr, hayatinizi
doldurur. Çakýl taþlarý ise daha az önemli olan
deðerlerdir (iþiniz-eviniz gibi). Kum ise diðer ufak
tefek deðerlerdir. Kavanoza önce kum doldurur-
sanýz çakýl taþlarýna ve tenis toplarýna yer kalmaz.
Ayni deðerler hayatýmýz için de geçerlidir.
Vaktinizi ve enerjinizi ufak-tefek deðerlere harcar
israf ederseniz önemli deðerlere yer ve vakit
kalmaz. Dikkatinizi mutluluðunuz için önem arz
eden deðerlere verin. Çocuklarýnýzla oynayýn,
eþinizle yemeðe çýkýn, arkadaþlarýnýza derman
olun, sýhhatinize dikkat edin. Yani önce tenis
toplarýný kavanoza yerleþtiriniz. Öncelikleri
sýralamayý bilin. Hayatýn gerisi kumdur.”

Öðrenciler “peki o iki fincan kahve nedir” diye
sorarlar.
Profesör de gülerek “bu sorunuzu bekli-
yordum” der.

“HAYATINIZ NE KADAR
DOLU OLURSA OLSUN 

HER ZAMAN SEVDÝKLERÝNÝZ 
VE DOSTLARINIZLA
BÝR FÝNCAN KAHVE

ÝÇECEK KADAR YER VARDIR.”

HAYATINDA BAZI YÜKLER TAÞINMAZ HALE GELÝRSE,
24 SAAT KISA GELMEYE BAÞLARSA,

AÞAÐIDAKÝ KAVANOZ VE 2 FÝNCAN KAHVEYÝ HATIRLA!
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TÜRK EÐÝTÝM-SEN MAKALE

KÜRESEL BÝR HÝPNOZ VE 
KOLONÝLEÞTÝRME HÝKÂYESÝ KEMÂL ÇOPUROÐLU

Elazýð Þubesi

 “Mankurtlaþma”yý efsâneden 
terminolojiye kazandýran Kýrgýz Türk'ü, 

büyük yazar Cengiz Aytmatov'un aziz hatýrasýna saygýyla …

Parantez...
Bize göre aklýn en büyük terbiyecisi; gerek
doðuþtan (apriori yoluyla) kazanýlmýþ olsun, gerek
tecrübî (ampirik) yoldan gerekse sezgi (intiution)
yoluyla elde edilmiþ olsun, bilgidir.
Ahlâkî bir irâdeyle dizginlenemeyen akýl, alt
seviyede bir akýldýr ve sorumluluk idealine sahip
olamadýðý için de tehlikelidir.

MANKURTLAÞTIRMA

Mephistopeles ve Kandýrýlanlar..
( Mankurtistanda,kuzu postuna bürünmüþ
Truva atlarý cirit atýyor...Mephistopeles, yu-
muþak karýnlardan girerek zehrini büyük bir
ustalýkla enjekte etmesini biliyor  .. “Karþýma 
alacaðýma avucumun içine alýrým” diyor
büyük kuklacý. Söyleyeceklerini ona söyle-
tiyor;yapacaklarýný da ona..Zavallý kukla,
kendisini Tanrý sanýyor.)
Fareyi canýndan eden, kapandaki peynirin
câzibesi..

Zaman denilen uçsuz bucaksýz vâdiyi
hoyratça kullanýrken, zehirli baðlarýn üzüm-
lerinden koyu kýrmýzý þaraplar yapýp, zavallý
insanlarýn süfli benliðini kuþattým. Lazer
ýþýnlarýmýn pembe siluetinde yarattýðým med-
yatik Afroditlerin þuh raksýyla bîçâre zaval-
lýlar, târifi imkânsýz bir heyecânla erotik
rüyâlar âleminde dans ediyorlar.

Maddeyi soylulaþtýrdýðým günden bu
yana, muharref dinlerin enkâzý üzerine yeni
mâbetler inþâ ederek Hürriyet Heykeli'ne taþ
çýkartan mâbûdumu, mabetteki çelik kasalarýn
soðuk kaidesine itina ile oturttum. Üretmeden
tüketmeyi öðrettim; her geçen asýr, yýl ve ay
daha fazla borçlandýrýyorum: Onlarý, çocuk-
larýný ve çocuklarýnýn çocuklarýný…

Hadým kafalýlar bu maratonda pembe

düþler kurarak koþuþturadursunlar; -kendilerinde
tipik amnesia vak'asý görüldüðünden; kültürlerini
dillerini, dinlerini ve tarihlerini hatýrlayamýyorlar-
uyduruk mitlerle beslenen düþünce dünyalarýný
yeniden kurdum. Yarattýðým ne kadar konsorsiyum,
tröst ve kartel varsa onlardan yapay döllenmeyle
elde ettiðim ürünleri, markalarý putlaþtýrdým.
Büyük bir heyecânla bu putlara sahip olma ve
tapma yarýþýna girdiler. Bu anlamda heterodokslarý
ortodoks bir çizgide birleþtirdim. Parçalama
noktasýnda ortodokslukta birleþenleri de hetero-
dokslaþtýrdým.

