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Adalet her �nsanın yaşamında en önem verd�ğ� hayat� 

konuların başında gel�r. İnsanın olduğu her yerde adalet 

arayışı mutlaka olmuştur. Adalet fıtratın b�r gereğ� olarak 

toplum yaşamının olmazsa olmazlarından olsa da tar�h�n 

her dönem�nde adalet kaybı �nsan yaşamının b�r gerçeğ� 

olmuştur. Adalet�n ahlakla olan yakın �l�şk�s� göz önüne 

alındığında, b�r toplumda �nsanların  kend� aralarındak� 

�l�şk� ağının düzey�, o toplumdak� ahlak� standart hakkında 

b�ze b�lg� ver�r. Ahlak, �nsan� �l�şk�lerden kaynaklanan 

gündel�k yaşamın b�r ürünüdür. B�r toplumun ahlak� 

standartı aynı zamanda o toplumun adalet duygusuyla 

olan �rt�batını da b�ze sunmuş olur. İnsan hayatına yön 

veren duygu, düşünce ve eylemler adalet �le b�r düzene 

koyulur. Adalet her zaman hakkan�yete vurgu yapar. 

Adaletten yana olmak toplumsal b�r erdem sayılır. 

B�reysel ve toplumsal düzeyde adalet�n tes�s ed�lmes�, 

toplumsal �l�şk�lerde doğab�lecek kargaşa ve kaosların 

önüne geç�lmes�nde en etk�n yoldur. 

D�n, ahlak ve hukuk arasında ahenkl� b�r �l�şk� 

mevcuttur. D�n değer koyar, ahlak bu değerler� yaşama 

dönüştürürken hukuk yazılı kural hal�ne get�r�r ve 

toplumda adalet� tes�s� edecek madd� ve manev� 

mekan�zmalar oluşur. Toplumlar mensup oldukları 

meden�yet�n �nanç ve ahlak n�zamına göre hayatlarını 

yaşayarak kültürler�n� �nşa ederler. Türk toplumunun 

meden�yet anlayışının çerçeves�n� İslam�yet ç�zmekted�r. 

Bu kapsamda Türk m�llet�n�n adalet anlayışının kaynağı 

İslam�yett�r. Kuran ve Sünnette b�r bütünlük �ç�nde 

�nsanlığın �st�fades�ne sunulan adalet, genel çerçeve 

olarak denge, düzen, eş�tl�k, dürüstlük, denkl�k, �st�kamet 

sah�b� olma, takva yolunu �zleme, hak�kate göre 

hükmetme g�b� anlamlara gelmekted�r. Kuran'ı Ker�m'de 

“O, göğü yükseltt� ve teraz�y� koydu” (55/6) denmekted�r. 

Hz Muhammed (s.a.v) “adalet d�n�n şerefi, sultanın 

gücüdür” d�yerek adalet�n önem�ne vurgu yapmıştır. Kısa 

ve net olarak �fade ed�lecek olursa, adalet her şey� yerl� 

yer�ne koymaya den�r. İslamın adalet anlayışı, �nsanların 

gerçek b�r durum olarak yaşadıkları, adalet kaybının 

neredeyse �çselleşt�r�lmey� başlandığı b�r dünyaya, 

�nsanların v�cdanlarında özlem duydukları hakkan�yete 

dayalı olması arzulanan b�r dünya tekl�fid�r. 

Tar�h�n en esk� dönemler�ne kadar geçm�ş� olan 

adalet�n, geleneksel devlet�n tarım topluma dayalı 

yapısının yönet�m b�lg�s�n� �ç�nde barındıran “da�re-� 

adalet” kavramı, Osmanlı tar�h� açısından öneml� b�r yere 

sah�pt�r. Osmanlı'nın büyük tar�hç�ler�nden Koç� Bey 

yazdığı r�salede, devlet�n �şley�ş�nden bahsederken 

“Osmanlı Devlet� asker �le, asker haz�nen�n toplanması 

�le, haz�nen�n toplanması reaya (halk) �le, reayanın ayakta 

durması �se adalet �le olmaktadır” der. Yan� adalet� tes�s 

edemeyen b�r devlet�n ayakta kalması mümkün değ�ld�r, 

demekted�r. 

