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Değerli “BİRLİK” Okurları;

Atamın huzurunda Anıtkabir Defterine yazdık-
larım, Atamın Harbiye’ye girişiyle ilgili sunduğu-
muz bildiri, Sessiz Çığlığın yerini alan “Nöbet Biz-
de” toplantılarında yaptığım konuşmalarımın döne-
mi özetleyeceğini değerlendiriyorum.

4 Mart Cumartesi günü Nöbet Bizde toplantısında 
şu konulara değindim;

Bu gün 4 Mart bundan 93 yıl önce 3 Mart1924 ta-
rihinde Halifelik kaldırıldı.

Osmanlı döneminde Yavuz’dan sonra aynı zaman-
da Halife olan Padişahlar zaman zaman savaşlarda 
Cihat ilan ettiler.

II. Abdülhamit 1877 yılında Ruslara kaptırılan top-
rakları geri almak için cihat ilan etti. Cihatın hiç-

bir yararı görülmediği gibi Rus orduları Yeşilköy’e 
kadar geldiler. Romanya,Sırbistan,Karadağ, Mısır, 
Bulgaristan’ın bir kısmı, Kars,Ardahan, Ağrı’yı kay-
bettik. Kıbrıs’ı İngiltere’ye rehin verdik. Birbuçuk 
milyon insanımız soykırıma uğradı. Birbuçuk mil-
yon Anadolu’ya doğru göç etti.

I. Dünya Savaşında Halife Padişah yine cihat ilan 
etti. Sömürgelerden getirilen müslüman askerler 
Türk askerine kurşun sıktı, durdu. Yetmiyormuş gibi 
bir kısım müslüman halk ise ihanet etti. Sonuçta 2 
milyon asker, 2 milyon vatandaş kaybettik.

İşte sadece Osmanlı’nın son döneminde halifelerin 
ilan ettiği cihadın bedeli.

Sonra herkes zannediyor ki halife dünyada tek. 
Yok öyle birşey. Osmanlı döneminde İran’da da baş-
ka mezheplerin halifesi vardı. Kim kendisini güçlü 
görürse halifeliğini ilan ediyor.

Alın size IŞİD’in başındaki Bağdadi. Bağdadi de-
dim de aklıma geldi. Bağdadi aynı zamanda depreme 
dayanıklı ev yapı tarzıdır. Fethiye’de bizim ev Bağ-
dadiydi. Gençliğimde 7.5 şiddetinde 30 saniye, 7 şid-
detinde 45 saniye deprem geçirdik. Raftan bir limon 
düştü o kadar.

Öte yandan bir kaç gün önce Adıyaman Samsat’ta 
5,2 şiddetinde deprem oldu. Vay anam vay okullar, 
hastaneler, kamu binaları en büyük hasarı gördü. Ne-
den, bunu genelleyemeyiz ancak devletin işini düz-
gün yapmayan müteahhit yeterince cezalandırılmı-
yor da ondan.

Yakında halk oylamasında Anayasa değişikliği ka-
bul edilirse askeri yargı ortadan kalkacak. Azıcık 
depremde müteahhitlerin yaptığı kışla, karakol çö-
kerse şaşmayın.

15 Temmuz’dan sonra çıkan Kanun Hükmünde 
Kararname (KHK)’ler Fırat Kalkanı esnasında aske-
ri yavaşlattı. El Bab’tan sonra Rakka’ya yönelecek-
ken, Münbiç’i kuşatacakken, şimdi bizi kuşatıyorlar. 
Hem de beğenilmeyen Esat tarafından. Türkiye, Su-
udi Arabistan, Katar, Bahreyn tarafından 100.000 ki-
şilik sünni ordu teşekkül edilip Suriye’ye girilecek-
miş. Alın size 3. Dünya Savaşı. 

Türbanın silahlı kuvvetlerde serbest oluşuyla ilgi-
li olarak Başbakan Yardımcısı KAYNAK: “Hamdol-
sun askerimiz başörtülü komutana selam duracak. 
Hem de şerefle, gururla, onurla” diyor.

Erdoğan KARAKUŞ
Em. Hv. Korgeneral
TESUD Genel Başkanı
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Bu konuyla ilgili olarak beni Newyork Times ara-
dı. TESUD olarak görüşümüzü sordu. Ben de TE-
SUD bir kurumdur. Bu konuda bütün TESUD adı-
na görüş bildiremem. Ancak; şahsi görüşüm şöyle-
dir; türban bir siyasi simgedir. Kışlaya siyaset gir-
memelidir.

Bir kaç soruyu ben size sorayım. Bu konunun ce-
vabını alırsınız dedim. Bir bayan subay ben kendimi 
rahibe gibi hissediyorum. Bu gün göreve askeri kıya-
fetle değil böyle geleceğim dese veya bay subay pa-
paz kıyafetiyle veya Yahudi subay haham kıyafetiyle 
veya şapka kullanmayacağım yahudi başlığı kullana-
cağım dese ne dersiniz?

 Sonra sizde Femenler de var. Femenlik benim ide-
alim, bayanlar askerlikte de haksızlığa uğruyor. Ben-
de Femen kıyafetiyle geleceğim dese ne yaparsı-
nız? dediğimde. Biz herşeyi şimdi daha iyi anladık. 
Ankara’ya gelip sizi ziyaret etmek istiyoruz. Görüşü-
nüzden çok yararlandık dediler.

Halk oylamasının OHAL ortamında yapılacak ol-
ması Birleşmiş Milletler Hukuku, Avrupa Hukuku 
açısından ileride büyük sıkıntılar yaratabilir. Emper-
yalistler, Sömürgeciler çok tehlikelidir. İşlerine gel-
mediği anda seçilecek Başkanı diktatör diye yaftala-
yabilirler. Saddam’a, Kaddafi’ye, Mübarek’e, Esat’a 
yaptıklarını yapmaya kalkabilirler. Başta Mısır’da 
Mursi’yi destekliyorlardı. Sonra ne oldu. Sisi’yi başa 
geçiriverdiler. Saddam’ı devirirken kitle imha silah-
ları var dediler. çıktı mı?

Sonra da PKK,PYD,IŞİD,FETÖ istediklerini öz-
gürlük savaşçısı ilan ediverirler. Dikkat etmek lazım-
dır. Zaten onların bazılarını şu anda da var güçleriy-
le destekliyorlar. 

Hepinize hayırlı Nöbet Bizdeler. 

13 Mart Pazartesi günü Mustafa Kemal’in 
Harbiye’ye girişini kutlamak için Anıtkabir’in Tan-
doğan kapısı önünde bildiri sunduk.

 Bildirimiz şu şekildedir;

Bugün  buraya içimizdeki Harbiyeli Mustafa 
Kemal’i, Mustafa Kemal’in askerleri olarak anma-
ya geldik.

Mustafa Kemal’in askerleri olmak bir şereftir. Ona 
herkes erişemez. Ona erişmek için Harbiyeli olma-
ya gerek yoktur. İlke ve düşüncelerine ulaşma gere-
ği vardır.

Mustafa Kemal, Yüce Türk Milletinin, kadınıyla, 
erkeğiyle birlikte savaşma, ordu-millet geleneğinin, 
çelikleşmiş iradesini öncelikle Anadolu- Trakya’nın 
bağrından çıkmış analarda, kadınlarda, onların ye-
tiştireceği evlatlarda aramıştır.

O nedenle; diğer ülkelerde emekçi kadınların bin-
bir mücadeleyle kısmen elde ettiği hakların fazlasını 
Türk kadınına, Türk anasına altın tepside sunmuştur.

İşte bu hakların kıymetini bilen yiğit ana, babala-
rın yetiştirdiği kınalı evlatların ordu-millet gelene-
ğiyle filizlenme yerleri askeri okullardır. 

15 Temmuz darbe girişiminden sonra Kanun Hük-
münde Kararnamelerle bir kısmı kapatılan, bir kıs-
mının yapısı değiştirilen askeri okulların eski duru-
muna kavuşturulmasının şart olduğunu savunuyo-
ruz.

Çünkü suçlu okul değil. FETÖ terör örgütünün 
o okullara sızmalarına, yerleşmelerine sebep olan 
kimler ise onlardır. En kısa zamanda bu durumun dü-
zelmesini istiyoruz.

Herkes şunu bilsin ki;

Nasıl Çanakkale geçilmez,geçilmez,geçilmez ise;

Herkes yanılır, Ulu Önder ATATÜRK’ün ilke ve 
düşüncesini taşıyan Harbiyeli, yanılmaz, yanılmaz, 
yanılmaz.

Atamıza hitaben Anıtkabir Defterine şunları yaz-
dım;

Ulu Önder Atam;

Bugün buraya 1283 numaralı Harbiyeli Atamızın 
daima içimizde olduğunu bütün dünyaya haykırma-
ya geldik.

Harbiye yüce Türk Milleti’nin ordu-millet gelene-
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ğinin en önemli göstergesidir. Yüce Türk Milleti’nin 
senin ilke ve düşüncelerini benimseyen her ferdi de 
Harbiyelidir.

Yakın zaman içinde Cumhuriyetimiz sömürgecile-
rin, emperyalistlerin içimizdeki uşaklarının, hainle-
rin, saldırısına uğradı. Bu duruma gelmemizin ana 
nedeni; bizlere gösterdiğin yoldan, hedeflerden, dü-
şüncelerden şaşanların olmasıdır.

Ancak, hiç şüphen olmasın ki; şaşanları, aldanan-
ları, yanılanları gösterdiğin yol olan “Hayatta en 
hakiki mürşit ilimdir.” yoluna getireceğiz. Bunun 
bize verdiğin en önemli görev olduğunu hiç unutma-
yacağız.

Ulu Önder Atam;

Ülkenin milli birlik ve bütünlüğü için azmimiz “Ça-
nakkale geçilmez” bu konudaki yüksek üstünlüğümüz 
gösterdiğin yolda “Harbiyeli yanılmaz” şeklindedir.

Sen rahat uyu ATAM. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet 
payidar kalacaktır.

1 Nisan Cumartesi günü Nöbet Bizde toplantısında 
şu konulara değindim;

Söyleyeceklerimin hiç biri 1 Nisan şakası değildir. 
Bu bir.

Öyle kimse eskisi gibi mağduru- müştekiyi oyna-
masın. Yok Hollanda şöyle yaptı. Yok Almanya böyle 
yaptı. Biraz eskiye gidelim göreceğiz. Bu iki.

Yıl 2003 Hava Lojistik Komutanıyım. ABD, Irak’a 
vuracak. Tezkereyle ilgili çalışmalar devam ediyor. 
Hollanda Hava Kuvvetleri Komutanı beni ziyarete 
geldi. Söylediği şu; Bizim Patriot’lar eski. Füzeleri 

vurup vuramadığını bilmiyoruz. Teskere nasılsa ge-
çecek. O zaman Saddam’ın füzeleri Türkiye’ye ge-
lecek.

Bizde Patriotları savaş şartlarında denemiş olaca-
ğız. Adamı biz çağırmadık ama, teskere geçecek diye 
“ gel teskere gel” türküsüyle gelmiş buraya. Biz mi 
çağırdık. Hollanda Hava Kuvvetleri Komutanını. 
Doğal olarak hayır.

Teskere geçmedi ama başımıza çuval geçti.

Daha sonra da yetmez ama evetçilerle birlikte 
Kıbrıs’ı da verin programı başladı. 

2003’ün Ağustos ayında Genelkurmay Askeri Ta-
rih ve Stratejik Etüd Başkanlığına (ATASE) atandım. 
Annan Plan’ı karşımızda. AB-ABD başımızda boza 
pişiriyor.

Bir Allah’ın kulu da Annan’a başlatma planından 
demiyor. Ancak karşılarında büyük önder Denktaş. 
ATASE Başkanlığı ve Denktaş’ın Kıbrıs konusunda 
ATASE’yle  birlikte çalışmaya gönderdiği Büyükelçi 
Ahmet Zeki BULUNÇ vardı.

Düşündük. Taşındık. Annan Planı’nda 36 Milletve-
kili Rumlar’dan, 12 Milletvekili Türkler’den olacağı 
belirtiliyordu. Bizde maddeye şöyle bir bend ilavesi-
ni istedik. “ Türkler’in Milletvekili sayısı 12’den az 
olmamak üzere nüfusa bağlı olarak artabilir” 

İşte o an birilerini ceryan çarpmış gibi oldu. Çün-
kü Türkiye’de 1 milyon, İngiltere’de 240.000 Kıb-
rıs Türk’ü var. Bunlardan askerlik yükümlülüğü ge-
lenler, askerliklerini Türkiye’de yapmış olsalar dahi, 
Kıbrıs’ta askerlik yapmamışlarsa KKTC’ne gide-
miyorlar. Eğer Annan planı geçerse askerlik sorum-
lulukları kalkacağından adaya gidebilecekler ve oy 
kullanabilecekler. Sonuca bakılınca bu ceryan Rum-
ları çarptığı gibi Annan’ı da çarptı herhalde.

Soruyorum size. Biz mi istedik te Annan planı’nı 
dayattılar bize. Doğal olarak hayır.

Annan planı geçmeyince Hollandalılar yine başı-
mızda. AB Türkiye’yle sivil-asker işbirliği, AB’ne 
giriş engellerinin kaldırılması konularında Hollan-
dalıları, Genelkurmay’da Hollandılılarla çalışmala-
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rı yapmak üzere ATASE Başkanlığını görevlendirdi. 
Türk Dışişleri Bakanlığından da bir Büyükelçi ATA-
SE Başkanlığında çalışmalara katıldı.

Görüşmelerden mealen alınan sonuç şu;

-AB’ye girişin engeli TSK’dir. Askeri vesayet 
kalkmalıdır.

-Sivil-asker işbirliği ilişkileri AB’ne benzetilmeli-
dir.

-İnsan haklarıyla ilgili faili meçhul konular ortaya 
çıkarılmalıdır.

-Askeri okullarda verilen eğitim sertlik yanlısı ol-
mamalıdır.

-Köye dönüş hemen sağlanmalıdır. Yol kontrolü in-
san haklarına aykırıdır ve bunun gibi konular.

Biz de dedik ki; TSK, AB’ne girişin engeli değil 
tersine sürükleyicisidir ve dünyanın en eğitimli ordu-
sudur. Askeri okullarda verilen eğitim dünya barışı-
nın güvencesidir. Onlar Mustafa Kemal’in askerleri-
dir ve milletin ta kendisidir deyince bir kaç çalışma-
dan sonra pılılarını pırtılarını toplayıp gittiler. Soru-
yorum size, başımıza biz mi çıkardık bu Hollandalı-
ları. Doğal olarak hayır.

Yunanlılar 26 ada, adacığımızı işgal etti. Staratejik 
derinlikçi Başbakan ( Davutoğlu) “ Yunanistan’la ta-
rihte hiç bu kadar iyi ilişkimiz olmamıştır.” dedi.

FETÖCÜ teröristleri Yunanistan iade etmeyince, 
Yunanistan kötüler arasına ancak o zaman girdi.

 Soruyorum size ses çıkarmadan biz mi işgal ettir-
dik adalarımızı. Doğal olarak hayır.

Papa geldi Türkiye’ye. Diyanet İşleri Başkanı’yla 
gezdi tozdu. Sarayda dolaştı. Geri döner dönmez de 
Avrupa meclislerine “Sözde Ermeni Soykırımını ta-
nıyın” dedi.

Soruyorum size biz mi baş tacı ettik Papa’yı? 
Kat’iyen hayır.

Barzani’ye gelince adam bayrağını Ankara’ya 
İstanbul’a, sonra da Kerkük’e dikti. Türkiye’ye her 
gelen bir şey koparıp gidiyor.

Kerkük’ün tarihteki nüfus sayımını vereyim de ne 
kadar Türk şehri olduğunu görün;

Kanuni dönemi 4004 aile Türk, 40 aile Arap, 4 aile 
Kürt.

Türkiye bu bayrak konusunda rahatsızmış. Biz te-
rör nedeniyle binlerce asker, polis, sivil vatandaşımı-
zı kaybettik.

Bu durumu kabul ediyor musunuz? Kat’iyetle ha-
yır değil mi?

5 Nisan 2017 Çarşamba günü TESUD’un 33’üncü 
Kuruluş Yılını kutladık. Atamıza hitaben Anıtkabir 
Defterine şunları yazdım;

Ulu Önder Atam;

Bugün huzurunuza Türkiye Emekli Subaylar 
Derneği’nin 33’üncü Kuruluş Yıldönümü nedeniyle 
gelmiş bulunmaktayız.

Bizler sizin “ Yurtta barış, dünyada barış” düşün-
cenizin peşinde olmamıza rağmen, Türkiye’nin çev-
resinin ateş çemberi içine girmesine engel olamadık.

Sömürgecilerin yardakçısı gafiller bu ateşi 
Türkiye’nin içine düşürmeye çalışmaktadırlar.

Ancak; bize inanınız ki bu ateşi ülkemizin içine dü-
şürtmeyeceğiz. Çünkü biz sizin 80-100 yıl önce söyle-
diklerinizin aynen çıktığını görmekte, ileriye güven-
le bakabilmekteyiz.

Bilge Kağan  Türk Milleti’ne söyledikleriyle, 1000 
yılı aşkın rehber oldu. Siz bize armağan ettiğiniz 
Nutku’nuzla bizlerin sonsuza dek rehberisiniz.

Rahat uyu ATAM.

Saygı ve sevgilerimle.
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Ülkede; halk oylaması, başkanlık, partili cumhur-
başkanlığı, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, evet, 
hayır, Kıbrıs, Ege Adaları, Suriye’deki gelişmeler 
gibi söylemlerin dışında biraz da günlük yaşantımız 
ve geleceğimizle ilgili farklı konulara dikkat çekmek 
istiyorum. 

Yaşlı Bakımı

Bunlardan ilki, yaşlılık ve yaşlılığa bağlı ortaya çı-
kan sorunlarla başa çıkmak için yapılması gereken 
işler ile ilgilidir. Yani kısaca yaşlı bakım eğitimini 
içeren bir projenin başarıyla gerçekleştirilmesidir.                                                                   

2010 yılında emekli olduktan sonra tanışma şansını 
yakaladığım,  o dönemde Çayyolu Patformu Başkanı, 
şimdi ise Uluslararası Yaşlılar Federasyonu Başkanı 
olan Sayın İlhan TEZEL hanımefendinin gayretleri 
ve sivil toplumun ağabeyi, babası olarak anılan Ye-
nimahalle Belediye Başkanı Sayın Fethi YAŞAR’ın 
desteği ile aşağıda sıralanan çözüm ortaklarının ça-
lışmaları sonucu gerçekleştirilen uluslar arası TraCE  
isimli projesinden söz etmek istiyorum.

TraCE: Yaşlı bakımda informal bakım vericilerin 
eğitimi başlıklı projedir.                                

Projenin Amacı: Avrupa Birliği hedefle-
ri kapsamında yaşlı bakımındaki informal ba-
kım vericiler için yenilikçi ve interaktif eği-
tim modülü oluşturmak, bakım vericilerin ba-
kım yükünün hafifletilmesi, baş etme becerile-
rinin güçlendirilmesi, bilgi düzeyinin artırılma-
sı ve yaşlıların yaşam kalitesinin yükseltilmesidir.                                                                                                    
Projenin Ortakları: Başkent Üniversitesi, Litvan-
ya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İtalya La Sapienza 
Üniversitesi, Hollanda Erasmus MC Rotterdam, Tür-
kiye Geriatri Hemşireliği Derneği, Türkiye Uluslar 
arası Yalşılar Federeasyonu, Etimesgut Belediyesi ve 
ImonTech olmak üzere çeşitli ulusal ve uluslar arası 
sivil toplum kuruluşlarıdır.

Projeye ilişkin ayrıntı-

lı bilgilere www.traceproje.

eu/ internet adresi ve diğer 

sosyal medya hesapların-

dan ulaşılabilmektedir.

Biz emekliler. Yaşantı-

mızın bu evresinde, mutlu 

ve huzurlu bir ortamda bilinçli ve donanımlı yaşa-

mak istiyorsak, bizlerin bakımı üstlenen veya üstle-

necek olan  “bakım vericilerin” eğitiminin son de-
rece önemli olduğuna dikkat çekmek ve üyelerimizi 
bilgilendirmek istedim. TESUD Yönetiminde göreve 
ilk başladığımdan bu yana hayalim olan projelerden 
birisi olan böyle bir projenin gerçekleştirilmiş olma-
sından mutlu olduğumu ifade etmek isterim. 