Postmodern þövalyelerim, ellerinde turuncu
bayraklarla “Kýta kapmaca” oynuyor. Oyun biraz
satrancý andýrýyor; tek farký siyahlar da benim,
beyazlar da.. Yani, kimin galip gelmesini istersem
o, “Þah mat” diyor. Dengelerin fazla bozulmasýný
da istemiyorum doðrusu; yorulanlarý ve yýpra-
nanlarý uykuya yatýrýyorum.

-Siyah ya da beyaz fark etmez- gâlip þah da
maðlup þah da bir dediðimi iki etmiyor; huysuz
çocuklar gibi arada bir aðýz dalaþý yapmalarý da beni
çok güldürüyor.

Þövalyelerim, bir misyoner titizliðiyle kýlýktan
kýlýða girip her karede sýnýrsýzca dolaþarak
siyasetçi, bürokrat, asker, diplomat, iþ adamý,
sanayici, gazeteci, sanatçý, mafya mensubu ve her
dinden din adamý ile temasa geçip onlarý, toplumun
popüler önderleri olarak sunuyor; toplumlarda
oluþacak kanaatleri benim adýma onlar belirlemeye
çalýþýyor ve sivil toplum örgütlenmelerini gerçek-
leþtiriyor. En büyük zevkim; topluluklarý etnik, dinî
ve mezhebî ayrýþtýrmalarla birbirlerine kýrdýrmak.
“millî kimlik, ulus devlet” kavramlarýndan hiç
hazzetmediðim hâlde etnik ayrýþtýrmacýlýkta çok
iþime yaradýðýný da söylemem gerekiyor. Dünya
devleti kurma yolunda lokmalar bütün bütün
yutulmuyor ki azizim….

Bütün bunlar sürüp giderken, doymak
bilmeyen bir iþtahla beslenen mitolojik hayâlle-
rimin üzerine kurmuþ olduðum evrende adalet
daðýtýyorum. Sloganlarým: Özgürlük, barýþ, de-
mokrasi, sevgi ve hoþgörü üzerine.



Yarattýðým “izm'ler” dünyasýnda zayýflara ve
güçsüzlere tahammülüm yok. Koca Tanrý Zeus gibi
yeni Apollonlar yaratýp ateþten oklar yaðdýrtý-
yorum üzerlerine; zavallýlar korkudan dillerini
yutmuþ gibiler.. Radyoaktif mermilerin tohumunu
ektiðim mezarlardan kanlar fýþkýrdýkça zevkten
kuduruyorum!

Onlara Bezm-i Elest'te verdikleri sözü çoktan
unuttururken, sahte cennet vaadimin yegâne gýdasý,
Ye'cûc ve Me'cûc'a mukabil  kan olmakta ; içtikçe
içtim. Doyamýyorum insan kanýna..
Alýntý..

Mankurtlaþan insanlýðýn kulaðýnda çýnlayan
bir çýðlýk kopardý Naymanlý Ana. Bir ana
merhametiyle oðluna beslediði dizginlenemeyen
sevgisiyle ölüme yol aldý dudaðýndaki beyaz buse
ile: "Mankurtlaþma oðul! Mankurtlaþma insan,
mankurtlaþma!”

“Yýðýn kadýndýr” diyor “fildiþi kule”nin âbîdi;
“Irzýný teslim edecek bir zorba arar; çobansýz
rahat edemeyen kaz sürüsü” der, sürü kimliðinden
sýyrýlýp, fert kimliði kazanamayanlara.

Büyük adam ise “Kucaðýnda yaþadýðý
cemiyetin üvey evlâdýdýr ;” “Þuursuz, sevimsiz,
tehditkâr dev” diye nitelendirdiði halkýn “sýrtýna
týrmanan cüce” dir. Ona göre cemiyetin akýntýsýna
kendisini kaptýran adam o anda ýrzýný teslim etmiþ
ve bize göre de adetâ koç katýmýna giren sürünün
elamaný hâline gelmiþtir.

Akýl kazanýnda tefekkür aþýný piþirmek ne
yaman bir iþkence..