Bugün üret�m �l�şk�l�ler�n� değ�şt�rerek geleneksel 

toplum yapısını yerle b�r eden modernleşmen�n en büyük 

hatası, adalet� ayakta tutacak olan ahlak kurallarını 

kaynaklık eden d�n değerler�n� �lk zamanlar yok sayması, 

�lerleyen süreçlerde �se seküler hale dönüştürmes�d�r. 

Modernleşme b�reyden toplama kadar tüm hayatı seküler 

mah�yette kuşatan b�r boyutta yen� yapılara atıf yapan b�r 

süreçt�r. B�r yönüyle �nsanlığa daha refah �çeren b�r hayat  

sunarken d�ğer b�r yönüyle de sonunu get�recek r�skler� 

�ç�nde barındırmaktadır. Bu r�skler�n en büyüğü adalet 

kaybıdır. Modern dünyanın �kt�dar �l�şk�ler� çıkar zem�n� 

üzer�nde oturtulunca �nsan� �l�şk�ler doğal mecrasından 

çıkmıştır. N�hayet�nde modernleşme bu boyutu �le adalet 

duygusundan yoksun sosyal, ekonom�k, kültürel, s�yas� 

b�r hayat �nşa etm�ş ve �nsanlar arasında b�r ötek�leşt�rme 

ve kutuplaştırma sürec�n�n başlamasına sebeb�yet 

verm�şt�r. Bu olumsuz süreçler� bertaraf ederek toplumsal 

huzuru ve güven� yen�den tes�s etmen�n ve kalıcı hale 

get�rmen�n yolu, n�met ve külfetler�n topluma ad�l b�r 

şek�lde dağıtılması manasına gelen  “sosyal adalet�” 

sağlamaktan geçmekted�r. 

ADALET 
MÜLKÜN 
TEMELİDİR!
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Alperen Ocakları Genel Başkanı Av. Samet Bağcı 

Beyfendiler Genel Merkez Yöneticileri ile birlikte Anadolu-

Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Mustafa Güçlü'yü 

makamında ziyaret ederek teşkilat çalışmaları ve 

sendikal faaliyetler hakkında fikir alışverişinde bulundular. 

Sayın Başkanımız Mustafa Güçlü çok verimli geçen 

nezaket ziyaretinden dolayı “Genel Başkan Sayın Samet 

Bağcı ve Yönetim Kuruluna ziyaretlerinden dolayı 

teşekkürlerimizi sunuyoruz”dedi.

ALPEREN OCAKLARI GENEL MERKEZİ

KONFEDERASYONUMUZU ZİYARET ETTİ

Anadolu-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı 

Mustafa Güçlü, okulların açılıp açılmaması hususundak� 

son kararın, ülkem�zde yaşanan pandem� sürec�nde 

halkımızın aldığı veya almadığı tedb�rler net�ces�nde 

ver�leb�leceğ�n�n altını ç�zd�. GÜÇLÜ, yaptığı yazılı 

açıklamada şöyle ded�: “Son günlerde b�nl� rakamların 

üzer�ne çıkan ve her geçen gün �vmes� yükselen v�rüs 

yayılımının olduğu b�r ortamda okulların açılması büyük 

b�r r�sk oluşturacaktır. M�ll� Eğ�t�m Bakanlığının çocuğun 

ateş�n� vel� evde ölçsün okula b�ld�rs�n ve vel� okula 

tem�zl�k kurallarına yönel�k taahhüt �mzalasın yaklaşımı 

okulun yapması gereken �ş� vatandaşa yüklemek 

manasına gelmekted�r. Bu sağlıklı b�r yaklaşım değ�ld�r. 

Zaten vatandaşın manzarası ortadadır. Maske ve sosyal 

mesafeye uygunsuz davranışların sıkça serg�lend�ğ� b�r 

soysal hayatta bu bakış açısı �le okulların açılab�leceğ� 

beklent�s� �ç�ne g�rmek tutarlı b�r yaklaşım değ�ld�r. 

Kısacası okulların 18 m�lyon g�b� devasa b�r öğrenc� k�tles� 

ve b�r m�lyonun üstünde eğ�t�m kadrosuyla ders başı 

yapması kararını �lk önce pandem�den korunmak �ç�n 

uyulması gereken  genel kurallara uyarak halkımız 

verecekt�r. M�ll� Eğ�t�m Bakanlığı da bu husus da gerekl� 

çalışmaları yaparak her türlü senaryoyu hayata geç�recek 

b�r donanıma hazır olmalıdır.”