Değerli üyelerimizden, 65 yaş üstü ve kronik sağ-
lık sorunları bulunanların “bakım vericilerine” ücret-
siz eğitim verilebilecektir. Eğitim ihtiyacı olan üyele-
rimiz ve yakınlarının olası taleplerini Ankara’da yer-
leşik Uluslararası Yaşlılar Federasyonu (UYSAF)’na 
bildirmeleri halinde talepler değerlendirilip karşıla-
nabilecektir.Uluslararası Yaşlılar Federasyonu’na  
http://www.uysaf.org.tr/  adresinden ve 0 (312) 236 
70 90 numaralı telefondan ulaşılabilecektir.

YAŞAMA DAİR...

Rafet YAVUZ*

TraCE Projesinin tanıtım toplantısına TESUD 
olarak davetli katılmıştık.
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Atık Yönetimi

İkinci ve bir o kadar önemli diğer bir konu ise; ya-
şamakta olduğumuz ve gelecekte bizden sonraki ne-
sillere bırakacağımız temiz bir çevre ve doğadan söz 
etmek istiyorum.

Evden çıkan çöp, yemeklerde kullandığımız kızart-
malık yağlar, eve aldığımız eşya ve ihtiyaç maddele-
rine ait ambalaj atıklarından tutun, yaşantımızın her 
adımında ve her alanda doğadan aldığımızı tekrar do-
ğaya veriyoruz. Bu alış verişte adil olup, tek taraflı 
davranış yerine doğanın bize sunduklarını aynı özen-
le geri vermeliyiz. Adil olmak eylemi aileden baş-
ladığı için örneklere evsel atıklardan başladım. Bir 
gazete yazısında “Çöpümüzü evde ayrıştırırsak cari 
açığın yüzde onu kapanır”*bilgilendirme makalesi-
nin içeriğinde toplumsal sorumluklarımızın, geri dö-
nüşümün, diğer ülkeler ile mukayesede ne kadar ge-
rilerde olduğumuzun, çöpün kaynağından ayrıştırı-
lıp, geri dönüşüm maliyetlerinin en aza indirilmesi 
ve sosyal sorumluluk projeleri kapsamında yapılacak 
birçok şeyin olduğunu görüyor ve anlıyoruz.

Ev dışında; mahalle, kasaba, İlçe, İl ve nihayet Tür-
kiye çapında hepimize, her kurum ve kuruluşa düşen 
görev ve sorumluluklar vardır. Bu bilinçte olanlar ta-
rafından atılmış bazı adımlardan ve yapılan girişim-
ler sonucu elde edilen olumlu sonuçlardan söz etme-
mek olmaz.

Derneğimiz ve ticari kuruluşu olan TESUD A.Ş. 
tarafından, 2009 yılından bu yana bir proje başlatıl-
mıştır. “Askeri Birlik ve Kurumlardan Bitkisel Atık 
Yağların Toplanması Projesi” kapsamında sosyal so-
rumlulukla birlikte, bu güne kadar önemli mesafeler 
alınmış, binlerce ton atık yağın toprağa ve suya karış-
masının önüne geçilmiş, atıkların ekonomiye kazan-
dırılması ve yasal usullere uygun geri dönüşümü sağ-
lanmıştır. Ancak ne yazık ki, 2015 yılında Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı tarafından Atık Yağların Kont-
rolü Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle “bedelsiz” 
sözünün çıkartılması sonucunda, bu sosyal sorumlu-

luk kapsamındaki işlem sonlanma aşamasına gelmiş-
tir. Bitkisel atık yağlar, bu tarihten sonra ihaleye çı-
kılmak suretiyle satılmaya ve bu suretle geri dönüşü-
me kazandırılmaya çalışılmaktadır.

Ayrıca, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin atık cinsi, mik-
tarı ve devamlılığı açısından önemli atık üreticilerin-
den olduğu göz ününe alınarak, çevrenin korunması, 
kirliliğin önlenmesi ve atıkların doğru ve yasal mev-
zuat çerçevesinde geri kazandırılması amacıyla, As-
keri Birlik ve Kurumlar bünyesinde oluşan atık ürün-
lerin toplanması, taşınmasına ve bertaraf edilmesine 
yönelik bir diğer proje çalışmasıdır.

2014 yılında  “Entegre Atık Yönetim Sistemi” 
isimli projenin uygulanması ve eğitim ihtiyacı da göz 
önüne alınarak, TESUD A.Ş’nin eşgüdümünde, An-
kara Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fa-
kültesi, Geri Kazanım Sanayicileri Derneği ve İkti-
sadi İşletmesi (GEKSANDER)  ile İCS Proje Limi-
tet Şirketi arasında “Atık Ürün Toplama, Taşıma ve 
Geri Dönüşüm/Bertaraf Hizmetleri İşbirliği Sözleş-
mesi” imzalanmış, bu işbirliğinin gerçekleştirilmesi 
amacıyla Milli Savunma Bakanlığına bilgilendirme 
sunumu yapılmıştır.

Belirtilen sunumda Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri 
ile Jandarma Genel Komutanlığı temsilcileri de hazır 
bulunmuş, ancak olumlu ve somut bir sonuca varıla-
mamıştır. Yaşam devam ettiği, üretim ve tüketim de-
vam ettiği sürece bu önemli ve vazgeçilmez ihtiyaç 
da devam edecektir. 

Saygılarımla.

*http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/melis-alphan/
copumuzu-evde-ayristirsak-cari-acigin-yuzde-10u-
kapanir-40406279  HürriyetYazarlarMelis ALPHANÇö-
pümüzü evde ayrıştırsak cari açığın yüzde 10’u kapanır.

* Em. Hv. Alb.
TESUD Genel Sekreteri
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 Milli şair Ziya GÖKALP’e göre :’“Vatan üstün-
de oturduğumuz toprak demek değildir. Vatan mil-
li kültür dediğimiz şeydir ki, üstünde oturduğumuz 
toprak ancak onun kabından ibarettir.Ve ona kab 
olduğu içindir ki,mukaddestir.’’

‘“VATAN KUTSALDIR’’

ŞEHİT KİME DENİR ?

“Kutsal bir ülkü veya bir inanç uğruna savaşırken 
ölen kimseye şehit denir.

Kutsal İslam dininin rehberi Kuran-ı  Kerim’deki 
ayetlere göre şehit kimdir ?

“Allah yolunda öldürenlere ’ölüler’ demeyin, ak-
sine onlar diridirler. Ancak siz fark edemiyorsunuz’’ 
(BAKARA SURESİ 2/154)

ATATÜRK derki; Şehit ruhları semalarımızda do-
laştıkça, şanlı bayrağımız vatan toprakları üzerinde 
dalgalandıkça, ulusumuz sonsuza dek hür ve bağım-
sız yaşayacaktır.

NAPOLYON derki; Şehitleri şehit yapan ölümleri 
değil, ölümlerinin sebebidir.

KAHRAMAN YAHYA ÇAVUŞ VE 
ARKADAŞLARI

19. Tümen ko-
mutanı Mustafa 
Kemal 24 Nisan 
1915 Günü bütün 
birliklere karaya 
ayak basacak her 
işgalci düşman 
askerlerinin yok 
edilmesi emri-
ni verdi.25 Nisan 

1915 sabahı düşman savaş gemileri Ertuğrul Koyu’na 
tonlarca bomba yağdırdı. 26 Alayın 3. Taburu bu böl-

geyi koruyordu.Tabur ko-
mutanı Mahmut Bey ile As-
teğmen Hüseyin Bey’in şa-
hadeti üzerine komuta Ezi-
neli Yahya Çavuş’un eline 
geçmiştir.Yahya Çavuş Ga-
liçya ve Balkan savaşları-
na katılmış 28 yaşında cesur 
bir asker sağ kalan 67 arka-
daşı ile siperlerde mevzilen-
miştir.Albien ve river gemilerinden şafak ile beraber 
karaya çıkmaya çalışan 3 bin düşman askerini Ertuğ-
rul Koyunun sularına gömmüş,deniz kızıla boyan-
mıştır 48 saat düşmanın binlerce ton top mermisi ve 
askerlerine karşı kıyı ve siperleri korumuştur. “Ko-
mutanım cephanemiz azaldı” dediklerinde: O meta-
netini bozmadan;

“İki düşmanı bir araya getirip ateşleyin aslanla-
rım.” Diyordu. Mehmetçikler direne direne sırtlara 
çekilmeye başladılar. Artık Yahya Çavuşun yanında 
beş kişi kalmıştı. Düşman bir tümen bildiği Türk Bir-
liğini Yahya Çavuşu siperlerinde 62 Kahraman şehi-
din cesedi ile karşılaşınca hayretler içinde kalmıştır. 

Çanakkale Valisi Namık Memik Vatasever ve Kah-
raman bu yiğitleri bizlere bakın mısralarla ne güzel 
anlatıyor:

Bir Kahraman takım ve de Yahya Çavuştular.

Tam üç Alayla burada gönülden vuruştular.

Düşman Tümen sanırdı bu şaheser erleri.

Allah’ı arzu ettiler akşama kavuştular.

Bu gurur dolu mutlu günleri bizleri yaşatan, bayra-
ğı için şehit ve gazi olan KAHRAMAN MEHMET-
ÇİKLERİMİZ, sizleri minnet,şükran ve rahmetle 
anıyoruz.Seve seve canlarınızı verdiğiniz kutsal va-
tan topraklarında rahat uyuyunuz,aziz ruhunuz şad 
olsun.

ÇANAKKALE MUHAREBELERİNDE 
TEVHİT ŞUURU 

(ALLAH’IN BİRLİĞİNE İNANMA)
Atatürk, on binlerce şehit verilen Çanakkale 

Savaşı’nda cesur askerlerimizin eldeki kıt olanaklara 

VATAN NE DEMEKTİR ?

Ali MARALCAN*
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rağmen, inancını yitirmeyip manevi gücüyle ve tev-
hit inancıyla ayakta kaldığını görmüştü. Onların ka-
rarlılıklarını görünce hem bir komutan hem de inanan 
bir insan olarak şunları söylemişti:

“Öleni görüyor, üç dakikaya kadar öleceğini bi-
liyor, en ufak bir fütur bile göstermiyor; sarsılmak 
yok! Okuma bilenler ellerinde Kuran-ı Kerim, cen-
nete girmeye hazırlanıyor. Bilinmeyenler, kelime-i 
şahadet getirerek yürüyorlar. Bu, Türk askerlerindeki 
ruh kuvvetini gösteren, şaşıracak ve övülecek bir mi-
saldir. Emin olmalısınız ki, Çanakkale Muharebesini 
kazandıran bu yüksek ruhtur.”

Türk Ordusu Çanakkale Savaşı’nda iki yüz elli bin 
şehit vermişti ama inancında ve hedefinde asla bir 
sarsılma yaşamamıştı. Tarih yazacaklarının bile far-
kında olmadan içinde bulundukları sıkıntılara rağ-
men geri adım atmamıştı. Kahramanca mücadeleyi 
sürdürmüşlerdi. Bu azim ve gayretin tek açıklama-
sı “İMAN” dır. Çanakkale’de şehit olan ve bu sava-
şa tanıklık eden gazi askerlerin göstermiş olduğu bu 
üstün inanç ve imanın Kuran ayetlerinde de bulunan 
bir tecellisi idi.” “Ey iman edenler, bir toplulukta kar-
şı karşıya geldiğiniz zaman, dayanıklılık gösterin ve 
Allah’ı çokça zikredin ki kurtuluş bulasınız.” (Enfal 
SURESİ 45)

KENDİ CENAZE 
NAMAZINI 
KILANLAR

Kirte muharebele-
ri sırasında bölükler arka siperlerde hücum sıralarını 
beklemektedirler.Ön siperdekiler ileri fırlamış boğu-
şuyorlar.Bir gerideki siperde isimsiz bir yüzbaşı hü-
cum için emir bekliyor.Bütün askerler süngü takmış  
siperden fırlamak için bekliyordu. Sinirler gergin…
Bütün dudaklar kıpır kıpır  dualar okuyor,kelime-i 
Şahadet getiriyor.Süre uzuyor.Yüzbaşı erlere sesle-
niyor.

“Yavrularım…Aslanlarım…Biraz sonra Cenab-ı 
Rabbül Alemin huzuruna varacağız.Abdestsiz gitme-
yelim…Haydi! Tüfeklerimizin kabzalarına ellerimizi 
sürüp, hep beraber teyemmüm edelim”.Teyemmüm 
edilir.Bekleme devam etmektedir.Biraz sonra yüzba-

şı ‘’Çocuklarım…Sanıyorum biraz daha bekleyece-
ğiz…Önümüzde biraz daha zaman var.İleride arka-
daşlarımız şehit oluyor.Hem onlar için, hem de vakit 
varken kendi cenaze namazımızı kendimiz kılalım…
Kabe karsımızda…’’ 

Arkadan Of’ lu Ali Çavuş bağırır… “Er kişi niyeti-
ne…’’ O gün yapılan hücumda, kendi cenaze namazı-
nı kılan pek az kişi sağ kalabilmişti onlar Allah’a ver-
dikleri sözü tuttular.

DİDAR HANIM

18 Mart Deniz harekatında üstün basarılar gös-
teren Hasan- Mevsuf Batarya Komutanı yüzba-
şı Hasan Bey’in kızı dünyaya gelir.İstanbul’dan Ça-
nakkale Müstahkem mevkii komutanlığına telg-
raf çekilir.Telgrafı alan Cevdet Paşa atı ile batarya-
ya gelir.’Evladım Hasan, kızın dünyaya geldi,Allah 
bağışlasın,izinlisin”der. Yüzbaşı Hasan Bey’in ceva-
bı: “Komutanım, vatan daha mukaddes, gidemem. İs-
mini Didar (göz bebeği,sevgili Özlem) koysunlar.’’O 
gece bütün batarya düşman gemilerinden atılan top-
larla şehit olur. Hasan Bey vatan müdafaasını daha 
mukaddes bilerek kız evladı Didar’ı hiç görmemiştir.

MİLLİ EĞİTİMİN ÖDEDİĞİ BEDEL 

1.Dünya Savaşı ve bilhassa Çanakkale Savaşı’nda, 
eskilere göre daha iyi eğitim gören ve daha idealist 
olan genç öğretmen neslinin çoğu şehit düşmüştür.Bu 
savaşlar,Türkiye’de özellikle genç nüfusun giderek 
erimesine yol açmıştır.Milletimiz bu savaşlarda,kesin 
olmayan rakamlara göre ülkenin ‘’ beyin takımını’’ 
oluşturan 10.000 den fazla öğretmen, öğrenci, mül-
kiyeli, tıbbiyeni ve Türk ocaklarında yetişmiş okur-
yazarı yitirmiştir.

Çanakkale Savası’nda yaşanılan ‘’ aydın kıyıma’’ 
daha sonraki dönemlerde Osmanlı Devleti ve Genç 
TÜRKİYE CUMHURİYETİ’ ni öylesine derin et-
kileyecektir ki , bu geçiş sürecinde baş gösterecek 
olan ‘’aydın kitle sıkıntısının’’baslıca sebepleri ara-
sında yer alacaktır. Sadece Çanakkale cephesin de 
şehit olanların 10.000 den fazlasının yüksek tahsil-
li,70.000 kadarının da rüştiye mezunu olduğu dikkate 
alındığında,bu acı gerçeğin yol açtığı vahametin bo-
yutları daha iyi anlaşılacaktır.
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ÖLÜM 
DEĞİRMENİNE 

KOŞAN ON 
BEŞLİLER

Çanakkale Savaşı 
sırasında İtilaf Dev-
letlerinin kara çı-

kartmasına başlamalarıyla birlikte cephede takvi-
ye kuvvetlere ihtiyaç hasıl olunca 5. Mehmet Re-
şat,14 Mayıs 1331 (27 Mayıs 1915)’de bir irade 
yayınlayarak,yukarda sözünü ettiğimiz asker-i mü-
kellefiyet kanununda değişiklik yapmak ve lise tale-
belerini cepheye çağırmak zorunda kalmıştır.Sultan 
Reşat’ın iradesinden sonra Harbiye Nezaretinde bir 
tebliğ yayınlayarak,1314/1896 doğumluların (19 ya-
sındakilerin) henüz asker hizmetine çağrılmamışla-
rı ile 1315/1897 doğumlulardan (15 yasındakiler-
den) harbe el verişli ve silah kullanmaya kabiliyetleri 
olanlarında kıtalara teslim olmaları istenmiştir.

 Ekseriyeti 15 ila 19 yas olan bu yeni yetme genç-
lerin vatanım kendilerinden beklediği yüce vazifeyi 
ifa etmek azim ve inancı ile cepheye gitmeleri anı-
sına Anadoluda yakılan meşhur,’’Hey On Beşli On 
Beşli’’ adlı türküde de söz konusu durum çok drama-
tik bir dilde anlatılmıştır. Çoğunun bıyıklarının bile 
terlemediği bu delikanlılar, kısa bir talimden sonra 
cepheye uğurlanmış ve ‘’isimsiz kahramanlar’’ ola-
rak cephenin atmosferine eriyip gitmişlerdi. Konu-
muzla ilgili olarak;

Sizlere konumuzla ilgili olarak milli şair MEH-
MET EMİN YURDAKUL’UN  Ya Gazi ol Ya Şehit 
şiirinden kısa bir bölüm sunmak istiyorum.

ÇANAKKALE MUHAREBELERİNDE  
VATAN AŞKI UĞRUNA İMAN GÜCÜ VE 

KAHRAMANCA SAVAŞIP ,  
ALLAH’IN  RAHMETİNE KAVUŞAN 

ŞEHİTLERİMİZİN YÜCELİĞİNİ 
MEHMET AKİF BAKIN NE GÜZEL 

İFADEDE EDİYOR:
Sana dar gelmeyecek, makberi kimler kazsın?
“Gömelim gel seni tarihe !’’desem , sığmazsın
Herc-ü merc ettiğin edvarada yetmez o kitap…
Seni Ancak ebediyetler eder istiap.
Sen ki, a’sara gömülsen taşacaksın… Heyhat,
Sana gelmez bu ufuklar,seni almaz bu cihat…
Ey Şehit Oğlu Şehit! İsteme benden makber,

Sana avucunu açmış duruyor Peygamber.

ÇANAKKALE ŞEHİTLERİNİN 
TÜRK ÇOCUKLARI VE GENÇLERİNDEN 

İSTEK VE BEKLENTİLERİ
Ey Türk Çocuğu !
Bizlere olan minnet ve şükran duygularını unutma. 

Nurdan örülmüş şahadet gömleğine sarılmış Melek-
lerin diktiği kaftana bürünmüş, Tarı’nın huzurunda 
yatıyoruz.

Meleklerin “TANRI ULUDUR, YURDUNU SE-
VEN YİNE ULUDUR, ULUSU UĞRUNDA CAN VE-
RENLER, TANRI KATINDA DAHA ULUDUR” yü-
celtme söylemleriyle uyuyoruz. Bize kabul ve izzet 
kapılarını açan Tanrı’ya yalvarıyoruz.

 Türk çocuğu, Türk Ulusu’nu sev ,onun yükselme 
alanındaki çalışmalarına yardım et,kudretli yurdunu 
feyizli kıl.

İstiklal sancağını ve şerefini yüksek tut! Tanrı’nın 
rahmeti bize, selameti size olsun!’’.

SON SÖZ;
Saygı değer vatandaşlarım, ADANA’LI hemşerile-

rim ve asil Türk gençleri;
Her Türk çocuğu Çanakkale Muharebelerini oku-

yarak ve bu kutsal vatan topraklarını zaman zaman 
ziyaret ederek atalarının, düşmana karşı bu güzel va-
tanı nasıl koruduğunu, bağımsızlığı ve hürriyeti için 
ölümü hiçe saydığını öğrenmelidir ki, şimdi bağım-
sız ve hür yaşadığı ülkesi Türkiye’nin değerini daha 
iyi anlayabilsin.

Bu gurur dolu mutlu günleri bizlere yaşatan,vatanı 
bayrağı için şehit ve gazi olan kahraman Mehmetçik-
lerimiz, sizleri minnet ve,şükran ve rahmetle anıyo-
ruz.Seve seve canlarınızı verdiğiniz kutsal vatan top-
raklarında rahat uyuyunuz Aziz ruhunuz şad olsun.