Bizi mutlak doðruya götüren bilgi ya da
bilgiler, ancak sorumluluk ahlâkýyla terbiye
edilmiþ bir akýl tarafýndan üretilir veya o tip bir
aklýn içerisinde barýnabilir.

II
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Üst seviyede veyâ terbiyeli akýl diyebileceðimiz;
bilgi, erdem ve irfan sahiplerine mahsus akýl,
hakikaten insanýn sabrýný ve iradesini zorlayýcý
görünüyor. Çünkü bu akýl sahipleri sürü'den farklý
görüyor duyuyor ve düþünüyor. Kalabalýklara
uymuyor, kalabalýklarý kendisine uyduruyor;
uydurmazsa çarpýþýyor.

Tehlikeyi seziyor, huzursuz oluyor.
“Kimsesiz hiç kimse yok her kimsenin var
kimsesi/Kimsesiz kaldým yetiþ ey kimsesizler
kimsesi” mýsralarýný hatýrlatýrcasýna, Allah'a
yalvarýþ feryatlarýnýn sessiz çýðlýklarla yükseldiði
devirlerde “

!” deme irâdesini gösterebiliyor. Baský ve
zulüm karþýsýnda sessiz kalamýyor; hiçbir þey
yapamasa bile kendi kendisini yiyor. Bunalýyor; bu
bunalýmlar yer yer kendisini ilâhî bir isyâna
sürüklüyor. Fýrtýnalar sona erip dalgalar durulana
kadar bu gel-gitler devâm ediyor. Kimi zaman,
yýðýnlar tarafýndan meczup yakýþtýrmasýnýn muha-
tabý olan bu karakter âbideleri, erimek pahasýna bal
mumundan bir gemi ile ateþ denizine açýlýyor.

Ben böyle bakýp durmayacaktým, dili
baðlý

III

Âkîl olmak üzerine bir deneme
Âkîl olmak zor zanaât bu âlemde… Belki -

farklý bir yorum getirilerek- “Olmak ya da
olmamak” esprisiyle örtüþen bir yol ayrýmý; belki
de hayatý anlamlandýrabilmenin en büyük kýrýlma
noktasý..

Akýl ve akýl sahibi olmak, insanlýk târihi
boyunca, vahyin söylemlerinden tutunuz da
felsefenin sistematik problemlerine, yaþadýklarý
devrin zihniyetini þekillendiren fikir ve siyâset
adamlarýndan aydýnlarýna ve edebiyatçýlarýna
kadar uzanan bir çizgide zihinleri meþgûl eden,
tartýþma konusu olarak karþýmýza çýkan kavram ve
eylemlerdir. Yaþadýðýnýz dünyâda ya aklýn
getirdiði çileye katlanacaksýnýz, ya da:

“Ýç bâde güzel sev var ise akl ü þu'ûrun
Dünyâ var imiþ yâ ki yoð olmuþ ne umûrun”

gibi, Dîvân þiirinin mazmunlarýyla, Nedimvâri,
rindâne söyleyiþleri hatýrlatan ve dünyâyý umur-
samayan bu mýsralardaki anlayýþla, akýl tokma-
ðýndan kaçacak; kendinize sýðýnacak bir liman
arayacaksýnýz..

Bu mýsralarýn sahibi Ziyâ Paþa, ayný Terkib-i
Bendinin devam eden hânelerinden birisinde de:

“Her âkîle bir dert bu âlemde mukarrer
Râhat yaþamýþ olan var mý gürûh u ukalâdan”

(Bu dünyada akýl sahibi olan herkese bir dert
kararlaþtýrýlmýþ. Bilginler sýnýfýndan hiç rahat
yaþamýþ olan var mý?)
derken, eðer akýl sahibiyseniz, çileli bir yazgýyý
yaþamanýzýn kaçýnýlmaz olduðunu belirtiyor.
Terkîb-i Bent'ten alýnan bu mýsralarda þâir, aklýn
insana verdiði irâdî sorumluktan bunalmýþ gibi
görünüyor. Benzer mýsralarý Ziyâ Paþa'nýn bir
kýt'asýnda da görmek mümkündür:

“Âzâde ser olurdum âsib ü derd ü gamdan
Ya dehre gelmeseydim ya aklým olmasaydý”

(Ya dünyaya gelmeseydim ya da akýl sahibi olma-
saydým Baþým öfke ve kaygýlardan uzak olurdu)