Anadolu-Sen Konfederasyonu 

Genel Başkanı Mustafa Güçlü: 

“OKULLARIN 

AÇILIP AÇILMAMASINA 

HALKIMIZ KARAR 

VERCEKTİR”
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Mustafa GÜÇLÜ
Anadolu-Sen Konfederasyonu

Genel Başkanı

Anadolu-Sen 

YouTube Kanalı 

Canlı Yayınlarına 

Devam Ed�yor.

Anadolu-Sen 

Konfederasyonu 

YouTube Kanalının 

yayına g�rmes� �le 

b�rl�kte başlattığı 

canlı yayınlarına 

Genel Başkan 

Mustafa GÜÇLÜ'yü 

“Türk�ye'de 

Send�kacılık” konu 

başlığı �le m�safir ett�. 

4/B'Lİ SÖZLEŞMELİ

PERSONELİN 

MAĞDURİYETİNİN 

ÖNÜNE GEÇİLMELİDİR!

Şöyle k� 696 sayılı KHK �le 4/B'l� sözleşmel� personel 

statüsüne geç�r�len kamu çalışanı eğer 19 yaşında �şe 

başlamış �se ell� yaşın üzer�ne çıktığı andan �t�baren 

emekl�l�k günler�n� doldurunca zorunlu olarak emekl�ye 

sevk ed�leceklerd�r. Yapılan bu düzenlemen�n sonuçları �k� 

üç yıl sonra yaşanmaya başlayacaktır. Ülkem�z 

şartlarında bu uygulamanın hayata geç�r�lmes� zaten zor 

şartlarda geç�nen �nsanları emekl� ederek daha da zor 

durumu sokacaktır.   Yapılması �sten�len düzenleme açık 

ve nett�r. Bu durumda olan 4/B'l� sözleşmel� personel 

statüsüne geç�r�len kamu çalışanlarına y�ne �sted�kler� 

takd�rde emekl� olma �mkânı ver�lmeye devam ederken 

emekl� olmak �stemeyenlere de d�ğer kamu çalışanlarında 

olduğu g�b� 65 yaşına kadar çalışma hakkının ver�lmes�d�r. 

Alanda bu yönde düzenleme yapılmasına da�r c�dd� b�r 

talep söz konusudur. Yetk�l�lerden bu yönde çalışma 

yapılması ad�lane b�r çözüm olacaktır.

Erken yaşta �nsanlar emekl� oluyorlar 

ve ülke ekonom�s�ne zarar get�r�yorlar 

d�yerek b�nlerce EYT'l�y� karşısına alan 

s�yas� �raden�n 02.04.2018 tar�h�nde 696 

sayılı KHK �le 4/C �le geç�c� personel �ken 

4/B'l� sözleşmel� personel statüsüne 

geç�r�len b�nlerce �nsanın b�r kısmını da 

erken yaşta emekl� olmaya zorlaması 

tutarlı b�r �st�hdam pol�t�kası değ�ld�r. 
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“PROJE OKULLARININ 

YÖNETİCİLERİ VE 

ÖĞRETMENLERİ 

OBJEKTİF KISTASLARLA 

ATANMALIDIR” 

ANADOLU-SEN KONFEDERASYONU 

GENEL BAŞKANI MUSTAFA GÜÇLÜ: 

AKADEMİK DÜŞÜNCE 

ARAŞTIRMA MERKEZİNİN (ADAM) 

KOORDİNATÖRLÜĞÜNE 

YETKİLENDİRME 

GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Anadolu-Sen Konfederasyonunun ülkem�z�n 

sorunlarına, m�llet�m�z�n meden�yet değerler� 

ölçüsünü esas alarak ekonom�k, sosyal, eğ�t�m ve 

kültür alanında �lm� kr�terlere göre çözüm üretmek 

amacı �le kuruluşunu gerçekleşt�rm�ş olduğu 

Akadem�k Düşünce Araştırma Merkez�'n�n (ADAM) 

koord�natörlüğüne Genel Merkez�n yetk�lend�rmes� 

�le Eğ�t�m B�l�mler� alanında halen doktora yapan 

Sayın Mücah�t Ayra get�r�lm�şt�r.  

