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COVİT-19 SONRASI
KÜRESEL İNSAN PROJESİ
VE TÜRKİYE
Mustafa GÜÇLÜ
Anadolu-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı

Küreselleşme sürecinin, yirmi birinci yüzyılın ilk
çeyreğinde, dünya üzerinde mevcut külfet ve nimet
dağılımındaki adaletsizliği gün yüzüne sermesi ve buna
eklemlenen can güvenliği sorunu neticesinde insanlığın
gündemine sunduğu iki önemli husus şunlardır: Bir,
mazlum insanların yaşam kaygısı ile “uluslar arası göç
dalgasına” itilmesi; iki, korona virüs salgını ile insanlığın can
korkusuyla “eve kapanmak” zorunda kalması. Bu iki
sürecin arka planında küreselleşmenin zamanı ve mekanı
daraltan özelliği yatmaktadır. Şöyle ki dünyanın bir ucunda
gelişen bir hadisenin kısa bir süre sonra dünyanın diğer
ucundaki insanı da etkileyecek bir süratte yayılmasının
önünde hiç bir engel kalmamıştır. Zira, zikredilen bu iki
hadisenin ilkinde, belki küreselleşmenin gücünü elinde
tutan ülkeler sınırlarını sıkı bir şekilde kapatarak göç
dalgasından ülkelerini koruyacağını zannına kapılsa da
ikinci gelişme olan virüs salgınında sınırları kapatmanın da
bir işe yaramadığını binlerce kayıp vererek ağır bir şekilde
ödemektedirler.

Yaşanan tüm bu süreçlerin ilkinde, yani göç dalgasında,
Batı zihniyetinin kendi medeniyet algısının dışındaki
insanları nasıl ötekileştirerek ne kadar acımasız olduğunu,
Yunanistan'a geçmek isteyen göçmenlere sınır boylarında
nasıl davranıldığını ve Avrupa ülkelerinin bu insanlık
dıramına nasıl çanak tuttuğunu tüm dünya canlı yayınlarla
izleyerek şahitlik etti. İkincisi ise korona virüs salgını
hadisesinde ise Batı zihniyetinin vahşi kapitalizmin bir
sonucu olarak kendi yaşlılarını huzur evlerinde nasıl ölüme
terk ettiğini ve Batı devletlerinin birbirlerine ait maskelere
gümrüklerde nasıl el koymak için çağdaş haydutluğa
yöneldiklerini tüm dünya seyretti.
Şimdi tarihin bu önemli dönemecinde cevaplanması
gereken soru şudur: İnsanlığın küreselleşme neticesinde
girdiği bu girdaptan kurtulmasının yolu nedir? Diğer bir
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ifade ile vahşi kapitalizmin yeni bir maske giyerek insanlığı
yeniden köle gibi sömürmesine izin vermemek için nasıl bir
medeniyet hamlesi yapılmalıdır? Bugün üzerinde durulması
gereken en önemli sorun budur. Eğer bu soruya cevap
üretilip harekete geçilmezse, insanlığı, bu günleri de
arayacağı daha zor süreçler beklemektedir.
Zira insanı makine olarak gören ve homo economicus
(ekonomik insan) olarak tasavvur eden bir zihniyetin bugün
iﬂas ettikten sonra, kendilerinin mümessili olan
uluslararası kurum ve kuruluşlar aracılığı ile sizi artık virüs
salgınlarından koruyacağız diyerek başta Afrika ülkelerin
olmak üzere mağdur devletlere kredi vermek için
vatandaşlarınıza “cip takma” zorunluğu getirin diye teklif
sunması, Batı zihniyetini bir türevi olan küreselcilerin
çağdaş köle misali kullanabileceği “dijital insan” tasavvuru
ile yola yeniden koyulma niyetinde olduğunun ip uçlarını
bize vermektedir.
Dünya genelinde bu süreçler yaşanırken Türkiye
açısından yapılması gereken işe şudur: Vakit kaybet-meden
geniş bir dünya coğrafyası üzerinde gönüllere hitap eden
derin bir müktesebata sahip olan sahih kadim medeniyet
tasavvurumuzun, istikrarlı bir siyasi yapıya nasıl bir sistemle
dönüştürülüp hayata geçirilebileceği hususunda kafa
yormaktır.
Tabi ki dünya ölçeğindeki böyle bir medeniyet
hamlesine girişmenin ülke içindeki ön hazırlığı olarak
şunların yapılması gerektiği kanaatindeyiz:
Bir, gıda güvenliğimiz temin edilmesi adına milli bir
tarım hamlesi içine girilmesi;
İki, özelde ilkönce ülkemizde kullanılan aşılar incelemeye alınarak yerli aşıların üretilmesine başlanılmasını
sağlayacak adımların atılması ve genelde ise biyolojik tıp
alınında kamu iştiraki ile güçlü bir alt yapının oluşturulması;
Üç, güvenlik teknolojisinde olduğu gibi diğer alanlarda
da teknolojik açıdan yerli üretimin süratle teşvik edilmesi;
Dört, ülke içindeki siyasi kültür farklılıklarını bir zenginlik
olarak gören ve bu çerçevede daha sağlıklı politikaların
geliştirilmesini sağlayan siyasi bir iklimin oluşturulması;
Sonuncu olarak tüm bu atılımların sürekliliğini
sağlayacak milli bir eğitim hamlesinin gerçekleştirilmesi.
Tüm bu ifade edilen hususlar hayata geçirilerek
Türkiye'nin beşeriyete açacağı yeni bir medeniyet
penceresi, krizlerden ve kaoslardan bunalmış insanlığın
büyük evi olan dünyanın, daha rahat nefes almasına fırsat
sunacaktır.

ANADOLU EKSEN ÖSYM VE YÖK'TE YETKİYİ ALDI
Türkiye Cumhuriyeti Ölçme, Seçme ve Yerleştirme
Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) ve Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığı (YÖK) bünyesinde çalışan memurlar arasında
yapılan üye tespiti sonucunda 2020 yılı için en fazla
üyeye sahip olan Anadolu Eğitim Kurumları Çalışanları
Sendikası (ANADOLU EKSEN) yetkili sendika oldu.

Genel Başkan Mustafa Güçlü, yaptığı açıklamada
“YÖK'te yetkinin alınmasında emeği geçen Genel
Başkan Yardımcısı Halil Eriklioğlu ve üyelerimizle
ÖSYM'de yetkinin alınmasında emeği geçen Baş Temsilci
Behçet Utku ve İşyeri Temsilcisi Fuat Koçak ile
üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

ANADOLU-SEN KONFEDERASYONU'NUN
AKADEMİK DERGİSİ YAYINI HAYATINA GEÇTİ
Türk Medeniyeti dergisinin ilk sayısında,
insan onuruna yakışır bir hayat
sürmenin temel şartı olan “adalet”
kavramı, Türk-İslam medeniyeti merkezi
alınarak incelendi.
Konfederasyon Başkanı Mustafa Güçlü,
Prof.Dr. Mevlüt Uyanık,
Prof. Dr. Aygün Akyol,
Dr. Bayram Tamtürk,
Prof. Dr. Adnan Mahiroğulları'nın ve
Araştırmacı Yazar Abdullah İnan'ın
makaleleri okuyucunun beğenisine sunuldu.

İbn Haldun'da Kültür ve
Medeniyet Tasuvvuru

Meşşai Gelenek ve
İbn Bacce'nin Nefs Anlayışı

Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Öğretim Üyesi ve Sendika üyemiz
Prof. Dr. Aygün AKYOL'un “İbn
Haldun'da Kültür ve Medeniyet
Tasuvvuru” isimli kitabının Elis
Yayınlarından baskısı yapılmıştır.
Yapılan yeni baskının kültür hayatımıza hayırlı olmasını diliyoruz.

Niğde Halis Demir Üniversitesi
İslami Bilimler Fakültesi Öğretim
Görevlisi ve Sendika üyemiz
Dr. Bayram TAMTÜRK'ün “Meşşai
Gelenek ve İbn Bacce'nin Nefs
Anlayışı” isimli kitabı Araştırma
Yayınları yayınevinden çıkmıştır.
Yeni çalışmanın kültür hayatımıza
hayırlı olmasını diliyoruz.
ANADOLU-SEN KONFEDERASYONU
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KKTC'NİN DSÖ'YE ÜYELİĞİ

SAĞLANMALIDIR!
Konfederasyon Genel Başkanı
Mustafa Güçlü, Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti'nin, Dünya Sağlık Örgütüne
üye olarak kabul edilmesi için başlatılan
imza kampanyasına destek verilmesi
için sosyal medya üzerinden paylaşımda
bulundu. Genel Başkanın GÜÇLÜ'nün
sosyal medya platformlarından yaptığı
çağrı yankı buldu.
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ANADOLU-SEN KONFEDERASYONU
ve YESEVİ YARDIM HAREKETİ
İŞBİRLİĞİ PROTOKLÜ İMZALADI
Anadolu-Sen Konfederasyonu ile Yesevi Yardım
Hareketi Genel Başkanları Mustafa Güçlü ve Mahmut
Cömert yaptıkları açıklama ile yurt içinde ve yurt
dışında sosyal politika içerikli projelerde iş birliği
yapma kararı aldıklarını kamuoyuna duyurdular.
Anadolu-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Mustafa
Güçlü, amaçlarının “üyelerinin özlük ve ekonomik
hakları ile toplumun sosyal ve ekonomik menfaatlerini
bir potada eriten, milli, sivil, katılımcı ve manevi
değerlere bağlı olmayı ilke edinmiş güçlü bir sivil
toplum örgütü olmak” olduğunu söyledi. Bu kapsamda
sosyal politika projelerine önem verdiklerini ifade
ederek, alanda bu konularda hassas ve özenle başarılı
ve güvenli bir mahiyette faaliyet yapan kuruluşlarla
işbirliği yapmanın önemine değinde. Yesevi Yardım
Hareketi Genel Başkanı Mahmut Cömert'te yapılan
işbirliği protokolü ile hayır elinin daha fazla mağdur ve
mazlum insana ulaşacağını ifade ederek “hayırlara
vesile olmasını niyaz ediyorum” dedi. Ortak olarak
yapılan açıklamada imzalanan protokol çerçevesinde
vakit kaybetmeden sosyal yardımlar, kültürel
faaliyetler ve eğitim içerikli projeler başta olmak farklı
konularda faaliyetler yapmak için ön çalışmalara
başlanılacağı belirtildi.
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İDLİB'TEKİ SALDIRILARDAN
TÜRKİYE SINIRINA SIĞINAN
SOYDAŞLARIMIZA YARDIM ELİ
UZATILDI
Suriye'de mağdur duruma düşen soydaşlarımıza
hazırlanan bir tır dolusu çocuk giysisi ve çeşitli gıda
maddelere bölgeye sevk edildi. Konfederasyon
Başkanı Mustafa GÜÇLÜ ve Yesevi Yardım Hareketi
Başkanı Mahmut CÖMERT toplanan yardımları sınır
bölgesine kadar giderek bizzat kamplarda dağıtılmak
üzere Türkmen yetkililere Kızılay aracılığı ile teslim etti.
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GIDA YARDIMI YAPILDI
Anadolu-Sen
Konfederasyonu le
Yesev Yardım Hareket
şb rl ğ le Ankara,
Kırıkkale, Sakarya,
Adana, Adıyaman ve
Malatya ller nde ht yaç
sah pler ne muhtel f
gıdaların bulunduğu
yardım kol ler ulaştırıldı.
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