Burada karþýmýza ciddi bir yol ayrýmý çýkýyor:
Dünyaya gelip gelmemek bizim elimizde
olmadýðýna göre ve dünyada var olduðumuz sürece
ya akýl sahibi olup sorumluluk ahlâký ile hareket
edeceðiz ya da ilk örnekte olduðu gibi vurdum-
duymaz olacaðýz. Bu düþünceler birbirleriyle
çeliþkili gibi görünseler de aslýnda aklýn sorumlu-
luðunu taþýyan insanýn bunalýmýný dile getirmesi
bakýmýndan ilgi çekicidir. Ýlk örnekte vurdumduy-
maz, dünyayý umursamaz gibi görünen þâir, aslýnda
böyle anlayýþ içerisinde deðildir. Paradoks gibi
görünen bir yaklaþýmla “Var ise akl ü þu'ûrun”
diyerek böyle bir tavrý dahi akýl ve þuurla izah
etmeye çalýþýyor, yani ben böyle deðilim ama aklý
olan böyle yapsýn çünkü aklýn sorumluluðu çok
aðýrdýr demeye getiriyor.

Her sancý yeni bir doðum demekse ben her
gün yeniden doðuyorum..

Zamaný alnýnýn ortasýndan vurduðumuz
gün baþladý sorgumuz; billûr âvizelerin
çelikleþen bakýþlarý altýnda. Tek suçumuz
yalnýz olmaktý ve ihtirâsýna isyandý bütün
keþmekeþliklerin. Mürekkebi kan iken yasa-
larýn, deðiþtirmekti yazgýsýný yüreklerimizle.
Heyhât!.. Onun sesini kimse duyamamýþ,
duysa da anlayamamýþtý.. Bir kölenin, hür-
riyetin tadýný çýkartmasýna denk tatmýþtýk
acýsýný, dikenli teller etimizi yýrttýðýnda.
Hâlbuki baþlangýçtý bitiþ sandýðýmýz kaçýþlar;
nâmütenâhi kapýlara açýlan. Ýþte oralarda bir
yerlerdeydik

IV
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“Bir kemiðin ardýnda saatlerce yol gidenlerin bile kimsesizliðimize güldüðü” bir devirde..
Bütün kaypaklýðýna ve dönekliðine raðmen dünyânýn; hiçbir manyetik alanýn câzibesine
kapýlmadan, kan dolu, “Uzun ince bir yolda,” “Menzil-i maksuda eriþmek” için biz;
“Mehlikâ'nýn kara sevdalýlarý…” “Hem tahammül hem sefer” diyerek vira Bismillâhlarla
sonsuz bir yolculuða kanat açtýk.

Âþýða Baðdat sorulur muydu hiç?.. Hazreti Ali'nin Düldül'ü, Hýzýr Aleyhisselam'ýn Benli
Boz'u, Battal Gâzi'nin Aþkar'ý, Köroðlu'nun Kýr At'ý Er Manas'ýn Ak Kula'sý gibi rüzgârda
savrulan yelelerimizle uçtuk Kaf daðlarýna! Dilimizde Yûnusça bir türkü: Her dem yeni doðarýz
bizden kim usanasý.. Kulaklarýmýzda çelikten bir ses: Hiç dinlenmemek üzere yola çýkanlar
asla ve asla yorulmazlar!..

Siz , mankurtlaþtýrýlamayanlardan mýsýnýz?..
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ANNELER,
BABALAR VE
ÖÐRETMENLER…
BU KÝTAP SÝZÝN ÝÇÝN…

aha dün elinden tutmadan yolda yürüyemeyen çocuðunuzun artýk bir ergen olduðunu fark ettiniz mi? 
Ergenlik dönemi tüm ebeveynler için çocuklarýnýn geliþimindeki en sancýlý evrelerin baþýnda gelir.
Uzmanlar bu dönemin 11 yaþýnda baþlayýp 18 yaþýna kadar (hatta daha uzun süre) devam edebileceðini D

söylüyor ve ebeveynleri uyarýyor; çocuklarýn fiziksel ve ruhsal geliþimini en saðlýklý biçimde tamamlamasý 
açýsýndan bu döneme dikkat!Ergenlikte Fizyolojik, Cinsel ve Sosyal Geliþim 
Cinsel Kimlik Arayýþý
Zararlý Alýþkanlýklar ve Madde Kullanýmý
Kendine Zarar Verme
Beslenme Bozukluðu, Yemek Yememe, Diyet
Kuþak Çatýþmasý
Arkadaþ Seçimi ve Yanlýþ Arkadaþlýklar
Okuldan Kaçma, Okul Fobisi
Özgüven Eksikliði
Para Kullanýmý
Sorumluluk Bilinci
Meslek Seçimi...

Ergenlikte 33 Sorun 33 Çözüm

Ergenlikte 33 Sorun 33 Çözüm; Rehber Öðretmen 
Çelebi Çaðlayan'ýn titiz çalýþmasýyla tüm anne 

babalara yol gösterecek bir baþucu kitabý...