BASIN AÇIKLAMASI

M�ll� Eğ�t�m Bakanlığı 2014 yılında “proje okulu” 

uygulamasını hayata geç�rd�. Ancak bu okullara yönet�c� ve 

öğretmen atamalarında objekt�f ve ölçüleb�l�r h�çb�r kıstas 

koymadı.  Bu okullara yönet�c� atanırken l�yakat�nde, 

ehl�yet�nde, meslek� yeterl�l�ğ� tay�n etmen�nde ölçüsünün 

keyfiyete dayandığı ve hang� send�kaya üyes�n sorusunun 

s�h�rl� cevabında yattığı b�r süreç yaşandı. Z�ra 1000 yakın 

proje okuluna sınavsız atanan okul müdürler�n�n 

%90'ından fazlası aynı send�kaya mensup olarak kayıtlara 

geçt�.  Ş�md� M�ll� Eğ�t�m Bakanlığı'na sormak �st�yoruz: M�ll� 

Eğ�t�m Bakanlığı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğ�t�m 

Kurumları Yönetmel�ğ� kapsamındak� okullara atanan 

öğretmenler�n seç�m�nde hakkan�yet, l�yakat ve objekt�fl�k 

�lkes�ne özen göstererek m� seç�m yapılıyor, yoksa ya 

kısmet d�yerek rastgele m� bel�rleme yapılıyor, ya da 

sübjekt�f referanslar mı devreye g�r�yor? B�r kez daha 

hatırlatmak �st�yoruz k� aklın yolu b�rd�r, eğer proje 

okullarından randıman alınmak �sten�yorsa, yönet�c�ler� de 

öğretmenler� de objekt�f kıstaslarla bel�rlenmel�d�r. Bu 

okullarda görev alan öğretmenler�n meslek� kar�yerler�,  

gen�ş yetk�lerle donatılmış okul müdürler�n�n �nsafına 

bırakılmamalıdır. Proje okulu müdürler�n�n sübjekt�f 

kıstaslarla ben sen�nle çalışmak �stem�yorum d�yerek 

�sted�ğ� öğretmen� okuldan gönderme noktasında 

bakanlığa tekl�f sunma lüksü olmamalıdır. Ayrıca müdürler� 

de objekt�f kr�terlere göre atanmalıdır. 
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ANADOLU-SEN 

KONFEDERASYONU 

BAYARAĞI AĞRI 

DAĞI'NIN ZİRVESİNDE 

DALGALANDI

Genel Başkan Mustafa GÜÇLÜ, 

Konfederasyon logosunun Ağrı 

Dağı'nın z�rves�ne taşınmasına da�r 

sosyal medyada teşekkür mesajı 

yayınladı. Başkan GÜÇLÜ, 

yayınladığı mesajda şöyle ded�: 

“Ağrı Dağı'nın zirvesine 

tırmanarak Türk bayrağımızı 

dalgalandıran ve Sendikamızın 

logosunu açan Üst Kurul Delegemiz 

Sinan Akdemir kardeşime ve bu 

güzel organizasyona emek 

sarfeden Ali İhsan Kılıç Başkanıma 

Anadolu-Sen Genel Merkezi adına 

teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sağ 

olsunlar, var olsunlar.”

“ZİNCİRLER KIRILDI, AYASOFYA AÇILDI”
Büyük b�r coşku �le “Z�nc�rler Kırılsın Ayasofya Açılsın” d�yerek yürüdük. Yüzlerce yıl alınların secdeye değd�ğ�, 

eller�n semaya açıldığı Ayasofya'nın müze hal�ne son ver�lerek tekrar �badet ed�lmes�n�n önü açılsın ded�k. Uzun 

yıllardır büyük b�r hasretle bu uğurda mücadele ett�k. En n�hayet�nde gayretler sonuç verd�. Ayasofya müze 

olmaktan çıkarılarak �badete açıldı. Ayasofya'nın tekrar �badete açılmasında emeğ� geçen her ferde, her s�v�l 

toplum örgütüne, tüm s�yas� part�lere ve mahkeme kararını veren Danıştay üyeler�ne ve kararnamen�n altına �mza 

atan Cumhurbaşkanı Recep Tayy�p Erdoğan'a teşekkürler�m�z� sunuyoruz ve Allah'a şükürler olsun d�yoruz.

Mustafa GÜÇLÜ
Anadolu-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı




