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Sözlerime bafllamadan önce, ülkesi ve milleti için fedakâr, fedakâr ol-
du¤u kadar kanaatkâr, aynı zaman da cefakâr ve vefakâr Diyanet ve vakıf
çalıflanlarını ve tüm kamu görevlilerini en kalbi duygularımla selamla-
mak istiyorum.

Katıldı¤ım çeflitli toplantılarda yaptı¤ım konuflmalarda dinleyicile-
rin notlarımı talep etmesi nedeniyle flimdiye kadar notlarımı fotokopi
yoluyla ço¤altarak da¤ıttım.  Ancak bu iste¤in artarak devam etmesi bu
notların kitaplafltırılma ihtiyacını do¤urdu.

Burada bir noktayı bafltan belirtmek gerekirse ben hiçbir konuflmam-
da notlarıma ba¤lı kalamadım. Konu bazen notlarımın yarısında, hatta
bazen de baflında baflka mecralara kaymıfltır. Yine konuflmalarımda ede-
bi, veciz bir üslup yerine sade, kolay ve anlaflılır bir dil kullanmaya gay-
ret ettim. 

Din hizmeti; hayatı anlamlandıran ve yaflanabilir kılan bir de¤erdir.
Din hizmeti Peygamber mesle¤i oldu¤u için mesleklerin en flereflisi ve
en de¤erlisidir. Din görevlisi olmak da Yüce Peygamber’imizin vârisi ol-
mak demektir. Bu tespiti kitab›n baflında flunun için yapıyorum: Biz her
iflimizde ve her sözümüzde din görevlisi kimli¤imizi unutmamak, din
görevlisinden beklenen saygınlık ve ölçü içerisinde olmak zorundayız. 

Sayın Baflbakan Recep Tayyip Erdo¤an, 2005 Mayıs ayındaki görüfl-
memizde bana; ‘Din görevlisine a¤zında düdük, omzunda tabut
Kızılay’da yürümek yakıflıyor mu?’ diye sordu. ‘O arkadafllar bizim sen-
dika üyesi de¤ildi’ dediysem de neticede onlar Diyanet çalıflanlarıydı. 
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Sadece baflbakan de¤il toplumun hemen her kesimi, baflkası için nor-
mal gördü¤ü birçok fleyi din görevlisine yakıfltırmıyor, din görevlisinin va-
karlı, ciddi ve seviyeli olmasını istiyor. Meflhur sözdür. ‘Hocanın sarı¤ı be-
yazdır, leke kabul etmez.’ 

fiimdiye kadar katıldı¤ım toplantılarda sözlerimin daha kolay an-
laflılması ve akılda kalıcı olması için misallerle anlatmaya çalıfltım. Çün-
kü Rabbimiz Kur’ân-ı Kerîm’de bizlere çeflitli misaller vermekte, hatta
‘Andolsun biz Kur’an’da her türlü misali verdik.’ (Rum, 58) buyurmak-
tadır. Çünkü misal hiç flüphesiz konunun daha iyi anlaflılmasını ve akılda
kalmasını sa¤lar.

Ahlak ve adaba uygun kıssa ve hikâyelerle örnek vermek hitabet usta-
larının en çok baflvurdu¤u yollardan biridir.  Çünkü misaller sayesinde az
sözle çok fley söylemek, söylediklerinizi unutulmaz yapmak mümkündür. 

Kıssa hem söyleyifl tarzı, hem ö¤retim metodu, hem de tahlil biçimi
olarak çok etkili bir yoldur. Misal vermenin ilk tabakası hikâye, ikincisi
hikmet, üçüncüsü tahlildir. Misal ve temsil yollu konuflmanın anlatımı
kolaylafltırdı¤ı pedagoglarca da kabul edilmifl bir hakikattir. Kısaca mi-
saller; ölü kelimelere ve söze hayat veren, can katan çiçeklerdir. 

“‹nsanların ne konufltu¤u de¤il, dinleyenlerin ne anladı¤ı önemli-
dir” derler. Mevlâna, “Bütün anlatabildi¤im karflımdakinin anladı¤ı
kadardır” diyor. Ne dedi¤inizin do¤ru anlaflılması ve akılda kalması için
misal vermek do¤ru ve yerinde bir yoldur. Nitekim Kur’ân-ı Kerîm’de
ve peygamberimizin sünnetinde çokça misallerin oldu¤unu görüyoruz.
Burada bizim için en güzel örnek olan Allah Rasûlü’nün dilinden birkaç
misali sizinle paylaflmak istiyorum.  

“Allah korkusundan a¤layan kifli, süt memeye dönünceye dek cehenne-
me girmez.”

“Ümmetim ya¤mur gibidir, sonu mu, yoksa bafllangıcı mı hayırlıdır,
bilinmez” 



“Siz, bafl olmak isteyeceksiniz, hem de büyük bir istekle. Ancak bu,
sizin için kıyamette bir piflmanlık olacaktır. O yüksek makam ne güzel
sütannedir! Ondan ayrılmak da memeden ayrılmaktan zordur!” 

“‹yi arkadaflla kötü arkadaflın misali; misk taflıyanla körük üfüren gibi-
dir. Misk taflıyan ya sana ondan verir yahut satın alırsın, ya da yanında
durup güzel koku hissedersin. Körük üfüren ise ya senin elbiseni yakar
yahut ondan pis koku alırsın!”

“Münafı¤ın misali iki sürü arasında kararsız kalan koyunlara benzer.
Kimi ona koflar, kimi buna!” 

“Birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamet etmede, flefkat göster-
mede müminler bir beden gibidir. Ondan bir uzuv flikayet ederse bede-
nin di¤er uzuvları uykusuzluk ve ateflle o flikayete ifltirak ederler.” 

“‹çinde Kur’ân olmayan kifli harap olmufl ev gibidir” 

“Benimle sizin misaliniz; ateflin baflında oturup da ona girmeye
çalıflan kelebekleri kovalayan, yanmasınlar diye çırpınan kimseye benzer.
Ben çırpınırım ama ço¤u kez siz atefle girip yanmakta ısrar edersiniz!”  

Ben de bu gerçekten hareketle sözlerimi konu ile ilgili misallerle
canlandırmaya gayret ettim. Umarım isabetli misaller verdim.   “Sözün
en güzeli, söyleyenin do¤ru olarak söyledi¤i, iflitenin yararlandı¤ı söz-
dür.” Yunus Emre ne güzel söyler;

“Söz ola kese savaflı,
Söz ola kestire baflı”

Sizinle paylaflaca¤ımız sözlerin yararlı olmasını, hayırlara vesile ol-
masını diliyorum. Allah hepimize vazifesini en iyi flekilde yapmak husu-
sunda yüz aklı¤ı nasip buyursun. 

Ahmet YILDIZ
Ankara, fiubat 2009
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‹SLAM’DA SEND‹KA
VAR MI?

Çok yakın bir geçmiflte “‹slam’da sendika var mı? fiu var mı? Bu var
mı?” gibi sorulara muhatap oluyorduk. Bu soruyu soranlara en kısa cevabı
veriyorduk; ‹slam’da asıl olan ibahe (mubahlık, serbestlik) dir. Yani, ‹s-
lam’ın yasaklamadı¤ı fley ‹slam’da vardır diyorduk. 

Her fleyin cevab› Kur’an Kerim’de ve sünnette yoktur. Bunun böyle
oldu¤unu Hz. Peygamberimiz (s.a.v)’den ö¤reniyoruz.

Peygamberimiz (a.s) Muaz bin Cebel’i Yemen’e vali olarak gön-
derirken ona; 

‘- Karfl›na bir mesele ç›karsa ne ile hükmedeceksin?’ diye sorar.
Muaz: 

‘- Allah’›n kitab› ile’ diye cevap verir. 
‘- Orada bulamazsan ne yapacaks›n’ diye sorar. 
‘- O zaman Resullah’›n sünneti ile cevap veririm’ der. Allah Resulü;
‘- Orada da bulamazsan?’ diye sorunca Muaz;
‘- Rey (görüfl) ve içtihad›mla çözerim’ demifltir. 

Peygamberimiz (a.s) bu cevaptan çok memnun olmufltur.

Bunun yanında her ne kadar bizim kültürümüzde sendikal kavram
yok denilse de, sivil toplum bilinci vardır. Her fleyden önce dinimizin
birlik ve beraberlik emri vardır. Kur’ân-ı Kerim’de; “Bir ve beraber
olun, ayrılı¤a düflmeyin” mealinde ayetler vardır.

Bizim kültürümüzde iyilik ve güzellikleri artırmak, yanlıfllara ve
haksızlıklara engel olma anlamında ‘Emr-i bi’l-ma’ruf ve nehy-i ani’l
münker’ görevi vardır. Peygamberimiz (a.s)’in ‘Bir kötülük gören onu
eliyle de¤ifltirsin, gücü yetmezse diliyle de¤ifltirsin. Ona da gücü yet-
mezse kalbi ile nefret etsin’  fleklindeki talimatları bize iyili¤in, hakkın
ve haklının yanında, kötülü¤ün, kötülerin ve haksızlı¤ın karflısında ol-



mak görevi vermektedir. Yüce Rabbimizin ve Peygamberimizin bu
emirleri sivil toplumun birer iz düflümüdür.

Ayrıca, haklının hakkını alıncaya kadar haksızlıkla mücadele an-
lamında Peygamberimizin içinde yer aldı¤ı ‘Hil’ful Fudul (Erdemliler
Yemini)1 örne¤imiz vardır. Yine Anadolu’muzda mesleki yardımlaflma
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1 Hıl’fül Fudul: Mekke’de kabileler arasında zaman zaman çekiflme ve çatıflmalar oluyor,
ayrıca dıflarıdan hac ve ticaret için flehre gelen zayıf ve güçsüz kimselere haksızlık ve zülüm
yapılıyordu. Haram aylarda vuku bulan böyle bir olayın ‘Hılf’ül Füdül’un kurulmasına yol
açtı¤ı rivayet edilir. ….Böyle bir olay üzerine toplanan bir grup Mekke ileri gelenleri
haksızlı¤ı önlemek için yemin ettiler. Bu heyet arasında yirmi yafllarında olan Peygamber
Efendimiz de vardı. Kaynaklarda antlaflmanın muhtevası genel hatlarıyla flöyle ifade edil-
mektedir. 
“Allah’a and olsun ki Mekke flehrinde birine haksızlık veya zulüm yapıldı¤ı zaman hepimiz,
o kimse ister iyi, ister kötü, ister bizden ister yabancı olsun, kendisine hakkı verilinceye ka-
dar tek bir el gibi hareket edece¤iz.”
Hz. Muhammed (s.a.v.) daha sonraki yıllarda flöyle diyecektir: “Hilf’ül-Fudul’da ben de
vardım, orada bulunuflumu ve o anlaflmaya katılıflımı bir sürü kızıl deveye de¤iflmem ve
flimdi, ‹slam’da, o örgüte ça¤rılsam memnuniyetle katılırım.” 
Sahih kaynaklarda ‹slam’dan önce ve ‹slami dönemde hilful fudulun nasıl çalıfltı¤ını göste-
ren bazı olaylar nakledilmektedir: 
1-Has’am kabilesinden birisi kızı ile birlikte Hac için Mekke’ye gelir. Mekke’nin güçlü ki-
flilerinden Nübeyh b. Haccac çok be¤endi¤i kızı babasının elinden zorla alarak evine ka-
patır. Kızını kurtarmak için çırpınıp duran adama Hılfu’l-Fudûl’a baflvurması tavsiye edi-
lir. Adamın baflvurusu üzerine hemen Nubeyh’in evi kuflatılır ve çaresiz kalan zalim, kızı
babasına teslim eder.
2- Sumale kabilesinden bir tacir mallarının bir kısmını Mekke reislerinden Ubey b. Halef’e
satar. Ancak Ubey üzerinde anlafltıkları bedeli tacire ödemez. Hılfu’l-Fudûl’a baflvuran ada-
ma, “fiimdi sen hemen Ubey’e git ve ona Fudulî’lerden geldi¤ini, ödemeyi derhal yapmaz-
sa bizim geliflimizi beklemesini söyle” derler. Bu haber Ubey’e ulaflınca vakit geçirmeden
adamın parasını öder.
3-Ebu Cehl Erafl kabilesine mensup birisinden mal satın alır fakat parasını ödemez. Ebu
Cehl’in peygamber efendimize düflmanlı¤ını bilen bir müflrik mazlum kifliye; ‘fiu Kâbe’de
olan Muhammed’e git o paranı alır sana verir’ der. Tacir Allah Resulünden (s.a.v) den
yardım ister. Peygamber Efendimiz kabul eder; beraberce Ebu Cehl’in evine do¤ru ilerler-
ler. Allah Resulü herhangi bir zorlukla karflılaflmadan parayı alır. Hak sahibine verir.
4-Ebû Cehil, mallarını satmak için Mekke’ye gelen bir tacirin mallarına düflük fiyat biçmifl,



ve dayanıflma anlamında  “Ahilik”2 gibi referansımız vardır. Bunun
yanında iyilikleri artırmak ve kötülüklerle mücadele etmek yaratılıfl
amacımızın ve varlık sebebimizin ta kendisidir.

Farklı Yaklaflım

Bütün bu gerçekler ıflı¤ında sendikal örgütlenme için kendi kültürü-
müz ve de¤erlerimiz bize yeterli bilgi ve tecrübeyi vermektedir. Buna
ra¤men sendikal örgütlenmenin bu güne taflıdı¤ı bilgi ve tecrübeyi öte-
leyemeyiz, göz ardı edemeyiz. Sendikal mücadelenin birikimini öteleme-
den, kendi kültürümüzle bu mücadeleyi en iyi flekilde yapabilece¤imize
ve sendikacılı¤a farklı bir yaklaflım tarzı getirece¤imize inanıyoruz. Bu
sayede sendikal mücadeleye yeni bir hüviyet, yeni bir anlam ve canlılık
kazandıraca¤ımızı düflünüyoruz.  
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di¤er tüccarların da onunla alıflverifl yapmasına engel olmufltu. Kimsenin daha fazla fiyat ve-
rememesi üzerine zor durumda kalan tacirin durumunu Hz. Peygamber ö¤rendi ve üç deve
yükü malını onun istedi¤i fiyattan satın aldı. Ardından Ebû Cehil’in yanına gelerek hilfü’l-
fudûl’ü hatırlattı ve aynı fleyi tekrarlamaması için onu uyardı.
5- Muaviye’nin hilafeti sırasında ye¤eni Medine Valisi Velid. B Utbe ile Hz. Hüseyin
arasında bir mal hususunda anlaflmazlık çıktı. Hz Hüseyin’in kendisine baskı yapmak iste-
yen Velid’e hakkının verilmemesi durumunda Hilfü’l fudul’e baflvuraca¤ını söylemesi üze-
rine Velid haksız tutumundan vazgeçti.  (‹slam Ansiklopedisi- TDV. Hilf’ul-Fudül)

2 Âhilik, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde Anadolu’da yaflayan halkın sanat, ticaret, eko-
nomi gibi çeflitli meslek alanlarında yetiflmelerini sa¤layan, onları ahlaki yönden yetifltiren,
çalıflma yaflamını iyi insan meziyetlerini esas alarak düzenleyen bir örgütlenmedir. 
Kendi kural ve kurulları olan bu kurulufl günümüzün esnaf odalarına benzer. Ahilik iyi ah-
lakın, do¤rulu¤un, kardeflli¤in, yardımseverli¤in kısacası bütün güzel meziyetlerin birleflti-
¤i bir sosyo-ekonomik düzendir.
Ahili¤in kurucusu olarak Ahi Evren olarak bilinmektedir. Kırflehir’de kabri bulunan Ahi
Evren’in kurdu¤u bu teflkilatla ilgili Ahilik gelene¤inin unutulmaması için Türkiye Esnaf
ve Sanatkarlar Odaları tarafından bazı flehirlerde her yıl Ahilik haftası ve kutlamaları
yapılmaktadır. Kısaca, 12. ve 13. yüzyıllarda Anadolu’da kurumlaflmasını tamamlayan Ahi-
lik, günümüz flartlarında bile örnek bir sivil örgütlenme modelidir. Dini, askeri, siyasi, top-
lumsal ve kültürel fonksiyonları bulunan Ahilik, Osmanlı’nın kurulması aflamasında da
önemli roller oynamıfltır.



ÜLKEM‹ZDE HAKLAR
DEVLET EL‹ ‹LE VER‹LD‹

Türkiye’de sosyal ve siyasal geliflmeler, demokrasiye geçifl çalıflmaları
ve sendikal hakların elde edilmesi Batı’dakinden çok farklıdır. Batı’da
uzun yıllar hak ve özgürlük mücadeleleri verilerek alınan haklar, ülke-
mizde benzer mücadele yaflanmadan, Batı’da var diye verilmifltir. Bu mü-
cadelelerden sadece iki örne¤e burada yer vermek istiyorum.

1) Hakkını Arayan ‹flçilerin Fabrikaya Kilitlenmesi  

8 Mart 1857 tarihinde ABD’nin New York kentinde yaflayan 40.000
dokuma iflçisi daha iyi çalıflma koflulları istemiyle mücadele verdi. Bu
mücadele aflamasında o yıllarda bir tekstil fabrikasında greve gidildi. Bu
olay hiç flüphesiz o yıllarda çok büyük bir olay ve çok önemli bir müca-
dele örne¤idir. 

Ancak polisin iflçilere saldırması ve iflçilerin fabrikaya kilitlenmesi, ar-
kasından da çıkan yangında iflçilerin fabrika önünde kurulan barikatlardan
kaçamaması sonucunda ço¤u kadın 129 iflçi can verdi. ‹flçilerin cenaze tö-
renine 100 bini aflkın kifli katıldı. Bu acı olayın anısına 8 Mart Dünya
Kadınlar Günü ilan edildi.

2-‹nsan Haklarında Tarihe Iflık Tutan Rosa Louise Parks Olayı

Rosa Parks, ABD’de Alabama eyaletinde do¤du. 1943’te Amerikan
Yurttafl Hakları hareketine katıldı. 1955’te Alabama eyaletinde, zencilere
uygulanan ayrımcılı¤a karflı tavır koyarak sonrasındaki hareketin bafl-
langıcını yapan kifli oldu.

O yıllarda Amerika Birleflik Devletleri’nin güney eyaletlerinde zen-
cilerle beyazlar otobüslere ayrı kapıdan biniyor, kendilerine ayrılmıfl ayrı
yerlere oturuyorlardı. Rosa Parks bir gün Montgomery’de otobüse bindi.
O otobüste bir beyaz, beyazlara ayrılan yerde yer bulamayınca, zencilere
ait bölümde oturmakta olan Rosa Parks’tan koltu¤undan kalkıp kendisi-
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ne yer vermesini istedi. fioför de kalkması için uyardı ama Parks yerinden
kalkmadı, tutuklandı ve hapse girdi. Olaydan sonraki bir yıldan daha
uzun bir süre boyunca zenciler otobüslere binmediler, her yere yürüyerek
gittiler. Protesto eylemleri bir yıl sonra meyvesini verdi. ABD Federal
Mahkemesi, otobüslerdeki bu uygulamayı yasakladı.

Ama Rosa Parks Alabama’da beyazlar tarafından taciz edildi¤i için
kuzeye taflınmak zorunda kaldı. Aynı tarihlerde Alabama valisi, zencile-
ri üniversitelere almama gayreti içindeydi. Büyük olaylar patlak verdi.
Martin Luther King’in baflını çekti¤i giderek büyüyen hareket 1964’de
çıkarılan yasa ile baflarıya ulafltı. Rosa Parks, bu direniflin sembolü hali-
ne geldi. Rosa Parks, 1999’da Time Dergisi’nce 20. yüzyılın insan hak-
ları savunucusu seçildi. Parks, 1996 yılında Baflkanlık Hürriyet madal-
yasına lâyık görüldü ve bu ödülü Bill Clinton’un elinden aldı.  

Türkiye’de nasıl ki çok partili sisteme geçilmesi ve modernleflme ha-
reketleri devlet eliyle olduysa, temel hak ve özgürlükler de yine devlet
eliyle ve devlet himmetiyle verilmifltir. Bunun gibi sendikal haklar da
yukarıdan afla¤ıya verilen haklar manzumesinden oluflmufltur. Yani ülke-
mizde insan hak ve özgürlükleri konusunda Batı’da verilen mücadele
benzeri bir mücadele yaflanmamıfltır.  

‹flin kötüsü, hakları verenler gerekli gördü¤ünde geri almayı ve
kısıtlamayı ihmal etmemifltir. Mesela kadına seçme ve seçilme hakkı ve-
rilmifltir ama baflörtülü okuma ve çalıflma hakkı verilmemifltir. Bunun
gibi çok partili siyasi hayata geçilme kararı verilmifltir ama sudan baha-
nelerle parti kapatmalar da devam etmifltir. Bu anlayıflın bir sonucu ola-
rak partiler ve sendikalar ba¤ımsız proje üreten, gelifltiren,  kurumsalla-
flabilen, karar sürecine ortak olabilen örgütler olmanın ötesinde, adeta,
‘Partiler iktidara gelsin, yol-köprü yapsın, elektrik ve su getirsin ama
sosyal yapıya ve sisteme asla dokunmasın. Sendikalar da eylem yapsın
ama sisteme elefltiri getirmesin’  konumuna itilmifltir.   
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TÜRK‹YE’DE ‹fiÇ‹ VE
MEMUR SEND‹KACILI⁄I

Sendika teriminin menflei çok eskilere dayanır. ‹lk günlerin kul-
lanımı ile Sanayi Devrimi’nden sonraki kullanım arasında çok büyük
farklar vardır. Roma ve Yunan hukuk sistemlerinde kullanılan “syndic”
terimi, bir birli¤in (site’nin) temsilini sa¤lamakla görevli kimseleri ifade
ediyordu; “sydicat” terimi “syndic” in fonksiyonlarını, daha sonra da bu
fonksiyonların icrasını ifade etmek için kullanılmıfltır. Sanayii Devri-
mi’nin ardından kötü çalıflma koflulları iflçiler arasında dayanıflma duygu-
sunu artırmıfl ve bu gayri insani koflullar karflısında iflçiler birleflerek bu
kötü koflulların düzeltilmesi ve daha yaflanabilir koflullar için mücadele et-
mifllerdir. Bu mücadele kendi asli mecrası içinde sendikaları ortaya
çıkarmıfltır. 3

Sendikalar yıllar önce ortaya konan doktrinlere göre düflünürler ta-
rafından de¤il, uzun bir zaman dilimi içinde bizzat iflçiler tarafından de-
nenerek gelifltirilmifl ve organize edilmifl kurulufllardır.4 Her ülkenin
kendine has koflulları içinde geliflen sendikacılık özellikle sanayi a¤ırlıklı
ülkelerde daha hızlı geliflmifltir. Türkiye için bu süreç oldukça geç bafl-
lamıfltır. 1982 Anayasası’nın 51. maddesi ‘Çalıflanların ve iflverenlerin
üyelerinin çalıflma iliflkilerinde, ekonomik ve sosyal hak ve menfaatle-
rini korumak ve gelifltirmek için önceden izin almadan sendika kura-
bileceklerini’ belirtmifltir. Tanımdan da anlaflılaca¤ı gibi ülkemizde hem
iflçi teflekkülleri hem de iflveren teflekkülleri için sendika deyimi kul-
lanılmaktadır. Amerika Birleflik Devletleri’nde ve ‹ngiltere’de iflçi sendi-
kaları için ‘Trade Union’, iflveren sendikaları için ise ‘Employers Associ-
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ation’ terimleri kullanılmaktadır. Alman hukuku da iflçi, iflveren ayrımı
yaparak iflçi teflekkülleri için ‘Gewerkschaft’, iflveren teflekkülleri için ise
‘Arbeitgebervereine’ terimlerini kullanmıfltır.5

Memur sendikacılı¤ı tarihsel olarak de¤erlendirildi¤i zaman olduk-
ça kısa bir geçmifli vardır. Memur sendikacılı¤ı iflçi sendikacılı¤ına
oranla yeni bir olgudur ve temelde 1960’lı yıllar sonrasında yaygınlık
kazanmaya bafllamıfltır. Kimi ülkelerde özel kesim sendikacılı¤ının
1970’li yılların sonuna do¤ru bir durgunluk hatta gerileme e¤ilimi içi-
ne girmesine karflın, 1980’li yıllarda kamu görevlilerinin sendikalafl-
ması artarak sürmüfltür.6 Türk çalıflma hayatı için bir dönüm noktası
olan 1961 Anayasası aslında memur sendikacılı¤ı için de oldukça
önemli bir yere sahiptir. 1961 Anayasası, salt iflçi sendikacılı¤ı
açısından de¤il memur sendikacılı¤ı yönünden de bir dönüm nok-
tasıdır. 1936 ‹fl Yasası’nın öngördü¤ü ‘grev yasa¤ı ve zorunlu hakem’
rejiminin yürürlükte oldu¤u bir sırada grev hakkını Anayasal güvence-
ye kavuflturan 1961 Anayasası, tüm memurlar için dernek kurma ya-
sa¤ının geçerli oldu¤u bir zamanda da sendika hakkını ‘çalıflanlara’a
tanımıfltır. Dolayısıyla hukuksal planda memur sendikacılı¤ının kapısı
Anayasal olarak aralanmıfltır.7

Memurlara örgütlenme hakkı, iflçilerden on befl yıl sonra 1961 Ana-
yasası’yla verilmifl; ancak, memur sendikalarının kurulması 1965 tarih ve
624 sayılı Devlet Personeli Sendikaları Kanunu’nun yürürlü¤e girmesi-
ne kadar gecikmifltir. Zira, memurlar, iflçilerin yaptı¤ı gibi, 1946’da Ce-
miyetler Kanunu’nda de¤ifliklik yapılıp, ‘Sınıf esasına dayalı cemiyet
kurma yasa¤ı’ kaldırılır kaldırılmaz, sendikal örgütlenmenin esaslarını



belirleyecek özel bir yasanın çıkmasını beklemeden bu hakkı fiilen kul-
lanamamıfllar; 624 sayılı Yasa’nın çıkmasını beklemifllerdir. ‹lk memur
sendikaları, 1965’in ortalarından itibaren ço¤unlu¤u üç büyük ilde; An-
kara, ‹stanbul ve ‹zmir’de kurulmaya bafllanmıfl; kısa sürede di¤er Ana-
dolu flehirlerine de yayılmıfltır. Memurlara bu dönemde verilen sendikal
örgütlenme hakkı, 12 Mart 1971 sonrası ara dönemde yasa koyucu ta-
rafından geri alınmıfl; sonuçta 1965-1971 arası kurulan memur sendika-
ları kapatılmıfltır.8 Önceleri oldukça iyi durumda olan memurlar, iflçile-
rin toplu sözleflme ve grev hakkını almalarıyla birlikte bu avantajlı du-
rumdan geriye düflmüfllerdir. Ancak memur; konumu ve yaptı¤ı iflten
dolayı sendikal haklar konusunda her zaman tereddütle yaklaflılan bir ke-
sim olmufltur. Çünkü kamu hizmetlerinin ‘sürekli’ ve ‘devamlı’ olmayı
gerektirmesi bu konudaki geliflmeler önünde en büyük engeli olufltur-
maktadır. 

‹lk olarak yukarıda de¤inildi¤i gibi 1965–1971 yılları arasında me-
murlara sa¤lanan sendikalaflma hakkı çeflitli nedenlerle kesintiye u¤-
ramıfltır. 2001 yılında çıkarılan 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları
Kanunu (KGSK) ile memurlara sendikalaflma ve toplu görüflme hakkı
tanınmıfltır. 4688 sayılı Kanun’un tanımlar bafllıklı 3. maddesinde sendi-
ka ve konfederasyon flu flekilde tanımlanmıfltır. ‘Sendika: Kamu görevlile-
rinin ortak ekonomik, sosyal ve meslekî hak ve menfaatlerini korumak
ve gelifltirmek için oluflturdukları tüzel kiflili¤e sahip kurulufl’, ‘Konfede-
rasyon: De¤iflik hizmet kollarında bu Kanuna tabi olarak kurulmufl en
az befl sendikanın bir araya gelerek oluflturdukları tüzel kiflili¤i olan üst
kurulufl.’
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D‹N GÖREVL‹LER‹ SEND‹KASI’NIN
KURULUfi ÇALIfiMALARI  

A- YASA ÖNCES‹ DÖNEM  

1- Marmara Bölge Toplantıları 

1990’lı yılların bafllarında AB süreci içerisinde çeflitli siyasi parti yet-
kililerince hazırlanan yasa taslaklarında sendikaların kurulabilece¤i hizmet
kolları arasında din hizmetine yer verilmemifl, din hizmeti kamu hizmeti
olarak kabul edilmemiflti. Din hizmeti kamu hizmetlerinden kabul edil-
medi¤i için de din görevlilerinin sendikal örgütlenme hakları yoktu.

Bu durumu de¤erlendirmek üzere Eyüp Din Görevlileri Derne¤i ön-
cülü¤ünde biri Adapazarı’nda, ikisi Eyüp’te olmak üzere üç toplantı dü-
zenlendi. Bu toplantılara ‹stanbul baflta olmak üzere Marmara Bölgesi’nde
faaliyet gösteren Din Görevlileri Dernekleri’nin temsilcileri katıldı. ‹stifla-
ri nitelikte yapılan bu toplantılar sonucunda ‘Din Görevlileri Sendikası
Kurulmalıdır’ kararı çıktı. (Bu toplantılara Ankara’dan Din Görevlileri
Kültür Vakfı Baflkanı ‹smail Karakaya’da davet üzerine katılmıfltır.)

2- Dünyada ‹lk Din Görevlileri Sendikası (18 A¤ustos 1998)

Bu ortak karar üzerine sendikanın kurulufl çalıflmaları ‹stanbul nez-
dinde sürdürülerek 18 A¤ustos 1998’de din görevlileri sendikası (D‹N
GÖR-SEN)’nın kurulufl dilekçesi ve ekli evraklar, ‹stanbul Valili¤i’ne
sunuldu. Bu dönemde sendikal faaliyetlerimiz Nasreddin Hoca’nın göle
maya çalması misali idi. Biz bu duruma ‘Önce binayı yapalım sonra ta-
pusunu alalım.’ fleklinde bakıyorduk.

D‹N-GÖR-SEN ‘‹N KURUCULARI

1- Ahmet YILDIZ ‹mam – Hatip (Eyüp)

2- A.Kadir YAZICI Müezzin (Eyüp)

3- Osman AYDIN Müezzin (Eyüp)
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4- Mustafa DEM‹R ‹mam – Hatip (Eyüp)

5- Faruk KAYA ‹mam – Hatip (Bakırköy)

6- Dursun YALMANBAfi Murakıp (Eminönü)

7- Ali KORGUN Müezzin (Arnavutköy)

8- H. ‹brahim fiANLI ‹mam – Hatip (Güngören)

9- Fikret KAYA ‹mam – Hatip (Sarıyer)

10- Hasan OLGUN ‹mam – Hatip (Bakırköy)

11- Mustafa GÜNGÖR ‹mam – Hatip (Bakırköy)

12- Ahmet GÜRSOY ‹mam – Hatip (Tuzla)

13- Bekir SAYIN ‹mam – Hatip (Sarıyer)

14- Mustafa AYGÜN Vaiz  (Üsküdar)

15- Remzi SARIO⁄LU Din Görevlisi (Eminönü)

16- Mahmut GÖKSU Vaiz  (Eminönü)

17- Bekir DEM‹R ‹mam – Hatip (Maltepe)

18- ‹hsan AYDEM‹R ‹mam – Hatip (Bakırköy)

19- Bekir KURT Müezzin (fiiflli)

20- Nihat MURAT ‹mam – Hatip (fiiflli)

21- Ahmet ERTÜRK Müezzin (fiiflli)

22- Recai ALBAYRAK ‹mam – Hatip (Sultanahmet)

23- Mehmet GÜNEY ‹mam – Hatip (Kadıköy)

24- Turgay ÖZDEM‹R fief (Maltepe)

25- ‹smet KAYA ‹mam – Hatip (Ümraniye)

26- Dursun ELMALI ‹mam – Hatip (Ümraniye)

27- Osman TOPAL ‹mam – Hatip (Pendik)

28- Hikmet YURTMAN Müezzin (Pendik)

29- M. Ali GÜNEfi ‹mam – Hatip (Sultanbeyli)



30- Habip DUMANGÖZ Müezzin (Sultanbeyli)

31- Osman AKTAfi KKÖ (fiile)

32- ‹brahim D‹ZKIRICI ‹mam – Hatip (fiile)

33- Bayram AK KKÖ (Avcılar)

34- Halit KULÜP ‹mam – Hatip (Avcılar)

35- Recep YILDIZ ‹mam – Hatip (Küçükçekmece)

36- Ahmet BULUT ‹mam – Hatip (Küçükçekmece)

37- Ahmet TÜRK ‹mam – Hatip (Büyükçekmece)

38- Mustafa BEKARO⁄LU ‹mam – Hatip (Büyükçekmece)

39- Ahmet ÖKSÜZ ‹mam – Hatip (Çatalca)

40- Remzi SÖ⁄ÜTLÜ ‹mam – Hatip (Çatalca)

41- Süleyman ÇABUKO⁄LU ‹mam – Hatip (Tuzla)

42- Muharrem ÇAKIR ‹mam – Hatip (Avcılar)

43- Ahmet BALCI KKÖ (Beyo¤lu)

44- Erol AKDEN‹Z KKÖ (Beyo¤lu)

45- Cihangir BOZ ‹mam – Hatip (Gaziosmanpafla)

46- Hamit OKUMUfi ‹mam – Hatip (Esenler)

47- Mehmet KESK‹NC‹ ‹mam – Hatip (Esenler)

48- Asuman VERG‹L‹ KKÖ (Küçükçekmece)

49- Murat BEKÇ‹ ‹mam – Hatip (Ba¤cılar)

50- Hafız Osman fiAH‹N ‹mam – Hatip (Fatih)

51- ‹brahim MEM‹fi ‹mam – Hatip (Fatih)

52- Recep CANSEVER ‹mam – Hatip (Silivri)

53- Osman ERB‹L ‹mam – Hatip (Fatih)

54- fiükrü BAKLALI Müezzin (Zeytinburnu)

55- Süleyman ÇABUKO⁄LU ‹mam – Hatip (Tuzla)
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56- Mustafa MERT ‹mam – Hatip (Beykoz)

57- Mustafa SERÇE ‹mam – Hatip (Eyüp)

Yasa tasla¤ında din görevlilerine sendika kurma hakkı verilmedi¤i
için bazıları bize destek verirken bazıları çalıflmalarımıza bofla kürek çal-
ma gözüyle bakıyor ve belki de bize acıyordu. Bazıları da; “Bunlar kim,
yasaya din hizmetini koymak kim?” diyerek bıyık altından gülerek alay
ediyorlardı. Bazıları ise ‘Siz din hizmetini yasaya koyarsanız ben 400
üyemle size gelece¤im’ diye bahse giriyordu. Pek haksız da sayılmazlardı.
Çünkü din görevlisi ve sendika. Bir arada düflünülmesi zor iki kavram…
Çünkü sendika demek solculuk demekti, sendika demek eylem, gösteri,
kavga, grev, ifli bırakma eylemi demekti ve 1 Mayıs Taksim olayları in-
sanımızın hafızasındaydı. Yani sendika yanlıfl biliniyordu ve camiamızda
sendikal bir kültür ve birikim yoktu.

Din hizmetinin yasaya konulması çalıflmalarımız üç yıl sürdü. Üç yıl
sonunda din hizmetini 4688 sayılı Yasa’ya koydurarak birçoklarının ön-
ceden hayal bile edemedi¤ini, duyunca da “Olmaaaz.” diye ahkâm kesti-
¤i olayı baflardık. 

Bir musibet bin nasihatten evladır 

1998’de bir özel TV kanalında bayan programcı9 din görevlilerine,
Diyanet’e ve hatta dini de¤erlere hakaret dolu bir program yaptı. Din gö-
revlileri, Müftüler ve Diyanet baflta olmak üzere herkes çok üzüldü ama
tepki koyamadılar. Din görevlilerinin dernekleri aracılı¤ı ile tepki gös-
termeleri istendi. Biz Dernekler Yasası’nın 1980 sonrası yapılan de¤iflik-
liklerle buna müsait olmadı¤ını, ancak sendika sayesinde gerekli tepki-
nin hatta protestonun yapılabilece¤ini söyledik ve sendika kurmak iste-
di¤imizi beyan ettik.

9 Star TV, Pınar Türenç



TEMASLAR

‹lk Destek ‹stanbul Müftümüzden

Din görevlileri olarak sendika kurmak iste¤imizi söylemenin
flaflkınlık hatta tepki toplayaca¤ını biliyorduk. Nitekim öyle de oldu.
Din görevlisi ve sendika… Duyanlar ya gülüyor ya da derin derin düflü-
nüyordu. Bu ahval ve flerait içinde bir yerden bafllamak da gerekiyordu.
‹stanbul Müftümüz Selahattin Kaya’ya gidildi ve konu kendilerine
açıldı. Müftü bey baflını iki eli arasına alıp bir müddet düflündü, düflün-
dü ve “Sonu nasıl olur bilemem, ama flimdilik bana do¤ru bir ifl olarak

görünüyor.” dedi ve Diyanet ‹flleri Baflkanlı¤ı yetkilileri ile görüflmemiz
için Baflkanlı¤ı arayarak bizim görüflme talebimizi iletti. Biz heyet ola-
rak memnun olmufltuk.

“Ankara, Ankara Duy Sesimizi!”

Cihan devleti Osmanlı’nın baflkenti ‹stanbul’da ve Allah Resulü’nün
arkadaflı ve Medine’de ev sahibi olan Eyüp Sultan’da kurulan Din Görev-
lileri Sendikası’na yasal zemin bulabilmek için Ankara’nın yolunu tut-
tuk. Kendimize moral vermek zorundaydık ve çok kere Ankara yolunda;
“Ankara, Ankara duy sesimizi, Bu gelen din görevlilerinin ayak sesi-

dir.” diye tempo tutardık.

Önce Diyanet

Bizim gerek illerde yapaca¤ımız teflkilat çalıflmaları ve gerekse
TBMM’de yapaca¤ımız temaslarda Diyanet ‹flleri Baflkanı’nı referans
göstermek, Diyanet ‹flleri Baflkanı’nın bize karflı olmadı¤ını hatta destek-
ledi¤ini söylemek zorunda oldu¤umuz için önce Diyanet ‹flleri Baflkanı
dedik. Beklentimiz bize karflı çıkmamaları ve engel olmamaları idi.

Diyanet ‹flleri Baflkan ve yardımcılarıyla yaptı¤ımız görüflmeler çok
olumlu geçti ve bekledi¤imiz deste¤i aldık. Burada bize yakın ilgi ve
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destekleri dolayısıyla Baflkan Yardımcıları Rıdvan Çakır’a ve Diyanet ‹fl-
leri Baflkanı M. Nuri Yılmaz’a teflekkür etmek isterim.

Basın Peflimizde 

Basının din görevlilerine ve dini çalıflmalara karflı sıkça görülen men-
fi tutumu nedeniyle basından köfle bucak kaçıyorduk. Basınla görüflmeyi
kabul etmiyorduk. ‹lk görüflmemiz Aksiyon’la gerçekleflti. Bu dergiden
Yaflar Durukan isimli bir genç kardeflimiz bizimle görüflmeyi baflardı.
Aksiyon’da sendikamız haber oldu ve sendikamız kamuoyunda
tartıflılmaya bafllandı.

Sabah’tan Nuriye Akman Ankara’dan geldiler ve tam sayfa yayınla-
nan bir röportaj yaptılar. Star TV- Hakan Aygün, derken, Star TV’den
canlı yayın için teklif geldi. Uzun bir tereddüt ve istiflareler neticesi canlı
yayına çıkmayı kabul ettik. Bizi Resul Akay’la birlikte yayına çıkaracak-
larını söylemelerine ra¤men ‹smail Nacar’la birlikte çıkardılar. ‹smail
Nacar, o zaman bize karflı menfi bir tutum içindeydi. Akflam ana haber
bülteni içerisinde yayınlanan ‘Haberin ‹çinden’ programının canlı yayın
konu¤uyduk ve bu yayından yüzümüzün akıyla çıktık. Resul Akay’la da-
ha sonra bir görüflmemizde bana; ‘O program kötü geçseydi, sizin sonu-
nuz olurdu. Performansın iyiydi ve sendikayı kurtardın’ dedi. 

Bu program sonrası bize destek için sonra da teflekkür için gelen ve
telefon eden çok insan oldu. Yurt dıflından bizi arayanlar oldu. Burada
hepsine teflekkürlerimi sunmak istiyorum. Basın fobimiz yıkılmıfltı.
Artık görüflmeye gelene yok demiyorduk.

‹kinci Durak TBMM

Din hizmetinin yasaya konulması için Diyanet ‹flleri Baflkanlı¤ı’ndan
sonra TBMM’de çalıflmamız, Sendika Yasa Tasla¤ı’nın görüflüldü¤ü Sos-
yal ‹fller Komisyonu Üyeleri ile siyasi partilerin Grup Baflkan Vekilleri
ile görüflmemiz, onları ikna etmemiz gerekiyordu. Bunun için TBMM
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kulislerini mekân edinmifltik. Ayda birkaç kez iki-üç günlü¤üne de olsa
bir heyet olarak Meclis’te oluyorduk. Bize çok büyük destek olan ve bü-
rosunu bize tahsis eden Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu’ya özel-
likle minnet ve flükran borçluyuz. Ayrıca, bize özel ilgi ve alaka gösteren
‹stanbul Milletvekilleri Emre Kocalo¤lu’na ve Ahmet Tan’a da teflekkür
etmemiz bir görevdir.

Çalıflma Bakanı’nı Ziyaret

Sendika Yasa Tasla¤ı’nın görüflüldü¤ü komisyonlar kadar hatta bel-
ki de daha çok Çalıflma Bakanı bizim için önemliydi. Onunla görüflmek
ve onu ikna etmek gerekirdi. Ancak Sayın Bakan bizi kabul etmek iste-
miyordu. Biz ise onunla görüflmek için her yolu denemeye hazırdık. Der-
ken Yalova’dan pastane sahibi bir komflusuyla birlikte Yaflar Okuyan’a
gittik. Bizi önce dinlemek bile istemedi. Israrlarımız sonucu kendimizi
zor da olsa dinletmeyi baflardık.

Sayın Bakana; ‘1965’te 633 sayılı Diyanet ‹flleri Baflkanlı¤ı Teflkilat
Yasası’nı çıkaran Devlet Bakanı Mehmet Altınsoy’u unutmadı¤ımız gi-
bi sizi de unutmayaca¤ız’ dedik ve ‘Din hizmetini yasaya koyan bakan
olma flerefini kabul etmez misiniz?’ diye sorduk. 

Bu sözlerle Sayın Bakanı ikna etmifltik. Sayın Bakan Çalıflma Ba-
kanlı¤ı’nda basın toplantısı ile bize deste¤ini deklare ettiler.

MHP Karflı Çıktı

DSP lideri ve Baflbakan Bülent Ecevit ile DSP Grup Baflkan Vekili
Emrehan Halıcı’dan gerekli destek sözü alınmıfltı. ANAP lideri Mesut
Yılmaz ile yapılan görüflmede de destek sözü alındı. Muhalefet Partileri
Fazilet Partisi ve Do¤ru Yol Partisi Gurup Baflkanvekilleri bize destek
vereceklerini beyan ettiler.

Ancak Hükümetin di¤er orta¤ı olan MHP ile bir türlü görüflme im-
kânı sa¤lanamadı. MHP hem parlamentoda hem de hükümette güçlü idi.
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Sendika yasa tasla¤ı da MHP Genel Baflkan Yardımcısı Ali Iflıklar ta-
rafından hazırlanmıfltı. Iflıklar, Türkiye Kamu-Sen’in kurucusu ve ilk Ge-
nel Baflkanıydı. Kendileriyle TBMM kulisinde bir görüflme imkânı bul-
duk. Bizi dinledikten sonra ilk tepkisi; “Din görevlileri sendikası olmaz.
Batı’ya bakın, Batı’da böyle bir fley var mı?” fleklinde oldu. Biz kendileri-
ne; “Türkiye’de durum Batı’dan farklı. Batı’da din adamları devlet me-
muru olmadı¤ı için sendika kurulmamıfltır. Kilise örgütü oldu¤u için
sendika kurmalarına da gerek yoktur. Ama bizde din görevlileri devlet
memurudur. Di¤er memurlar gibi biz de sendika kurabiliriz.” dedik.
Bunun üzerine; “Din Görevlileri Sendikası kursanız derin devlet müsaa-
de etmez.” gibi laflarla bizi korkutmayı denedi. “Biz din adına örgüt kur-
muyoruz, devlet memuru olan din görevlilerini örgütlüyoruz. Bunun ne
sakıncası olabilir?” diye karflılık verince; “Ben sizi büro ifl koluna ekle-
dim. Gidin Türk Büro-Sen’e üye olun.” diye akıl vermeyi denedi. Biz de
kendilerine; “Din hizmetini büro ifl koluna ekledi¤inizi söylüyorsunuz.
Biz bunu kabul edemeyiz. Büro hizmeti ana hizmet de¤il destek hizmet-
tir. Diyanet ‹flleri Baflkanlı¤ı’nda ana hizmet din hizmetidir. Din hizme-
tini yedek ve destek hizmete ekleyemezsiniz. Bu yanlıfl olur” dedik. Kıza-
rak yanımızdan ayrıldı. Ali Iflıklar’ın bu tepkisinden sonra MHP ile diya-
logumuz maalesef olmadı.

Plan Bütçe Komisyonu’nda Din Hizmetine Ret (15 Mayıs 2001)

MHP din hizmetinin yasaya konulmasını ve din görevlilerine sendi-
ka kurma hakkının verilmesini istemiyordu. Genel Baflkan Devlet Bah-
çeli ile bir türlü görüflememifltik. Genel Baflkan Yardımcısı Ali Iflıklar ile
yaptı¤ımız görüflmelerde de kendilerini ikna edememifltik.

Tasla¤ın Plan Bütçe Komisyonu’nda görüflülmesi esnasında ANAP
Milletvekili Nesrin Nas tarafından bizim adımıza verilen teklif MHP’li
komisyon üyelerinin tamamının ve üç DSP milletvekilinin oyları ile ma-
alesef reddedilmiflti. (Di¤er partilere mensup komisyon üyelerinin ço¤u
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komisyon toplantısına çeflitli nedenlerle katılamamıfltı.) Bu tarih 15
Mayıs 2001 idi.  Bu tarih bizim yıkıldı¤ımız ama yılmadı¤ımız bir ta-
rihti. Bu tarihi unutmamız mümkün olmamıfltı.

B- YASAL DONEM

1- Din Hizmeti 4688 Sayılı Yasaya Konuldu

Din-Gör-Sen’le bafllayan din görevlilerinin sendikal mücadelesi, üç
yıl (1998–2001) boyunca din görevlilerine verilmeyen sendika kurma
hakkını almak için bir yandan illerde örgütlenme çalıflması, di¤er yandan
TBMM nezdinde yasal zemin mücadelesi fleklinde yürütüldü. 

MHP hariç bütün partilerden destek sözü almıfltık. Hepsinden
önemlisi Çalıflma Bakanı din hizmetini yasaya koyma sözünü tutaca¤ını
söylüyordu. Nitekim Yasa Tasarısı Genel Kurul’a geldi¤inde Yaflar Oku-
yan sözünü tuttu ve TBMM Genel Kurulu’nda Yasa Tasarısı görüflülür-
ken 5. maddeye gelindi¤inde Bakanın teklifi okundu

Maddeye 11. hizmet kolu olarak ‘Diyanet ve Vakıf Hizmetlerinin ek-
lenmesi’ teklif ediliyordu. Teklif oylandı ve kabul edildi. Yine 15. mad-
denin son fıkrasında bize engel olacak bir metin düzeltildi. Böylece;  ilk
din görevlileri sendikası yasal statüsüne kavuflturularak dünyada ve Tür-
kiye’de bir ilke imza atıldı. 

Böylece Diyanet üst bürokrasisi baflta olmak üzere bazı kesimlerin
karflı çıktı¤ı, birilerinin ise hayal bile edemedi¤i önemli bir bafları elde
edilmifl oldu.  Diyanet ‹flleri Baflkanlı¤ı gibi katı bürokrasinin hüküm
sürdü¤ü bir kurumda sendikalı dönem bafllamıfl ve Diyanet’te de demok-
rasiye, çalıflanların haklarının savunuldu¤u bir döneme geçilmifl oldu. 

Biz de din hizmetini yasaya koyan bakana plaket verme sözümüzü tut-
tuk. 18 A¤ustos 2001 3. Kurulufl Yıldönümü törenimizde Çalıflma Bakanı
Yaflar Okuyan’a ‘Din Hizmetini Yasaya Koyan Bakan’ olarak teflekkür
plaketimizi takdim ettik. 



2- Teflkilatın Payı Büyük 

Biz sendika yönetimi olarak temaslarımızı yürütürken taflra teflki-
latımız bofl durmuyor, gerek partilerin il teflkilatlarını ziyaret, gerekse
Ankara’da bulunan siyasi parti genel merkezlerine ve milletvekillerine
faks çekerek bize destek oluyorlardı. Burada kendilerini ismen anarak te-
flekkür etmek istiyorum.

Ankara’da Abdurrahim Gözeler, Adıyaman’da Sadık Do¤an, Afyon’da
A. ‹hsan Yıldırım,  Gümüflhane’de Mürsel Gergin, Yozgat’ta Ülfet Binici
ve Fuat Ekici, Ordu’da Abdulkadir Demir ve fiinasi Öztürk, Erzincan’da
Zakir Yıldız, Van’da Kutbettin Karakafl, Gaziantep’te Abdullah Kargın ve
Ahmet Tahiro¤lu, Samsun’da Dursun fiensoy, Hacıbey Özkan ve Mustafa
Çakır, Bingöl’de ‹dris Argıfl, Hakkâri’de Halil Biçer, Kilis’te Ahmet A¤-
dalayan, Edirne’de Selami Durak, Konya’da Mehmet Ölmez, Diyarbakır’da
Hüseyin Yalar, Mardin’de Selim Öncü, Kırıkkale’de Üzeyir Sa¤ır, Trab-
zon’da Niyazi Albayrak, Eskiflehir’de Süleyman Sarı, Elazı¤’da Ali Gün ve
yönetim kurullarını ve di¤er ismini zikretmedi¤imiz arkadafllarımı bize
güvendikleri ve bu yolda emek verdikleri için minnetle ve flükranla anmak
istiyorum. Kısaca ‘‹nandık, Çalıfltık ve Baflardık.’

Din hizmetinin kamu hizmetleri arasında yer almasının sa¤lanması
ve din görevlilerinin sendikal örgütlenme hakkının alınması ciddi ve
çok önemli bir olaydır. Bu sayede Diyanet ‹flleri Baflkanlı¤ı’nda sendi-
kalı dönem diye anlatılacak yeni bir dönem bafllamıfltır. Elefltirel akıl,
düflünce açıklaması ve hatta soru sormanın tepkiyle karflılandı¤ı bir dö-
nemden sendikalı döneme sancısız geçilmifl olması ayrıca önemli bir
baflarıdır.

Artık din görevlilerinin sorunları ve talepleri din görevlileri ta-
rafından dile getirilece¤i için bu sahada çokça dile getirilen istismarın da
önüne geçilmifl olacaktır. Yıllardır ihmal edilen, hatta yok sayılan, çeflit-
li flekilde saldırıların hedefi haline getirilen ve adeta üvey evlat muame-
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lesi gören din görevlileri artık sıkıntılardan sızlanmak yerine sendikası
sayesinde çözüm arayacaktır.

80 yıllık sorunların kısa sürede çözümü elbette mümkün de¤ildir.
Ancak sürekli akan su misali sorunların çözümüne adım adım yaklaflıla-
caktır. Bu çalıflmaları bu kitap vesilesiyle kamuoyunun bilgisine sunmayı
bir görev olarak telakki ediyorum.

3-   Birleflme

1998 yılında kurulmufl ve din hizmetinin yasaya konulması ve din
görevlilerine sendikal hakkın alınmasını sa¤layan D‹N GÖR-SEN ile
2001 de kurulan D‹N B‹R-SEN’in birleflmesi sendikal alanda ender gö-
rülen olaylardan biridir.

D‹N - B‹R SEN’‹N KURUCULARI

1- ‹smail KARAKAYA
2- Cengiz KON
3- Zeki ÇOLAK
4- Süleyman BAHADIR
5- Mustafa ALTUNKAYA
6- Mustafa SELEK
7- ‹smet ACAR
8- Mustafa TOKAT
9- Bünyamin KAYA

10- Selim KORKUTATA
11- Süleyman SOLMAZ
12- Mustafa SAKAO⁄LU
13- Adem BOZKIfi
14- Zekeriya KIRAT
15- R›fat AKYÜZ
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16- Cevdet ALKAN
17- Abdullah D‹KMEN
18- Ebubekir KELEfi
19- Yakup UZGÜR
20- Gökhan ATALAY
21- Ali ATAÇ
22- Hasan ÇALIfiKAN
23- Osman AKER
24- ‹dris B‹LG‹
25- Ahmet BULUT
26- Önder TU⁄DEM‹R
27- Ahmet ÜNAL
28- Muhammet SU‹ÇMEZ
29- Süleyman BA⁄CI

Sendikal çalıflmalarda taflrada bafllayan rahatsızlık nedeniyle din gö-
revlileri huzursuz oldu. Aynı sendikaya dört befl kez üye olanlar, altı de-
fa gidip, yedinci kez gelenler oluyordu. Bu durum müftülükleri ve Di-
yanet ‹flleri Baflkanlı¤ı’nı da haklı olarak tedirgin ediyordu. Hatta daha
çok bu gerekçelerle Diyanet ‹flleri Baflkanlı¤ı din görevlilerine verilen
sendika hakkının geri alınması gibi bir taleple Çalıflma Bakanlı¤ı’na
baflvurdu.

‘Birlikten kuvvet do¤ar’ düsturundan hareketle yasa çıktıktan sonra
kurulan Din-Bir-Sen ile Din Gör-Sen aras›nda Ekim 2002 yılında birlefl-
me gerçeklefltirildi. Ve bu birliktelikten do¤an D‹YANET-SEN ile Di-
yanet ve Vakıf Hizmetleri Çalıflanları hizmet kolunda 2004 yılında yet-
ki alındı.  

Birleflme sayesinde aralarında hiçbir konuda görüfl ayrılı¤ı olmayan
din görevlilerinin aynı yerde buluflması sa¤landı. Ayrıca çıkması kesin
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olan ihtilaf ve çatıflmaların önüne geçildi. Bunun yanında kurum da çok
büyük sıkıntıdan korunmufl oldu. Bu birleflme hem birlik ve beraberli-
¤in sa¤lanması, hem de ihtilafların önlenmesi ve kurumun sıkıntıya dü-
flürülmemesi yönleriyle çok hayırlı olmufltur. Birleflme sayesinde sendi-
kamız yetkiye taflınmıfltır. E¤er birleflme olmasaydı iki kardefl sendikanın
çekiflmesi en çok tepeden inmeci sendikaya yarayacaktı. 

Birleflmenin getirdi¤i sıkıntılar yok mu? Ebette var. Ancak bu sıkıntıla-
ra üyelerimizin birli¤i ve beraberli¤i için katlanmak ve üstesinden gel-
mek gerekir. Netice olarak, yıllardır horlanan, ezilen ve hakkı yenen ses-
siz ço¤unluk sendika çatısı altında bir araya gelmifl oldu. Diyanet’te sen-
dikalaflmayı önleyemeyen Diyanet üst yönetimi bu durumu maalesef bö-
lünme olarak gösterme gayretine girdi. Onlara Mevlana diliyle bir çift
sözüm var;  

“Dünle beraber gitti canca¤ızım /Ne kadar söz varsa düne ait /fiim-
di yeni fleyler söylemek lazım.”  

Unutmayın! Bir kurum içindeki de¤iflim kurum dıflındaki de¤iflim
ve geliflmeden düflükse o kurum derhal kendini sorgulamalı ve de¤iflim
ve geliflime ayak uydurmalıdır.  ‹ster kabul edin, ister etmeyin sendikalı
dönem Diyanet için yeni bir dönem, Diyanet-Sen’‘in yetkili oldu¤u dö-
nem de altın bir ça¤ oldu. 
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SEND‹KACILI⁄A FARKLI B‹R BAKIfi

Üretimin ve hizmetin iki temel aya¤ı vardır. Biri çalıflanlar, buna
emek de diyebiliriz. Di¤eri iflveren. Buna da sermaye denilebilir. Yafla-
nan sayısız tecrübeler göstermifltir ki, çalıflanlar iflveren karflısında tek
baflına her zaman zayıf ve güçsüzdür. Bu nedenle çalıflanlar iflveren
karflısında haklarını ancak ve ancak birleflerek koruyabilirler.  

Sendika öncesi dönemde iflverenler çalıfltırdı¤ı kifliye diledi¤i ücreti
verirken ve istedi¤i zaman iflten çıkarırken, sendikalı dönemde bunu key-
fine göre yapamaz oldular. ‹fl sözleflmeleri artık tek kifli ile de¤il toplu
sözleflme olarak yapılmaya bafllandı.

Türkiye’de 20 fiubat 1947 tarihli kanunla iflçi ve iflveren sendika-
larının kurulmasına izin verilmifltir. 1990’lı yılların baflında ise Kamu
Görevlileri Sendikaları kurulmaya bafllandı.

Ancak ne var ki, bugüne kadar ülkemizde sendikacılık hep el yor-
damı ile ve do¤açlama (içten geldi¤i gibi) yapılmıfltır dersek yeridir diye
düflünüyorum. Çünkü yakın zamana kadar adeta “her yi¤idin yo¤urt ye-
mesi farklı olur” misali sendikacılık, herkesin kendi ezberini tekrar-
ladı¤ı, sloganların akıl ve bilginin önüne geçti¤i, hâkim düflüncenin; in-
sanın aklını, düflüncesini, sevgisini öteledi¤i bir flekilde yapıldı.

Yine bu süreçte sendikalar ideolojilerin ve siyasilerin arka bahçeleri
ve aidiyetlerin dolgu malzemeleri olarak görüldü. Bu süreçte çalıflanın ve
kamuoyunun gözünde sendikacılık hakkında olumsuz düflüncelere sebep
oldu. 

Evet, bugün birçok kesimin sendikacılı¤a iyi bakmamasının en
önemli sebebi ya sendikacılı¤ın siyasi ve ideolojik gayelerle yapılması ve-
ya iflyerini, iflvereni, kamuyu düflünmeden sadece ücret sendikacılı¤ının
yapılmıfl olmasıdır. Onlarca kiflinin faili meçhul cinayete kurban gitti¤i
1 Mayıs 1977 örne¤i insanımızın hafızasında canlılı¤ını yitirmedi¤i hal-



de hala bazı sendikaların benzer oyunu tezgâhlamak için 1 Mayıs’ı illa da
Taksim’de kutlamak için ısrar etmesi manidar de¤il midir?

Bu yanlıfl gidifle dur demek ve hak aramak mücadelesi olan sendi-
kacılı¤a yeni bir soluk ve farklı bir üslup kazandırmak zorundayız. Kısa-
ca biz farklı sendikacılık yapmalıyız.

Farklılık Nerede?

Bilindi¤i gibi ülkemizde birçok sendika ve konfederasyon var. Bun-
lardan bazıları hem dini ve milli de¤erlerle kavgalı ve hem de evrensel
de¤erlere gözü kapalı. Bazıları yukarıdaki misalle anlatılmaya çalıflıldı¤ı
gibi hak-hukuk demeden, ifli, iflvereni, hizmeti hiç düflünmeden sadece
ücret sendikacılı¤ı yapmaktadır. Bazıları da esas olarak siyasi ve ideolo-
jik amaç gütmektedir. 

Memur-Sen olarak hem dini ve milli de¤erleri, hem de evrensel de¤er-
leri öne alan bir sendikacılık anlayıflını, eme¤i ve hizmeti beraber ele alan
ilkeli hizmet sendikacılı¤ını benimsiyoruz. Çünkü bizden beklenen de bu-
dur. Tıkanan ve yıpranan bu klasik sendikacılık anlayıflı yerine manevi ve
kültürel dinamiklerimizle sendikacılı¤a yeni bir soluk aldırmak istiyoruz.

Onun için bizi di¤erlerinden ayrı kılan sadece amblemlerimiz, isim-
lerimiz ve söylemlerimiz de¤ildir, olmamalıdır. Bizi farklı kılan sendi-
kacılık anlayıflımız, hedeflerimiz, düflünce ve tasavvurlarımızdır. Biz hiz-
met için varız. Hak hukuk çerçevesinde hakkımızı almak ve kimden ge-
lirse gelsin haksızlı¤a karflı çıkmak için varız. Biz kavga için de¤il, kar-
defllik için varız.  Biz kargafla için de¤il, birlik için, dirlik için varız. Biz
kaos için de¤il, dayanıflma için varız. 

Bu manada kendi kültürümüzdeki mutlak hakikatin do¤rularını, in-
sanlı¤ın ortak de¤eri olan evrensel do¤rularla beraber sendikacılı¤a
taflımak ve sendikal harekete yeni bir soluk ve yeni bir ivme kazandırmak
durumundayız. 
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Bu gerçekler ıflı¤ında sendika; birlik ve beraberliktir. Bir hak arama
örgütü, hizmet, iyilik ve bir aydın hareketidir. 

Önemli Bir Farklılık; Sendikal Ahlak                                          

Her iflin bir de ahlaki yönü vardır. ‹fl ahlakı, meslek ahlakı gibi… Siz
buna isterseniz etik deyin. Sendikacılıkta da bir ahlak, bir etik olmalıdır.
Sendikal faaliyette esas farklılık buradadır. Bu farklılık yoksa bizim
varlık sebebimiz ortadan kalkar.  

Sendikal ahlak sendikal çalıflmanın niçin ve nasıl yapılmasının da ce-
vabıdır. Çünkü sendikal çalıflmanın iki temel aya¤ı vardır. Niçin ve nasıl
sendikacılık? Sendikacılı¤a soyunan insanlar ilk gün kendilerine bu iki
soruyu sormaları gerekir. Sendikacılı¤ı ‘Niçin?’ yapaca¤ım ve sendi-
kacılı¤ı ‘Nasıl?’ yapaca¤ım. Bu iki temel, sendikal faaliyetin ‘Niçin?’i ve
‘Nasıl?’ı aslında sendikal ahlakla ilgilidir. Daha de¤iflik bir ifadeyle be-
lirtmek gerekirse, sendikal ahlakın veya sendikacılı¤ın ahlakili¤inin mi-
henk noktası sendikal faaliyetin niçin ve nasılıdır.  ‘Niçin?’ i olmayan
sendikacılık amaçsız, hedefsiz oldu¤u gibi, ‘Nasıl?’ ı olmayan yani ahla-
ki ve etik de¤erlere uyulmayan sendikal faaliyet de gayri ahlaki bir faali-
yet ve etik olmayan bir çalıflmadır.  

1-Niçin Sendika? 

Sendikal faaliyetin amacı insana hizmet etmek, hak aramak ve top-
lumda sorunları çözmek ise ki böyledir; bu küçümsenmemesi gereken
önemli amaçtır ve ahlaki yönden de¤erli bir u¤rafltır. Bu amaca ve bu he-
defe ulaflmak için daha do¤rusu sendikal hareketin ahlaki ve etik olabil-
mesi için, eylem ve söylemlerde izlenen yolun da ahlaki ve etik olması
flarttır. Baflka bir ifade ile sendikacılı¤ın ulvi bir u¤rafla dönüflebilmesi,
sendikacılı¤ın ruh ve de¤er kazanabilmesi, sendikal faaliyetin hizmet
amacı taflıması ile mümkündür.
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2-Nasıl Sendika?

Sendikal faaliyetin ikinci aya¤ı iflin ‘Nasıl?’ıyla alakalıdır. Sendikal
çalıflmanın yapılma tarzı, yöntem ve üslubu, yani sendikal faaliyetin
‘Nasıl?’ı sendikal çalıflmanın ‘Niçin?’ i kadar hatta daha fazla önemlidir.
Çünkü sendikal ahlakın gerçekleflmesi için sendikal faaliyette tarz ve
yöntem mutlaka ahlaki bir zemine dayanmalı, eylem ve söylemlerde ah-
laki de¤erlere uyulmalıdır.  

De¤erler bir toplumun çevresinde örgütlendi¤i ve kendini disipli-
ne etti¤i dini ve ahlaki kurallardır. Bu de¤erler olmazsa toplumlar ve
bireyler cinnet geçirebilir. Biz bu dünyaya dünyevi zevkleri ve basit
emelleri gerçeklefltirmek için de¤il bizi kâmil insan yapan de¤erleri ya-
flamak ve yaflatmak için gönderildik. Kâinatın son mürflidi Hz Muham-
med (a.s) bir hadis-i fleriflerinde peygamber olarak gönderilmesinin se-
bebini “Ben olgun ahlakı tamamlamak için gönderildim” fleklinde
açıklamaktadır.        

Sendikal faaliyetin ‘Niçin?’i üzerinde herkes hemfikir olmayabilir. Bu-
rada farklı siyasi görüfllerin ön plana çıkardıkları farklı hassasiyet ve farklı
de¤erlendirmeler olabilir. Ancak, sendikal ahlaktan söz edebilmek için
sendikal çalıflmanın ‘Nasıl?’ı üzerinde uzlaflmak gerekir. Çünkü sendikal
faaliyetin ‘nasıl’ı, sendikal çalıflma yapılacak ortak alanı ve uyulacak ortak
ahlaki kuralları ve de¤erleri belirler.  

Aynı ifli yapan ancak amaçları farklı olan “Üç tafl ustası” misalinin
konuya ıflık tutaca¤ını sanırım. Tafl yontan bu üç ustaya ne yaptıkları
soruldu¤unda, biri tafl yonttu¤unu, di¤eri ailesinin geçimi için
çalıfltı¤ını, bir di¤eri ise külliye infla etti¤ini söyler.  Üçü de aynı ifli ya-
parlar fakat amaçları ve hedefleri farklıdır. ‹flte yapılan ifle ve harcanan
eme¤e de¤er kazandıran da yapılan ifl de¤il bu amaç daha do¤rusu “ni-
çin” farklılı¤ıdır.
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Yine Mesnevi’den flu alıntı meramımızı anlatmaya yetecektir diye
düflünüyorum. Mesnevi’de de¤erli ile de¤ersizin flu nefis karflılafltırması
vardır: 

“Her iki arı da aynı yerden gıda alır, Fakat birisinden bal, di¤erinden
zehir hâsıl olur. 

“Her iki cins ceylan da ot ve su ile beslenir, Fakat birinden misk, di-
¤erinden gübre hâsıl olur. Yine her iki kamıfl da aynı yerden sulanır, fa-
kat biri fleker ile dolar, di¤eri bofl kalır.”   

Bu misallerde ifadesini buldu¤u gibi özellikle din hizmetinde sendi-
kal çalıflmanın di¤er hizmet kollarındaki sendikal çalıflmadan amaç ve
yöntem farklılı¤ı vardır. Din hizmetinin de¤erleri gitti¤i yere taflınmalı
ve etkisini göstermelidir.                                                                     

A) B‹RL‹K VE BERABERL‹K HAREKET‹
OLARAK SEND‹KA

Yüce Kitabımız Kur’an-ı Kerim’de iflaret edilen ve üzerinde ısrarla
durulan en önemli konulardan biri hiç flüphesiz birlik beraberliktir. Çün-
kü toplumdaki düzenin kayna¤ı birlik ve beraberliktir. Organlarından
bazıları hasta olan bir beden nasıl zayıf düflerse, kavga gürültü içinde bir-
liklerini kaybeden toplumlar da kısa zamanda zayıflarlar, güçsüzleflirler.
Da¤ılıp, parçalanarak yok olmak tehlikesiyle yüz yüze gelirler. 

Kur’an-ı Kerim’de: ‘Allah’ın ipine birlikte sımsıkı sarılın, birbiriniz-
den ayrılıp da¤ılmayın.’ ‘Allah’a ve Resulüne itaat edin, birbirinizle çe-
kiflmeyin, sonra içinize korku düfler ve kuvvetiniz elden gider.’ buyru-
luyor. 

Peygamberimiz (a.s)’in de birlik ve beraberlikle ilgili hadisleri vardır:
‘Size birlik halinde bulunmanızı tavsiye eder; ayrılıp da¤ılmaktan fliddetle
kaçınmanızı isterim.’ (Tirmizî, Fiten, 7). ‘Birlikten ayrılmayınız. fiunu bi-
liniz ki sürüden ayrılanı kurt kapar.’ ‘Allah’ın yardımı cemaatle (toplu-

41‘hıl’fül fudul’dan günümüze
Sivil Toplum ve Sendika



lukla) beraberdir.‘ (Ebû Davûd, Salat, 46). ‘Birlik ve beraberlikte rah-
met, ayrılıkta azap vardır’ (Tirmizî, Fiten, 7)

‘Birlikten kuvvet do¤ar’ gerçe¤ini hepimiz çok iyi biliyoruz. Bu an-
lamda ‘Örgütlü toplum güçlü toplumdur’ denmifltir. Ayrıca atalarımız;
‘Bir elin nesi var, iki elin sesi var’ demifllerdir. Birlikte rahmet, ayrılıkta
azap vardır. Allah’ın yardımı birlik olanların üzerindedir.   

Sendikal Çalıflma Bir Ekip Çalıflmadır 

Tabiatta bulunan bütün canlı yaratıklar, de¤iflik flekil ve derecelerde,
kendi türleri ve di¤er türlerle yardımlaflma, dayanıflma ve iflbirli¤i içinde-
dir. Yani, ekip çalıflması yapmaktadır. Bu durum, hayvanlar ve bitkiler
âleminde çok rahatlıkla görülebilir. ‹nsano¤luna gelince; insan, yaradılıflı
gere¤i ekip çalıflmasına yatkın, uyumlu ve aynı zamanda mecbur olarak
yaratılmıfltır. ‘‹nsan sosyal bir varlıktır.’ derken de kastedilen budur. 

Aslında bütün insanlar için olması gereken bu özellik günümüzde ma-
alesef sadece bazı insanlar için, ‘Falan insan sosyaldir’ flekline dönüflerek
sınıflandırılmaktadır. 

Ekip çalıflması sporda, müzikte, tıpta, mühendislikte, sosyal bilim-
lerde ve idarecilikte genel anlamda görülmektedir.

Günümüzde ülkelerin geliflmifllik dereceleri sivil toplum kurulufl-
larının sayıları ve çalıflmaları ile ölçülmekte ve bu ölçümler en önemli en-
dekslerden biri olarak de¤erlendirilmektedir. 

Son zamanlarda üzerinde sıkça durulan ve kurslar verilen, her mües-
sesenin kendisinden beklenen en iyi verimi elde edebilmesi anlamında
‘Toplam Kalite’, ekip çalıflmasının bir sonucudur. 

Enerji ve Sinerji Gerçe¤i 

Bir varlı¤ın, bir cismin ifl yapabilme yetene¤i, gücüne enerji denir.
Sinerji ise bir bütünün parçaları toplamından fazla olmasıdır. Artı güç
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demektir. Matematiksel olarak 2+2=4 ederken burada 2+2= en az 5
eder.  

Burada bir misal vermek gerekir diye düflünüyorum. Üç adet 1 sayısı
tek baflına sadece bir eder. Yan yana gelince 111 eder. Yine bilindi¤i gi-
bi gemi halatı sicimlerden oluflur. Sicimle gemi de¤il ancak merkep ba¤-
lanabilir. Ama sicimlerden yapılan halatla gemi ba¤lanmaktadır.  

Diyanet’te Do¤ru Söylemeyenler Var

‘Sendikalar bizi böldü’ türünden ithamlarda bulunanlar do¤ru söy-
lemiyor. Onlar sizin bu birli¤inizi anlamayan, istemeyen ve belki de
(bazıları için söylüyorum) bu birlikteli¤inizden korkan, sizin tespih tane-
leri gibi tek baflınıza ve yalnız olmanızı isteyen kimselerdir. Sizin tespih
tanesi gibi da¤ınık ve sahipsiz olmanızı isterler ki kolay hükmetsinler.
Her dedikleri kanun olsun ve herkes kendilerine boyun e¤sin isterler.
‹darece yapılan ifllemlere ve söylenenlere kimse itiraz etmesin, kimse
farklı ses çıkarmasın isterler. 

Bunlar çok seslili¤e, demokrasiye ve hak arama hareketi olan sendi-
kal harekete karflı çıkanlardır. Bir müftüler toplantısında müftülere flöy-
le denildi¤i bize aktarıldı: ‘Sayın müftüler, iflleriniz usulüne uygun ol-
sun. Ben yaptım oldu dönemi bitti. fiimdi sendikalar var.’ Bu uyarı bi-
le sendikaların ne kadar faydalı olduklarını göstermektedir.         

B) HAK ARAMA VE HAKSIZLI⁄A KARfiI ÇIKMA
ÖRGÜTÜ OLARAK SENDIKA 

Bilindi¤i gibi sendikalar 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları
Kanunu’nun Amaç bafllıklı 1. maddesinde ‘Kamu görevlilerinin ortak,
ekonomik, sosyal, kültürel, mesleki hak ve menfaatlerini korumak ve ge-
lifltirmeyi amaç edinmifl’ sivil toplum kuruluflları olarak tarif edilir.  

Bu tarife göre sendikalar hak arama örgütüdür. Bizim inancımıza gö-
re hak kutsaldır. Hak kutsal oldu¤u gibi hak aramakla kutsaldır. Neti-
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cede hak arama mücadelesi olan sendikal çalıflma da kutsal bir mücade-
ledir. Buna mantıkta “tümevarım” yöntemi denir.

Unutmayalım ‘El-hakku ya’lü vela yü’la aleyh’ yani Hak en üsttedir.
Ondan üstün yoktur. Onun için Allah Resulü (a.s): ‘Kimin bende hakkı
varsa gelsin alsın.’ buyurmufllardır.    

Sahih-i Buhari’de geçen bir hadis-i flerifte Peygamberimize borç ve-
ren bir sahabe ödeme gününden önce gelir ve alaca¤ını Mescid-i Nebe-
vi’de Peygamberimizden sert bir üslupla ister. Sahabeden bazıları bu
adama üslubundan dolayı tepki gösterince Peygamberimiz alacaklısını
yanına alır. Ona önce yemek ikram eder ve Havle isimli sahabeden
ödünç hurma alarak borcunu öder. Sonra da ashaba flu uyarıyı yapar;
‘Siz aslında benden de¤il ondan yana olmalıydınız. Çünkü o hakkını
arıyordu. ‹nsanların en hayırlısı hakkını arayanlardan yana
olandır.’ 

Hak ve yükümlülükler birlikte ele alınmalıdır

Beyin veya el eme¤imizin karflılı¤ı olan ücreti almak bizim hakkımız
oldu¤u gibi hizmet verdi¤imiz iflyerinin, kurumun hatta halkımızın da
bizim üzerimizde hakkı vardır. Dolayısıyla hak mücadelesini hak ve yü-
kümlülükler olarak iki taraflı ve birlikte ele almak zorundayız.  

Nitekim fıkhın tarifi flöyle yapılır: ‘Ma’rifetün-nefsi ma leha vema
aleyha.’ Yani, fıkıh, kiflinin hak ve yükümlülüklerini bilmesidir. Onun
için haklar ve görevler beraber ele alınmalıdır. Eme¤imizin karflılı¤ı olan
hakkımızı aramak nasıl kutsal ise görevimizi en iyi flekilde yapmakta o
kadar kutsaldır. ‹flyerinde en yüksek verimin ve en kaliteli hizmetin su-
nulması iflverenin ve kamunun bizim üzerimizdeki hakkıdır. 

‹nsan çeflitli flekillerde tarif edilir. En do¤ru tarife göre insan, sorum-
luluk sahibi yüce bir varlıktır. ‹nsan olarak görev ve sorumluluklarımızı
bilmek ve en iyi flekilde yerine getirmek durumundayız.  
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Fıkıh hak ve yükümlülükleri bilmek olarak tarif edilmesine ve huku-
ku bilmemek mazeret sayılmamasına ra¤men itiraf edelim ki ço¤umuz
hak ve yükümlülüklerimizi do¤ru dürüst bilmiyoruz ve bizi ilgilendiren
mevzuatı bir kerecik bile okumadan görev yapıyoruz ve emekli oluyoruz. 

Bunun için de çok kere neyin hak, neyin yetki, neyin sorumluluk ol-
du¤unun farkında de¤iliz. Bu durum tıpkı buzdolabı alan birisinin kullan-
ma kılavuzunu veya ilaç alan birisinin tarife (prospektüs) yi okumadan onu
kullanmasına benziyor. 

Bilgi ça¤ında yaflıyoruz. Artık her türlü bilgi elimizin altındadır.
Ayrıca toplumun din ve kanaat önderiyiz. Hak arama mücadelesi yapıyo-
ruz. Bütün bunlar için son derece bilgi ile donanımlı olmalıyız. Unutma-
yalım ki, ‘‹nsan bilgisi ile meleklerden üstün olmufltur ve yeryüzünde
Allah’›n halifesi mertebesine yükselmifltir.’ (Bakara, 30)

Haksızlı¤a Karflı Çıkmak 

Hak aramak aynı zamanda haksızlı¤a karflı çıkmaktır. Haksızlık en
kısa tarifi ile hukuka aykırı olarak bir kimsenin flahsına veya malına za-
rar vermektir. Haksızlık karflısında susmamak ve o haksızlı¤ı ortadan
kaldırmaya çalıflmak lazımdır. 

Bilindi¤i gibi Peygamberimiz (a.s) ‘Bir kötülük gördü¤ünüzde eli-
nizle onu önleyin. Buna gücünüz yetmezse dilinizle onu önleyin. Bu-
na da gücünüz yetmezse o kötülü¤ü yapana bu¤z edin’ buyuruyorlar.
Kötülü¤e el ile müdahale devletin iflidir. Dil ile müdahale ise örgütlü
toplumların yapabilece¤i ifltir. Kifli tek baflına sesini çıkaramaz, çıkarsa
da o sesi duyan olmaz. Hz. Ali (k.v) de, haksızlık karflısında tavır
alınmasını isteyerek flöyle buyurdular; ‘Haksızlık karflısında susarsanız
hakkınızla birlikte flerefinizi de kaybedersiniz.’

Hayatı ile bize en büyük örnek kifli olan Hz. Peygamberimiz (a.s)‘in
de içinde bulundu¤u Hılf’ul- Fudül (Erdemliler Yemini) cemiyeti
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haksızlıklara karflı çıkmak için kurulmufltur. Yerli olsun, yabancı olsun
kim haksızlı¤a u¤rarsa onun hakkını zalimden alıncaya kadar onun
yanında olmak adına yemin edilmifltir.                                             

C) H‹ZMET HAREKET‹ OLARAK SEND‹KA

Sendikal faaliyet hem insana, hem topluma ve hem de devlete hiz-
mettir. ‹nancımıza göre insana hizmet ibadettir. Çünkü insan; Allah’ın
yeryüzündeki halifesidir. Yine insan mahlûkatın en flereflisidir. O neden-
le halka hizmet Hakk’a hizmettir, yani Allah’a kulluktur buyrulmufltur.
Süleyman Çelebi bak›n ne diyor?

“Hak Taala  çün yarattı Ademi,
Ademle kıldı müzeyyen alemi”

Allah Resulü (s.a.v), ‘‹çinizden birinizin bir kardeflinizin herhangi
bir ihtiyacını gidermek için yürümesi benim flu mescidimde iki ay iti-
kafta olmaktan daha hayırlıdır’ buyurmufllardır.

Mustafa Kemal Atatürk’e ait oldu¤u söylenen çok güzel bir söz var:
‘Çalıflmadan, yorulmadan hazır kazanmaya alıflanlar önce istiklalleri-
ni, sonra haysiyetlerini ve sonra da istikballerini kaybederler.’  Hazıra
konmak, kolay yoldan, çalıflmadan, yorulmadan, kazanmak yerine
çalıflmalı, yorulmalı, üretmeli ve bunun karflılı¤ı olan hakkını da al-
malıdır. ‘Benim bu topluma ne katkım var? ‹nsanlara ne hizmet sunu-
yorum?’ vb. kendini sorguya çekmeyenlerin sadece aldı¤ı ücretin yeter-
sizli¤ini dile getirmesi hakka, hukuka sı¤maz diye düflünüyorum.

Mekke ve Medine fatihi Yavuz Sultan Selim Han kutsal topraklarda
“Hakimül-Haremeyni fierifeyn” diye takdim edilince müdahale eder ve
kendisine “Hadimul Haremeyni fierifeyn” denilmesini ister. Yani hâkim
de¤il hizmetkâr unvanını tercih etmifltir. 

Bu kadar güzel ve do¤ru sözden sonra bir özelefltiri yapalım ve flunu
itiraf edelim; biz görevimizde yarım güçle çalıflıyoruz. Dinimiz beflikten



mezara kadar ilmi farz kılmıflken biz her gün yeni bir fleyler okuyarak,
bilgimizi artırıyor ve kendimizi yeniliyor muyuz?  ‘‹ki günü eflit olan zi-
yandadır’ diyor dinimiz. Biz her gün daha verimli ve daha kaliteli hiz-
met sunmaya çalıflıyor muyuz?  Yoksa bilgi ve emek noktasında yerimiz-
de mi sayıyoruz? E¤er böyle isek yarım güçle çalıflıyoruz ve baflkalarına
söyledi¤imiz do¤ruları kendimiz ihmal ediyoruz demektir.

Bir köfle yazarı köflesinde flu ilginç anekdottan bahsediyor. “Simitçi
diye küçümsemeyin... Yaklaflık on-on befl gündür tezgahın baflka birisi
tarafından iflletildi¤ini fark etmifltim.... Her simit aldı¤ımda bir ka¤ıda
saatin kaç oldu¤unu ve kaç simit alındı¤ını yazdı¤ını gördüm ve;

-Neden böyle bir liste tutuyorsun?” diye sordum, “Belediye mi is-
tiyor?” 

-Yok abi. Ben 15 gün önce aldım bu tezgahın iflletmesini, henüz ya-
bancısıyım“ dedi. Müflterime bayat simit sunmak istemiyorum. Sıcak
sıcak simit vermek istiyorum. Onun için veritabanı tutuyorum” dedi.
Ben dersimi almıfltım. Teflekkür edip ayrıldım.”

‘Bütün simitçiler böyle midir?’ bilmiyoruz. Ama en azından böyle si-
mitçilerin varlı¤ını biliyoruz. Bundan gereken dersi almak gerekir diye
düflünüyorum.

‘‹nsanların en hayırlısı onlara en çok faydası dokunandır’ buyuran
Peygamberimiz (s.a.v); ‘Din kardeflinin sorunun çözümüne yardım
edene Allah yardım eder’ buyurmufllardır. Bizim inancımıza göre hiz-
met insanı küçültmez, aksine yüceltir. Onun için Allah Resulü bir baflka
hadis-i fleriflerinde; ‘Bir milletin efendisi onlara hizmet edendir’ buyur-
mufllardır. 

D) ‹Y‹L‹K HAREKET‹ OLARAK SEND‹KA 

‹yili¤e, güzelli¤e, hakka, hukuka destek olmak, kötülü¤e, çirkinli¤e
ve haksızlı¤a karflı çıkmak anlamında ‘Emr-i bi’l-ma’ruf ve nehy-i ani’l
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münker’ vazifemiz vardır. Bu çok önemli insani ve ‹slami görevi sendika
çatısı altında en güzel bir flekilde yapmak imkânı sa¤lanmıfltır. 

Hak arama ve haksızlıklara karflı çıkma hareketi olan sendikal
çalıflmaya biz iyilik hareketi diyoruz. Çünkü do¤ru ve iyi olanı destekle-
mek iyilik yapanları yüreklendirir ve iyilikleri ço¤altır. Bunun için sen-
dikal hareket aynı zamanda iyilik hareketidir. Yine yanlıfllara ve
haksızlıklara karflı çıkmakta mefhumu muhalifinden iyilik hareketidir.
Hem haksızlı¤a u¤rayana hem de o haksızlı¤ı yapmak isteyene iyiliktir.

E) AYDIN HAREKET‹ OLARAK
SEND‹KA VE M‹T‹NGLER

Aydın hareketine de¤inmeden önce ‘Aydın kimdir?’ sorusuna cevap
aramamız lazım diye düflünüyorum. 

Bu gün bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olanlar kendini aydın
sanıyor. Bunlar hemen her konuda görüfl ileri sürüyor, hatta ahkâm kesi-
yorlar. Mankeni, sanatçısı, popçusu, topçusu, politikacısı, esnafı, toto ve
loto milyarderi, gaspçısı, dolandırıcısı, köylüsü, flehirlisi. Hemen herkes
kendini aydın sayıyor. 

‘Aydın olmak bu kadar ucuz mudur?’  Gerçek aydın münevver in-
sandır. Okuyan, düflünen, bilgi sahibi olduktan sonra fikir sahibi olan,
memleket ve millet sevdasıyla yanıp tutuflan, onunla sevinen, onunla
üzülen, onunla a¤layıp onunla gülen, dünyayı anlayan ve yorumlayan ki-
flidir gerçek aydın. Sözde bazı Türk aydınları ise yıllardır diliyle ve kül-
türüyle kavgalı, tarihiyle ve milletiyle problemli, diniyle ise çatıflmalıdır.  

fiimdi, çok flükür ülkemizin okumufl, yazmıfl ve ço¤unlu¤u yüksek
tahsil görmüfl, bilgi ve fikir sahibi aydın insanları Memur-Sen çatısında
bir araya gelerek, hem kendi meselelerini, hem ülke meselelerini konu-
fluyor, tartıflıyor, sorunların çözümünde görüfl ve önerilerini sunuyorlar.
Bu görmezden gelinemez. 
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Memur-Sen konfederasyonu çok büyük bir aydın hareketidir. Bu bü-
yüklü¤ünü 2008 ‘Milli ‹rade’ ve ‘Filistin’e Destek, ‹srail’e Lanet’  mi-
tingler ile ortaya koymufltur. Memur-Sen 2008’e hem öncülük etti¤i mi-
tingleri ile hem de toplu görüflmelerdeki performansı ile damgasını vur-
mufltur. 

ÇALIfiAN - ‹fiVEREN (EMEK VE SERMAYE) ‹L‹fiK‹S‹  

Konuya bir ayet meali ile bafllamak istiyorum. ‘E¤er Allah bütün kul-
larına musavat üzere bol rızık verseydi yeryüzünde muhakkak ki
taflkınlık ederler, azarlardı. Fakat o ne miktar dilerse (rızkı o kadar) in-
dirir.’ (fiura, 27)  

Ünlü müfessir ve mütefekkir Fahrüddîn-i Râzî bu ayeti tefsir eder-
ken der ki: “E¤er Allah Teâlâ, bütün insanları rızık hususunda eflit yap-
saydı, bir kısmı di¤er kısmına hizmetçi “iflçi” olmaya yanaflmaz ve bu
sebepten de bütün dünya harap olup maslahatlar (genel menfaatler)
kaybolur giderdi.”   

Bu açıklama ile sermaye ve emek iliflkilerine de¤inilmekte ve ikisinin
birbirine muhtaç oldu¤u, ikisi beraber olmadan yeryüzünde ifl yapılamaya-
ca¤ı belirtilmektedir. fiu da var ki, ayetin tercüme ve tefsirinde “eflit rızık”
ifadesine yer verilmifl olmakla beraber ayetin aslında böyle bir ifade yoktur.
Fakat bol rızkın asgari bir eflitlik meydana getirece¤i muhakkaktır.  

Elmalılı M. Hamdi Yazır (ö 1342 H/1946 M ) tek baflına eme¤i ve-
ya yalnız serveti, üretim için yeterli görmez. Eme¤in gayesinin sermaye
üretmek oldu¤unu, bu sebeple sermayenin kıymeti olmasaydı eme¤in de
kıymetinin olamayaca¤ını belirtir. Servet düflmanlı¤ın›n, emekçilerin
meflakkat ve mahrumiyet içinde kalmalarını istemek olaca¤ını söyler ve
sermaye hakkında flunları yazar:   

‘Di¤er hata sermayeyi sebeb-i mutlak telakki edip sa’yu ameli hü-
kümsüz addetmektir. Bu hataya da bizzat çalıflmak ihtiyacını hisset-
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meyen ve baflkalarının sa’yu amelinden zahmetsiz istifade etmek is-
teyen çok sermaye yani para sahipleri düflerler. Bunların amelleri
karflılıksız bırakması ve baskı altında tutması bindikleri dalı kesmek,
istinad ettikleri temeli yıkmaktır. Sermaye ile emek, birbirinin iki
ayrılmaz dostudurlar. Bu dostlu¤un bozulması toplum huzurunun
ortadan kalkmasına yol açar. Dostluk ise tek taraflı oluflturulan bir
fley de¤ildir ve bu konuda her iki tarafa da düflen görevler, feda-
kârlıklar vardır.   

fiu kadar var ki servet ve sermaye sahiplerine düflen görevler daha
fazladır. Ve toplum huzuru öncelikle onların vazifelerini yerine getir-
melerine ba¤lıdır. Çünkü onlar hem ifl verdikleri insanlarla adil iliflki-
ler içerisinde olacaklar ve hem de toplumun hiç çalıflamayan fakir in-
sanlarına el uzatacaklar. Bunlar yapılmadı¤ı zaman servet, sahibi için
tehlike getiren bir meta olur ki onları Allah Kur’an’da flöyle uyarır: ‘Al-
lah yolunda mallarınızı harcayın, kendinizi tehlikeye atmayın, iyilik
edin. Allah muhakkak iyilik edenleri sever’.10

Emek Salih Ameldir 

Üretimin iki ana unsuru vardır. Biri emek, di¤eri sermayedir. ‹ster
mal üretilsin, ister hizmet üretilsin her ikisi için de emek vermek gerek-
lidir. ‹flveren ister devlet olsun, isterse özel kifli olsun daima bir tarafta
sermayesini ortaya koyanlar, di¤er tarafta emek verenler vardır.  

Emek faydalı ifllere harcandı¤ı gibi kötü ifllere de harcanabilir. Allah
kullarını iyi ve faydalı ifller ‘Salih Amel’ yapmaya ça¤ırır, ‘‹man edip de
güzel ifller yapanlar, hiç flüphesiz yaratılanların en hayırlısıdırlar’’ (Be-
yine,7) Bu ayete göre emeklerini güzel ifllerde harcayanlar yaratılmıflların
en hayırlılarıdır.
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Di¤er yandan salih ameller ibadet kavramı içinde de¤erlendirilir. Sa-
lih ameli evde ya da camide yapılan dua ve ibadetlerden ibaret sanmak
yanlıfltır. Salih amel, aynı zamanda kiflinin Allah rızasını gözeterek ya-
fladı¤ı toplum için yararlı ifller yapmasıdır.

Mesela, evde efl ve çocuklarla huzurlu bir aile ortamı oluflturmak, ifl-
yerinde insanların problemlerini çözmek, e¤itim kurumlarında e¤itim
hizmeti, sa¤lık kurumlarında sa¤lık hizmeti sunmak, sa¤lıklı sebze,
meyve vb. ürünler üretmek, hülasa ailesinin geçimini temin için alın te-
ri dökmek dinimize göre salih amel sayılmaktadır. ‹nanmak flartı ile sa-
lih amel iflleyenlere de ebedi saadet vaat edilmifltir. (Bakara, 25) 

‹nsanda haklı olarak eme¤inin karflılı¤ını görmek arzusu vardır. Bu-
nun bir sonucu olarak insan bofluna emek harcamak istemez. E¤er eme-
¤ine hiç karflılık verilmezse veya eme¤i çok de¤ersiz tutulursa, eme¤ine
adil bir karflılık verilmezse buna direnç gösterir. 

Ünlü düflünür Yusuf Has Hacib emek hakkında flunları söyler: ‘‹n-
san ömrünü hangi fleye sarfederse, o fley sevimli, can kadar kıymetli
olur.’  ‘Ömür aziz de¤il emek azizdir, bu eme¤e sarfedilmeyen hayata
yazıktır.’  ‘Hayat gider, insan buna acıdı¤ını itiraf etmez; emek bofla gi-
derse bunun acısı uzun yıllar unutulmaz.’11

Nimetin Kıymeti Bilinmeli   

Burada nimet kavramı üzerinde biraz durmak istiyorum. Nimet de-
nilince ilk akla gelen eldeki maddi imkânlar; kazanç ve servettir. Bunun
yanında ekme¤imizi ve çocuklarımızın nafakasını temin etti¤imiz iflimiz
de bizim için çok önemli bir nimettir. ‹flin ne kadar büyük bir nimet ol-
du¤unu ancak iflsizler, iflten çıkarılanlar ve ifl bulamayanlar bilir. Shakes-
peare: ‘Nimet elimizdeyken kadrini bilmeyiz; ama kaybedince sahip ol-
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du¤umuz zaman takdir edemedi¤imiz de¤erini hemen anlarız’ diyor.
Goethe de: ‘Hayatın nimetlerinin de¤erini bize ö¤reten; ancak hayatın
zahmetleridir’ diyerek nimetlerin gerçek anlamda farkına varmak için
zahmet çekmemiz gerekti¤ini ileri sürüyor.   

Franklin’in bir çocu¤a bir elma vermesi güzel bir örnek teflkil etmek-
tedir. Franklin çocu¤a bir elma vermesi üzerine çocuk çok sevinmifl. Bir
elma daha vermifl. Çocuk daha çok sevinmifl. Bir elma daha verince çocuk
sevinçten deliye dönmüfl. Ve bir elma daha verince dört elmayı elinde
zapt edememifl ve sonuncusunu düflürmüfl yere… Bu sefer çocuk a¤lama-
ya bafllamıfl. Hayat böyledir iflte… Hayal etmedi¤imiz bir saadete erifl-
tikten sonra onun bir lokmasını dahi kaybetmek bizi periflan eder. Yani
ne oldum dememeli, ne olaca¤ım demeliyiz. 

Emek mi Asıldır Sermaye mi? 

Emek (sa’y) ve sermaye konusu, sosyal ihtilaller tarihine girmifl çok
önemli bir meseledir. Zenginlerin, az bir ücret mukabilinde çalıflanları
kendilerine hizmetçi yapmaları yani, sermaye sahiplerinin ehl-i sa’yi
(emekçileri) küçük bir ücrete mukâbil istihdam etmelerinin büyük olay-
lara (grev, boykot, iflgal vb.) sebebiyet verdi¤ine hepimiz flahit olduk.
Servet düflmanlı¤ına sebep olan bu konuda çok uç olacak bir örnek olay
anlatılır:

“Grev yapan iflçilerin temsilcisi iflvereni pes ettirir ve toplu sözleflmeyi
istedi¤i gibi imzalatır. ‹mzadan sonra sendikasına döner ve kürsüden
anlatmaya bafllar:
“-Arkadafllar ücretlere % 50 zam aldık.” Üyeler:
“-Ya ya fla fla çok yafla” diye tezahürat yaparlar. Baflkan devam eder:
“-Mesai ücretlerine % 100 zam aldık.” Üyeler yine:
“- Yafla, Varol.” diye tempo tutarlar. Baflkan aynı hızla devam eder:
“-Artık her gün çalıflmak yok. Sadece Çarflamba günleri ifle gelece-
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¤iz.” ‹flçiler sevinçten çılgına döner. Derken arkadan bir ses duyulur:
“-Her Çarflamba mı?”

Evet, bütün dünyada görülen emek-sermaye kavgası zengin-fakir
arasına öyle bir kin ve nefret sokmufltur ki, sabahtan akflama kadar çok az
bir ücret karflılı¤ında köle gibi çalıfltırılan fakir insanlar vardı. Bu emek
kesiminin kalbine, bankalar vasıtasıyla bir günde bir milyon kazanan ser-
maye sahiplerine karflı kin duygusu yerleflmifltir. Bunun neticesi her yer-
de halk ayaklanmaları bafl göstermifl ve bu flekilde bafllayıp devam eden
sınıf kavgaları senelerce sürmüfltür. 

Aslında, kavgaya esas teflkîl eden konu gâyet basittir: ‘Sermaye mi
asıldır, yoksa emek mi?’ ‹flte dünden bugüne bütün söylenilenler bu ba-
sit sorunun etrafında geliflmifltir. Ne var ki, iflin baflında bir fasit daireye
girilmifl ve oradan bir türlü çıkılamamıfltır. ‹ktisadî sistemlerin bazıları,
sermayeyi esas kabul ederek onu her fley saymıfl ve ‘Sermaye olmadan
hiçbir fley yapılamaz’ görüflünü savunarak insanın eme¤ine hiçbir
kıymet vermemifllerdir. Onlara göre; emekçi ister yeraltı madenlerinde
çalıflsın, ister dehlizlerde nefes tüketsin, ister tarlalarda orak sallasın ve is-
terse sırtında tafl taflısın eme¤in de¤eri sınırlıdır. ‹flçiye verilen ücret de,
sermayeyi kullanmaya vesile olmasına binaendir ve sadaka kabilinden bir
fleydir. Görüldü¤ü gibi, bu anlayıflta sermaye adeta putlafltırılmıfltır. Es-
ki dünyanın huzurunu bu telakki bozdu¤u gibi günümüzdeki pek çok
millet ve devleti de yine bu anlayıfl huzursuz etmifltir. 

Buna reaksiyon olarak ortaya çıkan di¤er bir kısım sistem ve an-
layıfllara gelince; onlar da eme¤i putlafltırıp, ‘Her fley emekten ibarettir’
diyerek yeni bir put teklif etmifllerdir. Bunlara göre sermaye sadece bir
sömürü vasıtasıdır. Sermayedar ise, emekçinin kanını emen bir parazit-
ten ibarettir. 

Her iki zihniyet ve düflünce arasındaki bu sert kutuplaflma, belli dö-
nemlerde çok büyük boyutlara ulaflan kargaflaya ve anarfliye yol açmıfltır.
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Öyle ki, bu talihsiz dönem, kitlelerin sokaklara döküldü¤ü, çalkantıların
çalkantıları takip etti¤i ve dünya çapında sınıf çatıflmalarının yaflandı¤ı
bir karanlık zaman dilimi olmufltur. Tabii bu arada toplu sözleflmeler,
grevler ve lokavtlarla sürekli çözümler aranmıfltır ama sa¤lıklı bir çözüm
bulunamamıfltır.   

Emek ve sermaye konusuna ‹slamî perspektiften bakıldı¤ında, emek
ile sermayenin ruh ve ceset gibi bir bütün oldu¤u görülür. Ruh, yani
emek asıldır; ceset, yani sermaye ise, ona ba¤lıdır. Bu noktadan hareket-
le diyebiliriz ki, yine esas olan emektir; sermaye ise, ona tâbidir. Fakat bu
yaklaflımda sermayeyi bütün bütün de¤ersiz sayma mevzubahis olmadı¤ı
gibi, eme¤i putlafltırıp mihrap hâline getirme de söz konusu de¤ildir. 

Ma¤ara Hadisi

Di¤er taraftan, Rasûl-ü Ekrem Efendimiz ara sıra ümmetinin dikka-
tini çekmek üzere anlattı¤ı kıssaların birinde, mümin iflverenleri iflçinin
eme¤ini nemalandırarak onu da sermaye sahibi yapmaya teflvik etmifltir.
‘Ma¤ara hadisi’ olarak da bilinen bu hadis-i flerifte flu hadise anlatılmak-
tadır:

Gecelemek için bir ma¤araya sı¤ınan üç kifli, da¤dan kopan büyük bir
kaya parçası yuvarlanıp çıkıflı kapayınca bir türlü oradan çıkamazlar. Bu-
nun üzerine, sırayla Hak katında makbul oldu¤una inandıkları bir ameli
vesile kılarak Cenâb-ı Hak’tan kayanın yuvarlanıp gitmesini dilerler. 

Onlardan birincisi, anne-babasına karflı ihsanla davranıflını vesile edi-
nerek onunla niyazda bulunur. ‹kincisi, tam harama girip, iffetini kirle-
tece¤i bir anda, sırf Allah korkusu sebebiyle böyle bir günaha girmekten
vazgeçiflini duasına mevzû yapar. Her iki duada da tafl biraz kımıldar, an-
cak yine de çıkabilecekleri kadar bir boflluk meydana gelmez.

Üçüncü flahıs ise flöyle dua eder: “Rabbim, yanımda bir iflçi
çalıfltırdım. Di¤er iflçilerin ücretini verdi¤im gibi, onun ücretini de öde-
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mek istedim. Hâlbuki o, teklif etti¤im ücreti azımsadı ve ‘Ben bunu al-
mam’ deyip gitti. Onunla bir koyuna anlaflmıfltık. O gidince ben de ko-
yunun ayrı üremesine zemin hazırladım. Seneler geçti ve bu bir tek ko-
yun büyük bir sürü hâline geldi. 

Derken, bir gün bu adam kapımı çaldı ve benden hakkını istedi. Ben
de o sürüyü göstererek, ‘‹flte bunlar senin hakkındır’ dedim. ‘Ben fakir bir
insanım, benimle alay etme’ deyince; ‘Vallâhi, alay etmiyorum, alıp da
götürmedi¤in o koyun iflte bu hale geldi. fiimdi al götür’ dedim. Sevine se-
vine bütün sürüyü alıp götürdü. Rabbim, bunu ben Sen’in için yaptım.
E¤er bu amelimden razıysan ma¤aranın a¤zını aç.” Bu duadan sonra, tafl
sonuna kadar kayar, ma¤aranın a¤zı açılır ve hep beraber dıflarıya çıkarlar.
(Buhari, Buyû’ 98, ‹câre 12; Ebû Dâvud, Buyû’ 29.)

‹flte, Peygamber Efendimiz, bu hadiseyi anlatarak toplum hayatında
huzur ve güvenin teminatı olabilecek üç önemli meseleyi dikkatimize
sunmufltur. Yafllılara hürmet edip anne-babanın hukukunu korumanın,
hem iffetli yaflayıp hem de insanların iffetlerine dokunmama ahlakının ve
bir de iflçi haklarını gözetmenin, hatta iflçiyi bir ortak gibi kabul edip
onun da sermaye sahibi olması için gayret göstermenin önemine vurgu-
da bulunmufltur.

Sözün özü; ‹slam, sermayenin de, eme¤in de varlı¤ını tanımıfl ve bu
konuda flu temel ilkeyi ortaya koymufltur. Emekçi, iflini ba¤lılıkla ve tüm
kabiliyetlerini harcayarak yapacaktır; iflveren ise, iflçiye hizmetinin
karflılı¤ını zamanında ve tam olarak ödeyecektir.

Eme¤in Karflılı¤ı

Kur’an-ı Kerim’in, ‘‹nsana sa’yinin semeresinden baflka bir fley yok-
tur’ (Necm, 53/39) mealindeki ayet-i kerime ile ister beyin gücüyle
çalıflsın ister beden ameliyesinde bulunsun insanlara emekleri nispetinde
karflılık verme ölçüsünü getirmifltir. 
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Dolayısıyla omuzları üzerinde Hazreti Ömer’in kafasını taflıyana ve-
rilecek olan mükâfat ile hiçbir fikir cehdinde bulunmadan sadece bedenî
bir ifl yapana verilecek mükâfat her halde aynı olmayacaktır ve olma-
malıdır da. 

Gece-gündüz durmadan iflini düflünen ve adeta yirmi dört saat mesai
yapan bir insanla, sadece mesai saatleri içinde çalıflan insanı birlikte de-
¤erlendirmek elbette âdilâne de¤ildir. Onun için, eflit ücret teorisi dün-
yanın büyük bölümünde, uzun zaman tamamen beflerin tabiatına,
fıtratına ters bir istikamette ifllemifl ve asla her zaman kabul edilebilir bir
tatbikat olma özelli¤i gösterememifltir.

Öyle ise çalıflanlar istidat ve kabiliyetlere göre ücret almalıdırlar. An-
cak, en afla¤ı seviyedeki insana verilen ücret de, mutlaka onun insanca ya-
flamasına yetecek ölçüde olmalı; fazlalıklar ise, insanların o mevzudaki
maharet ve tecrübelerine göre tespit edilmelidir. 12

Çalıflanın Görevleri Nelerdir? 

Bir hizmet akdine dayanarak adam çalıfltıran özel veya tüzel kifliye
(Devlet de olabilir) iflveren denir. Çalıflanın eme¤inin de¤erlendirilmesi
ve yarınlarına güvenle bakması, iflverenin varlı¤ına, iflinin süreklilik arz
etmesine ve iflverenin güçlü bir flekilde ayakta durmasına ba¤lıdır. Bu
yüzden ‹slâm iflverene birtakım görevler yüklerken ona bazı haklar da
tanımıfltır. Bu haklara çalıflanın görevleri de diyebiliriz. 

a) Çalıflan ifl (görev) ini bizzat yapmalıdır. Çalıflan iflini mutlaka biz-
zat ifa etmelidir. Aksi halde ücreti hak edemez. Bu konuda Mecelle’de flu
kaide konulmufltur: ‘‹fli bizzat kendisi yapmak üzere anlaflma yapılan
kifli kendi yerine baflkasını kullanamaz.’ (Mecelle, madde. 571) 
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b) Çalıflan görevini iyi, do¤ru ve tam yapmalıdır. Bu konuda Hz.
Peygamberimiz (a.s) flöyle buyurmufllardır: ‘Biriniz bir ifl yapınca, onu
en sa¤lam ve en iyi flekilde yapması Allah’ın sevdi¤i bir davranıfltır.’
(Camiu’s-sa¤ır.  c:.2. s. 286)

Bir baflka hadis-i fleriflerinde Allah Resulü (s.a.v): ‘Allah mesle¤inde
becerikli olan sanatkârı sever.’ (age.  c.2 s.290) buyurmufllardır. Yine
çok bilinen bir hadis-i fleriflerinde: ‘‹ki günü eflit olan aldanmıfltır’ (Ac-
lüni. Keflfü’l-Hafa, c.2. 233) buyurmufllardır. Bu hadisi örnek alan kifli
baflladı¤ı noktada duramaz. Mutlaka her gün bilgi ve becerisini daha ile-
riye götürür.

c)Ayrıca, çalıflanın yapmayı üstlendi¤i görev ve görevle ilgili eflya
çalıflana emanettir. Onu en güzel ve en iyi bir flekilde yapmalıdır. Asla
hile ve hainlik yapmamalıdır. Bu konuda da Allah Resulü (s.a.v): ‘‹nsan
iflinde kusur ederse Allah onu sıkıntıya düçar eder’ (Azizi, Siracu’l-Mü-
nir, I/ 167. Yine bir baflka hadis-i fleriflerinde; ‘Hile yapan benden de¤il-
dir’ (Müslim, ‹man; H.164) buyurmufllardır.           

ç) Çalıflan iflçi ve memur mesai süresinde sürekli olarak çalıflmalıdır.
Çalıflan ve iflveren ifl veya zaman üzerinde anlaflma yapabilirler. Zaman
üzerinde anlaflma yapılmıfl ise çalıflan mesai süresi içerisinde görevinin
baflında olmalı, ma’kul ve ma’rûf ölçü içinde devamlı çalıflmalıdır.
Çalıflan iflyerinde olmasına ra¤men ifl verilmezse veya yapacak ifl olmazsa
çalıflan bundan sorumlu de¤ildir. (Mecelle, md.425) 

Sözün özü, Kur’an-ı Kerim’de flöyle buyrulur: ‘Akitlerinizi tam ola-
rak yerine getiriniz.’ 
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Bölüm - III

D‹YANET
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D‹N VE TOPLUM

Din, insanlıkla do¤mufl, insanlıkla geliflmifl ve insano¤lunun ondan
uzak kalamadı¤ı bir kurumdur. Din, daima insanlıkla birlikte varola gel-
mifltir. Tarihin hangi devresine bakılırsa bakılsın, dinsiz insanlar bulun-
sa da dinsiz bir toplum görülmemektedir. Nerede bir toplum varsa ora-
da din de vardır. ‹nsanlık tarihinin her döneminde din canlılı¤ını koru-
mufl, insanın önemli sayılabilecek daha baflka nitelikleri bulunsa da din
onun en bariz niteli¤i olagelmifltir. 

Çünkü insan her zaman kendisinin insanüstü ba¤ları bulundu¤unu
düflünmüfl, kendini aflan bir kudrete yönelme ihtiyacı duymufltur. Bir
insan veya insan toplulu¤unun dinden bütün bütün kopması mümkün
de¤ildir. Din, hem tarihin her yerinde, hem de hayatımızın her köfle-
sinde kendini gösteren bir olgudur. 

Din, insanlara canlılık kazandıran, onların ve onlardan oluflan top-
lumları ayakta tutan yüce bir duygu, köklü bir kurumdur. Hayatı anlam-
landıran ve yaflanabilir kılan dindir.

‹nsanın ruhi ve manevi hayatını dolduran, düzenleyen, onu fazilet ve
iyili¤e yönelten, onun yalnızlı¤ını, sıkıntılarını gideren, ona güven duy-
gusu veren ve böylece toplumsal hayata renk ve kalite getiren dindir. 

‹nsanın bir bedenî, bir de ruhî, manevi yanı vardır. Her ikisinin de
ihtiyaçları vardır. ‹nsanın bedeni ihtiyaçlarının karflılanmaması nasıl top-
lumsal rahatsızlıklara, çatlaklara yol açmakta ise, ruhî, manevi ihtiyaç-
larının giderilmemesi de toplumsal sıkıntılara yol açmaktadır. Yani, di-
ni ihtiyacını karflılayamayan insanın zararı kendisinde kalmıyor, topluma
suç, saygısızlık, haksızlık, hoflgörüsüzlük olarak intikal ediyor.

‹nsanın kendini ve âlemi aflan aflkın bir kudrete inanması, ona ba¤-
lanması, dua etmesi kendisine güç kazandırır. Allah sevgisi ve korkusu
insanı olgunlafltırır, ona kuvvetli bir irade, sa¤lam bir seciye kazandırır.
Böyle kimselerin içinde yer aldı¤ı toplumlarda ancak fazilet yarıflı bafllar.



‹nsan her ne kadar bir toplum içinde yaflasa da onun bir iç dünyası
vardır. Yalnızlık, çaresizlik, korkular, kederler, baflarısızlıklar, hastalıklar,
kayıplar, musibet ve felaketler karflısında ona ümit, teselli, güven kayna¤ı
olan yegâne fley dindir. Onun için dini hayat aynı zamanda güzel bir mefl-
galedir. ‹nsanı kendisiyle lüzumsuz endifleler, düflüncelerle bafl bafla
bırakmaz, ruhi hastalıkların kapısını kapatır. Böyle bir yaflayıfla kavuflan
kimsenin dünyası, hayatı aydınlanır ve tatlanır. ‹yi ifller yapmanın huzu-
ru, kötülüklerden kaçınmanın rahatlı¤ı ona ayrı bir mutluluk kazandırır.
Allah’a itaat, beraberinde ana-babaya, büyüklere, devlete, millete saygı
ve ba¤lılık, küçüklere sevgi, canlılara, yaratıklara ilgi getirir. Kul
hakkından bafllayarak yaratıklarınkinden yaradanınkine kadar bütün
haklar ve vazifeler bilinir ve olmaya bafllar. 

‹nsanın ölüm karflısındaki tutumunda en önemli rol yine dine düfl-
mektedir. Ahiret inanıflı sadece ceza, mükâfatla suçları önleyici olarak de-
¤il, aynı zamanda içindeki ebed duygusuna cevap vermek, onu yok ol-
mak korkusundan kurtarmak bakımından da önem taflımaktadır.

Din, zenginin de fakirin de, mutlunun da mutsuzun da, büyü¤ün de
küçü¤ün de, erke¤in de kadının da, ak tenlinin de kara tenlinin de, flu di-
li konuflanın da bu dili konuflanın da, kentlinin de köylünün de, tahsilli-
nin de tahsilsizin de vazgeçemeyece¤i bir kurumdur.

Din, insanları yönlendiren, kanunların ulaflamadı¤ı yerlerde onları
iyi, do¤ru, yararlıya götüren, vicdanlara hükmeden bir hayat nizamıdır.

Tarihte, iktisadî-maddi yönden güçsüz toplumların yafladı¤ı görül-
müfltür, fakat dini duyguları zayıflamıfl, manen çökmüfl toplumların
varlıklarını devam ettirebildikleri pek görülmemifltir.

Bir toplumda din zayıflayınca, bunun arkasından ahlaki ve hukuki
suçlar gelir. Çünkü din olmayınca ahlakın da bir yaptırım gücü kalmaz.
Helal-haram, ahirette ceza-mükâfat anlayıflı kalkınca toplumun düzeni
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sarsılır, insanları hiçbir fley önleyemez, suç ve anarfli ortaya çıkar ve böy-
lece çeflitli sıkıntılar bafllar. Hâlbuki her yerde kendini kontrol eden bir
yaratanın varlı¤ına inanan insan buna göre davranıp iyiyi tercih eder, kö-
tüden uzaklaflır.

Din, özü itibariyle kâinata, hayata, insanın sırrına, ölüm ötesine çö-
züm getiren bir inanç sistemidir. Bilim ve felsefenin çözemedi¤i sorula-
ra cevap veren, insanı rahatlatan ve tatmin eden din, ferdin yanında aynı
zamanda toplumu da yönlendiren, ona hükmeden bir kurumdur. 

Birlik, beraberlik, disiplin, yardımlaflma, dayanıflma, ö¤retme, üret-
me ve savunma gibi toplumsal, ö¤renme, kazanma, iyilik ve çalıflma gi-
bi ferdi olgular büyük çapta dinden kaynak bulur. 

Hukuk, ahlak, iktisat, siyaset, e¤itim gibi birçok bilim dalı ya din-
den ayrılmıfl veya ondan destek, en azından etki görmüfltür. Birçok ku-
rumun temelinde din yatar.

Din, insanın düflünce, idare, his, vicdan ve davranıfl gibi bütün kabi-
liyet ve temayüllerine hitap eder. Dolayısıyla din, insanın aklına hitap
eden felsefe, gönlüne hitap eden sanat gibi bir cepheyi hedef almaz. O in-
sanın bütün benli¤ine yönelen ve onu etkileyen bir olgudur. 

Din, insanı hakikate ulafltıran yol, onu kendini aflan bir kudrete ba¤-
layan ba¤dır. ‹nsanın hayatının her safhasını, hatta her anını onun kadar
dolduran bir baflka kurum yoktur. 

Din insanlık tarihini nasıl dolduruyorsa, insanın ilk nefesinden, son
nefesine kadar bütün hayatını öyle doldurur. ‹nsan di¤er kurumlarla
hayatta flu kadar ya da bu, flu vesileyle karflı karflıya gelirse de din ile
her zaman ve her vesile ile her yerde karflılaflır. Do¤um, ölüm, hastalık,
harp, musibet, felaket, baflarısızlıklar, bunalımlarda din en önemli da-
yanaktır. 
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‹nsanı yaflatan, yönlendiren, teselli eden, iyiyi, do¤ruyu gösteren,
sevgiyi, saygıyı sa¤layan, birli¤i, dirli¤i getiren, mutlulu¤a, huzura
ulafltıran dindir. Do¤ruluk, hak, hukuk, iyilik, adalet, sorumluluk duy-
gusu, helal-haram düflüncesi dinden büyük ölçüde destek alır. 

Hayatın zorluklarını din ile gö¤üsleriz. Bilimsiz baflarıya, din ol-
maksızın mutlulu¤a ulaflamayız. Din ile bilim karflı karflıya getirilmeme-
li, yan yana yürütülmelidir. Bilime dayanmayan din, insan mantı¤ını do-
yuramaz, aklını tatmin edemez. Dine yer vermeyen bilim, bazı soruların
cevabını veremeyince itibarını kaybeder.

Onun için; ‹slam, akla ve bilime en fazla yer veren bir dindir. Pey-
gamberimiz, aklı olmayanın dini de olmayaca¤ını ifade ederken bu hu-
susu da belirtmifl bulunmaktadır. Kur’an-ı Kerim’in ilk emri ‘Oku’
dur, Kuran’da bilenler, bilginler övülmüfl, cahiller yerilmifltir. Bir ha-
dise göre, bilime talip olmak kadın-erkek her Müslüman’ın üzerine
farzdır.

Batı’da din bilimleri geliflmifl ve din artık bir ihtisas alanı haline gel-
mifltir. Hiç kimse ulu orta din hakkında konuflmamaktadır. Günümüzde
ülkemizde de din hakkında artık uzmanlara konuflma hakkı tanınması
yine ihtisasa saygının bir ürünü olacaktır.

Din sosyal bir gerçektir; insanlık tarihinde hiçbir toplum bu gerçek-
ten bigâne kalmamıfltır. Medeni bir topluma yaraflan, bu sosyal gerçe¤i
görmezlikten gelme de¤il, topluma bu ihtiyacını en sıhhatli bir flekilde
karflılamak tarzında yardımcı olmaktır.

Ailenin oluflması, devamı, görevleri, sevgi, saygı, milletin birlik be-
raberli¤i, kaynaflması, millet-devlet iliflkileri, itaat, uyum, vatandafllık
görevleri, insanların insanlara, insanların devlete karflı görevleri hep din-
le iliflkilidir.  Milletin tarifinde dinin de bulundu¤unu bu arada hatırla-
tabilirim.
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Do¤rulu¤u, dürüstlü¤ü, iyili¤i dinle anlatmak daha kolaydır. Aile-
de, okulda, camide, kıfllada do¤ruluk, dürüstlük, iyilik, tasarruf, israf et-
meme, çalıflma, yardımlaflma, baflkalarının haklarına, düflünce ve inanç-
larına saygı göstermenin dini temelleri anlatılırsa, devlet de çeflitli ku-
rumlarıyla uygulamada destek verirse sonuç baflarılı olacaktır.

Diyanet-Sen olarak dört ayda bir çıkardı¤ımız ilmi dergimiz ‘Din ve
Toplum’ bu sahada önemli bir bofllu¤u doldurmakta ve güzel hizmetle-
re vesile olmaktadır.

D‹YANET VE DE⁄‹fi‹M

Biz be¤ensek de be¤enmesek de, kabul etsek de etmesek de ha-
yatımızda çok hızlı de¤iflim vardır ve durmadan devam etmektedir. ‹n-
kâr edilemez, karflı durulamaz bir olgudur de¤iflim. De¤iflmeyen tek
fley varsa o da de¤iflimdir. Yafladı¤ımız ça¤da yer alan hızlı de¤iflim,
bütün alanlarda hayatımızı etkiliyor. 

De¤iflimle birlikte bazı meslekler ya yok olmufltur veya yok olmaya
do¤ru gitmektedir. Matbaa hattatları, konfeksiyon sanayi terzilerini, hi-
per marketler bakkalları tehdit ediyor. Dijital foto¤raf kameraları ve fo-
to¤raf çeken cep telefonları, koca Kodak’ı, Fujitsüyu tehdit ediyor. 

Bu tür teknolojik geliflmelerin, bizim yaflamımıza yansımalarını, her
gün görüyoruz. Eskiden otomobilimiz teklemeye, öksürmeye bafllayınca,
bir karbüratörcüye giderdik. fiimdi araçlarda enjektör var. Tüp bebek ko-
nusuna, Genetik Mühendisli¤i’ne bir bakalım. Çok olmadı telli telefon
hatları ile konuflmaya çalıflırken, flimdi her gün, her dakika uyduları kul-
lanıyoruz. Dünyanın öbür ucundaki savaflları, canlı yayından, naklen iz-
liyoruz. Tıpta önceleri bir beyin tümörünün teflhisi için, hastanın kafa-
tasında delik açılırdı. fiimdi tomografi var. 

‹flin garibi galiba farkına varmadan yaflıyoruz bu müthifl de¤iflimi.
De¤iflimin getirileri bize, hep varmıfllar gibi geliyor. 
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Sistemler De¤ifliyor

Eski sistemler de¤ifliyor.  Çünkü idari ve siyasi her sistem organik bir
mekanizmaya benzer. Bu anlamda dinamiktir. Ortaya çıkar, olgunlaflır,
yafllanır ve ölür.

Evet günümüz kurulufllarında egemen yönetim sistemi olan, askerle-
rin komuta-kontrol paradigmasına dayanan ve ifl hayatını mekanik ola-
rak algılayan yaygın ifadesi ile bürokratik oligarfli anlayıflı, hızlı de¤iflen
teknolojiler ve daha hızlı de¤iflen global ortamlarda etkinli¤ini yitirmifl
ve yafllanmıfl durumdadır. 

Bütün kurum ve kurulufllar hedeflere ulaflmayı kolaylafltıracak daha
etkin ve sivil örgütlerle iflbirli¤i arayıflı içindedir. Yani bir yenilik ve de-
¤iflim içindedirler. Bu de¤iflimle birlikte;

1- Otoriteyi garantilemek için kurulan bürokratik-hiyerarfli önemli
darbeler almaktadır.

2- Hiyerarflik kurallar ve hiyerarflik yapılar bildi¤imiz anlamıyla pira-
mit fleklindeki organizasyon yapılar ortadan kalkmakta organizas-
yonlar çok daha basit hale gelmektedir.

3- ‹nsanların üretkenliklerini, kapasitelerini daha iyi kullanabilmele-
ri için her türlü baskı, otorite, disiplin ve flekilci sistemler terk
edilmektedir.

4- Yöntemi insana, kuruluflu bireye üstün sayan mantık ortadan kalk-
maktadır.

5- De¤iflimle birlikte kurumlar daha çok demokratikleflmektedir. Bu-
rada karar alma oluflumu önemli ölçüde de¤iflmektedir. Dikey ka-
rar alma oluflumu yerini yatay karar alma flekline bırakmaktadır.
Daha de¤iflik bir ifade ile emir komuta yerini birlikte istiflare ile
karar almaya bırakmaktadır.
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6- Tüm yazılı kurallar, talimatnameler, yönetmelikler fevkalade azal-
maktadır. 

7- ‹nsanın önemi artmaktadır. Her fley insan için, insanın iyili¤i ve
mutlulu¤u için kuralı ifllemektedir.

8- Bu köklü de¤iflime uyum sa¤layamayanlar psikolojik floka girmek-
te ve de¤iflimin gerektirdi¤i profesyonelli¤i ve kiflisel kaliteyi ya-
kalayamamaktadır. ‹flin kötüsü de¤iflimi savunanları hain ve düfl-
man ilan etmek zavallılı¤ına düflmektedirler.

Diyanet de De¤iflmeli

D‹B’in bu de¤iflime ayak uydurması ve de¤iflmesi gerekir. Diyanet’in
TRT, RTÜK ve YÖK gibi, devletten ba¤ımsızlaflarak özerk hale getiril-
mesi gerekir. 

TESEV tarafından ülke çapında yapılan;  ‘Sivil, fieffaf Ve Demokratik
Bir Diyanet ‹flleri Baflkanlı¤ı Mümkün Mü?’ bafllıklı arafltırmanın da or-
taya koydu¤u gibi, hemen bütün kesimlerden destek bulan, üzerinde
yaygın bir mutabakat olan öneri bu. D‹B’in da bu öneriye sıcak baktı¤ı
görülüyor.

D‹B’in kamu idaresi dıflına çıkarılarak, dinin yorumlanması yanı sıra
idari ve mali bakımlardan özerk bir kurum haline getirilmesi giderek de-
mokratikleflen Türkiye’nin ihtiyaçlarına da daha iyi cevap verebilmesini
sa¤layacaktır. Böylelikle D‹B, Müslüman ço¤unlu¤a din hizmeti veren
bir kurum olarak gerçek kimli¤ini kazanacaktır. 

D‹N GÖREVL‹S‹ 

Bilindi¤i gibi din görevlisi olmak masa baflı memuru olmaktan çok
farlıdır. Din görevlisinden halk di¤er memurlardan çok daha farklı ve
daha fazla fleyler beklemektedir. Din görevlisinin (‹mam-hatip ve mü-
ezzin kayyımından bafllamak üzere vaiz, müftü vb…) cami içinde oldu-
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¤u gibi cami dıflında da sosyo-kültürel, sosyo-psikolojik hizmetleri
vardır.13

Türkiye’de mesainin bafllangıç ve bitifli saatle tespit edilemeyen, gü-
nün her saatinde göreve veya hizmete ça¤rılması mümkün olan tek me-
mur kesimi din görevlileridir. Buna ra¤men maaflları ve sosyal hakları en
düflük olan, mesaisi ücrete dönüfltürülemeyen, adeta üvey evlat muame-
lesi gören tek memur kesimi de yine din görevlileridir.

Do¤umdan Ölüme 

Din görevlilerinin do¤umdan ölüme kadar, hafta tatili, bayram tati-
li ve mesai mefhumu olmadan cami içinde ve cami dıflında birçok görev-
leri vardır. 

Din görevlileri hem iyi günde, hem de kötü günde insanların
yanındadır. Evden camiye camiden eve giden, cami dıflında hiçbir ifle
karıflmayan din görevlileri ideal bir din görevlisi olmadı¤ı gibi halk nez-
dinde de makbul de¤ildir. Toplumumuz; çocu¤unun do¤umunda, sünne-
tinde, dü¤ününde, askere u¤urlanmasında din görevlisini yanında gör-
mek ister. Evinin ve iflyerinin din görevlisi tarafından ziyaret edilmesini
hayır ve bereket vesilesi görür. Dargınlık ve kırgınlıkların sona ermesi,
insanların zararlı alıflkanlıklardan kurtulması için din görevlisinin devre-
ye girmesini bekler.

Din Hizmeti ‹hmal Ediliyor

Toplam nüfusun hemen hepsi Müslüman olan ülkemizde din hizmet-
lerini ihmal etmek, o hizmetleri sorumsuz kimselere ve kurulufllara bırak-
mak sonucu verir ki, korku duyulan endifle iflte o zaman ortaya çıkar. 
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Din hizmetleri dinin ve milli menfaatlerin gereklerine uygun flekil-
de yapıldı¤ında, halkımızda mevcut kardefllik duyguları güçlenip peki-
flir, milli birlik ve beraberlik düflüncesi tüm kafa ve gönülleri sarar. 

Devletimizin devamı ve milletimizin bekası için hayati öneme haiz
din hizmetlerinin ihmal edilmesi bu hizmeti devlet kontrolü dıflına it-
mek, onu sorumsuz ve kontrolü imkânsız gayretlere bırakmak olur ki, o
zaman devlet ve millet içinden çıkılamaz badirelere sürüklenir. 

Din hizmeti sunanlara takdir edilen ücretin azlı¤ından ve son derece
kifayetsiz oldu¤undan devlet ve yetkililer haberdardır. Yıllardır altı aylık
periyotlar halinde memur maafllarına yapılan zamlarda, din görevlileri
gittikçe gerileyen bir seyir izlenmekte adeta ‘Halinize flükredin’ denil-
mektedir. Bu onur ve flevk kırıcı tutum ve ifllem yıllardır devam edip git-
mektedir. Bu durumu benimseyip yayınlayan yönetimlerin farkına var-
madıkları veya varmak istemedikleri mesaj, ülke insanının büyük ölçü-
lerde sevdi¤i ve saydı¤ı din görevlilerini gereken flekilde sevmediklerinin
ve onları önemli saymadıklarının ifade edilmesidir. Bu durum, yönetim-
ler hakkında halkın de¤er hükmünü belirlemektedir. 

‘Bu adamlar ne yapıyor, üretime ne katıyor?’ veya ‘Eh befl vakit na-
maz, her rekâtı birer dakikadan.’ gibi vukufsuz ve flevk kırıcı laflar za-
man zaman duyulmaktadır. Unutulmamalıdır ki din görevlilerinin ülke
insanının devlete sadakatine ve vergilerini ödemelerine önemli katkısı ol-
maktadır.

Caminin Bakım, Onarım, Temizli¤i ve Güvenli¤i

Camiler halka açık mekânlardır. ‹flçi, amir, memur, köylü, esnaf,
genç, ihtiyar herkes camiye gelir ve diledi¤i yerde ibadetini yapar ve
dua eder. Dolayısıyla camilerin her zaman temiz tutulması gerekir. Ca-
minin sadece iç kısmı de¤il, girifli, ayakkabılık bölmeleri, avlusu,
fladırvanı ve tuvaletleri de temiz tutulmalıdır. 
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Bunun için gerekli boya, badana ifllerinin yapılması, gerekli malze-
menin temin edilmesi gerekir. Eski ve bakıma muhtaç camilerde bu ta-
mir ve onarım iflleriyle aylarca u¤raflan din görevlileri de vardır.

Caminin ısınması, aydınlatılması ve ses cihazlarının temini, kurul-
ması ve bakımı ile bunların finansmanı da genellikle din görevlilerinin
sorumlulu¤undadır. Din görevlileri haftada en az üç saat bu ifller için me-
sai harcamaktadır.

Ulusal ve uluslararası ifl tanımlamaları ve uygulamalarında salt dini
hizmetler dıflındaki bu yardımcı hizmetler için özel kadrolar ve ayrı büt-
çeler tahsis edilmektedir.

Ülkemizde yaklaflık 60.100 caminin dernek ya da vakfı bulunmamak-
tadır. Dolayısıyla bütün bu ifller din görevlisinin omuzlarına binmektedir.
Hiçbir din görevlisi ‘Benim görevim sadece namaz kıldırmaktır’ deyip so-
rumlulu¤u üstünden atamaz.

Bu ifllerin ne kadar zor oldu¤unu anlamak için evlerimizde rutin ola-
rak yapılan temizlik ve di¤er ifllere bakmamız yeterlidir.

Namazın tamamlanmasından sonra da hırsızlık ve yangına karflı
alınması gerekli tedbirler alınarak cami kapatılmaktadır.

Din Görevlisi ve Ücret

Camilerde namaz kıldırmak üzere görevli imamların tayin edilmesi-
ne ve bunlara nafakalarını karflılamak üzere maafl ba¤lanmasına Hz.
Ömer zamanında bafllanmıfltır. Camilerin bakımı, temizli¤i ve eflyaların
korunması gibi ifller önem arz edince ‹slam bilginleri camilere görevli ta-
yin edilmesini ve bu görevlilerin nafakalarının verilmesini önemli
karflılamıfllardır. Böylece din görevlili¤i imamlık ve müezzinli¤in
dıflında nikâh, cenaze, çocuk okutma gibi ifllerin de yürütüldü¤ü bir
meslek haline gelmifltir.

Ülkemizde din hizmetleri hep ‘Hayrat hademeleri’ ölçüsü içinde ele
alındı. Ödenen ücretler de ona göre ayarlandı. Hali hazır ücret baremi



gerçek hizmet ehlini din hizmetinden uzaklafltırmıfltır. Çünkü hademe
ücretiyle uzman hizmeti beklemek olası de¤ildir. 

Ülkemizde halen yürütülen din hizmetleri büyük ölçüde ideal nite-
likten uzak, keyfiyet ve kemiyet bakımından yetersizdir. Din hizmetleri-
nin bu hale gelmesinde en önemli faktör, devletin ve yetkililerin bu hiz-
mete bakıfl açılarının do¤ru olmamasıdır. Oysa din adına devlete yönele-
bilecek tehlikenin anti-koru, iyi yetiflmifl devlet, millet sadakatiyle dol-
mufl din görevlileridir.

Manevi Sorumluluk ve Hazırlık Çalıflması

Burada hatırdan çıkartılmaması gereken önemli bir husus da cami
görevinin taflıdı¤ı manevi sorumluluktur. Bu manevi sorumluluk; vaaz,
hatim, mukabele ve dualar için önceden ciddi hazırlık gerektirir.

Din görevlileri manevi sorumlulu¤u a¤ır olan bir görevi gerekli
hazırlıkları önceden yaparak ifa etmektedirler. Bu görevi yaparken göre-
vin saygınlı¤ına zarar vermemek için çok dikkatli olması, baflkaları içim
normal olan birçok davranıfltan sakınması gerekir.

Marifet ‹ltifata Tabidir

Din ve irflad hizmeti görevlileri hasbi ifl yapsınlar denilmelidir ama
ücret konusu halledilmeden, mide hususuna çözüm bulunmadan da on-
lardan hasbilikler beklemek, fedakârlıklar ummak yersiz olacaktır.  Has-
bi ifller sadece dar gelirlilerin yapaca¤ı ifller midir? 

Birinci sınıf kafaların, beyin güçlerinin bu hizmetlere celbi sa¤la-
nacaksa, sa¤lanılmak isteniyorsa din görevlilerinin refah düzeyleri yük-
seltilmelidir. Bu sayede toplumda beklenilen, özenilen saygın yerlerini
kazanabilirler, beklenen etkinli¤i ve verimi ancak verebilirler. 

Halk katında bir görevlinin de¤eri ve itibarı devlet nezdindeki yetki
ve itibarıyla do¤ru orantılıdır. Devletin bir görevliye verdi¤i önem ve iti-
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barı, ona tanıdı¤ı statü ve ödedi¤i ücret ifade eder. ‘Marifet iltifata tabi-
dir, müflterisiz meta zayidir’  sözü bu gerçe¤i ifade eder.

Din hizmeti bir marifet, bir hüner ise buna duyulan iltifatı da
artırmak lazımdır. Baflka bir ifade ile arz-talep dengesini iyi oluflturmak
lazımdır. O da “ekonomi ça¤ı” olan günümüzde, din görevlilerinin eko-
nomik durumunu düzeltmekle mümkündür. 14

D‹YANET’TE ÇALIfiANLARIN BAfiLICA SORUNLARI

Yıllarca yok sayılan, devlet memuru olarak görülmeyen, ücret ve öz-
lük hakları verilmeyen hatta zaman zaman devlet ve rejim için potansi-
yel bir tehlike olarak görülen din görevlilerinin yılların birikimi olan çok
önemli sorunları vardır. Bunları hukuki, ekonomik, idari ve sosyal sorun-
lar olarak üç guruba ayırarak ele alabiliriz.

A- HUKUK‹ SORUNLAR   

1- D‹B’in Teflkilat Yasası Yok

1979 yılında Anaysa Mahkemesi tarafından birçok maddesi iptal
edilen adeta ‘Keen lem yekün’ haline getirilen 633 sayılı Teflkilat Ya-
samızdan sonra Diyanet yasasız idare ediliyor. Bir nevi ‘Ali yazıyor, Ve-
li bozuyor.’ Bir bakıyorsunuz ezanın minareye çıkılması için talimat
yazılıyor ve konu ısrarla takip ediliyor. Daha sonra merkezi sistem ge-
tiriliyor minare genelgesi rafa kaldırılıyor. Yine biri geliyor merkezi
vaaz ve hutbe uygulaması bafllatıyor. Tepkiler gelince merkezden hut-
be uygulaması kaldırılıyor.

2- TCK’da Din Görevlilerine Yönelik Yasaklar

a) Dini Nikâh Yasa¤ı: Resmi nikâhtan önce dini nikâh kıyma yasa¤ı
var. Bizce de özellikle kadının haklarını ve onurunu korumak için önce-
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likle resmi nikâh kıyılmalıdır. Resmi nikâh olmadan dini nikâh yasaktır.
Ancak, yıllardır var olan bu yasa¤a ra¤men halkımız din görevlisini söz,
niflan ve dü¤ününe ça¤ırıp dini nikâh kıymasını istiyor. Din görevlisi ba-
zen ihmal, bazen de güven gere¤i tarafların resmi evliliklerini sormuyor,
soramıyor. Sonuçta olan da din görevlisine oluyor. 

Biz yeni Türk Medeni Kanunu ve TCK çalıflmaları esnasında vatan-
daflın bu talebinin karflılanması ve bu yönde yıllardır yaflanan sıkıntıların
yaflanmaması için belediye memuruna, nüfus memuruna hatta gemi kap-
tanına tanınan nikâh kıyma yetkisinin bütün bunların yanında müftüle-
re de tanınmasını istedik. Çünkü bazı vatandafllarımız yuva kurulurken
bunun dini yönü eksik olmasın istiyor. Buna saygı duymak gerekir diye
düflünüyoruz. Ama olmadı. 

b) Hükümetin ‹craatlarını Elefltirme Yasa¤ı

TCK ile hiçbir kamu görevlisine getirilmeyen bu yasak sadece din
görevlisine getiriliyor. Cumhuriyetin ilk yıllarında ‹talya’dan alınan
TCK’ya bu yasa¤ı koyanları anlamak mümkündür. Ama hala bazı korku
ve endiflelerle de olsa din görevlisini sakıncalı piyade görmek, ona güven-
memek anlaflılır gibi de¤ildir. Bu insanlara güvenmiyorsanız nasıl görev
veriyorsunuz ve onları toplumun önüne geçiriyorsunuz? TCK 219. mad-
desinden söz ediyoruz. Önceki yasada üç y›l hapis cezas› vard›. Teklifimiz
üzerine yeni TCK’da bu ceza hafifletildi. (TCK 219. Madde - (1) ‹mam,
hatip, vaiz, rahip, haham gibi dini reislerden biri vazifesini ifa s›ras›n-
da alenen hükümet idaresini ve devlet kanunlar›n› ve hükümet icraat›-
n› takbih ve tezyif ederse bir aydan bir seneye kadar hapis ve adlî para
cezas› ile cezaland›r›l›r veya bunlardan birine hükmolunabilir.

(2) Yukar›daki f›krada gösterilen kimselerden biri iflbu s›fattan bi-
listifade hükümetin idaresini ve kanun ve nizam ve emirleri ve daire-
lerden birine ait olan vazife ve salâhiyeti takbih ve tezyife veya halk›
kanunlara yahut hükümet emirlerini icraya veya memuru memuriye-
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tinin vazifesi icab›na karfl› itaatsizli¤e tahrik ve teflvik edecek olursa üç
aydan iki seneye kadar hapse ve adlî para cezas› ve müebbeden veya
muvakkaten bilfiil o vazifeyi icradan ve onun menfaat ve aidat›n› al-
maktan memnuiyetine hükmolunur.

(3) Kendi s›fatlar›ndan istifade ederek kanuna göre kazan›lm›fl
olan haklara muhalif ifl ve sözlerde bulunmaya, bir kimseyi icbar ve ik-
na eden din reis ve memurlar› hakk›nda dahi balâdaki f›krada yaz›l›
ceza tertip olunur.

(4) Bunlardan biri dini s›fat›ndan istifade ederek, birinci f›krada
yaz›l› fiillerden baflka bir cürüm ifllerse alt›da bir miktar› ço¤alt›lmak
flart›yla o cürüm için kanunda yaz›l› olan ceza ile mahkûm olur.

(5) fiu kadar ki kanun iflbu s›fat› esasen nazar›itibara alm›fl ise ce-
zay› ço¤altmaya mahal yoktur.)

B- EKONOM‹K SORUNLAR

Ek göstergeler en düflük din hizmetinde. Di¤er hizmetlerde 3000 ve
üstü iken din hizmetlerinde 2200. Niçin?

Toplumun önünde olan, topluma din hizmeti sunan, halkı din yö-
nünden aydınlatan din görevlisi bu ücretle hem geçinecek, hem kendini
sürekli yenileyecek ve halkın din ve kanaat önderi olacaktır. Buna inan-
mak mümkün mü? 

C- ‹DAR‹ VE SOSYAL SORUNLAR

1- Bofl Kadrolar

Halk ihtiyaç duyuyor, camiyi yapıyor devlet oraya bir imam gön-
deremiyor. Bu din hizmetinin ihmali, vatandafla haksızlık ve aynı za-
manda misyonerlik faaliyetlerine destektir diye düflünüyoruz. Kadro-
ların bofl olmasının getirdi¤i sorunlar din görevlisinden çok halkımız
ve devletimiz için sıkıntı do¤urmaktadır. Çok yakın geçmiflte yaflanan
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“Hizbullah” örne¤i Türkiye’ye çok büyük sıkıntı yaflatmıfltır. Bu
sıkıntının en önemli sebebi bofl kadrolardı. Ülkemizde benzer
sıkıntıların yaflanmaması için Diyanet-Sen olarak bu kadroların doldu-
rulmasını istedik. fiu anda bofl kadro kalmadı. 30 bin bofl kadro doldu-
ruldu. Yıllardır yaflanan bofl kadro sorununun tekrar yaflanmayaca¤ını
umuyoruz.   

2- Tatil ve ‹zin Hakkı

Tatil ve izin herkese mubah din görevlisine gelince;  ‘Din görevlisi-
nin tatili mi olur?’ deniyor. Biz; ‘Tatilde camiler kapansın, ezan varsın
okunmasın, cenazeler ortada kalsın’ demiyoruz. Resmi tatiller için me-
sai ücreti ödensin diyoruz. Bu da Teflkilat Yasası’nın çıkması ile olur.

Bu sorunlar nedeniyle genelde yüksek tahsilli ve nitelikli personel
kurumdan kaçıyor. Sorumlulu¤u çok, maafl› az bir görevi izin ve tatil
hakkı olmadan yapmak yerine baflka kurumları tercih ediyorlar. Bu
kaçıfllar bir yandan kurumun içinin boflalmasına, bir yandan da kadrolafl-
ma suçlamalarına neden oluyor. 

3- Görev Zorlu¤u

Bir kere din görevlisi sorumlulu¤unu taflımak zor. ‘Biri bizi gözet-
liyor’ misali herkesin gözü din görevlisinin üzerinde. Sadece din görev-
lisi de¤il efli ve çocukları da gözetleniyor. Baflkaları için normal olan
her fley din görevlisine ve ailesine yasak. Herkesin eksi¤i olabilir. Di-
¤er memurlar gibi din görevlilerinin az da olsa eksi¤i ve hizmet kusu-
ru olabilir hatta vardır. Ancak, din görevlisinin eksi¤i ve kusuru di¤er
görevlilerden çok daha fazla göze batıyor ve bundan din görevlisi ve ai-
lesi rahatsız oluyor.

Bütün bu sorunlar nedeniyle Diyanet’ten çok ciddi kaçıfl arzusu var.
Ve bu kaçıfl haklı. Bu insanlar di¤er memurlardan daha az maafl alıyor-
sa, özlük hakları düflükse, üstelik tatil ve izin hakları yoksa ne yapsınlar?
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Elbette daha iyi imkânlara kavuflmak için baflka kurumlara geçmenin
yolunu arayacaklar. Bundan daha do¤al ne olabilir. Üstelik bu kanuni
hakları.  

Bu durumu kadrolaflma olarak yorumlamak, din ve din görevlileri
üzerinden siyaset yapmak de¤il midir? Ve bu do¤ru mudur? Suçlamak
yerine konuyu Diyanet yetkililerinden dinlemek gerekmez mi? Yoksa
Cumhuriyetin bu temel kurumuna da mı güvenmiyorsunuz? O zaman
sorun sizde.

Çözüm 

Diyanet’ten baflka kurumlara geçifl normal bir geçifl de¤il adeta bir
kaçıfltır. Hatta buna beyin göçü de diyebiliriz. Çünkü baflka kurumlara ge-
çenler dört yıllık yüksek e¤itim görenlerdir. Dolayısıyla durum ciddidir.  

Din hizmetinde kalitenin yükseltilmesi ve kurumdan kaçıflın önüne
geçilmesi için bütün bu sorunların çözülmesi gerekir. Baflka kurumlara
geçifli zorlafltırmak hatta yasaklamak çözüm de¤ildir. Çözüm, kurumda
kalmanın cazip hale getirilmesidir. Di¤er memurlara tanınan sosyal ve
ekonomik haklar diyanet ve vakıf çalıflanlarına da tanınmalıdır. Kısaca
diyanet ve vakıf görevlilerine ayrıcalık de¤il hukukun gere¤i eflitlik uy-
gulanmalı, eflit statü ve haklar tanınmalıdır.

“B‹R D‹N GÖREVL‹S‹” ‹MZASI ‹LE
GELEN MEKTUP…

Din Görevlisi Olmak Zordur 

Ciddi bir alan arafltırması yapılsa kesinlikle görülür ki kamu perso-
neli içerisinde en mutsuz, en umutsuz, kurumuyla gönül ba¤ı en az olan,
en huzursuz, amirlerinden en çok flikâyetçi olan kurum Diyanet kurumu
ve Diyanet görevlileridir. Bu nedenle fırsatını bulan kurumlararası nakil
yoluyla baflka kurumlara gitmektedirler. Ne acıdır ki Diyanet sorunlara
çözüm üretip personelini mutlu ederek kurumda kalmalarını sa¤lama ye-
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rine, genelgelerle kurumlararası geçifli engelleme yoluna gitmifltir. Diya-
nette sorunlar saymakla bitmez;

1- Kamuda ilkokul mezunu yardımcı hizmetler sınıfından sonra kamuda
en düflük maaflı din görevlileri alır.

2- Orada 657 ifllemez, tam bir emir- komuta mevcuttur, Bu konuda as-
keriyeden bile çok öndedirler. Müftüler görevlileri, okul çocu¤unu
azarlar gibi azarlayıp dururlar. Hatta bayan görevliler bile bundan na-
sibini alır. Müftüler kaba kaba ba¤ırarak, güya otorite kurmufllardır.

3- Ya¤cılık yapanlar, yalan yanlıfl ispiyonlama yapanlar, müftülere pahalı
hediyeler alanlar ve müftüleri sık sık gezdirip, tozduran ve lokantalar-
da a¤ırlayanlar el üstünde tutulurlar, her türlü ödül (teflekkür, sicil
notu, vs.) onlara verilir.

4- Bir görevlinin müftüyle takıflması, onun sözünün üstüne söz söylen-
mesi, ona bir konuda itiraz etmesi asla mümkün de¤ildir, uydurma
bir soruflturma ile anında görev yeri de¤ifltirilir. 

5- Kur’an Kursu görevlileri  için soruflturmaya da gerek yoktur. Müftü
efendi sene sonunda yapılan ça¤dıflı sınav sonucunda 10 ö¤renciden az
kifliyi baflarılı gösterir ve böylece kurs görevlisi baflarısız görülür ve
yönetmelik gere¤i görev yeri de¤iflir. (Kur’an Kurslarında hiçbir dün-
yevi geçerlili¤i bulunmayan bir belge verebilmek için, sene son-
larında 40–50 yafllarındaki her ö¤renci tek tek müftünün karflısında
sözlü sınava alınır, bu sınavda ergenlik dönemi belirtileri, guslü ge-
rektiren haller bile sorulabilmektedir.)

6- Özellikle e¤itim seviyesi yüksek ve kafası biraz fazla çalıflan personel
müftüler tarafından asla sevilmezler. Yüksek lisans ve doktora yapan-
ların görev yerleri mümkün oldu¤u kadar flehre uzak bir köye verilir
ki e¤itimini bitiremesin. Çünkü personel arasında e¤itim seviyesi
yükseldikçe kral ve cahil müftülerin iflleri zorlaflacaktır. (Hala lise me-
zunu müftülerimiz mevcuttur)
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7- 70 bin personelden 3–5 bin dayılı personel 5-10 defa hac görevine gi-
derken, 60 bin civarındaki di¤er personele çalıflma hayatı boyunca hiç
sıra gelmez.

8- Bir din görevlisi için mesai 24 saattir. 24 saat dini soru, cenaze, nikâh
vb. ifllemler devam eder. Gecenin 2-3’ünde bile olsa görevli bu ifller
için kaldırılır.

9-  ‹zne gitmesi gerekti¤i sıralarda yerine fahri görevli bulma ifli din gö-
revlisine aittir. Yerine birisini rica-minnet bulmadan görev yerinden
ayrılamaz.

Bunca a¤ır çalıflma din görevlisine a¤ır gelmez de amirleri olacak, ka-
nun, yönetmelik dinlemez, her fleyi kafasına göre yapan o müftülerin
krallıklarını bir türlü hazmedemezler. Çünkü bunu ne dini, ne resmiyet-
le ba¤dafltırabilirler.

Müftülerin lügatinde takdir ve eylemlerinde ödül asla yer almaz, hep
tenkit, hep tenkit. Kendileri üslerine çok iyi ya¤ ve gösterifl yaparlar ve
odalarını ödül belgeleriyle donatırlar. Bir il müftüsü bir ilçeye gelece¤i
zaman ne hazırlıklar, ne planlar yapılır. ‹lçe müftüsü aferin alsın diye,
imamlar adeta diken üstündedirler. Kimlerden hangi hediyeler temin
edilecektir müftü beye, yemek hangi lüks lokantada yedirilecek ve spon-
soru kim olacaktır? Bunların dilencili¤ini hep imamlar yaparlar, hediye-
yi ilçe müftüsü verir güya. Bir camiye, bir Kur’an Kursu’na gelen müftü
emirler ya¤dırır: ‘fiu flöyle olacak, bu böyle olacak. Bir daha geliflte bun-
ları görece¤im, vs.’  Hâlbuki söylediklerinin tamamına yakını parayla
yapılacak hususlardır. “Ben müftü olarak bu camiye, bu kursa ne kadar

para temin edebiliyorum da bunları istiyorum” düflüncesi yoktur. Gö-
revli dilencilik yaparak o iflleri halletmelidir.

Hasılı zordur Diyanet’te din görevlisi olmak…                                
Bir din görevlisi

‘hıl’fül fudul’dan günümüze
Sivil Toplum ve Sendika78



Bölüm - IV

D‹YANET-SEN ve
KAZANIMLARIMIZ
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D‹YANET-SEN MEYVE VERMEYE
DEVAM ED‹YOR…

Hikâyeyi bilirsiniz…  Harun Reflid bir gün atına binip flöyle bir ge-
zinti yaparak dinlenmek istedi¤inden Ba¤dat’ın dıflına çıkar, yol ke-
narında yafllı bir zatın hurma fidanı dikmekte oldu¤unu görür. Yafllı bir
adamın hâlâ fidan dikmeye u¤raflmasını biraz garip bularak sorar:

- Baba, ne yapıyorsun; bu yafltan sonra fidan mı dikiyorsun? 

- Evet o¤ul, görüyorsun ya hurma fidanı dikiyorum.

- Peki, dikti¤in bu hurmalar kaç senede meyve verecek dersin?

- Hiç belli olmaz o¤ul; befl senede, on senede, hatta yirmi senede an-
cak meyve verenler de olur.

- Demek ki dikti¤in hurmaların meyvesini yemen, biraz flüpheli.
Mademki sen hayatta iken meyve vermeyecek, o halde bu zahmet-
leri neden çekiyor; meyvesini yiyemeyece¤in fidanların meflakka-
tine neden katlanıyorsun?  ‹htiyar bu defa flu cevabı verir:

- O¤ul, bizden evvelkiler dikip gitmifller, biz onların dikti¤i fidan-
ların meyvesini yedik. fiimdi ise sıra bize geldi, biz de dikelim de
bizden sonra gelenler yesinler. Yafllı adamın cevabı hofluna giden
Harun Reflid: 

“-Al baba, güzel konufltun” der, kendisine bir kese dolusu altın atar.
Altın dolu keseyi havada kapan ihtiyar: 

“-Allah’a hamd ederim ki, baflkalarının dikti¤i fidanlar senelerce
sonra meyve verdikleri halde, benim diktiklerim iflte bu anda
meyvesini verdi” der.  Harun Reflid, bu söze de hayran olur; ihti-
yara bir kese dolusu altın daha atar. Aksakallı zat, bu sefer de flöy-
le söylenir: 

“-Allah’ıma flükrolsun ki, baflkalarının dikti¤i fidanlar senede ancak
bir defa meyve verdi¤i halde, benimkiler iki defa meyve verdiler.”



Halife, ihtiyarın bu sözüne de hayran kalır ve tekrar çıkardı¤ı bir
kese altını daha atarak, yanındaki vezirine:

“-Burada daha fazla konuflmayalım, yoksa bu ihtiyar bizde para
bırakmayacak” diyerek oradan hızla uzaklaflır.

Diyanet-Sen kuruldu¤unda ve yasada yerini almaya çalıfltı¤ında
bazıları bize padiflahın sorusu gibi sorular soruyordu: ‘Din görevlisinin

sendikası olur mu? Sendika kuracaksınız da ne olacak?’ Ama görüldü
ki sendika kurmakla çok hayırlı bir hizmet yapılmıfl oldu. Çünkü yirmi
yılda yapılamayanları yetkili oldu¤umuz 5 yılda yaptık.

Yetkili Oldu¤umuz Dönemdeki Kazanımlar

1- Vekil ‹mamlar Asalete Geçirildi 

Yetkili oldu¤umuz dönemdeki en önemli sorunlardan biri vekil
imamlar sorunu idi. Sayıları on binleri aflan imamlar büyük bir ma¤du-
riyet ve belirsizlik içindeydiler.  Ücretlerin yetersizli¤inin yanında gele-
ceklerinin belirsizli¤i onları ve ailelerini çok zor durumda bırakmıfltı.
Askere gidemiyorlardı. Çünkü asker dönüflü görevlerine dönemeyecek-
lerdi. Evlenemiyorlardı. Çünkü görev garantileri yoktu.

Bütün bu olumsuzluklara ra¤men görevlerini de en iyi flekilde yap-
ma gayreti içinde olan bu kardefllerimizin asalete geçirilmeleri için ka-
muoyu oluflturma gayretlerimiz, Meclis içi ve dıflı demeden birçok te-
maslarımız oldu. Ve neticede 12.500 vekil imam asalete geçti. 

2-Ücretler ‹yilefltirildi

Ücretlerde ciddi iyilefltirmeler oldu. 1965 yılında 657 sayılı DMK
ile maafla ve memur haklarına kavuflan din görevlileri, maafl sırala-
masında maalesef en alt düzeyde idiler. Sendikamızın yetkili oldu¤u dö-
nemde en alt düzeyde maafl almaktan kurtuldular.  
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2004‘te 600–650 YTL arasında olan ücretler 2008’de 1.300 YTL’nin
üzerine çıkmıfltır. Bu % 100 civarında bir iyilefltirme demektir. 

3- Diyanet’e 30 Binden Fazla Personel Alımı Yapıldı 

Son dört yılda Diyanet ‹flleri Baflkanlı¤ı’nın ihtiyacı olan personel
alımında ciddi artıfllar oldu. Afla¤ı yukarı 35 bin personel alımı gerçek-
lefltirildi. Buna ra¤men yaklaflık üç bin camide din görevlisi yok. Halk
diflinden, tırna¤ından artırıyor, ihtiyaç duydu¤u camiyi yapıyor. Devlet
oraya bir imam gönderemiyorsa bu önemli bir eksikliktir. Bunu din hiz-
metinin ihmali, vatandafla haksızlık ve aynı zamanda kaynak israfı olarak
de¤erlendiriyoruz.

Kadroların bofl olmasının getirdi¤i sorunlar din görevlisinden çok
halkımız ve devletimiz için sıkıntı do¤urmaktadır. Bu ülkede çok yakın
geçmiflte “Hizbullah” örne¤i ile çok büyük sıkıntı yaflandı. Bu sıkıntının
en önemli sebebi bofl kadrolardı. Ne çabuk unutuldu. Ülkemizde benzer
sıkıntıların yaflanmasından endifle ediyoruz.  

2001 yılında 20 bin kadro isteyen Diyanet’e sadece 1 kadro verilme-
si dikkate alınırsa Diyanet’e bu dönemde KADRO YA⁄DI diyebiliriz.

4- Ek Ders Ücreti Alındı

Yaz kurslarının daha verimli olması için ek ders ücreti talebimiz ka-
bul gördü. Ayrıca ek ders ücretlerinin yükseltilmesi (% 40 artıfl) sa¤-
landı.

5-Fahri Hocalar Sözleflmeli Statüye Geçirildi

Yıllardır Kur’an Kursları’nda çok sayıdaki hocamız hiçbir ücret al-
madan hizmet veriyordu. Bu hem Kur’an hizmetinin ihmali, hem de ho-
calarımıza yapılan bir haksızlıktı. Biz bu yanlıfla dur dedik ve fahri hoca-
larımızın sözleflmeli statüye kavuflturulmasını istedik. ‹ste¤imiz kabul
gördü ve binlerce hocamız sözleflmeli statüye kavufltu. Bu sayede kurs ho-
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calarımız emeklerinin karflılı¤ını almıfl oldu. Kurs e¤itimine kalite gel-
mifl oldu.

6-TCK. 219. Madde Hafifletildi

Din görevlilerinin hükümet icraatları hakkında konuflmalarını ya-
saklayan ve üç yıla kadar hapis cezası getiren bu maddenin kaldırılması
yönünde giriflimlerimiz sonucu madde kaldırılmadı ancak ceza hafifleti-
lerek tecil edilebilir ve paraya çevrilebilir hale getirildi.

Hiçbir kamu görevlisine getirilmeyen bu yasa¤ın din görevlilerine
getirilmesi hukukun temel ilkelerinden olan ve anayasamızın 10. madde-
sinde ifadesini bulan eflitlik ilkesine açık seçik bir flekilde aykırıdır. 

7-Asılsız fiikâyetlere Son  

Din görevlilerinin asılsız ve mesnetsiz flikâyetlere maruz kalmaması
için Dilekçe Kanunu’nun uygulanmasını istedik. ‹simsiz, imzasız flikâ-
yetlerin, 3071 s. Dilekçe Kanunu‘nun 4 ve 6. maddeleri uyarınca iflleme
konulmamasını istedik.

Çünkü flikâyetlerde; 3071 s. Dilekçe Kanunu 4. maddesi uyarınca
“Yetkili makamlara verilen veya gönderilen dilekçelerde, dilekçe sahibi-
nin adı-soyadı ve imzası ile ifl veya ikametgâh adresinin bulunması ge-
rekir.” ve aynı kanunun 6. maddesi;  “Bu flartları taflımayan dilekçeler
incelenmez.” hükümlerine göre ifllem yapılması gerekir. 15

Kamu görevlilerinin asılsız isnat ve iftiralara karflı korunması için
DMK 25.  maddesinin uygulanması;  kamu görevlilerinin isnat ve iftirala-
ra karflı korunması için 657 s. DMK ‘nun 25. maddesi ‘Devlet memurları
hakkındaki ihbar ve flikâyetler, garaz veya mücerret hakaret için, uydur-
ma bir suç isnadı suretiyle yapıldı¤ı ve soruflturma veya yargılamanın ta-
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bi oldu¤u kanuni ifllem sonucunda bu isnat sabit olmadı¤ı takdirde,
merkezde bu memurun en büyük amiri, illerde valiler, isnatta bulunan-
lar hakkında kamu davası açılmasını Cumhuriyet Savcılı¤ı’ndan ister-
ler.’ hükmünün uygulanmasın› gündeme getirdik. 16

ASILSIZ ‹SNAT VE ‹FT‹RALARA KARfiI KORUMA

‘Kol kırılır, yen içinde kalır’ fleklinde bir anlayıflın hâkim oldu¤u
toplumlarda bu anlayıflın hukuksuzlu¤u da beraberinde getirdi¤ini hepi-
miz görüyor, yaflıyor ve duyuyoruz.  Belki bu yanlıfl anlayıflı yıkmak için
veya baflka nedenlerle her flikâyet ve baflvurunun iflleme alınmasına ilifl-
kin yaygın bir uygulama görüyoruz. Tabi ki bunun da do¤ru oldu¤unu
savunmak mümkün de¤ildir. 

‹flleme konulacak ve konulmayacak dilekçe, ihbar ve flikâyetler
vardır. Bir dilekçenin iflleme konulması için Dilekçe Kanunu’nun 4 ve 6.
maddesine uygun olması gerekir. Dilekçe Kanunu’na uygun olmayan di-
lekçeler iflleme alınamaz. 

Bunun yanında devlet memurları hakkındaki ihbar ve flikâyetlerin
uydurma bir suç isnadı suretiyle yapıldı¤ı soruflturma sonucu an-
laflıldı¤ında asılsız isnatta bulunanlar hakkında 657 s. Devlet Memurları
Kanunu’nun 25.  maddesi ve 4483 sayılı Yasa’nın 15. maddesi gere¤i ka-
mu davası açılır.

Bu gün sadece din görevlilerine de¤il tüm kamu görevlilerine flöyle
bir ricada bulunsak ve ‘Herkes bulundu¤u ilde idarenin memurunu ko-
rumak için yaptı¤ı kaç baflvuru var?’ fleklinde sorsak kaç örnek uygula-
ma buluruz? Belki de bu sorumuzun cevabı kocaman bir “H‹Ç” ola-
caktır. Bu bir hizmet kusurudur. 
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Hiçbir alanda kabul edilemeyece¤i gibi, memurun idarece korun-
masına iliflkin Anayasal ve yasal hükümlerin göz ardı edilip, haksız isnat
ve iftiralara karflı memurunu korumayan idareye hizmet kusurundan so-
rumluluk yüklenip cezalandırılması hukuken mümkündür. 

Bu cezalandırma sadece tazminat kapsamında de¤il, TCK kap-
samında da söz konusu olabilecektir. Zira memura hakaret ve iftira suç-
ları, yukarıda belirtildi¤i üzere resen takibi zorunlu birer suçtur. Ve ida-
renin memurunu bu konuda koruma ve memurunun hakkını arama yü-
kümlülü¤ü bulunmaktadır. 

Dilekçe Hakkı  

Anayasamızın, dilekçe hakkını düzenleyen 74. maddesinde;

‘Vatandafllar, kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve flikâyetleri
hakkında, yetkili makamlara ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne yazı ile
baflvurma hakkına sahiptir. Kendileriyle ilgili baflvurmaların sonucu,
dilekçe sahiplerine yazılı olarak bildirilir’ denilmektedir. Bu hakkın
kullanılma biçimi kanunla düzenlenir.

D‹LEKÇE HAKKININ KULLANILMASINA
DA‹R KANUN

Kanun Numarası: 3071

Kabul Tarihi: 1.11.1984

Yayımlandı¤ı Resmi Gazete Tarih: 10.11.1984 Sayı: 18571

Yayımlandı¤ı Düstur: Tertip: 5 Cilt: 24 Sayfa: 64

Dilekçede bulunması zorunlu flartlar

Madde 4. – (2.1.2003) Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne veya yetki-
li makamlara verilen veya gönderilen dilekçelerde, dilekçe sahibinin adı-
soyadı ve imzası ile ifl veya ikametgâh adresinin bulunması gerekir. 
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Gönderilen makamda hata:                                                    

Madde 5. – Dilekçe, konusuyla ilgili olmayan bir idari makama ve-
rilmesi durumunda, bu makam tarafından yetkili idari makama gönderi-
lir ve ayrıca dilekçe sahibine de bilgi verilir.                                          

‹ncelenemeyecek dilekçeler:                                                 

Madde 6. – Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne veya yetkili makamla-
ra verilen veya gönderilen dilekçelerden;    

a) Belli bir konuyu ihtiva etmeyenler,
b) Yargı mercilerinin görevine giren konularla ilgili olanlar,
c) 4 üncü maddede gösterilen flartlardan herhangi birini taflımayanlar,

‹ncelenemezler.                                                              

Dilekçenin incelenmesi ve sonucunun bildirilmesi: 

Madde 7. – (2.1.2003) Türk vatandafllarının ve Türkiye’de ikamet
eden yabancıların kendileri ve kamu ile ilgili dilek ve flikâyetleri konu-
sunda yetkili makamlara yaptıkları baflvuruların sonucu veya yapılmakta
olan ifllemin safahatı hakkında dilekçe sahiplerine en geç otuz gün için-
de gerekçeli olarak cevap verilir. ‹fllem safahatının duyurulması halinde
alınan sonuç ayrıca bildirilir. 

MEMURLAR VE D‹⁄ER KAMU GÖREVL‹LER‹N‹N
YARGILANMASI HAKKINDA KANUN 

Kanun Numarası: 4483 

Kabul Tarihi: 2.12.1999 

Yayımlandı¤ı Resmi Gazete: Tarih: 4.12.1999 Sayı: 23896 

Yayımlandı¤ı Düstur: Tertip: 5, Cilt: 39, Sayfa: 

Cumhuriyet Baflsavcılı¤ı’nca re’sen dava açılacak haller 
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Madde 15 - Memurlar ve di¤er kamu görevlileri hakkındaki ihbar ve
flikâyetlerin garaz, kin veya mücerret hakaret için uydurma bir suç isnadı
suretiyle yapıldı¤ı hazırlık soruflturması sonucunda anlaflılır veya yargıla-
ma sonucunda sabit olursa haksız isnatta bulunanlar hakkında yetkili ve
görevli Cumhuriyet Baflsavcılı¤ı’nca re’sen soruflturmaya geçilir. 

Memurlar ve di¤er kamu görevlilerinin yukarıdaki fıkrada belirtilen
durumlarda kamu davası açılması için Cumhuriyet Baflsavcılı¤ı’na bafl-
vurma ve haksız isnatta bulunanlar hakkında genel hükümlere göre taz-
minat davası açma hakları saklıdır. 

DEVLET MEMURLARI KANUNU 

Kanun Numarası: 657  

Kabul Tarihi: 14.7.1965    

Yayımlandı¤ı Resmi Gazete Tarih: 23.7.1965 Sayı: 12056     

Yayımlandı¤ı Düstur: Tertip: 5 Cilt: 4 Sayfa: 3044

‹snat ve iftiralara karflı koruma:

Madde 25 – Devlet memurları hakkındaki ihbar ve flikâyetler, garaz
veya mücerret hakaret için, uydurma bir suç isnadı suretiyle yapıldı¤ı ve
soruflturma veya yargılamanın tabi oldu¤u kanuni ifllem sonucunda bu
isnat sabit olmadı¤ı takdirde, merkezde bu memurun en büyük amiri, il-
lerde valiler, isnatta bulunanlar hakkında kamu davası açılmasını Cum-
huriyet Savcılı¤ı’ndan isterler.

8- Ek Gösterge Yasa Tasla¤ında 3000’e çıkarıldı

18.05.1994 tarih ve 527 sayılı KHK’nin 3. maddesi ile 657 sayılı
Yasa’nın ek 1 sayılı cetveli ile belirlenen kıstasa göre hizmet sınıflarının
ek göstergeleri flöyledir:

Genel ‹dare Hizmetleri 8000, Teknik Hizmetler 3600, Sa¤lık Hiz-
metleri 3600, E¤itim Ö¤retim Hizmetleri 3000, Avukatlık Hizmetleri
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3000, Emniyet Hizmetleri 7000, Mülki ‹dare Amirli¤i 7600, Din Hiz-
metleri 2200.  

Din görevlilerinin aleyhine olan bu durumun düzeltilmeli ve din gö-
revlilerinin ek göstergelerinin E¤itim Sosyal Hizmetler gibi 3600 veya
Ö¤retim Hizmetleri gibi 3000 olması sa¤lanmalıdır.

Ek gösterge di¤er kurumlarda 3000 ve daha üstü iken Diyanet’te
2200’dür. Din hizmeti maddi, sosyal ve kültürel hizmetlerin üstündedir.
Halkın birinci de¤eri ve üst kimli¤i olan din hizmetinin en alt gösterge-
ye tabi tutulması önemli bir haksızlıktır.  

Teflkilat Yasa Tasla¤ı’nın yasalaflması ile ek din görevlilerine uygula-
nan 2.200 ek gösterge 3000‘e çıkarılacak ve yıllardır süren bu haksızlık
giderilecektir.

9- Cami Temizlikleri Mahalli ‹darelerce Yapılmaya Bafllandı

Camilerin iç ve dıfl temizliklerinden, hatta tuvalet temizliklerinden
imamlar sorumlu tutulmaktadır. Bu çok onur kırıcı bir sorumluluktur.
Sendikamız cami temizliklerinin mahalli idarelerce yapılmasını istemek-
tedir. Birçok il ve ilçede bizim bu ça¤rımız üzerine bu hizmet mahalli
idarelerce verilmeye bafllandı¤ını memnuniyetle görüyoruz. 

10- Camilere Lojman Yapımı Baflladı

Cami hizmetleri mesai mefhumuna uymayan hizmetlerdendir. Cami
görevlilerinin sabah namazı için sabah saat 04.00’te, yatsı namazı için ise
gece 23.00’de görevinde olması zorunlulu¤u vardır. Bu vakitlerde görev-
de olmak ve cami hizmetini aksatmadan yerine getirmek ancak yakın bir
evde oturmakla mümkündür. Aksi halde cami hizmetlerinin aksatılma-
dan sa¤lıklı yürütülmesi mümkün de¤ildir. Ayrıca bu saatlerde göreve
gidilmesi ve eve dönülmesi can güvenli¤i açısından da ciddi tehlike
taflımaktadır. 
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Görüldü¤ü gibi cami lojmanı cami hizmetinin mütemmimi, olmaz-
sa olmazıdır. Cami hizmetlerinin aksamadan sa¤lıklı yürütülmesi ve is-
tenen verimin alınması için din görevlilerine cami lojmanı temin edilme-
lidir. Diyanet ‹flleri Baflkanlı¤ı bu soruna talebimiz üzerine el atmıfltır. 

11-Herkes Hacca Görevli Gitmeli 

Diyanet’te görev yapan herkesin en az bir kez hacca görevli olarak
gitmesi gerekti¤ini defaatle dile getirdik. Görevli gidifle sınırlama geti-
rilmesi ve tecrübesiz görevli oranının % 80’e çıkarılması ile bunun yolu
büyük ölçüde açılmıfl oldu.

12- Efllere Hac ‹mkânı

Hacca görevli gidenlerin efllerini de götürmelerine imkân sa¤lan-
masını istedik. Efllerin hac için müracaat ve kayıt ifllemlerini yaptırmıfl
olmaları flartı ile bu imkân da sa¤landı. 

13-  Cami Meflrutaları Sorununa Çözüm

Özellikle ‹stanbul baflta olmak üzere birçok vilayette cami meflruta-
larında oturan din görevlileri Vakıflar ‹daresi tarafından iflgalci olarak
mahkemeye veriliyor ve ma¤dur ediliyordu. Bu haksızlı¤ın giderilmesi
için sendika olarak yaptı¤ımız giriflimler sonucu Vakıflar Genel Müdür-
lü¤ü, Diyanet ‹flleri Baflkanlı¤ı ve Sendikamız bir araya gelerek cami
meflrutalarının Diyanet ‹flleri Baflkanlı¤ı’na tahsisi ve tahsis bedelinin de
Diyanet Vakfı tarafından ödenmesi kararlafltırılmıfltı.

Ancak daha sonradan bu bedeli yüksek bulan Diyanet ‹flleri Bafl-
kanlı¤ı sorunu çözümsüz bıraktı.

14- Tayin Furyası Durduruldu 

Baflkanlık Merkez Teflkilatı’nda 15–20 yıl hatta daha fazla aynı yer-
de çalıflanlar, din görevlisinin aynı yerde 10 yıldan fazla durmasının do¤-
ru olmadı¤ını ileri sürüyor ve aynı yerde duran su misali kokaca¤ını id-



dia ediyorlardı. Bu amaçla hazırlanıp yayınlanan genelgeyi uygulamaya
koymaya çalıflıyorlardı.

Din görevlilerinin keyfi olarak yer de¤ifltirmelerini getirecek olan bu
genelge tepkilerimiz üzerine geri çekildi.

15- Diplomalardaki fierh Kald›r›ld› 

‹lahiyat ön lisans diplomalar›na YÖK taraf›ndan konan ‘bu diploma
Diyanet’ten baflka yerde geçmez’ flerhi baflvurumuz üzerine YÖK
taraf›ndan kald›r›ld›. 

16- Katsay› Engeline Son Verildi 

YÖK Baflkan› ile yap›lan görüflmede meslek lisesi mezunlar›na uygu-
lanan katsay› engelinin de art›k kald›r›lmas› gerekti¤ini dile getirdik. Bu
konuda söz ald›k ve YÖK 2010 itibariyle katsay› engelini kald›rd›.

Ayrıca yetkili sendika olarak toplu görüflme masasında imza altına
alınan önemli kazanımlar da var. Bunlara burada yer veremedik.

Bunlar sendikal kazanımlardan sadece birkaç örnektir. Arzumuz
yapılanların takdir, yapılmayanların takip edilmesidir. Bilelim ki, insan-
ları yaptıkları dolayısıyla takdir etmek, yapılmayanları yapmaya en iyi
teflviktir. 

Diyanet-Sen bu hizmetleri neticesi her yıl üye sayısı artıyor ve her yıl
yetkili oluyor. Giderek artan bu ilgi ve güvene layık olmaya çalıflıyoruz.
Gayret bizden muvaffakıyet Allah’tandır. 
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Bölüm - V

FARKLI B‹R BAKIfi
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ÖMÜR B‹TER AMA SORUNLAR B‹TMEZ  

Ailede, çevrede, ülkede, bölgede ve dünyada sorunlar hep vardı. Var
olmaya da devam edecektir. fioförlerin dilinde ‘Ömür biter yol bitmez!’
diye bir söz var ya aynen öyle ‘Ömür biter ama dertler ve sorunlar bit-
mez.’ Kimsenin ömrü bütün sorunlarını çözmeye yetmemifltir. Ancak
önemli olan sorunların varlı¤ı de¤il, sorunlara karflı nasıl tavır ala-
ca¤ımızdır. Sorunlar karflısında alaca¤ımız tavır sorunları çözebilir veya
çözülmez hale getirir.

a) Sorunlar görmezden gelinemez  

Onun için sendika olarak var olan sorunu görmek ve çözmeye
çalıflmak zorundayız. Hangi koflullar içinde çözülecekse onu bulmaya,
onu görmeye ve sorunu çözmeye talip olmalıyız. 

b) Toplantılar a¤lama duvarı de¤ildir

Bir araya geldi¤imiz toplantılarda sorunları tek tek, alt alta sırala-
mamızın birbirimizi ümitsizli¤e sürüklemekten baflka bir yararı yoktur.
‹nsanlara ümit aflılamak ve sorunların çözümü için her zaman ümitli ol-
mak gerekir. Birilerini sürekli hedef tahtasına oturtmak ve suçlu aramak
çözüm de¤ildir. Meflhurdur; ‘Karanlı¤a küfretme. Bir mum da sen yak’
demifller.  

c) “Su-i misal emsal olmaz”  

Biliyorsunuz Mecelle’de ‘Su-i misal emsal olmaz’ diye bir madde
vardır. Bir veya birkaç sorunu misal verip öne çıkararak var olan güzel-
likleri örtmek do¤ru de¤ildir. Bir insanın yanlıflını örnek gösterip herke-
si kötülemek, bir yanlıflı örnek gösterip her fleyi kötü göstermek do¤ru
de¤ildir. Barda¤ın dolu ve bofl tarafına birlikte bakmak lazımdır. Hesap
gününde iyi amellerle, kötü ameller tartılacak ve iyilikleri fazla gelen iyi-
lerden olacak ve kurtulacaktır. ‹nsanların ve olayların iyi ve kötü yan-
larını birlikte ele alırsak daha do¤ru yapmıfl oluruz.  



d) Sorunları baflkasına havale etmenin bir faydası yoktur

Çözüm için herkes sorumluluk almalı ve elini taflın altına koy-
malıdır. Yöneticisi ve üyesi ile sendika çatısı altında güç birli¤i olufltur-
mak ve çözümü birlikte bulmak gerekir. Sorunun çözümünde taraf ol-
mak gerekir. ‘Sorunun çözümünde taraf olmayanlar, sorunun bizatihi
parçası olurlar’ diyor John F. Kennedy.

e) Baflkalarının sorunlarını da görmek gerekir

Sadece bizim de¤il bizim dıflımızdakilerin de sorunları vardır. ‹flsiz-
lerin, asgari ücretle ifl bulup çalıflanların, sokak çocuklarının ve
kadınların sorunları vardır. Sürekli bizden yukarı olanlara bakıp bizden
afla¤ı olanları hiç görmezsek barda¤ın dolu tarafını görmemiz mümkün
de¤ildir. 

f) Sorunu bugün, mutlaka, hemen, flimdi çözmek bofl bir iddiadır

Sorunu olanlar sorunun bir an önce çözülmesini isterler. Ama bu çok
kere mümkün olmaz ve insanları umutsuzlu¤a, hayal kırıklı¤ına sürük-
lemekten baflka bir sonucu yoktur. Sorunları tabir-i caizse boy sırasına
göre, ehemi mühime tercih ederek sıralamak ve kısa vadeli ve uzun vade-
li çözümler üretilmelidir. 

SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ ‹Ç‹N ‹K‹ ESAS

Biz sorunların sürmesinden de¤il bir an önce çözümünden yanayız.
Onun için sorunların çözümü için en sa¤lıklı yolu bulmalı ve o yoldan so-
runları çözmeliyiz. Sorunların çözümüne hizmet etmeyen yolda yürümek,
sorunlar üzerinden flahsi prim yapmak isteyenlerin ifli olabilir.  Sorunların
çözümünde biz; ‘Kavga de¤il diyalog, teslimiyet de¤il iflbirli¤i’ diyoruz.   

1- Kavga De¤il Diyalog

Sorunların en kolay çözümü kalbe girilmekle bafllar. Ve hiçbir kalbe
kapı kırılarak girilmez. Onun için sendikalar geleneksel ‘istemezük’ yak-
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laflımını, her ifle karflı çıkma anlayıflını terk etmeli; sosyal ve ekonomik
hak ve menfaatleri koruma ve iyilefltirme yanında, hizmette verim ve ka-
litenin artması yönünde stratejiler gelifltirmelidir. Sözlerimizin baflında
Yunus Emre’den bir mısra aktarmıfltık; ‘Söz ola kese savaflı / Söz ola kes-

tire baflı.’

Üslûb-i Beyân Aynıyla ‹nsan

Eskiler; ‘Üslûb-i beyân aynıyla insandır’ derler. Bir insanın insanlı¤ı
(kiflili¤i, karakteri, de¤eri) konuflmasına ve konuflmasında tercih etti¤i
üslûba (ifade tarzına) yansır, onu orada görebilirsiniz. Üslup sorunların
çözümünde çok önemlidir. fiöyle bir hikâye anlatılır; 

Kral gece rüyasında difllerinin tümünün döküldü¤ünü görür ve sa-
bahleyin bu rüyasının yorumlanmasını ister. Sabah olunca rüyasını yo-
rumlaması için tabirci ça¤ırılır. Rüya tabircisi eflinin ve çocuklarının
kendisinden önce ölece¤ini söyler. Kral bu tabircinin kellesini vurdurur. 

Baflka bir tabirci gelir. Kralın rüyasını dinler ve biraz düflündükten
sonra yoruma bafllar; ‘Kralım Allah size o kadar uzun ömür verdi ki, o

kadar çok yaflayacaksınız ki eflinizin ve çocuklarınızın ölümünü bile

göreceksiniz.’ Kral bu tabirciyi ödüllendirir. Dikkat edin yorum aynı, fa-
kat üslup farklı. Birinde kelle kesiliyor, di¤erinde ödül alınıyor. 

Ne Kadar Kavgacı ‹sek O Kadar Üstün müyüz?

‹nsan aslında sosyal bir varlıktır. Ancak, hemen her fleyden kavga
çıkarmada çok mahir olanlar da var. ‘Ne kadar kavgacı isek, ne kadar se-

simizi yükseltirsek, o kadar üstün ve baflarılı görünürüz’ düflüncesinde
olanlar var. 

Oysa örnek insan Hz. Muhammed’in ümmeti olan bizler aramızda
olumlu iletiflim kurmak ve yafladı¤ımız toplumda çekiflme de¤il, diyalog
ve iflbirli¤ini sa¤layarak, ifl ve çalıflma hayatını cehenneme de¤il cennete
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çevirmek ve iflin tadını çıkarmak için gayretli olmamız ve ‘Çekiflirseniz

gücünüz gider’ ilahi uyarısını unutmamamız lazımdır. fiu bir gerçektir
ki, hiçbir tartıflma ve çekiflme ‘Sen haklısın’ diye bitmez. 

Peygamberimiz (a.s) güçlü oldu¤u halde kavgayı, savaflı de¤il  ‘Ve-
sulhu hayrun’ buyurarak, barıflı seçmifltir. Barıfla, uzlaflıya önem veren
Peygamberimiz (a.s) ‘Müslüman çevresiyle geçimli ve kendisiyle geçinen
insandır’ diye tarif etmifltir. 

Uzlaflma kavramı bizim için çok önemli ve gereklidir. Çünkü ait ol-
du¤umuz kültür uzlaflmayı ve barıflı savunmaktadır. Bu nedenle teslimi-
yetçi ve güdümlü de¤il adaletli bir uzlaflmayı sonuna kadar savunuruz.

2- Teslimiyet De¤il ‹flbirli¤i  

Karflılıklı bilek güreflinin, güç gösterisinin yapıldı¤ı, kasların,
pazıların sürece hâkim oldu¤u, masaya yumruk vuranın dedi¤inin oldu-
¤u anlayıfl artık ça¤dıflı bir anlayıfltır. 

Bu gün artık kavga yerine akıl ve bilgi, adaletli bir uzlaflma yolu se-
çilmeli ve idare ile kompleksiz bir biçimde iliflkiler gelifltirilmelidir.
Çünkü do¤rulara yoldafl hatta destek olmak, yanlıfllara da engel olmak
sorumlulu¤umuz vardır. ‹dareyi do¤rularda yüreklendirmek, göremedik-
leri yanlıfllarını ifade etmek yükümlülü¤ümüz var. ‘Emr-i bi’l ma’ruf ve
nehy-i ani’l münker’ budur.

Sendikacılık Her fieye Muhalif Olmak mıdır?

‘Sendikacılık muhalif olmaktır’ diyenler ve sendikayı ebedi muhale-
fet örgütü olarak tarif edenler, eskilerin ifadesi ile ‘halif tu’raf’ yani ‘Mu-
halif ol, meflhur ol’ anlayıflında olanlardır. Ama biz flöhret de¤il hizmet
erleriyiz. Onun için her fleye muhalif olmayız. Sadece yanlıfla ve
haksızlı¤a muhalif oluruz ama do¤runun ve iyinin her zaman yanında
oluruz. Bu yaradılıfl gere¤imizdir. 
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Sürekli Tenkit Demokrasi Gere¤i mi? 

Tenkide alıflık olanlar bunu demokrasi adına yaptı¤ını söylerler.
Ama herkesi tenkit edenlerin tenkit edilmeye hiç mi hiç tahammülleri
yoktur. Hani tenkit demokrasi gere¤i idi. Kendinin tenkit edilmesine ta-
hammül edemeyenlerin sıra tenkit etmeye gelince ölçülü ve insaflı
olanını bulmak çok zor, hatta imkânsızdır. 

‘Sana yapılmasından hofllanmadı¤ın fleyi sen de baflkasına yapma’
diyor Hz. ‹sa (a.s). Peygamberimiz (a.s) da ‘Kendin için sevip istedi¤in
bir fleyi din kardeflin için sevip istemedikçe, kendin için sevip istemedi-
¤in fleyi din kardeflin için de istemedikçe tam iman etmifl olamazsın’
fleklinde bir hadisi vardır. 

Bu imanın ve ‹slam’ın gere¤idir. Ancak, ço¤u kere hüsn-ü zan yeri-
ne su-i zan tercih ediliyor. Muhatabımızı yüz konudan doksan dokuzun-
da be¤enip bir noktada be¤enmezsek o birle onu mahkûm ediyoruz. On
bin hastayı tedavi edip iyilefltiren ama bir hastası elinde kalan doktora
katil doktor yaftasını hemen vuruyoruz.

En gerideki adamın bu konuyla ilgili misalini vermek istiyorum. “O
sabah acelem yoktu. Tramvaydan indim, yavafl yavafl adımlarla etrafı iz-
leyerek yürümeye baflladım. Bu esnada gözüme önümde yürüyen ve be-
nimle birlikte tramvaydan inen üç kifli takıldı. En öndeki sanki ar-
kasından biri kovalıyormufl gibi hızlı adımlarla yürüyordu. Arkasından
gideni bir hayli geride bırakmıfltı. Kendi kendime: ‘Bu adam hayatta
mutlaka baflarılı olur’ diye düflündüm. Onun arkasından giden kifli sakin
adımlarla ilerliyordu. ’Belki bu adam da bir fleyler baflarabilir.’ diye
mırıldandım. En arkadan giden ise sanki nereye gidece¤ini bilmiyormufl
gibi sallana sallana ve etrafı seyrederek yürüyordu. Onun içinse; ‘‹flte!’ de-
dim. ‘Hayatta hiç bir fleye yaramayacak bir serseri’  derken aklıma bir fley
geldi. Ben bu adamların her üçünün de gerisindeydim!”
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Evet, baflkalarının hali ile u¤raflan kendi halini göremez. Baflkalarının
kusurunu arafltırmak, insanı kendi kusurlarını görmekten alıkoyan çok
çirkin bir hastalıktır.

Kusur Arayan Göz Maharet Görmez

Hemen herkesi acı acı sorgulayanlar kesinlikle maharet görmez. Bun-
lar ‹slam terbiyesinden ve demokrasi kültüründen mahrum kimselerdir.
Oysa yapılan hizmetleri ve iyilikleri görmemek ve takdir etmemek en ha-
fifinden nankörlüktür. Afla¤ıdaki misal sürekli kusur arayanların kesinlik-
le maharet görmediklerini çok güzel flekilde ortaya koymaktadır.

Bir derviflin de her yaptı¤ını tenkit edenler varmıfl. Bir gün derviflin
büyük bir nehirde yürüdü¤ünü görürler. Hemen muhalifleri ça¤ırırlar.
Muhalifler bu sefer: ‘Bakın bakın dervifliniz yüzme bile bilmiyor.’ deme-
ye bafllarlar.

Bir di¤er misalimizde merkezi bir camide görev almak isteyen bir
din görevlisi var. Mülakata alınan hoca efendiye kaç sayfa ezberinin oldu-
¤u sorulur. O da 20 sayfa ezberinin oldu¤unu söyler. Karflısındaki, ‘20
sayfa ile hocalık mı olur?’ diye çıkıflmaya bafllayınca hoca: ‘Efendim, Hz.
Âdem (a.s) 10 sayfa ile yıllarca Peygamberlik yaptı ya’ cevabını verir.    

Takdir ‹yileri Yüreklendirmek ve Cesaretlendirmektir

Bilindi¤i gibi ‘Marifet iltifata tabidir.’ Takdir etmek teflvik etmek-
tir, yüreklendirmektir. Ancak be¤enimizi, takdirimizi dile getirmenin
do¤ru görülmedi¤i bir kültüre sahibiz. 

Evet, be¤enimizi, takdirimizi dile getirmenin do¤ru olmadı¤ı gibi
bir kültüre sahibiz. Maalesef yüre¤imizdeki sevgiyi dile getirmek, takdi-
rimizi ifade etmek konusunda yeterince rahat de¤iliz. Bu belki yetiflme
tarzımızla alakalı bir konu. Be¤enimizi, takdirimizi dile getirmenin do¤-
ru olmadı¤ı ya¤cılık, daha do¤rusu yalancılık gibi görüldü¤ü bir kültü-
re sahibiz. 
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‹nsanları takdir etmenin, baflarıları tebrik etmenin iyi ifller, güzel
çalıflmalara hız verece¤ini yeni ve güzel geliflmelere sebep olaca¤ını her
nedense hep ıskalarız, ‘Marifet iltifata tabidir’ gerçe¤ini unuturuz. Daha
da kötüsü be¤enisini çok rahat dile getiremeyen bizler en küçük hatayı
görme ve hemen uyarı, azar hatta mümkünse cezalandırma konusunda
çok rahatız. 

Oysa olaylara her zaman olumlu bakmayı ö¤renmeli, iyiyi görmeli,
baflarıyı takdir etmeli ve sevdi¤imizi söylemeliyiz. Peygamberimiz (a.s);
köpek leflini görüp burnunu tutan sahabilerine dönerek; ‘Baksanıza ne
güzel diflleri var’ demifltir. Köpek ölüsünde bile difl güzelli¤ini gören bir
peygamberin ümmetinin iyili¤e ve güzelliklere kör olması, nankör ol-
ması acı de¤il mi? Bunun için insanlar sa¤lıklarında de¤il öldüklerinde
daha çok takdir edilirler. 

Olayı bilirsiniz. Nasrettin Hoca bir gün dostlarına; “Herkes ölecek
biliyoruz. Ben de ölece¤im. Benim cenaze namazımdan sonra hoca
efendi size ‘Nasıl bilirsiniz?’ diye soracak. Bu soruya ne cevap verecek-
siniz?” Dostları; ‘Aman hocam, nasıl cevap verebiliriz ki? Tabii ki iyi
biliriz diyece¤iz’ derler. Bunun üzerine hoca efendi; ‘Yahu dostlar, ma-
dem öldü¤ümde iyi biliriz diyeceksiniz. Bunu ben yaflarken yüzüme
karflı söylesenize’ der.

Nasrettin Hocamızın yukarıdaki misale iflaret etti¤i bu önemli ger-
çe¤i hepimiz göz ardı ediyoruz. Maalesef yüre¤imizdeki sevgiyi dile ge-
tirmek, takdirimizi ifade etmek konusunda yeterince rahat de¤iliz. Bu
durumu ya¤cılık olarak görüp, gösterenler var.   

ÜLKEMIZDE GÜZEL ‹fiLER DE OLUYOR 

Kendi aile çevremize, komflularımıza, ifl ortamlarına, ekonomik im-
kânlara ve hayat standartlarındaki geliflmelere beraberce bakalım. Bu gü-
nümüzü geçti¤imiz 15- 20 yılla bir kıyaslayalım. Ülkemizdeki geliflme-

101‘hıl’fül fudul’dan günümüze
Sivil Toplum ve Sendika



leri, her alanda iyiye gidifli görmemek insafsızlık olur diye düflünüyorum. 

Evet, karflılafltı¤ımız olumsuzluklara ra¤men ülkemizde güzel ifller
de oluyor. Onun için ümitsizli¤e yol açacak flekilde sadece olumsuzluk-
ları, baflka bir ifade ile sadece barda¤ın bofl tarafını görüp, göstermek
do¤ru bir yaklaflım de¤ildir. M. Akif; ‘ Yeis öyle bir bataklıktır ki, düfler-
sen bo¤ulursun’ diye bizi uyarıyor. Ye’se düflmeyelim, çevremize ümit-
sizlik yaymayalım. Bunu felaket tellalları ve yıkım ekipleri fazlası ile za-
ten yapıyor.       

Ülkemizde elbette çok büyük güzellikler mevcuttur. Biz burada bu
güzelliklerin sadece bir kaçını örnek olarak sizinle paylaflmak istiyoruz.

1- Diyanet ‹flleri Baflkanlı¤ı: 100 bin personeli ile Diyanet ‹flleri Bafl-
kanlı¤ı yurt içinde en ücra köfleye kadar, yurt dıflında Kafkaslar ve
Balkanlar baflta olmak üzere birçok ülkeye din hizmeti sunuyor.

2- Gönüllü Sivil Toplum Kuruluflları Hizmet Yarıflında: Sivil top-
lum eliyle yurtlar, kurslar, pansiyonlar ve okullar yapılıyor. ‹n-
sanımıza e¤itim hizmeti sunuluyor.

3- Yardım Kuruluflları ‹flbaflında: Baflta ‹HH, Deniz Feneri, Kimse
Yok Mu ve Can Suyu olmak üzere onlarca yardım kuruluflu, yurt için-
de ve yurt dıflında do¤al afetlerde insanların yardımına kofluyor. Okul,
hastane ve ev yapıyor, gıda, giyecek ve yiyecek yardımı sunuyor.

4- Dünyanın 110 Ülkesinde Yüzlerce Türk Okulları Açılmıfl, E¤i-
tim Faaliyeti Sunuluyor: Dostluk, kardefllik ve insana yatırım
yapılıyor. Hiç flüphe yok ki yatırımın en güzeli insana yapılandır.
Türkiye’nin 50–100 yıl ilerisine yatırım yapılıyor.

5- Türkiye, Çevresi Dostlarla, Dostluklarla Çevrili Bir Ülke Haline
Geldi: Daha düne kadar Yunanistan, Bulgaristan, Suriye, Irak, ‹ran
ve Rusya ile düflman iken bugün hemen hepsi ile dostluklar kurul-
mufl, Türkiye bölgenin önemli bir gücü haline gelmifl, getirilmifltir.
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Allah bu hizmetlerin artarak devamını nasip etsin. Allah bu hizmet-
lere öncülük edenlerden razı olsun ve onlara muvaffakıyetler nasip etsin.

Demokrasiye Müdahaleler Var 

Ülkemizde zaman zaman gerilim alanları açılıyor. Demokratik
açılımlar, haklar,  özgürlükler ve açık toplum hala vehimlerle, korku se-
naryolarıyla engellenmek isteniyor. 

Kayıtlı, flartlı, sınırlı, sorumlu bir egemenlik anlayıflı dayatılıyor. Ya-
pay gündemlerle, siyasi alana, özünde de demokrasiye yönelik sortiler
yapılıyor. Hatta Türkiye’nin 88 yıllık demokrasi geçmifli görmezden geli-
niyor ve demokrasiye sivil ve askeri müdahaleler yapılıyor.  Bu flekilde
ayıplı ve defolu bir demokrasi anlayıflı ısrarla ve inatla sürdürülmek isteni-
yor. Bu anlayıfl demokrasinin yerleflmesini ve sa¤lıklı ifllemesini engelliyor.

Demokrasinin askıya alındı¤ı, kesintiye u¤radı¤ı, tartıflma konusu
yapıldı¤ı bütün dönemlerin ekonomik verilerini inceleyin. Bütün göster-
gelerde geriye gidildi¤i görülecektir.  Bu ülkeye, bu necip millete yazık,
günah de¤il mi? On yıllar boyunca bu geriye gidiflin bedelini millet ola-
rak hep birlikte ödedik. Bunu artık birilerinin görmesi, anlaması gereki-
yor. Sa¤ır sultan duydu, bunu birilerinin de duyması gerekiyor. 

Halk iradesi yani demokrasi olmayınca kalkınma olmuyor, milli ege-
menlik olmayınca ilerleme olmuyor, bu gerçe¤i ne zaman anlayacaklar? 

Bir tarihte Türk ve Japon yelken takımlarının yarıflması yapılır. Ja-
pon takımında bir dümenci ve sekiz kürekçi bulunur. Türk takımında ise
sekiz dümenci ve bir kürekçi bulunur. Yarıflmayı Türk takımı açık fark-
la kaybeder. 

Takımımız bir de¤erlendirme toplantısı ile yeni bir yapılanma kararı
alır ve dört dümenci, dört dümen yardımcısı ve yine bir kürekçiden
takımı oluflturur.  ‹kinci yarıflma da açık farkla kaybedilir. Takımımız bu
sefer ki de¤erlendirme toplantısında kürekçinin ifline son verir. 
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Bu misal rastgele verilmifl bir misal de¤ildir. Türk bürokrasisinde du-
rum aynen böyledir. Sekiz kifli dümende ve bir kifli kürektedir.  Dümende-
kiler: Bakan, Müsteflar, Müsteflar Yardımcısı, Genel Müdür, Genel Müdür
Yardımcısı, fief, Müdür ve Daire Amiri.  Kürekte ise sadece memur…

Bildik senaryoların yeniden uygulamaya konuldu¤u, Türkiye’nin ge-
lece¤i, milletin gelece¤i üzerine oyun kuruldu¤u günlerden geçiyoruz. 

21’inci yüzyılda, 2008 yılında, bilgi, iletiflim, internet ça¤ındayız
ama hala 100 yıl öncesinin, 1923’ün bile gerisinde olanlar var. 1945’le-
rin baskıcı, otoriter zihniyetine takılıp kalanlar var. Milleti ve milletin
de¤erlerini hor ve hakir görmeyi yaflam tarzı haline getirenler var. Dahası
demokrasiyi kendi tekellerinde görenler var. 

Birileri Türkiye’yi babalarının malı gibi görüp, toplumu istedikleri
gibi flekillendirebileceklerini zannediyor. Masanın baflına geçmifller, elle-
rinde cetvel, makas, kalem, her fleye flekil verebileceklerini, her fleyi di-
zayn edebileceklerini düflünüyorlar.

Evet, Türkiye bir yol ayrımında, bir kırılma noktasında. Bir yanda
statüko, halkın gücü ve rolünü zayıflatan bir yapı, di¤er yanda demokra-
tik açılımlar, geliflme, yenileflme, de¤iflim, dönüflüm, ça¤dafllaflma, hu-
kuk ve demokrasi var. 

Türkiye, ya düne ait takıntılarını, safralarını bir kenara bırakarak geli-
flen, ilerleyen birinci lig ülkesi olma yolunu seçerek, bu yolda ilerlemeli ya
da 3. ligde kalma yolunu tercih etmelidir. Bu yol, zümre demokrasisinin
ve güdümlü demokrasinin oldu¤u, ülke kaynaklarının belirli zümrelere
peflkefl çekildi¤i yoldur. 

Demokrasiden korkan, gerilim ve çalıflmadan rant sa¤lamak isteyen ve
huzursuzlu¤u körükleyenler, bu millete kirli senaryolar yazıyorlar. Bizler,
bu kötü senaryonun farkındayız. Oyuncusu olmayaca¤ız. Çünkü biz bu
filmleri çok gördük. 

Biz bu filmi artık seyretmek istemiyoruz…



HEP‹M‹Z AYNI GEM‹DEY‹Z

Devlet, tarihsel bir realite, befleri ve toplumsal bir zarurettir. Anar-
flizmin tahayyülünü bir kenara bırakacak olursak, devletsiz bir toplum
mümkün de¤ildir.  

Devleti bir gemiye benzetebiliriz. Hepimiz aynı gemideyiz. Asker de
bu gemide, sivil de. Hiç kimse kendini geminin aslî sahibi sayamaz ve hiç
kimse bir baflkasının düflünmesini, okumasını, yazmasını engelleyemez. 

Farklı olmanın zenginli¤i, sahil-i selamete çıkmak için en önemli ha-
zinedir. Yoksa gelecek nesiller de bugüne dair hatıraları hüzünle, acıyla
okuyacak. Sevgiden, saygıdan, hoflgörüden, tahammülden bu kadar ayrı
düflmeye gerek var mı? Farklı düflünmenin kimseye zarar vermedi¤i, üs-
telik bu kadar açık ve misali bol bir gerçe¤e dönüflmüflken, iflgüzarlık
edip nesillerin idealizme kanatlanmıfl ruhlarını öldürmenin ülkeye ne
faydası olabilir ki?

Hülasa hepimiz aynı gemideyiz. Bu geminin zarar görmemesi ve yo-
luna devam etmesi için hepimizin görev ve sorumluluklarımızı en iyi fle-
kilde yerine getirmesi gerekir. Bunun için görüflü, düflüncesi ne olursa ol-
sun insana de¤er vermeliyiz. Bunun için Osmanlı’nın manevi kurucusu
fieyh Edebali; ‘‹nsanı yücelt ki, devlet yücelsin’ demifltir.

Devlet, tarihsel bir realite, befleri ve toplumsal bir zarurettir. Devlet
en büyük nimetlerdendir. ‘Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gi-
bi / Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi.’ Anarflizmin tahayyü-
lünü bir kenara bırakacak olursak, devletsiz bir toplum mümkün de¤il-
dir. Devleti bir gemiye benzetebiliriz. Hepimiz aynı gemideyiz. 

Asker de bu gemide, sivil de. Hiç kimse kendini geminin aslî sahibi
sayamaz ve hiç kimse bir baflkasının düflünmesini, okumasını, yazmasını
engelleyemez. Farklı olmanın zenginli¤i, sahil-i selamete çıkmak için en
önemli hazinedir. 
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Gökkufla¤ı bütün renkleri beraber yan yana bir arada bulundurdu¤u
için güzeldir. Gökkufla¤ı tek renk olsaydı bu kadar güzel olmazdı de¤il
mi? Gökkufla¤ı gibi farklılıklarımızı ayrılık de¤il zenginlik ve güzellik
olarak kabul etmeliyiz. 

Ayrıca elimizin parmakları da birbirinin aynı de¤il farklıdırlar. Eli-
mizin parmakları farklı de¤il de birbirinin aynı olsaydılar elimiz fonksi-
yonunu tam olarak yapabilir miydi? Elbette hayır.   

HÂK‹M‹YET M‹LLET‹N M‹?

Tarih, insanların dengesiz ve kontrolsüz hareketlerinin, hayatı tüm
canlılara zehir etti¤i sayısız örneklerle doludur. Bu dengesizlik ve kontrol-
süzlük sonucu her gün geliflen teknoloji ve imkânlara ra¤men kat kat ar-
tan sorunlarla karflılaflıyoruz. 

Bu sorunların üstesinden gelmek için insanın kendisine, di¤er in-
sanlara, tabiata ve yaratıcısına karflı sorumluluklarını ve iliflkilerini
sa¤lıklı flekilde kurabilmesi ve sonsuz istek ve arzularına bir doz ayar-
laması yapması, bir denge kurması gerekir. Bunu baflaran insan, kendi-
siyle barıflık oldu¤u gibi, di¤er insanlarla ve toplumla iliflkilerinde de
problemsiz olur. Dengeyi kurmayı baflaran insan bir yandan geliflerek
toplumuna katma de¤er katar, di¤er yandan kendi de¤erleriyle güçlen-
mifl topluma karflı hatalı davranıfllardan kaçınır. Aksi olursa sorunlar
krizlere dönüflür ve medeniyet yarıflında bir arpa boyu yol almak müm-
kün olmaz.

Sadece birey-toplum dengesi yetmez. Buna, toplum halinde yafla-
yan insanların en üst düzeyde örgütlenmesi demek olan ve insanlara
güvenli bir sosyal ortam oluflturmayı amaçlayan devlet mekanizmasını
da katmamız gerekir. Yani, birey-toplum-devlet dengesi de sa¤lan-
malıdır. Bu da devletin millet tarafından kontrol edilmesiyle sa¤lana-
bilir. Hâkimiyetin millete ait olmasının anlamı da budur.  
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Sivil Toplum Kurulufllarının Rolü

Sivil toplum kurulufllarının topluma hizmet etmek ve topluma fayda
sa¤lamaya çalıflmanın yanında toplumda iyili¤i yaflatmak, kötülü¤ü en-
gellemek fonksiyonu da vardır. Sivil toplum kuruluflları (STK) iktidara
talip olmayan gönüllü kurulufllar olup, bir anlamda güç ve iktidar sahip-
lerinin hukuksuz ve kontrolsüz güç uygulamaları karflısında en esaslı
caydırıcı unsurlardır. Öyle ki, etkileri, ço¤u zaman iktidara talip olup da
muhalefette yer alan siyasî partilerden daha fazladır. Meselâ Irak ve Or-
tado¤u’yu kana bulayan Bush, muhalefet partisinden çok ülkesindeki si-
vil toplum kurulufllarından çekinmektedir. 

Di¤er yandan sivil toplum kuruluflları, birey, toplum ve devlet denge-
si açısından da ça¤ımıza uygun, medenî, modern ve insanî koruyucu me-
kanizmalardır. Sivil toplum kuruluflları, aynen bilgisayarlardaki virüslere
karflı gelifltirilen anti virüs programları gibi, sürekli geliflim içerisinde ve
teyakkuzda olmalıdır. Görev ihmal edildi¤inde bünyeye virüs girme ihti-
mali yükselir. Denizde dalga, dünyada virüs her zaman olaca¤ına göre, sa-
limen sahile ulaflmada günün flartlarına uygun tedbirler elzemdir.

Ayrıca, parlamenter demokratik sistemde ‘sivil toplum olmazsa ol-
maz’dır. Sivil toplumdan anladı¤ımız sadece sendikalar ve dernekler de¤il-
dir. Dinî cemaatler de birer sivil toplum hareketidir. Be¤enin ya da be¤en-
meyin, itiraz edin ya da etmeyin ülkede her genci, her çocu¤u ve her insanı
kalbiyle seven, onlardan hiçbir menfaat beklemeksizin onlara e¤itimden
sa¤lı¤a kadar karflılıksız hizmet sunmak için çırpınıp duran bu cemaatler-
dir. Ülke olarak çok a¤ır ekonomik krizleri sosyal patlamalar olmadan at-
latmıflsak bu gönüllü sivil toplum kuruluflları sayesinde olmufltur.

Devlet Milleti ‹çin Vardır 

Türkiye’deki siyasal sistem, anayasanın ikinci maddesinde kendini
tanımlar; ‘Demokratik, laik, sosyal hukuk devleti.’ Yani Türkiye sadece

107‘hıl’fül fudul’dan günümüze
Sivil Toplum ve Sendika



laik de¤ildir. Türkiye aynı zamanda, demokratik bir hukuk devletidir.
Ancak ne gariptir ki, laiklikten yana taraf olanlar demokrasiden, hukuk
devletinden yana taraf olmuyorlar. Üstelik demokrasi laikli¤i içerir ama
laiklik demokrasiyi hele hele hukuk devletini hiç içermez. Ancak her ne-
dense birileri sadece laiklik diyor ama hukuk devleti demiyor, demokra-
si demiyor.

Demokrasilerde devlet milleti için vardır. Ancak Türkiye’de demok-
rasiyi hazmedemeyenler için adeta millet devleti için vardır anlayıflı hala
sürmektedir. Demokrasilerde farklı düflünceler elbette olabilir. Asıl olan
farklı düflüncelere saygı gösterebilmek ve karflı düflüncedeki insanlara
yapılan haksızlıklara karflı durmaktır. Sadece kendimizin de¤il karflı ta-
rafın da, ötekilerin de hakkını savunmak gerekir. Ancak bizde maalesef
böyle olmuyor. Ötekilere haksızlık yapıldı¤ında biz tepki vermiyoruz,
bize haksızlık yapıldı¤ında da ötekiler tepki vermiyorlar. Bu nedenle öte-
kileri dıfllayan hatta onları tehlike ve düflman gören anlayıfl bir türlü so-
na ermiyor. Bu çifte standart aflılamadı¤ından Türkiye gerçek anlamda
hukukun üstünlü¤üne ve demokrasiye geçemiyor. 

Artık hızla de¤iflen ve geliflen dünyamızda ülkemize bu anti-demokra-
tik yapı yakıflmıyor. Çünkü sürekli tekrarlanan krizler ülkeyi onlarca yıl
geriye itiyor ve üçüncü dünya ülkesi haline getiriyor. Bu krizlerle ekono-
mik dengeleri altüst ediliyor. Bozulan dengeleri ise tekrar istikrar çizgisi-
ne çekmek hiç de kolay olmuyor. Bunun diyetini de hep birlikte ödüyoruz.

Her fleye ra¤men umutsuzlu¤a gerek yok diyoruz. Bir kere, Türk
halkı eskiye oranla hadiselere daha dikkatli bakabiliyor. ‹kincisi, bütün
kurum ve kurulufllar Türkiye’nin yeni bir kriz yaflaması halinde bunun
faturasının ve sorumlulu¤unun çok a¤ır olaca¤ını biliyor. Türkiye bu
sıkıntıları kısa sürede daha fazla demokrasi ile aflacaktır. Bu sayede
kalkınmıfl ekonomisi ve geliflmifl yapısı ile bölgesinde ve dünyada saygın
yerini tekrar alacaktır.     
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DE⁄‹fi‹M VE GEL‹fi‹M  

‹nsanın yaratılmıfllar arasında en mükemmel oldu¤u do¤rudan ya-
ratıcı tarafından bize verilmifl bir bilgidir. ‹nsanı mükemmel kılan
özelliklerden en önemlisi do¤asındaki yeteneklerin sınırsız ve çok genifl
olmasıdır. ‹letiflim ve de¤iflim konusunda tabiatta insandan daha üstün
donanıma sahip bir varlık yoktur. 

‹nsan bu eflsiz donanımı sayesinde ‘eflref-i mahlûkat’ ile ‘esfel-i safi-
lin’ arasındaki çizgide seyir etmektedir. Ayrıca, insan bu eflsiz donanımı
ve mükemmel yaratılmıfl olmasının bir sonucu tabiatta var olan bilgi ve
yeteneklerin hepsine sahiptir. Lakin belki de ‘imtihan’ gerçe¤inden do-
layı insan yetene¤inin büyük bir kısmı ancak üzerinde çalıflarak olgun bir
seviyeye getirilebilir. 

1970’li yılların bafllarında Richard Bandler ve John Grinder (NLP’nin
kurucuları) bütün bilimlerin kayna¤ı olan flu soruları sorarak insan dav-
ranıflları ve bu davranıflların sonuçları ile ilgili bazı arafltırmalar yapmıfllar
ve; ‘‹nsanlar adil donanıma sahip oldukları halde neden bazıları ba-
flarılı, bazıları ise baflarısız oluyor?’ ‘Bafları sonradan ö¤renilebilir mi?’ ,
‘Herkes baflarılı olabilir mi?’, ‘Yoksa bafları bir tesadüf müdür?’ gibi soru-
lara insanlar üzerinde yapılan arafltırmalarda cevaplar aramıfllar.

Arafltırmalar sonunda görüldü ki, baflarılı insanlar ortak özelliklere
sahiptir. Ve bu özellikleri sayesinde bafları göstermektedirler.  Baflarısız
insanların da ortak yönleri vardır. Ve bafları hiçbir zaman bir tesadüf de-
¤ildir. Her insan baflarılı olabilir. Bazı insanlar baflarılı olmayı farkında
olmadan ö¤renirken bazıları yine farkında olmadan baflarısız olmayı ö¤-
renmektedirler. Baflarısızlı¤ı ö¤renen insanlar ne kadar çalıflsalar da ba-
flarıyı yakalayamıyorlar.

Mantı¤ımıza ters düflse de yapması mümkün hatta kolay olan konular-
da bazı insanlar her nedense baflarılı olamıyorlar ve flu soruları soruyorlar:
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‘Ben flu kadar yıl üniversite okudum hala niye çekingenim kendimi
niye rahat ifade edemiyorum?’, ‘Bir ifl adamı oldu¤um halde niçin top-
lum önünde rahat konuflamıyorum?’, ‘Çok yememem gerekti¤ini biliyo-
rum ama çok yemekten kendimi alamıyorum?’, ‘Hayır demem gerekti¤i-
ni biliyorum ama neden bir türlü hayır diyemiyorum?’, ‘Sinirlenmemem
gerekti¤ini biliyorum ama kendimi tutamıyorum?’, ‘Eflime ve çocuk-
larıma sevgi göstermem gerekti¤ini biliyorum ama gösteremiyorum.’,
‘Verimli çalıflmam gerekti¤ini biliyorum ama kendimi bir türlü ifle vere-
miyorum.’, ‘Yanlıfl oldu¤unu bildi¤im halde inatçılıktan, bencillikten
kendimi alamıyorum.’, ‘Yanlıfl oldu¤unu biliyorum ama kendimi sürek-
li olumsuz düflünmekten kurtaramıyorum.’, ‘Yanlıfl oldu¤unu biliyorum
ama baflkalarını elefltirmekten vazgeçemiyorum.’, ‘Yanlıfl oldu¤unu bili-
yorum ama zararlı alıflkanlıklardan (sigara, alkol, uyuflturucu, kumar)
kendimi uzaklafltıramıyorum.’

Sorunları ve karflılaflılan zorlukların sayısını artırmak mümkündür.
Ancak, yaflanılan bu zorluklar istense de kolay aflılamıyor ve ne kadar zor-
lansa da beklenen müspet de¤iflim gerçeklefltirilemiyor. Niçin? Çünkü
de¤iflim düflünce ile bafllar… 

‘Düflünüyorum, öyleyse varım’ sözü bofl söz de¤ildir. Düflünmek in-
sanı farklı, üstün ve üretken yapan yegâne fleydir. O halde kiflisel yönden
geliflkin olabilmenin en öncelikli yolu do¤ru olmayan düflünceyi de¤ifl-
tirmek ve do¤ru düflünmeyi ö¤renmektir. 

Her davranıflın temelinde mutlaka bir düflünce bulunur. Yetenekleri-
mizi açı¤a çıkaran fley de bu düflüncedir. Karnını doyurmayı amaçlayan
birinin yaptı¤ı ilk fley yemek yeme ile ilgili zihnindeki görüntüleri can-
landırmaktır. Zihinde bafllayan bu hayal vücuttaki bazı hormonların ha-
rekete geçmesini sa¤lar ve bu da bedende bazı dürtülere ve hareket iste¤i-
ne sebebiyet verir. Onun için çok do¤ru ve yerinde olarak; ‘Duygularınıza
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dikkat edin düflüncelerinize dönüflür, düflüncelerinize dikkat edin dav-
ranıfllarınıza dönüflür’ denilmifltir.  Bunun mefhumu muhalifinden yola
çıkarak flu gerçe¤e çok rahat ulaflabiliyoruz. Davranıfllarımızı de¤ifltirme-
nin yolu duygu ve düflüncelerimizi de¤ifltirmekten geçer. 

Duygular, düflünceler ve davranıfllar iç içe geçmifl, birbirine kenetli
çarklar gibidir. Bunlardan herhangi birini de¤ifltirdi¤imizde di¤erlerini
de de¤ifltirmeye muvaffak oluruz. Bu, derviflin fikri ile zikrinin aynı ol-
ması ve insanın dıflının içinin aynası olması durumunun farklı bir izah
biçimidir. Bu halde davranıflları, duyguları ve düflünceleri de¤ifltirmek,
bu üç unsurdan en kolay de¤iflebileni yani düflünceyi de¤ifltirmek ile ko-
lay ve mümkündür. 

Her fleyden önce insan davranıflının temelindeki bu üç ö¤enin do¤-
ru flekilde yönlendirilebilmesi için üçünü de akla uygun bir flekilde de-
¤ifltirebilecek güce sahip oldu¤umuzun bilincinde olmamız gerekir. Bu
bilinçle irademizi kullanıp duygu ve düflünce dünyamıza komut ver-
memiz lazım. Mesela; aklı selim olmamız gereken bir zamanda heye-
canlı ve öfkeli isek yapılması gereken fley öncelikle duygu ve düflünce-
yi, sonra davranıflları de¤ifltirerek olmamız gereken halet-i ruhiyeyi ya-
kalamak olmalıdır. O heyecanlı ve öfkeli halden kurtulmanın yolu ön-
celikle aklıselim davranmak ile ilgili zihninizdeki düflünceleri toparla-
mak ve sonra aklı selim oldu¤umuz zamandaki davranıfllara sahip ol-
mak için bedenimizi zorlamak. Bu hali bir süre devam ettirdi¤inizde
kendimizi kontrolün ve de¤iflimin elimizde oldu¤unu fark etmifl ola-
ca¤ız. 

Toplumda ‘sinirleri alınmıfl insan’ olarak tanımlanan güzel insanlar
bu kontrolü ve de¤iflimi kendi iç ve dıfl dünyasında gerçeklefltiren numu-
ne insanlardır. Belki de insan-ı kâmil olarak tarif edilen insan olmak ve
Peygamberimiz (a.s)’in; ‘Ben güzel ahlakı tamamlamak içim gönderil-
dim’ dedi¤i ahlaka sahip olmak da budur. 
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Geliflim ‹nancın Gere¤idir

‹nançlı insan aslen geliflkin bir insandır. Çünkü kiflisel geliflkinlik
inancın temellerindendir. Allah Teâlâ’nın verdi¤i yetenekleri kullanabil-
me iste¤i, yetenekleri kullanıp do¤ru ve mutlu bir hayata devam etme is-
te¤i kendini gelifltirmektir. ‹ki gününü eflit geçirmekten kaçınmak dini
bir yaflam biçimdir. Bu biçime uymak insana kendini sürekli geliflmeyi
ve kiflisel geliflimi ö¤retir. 

Bu ifl günümüzde bir NLP e¤itimi iflidir. Türkçede ‘Sinir Dili Prog-
ramlaması’ fleklinde adlandırılan NLP Amerika ve Avrupa’da kısa za-
manda yaygınlık kazandı. Ardından dünyanın pek çok ülkesiyle birlikte
Türkiye’de tanınıp yaygınlafltı. Son yıllarda ülkemizde birçok kifli NLP
üzerinde çalıflmaya baflladı ve NLP hızlı bir flekilde yaygınlafltı. Devlet
kurumları ve özellikle bazı sivil toplum kuruluflları bu çalıflmalara yo-
¤unlafltı. Diyanet-Sen bu gerçekten hareketle 7 bölgede gerçeklefltirdi¤i
e¤itim toplantıları ile bu konuda çok ciddi bir adım atarak farklı bir STK
oldu¤unu ortaya koymufltur.

‹NSANLI⁄IN ORTAK DE⁄ERLER‹

‹nsan hakları, demokrasi, eflitlik ve hukuk devleti kavramlarının
do¤ru kavranması, her birisinin mahiyeti hakkında yeterli ve do¤ru bil-
giye sahip olunması günümüzde daha çok önem arz etmektedir. Aksi
halde kafa karıflıklı¤ı ortaya çıkmakta ve insanlı¤ın çok önemli bu ortak
de¤erlerinin maalesef ‹slam’la ba¤daflmadı¤ı zannedilmektedir. 

1-‹NSAN HAKLARI

Batılı bir de¤er olarak takdim edilen ‘insan hakları’ kavramı kesin-
likle Müslümanlıkla çeliflmez. Niye çeliflsin ki? Bir insanın sadece ve sa-
dece insan oldu¤u için hayat hakkına, din ve vicdan özgürlüne ya da
mülkiyet hakkına, yahut da can ve mal güvenli¤ine sahip olması niçin
mahzurlu olsun ki? Hangi Müslüman bu haklara sahip olmak istemez?
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Hiçbir Müslüman’ın kendisi için istedi¤i bir hakkı, Müslüman olsun
veya olmasın di¤er insanlar için istememesi asla tasavvur edilemez.

‹nsan haklarının tüm insanlara verdi¤i ortak mesaj fludur: ‘‹nsanlara
insanca muamele et ki, insanca muamele göresin.’  Bu ses Hz. ‹sa (a.s) ın
‘Sana nasıl muamele edilmesini istiyorsan sen de öyle muamele et.’ sözü-
ne ve Hz. Peygamber (as)’ın ‘Kendisi için sevip istedi¤ini baflkaları için de
sevip istemeyen tam iman etmifl olamaz’ hadis-i flerifine uygundur. 

‹nsan hakları en genifl anlamda, siyasi ve idari meflruiyetin ölçüsüdür.
Devletler, insan haklarına uygun icraatlar ortaya koydukları takdirde
meflrudurlar. Bu manada fieyh Edebali’nin; ‘‹nsanı yücelt ki devlet yücel-
sin’ sözü çok büyük bir hakikatin ifadesi olarak karflımıza çıkmaktadır.
‹nsan hakları hayat için de¤il, onurlu bir hayat için gereklidir. 

Demokrasi 

Demokrasi de batılı bir de¤er olmakla beraber insanlı¤ın ortak de¤eri-
dir. Onun da Müslümanlarla bir sorunu yoktur. ‹nsanların olabildi¤ince
özgür ve olabildi¤ince eflit bir eksende siyasal örgütlenmeleri asla Müslü-
manların zararına de¤ildir. ‹slam dünyasında yaflanan problemler, ‹slam ül-
kelerinin demokratik rejimlere sahip olduklarından de¤il, aksine sahip ol-
madıklarından kaynaklanmaktadır. 

Demokrasi tabii ki sadece bir isimden ibaret de¤ildir. Halkın kendi-
ni seçti¤i temsilcileri eliyle yönetmesidir. Yani, egemenlik millettedir.
Yöneticilerin yönetilen halk üzerinde bir imtiyaz ve üstünlü¤ü yoktur.
‹kisi de hukuk önünde eflit haklara sahiptir. Yönetilenlerle yöneticiler
hukuk karflısında eflit muamele görmüyorlarsa sivil ya da üniformalı bü-
rokrasi imtiyazlılık tanınıyorsa orada gerçek anlamda demokrasi yoktur,
demokrasi sorunu vardır.

Maalesef, ‹slam dünyası diktatörlüklere ve oligarflilere çok aflinadır.
Ne yazık ki bu durum biraz da insan kalitesiyle ilgilidir. Diktatörlük-
ler ya da oligarfliler insanları kendi çıkarları u¤runa insanlı¤ın bu ortak
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de¤erlerinden mahrum bırakıyorsa bu durumda o insanların suçu kati-
yen inkâr edilemez. Hırsızların suçu var da tedbirini almayanların yok
mu? Baflkalarının keyfî isteklerine maruz kalan ve buna itiraz etmeyen
insanlar nasıl olur da hür ve özgür olduklarını düflünebilirler? 

Eflitlik

Toplumsal farklılı¤ın fiilî bir durum oldu¤u yerlerde elbette ki bir
arada yaflamak zorunda bulunan insanlar ‘eflit haklar ve tanınma’ temelin-
de örgütlenmelidirler. Farklılıklarla birlikte yaflamak tabii ki uzlaflmayı
gerektirir. 

Uzlaflma, belirli bir kesimin baflka kesimlerin de¤erlerini benimse-
mesi de¤il, kendisi için istedi¤i hak ve özgürlükleri di¤erlerine de
tanıması demektir. ‹slam da zaten bunu öngörmektedir: ‘Sizin dininiz /
sizin hayat tarzınız size, benimki de banadır.’ Bir di¤er anlatımla uz-
laflma, eflitli¤in kabulüdür. 

Özgürlük, bireyselli¤i ifade eden bir kavramken, eflitlik, toplumsal
iliflkiyi ifade eden bir kavramdır. Özgürlük bireye, eflitlikse bireylere yö-
nelik iliflki biçimlerine iflaret eder. Özgürlü¤ün gerçekleflmesi için teo-
rikte toplumsal bir çerçeve zorunlu de¤il ise de eflitli¤in gerçekleflmesi
için zorunludur. Toplumsal çerçevenin varlı¤ı siyaseti, yani devleti, dev-
letin varlı¤ı da hukukî zemini zorunlu kılar. 

Eflitlik, flüphesiz farklılıkları muayyen bir formda ‘eflitleme’ de¤il,
farklılıklara ‘eflit muamele’ göstermektir. fiayet Türkiye’de demokrat ge-
çinenlerin manipüle ettikleri flekilde, ötekileri imtiyazlı sınıfın istedi¤i
bir forma sokma anlamında ‘eflitleme’ isteniyorsa, o zaman bu rejimin adı
demokrasi de¤il oligarfli olurdu. Çünkü belirli bir sınıfa imtiyaz
tanımak, sadece oligarflilerde mümkündür, demokrasilerde de¤il. 

‹nsan hakları, hiçbir istisna söz konusu olmaksızın ve tam bir eflitlik-
le insanlık ailesinin hepsine tanınan haklardır. Buna göre her insan in-
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sanlık onuruna sahip fert olarak de¤erlendirilir. ‹nsanlık onurunda din,
dil, cins, renk, ırk ve millet farkı asla gözetilmez. 

‹nsanın, insanlık onuruna sıkıca ba¤lı olan bu haklardan faydalanıla-
bilmesi için, “insan” olmaktan baflka flart aranmadı¤ı gibi hiçbir farklılık
ve ayrıcalık da gözetilmez. 

Bu tespitler insanları tara¤ın diflleri gibi eflit gören ve Arab’ın Arap
olmayana üstün olmadı¤ını bildiren hadis-i flerife ters düflmedi¤i orta-
dadır. 

Yine bu tespitlerin Hz. Peygamber (a.s)’in Veda Haccı esnasında
Arafat’ta iradetti¤i meflhur hutbe (9 Zilhicce 10 / 8 Mart 632 ) de; ‘Ey
insanlar! Muhakkak ki, Rabbiniz birdir, babanız birdir. Hepiniz
Âdem’densiniz. Âdem’de topraktandır. Hiç kimsenin baflkaları üzerine
üstünlü¤ü yoktur. fieref ve üstünlük ancak faziletledir. Hepiniz müflte-
rek bir kardeflli¤in üyelerisiniz’ fleklinde tüm insanların eflit oldu¤unu
ve insanlık ailesinin birer ferdi olarak kardefl olduklarını bildiren sözleri-
ne uygun oldu¤u aflikârdır.  

Hukuk Devleti

‹nsanlı¤ın ortak de¤erlerinden bir di¤eri olan hukuk devletidir. Hu-
kuk devleti, hukukun gerçeklefltirilmesi maksadıyla kurulmufl ve örgüt-
lenmifl devlet demektir. Hukuk devleti deyiminin üçaya¤ı vardır;            

1- Hukukun mutlak üstünlü¤ü. Hukuk devletinde hukuk, siyasî ve ida-
rî mekanizmaların hepsinin üstündedir.        

2- Hukuk önünde toplum bireylerinin eflitli¤i.  Hiçbir kifli ve zümreye
ayrıcalık tanınmaz. 

3- Devletin, hukukla ve kanunlarla sınırlandırılmıfl, hukuka ve kanunla-
ra tabi kılınmıfl ve tasarruflarının ba¤ımsız mahkemeler tarafından
sorgulanabilir olmasıdır. Bunun tabii bir sonucu ‘Adalet mülkün te-
meli’ dir. 
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Bu gün hukuk devletini gerçeklefltirmede en uygun siyasal rejim, de-
mokrasidir. Ancak demokrasi hukuk devletine yönelik en uygun araç
sayılsa bile mutlaka hukuk devletine ulafltıraca¤ı da söylenemez. Demok-
rasiyle hukuk devleti arasındaki çeliflki flu flekilde izah edilebilir. Demok-
rasilerde siyasal meflruiyetin kayna¤ı, flüphesiz halktır, fakat bunun pra-
tikteki karflılı¤ı parlamento ço¤unlu¤udur. Parlamento elbette yasal ku-
ralları belirleme yetkisine sahiptir, ancak parlamenter ço¤unluk mutlak
bir güce sahip de¤ildir. Bu gücü sınırlandıran fley, hukukun üstünlü¤ü
ilkesidir. 

Hukukun üstünlü¤ü ilkesi, parlamenter ço¤unlu¤un iradesini
sınırlandırarak, azınlıkta kalanların haklarını da korur. ‹flte bu noktada
siyasal meflruiyetin kayna¤ı olan halkın, daha do¤rusu parlamenter ço-
¤unlu¤un karflısına yeni bir meflruiyet kayna¤ı çıkmaktadır ki o da ‘ev-
rensel insan hakları’dır. Müslümanların tabiriyle ‘hukuk-ı ibad’dır. 

Hülasa, batılı bir de¤er olarak ileri sürülen, aslında tüm insanlı¤ın
ortak de¤erleri olan insan hakları, demokrasi, eflitlik ve hukuk devleti il-
keleri Müslümanlıkla asla çeliflmez. Öyleyse bu de¤erler tam ve kâmil
anlamda ‹slam dünyasında ve Türkiye’de neden olmasın?

KUR’AN YASA⁄I KALKSIN!

‹lk ve ortaö¤retimde yaflanan fliddet olaylarının ardı arkası kesilmi-
yor. Lise hatta ortaokul ö¤rencileri birbirlerini bıçakla yaralıyor. Uzman-
lar, fliddet olaylarının sebebini ‘Dinî e¤itimden uzaklaflma ve ahlâkî çö-
küntü’ olarak gösteriyor. Ancak ülkemizde bugün 12 yaflın altındaki ço-
cuklara Kur’an e¤itimi hâlâ yasak. 

Bale Serbest, Kur’an Yasak

Bütün arafltırmalar, yaz Kur’an kurslarına katılanların yüzde
80’inin 12 yaflın altındaki çocuklar oldu¤unu ortaya koymasına ra¤-
men, Anasol-M Hükümeti döneminde kabul edilen ek 3. madde ile 12
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yaflın altındaki çocukların Kur’an kursuna gitmeleri yasaklanmıfltı. Ba-
le, müzik, resim, spor, yabancı dil gibi e¤itim ünitelerinden herhangi
birisi için yafl sınırı bulunmazken, sadece Kur’an e¤itimi için çocukla-
ra 12 yaflına kadar bekleme flartı getirilmiflti. Yine Hıristiyan ve Muse-
viler için bir yasak getirilmezken sadece Müslümanların çocukları için
getirilen bu yasak 28 fiubat kalıntısı bir yasaktır. Ve bu anlamsız yasak
iktidarda, üçte ikilik Meclis ço¤unlu¤una sahip bir partinin bulun-
masına ra¤men hâlâ sürmektedir.  

Her Yıl 126 Bin Çocuk Kur’an-› Kerim E¤itiminden
Mahrum Bırakılıyor

Türkiye’de 4 bin 221 Kur’an Kursu bulunuyor. Yafl sınırlamasının
kaldırılması halinde bu kurslarda yılda 126 bin çocuk daha Kur’an e¤i-
timi alabilir. 28 fiubat sürecinde Kur’an e¤itiminden mahrum bırakılan
çocuk, bugün genç oldu ve maalesef eline bıça¤ı alıp, hocasına, arka-
daflına saldırıyor. 12 yaflından küçüklere Anayasa’nın 24. maddesine ra¤-
men getirilen Kur’an ö¤renme yasa¤ı milletin iradesine vurulmufl bir
darbedir.  Kur’ an’dan habersiz yetiflen bir neslin bizlere çıkarttı¤ı fatu-
ra ortadadır. Okul ve sokaklardaki fliddetin temelinde bu yatmaktadır.
Fuhflun ve ahlaki çöküntünün temelinde bu yasak vardır. Kur’an ve din
e¤itiminin eksikli¤i, bu gençleri bofllu¤a ve fliddetin içine itmifltir.
Kur’an Kursları’na uygulanan yasakların bir an önce kaldırılması ve
okullarda din e¤itimine önem verilmesi gerekmektedir.     

Bu yasak baflta BM ‹nsan Hakları Beyannamesi’nin, Avrupa ‹nsan
Hakları Sözleflmesi’nin, Helsinki Nihai Senedi’nin, Paris fiartı’nın ve da-
ha birçok uluslararası sözleflmelerin din ve vicdan hürriyeti ile ilgili ala-
kalı maddeleri ile Anayasamızın 24. maddesine aykırıdır. Söz konusu 24.
madde de aynen flöyle deniliyor; 

‘Din ve ahlak e¤itim ve ö¤retimi devletin gözetim ve denetimi
altında yapılır. Din kültürü ve ahlak ö¤retimi ilk ve orta ö¤retim ku-
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rumlarında okutulan zorunlu dersler arasında yer alır. Bunun
dıflındaki din e¤itim ve ö¤retimi ancak, kiflilerin kendi iste¤ine, küçük-
lerin de kanuni temsilcilerinin talebine ba¤lıdır.’ 

Bu açık hükme ra¤men getirilen yasakla Türkiye’de Hıristiyanlı¤ı
yayma e¤ilimindeki misyonerlik faaliyetlerine destek olunmakta ve bu
güçlerin ekme¤ine ya¤ sürülmektedir.

Hükümet Bu Yasa¤ı Bir An Önce Kaldırmalıdır

Anayasa ve yasalarla teminat altına alan ebeveynin çocu¤una din e¤i-
timi verme hakkının kullanılmasından kimseye zarar gelmez. Devletin
deste¤i ile devletin gözetimi altında alınan din e¤itimi en sa¤lıklı din
e¤itimi olacaktır. Hiç kimse bundan korkmamalı ve çocuklara do¤ru din
e¤itimi vermenin önündeki engeller kaldırılmalıdır. Aksi halde vatandafl
farklı arayıfllar içine girecektir. 

Hükümetimiz bu sorunu bir an önce çözmelidir. Bütün siyasiler bu
yasa¤ın kalkmasına destek vermelidir. Çünkü insan haklarına, din ve vic-
dan özgürlü¤üne ve hatta yürürlükteki Anayasa’ya aykırı olarak Kur’an
e¤itimine getirilen yafl sınırı ülkemiz ve milletimiz adına da büyük bir
ayıptır. Bu ayıp bir an önce ortadan kaldırılmalıdır.  

S‹V‹L ANAYASA

Anayasa, bir devletin temel kurumlarının nasıl iflleyece¤ini belirle-
yen ve oylanarak kabul edilen özel bir yasa metnidir. Devletin di¤er ya-
salarından ayrılan en önemli yanı ise hepsinin üstünde olmasıdır. Bu ne-
denle ‘Hiçbir yasa anayasaya aykırı olamaz.’

Bazı ülkelerde anayasalar yazılı, bazılarında ise yazısız genel kabul
görmüfl kurallar silsilesidir. Yazılı olsun ya da olmasın bütün anayasa-
ların ortak noktası devletin kuruluflunu ve iflleyiflini temel ilkelere ba¤-
lamak, devletin yönetim biçimini belirlemektir. Bunun yanında, anaya-
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sa ile kiflilerin temel hak ve özgürlükleri güvence altına alınır, görev ve
sorumlulukları belirlenir. Kısaca, Anayasa devletin temel kanunudur.

fiekli anlamda bir anayasası olan devlet bu belgede modern anaya-
sanın gereklerini yerine getirmiyorsa yani devletin temel kurumlarının
nasıl iflleyece¤i mu¤lâk ve daha da önemlisi kifli temel hak ve özgürlük-
leri tam anlamıyla güvence altında de¤ilse devlet anayasal bir devlet
sayılmamakta sadece anayasa sahibi bir devlet anlamına gelen ‘Anayasalı
devlet’ sıfatını almaktadır. Buna karflın ister teamülü, ister flekli anayasa
sahibi olsun e¤er bir devlet temel hak ve özgürlükleri güvence altına
almıfl ise bu devlet ‘Anayasal devlet’ sayılmaktadır.

1961 ve 1982 Anayasaları darbe ürünü anayasalardır. Darbe ürünü
oldukları için darbecileri yargılamayı ve cezalandırmayı yasaklayan, dar-
belere açık hatta darbeyi teflvik eden ve özendiren, temel hak ve özgür-
lükleri ise kısıtlayan, din ve vicdan özgürlüklerinin önüne engeller koyan
anayasalardı. Askeri yönetimler tarafından yapılan bu darbe ürünü ana-
yasalar yerine siviller tarafından yapılacak yeni ve sivil bir anayasa konu-
sunda yeterli konsensüs oluflmufltur.   

Zorunlu Din Dersi ve Türban

Diyanet ‹flleri Baflkanlı¤ı gibi anayasal bir kurumun mevcut oldu¤u
bir ülkede zorunlu din derslerinin tartıflılması anlamsız ve gereksizdir.
Geçmiflte yaflanan acı tecrübeler ıflı¤ında di¤er dersler gibi din dersi bü-
tün ilk ve orta ö¤retim kurumlarında seçmeli de¤il zorunlu ders olarak
okutulmalıdır. ‘Din dersi gerekli mi, de¤il mi?’ sorusuna milletimizin ka-
hir ekseriyetinin ne cevap verece¤i cümlenin malumudur. 

Hülasa, devlet, anayasada ifadesini buldu¤u flekliyle kiflinin maddi ve
manevi varlı¤ının geliflmesi için üzerine düflen görevi gere¤i din dersi zo-
runlulu¤unu getirmifltir. Bu nedenle zorunlu din dersleri de¤il, din e¤i-
timinin önündeki engeller kaldırılmalıdır.
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Türkiye kılık kıyafet konusundaki kompleksinden artık kurtul-
malıdır. Kadınların yarısının her an ayrımcılı¤a maruz bırakıldı¤ı, ö¤re-
nim ve çalıflma haklarının ellerinden alındı¤ı, kamusal yaflamdan tecrit
edilmeye çalıflıldı¤ı bir ülkede kimse ‘demokrasi var’ diyemez. Çünkü
‘özde’ ve ‘sözde’ vatandaflların oldu¤u, onlara iki farklı standardın uygu-
landı¤ı bir demokrasi olmaz. Böyle bir ‘demokrasi’, kadınların, kölelerin
ve yabancıların vatandafllık haklarından yararlanmadı¤ı Antik Yunan de-
mokrasisinden farklı olmaz. 

Samimiyetsizlik ve Takıyye

Hayati meselelerimizi çözümsüz kılan iki tavır var. Samimiyetsizlik ve
takıyye. Dünün özgürlük havarisi kurum ve flahısları, bu günlerde statüko-
nun yılmaz savunucuları olup çıktılar. Darwin’in ilkel canlıyı insana dö-
nüfltüren ucube evrim teorisinden daha hızlı evrimleflen (özde de¤il sözde)
aydınlarımız ortalıkta dolanıyor. Hem de tehdit, flantaj, yasakçılık, darbe
özlemcili¤i, halk düflmanlı¤ı ne ararsan var maflallah. Bunlara insan sorma-
dan edemiyor; hangi tavrınız samimi?  Dün savundu¤unuz her düflünceye
neden bu gün bu kadar karflısınız? ‹nsanı hayvandan ayıran düflüncenin, bi-
razcık namusu olması gerekmez mi?                               

Bizim kendilerine bir çift sözümüz var. Siz aslında dünde kaldınız, biz
ise yarınları daha güzel yaflamak için, hangi düflünce dünyasından olursa
olsun, hâkim gücün kendini yaslayıp dayatmalar yapamayaca¤ı, herkese
eflit mesafede, bireyi devlete karflı koruyan hukuk ve adalet gibi hasret
kaldı¤ımız kavramları öne çıkaran, temel hak ve özgürlükleri güvence
altına alan insanca bir anayasa istiyoruz.

B‹L‹NÇL‹ TOPLUM

Kendimizi ve çevremizde olan bitenleri anlamaya baflladı¤ımız andan
itibaren toplumun bir ferdi olarak dıflımızda geliflen her olay hakkında
bir de¤erlendirme yapmaya, olumlu ya da olumsuz tepkilerimizi dile ge-
tirmeye bafllamalıyız.
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Bizi yönetenler de bu toplumsal tepkimizi sürekli izlemeli ve za-
manında gerekeli olanı yapmalıdır. Yöneticilerimiz ülke konuları
hakkındaki görüfllerimizi dikkate alarak politikalarını bu do¤rultuda fle-
killendirmelidir. Yine bizi idare edenler ‘toplumsal tansiyonu’ (toplu-
mun istek ve tepkilerini) sürekli izleyerek, ondan sonuçlar çıkarmalı ve
ona göre politikalar belirlemelidir. 

Böyle bir tabloyu ancak bilinçli fertlerin oluflturdu¤u bilinçli top-
lumda görmek mümkündür. Ama projektörümüzü Türkiye’ye çevirdi¤i-
mizde durumun böyle olmadı¤ını görürüz. Günümüz Türkiye’si hala
kendini kral zannedenlerin ve topluma tepeden bakan ve halkı henüz tam
olarak geliflmemifl cahil ve ‘itaate mahkûm zavallılar’ gibi gören zihni-
yetlerin etkisi altındadır. 

Medeni bir dünyada ise böyle totaliter anlayıfllara artık yer kal-
mamıfltır. Ça¤ımız yetki ve sorumlulukların paylaflıldı¤ı, dini inançlara,
görüfl ve kanaatlere saygı gösterildi¤i, halkla barıflık olmaya önem veril-
di¤i bir ça¤dır. 

Ülkemizde ise hiçbir fley üretmeyen, topluma hesap vermeyen, dene-
timden kaçan totaliter kifli ve kurumlar toplumların önünü tıkamakta ve
ülke kaynaklarını keyfi bir flekilde kullanmaktadır. Oysa yetkisi olanın
mutlaka sorumlulu¤u da olmalı ve gerekti¤inde halka hesap vermelidir.
Her kurum halkın emrine ve denetimine girmelidir. Kimsenin ülkeye ve
halka hizmet etmekten baflka görev ve yetkilerinin olmadı¤ı bilinmelidir.

Temel hak ve hürriyetler, sistemin ve bazı imtiyazlı seçkin toplum ke-
simlerinin arzu ve iste¤i do¤rultusunda flekillenen toplumlarda halkın
kendine ait hak ve yetkileri kullanmasına imkân verilmemektedir. Bunun
önüne geçilmesi için halka yön veren kanaat önderlerinin ve sivil toplum
örgütlerinin bu anti-demokratik, yasakçı ve dayatmacı anlayıfla karflı
çıkmaları, halkın da hak ve yetkilerini hukuki çerçevede kullanma yönün-
de ısrarlı, kararlı ve bilinçli toplum olmaları gerekir.
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Bilinçli toplum, toplumsal kaderi ve ülke gelece¤ini sadece yönetici-
lerin ve bazı imtiyazlı seçkin kesimlerin istek ve arzularına bırakmaz,
kendi irade ve arzularını da ortaya koyarak ülke gelece¤i hakkında söz sa-
hibi olur. Bu, bilinçli toplum alabilmenin en önemli bir flartıdır.

Ça¤dafl devlet yönetimi halkın ve sivil toplum örgütlerinin yönetime
katılımı ile düzenli ve etkili bir iflleyifle kavuflabilir. Bugün de¤il devlet-
ler, küçük iflletmeler bile çalıflanların gayreti, deste¤i ve yönetime
katılması ile baflarılı olmaktadır. Bu yüzden akılcı ve gerçekçi yönetim-
ler; halkı sindirmek, korkutmak veya devre dıflı bırakmak yerine; onlara
kiflilik ve yetki vermek, onları yönetime katmak suretiyle toplumun ge-
lece¤ini kurtarmak mecburiyetindedirler.

Artık, ‘‹taate mahkûm zavallı sürü’  de¤il fluurlu ve bilinçli bir halk
olmanın gere¤ini yerine getirmenin zamanı gelmifl, hatta geçmektedir.
Halkın kendine ait hak ve yetkilerinin bilincinde olması ve bunları hu-
kuk dâhilinde mutlaka kullanması gerekmektedir. Unutmayalım ki;
‘Hak ve yetkilerini bilmeyenler ile haklarını elde etmek için çalıflmayan-
lar daha iyi bir hayatın onurlu bir ferdi olmaya layık de¤ildir.’

KR‹ZLER ÜLKES‹ VE ÇÖZÜM 

Ülkemiz derin korkuların etkisiyle krizden beslenenlerin, ifllerini ve
koltuklarını krize borçlu olanların memleketi haline geldi. Zaman zaman
çıkarılan suni krizlerle; milli servet ya¤malanır ve belli makamlara ma-
lum kifliler gelir ya da getirilir. Yıllardır bu böyle sürüp gider. Krizle ya-
tar krizle kalkar olduk.

Son günler de artan terör olayları nedeniyle çıkartılan krizin gerçek
nedeni Türkiye’de demokratik sistemin ‘bütün kurum ve kurallarıyla’
yerine oturmayıflıdır.

Ülkemizde bu gibi suni krizlerin çıkarıldı¤ı tarihler de afla¤ı yukarı
bellidir. Mesela; Anayasa Mahkemesi’nin, Yargıtay’ın, Danıfltay’ın kuru-
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lufl yıldönümleri,  23 Nisan, 19 Mayıs ve 29 Ekim gibi Cumhuriyet’in
ulusal bayramları ve Atatürk’ün ölüm tarihi olan 10 Kasım. Bunların
yanı sıra Cumhurbaflkanlı¤ı seçimi, Genel Kurmay Baflkanı’nın kim ola-
ca¤ı gibi önemli kurumlara yapılacak seçimlerde nasıl olsa birilerinin
‘Rejim tehlikede’ konulu mesajlarına sahne olacak ve ‘Rejimin tehdidi’
olarak gösterilenler de bunlara cevap verince siyasi gerginlikler do¤a-
caktır. Bunlar öngörülebilen kriz tarihleridir. Bir de tarihi öngörüleme-
yen krizler vardır. Hülasa ülkemiz krizler ülkesi. ‹flte bu krizlerin
bazıları;   

1-Çankaya Krizi 

Ülkemizde Çankaya’ya kimin çıkaca¤ı Mustafa Kemal ATATÜRK’ün
ölümünden sonra sorun oldu¤u gibi hala sorun olmaya devam ediyor. Za-
man zaman bu u¤urda demokrasinin bile kesintiye u¤radı¤ı oldu. 

Köflk hırsıyla yanıp kavrulan ve tek endiflesi saltanatlarını kaybetmek
olanlar bu u¤urda laikli¤i istismar ederek demokrasiyi kesintiye u¤rat-
maktan bile sakınmadılar. Oysa kendilerini rejimin, demokrasinin ve la-
ikli¤in teminatı görenlerin asıl ve tek endiflesi kendi bireysel ve sınıfsal
saltanatlarını kaybetmek korkusudur. Baflta Danıfltay saldırısı olmak üze-
re son krizler bir kez daha göstermifltir ki bu ülkenin halkına ve demok-
rasiye yönelik en büyük tehdit kendilerini rejimin teminatı gibi gösteren
halka ve halkın tercihine saygısı olamayan derin ve kirli güç odaklarıdır. 

2-Laiklik Krizi 

Ülkemizde, üzerinde en çok konuflulan, tartıflılan ve istismar konular-
dan birisi de laikliktir. Zaman zaman ülkemizde laiklik konusunda kutup-
laflmalar, zıtlaflmalar yaflanmaktadır. Laik, anti-laik tartıflmaları yapılmak-
tadır. Laiklik bir kesim tarafından din düflmanlı¤ı, di¤er bir kesim ta-
rafından da dini de¤erlere topyekûn karflı olmak gibi algılanmaktadır. Bu,
yanlıfl bir anlayıfltır. Aslında laiklik, devletin bir vasfıdır. Devlet ‘laik’ olur
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fakat insan ‘laik’ olamaz. ‹nsan ya inanır, ya da inanmaz. Bu tamamen in-
sanın vicdani bir sorunudur. Bugün modern toplumlarda laiklik, din ve
vicdan hürriyetinin teminatıdır. Din gibi kutsal bir duygunun istismarının
önlenmesinin de garantisidir. Nitekim, Cumhuriyetimizin kurucusu Ata-
türk; ‘Laiklikten dinsizlik anlamı çıkartmak isteyen bezirgánlara fırsat
vermeyece¤iz’  demifltir. Yine Atatürk bir baflka vesile ile ‘Laiklik sadece
din ve devlet ifllerinin birbirinden ayrılması demek de¤ildir. Dindarın,
din ve ibadet hürriyetini tekeffül etmektedir, yani güvence altına almak-
tadır.’ diye söylemektedir.

3-Kamusal Alan Krizi 

Bu krizlere zorlamayla da olsa ‘kamusal alan’ krizi eklenmifltir. Biri-
lerine göre üniversiteler kamusal alan, birilerine göre de caddeler bile ka-
musal alan. Hülasa kuyruklu bir yalan. Oysa kamusal alan, soyut bir kav-
ram. Onun, ‘Efradını cami, a¤yarını mani’ bir tanımı yok. Türk hukuk
mevzuatında ‘kamusal alan’ın yeri yoktur. Avrupa’da da oldu¤unu zan-
netmiyorum, olsa hemen alırlardı.                                                        

Evet, ‘Kamu’  kelimesi, bütün lügatlerde ve bütün medeni milletler-
de ‘halk’ anlamına gelir ve ‘Kamusal alan’ devlete de¤il, halka aittir.

Yakın tarihimizde bu tür suni krizlere çok tanık olduk. Onun için
bunların arkasında yatan hedefleri ve amaçları da çok iyi biliyoruz. Pro-
vokatörler, toplumun duyarlı oldu¤u konularda eylemler yaparlar, belir-
li kiflileri hedef alırlar ve bununla yeni çatıflma alanları ortaya çıkarmaya
çalıflırlar.                                                                                           

Bir benzerini 28 fiubat’ta da seyretti¤imiz bu krizle devrilen ve
devrilmedi¤i takdirde belki de bir kaç ay içinde kendili¤inden yıkıla-
cak olan bir hükümetin gayri meflru yollarla düflürülmesinin bedelinin
ne oldu¤unu hep beraber gördük. 28 fiubat sonrası hükümetin altın bir
tepside önlerine sunulanların hepsi de bir sonraki seçimde halk ta-
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rafından siyasetten silindi. Ve yine aynı halk 28 fiubat sürecinin alafla¤ı
etti¤i aynı siyasi kadronun farklı bir versiyonunu daha fazla bir destek
ile iktidara getirdi. 

Seçimle, demokratik yolla iktidara gelen bu hükümet demokrasi dıflı
yollarla devrilirse halk aynı veya benzer bir siyasi kadroyu yapılacak olan
ilk özgür seçimde daha güçlü bir flekilde iktidara getirir. Bunu öngörme-
yenler akıl ve mantıkla de¤il baflka hesapların korku ve pani¤iyle dav-
ranıyor demektir. Unutmayın, korkunun ecele faydası yoktur…

Bu olayın bir provokasyon olup asıl amacının ülkede kargafla yaratmak,
kardefl kavgası çıkarmak ve henüz tam bir istikrar yakalayamamıfl olan ül-
kemizi, yeni çatıflmaların efli¤ine getirmek oldu¤u açıktır.  Bu çatıflmanın
belli bafllı amaçları; ülkede laik, anti-laik bölünmeyi artırmak, laiklik ek-
senli çatıflma ortamını geniflletmek, laiklik karflıtı ilan edilenleri köfleye
sıkıfltırmak ve ezmektir.                                              

Bu olaylar karflısında sorumlu-sorumsuz, yetkili-yetkisiz herkesin so-
¤ukkanlı olması ve sa¤duyulu davranması gerekir. Aksi halde teröristle-
rin ve provokatörlerin ekme¤ine ya¤ sürülmüfl olur. Onun için flimdi,
sa¤duyuya ve so¤ukkanlı davranmaya her zamankinden daha çok muh-
tacız. Çünkü bu olaylar bir yandan siyasete, demokrasiye müdahalenin
alt yapısını oluflturma ve halkın temsilcisi olan meflru iktidara gözda¤ı
verme, di¤er yandan halkı korkutma ve sindirme çabasıdır. Bu bahane ile
bir yandan iktidar yıpratılmaya, di¤er yandan dindar insanlar üzerindeki
baskılar arttırılmaya, hak ve özgürlükler kısıtlanmaya, insanlar sindiril-
meye çalıflılmaktadır.                           

Oysa bu ülkede yıllardan beri muhafazakâr kesimin be¤enmedi¤i çok
kimse Cumhurbaflkanı seçildi ama sayıları oldukça kabarık olan bu kesim
ülkede kargafla çıkarmaya, huzuru bozmaya, ekonomiyi altüst edecek ey-
lemlere giriflmeye yönelmedi. Tam aksine sabırla bir dahaki seçimi bek-
ledi hala da bekliyor. 
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Laik oldu¤unu söyleyenlerin be¤enmedikleri insanların belli yerlere
demokratik yollardan gelmesi durumunda aynı tavrı göstermeleri, irti-
cayı istismar ederek demokrasiyi kurban etmemeleri gerekir. 

Ülkeye Yazık 

Danıfltay üyelerine yapılan derin ve kirli saldırı çok yakıflıksız ve çir-
kin. Ama ondan daha da yakıflıksız olanı ise bazı devlet erkânının bu
planlı eylemden medet umuyor olmalarıdır. Provokasyon oldu¤u apaçık
görülen bir eylemden medet ummak en az onu yapmak kadar çirkin de-
¤il midir?

Meflru yollardan iktidara gelmekten ümidini kesmifl görünenler,
birilerinin kirli ve kanlı komplolarla hükümeti devirerek iktidarı ken-
dilerine sunmasını bekliyorlar. Oysa bu saldırıların asıl hedefi ülkede-
ki siyasi istikrar ve demokrasidir ve bu hain saldırıları planlayanlar ül-
kenin gelece¤ine kast etmektedirler. Ancak flu bir gerçek; halk, kriz
üzerinden siyaset yapan herkesi -iktidar da olsa, muhalefet de olsa- ka-
ra listeye yazıyor, sürekli felaket tellallı¤ı yapana prim vermiyor. 

Diyanet-Sen olarak, Danıfltay’a, T.C. hükümetine, demokrasiye
yapılan ve amacı belli olan bu saldırıyı yaptı¤ımız basın açıklaması ile
herkes gibi fliddetle ve nefretle kınadık. Ancak bir farkla. Danıfltay’a
yapılan saldırıyı kınadı¤ımız gibi hükümete karflı yapılan saldırıyı da
aynı flekilde kınadık. Huzurunuzda bir kez daha kınıyoruz. Halkımızın
demokrasiye müdahale için tezgahlandı¤ı açıkça ortada olan bu çirkin
provokasyon karflısında so¤ukkanlı davranaca¤ına ve bu tuza¤a düflmeye-
ce¤ine inanıyoruz. 

Çözüm Daha Fazla Demokrasi 

Türkiye’nin en büyük ihtiyacı ve geliflimin ön flartı demokratiklefl-
medir. Çünkü Türkiye’de yaflanan siyasal krizler bir yönüyle demokrasi-
mizin zayıflı¤ını ve oturmamıfllı¤ını gösterir, di¤er bir yönüyle de de-

‘hıl’fül fudul’dan günümüze
Sivil Toplum ve Sendika126



mokrasinin zafiyete u¤ratılmaya çalıflıldı¤ı durumlarda sistemin has-
talıklar üretti¤ini... 

Sistemin genifllemesi ve nefes alması demokratikleflmenin hız ka-
zandı¤ı dönemlerde, sistemin daralması ve kaosa sürüklenmesi demokra-
tikleflmenin hız kesti¤i dönemlerde kendini göstermeye bafllıyor. 

Devletin, kurumsal yapının, siyasetin, kanun ve kuralların demokra-
tikleflmesi gerekiyor. Bunların hepsinin temeli ise ‘demokrat bir zi-
hin’den geçiyor. Devletin ‘kurumsal mekanizma’ olmak yerine ‘kurumsal
bir ideoloji’ haline gelerek, bireylerin kamusal ifllerini yapmak yerine,
kamusal ideolojilerini belirlemeye çalıflması, sa¤lıklı bir demokrasinin
önünde önemli bir engeldir. 

Artık demokrasi belli kesimlerin ve demokrasiyi ideolojik kaba
sıkıfltıran iktidar seçkinlerinin devamlılı¤ını sa¤layan bir araç olarak
algılanmamalı; halk egemenli¤inin do¤al bir tezahürü olarak tecelli et-
melidir. 

Bunun için demokrasinin flekli kadar içeri¤i de kabullenilmeli ve de-
mokrasi kavramının içi doldurulmalıdır. Bugün artık demokrasi deyince
partiler, muhalefet, seçim, Meclis gibi kurum ve kurallardan önce; insan
hak ve özgürlükleri, farklılıklara tolerans, ço¤ulculuk gibi de¤erler akla
gelmektedir. Demokrasiyi asıl üreten kültür de bu de¤erleri yaflatabilen
kültürdür. 

Demokrasiyi yaflaması ve yaflatması gereken kurumlar sadece yasama
ve yürütme organı olmamalıdır. Devletin tüm kurum ve organları de-
mokratik süreci sekteye u¤ratmayacak ve onu evrensel normlara ulafltıra-
cak bir hassasiyetle hareket etmelidir. 

‹deal olan seçimlere ve belli kurumlara indirgenmifl mekanik bir de-
mokrasi de¤il; idari, toplumsal ve siyasal tüm alanlara yayılmıfl organik
bir demokrasidir. Böyle bir ortamın oluflması ise tek tek tüm bireylere,
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bizim gibi sivil toplum örgütlerine, siyasal partilere ve di¤er kurumsal
yapılanmalara ba¤lıdır. 

E¤er daha az “kriz” istiyorsak, daha çok “demokrasi” istemek zorun-
dayız. 

BÜROKRAS‹                                

‘Önce insan’ fleklinde bir slogan var. Afifller bastırılıp görünen her
yere bazen asılır. Ama sonuç tam bir fiyasko. Çünkü öncelik insanda de-
¤il, hep mevzuatta. Baflbakan Sayın Erdo¤an’ın da en büyük flikâyet ko-
nusu bürokratik oligarfli idi. Baflı derde girdi. Kimin girmedi ki, Sayın
Erdo¤an baflbakan olmadan da bürokratik oligarfli vardı, flimdi de var.

Diyanet müfettiflleri bizi denetlemeye ve sorgulamaya geldiklerinde
ülkemiz insanını ne kadar sevip sevmedi¤imizi, insanlar için ne düflünüp
ne yaptı¤ımızı, misyonerlik, fuhufl, alkol, vb. toplumsal konularda ne ka-
dar duyarlı olup olmadı¤ımızı de¤il, hep mevzuata ne kadar uyup uy-
madı¤ımızı sorup sorguladılar. Ve her zaman suçlu çıkarmak ve ceza-
landırmak için ellerinden geleni yaptılar. 

‘Din görevlisi Diyanet’ten gelen yeni hutbeyi mi okudu yoksa kendi

hazırladı¤ını mı’? Kendisi hazırladı¤ını okumuflsa yandı. Oysa hutbe
hazırlamak bilgi ister, beceri ister, birikim ister. Ve en baflta yürek ister.
Ama olmaaaz. Sen hazıra kon. Biz senin için ne hazırlamıflsak onu ye. Be-
reket bu konudaki merkez baskısı tepkilerimiz üzerine kalktı. 

Hani bir zamanlar; ‘Bu ülkeye komünizm gelecekse biz getiririz, sen

kim oluyorsun?’ türünden laflar vardı ya onun gibi bir fley. Anne babalar
olarak da çocuklarımıza karflı öyle de¤il miyiz? Sonuçta her fleyi yarım ya-
malak bilen ama hiçbir fley bilmeyen, beceremeyen nesiller yetifltirdik.
Geri kalmıfllı¤ımızı biraz da bu açıdan irdelesek iyi olur diye düflünüyo-
rum. Yoksa geri kalmıfllık bizim için kader de¤ildir. 
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Belirli bir olgunluk yaflına eriflen kiflinin ilk fark etti¤i fley; giyim ku-
flamdan bafllayıp e¤itim ö¤retime kadar ulaflan yasaklarla çevrili bir ha-
yatı yaflamakta olufludur. Bu yasakların temelinde yönetimin halka gü-
vensizli¤i yatmaktadır.

Bürokrasi ülke insanından çekinerek, onu sürekli takip ve kontrol et-
me ihtiyacı hissetmektedir. Bürokraside hâkim olan bu kanaat, belirli
bulgu ve gerçeklerin sonunda kararlafltırılmıfl bir strateji de¤ildir. Bu ça¤
dıflı bir zihniyetin sonucudur.

Yönetim-halk uyuflmazlı¤ı bizim için önemli ve çözümü gereken so-
runların baflında gelmektedir. Oysa iyi bir sistem; yönetici-yönetilen
kaynaflmasına ve anlaflmasına ba¤lıdır. Hiçbir yönetim sistemi halkına
zor ve baskı uygulayarak, ondan kurtulup uzaklaflarak, sistemini ahenkli
sürdürme imkânına sahip de¤ildir.

Ülke yönetimi bir aile gibi; yönetici ve yönetilenlerin birbirlerini gö-
zetmelerini bir araya getirmeleri ile sürdürülmelidir. Zoraki, baskı ve
korku ile sürdürülen beraberlik demokratik, ça¤dafl ve insani de¤ildir.
Onun için; ‘önce insan’ konusu mutlaka yeniden gündemimize
alınmalıdır. Madem Yüce Allah en flerefli mahlûk olarak insanı ya-
ratmıfltır. Her fleyi insan için yaratmıfl ve onun emrine vermifltir. Öyley-
se her fley insan için, insan eksenli olmalı. ‹slam’da insan içindir, insanın
dünya-ahiret mutlulu¤u içindir.

Kendisine, arkadaflına, komflusuna ya da farklı bir ülkeden insana
saygı duyan, de¤er veren ve ona faydalı olmaya çalıflan bir kifli. Kutlu
Peygamberin tabiriyle ‘en hayırlı kifli’dir. Bu çok önemlidir diye düflünü-
yorum. Çok namaz kılan de¤il, çok oruç tutan de¤il, çok hacca giden de-
¤il de insanlara en çok faydalı olan insanların en hayırlısı olarak ilan edi-
liyor. ‹nsanların efendisi onlara hizmet eden olarak bildiriliyor. 

Bazıları merak eder ve  ‘Ne zaman adam oluruz?’ diye sorar. Bence;
önce mevzuat de¤il, ‘önce insan’ dedi¤imiz ve bürokratik oligarfliye son
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verdi¤imiz gün adam oluruz. Belki de ancak o zaman ça¤dafl toplumlar
arasında yer bulabiliriz. Yönümüzü Batı’ya çevirmek yetmez. Zira bak-
makla adam olunsaydı kediler kasap olurdu.?

‹NSANIN DE⁄ER‹

Söze bir soru ile bafllasak ve flöyle bir soru sorsak; ‘Ekmek mi daha
de¤erli insan mı?’  Eminim herkes, bu nasıl soru? ‹nsan daha de¤erli,
insan daha önemli’ diyecektir. Peki, ‘Toplumda hangisi daha fazla
saygı görüyor?’ diye bir düflünecek olsak yine insan daha fazla saygı
görüyor diyebilecek miyiz?  

Hayır, maalesef hayır. Yafladı¤ımız toplumda hatta ülkemizde gözle-
nen o ki, ekmek insandan daha fazla saygı görüyor. Dolayısıyla ülkemiz-
de ekmek insandan daha önemli ve daha de¤erlidir. Masamızdan bir par-
ça ekmek yere düflse onun üstüne basar mıyız? Hayır, basmayız, mutlaka
e¤ilir, alırız. Hatta öperiz.

Hangi ortamda olursa olsun, -evde veya sokakta- ekme¤e mutlaka
saygı gösteririz. Ekmek yerdeyse üstüne basmayız, üstünden atlamayız.
Onu alıp yükse¤e koyarız. Ekme¤e saygı göstermemiz de gerekir.

Ekme¤e gösterdi¤imiz saygı ekme¤in büyüklü¤ünden ve niteli¤inde
ayrıdır, ba¤ımsızdır. Ve büyük, küçük bakmayız. Niteli¤ine, kalitesine
hiç bakmayız. Mutlaka ekme¤e saygı gösteririz. Hatta bazılarının sanki
verecek baflka misal kalmamıfl gibi, ‘Efendim yükse¤e ulaflmak için
Kur’an’a basılır ama ekme¤e basılmaz.’ diye fetva verdiklerini de gö-
rürüz. Amaçları üzüm yemek de¤il, Kur’an Kurslarını kapatmak oldu¤u
için böyle basit misaller de verilir.

Peki ya insana? ‹nsana aynı ölçüde saygılı mıyız? Ekme¤e verdi¤imiz
de¤eri insana veriyor muyuz?  

Ekme¤e niçin saygı gösteririz? Çünkü ekmek nimettir. Peki, eflimiz,
çocu¤umuz, komflumuz bizim için bir nimet de¤il mi? Köylümüz, flehir-
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limiz, amirimiz, memurumuz, iflçimiz, iflverenimiz, siyasetçimiz, sendi-
kacımız, do¤ulumuz, batılımız, basınımız, yayınımız vb. bizim için bir
nimet de¤il mi? Hiçbir etnik, dinsel ve bölgesel fark gözetmeden söyle-
yecek olursak, insan varlıkların en flereflisi de¤il mi?  

Evet. Öyleyse niçin insana gereken saygıyı göstermiyoruz? Temel in-
san hak ve özgürlükleri konusunda karnemizde hala niçin kırık notlar
var. ‹nsanların temel hak ve özgürlüklerine hala niçin karıflılıyor? Niçin
sırf farklı düflünüyor, farklı inanıyor ya da farklı giyiniyor diye insanlara
ayrım yapılıyor?    

‹nsanımıza layık oldu¤u de¤er verilmelidir. Kimseyi suçlamayalım.
Hepimiz bu konuda kusurluyuz. Herkes kendi tarafına yonttu¤u için
bu konuda ilerleyemiyoruz. Ülkemizde insanımıza hak etti¤i de¤erin
verilmesi, insan hakları ihlallerine son verilmesi için hepimize görevler
düflüyor. 

Ekme¤e gösterdi¤imiz saygıyı görüfl, felsefi düflünce ve inanç
farklılı¤ı gözetmeden birbirimize göstersek, ekme¤e verdi¤imiz de¤eri
birbirimize versek ne güzel olur de¤il mi? 

Yere düflen ekme¤e verilen de¤erin ve gösterilen saygının Allah’ın
kendi ruhundan üfledi¤i ve en flerefli mahlûkat olarak yarattı¤ı in-
sanımızı da gösterilece¤i günlerin gelece¤ine inanıyorum. Umarım o
günler yakındır. 

ÜM‹T VE ‹DEAL

‹nsanlar ümit ve idealleriyle yaflarlar. Büyük ve önemli iflleri baflarma
düflüncesi ve bu önemli hedefe varma arzusu önemli insan olmak demek-
tir. Hedefi ve ümidi olmayan, önemli insan de¤il ölü insandır.

Ümit ve ideal, aflk ve flevk insanlara çalıflma azmi ve heyecanı verir ve
bafları kapılarını açar. Ümitsizlik ise çalıflmaya, ilerlemeye engeldir ve
baflarının kanseridir.
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Dünya ister kazanç, ister fleref olsun bütün ödül ve mükâfatlarını
ümidi, ideali, azmi ve gayreti olanlara verir. ‹nsan bir fleyi ciddi olarak is-
temeye, arzulamaya bafllayınca ona ulaflır. Çünkü hiçbir fley eriflilmeyecek
kadar yüksekte ve ulaflılmayacak kadar uzakta de¤ildir.

Çalıflılınca baflarılı olunaca¤ına inanmak gerekir. Buna inananın aklı,
fikri o ifli yapmak üzere çare ve yol bulmak için çalıflır. Bir fleyin imkânsız
oldu¤una inananın aklı fikri de o iflin neden imkânsız oldu¤unu ispatla-
mak için çalıflır.

‹stiklal flairimiz M. Akif Ersoy’a kulak verelim;
“Atiyi karanlık görerek azmi bırakmak,

Alçak bir ölüm varsa, eminim odur ancak.

Azmiyle ümidiyle yaflar hep yaflayanlar

Hüsrana rıza verme, çalıfl, azmi bırakma! 

Kendin yanacaksan bile evladını yakma.

Feryadı bırak, kendine gel, çünkü zaman dar,

Çalıfl ki telafi edecek bunca zarar var.”

Sözün özü; ne istedi¤ini bilene dünya selama durur.

SEND‹KAL TOPLANTILARDA GAYEM‹Z 

Sendikal toplantılar genellikle sorun odaklı toplantılardır. Bu top-
lantılarda sorunlara çözüm üretilerek, gelece¤e dair yol haritası tespit et-
meye gayret edilir. Bunun yanında çok önemli fonksiyonu olan ve sendi-
kal mücadelede olmazsa olmaz olan bu toplantıları birkaç kategoride ele
alabiliriz.   

1- ‹lk olarak toplantılar, sendikal örgütlenme kültürü ve bilinci olufltur-
maya yönelik etkinliklerdir. Bu toplantılar sayesinde üyelerimizin ül-
ke ve dünya gündemine örgütlü bir birey olmanın bilinci ile bak-
masını sa¤lamak, ekonomik, sosyal ve siyasal alanlarda dünyada ve ül-
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kemizde ortaya çıkan geliflmeler hakkında karflılıklı bilgi alıflveriflini
temin edilmesi istenir. 

2- ‹kinci olarak, sendikal toplantılar soruna odaklı faaliyetleridir. Ülke-
mizde zaten sendikal toplantılar, güncel sorunlara ve üyenin taleple-
rine odaklı yapılmaktadır. Bu durumun temel nedeni, Türkiye’de
sendikal faaliyetlerin ana ekseninin etkisel olmaktan daha çok tepki-
sel olmasıdır. Toplantıları a¤lama duvarına çevirmemek, ama bu top-
lantılar vesilesiyle sorunları yerinde ve ilk a¤ızdan dinlemek ve çözüm
önerileri aramak gerekir. 

3- Sendikal toplantıların tanıflmaya ve kaynaflmaya vesile olması, sendi-
ka içi iletiflim kanallarını açması, Genel Merkez Yönetimi ile il ve il-
çe temsilcilerini buluflturarak sendika içi demokratik süreçlerin gelifl-
mesine katkıda bulunması da çok önemlidir. 

4- Di¤er yandan mevcut bürokratik yapının sonucu olarak dikey bir
iletiflimin, hiyerarflik bir yapının ister istemez büyük ölçüde egemen
oldu¤u yaflamımızda, yüz yüze yapılan bu toplantılarla birlikte ya-
tay iletiflimi sa¤lamıfl ve karflılıklı bilgi paylaflımında bulunmufl
oluruz. Dolayısıyla bu etkinliklerin demokrasiye katkısı da inkâr
edilemez. 

Sonuç olarak bu güne kadar yüre¤imizle, hissiyatımızla enerjimizi ve
mesaimizi verdi¤imiz sendikal mücadeleyi sendikal toplantılarla birlikte
bilgimizi ve yüre¤imizi birlefltirerek yapmıfl oluyoruz. 

EK‹P ÇALIfiMASI

Tabiatta bulunan bütün canlı yaratıklar, de¤iflik flekil ve derecelerde,
kendi türleri ve di¤er türlerle yardımlaflma, dayanıflma ve iflbirli¤i için-
dedir. Yani, ekip çalıflması yapmaktadır. Aslında bütün insanlar için ol-
ması gereken bu özellik günümüzde maalesef sadece bazı insanlar için,
‘Falan insan sosyaldir’ flekline dönüflerek sınıflandırılmaktadır. 
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Sadece insan hayatında de¤il, hayvanlar ve bitkiler âlemine
baktı¤ımızda ekip çalıflması çok rahatlıkla görülebilir. ‹nsano¤luna ge-
lince; insan, yaradılıflı gere¤i ekip çalıflmasına yatkın, uyumlu ve aynı za-
manda mecbur olarak yaratılmıfltır.  ‘‹nsan sosyal bir varlıktır.’ derken
de kastedilen budur. 

Ekip çalıflması sporda, müzikte, tıpta, mühendislikte, sosyal bilim-
lerde ve idarecilikte genel anlamda görülmektedir.

Son zamanlarda üzerinde sıkça durulan ve kurslar verilen, her mües-
sesenin kendisinden beklenen en iyi verimi elde edebilmesi anlamında
‘Toplam Kalite’, ekip çalıflmasının bir sonucudur. 

Ekip Çalıflmasının Prensipleri 

Ekip çalıflması için asgari yapılması gerekenler flu flekilde özetlenebi-
lir.17

1- ‘Bir elin nesi var, iki elin sesi var’ ya da ‘Birlikten kuvvet do¤ar’ il-
kesine uymalı. Fizikteki ‘Birleflik kaplar’ ve biyolojideki ‘Osmoz’ ka-
nunlarında oldu¤u gibi kendinde olanı vermeli, baflkasından da al-
maya hazır olmalı.

2- ‹stiflareye önem vermeli ve ortak görüfle, ortak akla uymalı. ‘Onların
iflleri aralarında flura iledir.’ ‘Sadece ben bilirim’ düflüncesi yerine,
‘O da bilir.’ düflüncesinde olmalı. ‘Benim dedi¤im do¤rudur’ yerine
‘Karflımdakinin dedi¤i de do¤ru olabilir’ düflüncesinde olmalı.

3- Ekip içerisinde görevlerin açık bir flekilde belirlenmifl olması, ekip
üyeleri arasında görev ve hizmet bölüflümünün açık ve net bir flekil-
de yapılması. Herkesin ne yapaca¤ını iyi bilmesi.

4- Ekip üyeleri arasında açık ve do¤rudan iletiflimin mevcut olması.
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5- Görüflmeler sırasında ekip üyelerinin tansiyonu artıracak davranıfl ve
eylemlerden kaçınmaları. Seviyeyi korumaları.

6- Önemli konular ile ilgili olarak ekip üyelerinin düflüncelerinin sözlü
veya yazılı olarak oylanması.

7- Ekip üyelerinin yükü ve baflarıyı birlikte paylaflmaları.
8- Hemen herkesle iyi geçinmeli, ‘uyumlu olmalı’. ‘Mümin herkesle ge-

çinen ve kendisiyle geçinilen kiflidir.’ 

9- Ekip üyeleri aleyhine kusur arama ve yıpratma gayreti içine girilme-
meli. Tam aksine yapıcı ve yardım edici olunmalı.

10- Çalıflma toplantılarında fikir ayrılıkları ve fikir çatıflmaları normal
karflılanmalı ve tolerans gösterilmelidir. Ancak; elefltiriler de ‘yıkıcı’
de¤il, ‘yapıcı’ özellikte olmalıdır. Baflkasından önce özelefltiri olmalı.

11- Lider esnek olmalı, kararlarda konsensüse ulaflmaya önem verilmelidir. 
12- Toplantılarda kurallar ve davranıfllar uygun olmalıdır.

Ekip Çalıflmasının Problemleri 

fiüphesiz, ekip çalıflması iyi organize edilmedi¤i ve etkin bir flekil-
de uygulanmadı¤ı zaman bu defa organizasyonda bazı problemlerin or-
taya çıkmasına veya mevcut problemlerin daha da a¤ırlaflmasına neden
olabilir. 

1- Ekip çalıflması yapıldı¤ında, bunun için bir zaman harcanması ge-
rekir. Bir kifli tarafından alınacak kararlar bir çalıflma grubuna
bırakıldı¤ında bunun bir zaman gecikmesi do¤uraca¤ı söylenebilir. 

2- Ekip çalıflmasının di¤er bir sakıncası ya da dezavantajı ekip içeri-
sinde bazı kiflileri pasif duruma getirmesidir. Gerçekten de ekip çalıflması
iyi bir flekilde yönetilmedi¤i zaman, ekip üyelerinden bir kısmının
dıfllanması tehlikesi ortaya çıkabilir. 

3- Birlikte karar almanın bir di¤er sakıncası ‘Grup körlü¤ü’ olarak ifa-
de edilebilir. Buna benzer bir sorun da ‘groupthink’ olarak ifade edilen ol-
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gudur. Grup üyeleri, gerçekçi olarak konuyu analiz etmek yerine grup içe-
risinde uyumun bozulmaması için anlaflma e¤iliminde olabilirler. 

4- Bir di¤er sorun ise ekip çalıflmasının kararlarına aflırı ba¤ımlı
olunmasından kaynaklanabilir. Bu durumda organizasyon dinamizmini
ve esnekli¤ini bir ölçüde kaybedebilir. 

Bunun dıflında ekip çalıflması, ekip üyeleri arasında bazı çatıflmala-
ra ve kavgalara kaynaklık edebilir. Bazı grup üyeleri fazla çalıflırken,
di¤erleri daha az çalıflabilir. Bazı grup üyeleri kendi ifllerini baflka-
larının sırtına yıkabilirler. Bu açıklamalarımızdan anlaflıldı¤ı üzere
ekip çalıflması sanıldı¤ı gibi sorunsuz bir katılımcı yönetim tekni¤i de-
¤ildir.

Tüm bu saydı¤ımız olumsuz olarak de¤erlendirilebilecek yönlerine
ra¤men ekip çalıflması iyi bir flekilde düzenlendi¤i takdirde elde edilecek
kazanımlar son derece fazladır. 

Ekip Çalıflması Hizipçilik De¤ildir 

Topluma hizmet amaçlı ekip çalıflması ile menfaate, çıkara ve de¤i-
flik gayelere matuf hizipçilik birbirinden çok farklıdır. Biri yapıcı, di¤e-
ri yıkıcıdır. Biri hayır, di¤eri flerdir. Biri topluma hizmet, di¤eri nefsine
hizmettir.

Bize düflen; hasımlık derecesinde rekabet, didiflme ve içten hesaplafl-
ma de¤ildir. Bize yakıflan yaradılıflımıza uygun ilahi vahyin bildirdi¤i öl-
çüler içerisinde sonunda da hesabını verme düflünce ve fluurunda olarak
birli¤i, dirli¤i ve güçlü olmayı baflarmaktır. Ça¤dafl ve demokrat ol-
manın, hatta medeni insan olmanın gere¤i de budur. Bu kubbede hofl bir
seda bırakmanın yolu da budur. 

Hedefi iyi belirlenmifl bir programla, iyi bir ekip çalıflmasıyla men-
faat duyguları dıflında yapılabilecek çalıflmalar bugün olmasa bile gele-
cekte hayırla yad edilecektir. 
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KADINA HAKSIZLIK VE
AYRIMCILIK YAPILMASIN

Kadın ‹slam’ın altın ça¤ı (asr-ı saadet) olarak bilinen Hazret-i Pey-
gamber döneminde insanca yaflama hakkına kavufltu. Bu sayede kadın sa-
dece onurunu kazanmakla kalmadı, yüceldi ve yüceltildi.

Kadın lehine en hızlı devrimi Hazret-i Peygamber yapmıfltır. Ancak
bu devrim, Peygamberimizin ‘elçilik ömrü’ içinde tamamlanmıfl de¤il-
dir. Kadının afla¤ılanmaktan tamamen kurtulması ve hiç de¤ilse temel
haklar açısından insan olarak erkekle eflde¤er sayılır hale gelebilmesi için
toplumun hazmını ve evrimini gerektiren bir zamana ihtiyaç duyulması
gerekiyordu. 

Ne var ki, ‹slam dört halifeden sonra kısa zamanda tipik bir impara-
torluk görünümü kazanınca Arapların örfündeki kadın algılaması hızla
geri dönmeye baflladı ve ‹slam’ın bütün ruhuyla tasfiye etmeyi hedefledi-
¤i kölelik ve cariyelik kurumu yeniden ‘hayatın yaflatılması gereken bir
gerçekli¤i’ haline geldi.

Artık kadın sadece bir anne, bir do¤um makinesi olarak görülmeye
ve gösterilmeye bafllandı. Geri gelen bu gelenekçi yaklaflımın tek olum-
lu boyutu ‹slam’ın getirdi¤i ‘anne’ sıfatıyla anneyi yüceltme kültürüdür.
Geliflen dönemde mesela sosyal hayatta ve ilim hayatında öne çıkan bir
kadın yoktur. 

Oysa bizzat Hazret-i Peygamber’in efli bugünün ifadesiyle ticaret fi-
losuna sahip bir ifl kadınıydı. Peygamberimizin elinde yetiflen Hz. Aifle
bir ‹slam ve hukuk bilgini idi. Yine aynı flekilde Peygamber’in kızı Haz-
ret-i Fatma cömertli¤in sembolü ve yoksul sevgisiyle zirveleflen kadın ör-
ne¤idir.  

Sonraları ne mi oldu? Kadın zamanla bir fitne unsuru olarak görül-
meye bafllandı ve bütün olumsuzlukların müsebbibi olarak kadın görül-
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dü¤ü için kadın sadece camiden ve cemaatten de¤il bütün toplum ha-
yatından soyutlandı ve adeta evine, dört duvar arasına hapsedildi. 

Basından izledi¤imiz baflı açık kadınların erkeklerle beraber mabette
namaz kılmalarına gelince; kadınların camiye gelmeleri sevindirici bir
olaydır. Çünkü ‹slam dini sadece erkeklere mahsus bir din de¤ildir. O
kadın, erkek herkesin dinidir.

Kadınların bu flekilde camiye gelmeleri belki kadınlara yönelik uy-
gulamadaki yanlıfl anlayıfla bir tepki olarak yorumlanabilir. Ancak
kadınların erkeklerle beraber omuz omuza namaz kılmalarını mazur gös-
termez. Çünkü bu konuda açıklama yapmaya yetkili olan Diyanet’in
yaptı¤ı açıklamaya göre ‘Kadınların camiye bafl açık girmeleri ve o fle-
kilde erkeklerle yan yana namaz kılmaları do¤ru de¤ildir.  Kur’an ve
sünnette namaz kılmanın flekli ve ölçüsü çok açık ve net bir flekilde be-
lirtilmifltir. Böyle bir uygulama ‹slam tarihi boyunca olmamıfltır.’

Bu vesile ile D‹B‘in kadınların camiye çok daha rahat bir flekilde ve
uygun yerlerde ibadetlerini yapmalarını sa¤lamasını istiyoruz. Ayrıca; bu
gün ülkemizde kadına karflı yürütülen ayrımcılı¤ı ve kıyafetinden dolayı
kamusal alandan, sosyal hayattan dıfllanmasını ve e¤itim hakkı baflta ol-
mak üzere temel hak ve özgürlüklerinin ellerinden alınmasını kınıyoruz.
Kadına ayrımcılık ve haksızlık yapılmasın diyoruz.
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Bölüm - VI

NE ‹ST‹YORUZ?
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NE ‹ST‹YORUZ?

1- Sivil Anayasa Yapılmalıdır

1961 ve 1982 Anayasaları darbe ürünü anayasalardır. Darbe ürünü
oldukları için darbecileri yargılamayı ve cezalandırmayı yasaklayan, dar-
belere açık hatta darbeyi teflvik eden ve özendiren, temel hak ve özgür-
lükleri ise kısıtlayan, din ve vicdan özgürlüklerinin önüne engeller koyan
anayasalardı. 

Darbeci albaylar cuntasının Atatürk’ün yaptı¤ı 1924 Anayasası’nı ra-
fa kaldırıp yaptıkları bu anayasalar Atatürkçü oldu¤unu söyleyenler ta-
rafından maalesef bafl tacı edilmifltir. Aslında Atatürk’ü sadece istismar
eden bu çevreler demokrat falan de¤iller. Çünkü halkın seçti¤i milletve-
killeri kanunlardaki görevleri gere¤i Anayasa’nın 10. maddesini de¤iflti-
rince, zinhar olmaz’ diyorlar.  

‘Niye olmaz?’ diye sorunca, ‘Çünkü Anayasa’nın ilk dört maddesi
de¤ifltirilemez’ diyorlar. ‘‹yi de ilk dört maddeden birisini de¤il, 10.
maddeyi de¤ifltirdiler!’ diyoruz. ‘Olsun, o da onunla ba¤lantılı’ diyorlar.

Aslında bunların yaptı¤ı ifl, fluna benziyor: Eflkıya gelip, vatandaflın
malını zorla alırsa ‘Çok güzel yapmıflsın’ diyorlar. Devletin resmi memu-
ru gelip, kanuna uygun flekilde vergi tahsilâtında bulundu¤unda, ‘Ama
sen flu kısıtlamalara tabisin. Sen flunu yapamazsın, bunu yapamazsın’
diyorlar.

Yani adamların kafası, güzellikle de¤il, zorbalıkla kurgulanmıfl! Si-
lah zoru ile yapılanı ‘güzel’ buluyor, demokratik flekilde yapılmak istene-
ne engel çıkartıyorlar. Sonra da çıkıp, ‘Akıl, bilim, mantık’ diyorlar. De-
mokrasi, hukuk edebiyatı yapıyorlar. Bunlar akıl ve mantı¤ın eseri mi,
yoksa demokrasinin ve hukukun gere¤i mi? 

Sorun onlara; ‘Darbecinin yapabildi¤ini, milletin temsilcisi niye ya-
pamıyor? Niçin? Hangi akıl ve mantıkla?’



Hülasa, yarınları daha güzel yaflamak için, hangi düflünce dün-
yasından olursa olsun, hâkim gücün kendini yaslayıp dayatmalar yapa-
mayaca¤ı, herkese eflit mesafede, bireyi devlete karflı koruyan hukuk ve
adalet gibi hasret kaldı¤ımız kavramları öne çıkaran, temel hak ve özgür-
lükleri güvence altına alan anayasa istiyoruz.

Askeri yönetimler tarafından yapılan bu darbe ürünü anayasalar yeri-
ne siviller tarafından yapılacak yeni, sivil ve özgürlükçü bir anayasaya ül-
kemizin fliddetle ihtiyacı vardır. Sivil anayasa konusunda toplumda yeter-
li konsensüs oluflmufltur.   

2- D‹B Teflkilat Yasası Çıkarılmalıdır

1979 yılında 633 sayılı D‹B Teflkilat Yasası‘nın birçok maddesi ip-
tal edildi. Bu iptallerin do¤urdu¤u boflluk 26 yıldır doldurulamadı. Ge-
len hükümetler teflkilat yasasını çıkaracakları sözünü vermelerine ra¤men
bu yasa hala çıkmadı. Sonuçta Cumhuriyetin temel kurumlarından biri
olan D‹B yasasız bırakıldı ve bu kurum 26 yıldır yasasız idare ediliyor.
Olan kuruma ve Diyanet çalıflanlarına oluyor. Hatta kurumun varlı¤ı bi-
le tartıflılır hale geliyor. Kurum çalıflanları da mali ve özlük hakları yö-
nünden di¤er kurum çalıflanlarının gerisinde kalıyor. 

4- Kur’an E¤itimine Konan Engeller Kaldırılmalıdır   

Bilindi¤i gibi 1999 yılında üçlü koalisyon DSP, ANAP ve MHP
Hükümeti döneminde 22.07.1999 tarih ve 4415/1 madde ile 633 sayılı
Teflkilat Kanunu’na eklenen madde ile Kur’an Kursu’nda okumak için il-
kö¤retimi bitirme flartı, bunun dıflındaki Kur’an e¤itimi için de 5. sınıfı
bitirme flartı getirilmifltir. Din ve vicdan özgürlü¤üne, Anayasaya ve
uluslararası sözleflmelere açıkça aykırı olan bu yasa¤ın bir an önce
kaldırılmasını istiyoruz.  Evet, 633 sayılı D‹B Teflkilat Kanunu’na ekle-
nen 22.07.1999 tarih ve 4415/1 madde ile ‘‹lk ve ortaö¤retim kurum-
larında okutulan zorunlu din kültürü ve ahlak bilgisi dersleri dıflında,
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Kur’an-ı Kerim ve mealini ö¤renmek, hafızlık yapmak ve dini bilgiler
almak isteyenlerden ilkö¤retimi bitirenler için, Diyanet ‹flleri Bafl-
kanlı¤ı’nca Kur’an Kursları açılır. Bu kurslardaki din e¤itim ve ö¤reti-
mi kiflilerin kendi iste¤ine, küçüklerin de kanuni temsilcilerinin talebi-
ne ba¤lıdır.  Ayrıca ilkö¤retimin 5. sınıfını bitirenler için tatillerde ve
Milli E¤itim Bakanlı¤ı’nın denetim ve gözetiminde yaz kursları açılır.’

Dünyanın hiçbir yerinde olmayan bir flekilde çocuklara 12 yaflından
önce Kur’an ö¤renme yasa¤ı getirilmifltir. Bu yasak baflta BM ‹nsan Hak-
ları Beyannamesi’nin, Avrupa ‹nsan Hakları Sözleflmesi’nin, Helsinki Ni-
hai Senedi’nin, Paris fiartı’nın ve daha birçok uluslararası sözleflmelerin, din
vicdan hürriyeti ile ilgili alakalı maddeleri ile Anayasamızın 24. maddesi-
ne aykırıdır. Anayasa’da, ‘Din ve vicdan hürriyeti’ bafllı¤ı altında düzenle-
nen 24. maddesi flöyledir. ‘Herkes vicdan, dinî inanç ve kanaat hürriye-
tine sahiptir. 14 üncü madde hükümlerine aykırı olmamak flartıyla iba-
det, dinî âyin ve törenler serbesttir. Kimse, ibadete, dinî âyin ve törenlere
katılmaya, dinî inanç ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz; dinî
inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz ve suçlanamaz.

Din ve ahlâk e¤itim ve ö¤retimi devletin gözetim ve denetimi
altında yapılır. Din kültürü ve ahlâk ö¤retimi ilk ve orta-ö¤retim ku-
rumlarında okutulan zorunlu dersler arasında yer alır. Bunun
dıflındaki din e¤itim ve ö¤retimi ancak, kiflilerin kendi iste¤ine, küçük-
lerin de kanunî temsilcisinin talebine ba¤lıdır. Kimse devletin sosyal,
ekonomik, siyasî veya hukukî temel düzenini kısmen de olsa, din kural-
larına dayandırma veya siyasî veya kiflisel çıkar yahut nüfuz sa¤lama
amacıyla her ne suretle olursa olsun, dini veya din duygularını yahut
dince kutsal sayılan fleyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz.’

Gerçek anlamda din özgürlü¤ünün sa¤lanmadı¤ı, dinin dogma olarak
görüldü¤ü ülkelerde, din e¤itimi ve ö¤retimi gere¤i gibi yapılamaz. Bu
durumda din asli haliyle ö¤retilemeyece¤i için, ço¤u kez dine aykırı dü-
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flünce ve inanıfllar, din adına gizli gizli telkin edilir. Bu durumda hem din,
hem de ülke ve toplum için zararlı oluflumlar meydana gelebilir. Dine yö-
nelme ihtiyacında olan insanlardan bir kısmı bu yanlıfl akımlara kapılabi-
lir. Bu durumlara yer vermemenin en pratik yolu, legal yollardan ve ger-
çekçi bir din ö¤retimine imkân tanınmasıdır. 

Halkın kahır ekseriyetinin Müslüman oldu¤u ülkemizde, Yahudile-
rin, Hıristiyanların çocu¤u dinini ö¤renecek, Müslümanların çocu¤una
gelince, ‘Senin yaflın daha çok küçük’ denilecek. 

12 yaflından küçüklere getirilen Kur’an yasa¤ı din görevlilerini bü-
yük mesuliyet altına sokmaktadır. Okutarak suç iflleyip yasal sorumluluk
altına girmekte, okutmazsa günah iflleyerek dinen sorumlu duruma düfl-
mektedir. 

Anayasa ve yasalarla teminat altına alınan ebeveynin çocu¤una din
e¤itimi verme hakkının kullanılmasından kimseye zarar gelmez. Devle-
tin deste¤i ve gözetimi altında alınan din e¤itimi en sa¤lıklı din e¤itimi
olacaktır. Hiç kimse bundan korkmamalı ve çocuklara do¤ru din e¤itimi
vermenin önündeki engeller kaldırılmalıdır. Aksi halde vatandafl farklı
arayıfllar içine girecektir.

5-‹nsana Önem Verilmeli 

‹nsan; Allah’ın yeryüzündeki halifesidir. Yine insan mahlûkatın en
flereflisidir. O nedenle halka hizmet Hakk’a hizmettir yani Allah’a kul-
luktur. Süleyman Çelebi bakın ne diyor?

‘Hak Taala  çün yarattı Ademi,
Ademle kıldı müzeyyen alemi’

‹nsana önem vermenin gere¤i olarak; 

a-Ekonomik geliflme ve sosyal geliflme beraber olmalı

Çalıflanlar olarak ekonomik ve sosyal sorunlarımız var. Bu sorunları her
platformda dile getiriyoruz. Ancak karflımıza; ‘Önce ekonomik kalkınmayı
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gerçeklefltirelim sonra sosyal geliflme arkasından gelir’ anlayıflı sürülüyor.
Bu anlayıflı kabul etmiyoruz, etmemiz de mümkün de¤ildir. 

Ekonomik geliflme ile sosyal geliflmeyi efl zamanlı olarak gerçekleflti-
recek politika de¤iflikli¤ine ve insan odaklı yeni yaklaflımlara ihtiyaç ol-
du¤una inanıyoruz. Nasıl ki devlet, sistem insansız olmuyorsa ekonomi
de insansız ve insafsız olmaz, olamaz diye düflünüyoruz.

b-Özgürlükler ve ülke güvenli¤i beraber korunmalı

Türkiye’nin AB’ye girmesi konusunda kafa karıflıklı¤ına hiç gerek
yok. Türkiye AB üyesi olur ya da olmaz. Ama biz sendikalar olarak AB
normlarını, hak ve özgürlükleri sonuna kadar savunuruz. Çünkü bu
normlar ciddi deneyim, tecrübe ve birikimlerden süzülüp gelmifltir.

AB belki olmaz. Belki biz gerek duymayız. Ancak AB’nin demokra-
si standartlarını, sosyal ve hukuki modelini, insan hakları ve hukukun üs-
tünlü¤ünü istiyoruz. Sendikal hakların AB düzeyinde olmasını istiyoruz.
Bizim insanımızın buna layık oldu¤una inanıyoruz.

Demokrasiyi tüm kurumlarıyla, tüm kurallarıyla iflletmek zorun-
dayız. Özgürlükleri, modern ve ça¤dafl anlamda en genifl flekliyle uygula-
mak zorundayız.  Ne güvenli¤i özgürlüklere, ne de özgürlükleri güvenli-
¤e tercih edemeyiz. ‹kisi arasındaki ince çizgi belirlenip, hakkıyla korun-
malıdır. Bu gerçeklefltirildi¤inde, hakkıyla uygulamaya bafllandı¤ında
Türkiye’nin önünde, kalkınmanın önünde hiçbir engel duramaz.

6- Resmi Tatillerde Görev Yapanlara Mesai Ücreti

Hafta tatili ve bayram tatillerinde kamu görevlileri tatildedir. Ancak
din görevlileri, ebe, hemflire ve zabıtalar hizmetlerinin gere¤i görevleri-
nin baflındadırlar. Görevleri gere¤i resmi tatilde görev yapan bu insanla-
ra mevzuatın gere¤i mesai ücreti verilmelidir.

Kurumları ve kurum amirleri tatil yaparken hizmeti aksatmayan bu
insanların mesai ücreti alma hakları vardır. Bu hak sendikamız tarafından
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çok defa dile getirilmesine ra¤men hala verilmemifltir ve haksızlık sürdü-
rülmektedir. 

Fazla Mesai Ücreti 

Fazla mesai haftalık çalıflma saatini aflan kısma denir. Bir personelin
fazla mesai alması için öncelikle bu çalıflma saatini doldurması gerekir.
‹stisnalar haricinde haftalık çalıflma saati; 45 saattir.

Hafta tatili kavramı ise; günlük 8 saat çalıflan iflyerlerinde Cumartesi
saat 13.00’dan itibaren bafllar. Günlük 9 saat çalıflan iflyerlerinde ise Cu-
martesi hafta tatilidir. Her iki durumda da Pazar günü genel tatildir. (‹s-
tisnai iflyerlerinde iflin durumuna göre hafta içi günlerden birisi olabilir.)

Fazla mesai hakedifli ise, (Günlük çalıflma saatini aflan saatler ve Cu-
martesi günü tam ya da 13.00’dan sonra bafllar) normal çalıflma saatinin
% 50 eklenmesi ile ödenir. Yani sizin örnek saat ücretine göre fazla me-
sai ücreti 1,5 TL/saattir. Ancak iflin durumuna göre bazı iflyerlerinde nor-
mal çalıflma saatleri haftalık 45 saatin altına düflebilmektedir. Bu durum-
da fazla mesai ücreti % 25 artırılarak ödenir. (Yani 1.25 TL/saat) 

Genel tatil günleri (genelde pazar günü) ve resmi tatil olarak bayram
kabul edilen günlerde ise durum farklıdır. Personel o gün ifle gelmezse
bir ifl karflılı¤ı olmaksızın günlük ücreti ödenir. Ancak o gün çalıflır ise,
hem tatil ücreti, hem de çalıfltı¤ı saat kadar normal saat üzerinden ücre-
tini alır.

Dedi¤imiz gibi fazla mesai haftalık çalıflma saatini aflan kısımdır. Ya-
ni bir personelin fazla mesai alması için öncelikle haftalık 45 saatini dol-
durmufl olması gerekir. Diyelim ki personel hafta içi 6 saat izinle gitmifl-
tir. Hafta içi de mesai saati bitiminden sonra haftalık 9 saat fazla mesai
yapmıfltır. O zaman personelin alaca¤ı fazla mesai saati 9 de¤il 3 saattir.
Bunu bazı iflyerleri uygular ya da uygulamaz. Amaç, personelin gereksiz
izin almasını engellemek suretiyle iflgücü kaybını önlemektir. Ancak,
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personelin viziteye çıkmak için aldı¤ı izin (ki karflılı¤ında iflbaflı kâ¤ıdını
getirmesini gerekir), istirahat alması, kendisinin evlenmesinde 3 güne
kadar, birinci derecede yakının vefatı halinde 3 güne kadar ki kullanmıfl
oldu¤u izinleri buna istisnadır.

‹flin zorunlu olarak durmasını gerektirecek durumlarda veya bayram-
larda (önce ya da sonra1 yahut 2 gün çalıflılmayan saatler) hafta içinde
çalıflma saatlerinin bitiminden sonra çalıflılabilir. Bu fazla çalıflma fazla
mesai sayılmaz ve normal saat ücreti üzerinden ödenir. Buna da telafi
çalıflması denir ki; bu süre günlük 3 saati geçemez ve genel tatillerde de
çalıflma yapılamaz. (Ülkemizde uygulanıyor mu derseniz tartıflılır)

2006 toplu görüflmelerinde imza altına alınan bu konuda maalesef
gereken yapılmadı ve uygulamaya yansımadı. Tatil ve izin bir insanın
insan olarak en tabii haklarındandır. Din görevlisi de insandır. Din gö-
revlisinin efli ve çocukları vardır. Din görevlisinin di¤er insanlar gibi
tatil günlerinde eflinin, dostunun dü¤ününe gitme, komflu ve arkadafl-
ları ile birlikte pikni¤e gitme hakkı olmalıdır. Cami görevlilerine, cu-
ma günleri dıflında olmak üzere, haftada bir gün izin hakkı vardır. Bir
gün hafta tatili günü de genellikle müftülükçe belirlenmektedir. Haf-
ta tatili, dinî bayramların birinci günü ile kandil gecesi günlerine rast-
ladı¤ında, bir öncesi veya bir sonraki günde tatil yapılmaktadır. Bu uy-
gulama ile hem din görevlilerine ve hem de efl ve çocuklarına haksızlık
yapılmaktadır. 

Bu haksızlı¤ın kısmen de olsa giderilmesi için hizmetin gere¤i haf-
tada bir gün için ve bayram tatilleri için din görevlilerine 2006 toplu gö-
rüflmelerinde kararlafltırıldı¤ı üzere mesai ücreti verilmelidir.

7- Cami Aydınlatma Giderleri 

Bilindi¤i gibi, ibadethanelerin aydınlatma giderleri genel bütçeden
ödenmektedir. Ancak; ödenmeyen camii aydınlatma giderlerine faiz
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yansıtıldı¤ı görülmektedir. Maliye faizleri ödemedi¤i için ödeme güçlü-
¤ü ile karflı karflıya kalındı¤ı görülmektedir.  Elektrik kurumunun özel-
leflmesi durumunda görevlilerimiz daha fazla ma¤dur duruma düflecek,
belki de camilerin elektri¤i kesilecektir. Faturalar di¤er resmi daireler gi-
bi faizsiz oldu¤u, mabetlerden faizler alınmadı¤ı takdirde bu faturalar
kolaylıkla ödenebilecektir.

8- Hastanelere Din Hizmeti 

Avrupa’da 20. yy. baflından itibaren hastanelerde yatarak tedavi gö-
ren hastalara dini ihtiyaçlarını karflılamak, onlara moral vermek, ibadet-
lerini imkânlar ölçüsünde yerine getirmelerine yardımcı olmak ve yafla-
ma dirençlerini desteklemek amacıyla din hizmeti sunulmaktadır.

Ülkemizde 1995 yılının bafllangıcında kısa süreli de olsa hastaneler-
de yatarak tedavi gören hastalara din hizmeti verilmifltir. Ancak daha
sonra bu konuda yasal boflluk yüzünden hastanelerde din hizmeti uygu-
laması devam ettirilememifltir. 

Oysa Avrupa ülkeleri hastalara din hizmeti sunma konusuna çok cid-
di e¤ilmifllerdir. Avrupa’da 20. yy. baflından itibaren hastanelerde yata-
rak tedavi gören hastalara dini ihtiyaçlarını karflılamak, onlara moral ver-
mek, ibadetlerini imkânlar ölçüsünde yerine getirmelerine yardımcı ol-
mak ve yaflama dirençlerini desteklemek amacıyla din hizmeti sunulmak-
tadır.

Hastalara din ve moral hizmetinin sunulması; hastanelerin temel gö-
revleri arasında sayılmıfl, hastaların da en tabii hakkı kabul edilmifltir.
Ülkemizde yapılan ise moral hizmeti vermekten ziyade ölüme yakın has-
talara son dini görevlerini yerine getirmek ve ölüm sonrası dinen
yapılması gerekli hizmetleri sunmaktan ibarettir.

Hastanelerimizde Batı’daki uygulama ile paralel olarak din hizmeti
uygulaması yeniden bafllatılmalıdır. Çünkü hastanede yatan hastalar ma-
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nevi deste¤e, morale, yakın ilgiye her zamankinden ve herkesten daha
fazla muhtaçtırlar. AB sürecinde her alanda oldu¤u gibi bu alanda da
AB’ye uyum sa¤lanmalı ve hastanelerimizde din hizmeti sunulmalıdır.  

9- Türk Silahlı Kuvvetlerine ‘Din Subayı’ 

Askerlerin iyi bir e¤itim ve geliflmifl teçhizatın yanında manevi mo-
tivasyona da ihtiyacı var. Tarihte nice kalabalık ve mücehhez orduların,
küçük ama moral ve motivasyonu iyi ordular tarafından darmada¤ın edil-
diklerini biliyoruz. 

Ölmeyi emretmek zor bir ifltir. Askerin dini ve milli duyguları tak-
viye edilmeden bu baflarılamaz. Ayrıca, flehitlik hem dini hem de askeri
bir rütbedir. Muharip askerlere bu rütbenin flerefi ve öteki dünyada ka-
zanacakları anlatılmazsa, asker de buna inandırılmazsa orduların harp gü-
cü kesinlikle zayıflar.  

Avrupa baflta olmak üzere 47 ülkenin ordusunun incelendi¤i rapora
göre, sadece bir kaç komünist ülke ve Türkiye’de din subaylı¤ı birimi
bulunmuyor. Oysa Avrupa ülkelerinin tamamı ve ABD’de ise Müslüman
askerler için bile Müslüman subay bulunuyor. 

fiehitli¤i ve vatan u¤runda flehit olmanın anlam ve ehemmiyetini
bilmeyen askerimiz vatanı için gerekti¤inde canını nasıl verebilir? fia-
hadeti bilmeyen insan flehit o¤lunun acısına nasıl katlanabilir? Askeri-
mizin din konusunda yeterli ve do¤ru bilgiyi en iyi bu konuda yetiflmifl
insan verebilir. Dolayısıyla nasıl ki okullarda milli güvenlik dersi as-
kerlerimiz tarafından veriliyor. Aynen flekilde de askerimize din ve mo-
ral e¤itimi din subayı tarafından verilmelidir. Aslında bütün kurum ve
kurulufllara di¤er danıflmanlık hizmetleri gibi dini danıflmanlık hizme-
ti sunulmalıdır. Böylece hem din konusunda do¤ru bilgi sa¤lanmıfl ve
zaman zaman bilgi eksikli¤i nedeniyle yaflanan sıkıntıların önüne ge-
çilmifl olur.
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AB sürecinde din konusunda gerekli din bilgisinin do¤ru ve yeterli
sa¤lanması ve gerekti¤inde dini danıflmanlık hizmetlerinin sunulması
için var olan bu kadronun yeniden hizmet vermesi sa¤lanmalıdır. 

10- Diyanet Radyo ve TV

Din hizmetleri toplumumuzda cami duvarlarının dıflına pek çıkama-
maktadır. Oysa camiye gelmese de dine ilgi ve ihtiyaç duyan, dini konu-
larda aydınlanma iste¤ine sahip her kesimde çok insan vardır. Ayrıca, gü-
nümüzde dini mesajı genifl kitlelere ulafltırmak için çok büyük ve etkili
imkânlar oluflmufltur. Ancak Diyanet ‹flleri Baflkanlı¤ımız ça¤ımızın en
etkili iletiflim araçlarından maalesef mahrumdur. 

Diyanet ‹flleri Baflkanlı¤ı’nın ça¤ımızın en etkili kitle iletiflim araç-
larından televizyon, radyo gibi imkânlardan yoksun bırakılması çok bü-
yük bir eksikliktir. Küreselleflmenin hız kazandı¤ı ve kitle iletiflim araç-
larının bilgiyi her alana yaydı¤ı bir zamanda toplumu din konusunda
aydınlatmak görevi olan Diyanet ‹flleri Baflkanlı¤ı özellikle basın-yayın
yolu ile hizmette maalesef halkın beklentilerine cevap verememektedir
ve toplumun gerisinde kalmaktadır. Nitekim Türkiye Ekonomik ve Sos-
yal Etüdler Vakfı (TESEV)’in anketine göre D‹B’in medya yolu ile top-
lumu aydınlatma durumu sorusuna D‹B’in bunu yapamadı¤ını söyleyen-
lerin oranı % 73’lere varmaktadır.

Bilindi¤i gibi misyonerlerin radyo ve TV kanalları ile Hıristiyanlık
propagandasını en etkili ve yaygın bir biçimde yaptı¤ı bilinmektedir.
D‹B’in ise hala kurulufl yıllarındaki zihniyette hizmete devam etmeye
çalıflması, teknolojiden, kitle iletiflim araçlarından mahrum bırakılması
bu topluma yapılacak en büyük kötülüktür.

11- Diyanet Akademisi 

Diyanet ‹flleri Baflkanlı¤ı’nda her yıl emeklilik, ölüm, kurum de¤ifl-
tirme vb. nedenlerle yaklaflık 2000 din görevlisi açı¤ı oluflmaktadır. Ye-
ni yapılan camilerle bu açık 3000- 4000’leri bulmaktadır. 



Baflkanlık önü kapalı ‹mam Hatiplerden ve ö¤rencisiz bırakılan ila-
hiyatlardan, ihtiyacı olan ve hizmette yeterli olan görevliyi bulmakta zor-
luk çekmektedir. Giderek daha kötüye giden bu durumun önüne geçil-
mesi ve istenen nitelikli görevlinin yeterli sayıda sa¤lanması için Diya-
net Akademisi kurulmalıdır. 

Din görevlisi olmak zor ve sorumlulu¤u a¤ır bir görev oldu¤u için
göreve yeni bafllayacak olan din görevlileri Diyanet Akademisi e¤itimini
almalıdır. Mevcut ihtisas kursları akademiye dönüfltürülebilir düflünce-
sindeyiz.

12- Köyde Görev Yapanların Çocuklarının E¤itimi 

Köyde görev yapan kamu görevlilerinin çocuklarının ilkö¤retim ve
lise seviyesinde e¤itimleri çok zor hatta imkânsız. Köyde görev yapan din
görevlisi ve di¤er kamu görevlileri çocukların e¤itimini ya sa¤layamıyor
ya da bunun için flehir merkezinde ev tutuluyor ve aile bölünüyor.  Bu
durumun birçok yönden maddi ve manevi sıkıntılar do¤urdu¤u afli-
kârdır.

Köyde görev yapanların çocuklarına yurt ve burs temini suretiyle
hem çocukların e¤itimi sa¤lanmalı hem de ailenin bölünmesinin önüne
geçilmelidir.

13- Kur’an Kursu Ö¤reticilerine Ö¤retmenlik Unvanı ve E¤i-
tim Yardımı 

Anayasa’nın 10. maddesinde ifadesini bulan eflitlik gere¤i Milli E¤i-
tim’de çalıflan e¤itimcilere her yıl verilen e¤itim yardımı Kur’an Kursu
ö¤reticilerine de verilmelidir. 

14- ‹l-‹lçe ‹dari Kurulları 

1946 yıllarında çıkan ‹l ‹dari Kurul Yasası’ndan kaynaklanan bir
eflitsizlik söz konusudur. O zamanki yapıya göre çıkan yasada daha sonra
oluflan idareler yer almıyor. Bu da il ve ilçelerde sıkıntıya yol açıyor. Ge-
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rekli yasal düzenleme ile bütün kurumların daire amirlerinin il ve ilçe
idari kurullarında yer alması sa¤lanmalıdır.

15- Vakıf Çalıflanlarına Eflit ‹mkanlar

TBMM Adalet Komisyonu’nda bulunan Vakıflar Kanunu’nun 67.
maddesi ile üst düzey yöneticilerle birlikte avukat, mimar, mühendis ve sa-
nat tarihçileri arasına di¤er çalıflanlar da alınarak eflit haklar sa¤lanmalıdır.
Böylece vakıf çalıflanlarının bir kısmına yeni Vakıflar Yasası ile getirilen
iyilefltirme ayrım yapılmadan tüm personele yaygınlafltırılmalıdır. 

Gayret bizden, muvaffakıyet Allah’tan.

SÖZÜN ÖZÜ

Tüm bu do¤rulardan hareketle tüm kamu görevlilerini sendikal
katılıma, sendikal aidiyet bilincine, sendikal heyecana, sendikal coflkuya
ve sendikal karar süreçlerine mutlaka katılımını istiyoruz ve bekliyoruz.
Hem katılımını, hem katkısını ve hem de deste¤ini bekliyoruz. Hangi
sendika olursa olsun.

Yine özellikle diyanet ve vakıf hizmetleri kolunda sendikalı olmayan
kardefllerimizi Diyanet-Sen’de birli¤e, beraberli¤e, hak arama mücadele-
sinde yerini almaya davet ediyoruz. Çünkü ‘Sen yoksan biz bir eksi¤iz’
Çünkü Diyanet’te sendikalı dönemi bafllatan ve bu gün açık ara farkla
YETK‹L‹ olan D‹YANET-SEN’dir.
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2008 TOPLU GÖRÜfiMELERI 

2008 yılı toplu görüflmelerinde Kamu ‹flveren Kurulu ile Diyanet-
Sen arasında imzalanan Mutabakat konularından bazıları flöyle:

1- Aynı kurum içinde, aynı koflulları ve hizmet niteliklerini taflıyan,
aynı unvandaki kamu görevlilerinin karflılıklı yer de¤ifltirme ta-
lepleri, hizmet gerekleri ve o bölgeye atanabilme konusundaki
niteliklerin taflınıyor olması flartıyla yerine getirilmesine iliflkin
kurumlara tanınan takdir yetkisi kaldırılacak.

2- Olumsuz sicile itirazları de¤erlendirecek bir komisyon kurula-
cak. Disiplin cezalarında tanınan savunma süresi, ilgilinin iste¤i
üzerine 7 gün uzatılabilecek. 

3- Resmi tatil ve bayram tatillerinde hizmetine ihtiyaç duyulanlar
hariç, il dıflına çıkıflta izin alınması uygulamasına son verilecek.

4- Uyarma ve kınama cezalarına itirazların Disiplin Kurulu’na
yapılması sa¤lanacak. 

5- Memura eflinin do¤um yapması durumunda verilen izin süresi 5
güne çıkarılacak, birinci derecedeki kayın hısımlarının ölümü
halinde de 3 gün izin verilecek.

7- Memura, bakmakla yükümlü oldu¤u hastasına, kendisinden bafl-
ka bakacak kimsenin bulunmaması ve sa¤lık kurulu raporuyla
refakatçi tahsisinin belgelendirilmesi ve raporda öngörülen süre-
yi aflmaması kaydıyla yılda 1 aya kadar ücretli refakat izni olana¤ı
tanınacak.

8- Görev mahalli dıflında bir ortaö¤retim kurumunu merkezi sınav-
la kazanan çocu¤u bulunan memurun, söz konusu yerde çocu¤u-
nun yatılı ö¤renim görme imkânı yoksa burada, memurun



çalıfltı¤ı kuruma ait bofl bulunan kadroya, hizmetine ihtiyaç bu-
lunması ve o bölgeye atanabilme konusunda gerekli nitelikleri
taflıyor olması flartıyla öncelikle atanması sa¤lanacak.

9- Kurumlarca hizmetin yürütülmesinde verimlili¤i artırma
amacına dönük hizmet içi e¤itimler düzenlenecek ve bu konuda
kurumun bulundu¤u hizmet kolunda faaliyette bulunan sendi-
kalarla ifl birli¤i içinde çalıflmalarda bulunulacak.

10- Engelli kamu çalıflanları, kamuya ait servis araçlarından yararla-
nacak. Bunun mümkün olmadı¤ı durumlarda toplu taflıma hiz-
metlerinden ücretsiz yararlanmaları sa¤lanacak. Engelli kamu
çalıflanlarının atama ve yer de¤ifltirmelerinde, engelleri açısından
sıkıntı oluflturmayacak hizmet alanlarında ve birimlerinde görev
yapmalarına yönelik tedbirler alınacak. Kamu hizmet binaları,
engelli kamu çalıflanlarının çalıflma flartlarını kolaylafltıracak fle-
kilde düzenlenecek. 

11- Kamu görevlisinin isnat ve iftiralara karflı korunması konusunda
Devlet Memurları Kanunu’ndaki yükümlülü¤ün yerine getiril-
mesine iliflkin uygulama aksaklıkları giderilecek.

12- Devlet Personel Baflkanlı¤ı’nda ‘Kamu Görevlileri Sendikaları
Dairesi Baflkanlı¤ı’ kurulacak.

13- Sözleflmeli personelin yıllık izinlerini yıl içerisinde kullanabil-
meleri sa¤lanacak. 4/b statüsünde sözleflmeli olarak çalıflan perso-
nele, kurumun hizmet gerekleri, aynı unvanlı pozisyon durumu
ve ilgi personelin nitelikleri dikkate alınarak efl durumu nedeniy-
le yer de¤ifltirme, askerlik dönüflü göreve bafllayabilme ve en az 1
yıl çalıflmıfl olmaları kaydıyla karflılıklı yer de¤ifltirme hakkı ve-
rilecek.
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Toplu Görüflmelere Damgasını Vuran Misaller

Ahlak ve adaba uygun kıssa ve hikâyelerle örnek vermek edebiyat
ve hitabet ustalarının en çok baflvurdu¤u yoldur. Çünkü misaller saye-
sinde az sözle çok fley söylemek, söylediklerinizi unutulmaz yapmak
mümkündür.

Toplu görüflmelerde biz de zaman zaman misaller vererek talepleri-
mizi dillendirdik. Bu misallerden bir kaçını burada sizinle paylaflmak is-
tiyorum.

Gerisini nerden buluyorlar bilmiyoruz 

Amerikan, ‹ngiliz ve Türk Maliye Bakanları kamu görevlilerinin üc-
retlerini de¤erlendirirler. Amerikan Maliye Bakanı; ‘Biz kamu görevlile-
rine 1500 dolar veriyoruz. Bin doları nereye harcadıklarını biliyoruz ama
befl yüz doları ne yaptıklarını bilmiyoruz’ der. ‹ngiliz Maliye Bakanı, ‘Biz
kamu görevlilerine 1400 sterlin veriyoruz. Bin sterlini nereye har-
cadıklarını biliyoruz ama dört yüz sterlini ne yaptıklarını bilmiyoruz’
der. Türk Maliye Bakanı ise; ‘Biz kamu görevlilerine 500 TL veriyoruz.
Gerisini nerden buluyorlar bilmiyoruz” der.

2007 toplu görüflmelerinde verdi¤imiz ve toplu görüflme tutanak-
larına geçen bu misal 2008 toplu görüflmelerine de damgasını vurdu.

Fatiha’dan Önce Zammı Sure 

2008 toplu görüflmeleri esnasında Devlet Bakanı Cemil Çiçek ile
yaptı¤ımız bir görüflmede sayın bakan bize; 

“-Toplu görüflmeler nasıl gidiyor? “ diye sordu. Biz de;

“- Gündemin ilk maddesi olarak ücret zammını belirledik. Bakan al-
lem etti, kallem etti bu maddeyi en sona bıraktı” dedik. Bakan;
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“- Tabi öyle olacak. Sen hiç zammı süreyi Fatiha’dan önce okudun
mu?” diye sordu. 

Bu misali toplu görüflmede anlataca¤ım dedim ve anlattım.

Hep O’nun Dedi¤i Oluyor 

2008 toplu görüflmelerinde ücret artıflları % 7,5 noktasında tıkanmıfltı.
Biz bu rakamın yukarı çekilmesini istiyor, bu psikolojik sınırı aflmayı
amaçlıyorduk. Söz alarak kısa bir konuflma ile bu iyilefltirmenin beklenti-
lere cevap vermeyece¤ini söyledim ve flu misalle sözlerimi bitirdim:

Sofunun biri ayyaflla tartıflır ve ayyafla;

“-Allah’la aran nasıl?” diye sorar. Ayyafl hiç düflünmeden cevap verir:

“-Nasıl olacak? Hep O’nun dedi¤i oluyor.”  

“Biz aylarca hazırlanıp bu masaya geliyoruz. Günlerce süren görüfl-
melerde bizim de¤il hep hükümetin dedi¤i oluyor” dedim. 

Tıkanan görüflmelerde Memur-Sen’in gayretleri ile devreye Sayın
Baflbakan girdi ve zamlarda psikolojik sınır aflıldı. % 7,5’lik zam % 8,5‘e
yükseldi. Bu geliflme üzerine mutabakat metni imzalandı. ‹mza es-
nasında Kamu ‹flveren Kurulu tarafından arkadafllar bana; ‘Baflkan, her
zaman hükümetin dedi¤i olmuyor. Bu sefer sizin dedi¤iniz oldu’ diye
takıldılar.  

KURUM ‹DAR‹ KURUL GÖRÜfiMELER‹

Yetkili sendikalarla hizmet verdikleri kurum arasında yılda iki kez
yapılan görüflmelere Kurum ‹dari Kurul görüflmeleri denilmektedir. Sen-
dika yetkilileri ile kurum yetkilileri arasında en üst düzeyde yapılan bu
görüflmelerde kamu görevlilerinin sorunları, kurumdan talepleri kuru-
mun yetkisi çerçevesinde görüflülüp karara ba¤lanır. Bu kararlar kurum
tarafından taflraya yazılı olarak bildirilir.
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Diyanet-Sen 2004 yılından bu yana her yıl Nisan ve Ekim aylarında
olmak üzere iki kez Diyanet ‹flleri Baflkanlı¤ı ile Kurum ‹dari Kurul
(K‹K) görüflmelerine katılmaktadır.

K‹K Görüflmelerine bir örnek:

D‹YANET ‹fiLER‹ BAfiKANLI⁄I
KURUM ‹DAR‹ KURULU TOPLANTISI KARARLARI

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu’nun 22. madde-
si uyarınca 23.10.2008 Perflembe günü Diyanet ‹flleri Baflkanlı¤ı Ku-
rum ‹flvereni ile yetkili Sendika Diyanet-Sen temsilcilerinden oluflan
Kurum ‹dari Kurulu, Diyanet ‹flleri Baflkanlı¤ı’nda toplanmıfl ve gün-
dem maddelerinin görüflülmesine geçilmifltir.

Açılıfl konuflmaları yapılarak Kurum ‹dari Kurulu Toplantısı’nın
hayırlara vesile olması temenni edilmifltir.

Kurum ‹dari Kurulu Baflkanı ve Diyanet ‹flleri Baflkan Yardımcısı
Prof. Dr. Mehmet Emin Özafflar baflkanlı¤ında toplanan kurul,  gündem
gere¤i görev da¤ılımı yaparak Baflkan Vekilli¤ine Diyanet-Sen Genel
Baflkanı Ahmet Yıldız, Raportör Üyeli¤e ise Diyanet-Sen Genel Mevzu-
at ve Toplu Görüflme Sekreteri M. Hadi Erdo¤mufl seçilmifl ve görüflme-
ye geçilerek afla¤ıdaki kararları almıfltır.

1- Özürlü veya sürekli hastalı¤ı sa¤lık raporu ile belirlenen görevli-
lerin ve bakmakla yükümlü oldu¤u kiflilerin tedavi giderleri ve
harcırahların ödenmesinde sorun yaflanan müftülüklerin Bafl-
kanlı¤a bildirilmesi,

2- Hizmet içi e¤itim kursu planlamalarında hizmette kıdemin dik-
kate alınması,

3- Hac, umre ve yurtdıflı görevlendirmelerinde merkezi sınav
yapılarak görevlilerin aldıkları puanlara göre de¤erlendirilmesi,
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4- Kur’an Kursu Müdürleri’nin il ve ilçede görev yapan memurların
yaz döneminde ek ders ücretinden faydalanmaları için giriflimlerde
bulunulması,

5- Mahallinde yapılan hizmet içi e¤itim kurslarının, kursiyerleri
için iafle ve ibatesi karflılanabilecek il ve ilçe merkezlerinde
yapılması,

6- Sadece müezzinlik kadrosu bulunan tek görevli camilerin kadro-
larının imkânlar ölçüsünde ‹mam Hatiplik kadrosuna çevrilmesi,

7- TDV Hastanelerinde D‹B çalıflanları ve bakmakla yükümlü ol-
dukları kiflilerin yapılacak tetkikleri için para alınmaması,

8- 4/B statüsünde çalıflan sözleflmeli personelin sözleflme flartlarının
2008 yılı toplu görüflmeleri mutabakat metnine uygun hale ge-
tirilmesi konusunda çalıflmaların sürdürülmesi,

9- Hizmeti bafları ile tamamlayıp, emekli olan din görevlilerine te-
flekkür belgesi verilmesi,

10- Müftülüklerde gerçeklefltirilen ifl ve ifllemler ile amir-memur
iliflkilerinde dürüstlük, tarafsızlık, nezaket ve saygı duygularının
gelifltirilmesi ve tahkir-tezyif edici söz ve davranıfllardan uzak
olunması,

11- Cami elektrik giderlerinin Diyanet hizmetlerine destek sa¤lamak
amacıyla kurulan Hayri Vakıflar tarafından karflılanması konu-
sunda çalıflma yapılması,

12- Güvenlik görevlisi olmayan e¤itim merkezlerine kadro tahsis
edilmesi konusunda çalıflma yapılması.
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MECELLE

Bildi¤iniz gibi Ahmet Cevdet Pafla’nın dehası ile (1868-1878) orta-
ya çıkan Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye, tam elli yedi yıl boyunca Türk hu-
kuk sisteminin muamelat kısmını taflımıfl ve toplum tarafından kabul
görmüfltü. 4 Ekim 1926’da Mecelle yürürlükten kaldırılmıfltır. Halen ‹s-
rail devletinde, Müslümanlararası muamelelerde geçerli hukuk kayna¤ı
olarak kullanılmaktadır.18

Gerek düzenlenmesindeki yalınlık, gerek hükümlerin ortaya konulu-
flundaki veciz ifade, Mecelle’yi halk tabakalarınca da bilinir hale getir-
miflti ki bu, hukuk açısından fevkalade önemlidir. Hatta daha da ileri gi-
derek söyleyebiliriz ki, yalnızca hâkimlerin ve hukuk adamlarının de¤il,
toplumu oluflturan bireylerin de hukuk kurallarını bilmesi, hukuk düze-
ninin ifllerli¤i açısından önemlidir. ‹flte Mecelle, veciz kanun cümleleri
ile bunu baflarıyordu. Dünya hukuk literatüründe bu özelli¤e haiz baflka
bir kanun bulmak belki de mümkün de¤ildir. 

Mecelle’nin söz konusu etti¤i hükümler, o dönemde uygulanmakta
olan ‹slamî hukuk düzeninin eseri olmakla birlikte günümüzün evrensel
hukuk kurallarına da tamamıyla uymaktadır. Zaten bunun aksi de düflü-
nülemezdi. 

Evrensel hukuk kurallarını yansıtan ve Mecelle’nin girifl bölümünü
teflkil eden 2-100 maddeleri ‘Genel Hükümler’ olarak adlandırılmak-
tadır. Bu genel kaideler Mecelle’nin di¤er maddelerinin yorumlan-
masında kullanılmıfltır. Günümüz hukukçuları da kanunları yorumlar-
ken söz konusu genel kaidelerden faydalanmaktadır.

Afla¤ıda Mecelle’nin girifl bölümünü teflkil eden kısımdan bazı mad-
deler seçtik. Bu maddeler, bireysel ve toplumsal hukukumuz açısından
son derece yararlıdır. 
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Bir ‹flten Maksat Ne ‹se, Hüküm Ona Göredir

Mecelle’nin 2. maddesindeki bu hükmün temel felsefesi, ‘Ameller ni-
yetlere göredir.’ hadîs-i flerifinden çıkarılmıfltır. Bu kaide, hayatın her
alanını kuflatan genel bir ölçüdür. Yani kiflinin niyeti, maksadı ne ise,
yaptı¤ı ifle ona göre de¤er ve hüküm verilir. Maksadı rejim yapmak olan
kimsenin orucu makbul olmaz.

Dünyalık için hayır yapan kimsenin âhirette alaca¤ı bir fley olmaz.
‘fiu adam, ne de kahraman!’ desinler diye savaflan, flehitlik mertebesine
ulaflamaz. 

fiek ‹le Yakîn Zail Olmaz

‘fiek’; flüphe ve tereddüt mânâsına gelir. ‘Yakîn’ ise, do¤rulu¤u ke-
sin olan bilgi demektir. Buna göre ‘flek ile yakîn zail olmaz’ ifadesi,
flüpheli bir fley yüzünden kesin do¤ru olan bir fley terk edilmez mâ-
nâsına gelmektedir. Bu hüküm gere¤ince dürüst oldu¤unu bildi¤imiz
bir kimsenin dolandırıcı oldu¤unu duysak, hemen öyle oldu¤una hük-
medemeyiz. ‹nanan kimseler hakkında bir kısım iddialar kula¤ımıza
gelse de, kesin delil ortaya konuncaya kadar onlara olan güvenimiz or-
tadan kalkmaz.

Beraat-› Zimmet Asıldır

Yani bir kimsenin masum ve suçsuz olması esastır. Suç veya hata id-
dia ediliyorsa ispatlanmalıdır. ‹spatlanıncaya kadar, her insan suçsuzdur.
Hakkında mahkemede karar verilinceye kadar, her zanlı masumdur. Ga-
zetede veya televizyonda bir insan hakkında çok ciddi suçlamalarda bu-
lunulabilir. Her ne kadar basında çıkan fleyler o insanın fleref ve haysiye-
tini yaralasa da, hakkındaki iddialar mahkemede ispatlanıp karar verilin-
ceye kadar o kimse masumdur. ‘Falan flöyle yapmıfl, filan böyle söyle-
mifl.’ dense de ispatlanıncaya kadar bu sözlere inanılmaz. Çünkü beraat-i
zimmet asıldır.
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Beyyine, Müddei ‹çin ve Yemin Münkir Üzerinedir

Bir iddiada bulunan onu ispatlamak zorundadır. Karflı taraftan onu
ispatlamasını bekleyemez. Hiç kimseye sahtekâr olmadı¤ını ispatla veya
katil olmadı¤ını ispatla denemez. Böyle bir iddiada bulunan, iddiasını is-
pat etmelidir. Buna karflılık iddia sahibi iddiasını ispatlayamazsa, karflı
taraftan yemin etmesini isteyebilir. Kısaca; iddia eden iddiasını ispatla,
inkâr eden yeminle yükümlüdür.

Hatası Zâhir Olan Zanna ‹tibar Yoktur

Bir zannın hatalı oldu¤u açıksa, ona itibar edilemez. O zan muteber
olmadı¤ından, o zanna dayanılarak yapılan fleylere de itibar olunmaz. ‹n-
sanlar hakkında kötü düflünceler beslemek, onları bir fleylerle suçlamak
herhangi bir delile dayanmadı¤ı sürece hatalıdır. Çünkü hüsn-ü zan
esastır. ‘Tevehhüme itibar yoktur’ kuralı da benzer bir hüküm getirmek-
tedir. Yani delile dayanmayan ihtimale itibar edilmez.

Su-i Misal Emsal Olmaz

Mecelle’nin bu maddesine göre kötü olan münferit olay genellefltiril-
mez. Toplumda çok güzel ifller olur ama zaman zaman ‘et kemiksiz olmaz’

misali kötü olaylar da olur. Güzellikler normal geliflmelerden kabul edilir
ve görmezden gelinir de bir veya birkaç kötü olay ço¤unlukla genellefltiri-
lir. Çok yaygın olan bu yanlıfla düflülmemesi ve itibar edilmemesi için kö-
tü olayların örnek olamayaca¤ı bildirilmifltir.     

Kelâmda Asıl Olan, Mânâ-yı Hakikîdir

Söylenen bir sözde asıl olan, gerçek mânâdır. Gerçek mânâ varken
mecaz mânâ aranmaz. Zîrâ mecaz, gerçek mânânın dıflındadır. Ancak bir
sözün gerçek mânâya yorulması mümkün olmazsa, o zaman mecaz mânâ-
ya yorulur. Ancak, su-i zanların alabildi¤ine yaygın oldu¤u toplumlarda,
insanların apaçık sözleri dahi hiç olmayacak mânâlara çekilebilir, sözleri-
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nin altında gizli mânâlar aranır ve insanlar maalesef takiyye yapmakla
suçlanırlar.

Meflakkat Teysiri Celb Eder

Yani insanların darlık vaktinde kolaylık göstermek gerekir. Bu mad-
denin, borçluya durumunu düzeltinceye kadar süre vermek, ihtiyaç sahi-
bine yardım etmek, çocu¤a ve yafllıya destek olmak gerekir. Çünkü ‹slâm
dininin ve hukukunun genel bir hususiyeti zor durumda kalana kolaylık
göstermektir. Bir zelzele veya sel afetinden sonra devletin çiftçi borçlarını
ertelemesi veya uzun vadeye yayması bugün de bu hükmün uygulan-
masına güzel bir örnektir.

Zaruretler Memnû Olan fieyleri Mubah Kılar

Bu maddeye göre, zaruret derecesinde bir ihtiyaç ortaya çıktı¤ında, ya-
sak olan bir kısım fleyler zarureti ortadan kaldırma ölçüsünde yapılabilir.
Açlıktan ölüm derecesine gelmifl olan kimse, rastladı¤ı bir bahçedeki mey-
velerden yiyerek ölmekten kurtulabilir. Suiistimale uygun olan bu madde,
‘Zaruretler miktarlarınca takdir olunur.’ denilerek di¤er bir madde ile
sınırlanmıfltır. Yukarıdaki örnekte baflkasının bahçesine giren kimse
açlı¤ını giderdikten sonra daha fazla zarar vermeden dıfları çıkmalıdır.

Zarar ve Mukabele-i Bizzarar Yoktur

Bu maddeye göre bir kimsenin baflkalarının malına veya flahsına za-
rar vermesi caiz de¤ildir. Maddenin devamında ise, bir zarara karflılık ola-
rak zarar verilmesi de yasaklanmaktadır. Yani bir kimse di¤er kimseye
zarar verdi¤inde, zarara u¤rayan kimse karflılık olarak o kimseye zarar ve-
remez, mahkemeye müracaat ederek hakkını hukukî yollarla arar.

Hakarete hakaretle karflılık verilmez. Meflru müdafaa dıflında kavga-
ya kavga ile karflı durulmaz. Bahçesine girilen kimse, söz konusu kiflinin
bahçesine girerek karflılık veremez. Aksi hâlde içtimaî nizam bozulur,
güçlüler zayıfları ezer, anarfli ve kargafla ortaya çıkar.



Zarar ‹zâle Olunur

Her türlü zarar meflru bir flekilde giderilmelidir. Satılan bir mal ayıplı
çıktı¤ında, en kısa zamanda yenisi ile de¤ifltirilmelidir. ‹fl yerindeki gürül-
tüden çevrede oturanlar rahatsız oluyorsa, hemen bunun çaresine
bakılmalıdır. Komflular çocuklarımızın taflkınlıklarından yakınıyorsa, ço-
cuklarımıza engel olunmalıdır.

Zarar-› Âmm’ı Def ‹çin Zarar-ı Hâs ‹htiyar Olunur

Zarar-ı âm, genelle alâkalı olan bir zarardır. Zarar-ı hâs ise, bir veya
birkaç flahsa ait olan bir zarardır. Bu maddenin hayatta pek çok uygula-
maları vardır. Yetersizlik sebebiyle mesle¤ini yapması yasaklanan kimse-
lerin durumu bu maddeye dâhildir. Çünkü her ne kadar meslekten men
edilmeleri onların zararınaysa da, toplumun geneline zarar verilmemesi
için bu flahsî zarara razı olunur. 

Toplum hayatında insanların hak ve özgürlüklerinin sınırlanması da,
bu maddeye göre gerçeklefltirilir. Her insanın konuflma, seyahat etme, fikir
ve ifade hürriyeti, çalıflma gibi bütün hak ve hürriyetleri toplumun gene-
line zarar vermemesi maksadıyla sınırlandırılabilir. Bu sınırlama hak sahi-
bine zarar verse de, di¤er insanlara zarar vermemesi için böyle bir sınırla-
maya gitmek mecburidir. Buna benzer di¤er bir madde de, ‘Zarar-ı efled
zarar-ı ehafla izale olunur.’ kuralıdır. 

Mecelle’nin en çok bilinen maddesi ‘Ehveni’fl-flerreyn ihtiyar olu-
nur.’ kuralı da hemen hemen aynı mânâya gelmektedir. Yani iki flerden
daha az zararlı olanı tercih edilir. Doktor hastanın ölmemesi için, kan-
gren olmufl baca¤ını kesme hakkına sahiptir. Hukuk da hükmünü bu ka-
ideye istinad ettirir.

Def-i Mefasid Celb-i Menafi’den Evlâdır

Bir fleyde zararın giderilmesi, menfaatin elde edilmesinden önce ge-
lir. Bir haramı terk etmek bir helâli ifllemekten evlâdır. Devlet bütçesi-
nin nasıl kullanılaca¤ı plânlanırken bu kaide hesaba katılmalı ve okul-
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ların çevresinde uyuflturucu hapların satıflını engellemeden, okul bahçe-
sindeki spor tesisine harcama yapma çeliflkisine düflülmemelidir.

Alması Memnû Olan fieyin Vermesi Dahi Memnû Olur

Bir kimseye alması haram ve yasak olan fleyi vermek, veren hakkında
da haram ve yasaktır. Meselâ, rüflvet almak, alana yasak oldu¤u gibi ve-
rene de yasaktır. Ancak bu maddenin bazı istisnaları vardır.

Ezmanın Tegayyürü ‹le Ahkâmın Tegayyürü ‹nkâr Olunamaz

Bir kısım meseleler zamanla de¤iflebilir. Ancak zamanın de¤iflmesiy-
le sadece örf ve âdete dayalı olan hükümler de¤iflebilir. Yani zamanın de-
¤iflmesiyle insanların hâlleri, örf ve âdetleri de de¤iflece¤inden bunların
üzerine kurulu olan hükümler de de¤iflir. Sözgelimi insanların yeme, iç-
me, giyinme, mesken gibi ihtiyaçları zamandan zamana de¤iflebilir. An-
cak örf âdet ve insanların hâllerine dayalı olmayan hükümler de¤iflmez.
Meselâ, yalancı flahitlik, iftira ve yolsuzluk her zaman yasaktır. Bundaki
yasaklık hiçbir zaman de¤iflmez.

Mevrid-i Nasda ‹çtihada Mesa¤ Yoktur

Hakkında nas olan (meselâ, namazın farziyeti ve vakitleri gibi) bir
meselede müçtehidin içtihadına lüzum görülmez. Bir meseleyi açık ola-
rak düzenlemifl olan bir âyet varsa, o konuda müçtehit hukukçunun içti-
hat etmesine ihtiyaç yoktur. ‹man ve ibadetle ilgili pek çok konu Kur’ân
ve hadiste açıkça düzenlenmifl olup bunlar hakkında hukukçuların içti-
hat etmesi gerekmez. Hakkında icma oluflmufl, asırlardır uygulanmıfl ve
halen uygulanan dinî emirler de¤ifltirilemez. Kurban ibadetinde neyin
kesilece¤i bellidir, bu hususta horoz kesmek veya insanlara yardım etmek
gibi yanlıfl içtihatlar yapılamaz.

Bekâ, ‹btidadan Esheldir

Bir fleyin devam ettirilmesi, ilk defa yapılmasından kolaydır. Ortada
bir örnek olmaması sebebiyle bir iflin ilk defa yapılmasında zorluk ya-
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flanır. Ancak bir defa yapıldıktan sonra devam ettirilmesi daha kolay olur.
Meselâ, dinî emirleri Mekke ve Medine’de ilk defa tesis ederken Peygam-
berimiz (s.a.s) ve sahabe efendilerimiz (r.a) çok ciddi engellerle
karflılaflmıfllardır. Ancak daha sonra gelenler, topluma mal olmufl bir di-
ni daha kolaylıkla yaflayabilmifllerdir. Sahabelerin daha sonra gelenlerden
üstün olmasının sebeplerinden biri de budur. 

Sâkite Bir Söz ‹snad Olunmaz. Lâkin Ma’rız-› Hâcette Sükût
Beyandır

Kendisi ile ilgili bir hususun görüflülmedi¤i durumlarda susan kim-
senin herhangi bir sözü kabul etmifl oldu¤u anlaflılmaz. Ancak ihtiyaç
anında veya bir hususta kendisine soru soruldu¤unda konuflmayan kimse
o sözü kabul etmifl sayılır. Çocu¤unun kötü birileriyle arkadafllık etti¤i-
ni görüp de ses çıkarmayan kimse bunu kabul etmifl sayılır.
Tanımadı¤ımız bir kimseden bir eflyasını ödünç isterken, o kimsenin sus-
ması ödünç vermeyi kabul etti¤i mânâsına gelmez.

Mûkatebe Muhataba Gibidir

Mükatebe, yazıflma; muhataba ise yüz yüze konuflma demektir. Yani
ismini belirterek iki kimsenin birbirine bir fley yazması, yüz yüze konufl-
mak gibidir. Mektup, faks ve elektronik posta ile haberleflen kimseler yüz
yüze konuflarak anlaflmıfl gibidirler.

Yukarıda kısaca açıklanan Mecelle’nin genel prensipleri, hayatımızı
kolaylafltırıcı ve yol gösterici vasıfta oldu¤u gibi, evrensel hukuk sistemi-
ne de esas teflkil etmektedir. Bunlardan bazıları atasözü gibi umuma mal
olmufl, bazıları da mânâca bilinmekte ve uygulanmaktadır. 
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Bölüm - VIII

FOTO⁄RAFLAR



Sendika kurulmadan önce ‹stanbul din görevlileri
Sendika istiflare toplant›s› - 1998

Baflkanlar Kurulu Toplant›s›
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Din Gör-Sen’e Çal›flma Bakan› Yaflar Okuyan’dan destek
Mart - 2001

Din Gör-Sen yasal statüye kavufltu - 2001
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Din Gör-Sen ‹l baflkanlar› toplant›s›
Eyüp - ‹STANBUL - 2001

Din Gör-Sen ilk Yönetim Kurulu toplant› halinde
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Din Gör-Sen ve Din Bir-Sen sendikalar› Diyanet-Sen
ad› ile birlefltiler- 2002

Diyanet-Sen ilk yönetim kurulu ve personel birlikte - 2002
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Diyanet ‹flleri Baflkan› Ali Bardako¤lu
Diyanet-Sen Baflkanlar Kurulu Toplant›s›  - 2004

Danimarka Büyükelçili¤i karikatür krizi protesto eylemi 2007
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Ahmet Y›ld›z ve ‹smail Karakaya birarada.

Diyanet-Sen 2008 y›l› toplu görüflmelerinde.
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