KAYNAKÇA
1-Diriliş Çanakkale 1915 - Turgut ÖZAKMAN 
2-Çanakkale savaşları ve gezi rehberi – Salih Zeki ULU-

ARSLAN
3-Mahşerin kanlı çiçekleri Çanakkale – Ali KUZU
4-Bayrak mücadelemiz ve İstiklal Marşı – Yaşar ÇAĞ-

BAYIR
5-Atatürk’ün din anlayışı – Harika YAMAK
6-Çanakkale savaşları ve gezi rehberi – Taha UĞUR-

LUEL
7-Şiirlerde yaşayan tarih – İbrahim REFİK
8-Alagöz Karargah Müzesi Anıtkabir Komutanlığı 
9-18 Mart Çanakkale Eğitim Gezileri Milli Eğitim Ba-

kanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü

*Em. Kur. Kd. Alb.
TESUD Adana Şb. Üyesi



TESUD üyeleri ve yakınlarına % 20 indirim uygulanmaktadır.
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SAVAŞIN DEĞİŞEN YÜZÜ 
4’üncü NESİL SAVAŞ  VE  TÜRKİYE

Faruk TOSUN*

 Savaşlar , insanlık tarihi kadar eskidir. Stockholm 
Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü –SIPRI-
Stockholm International Peace Institute – günümü-
ze kadar olan savaşların sayısını 14.000 olarak tes-
pit etmiştir.

      Son yıllarda Ortadoğu ve yakın çevremizde sü-
regelen savaşlar ve yıkımlarla birlikte ülkemizde  ya-
şanan terör ve şiddet eylemleri  konusunda; Türki-
ye ; ilan edilmemiş  yeni bir savaş durumunu  yaşa-
maktadır.

 Bu tür yeni savaş modelinde , güç kullanma yetki-
sinin devlet egemenliğinden çıkıp özelleştiği, devlet-
lerarası savaş niteliğinden çıkıp iç savaş kimliğini al-
dığı ve devlet dışı oluşumlarca yürütüldüğü, amaç ve 
motivasyonlarının da bu tür savaşa uygun nedenle-
re dayandırıldığı gözlemlenmektedir. Çeşitli yöntem-
lerle yıpratılan devletler ile  etnik ve dinsel kimlikle-
rin ağırlık kazandığı silahlı gruplar, bu yeni nesil  sa-
vaşın tarafı veya tarafları haline gelmişlerdir.  

 Ekim 1989’da , ABD Ordusundan Albay Wil-
liam S.Lind ve beraberindeki bir grup askeri 
araştırmacı ile birlikte  ABD Deniz Piyade Gazetes-
inde yayınladıkları  bir makalede “ Dördüncü Nesil 
Savaş” tanımını ve kapsamını ortaya koymuşlardır.

 Geleneksel anlamda savaş ; silahlı gruplar arasında 
maksatlı ve genel bir çatışma hali,  politikanın 
değişik  vasıtalarla bir başka şekilde devamı, iki veya 
daha fazla devlet arasındaki silahlı politik mücadele 
veya devletlerarası nitelikte bir devlet içersinde farklı 
politik gruplar arasındaki sivil nitelikte  silahlı politik 
mücadele olarak tanımlanmaktadır.

Günümüze kadar olan savaşlar tarihi süreç 
açısından, siyasi, ekonomik ve  teknolojinin de 
gelişimi açısından :

  a. Birinci Nesil Savaşlar (Klasik Ulus-Devlet 
Savaşları) ;                 

Napolyon Savaşlarının da dahil olduğu dönemi ka-
psar. Yivsiz  tüfeklerin kullanıldığı , manevra ve te-
knolojinin sınırlı olarak kullanıldığı savaşlardır.

  b. İkinci Nesil Savaşlar ( Topyekün Endüstri 
Savaşları); 

Endüstri Devrimi ve gelişen teknolojinin silahl-
ara ve savaş alanlarına yansıması ile, ateş gücü et-
kin piyade ve topçu silahları kullanılmıştır.1850’de 
demiryollarının ortaya çıkışı ile kuvvet 
kaydırılmalarını,  telefon ve telgraf  hatlarının 
kullanılması, sevk ve  idareyi kolaylaştırmış, 
1908’den itibaren uçakların askeri maksatlarla 
kullanımı ile Hava Gücü  ortaya çıkmış, buharlı mo-
torlar ve zırh gücünün ortaya çıkışı ile de Deniz Gücü 
etkinliğini arttırmıştır. İlk defa Topyekün Savaş Dok-
trini ortaya konulmuş ve ikinci nesil savaşlar Birinci 
Dünya Savaşında doruk noktasına ulaşmıştır.

 c. Üçüncü Nesil Savaşlar ; 

Temel neden, ikinci nesil savaşlardaki “mevzi 
savaşlarının” etkinliğini kaybetmesidir. Almanya’nın 
“Blitzkrieg” doktrini  ile tüm savaş gayretler-
inin hasmın en zayıf noktasında yoğunlaştırılması 
ve sıklet merkezi oluşturarak hasmın direncinin 
kırılması ve cephesinin yarılması ile derinliklere 
süratle el atılması ve imhasını öngörmekteydi. 
İkinci Dünya Savaşındaki pek çok örneklerinin yanı 
sıra  Türk Kurtuluş Savaşında , Mustafa Ke-

   “Barışta çocuklar babalarını, savaşta ise babalar 
oğullarını gömerler.”                    
               Andrew Heywood
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mal ATATÜRK’ün uzak görüşlülüğünü yansıtan 
“Hatt-ı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O 
satıh bütün vatandır ” emriyle zaferle sonuçlanan 
Sakarya Savaşında, düşmanı coğrafi derinliğe çek-
erek mağlup etmek , Üçüncü Nesil Savaşın en güzel 
örneğidir.

a.Dördüncü Nesil Savaş ( Yeni Nesil Savaş );

Geleneksel Savaş tanımlamalarının dışında, savaş 
hali ile barış hali arasında, sınırları,cephesi ve mu-
harebe sahası belirsiz olan, sivil ile asker arasındaki 
ayrımın kalktığı, tarafların devletler olabildiği gibi 
devletler dışı aktörlerin de olabildiği, klasik gerilla 
harbi ve terörizmin modernize edildiği bir savaş 
türüdür.  Hedefleri arasında ; hasım ülkenin ge-
leneksel kültürel değerleri ve   birlik beraberliğin 
yıpratılması ve yozlaştırılması , devlete karşı güven-
in yok edilmesi ile toplumun ayrıştırılması vardır. 

Körfez Savaşlarından sonra , tek başına dünya 
silah harcamalarının yarısını (yaklaşık 700 milyar 
dolar) tek başına gerçekleştiren ABD, konvansiy-
onel silah gücü anlamında ABD ordusu ile düny-
ada hiçbir devletin  başa çıkamayacağı  anlayışını 
doğurmuş, ABD’yi tehdit olarak algılayan devletler 
tarafından , daha az riskli ve daha düşük maliyetli 
ve daha dolaylı çözümler sunan “Dördüncü Nesil 
Savaş” düşüncesini doğurmuştur. Bazı uzmanlar-
ca ABD’nin Konvansiyonel Savaş Kabiliyetinin 
üstünlüğü , terörizmin  nedenlerinden biri olarak 
ifade edilmektedir . 

 Ancak, Batı ve ABD  kendi ulusal çıkarlarını 

gerçekleştirmek amacı ile çeşitli kriz bölgelerinde 
özellikle Afganistan ve Ortadoğudaki tecrübeler-
inin ışığı altında bu yeni olguyu kendi çıkarları 
doğrultusunda doktrine ederek ‘Vekalet Savaşları’ 
adı  altında yeni bir savaş türü olarak uygulamaya 
sokmuşlardır.

Bu yeni nesil savaşın özellikleri :

a.Ulus-devlet tekelinin kırılması :

Yoğunlaştırılmış psikolojik operasyonlar ve bu 
kapsamda medya organlarının aracılığı ile  bireyi 
devlete bağlayan vatandaşlık bilincinin kırılması ile 
ulus devlet olgusu ; bireyler, suç örgütleri,aşırı dinci 
akımlar,etnik şiddet yanlısı akımlar gibi farklı dev-
let dışı aktörlerin etkilerine açık hale gelmiştir. Bu 
kapsamda,“güvenlik kavramı”da ticarileştirilmiştir.

 b. Özellikle, ABD ile AB ve çoğu NATO üye-
si  Batılı devletler yeni küresel ortamda , politik 
meselelerin halli  için ve kendi ulusal menfaatlerini 
gerçekleştirmek maksadıyla artık yüksek mali-
yetli konvansiyonel savaşlar  yerine dolaylı yoldan 
“Vekalet Savaşları - Proxy Wars” olgusunu or-
taya çıkarmıştır.Örneğin; ABD’nin PKK-PYD’yi 
kullanması, İran’ın Hizbullah’ı desteklemesi gibi. 

 c. Genel olarak ,  bu tür cephesiz savaşın hedefi 
/ hedefleri,  bir bölgenin işgali veya kontrolu veya 
düşmanın imhası gibi somut hedefler yerine , sosyo-
politik hedefler ve politik-siyasal hedefler olarak 
tanımlanmıştır.

ç. Asker-sivil ayrımı ortadan kalkmış, sosyo- 
kültürel yapılar; medya ve yoğun algı operasyonları 
ile  çoklu kimlik haline getirilmiş , Kosova ve Gür-
cistan, Irak ve Suriye’de olduğu gibi farklılaştırılmış 
ve ayrıştırılmış sivil halk kesimleri savaşın tarafları 
haline gelmişlerdir/getirilmişlerdir. Dolayısı ile 
ulusal birlik kavramı sarsılmış veya ortadan 
kaldırılmıştır.

d. Savaş Alanı’nın fiziki tanımlaması değişmiş, 
yeni  savaş  alanı; Bilgi alanı ve Manevi Alanlar 
olarak tanımlanmıştır.Bu nedenle çatışma alanları 
şehirlere ve meskun mahallere kaymıştır. Kamu oyu 
desteği önemini arttırmıştır.
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e. Yeni çatışma ortamında temel prensip, halkın 
desteğinin kazanılması ve kurulacak yeni düzende 
yasal meşruiyetin sağlanmasıdır. 

f.  Halk ile çıkar ve inanç birliği kurarak halkın 
desteğini almak  nihai  hedeftir. Bu  nedenle Dördüncü 
Nesil Savaşlarda  görev alacak kadroların çok iyi 
eğitim almış asker ve sivillerden oluşması (askeri ve 
güvenlik eğitimin yanısıra davranış bilimleri, teoloji , 
ekonomi,uluslararası ilişkiler , yabancı dil v.b ) gerek-
mektedir.Bu nedenle,  ABD halk merkezli anlayışa 
binaen “İnsan Arazi Timlerini - Human Terrain 
Teams” Afganistan’da uygulamaya sokmuştur.)

 g. Taktik seviyenin önemi artmıştır. Üçüncü nesil 
savaşların gerektirdiği kolordu ve tümen seviyesin-
deki birliklerin  ve ağır zırhlı mekanize birliklerine 
duyulan  ihtiyaç nispeten azalmıştır. Kendi kend-
ine yeterli ve süratle hareket edebilen azami tugay 
seviyesindeki birlikler önem kazanmıştır. Bu kap-
samda, tabur,bölük ve takım düzeyindeki birliklerin, 
Teğmen-Yüzbaşı rütbesindeki ve daha ast rütbe-

deki personelinin  liderlik özellikleri daha da önem 
kazanmış , hem savaş sanatı hem de teknoloji ustası 
olma zorunluluğu doğmuştur. 

g. Psikolojik savaş, manipüle edilmiş medya ve 
bilgisayar sistemlerine ani müdahale,operasyonel ve 
stratejik silah haline gelebilir.      Ana hedef, halkın 
hükümetine verdiği desteğin yok edilmesi olabilir.
Yönlendirilmiş  yazılı basın ve televizyon haberleri 
bazen zırhlı birliklerden daha güçlü operasyonel bir 
silah haline gelebilir.

SONUÇ:

ABD , AB ve bir kısım NATO üyesi ülkelerinin 
Ortadoğu’ya yönelik kendi çıkarları doğrultusundaki 
ulusal politikalarında değişiklik olmadığı müddetçe, 
bölge ülkelerinin yanısıra Türkiye de önümüzdeki 
yıllarda da “Dördüncü Nesil Savaşların” hedefi 
olmaya devam edecektir.  

Bu nedenle, içinde bulunulan Dördüncü 
Nesil Savaş  ortamından  muhtemel  ikinci bir 
Kurtuluş Savaşına sürüklenmemek için,  Dev-
letin tüm  yöneticilerinin,  birimlerinin  ve toplu-
mun  her kesimindeki bireylerin yani halkın , özel-
likle  medyanın ve sivil toplum kuruluşlarının  aynı  
doğrultuda birlik ve beraberlik içinde olmaları 
Türkiye Cumhuriyeti’nin bekası için hayati önem 
taşımaktadır. 

Bunun yolu da;  şahsi ve siyasi çıkarları  bir  tara-
fa bırakarak ,    Atatürk’ün ve silah arkadaşlarının 
kurduğu Cumhuriyetin ilkeleri ve kurumları ile 
çatışmak, onları yıpratmak veya ortadan  kaldırmak 
yerine,  laiklik kavramını temel  alarak , anayasal 
düzeni, kamu yönetimini ve  kurumlarını  öncelikle  
yargı ve adli sistemini  akılcı ve çağdaş normlara ve 
çağın gereklerine göre yapılandırmak , ulusal güç 
unsurlarını pekiştirmek, toplumdaki kutuplaşmalara 
son vermek ve Atatürk’ün İç ve Dış Politikasının  
temel hedeflerini değerlendirmekten , kısaca Cum-
huriyetimizin kuruluşundaki temel ilkelerine 
dönüşten geçmektedir. 
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En azından kendi yakın tarihimizden ve  son 
yıllarda; Irak’ta ,     Suriye’de, Libya’da , Yemen’de 
ve diğer ülkelerde özellikle İslam coğrafyasında  
yaşananlardan dersler çıkarmamız gerekmektedir. 

Tarih kendisinden ders çıkarmayan ulusları hiçbir 
zaman affetmemiştir ve her devirde derinliklerine 
gömmüştür.                 

Faydalanılan Kaynaklar :

1.Alvin ve Heidi Toffler, 21.yüzyılın şafağında Savaş ve 
Şavaş Karşıtı Mücadele – War and Anti War - , 1994,Genç-
lik yayınları 

2.W.S.Lind,Nightengale,K.K.Schmitt J.W., “ The Chang-
ing Face of War: Into the Fourth Generation” , Marine 
Corps Gazette, Ekim 1989, 22-26

3.Makale – “Savaş ve Barış üzerine” Prof.Dr. Bülent 
Daver

4.Makale -  “ Savaşın Evrimi ve Teorik yaklaşımlar, Me-
tin Gürcan

5.Makale – Savaş Olgusunun Dönüşümü : Yeni Savaşlar 
ve Suriye Krizi Örneği ,Arş.Gör. Sami Eker, Türkiye 
Ortadoğu Çalışmaları Dergisi Cilt 2,sayı:1, 2015, ss.31-
36

6.Harp Yönetimi ve Atatürk , Atatürk Kültür Dil ve Tarih 
Yüksek Kurumu ,Atatürk Araştırma Merkezi,TT Basımevi 
, Ankara 1987

7.Atatürk dönemi Türk Dış Politikası – Makaleler , 
Yayına  hazırlayan Berna Türkdoğan, Atatürk Araştırma 
Merkezi , ANKARA-2000

8.Atatürk’ün Dış Politika İlkeleri ve Diplomasi-
si, Abtülahat Akşin (Em.B.elçi) Türk Tarih Kurumu 
Basımevi ,Ankara, 1991

* Em. Alb.
TESUD Çankaya Şb. Üyesi
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TESUD GENEL MERKEZ ETKİNLİKLERİ
TESUD Basın Yayın 
Başkanlığı

TSK ile ilgili Kanun Hükmündeki Kararnamelerde 
bulunan hatalara kamuoyunun dikkatini çekmek ve 
güncel gelişmeler hakkında değerlendirme yapmak 
maksadıyla, 7 Ocak,11Şubat ve 04 Mart Cumarte-
si günleri 13.00’da Ankara Sakarya Meydanı’nda 
“Nöbet Bizde” etkinliği gerçekleştirilmiştir.

“Nöbet Bizde” etkinliği

06 - 15 Ocak 2017 Tarihleri arasında ATO Kongre ve Sergi Sarayında düzenlenen 11. Ankara Kitap Fua-
rına katılım gerçekleştirilmiştir.

Tüm meslektaşlarımıza, dostlarımıza ve  imza etkinliklerimize katılan yazarlarımıza teşekkür ediyoruz.

11. Ankara Kitap Fuarı

Genel Başkanımızın kolaylaştırıcı ve konuşmacı ol-
duğu Kıbrıs’ta Neler Oluyor? konulu panel 17 Şubat 
Cuma günü 14.00-17.00 saatleri arasında Ankara Ba-
rosu Konferans Salonunda yapılmıştır.

Sn. Serdar Denktaş’ın Kıbrıs’taki son gelişmeler ne-
deniyle gelemediği Panele, TESUD Genel Başkanı 
E.Korg. Erdoğan Karakuş ile birlikte Gaziantep Mil-
letvekili Prof. Dr. Ümit Özdağ, E.Tümg. Cumhur Ev-
cil ve Prof. Dr. Hasan Ünal katılmışlardır.

Panelde Kıbrıs Sorununun dünü ve bugünü ile 2016 yılında başlayan görüşmelerin son durumu siyasi, sos-
yal, hukuki ve ekonomik açıdan tüm detaylarıyla ortaya konulmuştur.

Kıbrıs’ta Neler Oluyor? konulu panel 
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Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD) Doğa 
Sporları Topluluğu (TESUDDOST) üyeleri, 8 Ocak 
Pazar günü 102 yıl önce gerçekleştirilen Sarıkamış 
Harekatı sırasında şehit düşen Mehmetçiklerimizi 
anma yürüyüşüne katılmışlardır.

Bu vesile ile, başta Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK 
ve silah arkadaşları olmak üzere, bu vatan için canı-

nı feda eden tüm aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyor, tedavileri 
devam eden kahraman gazilerimize acil şifalar diliyor; hayatta olan gazilerimiz ile şehitlerimizin ve gazile-
rimizin değerli ailelerine sağlık ve esenlikler diliyoruz

Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD) Doğa 
Sporları Topluluğu (TESUDDOST) tarafından;

 15 Ocak 2017 Pazar günü Güvenç Köyü-Kazan 
Bölgesinde kar yürüyüşü,

 5 Şubat 2017 Pazar günü ODTÜ Ormanında doğa 
yürüyüşü,

 12 Şubat 2017 Pazar günü Meşeler-Alakoç Yayla-
sı Bölgesinde kar yürüyüşü,

18-21 Şubat tarihleri arasında İnebolu’dan 
Kastamonu’ya yapılan Şerife Bacı ve Tüm Şehitleri 
Anma İstiklal Yolu Yürüyüşü,

26 Şubat 2017 Pazar günü Esentepe-Hacıveli-
Urumşah Yaylası Bölgesinde kar yürüyüşü,

26 Mart 2017 Pazar günü Işık Dağı bölgesinde 
doğa yürüyüşü yapılmıştır.

Doğayı ve sporu seven tüm meslektaşlarımızı ve 
dostlarımızı TESUDDOST’un faaliyetlerine katılma-
ya davet ediyoruz.

Sarıkamış Harekatı sırasında şehit düşen Mehmetçiklerimizi anma yürüyüşü

Doğa Yürüyüşleri Yapılmış, İstiklal Yolu Yürüyüşüne iştirak edilmiştir.
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Ermenilerin 26 Şubat 1992’de, 106’sı kadın, 70’i 
yaşlı, 63’ü çocuk olmak üzere toplam 613 Azerbaycan 
vatandaşını katlettikleri Hocalı Soykırımının 25’inci 
yılı, 25 Şubat Cumartesi günü 13.00-17.30 saatleri 
arasında Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı Sosyal 
Tesisleri Balgat/Ankara’da Talat Paşa Komitesi tara-
fından düzenlenen tören ve sempozyum ile anılmıştır.

Hocalı Soykırımı’nın ve Ermeni soykırım iddiaları-
nın detaylı olarak incelendiği ve yapılması gerekenle-
rin belirlendiği sempozyuma kardeş Azerbaycan’dan 
tarihçi ve siyasetçiler de katılmıştır.

Bu anma vesilesi ile, başta Hocalı Kurbanları olmak üzere, tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyor, ga-
zilerimize minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz.

Hocalı Soykırımının 25’inci yılı

18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma 
Etkinliği kapsamında; TESUD Genel 
Başkanı Em. Hv. Korgeneral Erdoğan 
KARAKUŞ ve dört Asker Kökenli Der-
nek Başkanlarının katılımıyla 18 Mart 
Cumartesi günü Cebeci Şehitliğinde 
anma proğramı icra edilmiş, mütea-
kiben TESUD Genel Merkezi önünde 
vatandaşlarımıza lokma dağıtılmıştır.

18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Etkinliği

Akit’in ‘Atatürk’e hakaret’ davasının ilk duruşması görüldü

İstanbul, Ankara, Adana, Sakarya, İzmir, Aydın, Denizli ve Sakar-
ya Barosu’nun Avukatları, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) avukat-
ları, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), Birleşik Kamu İşgörenleri 
Sendikaları Konfederasyonu, Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası, 
İstanbul Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü ve Türkiye Emekli Subaylar 
Derneği üyeleri duruşmada müşteki olarak hazır bulundu.
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Ergenekon, Balyoz vb. kumpas davalarında yargılanıp, dik duruşları ve savunmalarıyla sembol olan ve 
dava sürecinde yargılananlara destek veren bazı arkadaşlarımızdan oluşan bir grup bugün Anıtkabir’de Ata-
mızın manevi huzuruna çıkmış ve ardından “Hayırlı Konvoy” adını verdikleri proje kapsamında 9 ili kapsa-
yacak referandum çalışmalarına başlamışlardır.

“Hayırlı Konvoya” katılan Mustafa Kemal’in Askerlerine çalışmalarında başarılar diliyoruz.

Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD) olarak, Harbiye’ye girişinin 118’inci yılında Ata’mızı 
Anıtkabir’de huzurunda andık. 

ATATÜRK’ü ve onun ilkelerini yüreğimizden hiç kimse hiç bir zaman silemeyecektir. 

Dünyada kendi kas gücü ile (kürekle), 5 yıl 
11 gün sürede üç okyanus (Atlantik-Pasifik-
Hint) geçerek, 16  rekora sahip olan ve bu sebep-
le 2009,2011,2012,2014 yılları Guinness Rekorlar 
Kitabı’nda yer alan sporcu Erdem ERUÇ TESUD’u 

Hayır’lı Konvoy Yola Çıktı

Atatürk’ün Harbiye’ye girişinin 118. yılı

TESUD’u Ziyaret
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TESUD’un 33. Kurulu Yıldönümü Kutlanmıştır.

81’liler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği 
Yönetim Kurulu tarafından TESUD’a ses yayın 
cihazı bağışlanmıştır.

TESUD’un 33.Kuruluş yıldönümü kapsamında;05 Nisan 2017 Çarşamba günü saat:11.00’da Anıtkabir As-
lanlı Yol Başlangıcında toplanılmış,devamında ATATÜRK’ün Mozolesine çelenk sunulmuş,Şeref Defteri im-
zalanmış ve İkinci Cumhurbaşkanı İNÖNÜ’nün anıt mezarı ziyaret edilip çelenk sunulmuştur.
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TESUD ŞUBE ETKİNLİKLERİ
TESUD Basın Yayın 
BaşkanlığıTESUD KONAK ŞUBESİ

TESUD KONAK Şube tarafından; 

2017 yılı ilk toplu üye katılımı, 04 Ocak 2017 ta-
rihinde gerçekleştirilmiştir.

2 ŞUBAT 2017 tarihinde, TESUD Konak Şube 
Üyesi E.Mu.Alb.Ömer ACAR Kr.52 evinde ziyaret 
edilmiştir.

11 Şubat 2017 tarihinde İzmir İsmet İnönü Sanat 
Merkezinde icra edilen Anayasa Değişikliği ve Re-
ferandum konulu panele, TESUD Konak Şube üye-
leri iştirak etmiştir.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde ba-
şarılı bir operasyon geçiren, TESUD Konak Şube üyesi E.Hv.Íkm.Kur.Alb. Í.Doğan NEBOL Hv.80, 03 Mart 
2017 tarihinde ziyaret edilmiştir.

04 Mart 2017 tarihinde, TESUD Konak Şube üyeleri tarafından öğrenim yardımında bulunulan öğrenci-
lerle, 1’nci yarı yılın değerlendirilmesi amacıyla bir araya gelinmiştir.

18 Mart 2017 tarihinde Kadifekale’de icra edilen Şehitleri Anma Günü Törenlerine iştirak edilmiştir.

    By-Pass ameliyatı olan TESUD Konak Şube üyesi E.Alb.Ufuk ŞEN Kr.87, 24 Mart 2017 tarihinde evin-
de ziyaret edilmiştir.
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TESUD RASİMPAŞA ŞUBESİ

TESUD ERZURUM TEMSİLCİLİĞİ

Erzurum’un düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yılı münasebetiyle düzenlenen etkinliklere katılmak üze-
re şehrimize gelen Kâzım   KARABEKİR’in kızı Timsal  KARABEKİR,  Türkiye  Emekli  Subaylar  Derneği  
(TESUD) Erzurum Temsilciliği’ni ziyaret etmiştir.

Düzenlenen etkinlikler kapsamında; Timsal KARABEKİR tarafından Erzurum Lisesi konferans solunun-
da, Millî Mücadele’nin çok önemli bir nirengi noktası olan Erzurum Kongresi dönemi ve burada gerçekleşen 
olayları konu alan bir konferans vermiştir. Konferansta; Atatürk ve silah arkadaşlarının askerî alandaki fa-
aliyetlerinin yanı sıra Karabekir Paşa’nın ülke kalkınmasına ve Erzurum civarındaki öksüz ve yetim kalmış 
çocukların geleceğe hazırlanmasına yönelik çabalarına da değinilmiştir.

Konferanstan sonra Bayan Karabekir, beraberindeki Kâzım Karabekir Vakfı yöneticileri ile birlikte Türki-
ye Emekli Subaylar Derneği Erzurum Temsilciliği’ni ziyaret etmiştir. Ziyarette TESUD Erzurum Temsilcisi 
Emekli Albay K. Hakan TULUK tarafından, temsilciliğin faaliyetleri ile ilgili kısa bilgi verilmiştir.

Bayan Karabekir, TESUD’un misafirperverliğinden çok memnun olduğunu ifade ederek ziyaret anısı ola-
rak konferans sunumunda kullandığı CD’yi Emekli Albay TULUK’a takdim etmiştir.

15 Mart 2017 tarihinde Askeri Müze 30 Ağustos 
salonunda İstanbul’daki 4 askeri dernek şubele-
ri olarak ATATÜRK VE ÇANAKKALE ZAFERİ adlı 
konferans hazırlanmış, kalabalık bir konuk tarafın-
dan katılım sağlanmıştır.

Bu arada ATATÜRK ‘ÜN bu binada Harbiye’ye gi-
rişinin 118 nci yılı dolayısıyle sembolik yoklama ya-
pılıp tüm konuklarımızın iştiraki ile İÇİMİZDE de-
nilmiştir.

Sonunda da MEHTER takımı gösteri yapmıştır.

TESUD Erzurum Temsilciliği tarafından, MSB  Erzurum  ASAL 
Daire Başkanı Personel Albay İsmail SU ile Yakutiye As. Şb.Bşk. 
Personel Albay Hakkı Haktan ARMAĞAN, 13 Ocak 2017 tarihinde 
makamlarında ziyaret edilmiştir.
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TESUD YILDIZ ŞUBESİTESUD ŞİŞLİ ŞUBESİ

TESUD Şişli Şubesi tarafından Çamlıca Özel Ba-
kım Merkezine üye ziyareti yapılmıştır.

MAXTONE İşitme Merkezi iş birliği ile 22 Şubat 
2017 tarihinde TESUD Yıldız Şubesi üyelerine işit-
me testi yapılmıştır.

TESUD ESKİŞEHİR ŞUBESİ

TESUD Eskişehir Şubesi tarafından 2’nci İnönü 
Muharebesinde şehit olan ilk Türk Pilotu Yzb. Ahmet 
Fehmi’yi anmak için Eskişehir Hava Şehitliğindeki 
mezarı başında anma töreni düzenlenmiştir.

TESUD ÜSKÜDAR ŞUBESİ

TESUD Üsküdar Şubesi tarafından ; Dernek bina-
sında 30 Mart 2017 tarihinde, dernekte 25 nci yılı-
nı dolduran üyelere törenle sertifikaları takdim edil-
miştir.

TESUD KARŞIYAKA ŞUBESİ

İzmir’de TESUD Karşıyaka ve ADD Karşıya-
ka müşterek organizasyonu ile emekli Tümamiral-
ler Cem Gürdeniz ve Soner Polat’ın takdimci ola-
rak katıldığı, TESUD Karşıyaka Şube başkanı 
Emekli Tuğamiral Turgay Erdağ’ın yönettiği “2017 
– Türkiye’nin Jeopolitik Öncelikleri” konulu açık 
oturum icra edilmiştir.

İzleyiciler 300 kişilik Karşıyaka Zübeyde Hanım Nikâh 
Evi’ni tümüyle doldurmuş, bazı izleyiciler de sunumu 
ayakta izlemişlerdir.
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TESUD’un 3’üncü Kuruluş Yıldönümü;  
Şube ve Temsilciliklerimiz 

tarafından çeşitli etkinlik ve faaliyetlerle 
kutlanmıştır.
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Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en ağır iç ve dış sal-
dırılarını yaşıyor. Günümüzde savaşlar artık bilinen 
silahlarla yürütülmüyor, etki odaklı, her türlü kirli 
aracın kullanılabildiği, acımasız ve ahlak dışı bir bi-
çime dönüştü.

Türkiye Emekli Subaylar Derneği Karşıyaka 
Şubesi Yönetim Kurulu olarak ulusal bütünlüğü-
müze ve özgürlüğümüze, yaşam hakkımıza yönelen 
yurt içi ve yurt dışı kaynaklı terör eylemlerine karşı 
devletin güvenlik birimleri olağanüstü özveri ile mü-
cadele ederken halk olarak bu mücadeleye anlamlı 
bir destek veremediğimizi değerlendirerek askerleri-
miz ve polislerimiz şehit olduktan sonra sosyal med-
yada üzüntü yazıları yazmak ya da şehit cenazelerin-
de ağlamaktan daha anlamlı şeyler yapabileceğimi-
zi düşünüp “VATAN SİZE, AİLENİZ BİZE EMA-
NET” projesini ürettik.

Amacımızı “Yurt içinde ve yurt dışında terör-
le mücadele maksadıyla görevlendirilen askerle-
rimize ve ailelerine moral destek sağlamak, ulu-
sal birliğimiz ve ulusal çıkarlarımız doğrultusun-
da kamu bilinci oluşmasına katkı sağlamak” ola-
rak belirledik.

Projemizin iki he-
defi var: Birinci hedef 
yurt içi ve dışındaki 
çatışma bölgelerinde-
ki askerlerimiz, ikinci 
hedef de askerlerimi-
zin geride bıraktıkları 
aileleri…

Birinci hedefteki as-
kerlerimize moral pa-
ketleri (her birine özel 
bir paket) gönderme-

ye başladık. İlk grup paketimiz hemen yılbaşı önce-
si Suriye’de bulunan askerlerimize ulaştı. Moral pa-
ketlerinin içinde maddi değeri olmayan ama yürekten 
yüreğe sevgi iletebilecek nitelikte eşyalar ve yiyecek-
ler var. Örneğin soğuk günlerde askerlerin ayaklarını 
ısıtacak bir çorap, evde yapılmış bir mum, 85 yaşın-
da Aysel Teyze’mizin elleri ile yapıp bizzat derneğe 
getirdiği kurabiye, 6 yaşındaki çocuğumuzun yaptığı 
bir resim, bir eldiven, bir şairimizin imzalayıp gön-
derdiği şiir kitabı… yüksek olan asker ise tüm dikka-
tini görevine verir. Eğer aklı geride bıraktığı eşi ya da 
çocuğunda kalırsa görevinde hata yapabilir. Biz aske-
rimizin moralini yüksek tutarak kayıp vermelerini de 
önleyebileceğimizi düşünüyoruz.

İkinci hedefte askerlerimizin geride bıraktıkları eş-
leri ve çocukları, anneleri ve babaları var. Askerle-
rimizin eşlerine ve çocuklarına moral verecek çeşit-
li etkinlikler yapmak, herhangi bir acil durumda 7/24 
ulaşabilecekleri gönüllülerden oluşan bir birim kur-
mak, psikolojik 
ya da diğer sağ-
lık alanlarında 
destek sistemi 
oluşturmak için 
organize oluyo-
ruz.

VATAN SİZE 
AİLENİZ BİZE EMANET
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Dernek yönetim kurulu olarak bütün bunları önce 

kendi üyelerimize anlattık ve desteklerini aldık. Daha 

sonra da yaşadığımız şehir olan Karşıyaka’da üye sa-

yıları on binlere ulaşan sivil toplum örgütlerine pro-

jemizi tanıttık ve büyük bir destek gördük. Karşıyaka 

Kent Konseyi’ne anlattık, Kent Konseyi projeyi ken-

di bünyesinde yürütme kararı aldı.

Projemizi Karşıyaka Belediye Başkanı Sayın Hü-

seyin Mutlu Akpınar’a da anlattık. Belediye Başka-

nı çok büyük destek verdi, bizi kutladı ve bu projeyi 

“Proje Ortağı” olarak birlikte yürütme kararı aldı.

Projemizi son olarak Karşıyaka Kaymakamı Sa-

yın Sadettin Yücel’e anlattık. Kaymakamımız proje-

yi destekledi ve tavsiyelerde bulundu.

Çatışma bölgelerinde görev alan kahraman asker-
lerimizin aileleri ile de buluşmaya başladık. Kahra-
manların eşleri ve çocuklarını TESUD Karşıyaka’da 
konuk etmek bizim için gurur oldu.

Ürettiğimiz proje basında da büyük yer buldu, 
CNN Türk, NTV ve Doğan Haber Ajansı başta ol-
mak üzere ulusal ve yerel düzeyde birçok televizyon 



kanalı ve gazetede haber yapıldı. Böylece Türkiye 
Emekli Subaylar Derneği Türkiye’mize en iyi şekil-
de tanıtılmış oldu.

Amacımız tüm Türkiye’ye model olarak önerebi-

leceğimiz bir çalışma yaratmak. Türkiye Emekli Su-

baylar Derneği Karşıyaka Şubesi olarak önce yerel 

sivil toplum kuruluşları ile bir zincir oluşturduk. Son-

ra Karşıyaka Kent Konseyi ile birleştik. 

Karşıyaka’nın işadamları dernekleri bizimle bu 

projede çalışmak istediklerini bildirdiler. Siyasal par-

tilerin örgütleri destek veriyorlar. Türkiye’nin her ye-

rinden yüreği kocaman emekli askerler ve sivil va-

tandaşlar, öğrenciler, çocuklar, dedeler, nineler mek-

tuplarını ve moral paketlerini gönderiyor, bazıları 

bizzat getiriyor. Yurt dışından (Almanya ve İsviçre) 

arayan duyarlı vatandaşlar katkı sağlamak istiyorlar. 

Son olarak da Belediye Başkanımız ve Kaymakamı-

mız projeye büyük bir destek veriyor.

Daha ne olsun. Tüm ayrılıklarımızı bırakarak ulu-
sal birliğimizi korumak amacında birleşiyoruz ve bu-
nun için çalışıyoruz. Bizim birliğimiz, güvenliğimiz 
için canını feda etmekten çekinmeyen insanlara el 
uzatıyoruz, sevgilerimizi sunuyoruz, bize emanet bı-
raktıkları eşlerine, çocuklarına sevgimizi sunuyoruz, 
ellerinden tutuyoruz ve bu zor günler geçene kadar 
bırakmayacağımızı bildiriyoruz.

İnanıyoruz ki (aslında zaten var olan ama görünür 
hale getirmeyi çeşitli nedenlerle unuttuğumuz) böyle 
bir birliktelik tüm yurt yüzeyine yayıldığında ne terör 
kalacaktır ülkemizde ne de ülkemizi sömürmek iste-
yenlerin hevesi...

Saygılarımızla…

Türkiye Emekli Subaylar Derneği 

Karşıyaka Şubesi
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Erdoğan AKÜNAL*

Jeostratejik ve jeopolitik  konumlarının ülkemize 
çok büyük değer kazandırmasına karşın, dünyanın en 
aktif deprem kuşağında yer almamız ise bir ölçüde 
bu şansımıza gölge düşürmektedir. Çünkü dünyada-
ki depremlerin nedeni sayılan 12 büyük ve 40 kadar 
da küçük ölçekli tektonik plakaların % 3 ‘ü ülkemiz-
de bulunmaktadır…

Hatırlarsınız , Şubat ve Mart 2017 tarihlerinde önce 
Çanakkale’nin Ayvacık İlçesi ve köylerini vuran dep-
rem, 3 Mart’ta da Adıyaman İlimizin Samsat İlçesi-
ni harap etmişti .11 Mart’ta ise Bursa İlimiz ve yöresi 
4,5 şiddetindeki depremlerle sallanmıştı.Söz konusu 
depremlerde ömürlerini 3-5  parça eşya ve başlarını 
sokacak bir konut uğruna verdikleri mücadelenin bir 
anda yok oluşunun verdiği perişanlığı yaşayan  va-
tandaşlarımızı üzüntüyle, yazılı ve görsel medyada 
hep beraber izledik… 

Karmaşık bir içeriğe sahip olan Deprem fenome-
nini açıklamak  Deprem bilimcilerin konusu ise de, 
özüne kısaca değinmek zorundayım . Kısaca deprem, 
yer kabuğunun içinde oluşan titreşimlerin,  dalgalar 
halinde yer kabuğu üzerinde mozayik gibi dizilmiş 
hareketli plakalara yansıyarak   bunların kayma, kop-
ma ve genişlemesi ile meydana getirdikleri Fay Hat-
larında oluşur. Yurdumuzu etkisi altında tutan 3 Fay 
Hattı ; Batı Fay Hattı (BFH) , Kuzey Anadolu Fay 
Hattı (KFH) ve Doğu Fay Hattı (DFH ) olup ; Bun-
ların içinde 1100 Km. uzunluğundaki KFH , Van Gö-
lünden başlayarak,Saroz Körfezine kadar uzanıp Ko-
caeli dolaylarında iki kola ayrılarak , Marmara Deni-
zinin güneyinde seyreden en aktif  fay hattıdır . Fay 
Hattının bu  kolu Türkiyenin ekonomik alanda kal-
bi niteliğindeki  İstanbul’ u da etkisi artına almak-
tadır . Prof. Şengör Görür’ün de katıldığı  “Le Slo-
lıt” Deprem Araştırma Gemisinin son raporuna göre , 

KFH ‘nın aktif ve yıkıcı olduğu , beklenen depremin 
7 kuvvetinde olacağı rapor edilmiştir . Parçalar ha-
lindeki KFH’nin 30 yıl içinde enerji salarak bir tehdit 
yaratacağı düşünülmektedir… 

Yurdumuzun bir deprem ülkesi olması , riskli böl-
gelerde yaşayan halkın güvenliği açısından büyük öl-
çüde  kamuya ve sonra da  bireylere bazı sorumlu-
luklar yükümlemektedir .Türkiye’nin Deprem Dede-
si rahmetli Prof. Dr. A. Mete IŞIKARA bu görevle-
rin başında halkın bilgilendirilmesi olduğunu savun-
muş ve yurdu karış karış  gezerek vatandaşları aydın-
latmıştı .Bireylere düşen dörevler, alınacak önlemler 
hakkında pek çok yayın yapılmıştır. Ben araştırmala-
rım çerçevesinde,   depreme karşı alınacak önlemler 
konusunda  daha farklı bir ayrıntı vermek istiyorum .

        
  1. Kamu Yönetimi :1999 yılındaki master planı göz-
den geçirilmeli ve o yıllarda üstlenilen gayretle konu 
ele alınmalıdır. Deprem yönetmeliğine aykırı binala-
rın güçlendirilmesi için düzenlenen Kentsel Dönü-
şüm Planı amacı doğrultusunda uygulanmalı ;

2. Bireyler ise :     
     a. Konutlarının fiziki durumunu dikkate alarak, 
aile bireylerinin de iştirakıyla bir deprem planı hazır-
lamalıdır:     

        (1)  Deprem esnasında ev içindeyseniz :  
    (a)   Asla paniğe kapılmamalı,    
                (b)  Önceden hazırlanan ve yatağınızın ba-
şucunda bulundurulan ;  içinde önemli evrak , ilk yar-
dım paketi ve  bir-iki parça hayati malzeme bulunan 
çantanızı alınız ;     
               (c) Evinizin dış kapısı dışındaki bütün kapı-
ları açık (kilitsiz) bulundurun ,    
 (d) Aile bireylerinin  evinizin en güvenli yeri 
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olan ve koridorda yer alan ,  asansör boşluğuna biti-
şik duvarın hasır beton olması nedeniyle ailenin top-
lanma yerinde toplanın ,   

            (e)  Depremi atlatıncaya kadar evinizden çık-
mayın ,    

         (f)  Cep telefonunuzu şarjlı tutun ve asla ge-
reksiz konuşmalar yapmayın ,                                                      
 (g) Depremden sonra evden çıkmanız gere-
kiyor ise , asansörü kullanmayın ve dış kapınızı kilit-
leyin.    
     (2) Dışarıdaysanız:Elektrik hatlarından uzakta bu-
lunmalısınız ,      
     (3) Bir trafik içindeyseniz :Trafikten uzak bir yer-
de aracınızı parkedip beklemelisiniz ,
    (4) Deniz kenarında iseniz, Tsunami olasılığı dik-
kate alarak kıyı hattından uzaklaşmalısınız…   

Yukarıda ana hatları ile verilen bu  önlemler paketini 
siz durum ve şartlara göre geliştirebilirsiniz ! 

Sonuçta, orta ve uzun vadeli programları  fazla be-
nimsemeyen kamu yönetimi bu konuyu ciddiye al-
malı ; yurdumuzda mevcut değerli Deprem bilimcile-
rimle her yıl düzenli olarak kongreler düzenlenmeli, 
projeler üretilmeli ve Dünya Bankası ile Avrupa fon-
larından yararlanılmalı, deprem konusunda halk eği-
tilmeli, tatbkatlar yapılmalıdır. Böylece insan kaybı 
önlenmeli, mal – mülk kaybı  ise asgariye indirilmeli  
ve Türk Halkı  Deprem konusunda bilinçlendirilme-
lidir…       
    

TESUD Çankaya Üyesi Em. Alb. Mehmet Saim 

BİLGE’nin;

1-Hırvatistan’da düzenlenen 10. Spor Otomobilleri Kari-

katür Yarışmasında bir karikatürü sergilenmeye layık görü-

lerek yayımlanan katalogda da yer almıştır.

2-Uluslararası Nasreddin Hoca karikatür yarışması kata-

loğuna bir karikatürü girmeye hak kazanmıştır.

3-Seferihisar’da Engelliler Haftası nedeniyle açılan sergi-

de bir karikatürü sergilenmiştir.

4-Uluslararası 1. Küresel Karikatür Yarışmasında jüri ola-

rak yer almıştır.

Kendisini TESUD Ailesi olarak kutluyoruz.

Mehmet Saim BİLGE*

* Em. P. Alb.
TESUD Çankaya Şb. Üyesi

* Em. Hv. Kur. Ab.

KARİKATÜR
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 Dünyaca ünlü  Ken-

tucky Üniversitesi’nce, 

‘tarihte iz   bırakan 

2.000  devlet adamı’ ara-

sında            200 kıstas esas 

alınarak yapılan kapsam-

lı  bir                    araştır-

mada  31 tam puanı sa-

dece bir kişi alabilmiş ve        

O kişi; “VİSİONARİ” 

yani “ASRIN  YÜZÜ “ sı-

fatıyla 20.nci  yüzyılın ‘En Büyük  Devlet Adamı’  

unvanına lâyık görülmüştür!..”     

Kim mi ?..                                  

“O, damgasını 19’uncu yy’dan 21’inci yy’a 

taşıyabilen ender bir düşünür, büyük bir 

deha.. Kısaca  bizden biri.. O, bizim M.Kemal 

Atatürkümüz’dür!.” 

 Ancak şu bir gerçek ki; O dehanın “özel yaşamı ve 

duygu dünyası”, siyasi ve askeri hayatının çoğun-

lukla  gölgesinde kalmışsa da her zaman merak ko-

nusu olmuştur.. Okuduğu kitaplardan tutun da, giydi-

ği kıyafetlere, sohbet toplantılarına, rakısına, beyaz 

leblebisine kadar.. sayısız  araştırma yapılmıştır.   

 O, saçından tırnağına kadar, zaman zaman hüzün-

lü, zaman zaman gülünce  yüzünde güller açan has-

sas bir adam.. O, bakışından duruşuna, halkıyla iliş-

kilerinden ağaçları bile selamlayacak kadar  çevreye  

olan duyarlılığı ile şekil bulmuş duygu dünyasında 

alabildiğine gizemli ve  engin bir insan.. O’nun duy-

gularındaki bu derinlik; gençlere, özellikle kadınla-

ra verdiği özel değer, tanıdığı yasal haklar, beslediği 

sevgi ve saygı ile de iyice 

belirginleşiyor...

  Yine de O’nun özel ya-

şamını betimleyebilecek 

tek kelime ise “Hüzün” 

oluyor nedense!.. Peki ya  

hayatına giren kadınlar, 

sevgilileri?!..                     
                             ***                                                         

Mustafa Kemal’in, İzmir’de samimi arkadaşı  Dok-
tor Fikret (Onuralp) ile buluştuğu  bir gün aralarında 
şöyle bir konuşma geçer;

 - “Geldiğine ne kadar sevindiğimi bilemezsin 
Mustafa.. Muayene olacak birkaç hastam var,  onlara 
bakayım, sonra Kordon’a çıkarız. 

Bir kaç saat sonra Kordon’da bir meyhanede bulu-
şurlar.     

 - “ İyi ki gelmişsin Mustafa!.. Sohbetin doyumsuz.. 
Anlattığın her şey iyi güzel de.. Biraz da Sofya’daki 
gönül maceralarından bahsetsen!. Meselâ, meselâ.. 
General Kovaçev’in kızı Corin?

- “Kendisiyle birkaç kere  dans ettik.. Gerisi söy-
lenti. Kızı babasından istemişim de , evlenecekmişim 
de.. Bunların hepsi dedikodu.  Ben her şeyden önce 
askerim ve bir geleceğim var..”

- “Hıı.. Anladım. Peki, Bulgar Başbakanı 
Radolavof’un kızı!..”

- “Fikret, sana söyledim. Elbette bunlarla tanıştım, 
sohbet de ettim, ben bekâr bir erkeğim. Ama şunu bi-
lesin ki, hiç kimseye gelecek vaat etmedim.”

- “Anlaşıldı, anlaşıldı.. Yine ketumluğun üzerinde.. 
Ama ben- samimiyetimize güvenerek- ısrar ediyo-
rum be kardeşim.  Çok özel olacak ama, hiç âşık ol-
dun mu?.. Gerçekten birini sevdin mi Mustafa?..”

- “Elbette sevdim!.” der Mustafa Kemal.. Ardın-
dan derin bir iç geçirir, gözleri uzaklara dalar, yüzü-
nü belli belirsiz bir hüzün kaplar.. 

-“ Paşa kızı idi. Ben ona “Hüzün” derdim. Baba-

 “ATATÜRK’ÜN BESTELENEN ŞİİRİ”

     “VİSİONARİ ATATÜRK!.” 

“ÜMMÎD-İ AŞKIM”                          

Mustafa BAŞEL*
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sı Selânik’ten İstanbul’a 
atanınca ayrılmak zo-
runda kaldık. Onu çok 
ama çok sevmiştim. Ev-
lenecektim.. Sonra hasta 
olduğunu duydum, has-
tanede ziyarete gittim, 
odasına girip de yatağını 
boş bulunca dünya başı-
ma yıkıldı. Sanki yüre-
ğime  bir hançer saplan-
mıştı.. Duyduğum acı-
yı anlatacak kelime bul-

mak zor. O acıyı hiç kimse için bir daha duymadım, 
sanırım bundan böyle de duyamam.. Hüzün benim 
her şeyimdi!.”

- “Peki, şimdilerde?”

-“Bilmem ki Fikret, sana nasıl cevap vereyim.                   
Şu anda İstanbul’da “Fikriye”  adında bir kız var.         
Üvey babamın yeğeni. Hoş ve güzel biri. Onun da 
bana ilgi duyduğunu hissediyordum. Ama Hüzün’den 
sonra birisine bağlanmak, birisiyle evlenmek bana şu 
anda imkânsız gibi geliyor Fikret..”                                                            

                    

   ***

                

Lâkin öyle olmadı; ‘birisine bağlanmak 
imkânsızlığı’ zamanla geçersiz hale geldi.

 “Mustafa Kemal, İstanbul’a her gelişinde fırsat 
bulur bulmaz, Akbıyık’ta oturan Fikriye’nin aile-
sini de ziyaret ederdi. Fikriye, ilk görüşte yakışıklı 
Mustafa’ya vurulmuştu. Mustafa da “süzgün ve hü-
zünle bakan bu bir çift gözde” bir şeyler görmüş ol-
malı ki, bu ziyaretler iki genci birine yakınlaştırdı. 10 
Ağustos 1898’de İstanbul’a gelen Mustafa Kemâl’in 
ilk ziyaret ettiği yer yine Fikriyelerin evi oldu. Ka-
pıyı açan genç kız, delice sevincini dışa vurmamak 
için olağan üstü çaba sarf etti. Ayrılırken Mustafa 
Kemal, önce anne Vasfiye Hanımın elini, sonra da 
usulcacık Fikriye’nin yanaklarını öptü. Bu, rüyaları-
nı  süsleyen, iç dünyasında şekillendirdiği, büyük bir 
aşkla  ve özlemle beklediği bir öpücük olmasa da, 
Fikriye’nin içini ürpertmeye yetti..”  

“Fikriye  Hanım ortadan biraz uzunca boylu, kara 
gözlü, aydınlık yüzlü bir kadındı. Güzelden faz-
la, alımlı biriydi. Daha sonraki yıllarda, karargâh 
olarak kullanılan Ankara Garındaki Direksiyon 
Binası’nda, âşık olduğu Mustafa’sının yanında ye-

mekler yaptı, çama-
şır yıkadı, cepheden 
gelenleri ve ziyaret-
çileri ağırladı, giden-
leri uğurladı. Kurtu-
luş savaşı, tüm deh-
şetiyle cephelerde sü-
rerken o, bu zor ve 
sıkıntılı süreçte hiç 
şikâyetçi olmadan 
varlığını sürdürdü. O 

karanlık günlerde Fikriye, Mustafa’sının hayatında 
bir ışık, bir renkti.    Kısaca, ‘Ankara’nın çorağında 
açmış bir çiçekti.’ Sonraları Çankaya’da beraberce 
sabah yürüyüşlerine çıktılar, arkadaşlık ettiler, daha 
da yakınlaştılar.

“..Türk ordularının İzmir’e varmasıyla birlikte, 
yurdun her yanına aydınlık günler yaklaşırken, Fik-
riye  Hanım’ın üzerine kara  bulutlar bir bir yığıl-
maya başladı.. Gazetelerde Mustafa Kemal’in Lati-
fe Hanımla birlikte çekilmiş resimleri çıkınca da ka-
dınsı bir sezgiyle İzmir’de bir şeylerin değiştiğinden 
kuşkulandı. Artık Çankaya’da,  onsuz akşamların ve 
sofraların bunalımını yaşıyordu. Üstelik, “ince has-
talık” denen tüber-
küloza da yaka-
lanmıştı. Artan en-
dişeler hastalığını 
daha da tetikleyin-
ce Münih’te bir sa-
natoryuma gönde-
rildi. 

“..Yurda dö-
nüşünde bir süre 
İstanbul’da kaldık-
tan sonra sağlığına iyi gelir diye ‘Hava değişimine’  
Gelibolu’ya gönderildi. Burada Selanik’ten tanıdı-
ğı bir ailenin yanında misafir kaldı. Yaşadığı hasrete 
daha fazla dayanamayan Fikriye,  başkasına ait nüfus 
cüzdanıyla gizlice İstanbul’a oradan da Ankara’ya 
geldi.” 

“..Yıllar sonra geldiği  Çankaya Köşküne, 
Atatürk’ün evlendiği Latife Hanım tarafından  kabul 
edilmeyişini bir türlü hazmedemedi. Ayrılırken fay-
tonda  kalbine bir kurşun sıkarak- hem de kabzasında 
isminin baş harfi  olan “F” kazılı, Atatürk’ün hediye-
si ‘Brownig’ tabancayla-intihara kalkıştı..

   ***

“YÜZÜNDE GÜLLER AÇARDI”

“ ATA’NIN ÜMİD-İ AŞKI FİKRİYE“ 

FİKRİYE’NİN MİSAFİR KALDIĞI 
EV-GELİBOLU 
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 Bir türlü huzur bulamadığı bir evlilik..  Fikriye’sinin 
zamansız ölümü..  Ve ardından Latife  Hanımdan ay-
rılış.. Biraz da sağlık sorunları..  Ne yazık ki, “avuç 
içi kadar bir mutluluk” aradığı bu dönemde hem 
“hüznü” hem de “hüsranı” birlikte yaşamak zorun-
da kalmıştı Atatürk..    

   ***   
 

Daha sonra Fikriye’nin mezarını ziyaret ettiği bir 
gün O’nun, dua edip ayrılırken terini siler gibi yapıp 
aslında gizlediği göz yaşlarını sildiği “beyaz   ipek  
mendilini”  usulca Fikriye’nin mezarına bıraktığı da 
gözlerden kaçmadı.

                                ***  

Atatürk, Fikriye Hanımın ölümü üzerine çok sarsıl-
dı, eski Türkçe ile “Fikriyesine Hitaben” duygularını 
yansıtan bir şiir kaleme aldı. 19 Eylül 1924’te, Ha-
midiye Kruvazörü ile Giresun’dan Ordu’ya geçerken 
kamarasında Yaveri Salih Bozok’a “Ümmîd-i Aş-
kım” adını verdiği şiirini dikte ettirdi.

“ Zamansız ayrıldım, bilinsin Fikriye’den,

   İçsem de bir kadeh hayat iksirinden.

Bıkmadım ki doyayım o narin ellerinden.

Ümmîd-i aşkım saracak seni, cefakâr teninden.” (*)

                                 ***

Düşündüm de; Latife Hanım ortaya çıkmasaydı 
eğer, böyle bir şiiri yazdırabilen ‘Fikriye Hanım, 

Paşasına kavuşabilir miydi’ acaba?..

Özetle; dönemin devasa çalkantıları, zorlu kurtu-
luş  mücadelesi ve yorucu devrim süreçleri içerisinde 
kendisini, çok sevdiği ülkesinin ve halkının geleceği-
ne feda etmiş bir insanın “Hüzün” sözcüğü ile ifade 
edilebilecek “57 yıllık” dramatik  yaşamının “özel 
bir bölümü”  işte böyle!..

İnsan, yazarken bile hüzünlenmeden edemiyor 
ki!..          
   

                               ***                 

(*)NOT: Fikriye Hanımın, Atatürk’ün yaşamında na-
sıl önemli yeri olduğunu kanıtlayan bu şiir Serap Yenici 
tarafından bestelenmiştir. Klasik Türk Müziği formatın-
daki bu yapıt  19 Mayıs 2016’da, müzikseverlerle buluş-
muştur.        
    

KAYNAKLAR: 

1- Eriş ÜLGER (Atatürk tarihçisi), Fikriye ve Mustafa 
Kemal                                                          

2- Salih BOZOK(Atatürk’ün yaveri ), İki Aşk Arasında 
Atatürk (Alıntı)                                                                          

3- Prof. Arnold M. LUDWIG, Bozkırın Kıralı, Kentucky 
Üniversite yay. 2002                                                  

4- Dr. Noyan UMRUK, Günaydın Hüzün, ABC Gazetesi, 
24 Aralık 2016       

5- Gelibolu Rüzgârı Dergisi s.26 

Em. Alb.
gazimustafabasel@hotmail.com 

“BESTELENEN ŞİİRİN ALBÜM KAPAĞI”   

FİKRİYE HANIM, DOSTLARIYLA  PAYTON GEZİNTİSİNDE..
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          Yaşlı gözlerin en büyük düşmanı: Katarakt!
Yaşlılarımızın toplumsal, ailevi ve sosyal yaşama katılmaları, nüfusumuzun yaş 
ortalamasının gittikçe yükseldiği bu günlerde büyük bir önem taşıyor. İlerleyen 

yaşlarda gözlemlenen göz hastalıkları, yaşlı vatandaşlarımızın günlük hayatlarını 
olumsuz yönde etkileyebiliyor. Dünyagöz Ankara’dan Op. Dr. Erhan Yılmazkurt, 
“Yaşlı vatandaşlarımızın, ülkemizde 2050 yılına kadar nüfusun %20’sini oluşturması bekleniyor. 

Yaşlılık döneminde gözlemlenen rahatsızlıklar arasında en yaygınlarından olan katarakt, 
tedavi edilmemesi halinde körlüğe kadar gidebilecek ciddi boyutlarda görme kaybına yol açabiliyor. 

Bu rahatsızlığın önüne geçilmesi için, özellikle ilerleyen yaşlarda yapılacak geniş kapsamlı bir 
gözmuayenesi çok büyük önem taşıyor” diyor. Merdiven altı işletmelere de dikkat edilmesinin önemle 
altını çizen Op. Dr. Erhan Yılmazkurt “Halkımızın camii ve kahvehanelerden toplayan işletmelere 

dikkat ederek, itibar etmemesi gerekiyor. Ne yazık ki bu kurumlar insanlarımızın gözlerini kör edecek 
kadar sağlıksız ortamlarda ameliyat yapıyor” belirtiyor. 

Belirtileri dikkate almak büyük önem taşıyor
Uzmanlar, ilerleyen yaşlarda gözlemlenen kata-

raktın vatandaşların yaşamlarında oluşturabilece-
ği olumsuz etkiler ve kapsamlı bir göz muayenesi-
nin önemi konularında uyarılarda bulunuyorlar. Dün-
yagöz Ankara’dan Op. Dr. Erhan Yılmazkurt, “Kata-
rakt yıllar boyunca gelişen ve fark edilmesi olduk-
ça zor olan bir rahatsızlıktır. Genetik sebepler, şeker 
hastalığı, vitamin eksikliği, sigara ve alkol tüketimi 
gibi kişisel durumların yanı sıra, ultraviyole ışıkla-
ra uzun süre maruz kalmak gibi çevresel faktörler 
de katarakta yol açabiliyor. Bu hastalığın en belirgin 
belirtileri ise bulanık görme, renklerin olduğundan 
daha cansız gözükmesi, gece görüşünde ciddi azal-
malar, bir gözde çift görme, okumada zorluklar, göz-
lük numaralarının sık değiştirilmesi olarak öne çıkı-
yor.” şeklinde konuşuyor.

Göz muayenesi ve erken teşhisin önemi
Kataraktın yapılacak kapsamlı bir muayene ile teş-

his ve tedavisinin mümkün olduğunu belirten Op. 
Dr. Erhan Yılmazkurt, “Göz bebeklerinin büyüme-
sini sağlayan sıvı yardımıyla yapılacak muayeneler-
de, kataraktın tespit edilmesi mümkün oluyor. Aynı 
zamanda göz içi basıncını ölçmek için kullanılan to-
nometri yöntemi de katarakt tespiti için kullanılabili-
yor. Erken teşhis edilen katarakt, uygun gözlük, ışık-
landırmanın ayarlanması ve parlamaları engelleyen 
güneş gözlükleri gibi önlemler ile kontrol altında tu-
tulabiliyor. Fakat ilerleyen ve belirtileri ile hastanın 
günlük yaşamını etkilediği saptanan katarakt rahat-
sızlıklarında, bulanık görmeye sebep olan lensin ya-
pılacak bir operasyon ile alınması gerekiyor. Dünya-
göz Hastaneleri’nde uygulanan ve “Femtosaniye La-
zer” adı verilen lazer(Fako) teknolojisiyle gerçekleş-
tirilen 15 dakikalık operasyonun sonrasında hastalar 

evlerine gidebilirler ve kısa süreli bir iyileşme süre-
cinin ardından günlük aktivitelerine dönebilirler.” di-
yor.

Dünyagöz Hastaneler Grubu Hakkında: 1996 yılında 
hizmet vermeye başlayan Dünyagöz, gözün tüm branşla-
rında ve en gelişmiş teknolojilerle sunduğu yüzlerce fark-
lı tedavi yöntemiyle göz ve göz çevresi sağlığına dair so-
runlara çözüm getiriyor. Ülkemizde branş hastaneciliği 
ile yeni bir dönem başlatan Dünyagöz Hastaneler Gru-
bu, günde 8.000 poliklinik ve 1.000 ameliyat kapasitesiy-
le yurt içi ve yurt dışında toplam 25 ayrı noktada ilkeli 
sağlık hizmeti veriyor. Dünyagöz; sürekli yenilenen eksik-
siz teknolojisi, öğretim üyesi ve uzman doktorlardan olu-
şan 300 kişilik deneyimli medikal kadrosu, 2500’e yakın 
personeli ve çağdaş yönetim anlayışıyla kısa sürede dün-
yanın sayılı merkezleri arasında yerini aldı. Türkiye ça-
pında İstanbul, Ankara, Antalya, İzmit, Adana, Samsun, 
Tekirdağ, Bursa, Konya, Sakarya ve Gaziantep’te olmak 
üzere 11 ayrı ilde 20 şube ve yurt dışında Almanya’nın 
Frankfurt ve Köln, Gürcintan’ın Tiflis, Azerbaycan’ın 
Bakü ve Hollanda’nın Amsterdam şehirlerinde olmak üze-
re 5 ayrı noktada hizmet veren Dünyagöz Hastaneler Gru-
bu, Türkiye’nin Avrupa’daki ilk ve en büyük yatırımını 
Almanya’nın Frankfurt kentinde gerçekleştirdi. Yatırım-
larına aynı hızla devam edecek olup 2017’de İzmir’deki 
yeni merkez ile birlikte daha geniş bir coğrafyaya yayıl-
mayı hedefleyen grup, Türkiye’de sağlık turizminin öncü-
lüğünü üstlenerek dünyanın 107 ayrı yabancı ülkesinden 
yılda yaklaşık 96 bin hastaya hizmet veriyor. 

Bilgi için:
GoodWorks / Tuğçe Oral
Tel: 0(212) 217 70 00 /GSM: +90 532 413 12 24
tugce.oral@goodworks.com.tr 
GoodWorks / Murat Pir
Tel: 0(212) 217 70 00 /GSM: +90 505 101 30 89
murat.pir@goodworks.com.tr
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Sevgili yurttaşlar, hepimiz potansiyel birer tüketi-
ciyiz. Serbest piyasa koşullarında ihtiyaçlarımızı te-
darik ederken, 28 Mayıs 2014 tarihinde yürürlüğe gi-
ren 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Ka-
nun (TKHK) tüketicileri korumaktadır.

Bunlar Sizin Haklarınız…..
Haksız şartlar içeren sözleşmeleri imzalamayın, 

sözleşmelerin bir kopyasını alın 
Sözleşmede, tüketiciyle müzakere edilmeden ve tü-

ketici aleyhine dengesizliğe neden olan haksız şartlar 
kesin olarak hükümsüzdür. Sözleşmelerin açık ve an-
laşılabilir olması ve en az 12 punto yazılması gerekir. 

Sipariş edilmeyen mal ve hizmetler
Sipariş etmediğiniz bir ürünün veya bir hizmetin 

sunulması durumunda, tüketiciye karşı herhangi bir 
hak ileri sürülemez. Malı geri göndermek veya mu-
hafaza etmek zorunda değilsiniz. Ayrıca, teslim edil-
meyen maldan da sorumlu değilsiniz.

Ayıplı mal ve hizmeti kabul etmeyin
Satın aldığınız malın ayıplı çıkması veya garanti 

süresi içinde ayıplı hale gelmesi durumunda bedel ia-
desini, ayıpsız misliyle değiştirilmesini, ayıp oranın-
da indirim yapılmasını veya ücretsiz onarımını iste-
yebilirsiniz. Satın alınan tarihten itibaren 6 AY için-
de malın ayıplı olmadığını SİZ DEĞİL satıcı ispat et-
mek zorundadır. 2. EL SATIŞLARDA DA (fatura/fiş 
ile alınmak kaydıyla) satıcının ayıplı maldan 1 yıl so-
rumluluğu vardır.  

Hizmetin ayıplı olması durumunda bedel iadesi,  
hizmetin yeniden görülmesi, hizmet sonucu ortaya 
çıkan eserin ücretsiz onarımı veya ayıp oranında in-
dirim isteyebilirsiniz. 

Taksitli alışverişlerinizde yazılı sözleşme yapın
Taksitli satışlarda satıcı, yazılı sözleşme düzenle-

mek zorundadır. Satıcı sizden borç toplamınız tuta-
rında tek senet isteyemez. Senetlerinizin, her bir tak-
sit için ayrı ve adınıza düzenlenmesini isteyin. Buna 
aykırı senetler geçersizdir. Tüketici, 7 GÜN için-
de herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart 
ödemeksizin taksitle satış sözleşmesinden cayma 
hakkına sahiptir. Bu süre hizmet sözleşmelerinde im-
zalandığı gün, mal alımlarında ise malın teslim alın-
dığı gün başlar. Tüketici mal teslimine kadar geçecek 
sürede de cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkını 
kullanan tüketici, malın iadesi için gerekli masraflara 
katlanmak zorundadır.

Tüketici kredisi ve konut kredilerine dikkat 

edin
Banka, tüketiciyi kredi 

sözleşme şartları hakkın-
da bilgilendirmek ve söz-
leşme öncesi bilgi formu-
nu sözleşmeden makul bir 
süre önce vermek zorun-
dadır. Tüketici, 14 GÜN 
içinde herhangi bir gerek-
çe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma 
hakkına sahiptir.

Belirli süreli kredi sözleşmesinin şartları tüketici 
aleyhine değiştirilemez. Belirsiz sürelilerde en az 30 
gün önce faiz oranını değiştirdiğini banka tüketiciye 
bildirmek zorundadır. Faiz artırımı geriye yürümez.  
Tüketici, bildirimden itibaren en geç 60 gün içinde 
krediyi kapatılırsa faiz artırımından etkilenmez.

Banka 03.10.2014 tarihinden önce kullandırdığı 
krediler nedeniyle tüketicilerden herhangi bir dos-
ya ücreti, yapılandırma bedeli, istihbarat ücreti, kam-
panya katılım payı, işletme komisyonu, rehin, ipo-
tek  tesis ve kaldırma ücreti, vb. adlar altında alınan 
masraflar ile 3. kişilere ödediği ekspertiz/ipotek tesis 
masrafı dışındaki masrafları alamaz. 

03.10.2014 tarihinden sonraki kredilerde ise kul-
landırılan kredi ana parasının BİNDE BEŞİNİ GEÇ-
MEMEK ÜZERE KREDİ TAHSİS ÜCRETİ alabilir. 
REHİN, İPOTEK VE EKSPERTİZ ÜCRETİNİ İSE 
ANCAK 3. KİŞİLERE ÖDEMİŞ İSE VE MASRAF 
BELGESİ VARSA ALABİLİR. Ayrıca, hesap işletim 
ücreti adı altında bir bedel tahsil edemez. 

KONUT KREDİLERİNDE vade sayısı 36 ay-
dan az kalmış ise %1’den, 36 aydan fazla kalmışsa 
%2’den fazla erken kapama ücretinin alınmaması ge-
rekir. 

Bankalar, tüketicilere yıllık kart aidatı olmayan 
kredi kartı vermek zorundadır. 

Ön ödemeli konut satışını resmi şekilde yapın
Bu tip satışların TAPUYA TESCİL EDİLMESİ, 

SATIŞ VAADİNİN İSE NOTERDE DÜZENLE-
ME ŞEKLİNDE YAPILMASI ZORUNLUDUR. 14 
GÜN içinde tüketicinin cayma hakkı vardır.   Sözleş-
me tarihinden itibaren 24 aya kadar  tüketici sözleş-
meden dönme hakkını kullanırsa; konutun satışı veya 
satış vaadi sözleşmesi nedeniyle oluşan vergi, harç 
ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar 
ile sözleşme tarihinden itibaren cayıldığı tarih esas 
alınarak %2’den başlayıp, %8’e kadar kademeli ola-

Emin Tamer Gören*

TÜKETİCİ HAKLARI
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rak artan oranda tazminatın ödenmesini satıcı isteye-
bilir. Cayan tüketiciye geri ödemeler 180 gün içinde 
yapılır (23.01.2017 tarihli RG.de yayımlanan 684 sa-
yılı KHK).

İşyeri dışında alışveriş yapmayın
İşyeri dışında yapılan satışlar tüketiciyi en faz-

la zarara uğratan ve yanıltan satış yöntemidir. Hedi-
ye vb. vaatlere kanmayın, güvenli alış veriş imkanı 
sağlayan internet siteleri dışındaki internet sitelerin-
den  ve asla kapıdan alışveriş yapmayın. Yapmanız 
halinde satıcı veya sağlayıcı, ön bilgilendirme for-
mu düzenlemek, tüketicinin kendi el yazısıyla söz-
leşmenin tarihini, cayma hakkı konusunda bilgilendi-
rildiğini yazmasını ve sözleşmeyi imzalamasını sağ-
lamak, sözleşmenin bir örneğini tüketiciye vermek 
ve mal veya hizmeti tüketiciye sunmakla yükümlü-
dür. 14 GÜN içinde herhangi bir gerekçe göstermek-
sizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkına sahip-
siniz. Cayma hakkı, PTT (iadeli-taahhütlü), e-posta 
veya kargo aracılığıyla yazılı yapılır. Sözlü yapılan 
cayma bildirimleri geçersizdir. Cayma bildirimine ait 
belge/e-postaları saklayınız.

Tatil hizmeti sözleşmelerini imzalamayın. 
Devre tatil, devre mülk ve diğer tatil hakkını içe-

ren sözleşmeleri imzalamayın. İmzaladığınız takdir-
de 14 GÜN içinde herhangi bir gerekçe göstermek-
sizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkına sa-
hipsiniz. Cayma hakkınızı; devre tatil sözleşmesin-
den PTT (iadeli-taahhütlü), devre mülk sözleşmesin-
den noter ihtarnamesi yolu ile yazılı olarak göndere-
rek kullanabilirsiniz.

Abonelik sözleşmelerini dikkatli okuyun
Tüketici, belirsiz süreli veya süresi 1 yıldan uzun 

olan sözleşmeleri dilediği zaman, 1 yıldan kısa olan-
ları ise satıcı veya sağlayıcının sözleşmede değişiklik 
yapması halinde feshedebilir. Aboneliğe son verme 
gerçekleşmez ise tüketici hizmetten yararlanmış olsa 
dahi ondan herhangi bir bedel talep edilemeyecek-
tir. Taahhütlü aboneliklerde, aboneliğinizi süresinden 
önce sonlandırmanız halinde, taahhüde son verildi-
ği tarihe kadar size sağlanan indirim, cihaz veya di-
ğer faydaların bedellerinin bir kısmını geri ödemek 
zorunda kalabilirsiniz. Geri ödenecek bedellere iliş-
kin hükümlerin tüketici aleyhine olmamasına dikkat 
ediniz.  

Etiketsiz ürünler almayın
Perakende satışa arz edilen malların üzerine tüke-

ticinin ödeyeceği tüm vergiler dâhil satış fiyatı ve bi-
rim fiyatını gösteren etiket konulması; mümkün ol-
mayan hâllerde aynı bilgileri kapsayan listelerin gö-
rülebilecek şekilde uygun yerlere asılması zorunlu-

dur. Etiket, tarife ve fiyat listelerinde belirtilen fiyat 
ile kasa fiyatı arasında fark olması durumunda tüke-
tici lehine olan fiyat uygulanır.

Garanti belgesi ve kullanma kılavuzu isteyin. 
Fatura garanti belgesi yerine geçmez

Üretici ve ithalatçılar, tüketiciye yönelik üretilen 
veya ithal edilen mallar için bir garanti belgesi ile 
Türkçe tanıtma ve kullanma kılavuzu düzenlemek 
zorundadır. Garanti süresi asgari iki yıldır. Ürünüz, 
garanti süresi içerisinde arızalanmış ve ücretsiz ba-
kım onarım yapılması hakkınızı kullanmış iseniz, ga-
ranti süresi sona ermeden ürününüzün tekrar arıza-
lanması halinde diğer seçimlik haklarınızı kullanabi-
lirsiniz.

İhtiyari garanti taahhüdü verilebilir
İhtiyari garanti, tüketicinin yasal hakları saklı kal-

mak kaydıyla mal veya hizmetle ilgili; değişim, ona-
rım, bakım, bedel iadesi ve benzeri hususlarda satıcı, 
sağlayıcı, üretici veya ithalatçı tarafından verilen ila-
ve taahhüdü ifade eder. İhtiyari garanti taahhüdünün 
tüketiciye yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile 
verilmesi zorunludur.

Yetkili servisleri tercih edin
Üretici veya ithalatçılar, ürettikleri veya ithal ettik-

leri mallar için kullanım ömrü süresince, satış son-
rası bakım ve onarım hizmetlerini sağlamak zorun-
dadır. Servise verdiğiniz ürünlerle ilgili mutlaka ser-
vis fişi alınız, servisteki tamir süresi 20 İŞ GÜNÜNÜ 
aşamaz. Onarım süresinin 10 günü aşması halinde, 
kullanmak amacıyla muadil bir ürün verilmesini ser-
visten talep edebilirsiniz. Tamir süresinin başlangı-
cı, garantili ürünlerde servise haber verildiği günden, 
garantisi biten ürünlerde ise servise teslim edildiği 
günden başlar. Cumartesi günleri iş gününden sayı-
lır. Resmi tatil ve pazar günleri sayılmaz. Bu sürede 
tamir edilemeyen ürünler için, diğer seçimlik hakla-
rınızı kullanabilirsiniz.

Hakkınızı arayın
Karşılaştığınız sorunlarla ilgili olarak tüketici ha-

kem heyetleri ve tüketici mahkemelerine başvuru-
nuz. TükoDer’in de temsilcisinin yer aldığı hakem 
heyetleri illerde Ticaret İl Müdürlüklerinde, ilçelerde 
ise kaymakamlık binalarında faaliyet göstermektedir. 

01.01.2017 tarihinden itibaren değeri 2.400 TL’nin 
altında olan uyuşmazlıklarda ilçe hakem heyetlerine, 
2.400 TL- 3.610 TL arası olan uyuşmazlıklarda il ha-
kem heyetlerine, 3.610 TL ve üzerindeki uyuşmaz-
lıklarda ise tüketici mahkemelerine başvurunuz.
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GÜVENLİĞİN GÜVENİ

“1959’larda tecrübesini yaptık. Büyük fedakarlıklarla bir arada yaşamak isteyenleri 
yaşatmadılar. Elimizi uzattık, elimizi ittiler. Biz barış uğruna uğraştık, onlar yıkmak uğruna. 

Her türlü cinayete tevessül edenler onlar olmuştur. 
Türk tarafı, 100 yılın ancak bu son 10 yılını insan gibi yaşama imkanını buldu. 

 Bu kadar acı tecrübelerden sonra 2. bir tecrübeye nasıl girişilebilir? 
Öyle gösteriyor ki BM’de gözleri açık, derin uyku içinde uyuyup duruyor. 

İnsanoğlu bile ölüme gider ama esir ve köle olmaya asla!” 1983

                                                                                                                Dr. Fazıl KÜÇÜK

Ahmet GÖKSAN*

İngiltere’nin AB’den çıkma kararının üzerinden 
aylar geçmesine karşın yeni Amerikan yönetiminin 
kararı onaylaması bir başka tartışmayı beraberin-
de getirdi. Bu tartışma alevlenirken İskoçya’dan da 
karşı atak geldi İskoç Parlamentosu sembolik de olsa 
yaptığı oylama ile birlikten çıkışa HAYIR dedi. İs-
koç Bakan Michael Russell, “İskoçya, Galler ve Ku-
zey İrlanda bölgeleri ile anlaşmadan İngiltere tara-
fından alınan kararın yanlış olduğunu” söylüyordu. 
Çiçeği burnundan düşmemiş olan Başbakan Bayan 
Theresa May, “bağımsız İskoçya AB üyesi olamaz” 
tepkisini meydan okur gibi söylüyordu. Bu arada bir-
liğin yeni Amerikan Yönetimi ile sürtüşmesinin ta-
mamen çıkar paylaşımına yönelik olduğunun kayde-
dilmesi gerekiyor.

Avrupa’da yapılan tartışmaların AB ile sınırlı ol-
madığını belirtmek istiyoruz. Önümüzdeki aylarda 
Hollanda’da genel seçimler arkasından da Fransa’da 
başkanlık seçimi yapılacak. Hollanda’daki seçimler-
de Greert Wilders’in Başkanı olduğu Özgürlük Par-
tisi de AB’den çıkışı gündeminde tutuyor. Buna ko-
şut Fransa’daki anketlere göre önde görülen Ulusal 
Cephe’nin lideri Marine Le Pen, hem AB’den hem de 
NA’dan çıkmayı programına almış bulunuyor. 

Dünya böyle bir ortamda çalkanırken Mart ayı iti-
barı ile çözüm için son şans olacağı açıklanan görüş-
meler başlayacakmış. Öncelikle devlet yönetiminde 
ve yaşamda hiçbir zaman son şans diye bir konunun 
olmadığının bilinmesi gerekiyor. Bu yöndeki açık-

lamaları biraz olsun abartılı buluyoruz. Uyuşmazlı-
ğı “Ben çözerim. Benden başkası çözemez” yaklaşı-
mının devlet yönetiminde yerinin olmadığını belirt-
mek durumundayız. Kaldı ki müzakere süreçlerinin 
bu güne değin kişilerle bağlantılı olmadığı gerçeği de 
biliniyor.

  

Yaşamsal önemde gördüğümüz yeni devletin ya-
pısının ne şekilde oluşacağıdır. Sızdırılan bilgilere 
fazla itibar etmeyin diye söyleniyor olsa bile yapı-
lan resmi açıklamalara da inanmamak gerekiyor. Sız-
dırılanlarla resmi açıklama arasında uçurumların ol-
duğunu görüyoruz. Resmi açıklamalardan yola çıkıl-
dığı takdirde kurulacak olan yapı 1959/1960 Antlaş-
maları ile kurulan yapının yeniden şekillendirilmesi 
olacak gibi görünüyor. Bu yapılırken Kıbrıs Türkle-
rinin o dönemde elde ettikleri kazanımlarının bir kıs-
mının budandığı izlenimini alıyoruz. Veya öyle bir 
izlenim yaratılıyor.

Aynı şekilde Annan’ın belgesinde olduğu gibi ku-
rulacağı belirtilen Senato’daki senatör sayıları önem-
li değildir. Önemli olan senatonun işlevidir. Kuzey-
den ve Güneyden seçilecek Senatör sayısı kağıt üze-
rinde eşit görünüyor. Buna karşın uygulamada bunun 
böyle olmayacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Güney-
den Kuzeye gelecek olan Rumların da en az 1 temsil-
cisinin senatör olacağı kaçınılmaz olarak karşımızda 
duruyor. Adı geçen belgede bu konu tuzak olarak ku-
ruluyordu. Bu yönde eğer varsa bir değişikliğin açık-
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lanması gerekiyor. Aksi halde kağıt üzerinde verilen 
eşitliğin uygulamada hiçbir değerinin olmayacağını 
şimdiden belirtmek istiyoruz. 

Karşılıklı geçişlerin başlamasının üzerinden 15 
yıla yakın bir süre geçtiği biliniyor. Bu süre zarfın-
da halklar arasında bir güvenin oluştuğunu ne yazık 
ki söyleyemiyoruz. Güneye geçen Türklerin uğradık-
ları saldırıları kendini bilmez birkaç densizin yaptı-
ğı bir olay olarak sunmak bile güvenin oluşmadığı-
nın göstergesidir. Bu nedenle parlak sözlerin arkası-
na saklanarak konuşmak güvenin önündeki en büyük 
engel olarak karşımızda sırıtmaktadır. Sürekli olarak 

dillendirilen siyasi eşitlik mutlaka önemlidir. Buna 
karşın güvenlik ve garantilerin güvence altına alın-
madığı bir çözümün ömrünün fazla uzun olmayaca-
ğı da bir başka gerçektir. Parlak söylevler vererek ve 
imza atarak güvenlik sağlanmış olsa idi Dünya’mız 
bu kadar çatışmanın içinde olur muydu? diye sormak 
istiyoruz. 

Bu nedenle güvenlik ve garantilerin sağlam bir ka-
zığa bağlanması gerekiyor mu ne… 

SEVGİ ile kalınız…

Eşsiz Atamıza

  Bugün on teşrin sene de bin dokuz yüz otuz sekiz
  Bak ağlıyor bir millet çünkü kaldı öksüz
  Ağlamak neye yarar bağırıyor çağırıyor
  Her an için atasını arıyor.

   Ölümünle kalbimiz parçalandı ah kalk
   Siyah matem bulutu çöktü başımıza bak
   Saadetin atası, göklerin arkadaşı
   Yıldızların kardeşi, güneşlerin yoldaşı.

  Gitti ebediyetin sonsuz gecelerine 
  Bizde şimdi eşsiz ata ruhu yaşıyor
  Kalbimiz aşk ile Ankara’da çarpıyor 
  Öldü fakat yaşıyor. 

   And içeriz hep birden
   Koşacağız izinden.
             
       İlhan Özyaman SAVAŞKAN
              (11 Kasım 1938, İzmir Kız Lisesi, 13 Yaşında)

 TESUD KONAK Şube üyesi İlhan Özyaman SAVAŞKAN’ın, İzmir Kız Lisesi’nde öğrenci  iken, 
Mustafa Kemal ATATÜRK’ün vefatını öğrendiğinde hissettiklerini ifade ettiği şiiridir.
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DÜNYANIN EN ETKİLİ SİLAHI
Mehmet Tuğtigin ŞEN*

Cornell Üniversitesi’nde Milton Leitenberg’in 
2006 yılında yapmış olduğu “20. Yüzyıldaki Çatışma 
ve Savaşlarda Ölüm”  isimli çalışmada; iç savaşlarda, 
sivil savaşlarda ve devletler arası savaşlarda ölen ki-
şilerin istatistikleri sunuluyor. Araştırmaya göre:

1945’ten 2000 yılına kadar olan çatışma ve savaş-
larda yaklaşık 41 milyon kişinin öldüğü tespit edil-
miş.

 Peki  2000 yılından sonra ne olmuş?????
 Kamuoyuna yansıyabilen diğer araştırmalardan bir 

kısmına göre sadece son 10 yıldaki savaşlarda 2 mil-
yon çocuk ölmüş. 6 milyon çocuk sakat kalmış. 12 
milyon çocuk evsiz, 1 milyondan fazla çocuk öksüz 
veya yetim kalmış. 10 milyon çocuk psikolojik sar-
sıntı geçirmiş ve on binlerce çocuk tecavüz ve işken-
ceye uğramış.

Başka araştırmalarda ilgi çeken bir diğer nokta ise 
1955’den sonra savaşla ilişkili yaşanan ölümlerin ne-
redeyse tamamının Afrika, Ortadoğu, Uzak Doğu, 
Latin Amerika coğrafyalarında gerçekleşen sa-
vaşlar neticesinde ortaya çıkması. Bu savaşların, iç 
ayaklanma ve isyanların gerçekleştiği  ülkeler  şu şe-
kilde sıralanıyor:

Güney Amerika’da: Arjantin, Bolivya, Brezilya, 
Şili, Kolombiya, Kostarika, Küba, Dominik Cumhu-
riyeti, El-Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaika, 
Nikaragua, Peru,

Ortadoğu’da: Kıbrıs, Mısır, İran, Irak, Filistin, 
Lübnan, Suriye, Türkiye, Yemen

Güney Asya’da: Afganistan, Bangladeş, Hindis-
tan, Nepal, Pakistan, Sri Lanka,

Uzak Doğu’da: Burma, Kamboçya,  Endonezya, 
Kore (Güney ve Kuzey), Laos, Malezya, Filipinler, 
Tayvan, Vietnam,

Afrika’da: Angola, Brundi, Kamerun, Çad, Etyop-
ha, Gana, Gine Bissau, Madagaskar, Mozambik, Na-

mibya, Nijerya, Ruanda, Somali, Güney Afrika, Su-
dan, Uganda, Batı Sahra, Zaire/Kongo, Zambiya, 
Zimbabve, Cezayir, Fas, Tunus

Araştırmacıların yaptığı incelemelere göre yukarı-
daki ülkelerin hepsinde  ortak bir nokta mevcut. 

“Düşük  Eğitim Seviyesi’’
 Dünyadaki güçlü ülkelerle ilgili araştırmalarda bu-

lunan aşağıdaki   hususlar  ise çok dikkat çekici;
1945 yılında 2. Dünya Savaşı’nın bitmesinden son-

ra “Dünya barışı ve huzurunu korumak amacıyla” 
Birleşmiş Milletler(BM) kurulmuştur. Birleşmiş Mi-
letler kuruluşunda kendi misyonunu “Adalet ve gü-
venliği, ekonomik kalkınma ve sosyal eşitliği, uluslar 
arasında tüm ülkelere sağlamayı amaç edinmiş küre-
sel bir kuruluştur” şeklinde tanımlamaktadır. 

Halbuki BM’nin kurulmasından sonra tek bir yıl 
savaşsız geçmemiş ve 20. Yüzyılda ölen insan sayısı-
nın yaklaşık 3’te biri bu dönemde ölmüştür.  

Dünyadaki savaşları bitirmek için kurulmuş BM 
Güvenlik Konseyi on beş ülkeden oluşmakta olup, 
bu üyelerden beşi daimi üye statüsündedir ve mutlak 
veto yetkisine sahiptir. Bu ülkeler Amerika, Rusya, 
Çin, İngiltere ve Fransa’dır.

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Ensti-
tüsünün  2011 yılı dünya silah ticareti tablosuna göre; 
son 200 yıllık dünya tarihi içinde dünyaya en çok si-
lah satan ülke isimleri içinde, Amerika,  Rusya, Al-
manya , Fransa  ve  İngiltere ilk beş içinde yer alıyor.

Peki bütün bu ülkelerin ortak özelliği ne???
“Yüksek  Eğitim Seviyesi’’

Bugün dünyada 2000 yılı verilerine göre, sadece 
bir dakikalık askeri harcamaya 1,9 milyon dolar ayrı-
lıyor. Yani herhangi bir yerde 2 saatlik zamanda 230 
milyon dolar silahlanmaya gidiyor. 

Eğer tüm dünya sadece 8 gün askeri harcama yap-
mayı bırakırsa dünyadaki tüm çocuklara 12 yıl bo-
yunca eşit ve kaliteli eğitim sağlanabilir.  

Acaba dünyada birbirini öldürmek için silahlanma-
ya harcanan paralar;  eğitime  harcansa idi, insanlı-
ğın ve savaşların yaşandığı  ülkelerin şu andaki duru-
mu  ne olurdu. ?

Acaba  iç çekişmelerin yaşandığı ülkelerde  ger-
çekte hangi ülkelerin  mücadelesi yapılıyor? 

   Peki savaşların yaşandığı ülkelerin ortak özelli-
ği ne   ????   

“Düşük  Eğitim Seviyesi…… 
Kısaca  Cehalet…..    
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Peki dünyayı yönlendiren ülkelerin ortak özelliği 
ne  ??????

Yüksek  Eğitim Seviyesi…..  
Kısaca  İlim…..    

 Atalarımızdan bizlere miras kalan aşağıdaki iki 
söz aslında bizlere ne kadar büyük ışıklar  sunuyor;

“Cehalet her zaman kendisine hayrandır.’’
 “Kalabalıkların kafası çok, aklı yoktur.’’
 Ünlü 17. Yüzyıl İngiliz tarihçisi ve yazarlarından 

olan James Howell’in şu sözü aslında çok somut bir 
gerçeği  özetlemektedir.

“Dünyayı yönetenler kalem, mürekkep ve 
kağıttır.’’

Evet, evet sizleri duyar gibi oluyorum. Yukarıda-
ki cümleyi ilk defa okuduğumda ben de önce James 
Howell ne demek  istemiş olabileceğini kestireme-
miştim. 

Ama ama sadece kendi ülkemdeki yıllardan beri 
süren bölücü terör başta olmak üzere, Balyoz, Erge-
nokon gibi.olaylar ile  Feto  darbe girişimlerini dü-
şündüğümde bir üst akılın bizleri nasıl birer piyon 
gibi birbirimize karşı kullandığını daha yeni tespit 
edebildim.

Yıllarca iç güvenlik birliklerinde tim komutanlığı, 
topçu, roket ve füze birliklerinde komutanlık, bu ko-
nularla ilgili bir okulda füze  öğretmenliği,  hedef-
lerin değerlendirildiği bir karargahta hedef analizle-
ri yapmış emekli bir topçu subayı olmama ve de tarih 
konusunda yüksek lisans yaparak halen doktora eği-
timine devam etmeme rağmen yıllarca ben de dün-
yanın en etkili silahları olarak  roketleri, füzeleri ve 
nükleer silahları değerlendirmiştim. 

Ama  ama acı tecrübelerle gördüm ki; dünyanın en 
etkili silahı cehaletle yoğrulmuş beyinlerin çok bu-
lunduğu kitle hedeflerine karşı tasarlanmış ve yüksek 
bir eğitim ve de ilim ile yoğrulmuş akıldır..

Bu gerçeğin ne yazık ki ben de çok geç farkına va-
rabildim. 

 Evet, evet kesinlikle evet; 
 “Dünyanın en etkili silahı akıldır..’’

*Em. Top. Kd. Alb.
Araştırmacı
sentugtigin@gmail.com

Harp okullarında her yıl 30 Ağustos’ta mezun olanların sınıf ve devre arkadaşlığı özel bir an-
lam taşırdı. Askerlikte o pırıl pırıl üniformalarla aynı karavanaya kaşık sallama yakınlık ve sami-
miyeti ve devre arkadaşlığı burada başlar, ebediyen devam ederdi.

Aynı zamanda ebedi bir güven ve inanç kaynağı idi. Zamanın enteresan gelişimleri ile asla ze-
delenmez, Atatürkçü bir ruhla devam eder giderdi.

En küçük rütbeden başlayarak, en yüksek makamlarda TSK’nde hizmetlerini başarıyla sürdü-
rüp şerefle emekli köşelerine çekilen Ankara’daki harp okulundan 1937 yılından beri mezun olan 
80 devre arkadaşları adına Hüseyin Gazi Tepeleri Eteklerinde tesis ettirdiğimiz 928 adet Çamlık-
lı fidanlığı bir simge olarak Sayın Ankara Garnizon Komutanlığının bakım, koruma ve ihtimamı-
na emanet ediyorum.

Bu emanetin yaşatılması ile tüm Atatürk Harbiyeli mezunlarının ruhlarınında şaad edileceği 
inancını taşıyorum.

MEHT DEĞİLDİR BEDENİN DÜNYAYI TERKEDİŞİ,

MEHT ODURKİ KALPLERDEN SİLİNİP GİDER KİŞİ .

!!!

ELVEDA

KHO ESKİ BİR DEVRE BAŞKANIN VEDA MESAJI
Hamdi KIZGINKAYA*

* Em. Tümg.
TESUD Çankaya Şb. Üyesi
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Kıbrıs Sorunu Niçin Çözülemiyor?
Ergun MENGİ*

Öncelikle, Kıbrıs’ta sorun var mı? Buna tüm ta-
rafların gözünden ayrı ayrı bakmak gerekir. 1914 
yılında Kıbrıs’ı ilhak eden İngiltere; 1960 yılında-
ki Londra ve Zürih Antlaşmalarıyla Bağımsız Kıbrıs 
Cumhuriyetini tanımış ve Dikelya ve Agratur’daki 
askeri üslerinin bulunduğu bölgelerin tam egemen-
liğini alarak sorununu çözmüştür. 1960’dan itibaren 
İngiltere’nin Kıbrıs sorunu kalmamıştır.

Rum tarafından bakıldığında sorun 1964 yılın-
da çözülmüştür. Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşka-
nı Makarios 30 Kasım 1963’de 13 maddeden oluşan 
anayasa değişikliğini ortaya koymuştur. 

-Bunlar arasında anayasanın değişmez maddeleri, 

-Kıbrıs Türk’ü olan Başkan Yardımcısının (Dr. Fa-
zıl KÜÇÜK) veto hakkının ortadan kaldırılması, 

-Temsilciler Meclisinde ayrı çoğunluklar ilkesinin 
ortadan kaldırılarak kararların basit çoğunlukla alın-
ması, 

-Ayrı belediyelerin ortadan kaldırılması gibi mad-
deler de bulunmaktaydı. Türkiye’nin değişiklikle-
ri kabul etmeyeceğini bildirmesi üzerine, ABD Baş-
kanı Kennedy, Makarios’a anayasa değişikliğinden 
vazgeçmesini önermiştir.  Makarios değişiklikleri 
ötelemiş ancak, Rumlar 21 Aralık 1963’te Türklere 
karşı ada çapında katliama başlamışlardır. 24 Aralık 
1963 tarihinde Kanlı Noel olarak adlandırılan saldı-
rılar sonunda 364 Kıbrıs Türkü şehit edilmiştir. Kanlı 
Noel’de Kıbrıs Türk Alayında görevli Tbp. Bnb. Ni-
hat İlhan’ın1  evinin banyo küvetinde eşi Mürüvet İl-
han,  çocukları Murat, Kutsi ve Hakan katledilmiş-
lerdir. Bu ev halen Barbarlık Müzesi  olarak korun-
maktadır.

Rum Hükümeti, zor kullanarak Kıbrıslı Türk 
Milletvekillerini Temsilciler Meclisinden uzaklaş-

tırmış, sonra sadece Rum Milletvekillerinin oyu 
ile uluslararası hukukta geçerliliği olmayan  Ge-
reklilik Yasası’nı (Law of Necessity) geçirmiştir. 

Sonra da bu yasanın arkasına sığınarak   1960 Kıb-
rıs Cumhuriyeti Anayasası’nı tek taraflı olarak sade-
ce Rum milletvekillerinin oyları ile değiştirip Kıb-
rıslı Türkleri, kurucu ortaklıktan, azınlık statüsü-
ne düşürmüştür. 

Barış ortamının bozulması, çatışmaların artması ve 
Türk parlamenterlerin meclisten uzaklaştırılması so-
nucu ortaya çıkan kaos ortamında, Birleşmiş Millet-
ler Güvenlik Konseyi (BMGK-ABD, Sovyetler Bir-
liği, Çin, İngiltere ve Fransa) 04 Mart 1964 tarihin-
de oybirliğiyle aldığı 186 sayılı kararla, her ne ka-
dar Anayasasına ve Kuruluş Anlaşmalarına aykırı da 
olsa, Rumlardan teşkil edilmiş mevcut Kıbrıs Cum-
huriyeti Hükümetini, adanın yetkili ve sorumlu hü-
kümeti olarak tanımıştır2. 04 Mart 1964 tarihinde 
Kıbrıslı Rumlar için de sorun bitmiştir.

Diğer önemli oyuncu olan, Yunanistan ise, 21 Ni-
san 1966 tarihinde, Kıbrıslı Türklerin sindirilerek 
Kıbrıs’ı Yunanistan’a bağlama amacı güden Akritas 
Planı’nı devreye sokmuştur. Bu plana göre Türklere 
yapılan baskılar artmış, 1967’de Rum saldırıları tek-
rar başlamıştır. 1957, 1962’den sonra 1967 yılında da 
Kıbrıslı Türklerin önemli bir bölümü evlerini toprak-
larını terk ederek güvenli bölgelere göç etmişlerdir. 
Yunanistan, ayrıca 15 bin askeri adaya çıkarmıştır 3.  
Türkiye, askerî müdahalede bulunacağını açıklama-
sı üzerine, ABD’nin arabuluculuğuyla Yunan birlik-
leri geri çekilmiş ve bir savaşın eşiğinden dönül-
müştür.  

15 Temmuz 1974 tarihinde, Yunanistan’daki Aske-
ri Cunta Hükümeti, ENOSİS4 amacıyla, EOKA-B ör-
gütünün lideri Nikos Sampson ve Kıbrıs Yunan Alayı-
na Makarios’a karşı darbe yaptırarak Ada’da yöneti-
mi ele geçirmiş, darbeden sağ kurtulan Devlet başka-
nı Makarios ise BM’ye sığınmıştır 5. Nikos Sampson 
darbe sonrası, kendisini yeni kurulan Hellenik Kıb-
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Ergun MENGİ*

rıs Devletinin Başkanı olduğunu ilan etmiştir. Yeni 
hükümetin alacağı kararla, Girit Adası gibi, Kıbrıs’ın 
da Yunanistan’a bağlanacağını düşünen Yunanistan 
için de bu tarihte Kıbrıs sorunu bitmiştir.

Ancak, Yunanistan ve Adadaki Rumlar, yaptıkla-
rı bu darbeyle Türkiye’nin sabrını taşırmışlardır. Bu 
güne kadar, düzelir umuduyla hoşgörü sınırları için-
de bulunan Türkiye ve Kıbrıslı Türkler için sorun 
tahammül edilemez noktaya ulaşmıştır. Darbeden 
sadece beş gün sonra 20 Temmuz 1974 tarihinde, 
Türkiye, Zürih ve Londra Antlaşması’nın IV. madde-
sine istinaden Barış harekâtını icra etmiş ve şu anki 
mevcut harita çizilmiştir. Bu harekât sırasında Türki-
ye ile harbi göze alamayan Yunanistan’a yönelik en 
büyük katkı Askeri Cunta’nın iktidardan düşmesidir.

1974 Barış Türk Barış harekâtıyla, sadece Türk-
ler için değil, tüm taraflar için Kıbrıs sorunu bit-
miştir. Ada, bu tarihten sonra, kimsenin hayal dahi 
edemeyeceği bir barış ortamına girmiştir.

15 Kasım 1983 tarihinde Kıbrıs Türk Federe Dev-
leti Meclisi Self-determinasyon hakkını kullanarak 
oybirliği ile aldığı bir kararla, Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’ni (KKTC) ilan etmiştir. 18 Kasım 1983 
tarihinde BMGK bağımsızlık kararını kınamış ve 13 
Mayıs 1984 tarihinde 550 sayılı kararı ile KKTC’yi 
ayrılıkçı bir hareket olarak tanımlamıştır6.

Kıbrıs Sorunu, dünyanın gündemine girdiğinden 
beri BM bünyesinde birçok faaliyet yürütülmüştür. 
Bunlardan en ciddi olanı, tarafların ilk kez kendi ara-
larında anlaşabildikleri, sonra halkoyuna sunulan 
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan’ın 
Planıdır. Annan planına göre yukarıdaki muhtemel 
haritayı Kıbrıslı Türkler kabul etmiş; en önemlisi 
Türkiye, KTBK kapsamında Ada’da bulunan askeri 
güçlerini geri çekmeyi kabul etmiştir. Ancak, 24 Ni-
san 2004 tarihinde  halkoyuna sunulan planı, Kuzey 
Kıbrıs  % 65’le “evet” deyip kabul ederken, Gü-
ney Kıbrıs  % 75 ile “hayır” deyip bu önemli şan-
sı tepmiştir.  

Kıbrıs’ın tam üyeliğini Annan Planının kabulüne 
bağlayan AB, Rumların hayır oyuna rağmen, 01 Ma-
yıs 2004 tarihinde Kıbrıs Cumhuriyeti’ni tüm ada-
yı temsilen AB’ye almıştır. AB, bu kararıyla ada-
nın kuzey yarısında 30 yıldır var olan KKTC’yi gö-
zardı etmiştir. Referandumdan sonra BM ve AB’de 
KKTC’ye uygulanan yaptırımların kaldırılacağı yö-
nünde vermiş olduğu tüm sözler maalesef unutul-
muştur. Rum tarafının “Hayır” demesi üzerine, dö-
nemin AB’nin genişlemeden sorumlu komiseri Gün-
ter Verheugen, “Rumlar tarafından aldatıldık” de-
miştir. KKTC’nin Verheugen’e cevabı “KKTC hal-
kı da AB tarafından aldatılmıştır” şeklinde olmuş-
tur. Kopenhagen siyasi kriterlerinin en önemli mad-
desi, aday ülkenin komşu ülkeleriyle sınır problemi 
olmamasıdır. Kıbrıs’ın bırakın komşu ülkeleri, ken-
di içinde sorunu vardır. Kıbrıs’ta 30 yıldır ayrı yaşa-
yan bölünmüş iki halkın arasında 1964’den beri BM 
Barış Gücü bulunmaktadır. BM Barış Gücü’nün gö-
rev yaptığı bir ülkeyi AB’ye almak, hukuk timsali 
AB’nin en hukuksuz davranışıdır. 

Ada’da yaşayan Türk ve Rum vatandaşlarının 
çözümden beklentisi güvenlik, barış ve huzurdur. 
1974 Barış harekâtından sonra aradan geçen 43 yıl-
da Ada’da barış ve huzur ortamı zaten vardır.  Konu 
güvenlik olunca, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetlerinin 
(KTBK) dünyanın en başarılı Barış Gücü olduğunu 
gözardı etmemek gerekir. BM, 1948 yılından itiba-
ren 71 adet barışı koruma harekâtı icra etmiştir. Ha-
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len devam eden harekât sayısı 16’dır 7 . BM’nin de-
vam eden Barış Gücü harekâtları özetle şu şekilde-
dir. Haiti Temmuz 2004, Kuvvet: 6,131, Ölüm Sa-
yısı: 186 Bütçe (07/2016 – 06/2017) $345,926,700; 
Darfur Temmuz 2007; Kuvvet: 20,806, Ölüm sayı-
sı: 243, Bütçe (07/2016–06/2017): $1,039,573,200; 
Kıbrıs Mart 1964; Kuvvet: 1,105, Ölüm sayı-
sı: 183 (1974 öncesi), Bütçe (07/2016 – 06/2017): 
$55,560,100; Lübnan Mart 1978; Kuvvet: 11,425, 
Ölüm sayısı: 312, Bütçe (07/2016 – 06/2017): 
$488,691,600; Demokratik Kongo Cumhuriyeti 
Temmuz 2010; Kuvvet: 22,500, Ölüm sayısı: 106, 
Bütçe (07/2016 – 06/2017): $1,235,723,100. Görül-
düğü gibi tüm bu kriz bölgeleri kan gölü içindedir. 
Sadece Kıbrıs’ta kan akmamaktadır. 1974 sonrası ta-
raflardan ölen sayısı sadece 10 kişidir. Adadaki bu 
barış ortamı, BMBG’nin değil, KTBK’nın başa-
rısıdır. Bugün, KTBK için 50.000’den fazla bir kuv-
vetten bahsedilmektedir. Büyük kuvvet, Türkiye için 
çok masraflıdır, ama bir garantör ülke olan Türkiye, 
KTBK ile adada barışı sağlamaya kararlı olduğunu 
göstermektedir. 

Diğer taraftan, KTBK, KKTC için bizatihi önem-
li bir gelir kaynağıdır (personel maaşları, günlük har-
camaları, askeri birliklerin işletim masrafları KKTC 
için büyük bir gelirdir). Türkiye’nin, KKTC’ye yap-
tığı mali yardım hakkında, 300-350 Milyon Dolar-
dan, 1 Milyar dolara kadar değişik rakamlardan bah-
sedilmektedir. Türkiye haricinde başka ülkelerle tica-
ret yapamayan KKTC’ye yapılan bu mali yardım son 
derece yerindedir. Türkiye’nin bu miktarın daha faz-
lasını, anavatan’da, sadece küçük bir şehrine yaptığı-
nı akılda tutmak gerekir8 . 

KKTC’nin siyasi ve ekonomik sorunları var mıdır? 
Elbette vardır. Ancak, hangi ülkenin yoktur. Dün-
yanın cennet vatanında yaşayan KKTC halkının va-
tanı, egemenliği, barış ve huzuru vardır. Nedir olma-
yan? Tanınmamak mı? Seyahat engelleri mi? Va-
tan sahibi olmak, devlet kurmak zor iştir. Bağımsız-
lığın, refahın, huzurun şifresi “sabırdır”. Bunu akılda 
tutmak gerekir.  Dünyada yazılıp-okunan 2000’den 
fazla dil ve dolayısıyla millet varken, BM’de sade-

ce 193 devlet vardır. Devlet kurmak zaman alır, sab-
retmek gerekir. 

Kıbrıs Halkı bilinmeyene yelken açmaya, mevcut 
huzurundan vazgeçmeye, 1957, 1962, 1967 göçle-
rinden sonra, yeni bir Göçe hazırlıklı mıdır? 

Yeni dönemde Türkiye’nin garantisi yerine AB ga-
rantisi gündeme getirilmektedir. Yakın tarihte Eski 
Yugoslavya örneği önümüzdeyken, 2004‘de çözü-
me hayır diyen Kıbrıs Rum Kesimini tam üye ya-
pan, referandum sonrası yaptırımları kaldırmayan, 
KKTC’yi 43 yıldır yok sayan AB’ye ne kadar güve-
nilebilir?

Çözüm sonucunda; Yeni kurulacak Kıbrıs Hükü-
metinde, Kıbrıs halkının seçeceği Milletvekilleri, 
KKTC Halkının Haklarını Parlamento’da koru-
yacak sayı ve kabiliyete sahip olacak mıdır? Yok-
sa 1963’e, katliamlara 9 , askeri darbelere, kavga-
lara, gözyaşlarına10  geri mi döneceğiz?

Sonuç
Adada 43 yıllık rüya gibi bir barış hüküm sürmek-

tedir. Mevcut durum her iki taraf halkı tarafından ka-
bul edilmiştir. Halk mevcut durumu değiştirmek ve 
risk almak istememektedir. Yeni bir yönetim, yeni bir 
yapı ve hatta yeni bir evlilik dahi bazı riskler içe-
rir. BM ve batılı devletler hariç, Rum ve Türk halkı 
bu riskleri almak istememektedir. Türkiye dâhil, hiç-
bir kesim, ileride yeni bir 1974 Barış Harekâtı da is-
tememektedir. 1960’da bir Türkün Başkan Yardım-
cısı olmasını, Annan Planında ise dönüşümlü olarak 
Başkan olmasını kabul edememiş olan Rumlar, 1960 
anayasal düzenini ve 2004 Annan çözüm önerisini 
kabul etmemektedir. O zaman cevap aranan soru şu-
dur. Rumlar başka neler istemektedir? Bu istekler 
burada bitecek mi, yoksa her geçen gün artacak mı?  
O zaman buna çözüm adı verilebilir mi?
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Dünyada birçok bölünmüş ülke vardır. Irak ve Su-
riye sırada beklemektedir. Batılı ülkelerin, Kıbrıs’ı 
tekrar birileştirmek için ortaya koyduğu bu telaşı ve 
gayretkeşliği anlamak mümkün değildir. Tüm dün-
yayı bölmeye çalışan güçler, kültürü farklı, dini fark-
lı, lisanı farklı, alfabesi farklı, kendi arasında harp 
etmiş, halen 43 yıldır ayrı ve huzur içinde yaşa-
yan iki halkı neden birleştirmeye çalışmaktadır-
lar? Kıbrıs’ın Türk ve Rum vatandaşlarından 50 ya-
şından genç olanlar, Birleşik Kıbrıs’ın nasıl olduğu-
nu hatırlamamaktadır. Darbeleri, katliamları, göçleri 
yaşamamışlardır. 

Hemen herkesin aklını kurcalayan soru ise, birle-
şince ne değişecektir? Hayat daha mı güzel olacak, 
barış daha da mı barışçı olacak, ekonomi patlayacak 
mıdır? 

Rum bir anne Anastasiadis’in “Ben kızımın lisede 
Rumcaya çevrilmiş Kıbrıs Türk edebi eserlerini öğ-
renmesini istemiyorum.  Kıbrıs’ta eğitimleri, kültür-
leri, tarihleri ve dinleri aynı olmayan iki ayrı top-
lumdan söz ediyoruz. Ortak hiçbir şeyimiz yok” şek-
lindeki feryadı, Rum Yönetimine protesto yazısı yaz-
ması 11 , aslında her iki tarafın duygularını ve ortak 
anlayışını yansıtmaktadır. 

Önümüzdeki yakın gelecekte, hiç kimse yeni saldı-
rıların, ölümlerin, darbelerin, huzursuzlukların tekrar 
yaşanmasını arzu etmez. Uluslararası camia, 43 yıllık 
huzur ve barış ortamını görmemezlikten gelemez ve 
barışı çöpe atamaz. Adadaki 43 yıllık barış ve huzur 
ortamını “sorun” olarak görmek, en büyük hata ve 
yanılgıdır. Kıbrıs, barış ödüllerine aday olmaya hazır 
bir huzur adasıdır 12 . Çözüm, hâlihazırdaki mevcut 
statüdür. Rumların 1962’lerden beri yaptıkları katli-
amlara, anayasasına uygun olmayan yönetimine, Yu-
nanlıların yaptığı 1974 darbesine karşı sessiz kalan 
uluslararası camia, yanlışlarından vazgeçerek, moda-
sı geçmiş çözüm arayışlarına son vererek, mevcut ba-
rış ve huzur ortamını içeren statüyü kabul etmelidir.

 12001 yılında vefat eden Tuğgeneral (E) Nihat İlhan,  
Rum-Türk ayrımı yapmadan herkesin yardımına koşan 
Kıbrıs Türk Alayı doktoruydu,  23 Aralık 1963 günü Lef-
koşa Hastanesi’nde bir hamile Rum ananın ameliyatı ile 

meşguldü. http://www.haberhurriyeti.com/doktor-binbasi-
nihat-ilhan-45112.html, 15 Mart 2017.
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ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/186(1964)

3Ahmet Küçük, “40 soruda, 40’ncı yılında Kıbrıs 
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tr/haber/40-soruda-40nci-yilinda-kibris-harekati-ve-
sonrasi,264948, 

 4ENOSİS, Yunanca “Birleşme” demektir.

 5“Archbishop Makarios on the invasion of Cyprus by 
Greece”, http://www.cypnet.co.uk/ncyprus/history/repub-
lic/makarios-speech.html

613 May 1984 BM Güvenlik Konseyi 550 sayılı kararı 
ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilanını ayrılıkçı bir 
hareket olarak tanımladı, http://www.un.org/en/ga/search/
view_doc.asp?symbol=S/RES/550(1984)

7UN Current Peacekeeping Operations, http://www.
un.org/en/peacekeeping/operations/current.shtml

 8Ahmet Küçük, “40 soruda..”;  KKTC’ye 3 Milyar TL 
yardım, Sabah Gazetesi, 04 Aralık 2012,  http://www.sabah.
com.tr/gundem/2012/12/04/kktcye-3-milyar-lira-mali-
yardim, Milliyet Gazetesi, 23 .11.2015, http://www.milli-
yet.com.tr/turkiye-para-yollamazsa-kktc-batar/ekonomi/
detay/2151948/default.htm, Türkeş: KKTC’ye yıllık yar-
dım 300 Milyon Dolar, http://www.kibrisgazetesi.com/eko-
nomi/turkes-kktcye-yardim-yillik-300-milyon-dolar/11439

9Rum Komandodan Katliam İtirafı, http://www.is-
tanbulhaber.com.tr/rum-komandodan-katliam-itirafi-
haber-9662.htm

10Kanlı Noel, http://tarafsizhaber.blogspot.com/2012/12/
kanl-noel-21-aralk-1963-ylnda-kbrsl.html

11Hakkı Atun, “Rumları Çok iyi Anlıyorum”, http://
www.eurovizyon.co.uk/rumlari-cok-iyi-anliyorum-
makale,7951.html, 12 Mart 2017.

12“Karmi Köyü’nün tadını İngilizler çıkarıyor”. http://
www.kentyasam.com/karmi-koyunun-tadini-ingilizler-
cikariyor-yhbrdty-2748.html

* Dr. Em. Amiral
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19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren hem emper-
yalist savaşlar hem de Fransız devriminin yarattı-
ğı fikir akımları nedeniyle Avrupa’da imparatorluk-
lar çatırdamaya başladı. Ardından Doğu Avrupa ve 
Balkanlar’da ulusal kurtuluş hareketleri başladı.

Avusturya - Macaristan İmparatorluğu ile Osmanlı 
İmparatorluğu ulusal kurtuluş hareketlerinden en çok 
ve en ağır etkilenen devletler oldu. Balkanlar’da art 
arda yeni ulus-devletler doğmaya başladı. Yunanistan, 
Bulgaristan, Sırbistan, Hırvatistan, Arnavutluk birbiri 
ardına kimi Avusturya Macaristan İmparatorluğu’na 
karşı, kimi Osmanlı İmparatorluğu’na karşı savaşa-
rak kendi ulus-devletlerini kurdular.

20. yüzyılın başlarında ulusal kurtuluş hareketle-
ri ve bu hareketler zafere ulaştığında kurulan ulus-
devletler devrimci birer adımdılar. İmparatorluklar 
yıkılıyor, yerine genç, kendi ayakları üstüne dikilen, 
kalkınmacı ekonomik politikalar izleyen, milliyetçi-
lik ideolojisine sarılmış birer ulus-devletler kurulu-
yordu.

Bu büyük çalkantılar döneminde Osman-
lı İmparatorluğu’nun sahibi sayılan Türkler tra-
jik ikilemler yaşadılar. Önce gerçek sahibi oldukla-
rına inandıkları Osmanlı Devleti’nden kopmak için 
ayaklanan ulusal kurtuluş hareketleri ile savaştılar. 
Beyhude bir direnişti. Balkan Savaşı bozgunu ile 
Balkanlar’daki Osmanlı varlığı silindi. Ardından 1. 
Dünya Savaşı patladı. İttihatçıların dizginlerini ele 
geçirdiği Osmanlı çok daha ağır bir yenilgi aldı ve 
bu kez Anadolu işgal edildi. Yunanlılar, İtalyanlar, 
İngilizler, Fransızlar Anadolu’yu paylaştılar. Türkle-
re ise Orta Anadolu’da daracık bir bölge bırakılmıştı.

Ulusal kurtuluş mücadelesi verme sırası Türklere 
gelmişti. “Türk Ulusal Kurtuluş Savaşı” başladı.

Mustafa Kemal 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çık-
tı. Amasya Tamimi, Erzurum ve Sivas kongreleri ya-
pıldı.

Farklı görüşler olsa da Ulusal Kurtuluş Savaşı’nın 
başlangıcı 23 Nisan 1920’dir. O gün sahici bir ulus-
devletin, Türk ulus-devletinin kuruluşudur. Sulta-
nın, Osmanlı soyunun değil, halkın egemenliğini ka-
bul eden Türkiye Büyük Millet Meclisi o gün “Ege-
menlik kayıtsız ve şartsız milletindir” diyerek nokta-
yı koymuş, ulus-devletler trenine son anda binmiştir.

Daha sonra yeni ulus devletler için İkinci Dünya 
Savaşı’nın bitmesi beklenecektir…

Şu bir tarihi gerçektir ki 20. yüzyılın başlarında bir 
ulus-devlet kurmak ve ideoloji olarak milliyetçiliği 
benimsemek ilerici, devrimci bir tercih, bir yönelim-
di.

23 Nisan 1920’de egemenliği sultandan alıp ken-
dinde toplayan Büyük Millet Meclisi de bu devrimci 
adımın ete kemiğe büründüğü bir kurumdu.

1920’de o muazzam adımı atanları alkışlamak ve 
artan bir coşku ile kutlamak boynumuzun borcudur.

Bu muazzam adımı anlamak da her faninin harcı 
değildir. Anlamayanların da kutlamaması normaldir.

Bu anlamlı bayram kutlu olsun!

***

Sakın unutma çocuk

‘’Küçük hanımlar, küçük beyler! 

Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı, bir mut-
luluk parıltısısınız! 

Memleketi asıl aydınlığa boğacak sizsiniz. 

Kendinizin ne kadar mühim, kıymetli olduğunuzu 
düşünerek ona göre çalışınız. 

Sizlerden çok şeyler bekliyoruz; kızlar, çocuklar!’’

(Atatürk 1922’de Bursa’da kendisini karşılayan 
çocuklara böyle seslendi.)

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI
Osman AYDOĞAN*

*Em.Tuğg.
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BİR ÜSTEĞMENİN NÖBET GECESİ
Yılmaz ÇONGAR*

Herkes ona  ”üsteğmenim” derdi, nedeni, taburda 
başka üsteğmenin olmamasıydı. Atandığı iki, üç ay-
danberi subaylar, astsubaylar, erbaş ve erler tarafın-
dan sevilmiş, sayılmıştı. Bekardı, elbette bekar ola-
caktı, daha yaşı neydi ki, yirmi dördünü sürüyordu. 
Ankarada’ki atama dairesinin emriyle ona bölük, 
daha doğrusu batarya teslim edildiği zaman,  eğitim 
sahasında erlerin karşısına ilk kez geçtiğinde, büyü-
düğünü algılamıştı; kolay değildi, sayıları yüzü ge-
çen  genç kişilerin tüm sorumluluğunu üzerine al-
mak. Her gün sabah yoklamasından sonra U düze-
nindeki erlere beş on dakika konuşma yapar, onlara 
vatan, ulus sevgisinden, özgürlük tutkusundan bah-
seder, görev, namus sözcüklerinin kutsal anlamlarını 
ve kahraman atalarımızı anlatırdı. Konuşmasının so-
nunda onlardan “çocuklarını okutmaları, cahil bırak-
mamaları için” söz alırdı. Kendisini dinleyen ve söy-
lediklerine yürekten inanan erlerin bakışlarıyla karşı-
laştığında gözleri yaşarır, “Tanrım! Ne denli coşkulu 
ve kutsal bir mesleğim var” diye usundan geçirirdi.

 Adı Ahmet’ti. Uzun boylu, esmerdi, zayıf 
sayılırdı. Şimdi bulunduğu Trabzon’a Erzincan’dan 
atanmış, 27 Mayıs 1960 Devrimi’ni orada yaşamış-
tı. Orası Üçüncü Ordu’nun sorumluluk bölgesiydi ve 
Komutan Orgeneral Ragıp Gümüşpala, Milli Birlik 
Komitesi’nin Ankara’dan emrettiği koşulları ancak 
akşama doğru kabullenmişti. Üsteğmen Ahmet o gün 
bildiriler dağıtmış, törenlere katılmış, iki gün sonra 
da Üzümlü’ye (Cimin’e) nahiye müdürü olarak gön-
derilmişti.

Asıl nöbet mesai sonrası başlamıştı.
Beş dakika sonra yürekleri titreten, duyulduğunda, 

anımsandığında askerliğini yapmış veya yapan tüm 
bireylerin, emekli subayların, astsubayların gözleri-
ni yaşartan içtima (toplan) borusu keskin bir “Tiiiiii!) 
sesiyle çalar, tüm tabur personeli, üç batarya, bir ka-
rargah bölüğü eğitim alanında toplanırdı.

Topçu tabur binası, Kisarna yolunda, Erdoğdu ma-
hallesinde, tüm Trabzon’u kuşbakışı gören bir tepe-
nin üzerindeydi, yanında bulunan piyade alayı bina-
sının adı “Sarıkışla”ydı. Kuzeye bakıldığında her tür-
lü imgesel gücün üzerinde, sonsuza dek uzanan, ba-
tan güneşin sarılı, kırmızılı ışıklarının üzerinde oy-

naştığı hırçın Karadeniz, batıda dinsel kitaplarda be-
timlenen Cennet görünümlü Akçaabat (Pulathane), 
doğuda ise tüm şehir, Kalepark, liman, havaalanı hat-
ta daha uzaklardan Yomra görünürdü.

Hava iyice kararmıştı, suları koyulaşan Karadeniz’e 
ve şehirde tek tük yanmaya başlayan ışıklara baktı, o 
anda arkasında  ayak sesleri duydu.Yusuf çavuş ko-
şarak ona doğru geliyordu, üç adım kala durdu, to-
puklarını birbirine vurarak selam duruşuna geçti ve:

-Komutanım, yemekleri dağıttık, on dakika  sonra 
eratın bir kısmı kusmaya  başladı, kimse yemek ye-
miyor, dedi. Şimdi üsteğmen önde, çavuş arkasında 
tabura doğru koşuyorlardı, o sırada taburda da elekt-
rikler kesilmiş, ortalık kapkaranlık olmuştu,  onba-
şılar debboylardan gemici fenerlerini çıkarıyorlardı. 
Yemekhanede birkaç ölgün ışıklı mum yanıyor, ta-
baklarda yenmemiş, yağları donmuş, soğuk yemek-
ler duruyordu. Barakanın dışında, lavaboya koşmaya 
vakit bulamamış birkaç er, iki büklüm eğilmiş, yere 
kusuyordu. Üsteğmen hemen duruma el koydu ve 
karşısında emir bekleyen astlarına dönerek;

-Astsubay Enver, sen hemen Sıhhiye Bölüğü’ne 
telefon et iki ambulans iste, zehirlenen, kusan erle-
ri bindir, akşam çıkan yemeklerden de bir miktar, 
analiz için, iki ayrı karavanaya koydur, doğru Aske-
ri Hastane’ye, ben hemen oraya telefon ediyorum, 
dedi, sonra solunda duran  asteğmene bakarak: Eyüp, 
sen de mutfağa git, zeytin, peynir kahvaltılık ne var-
sa erata dağıtılsın, çay demlensin, dedi.

İki dudağının arasından çıkan sözler, anında uygu-
lanıyordu, Üsteğmen, hastanenin  nöbetçi doktoru ile 
konuştu, ardından tabur komutanını evinden arayıp 
ayrıntılı bilgi verdi. Telefonu kapattıktan sonra batar-
ya odasının kapısı hızlı hızlı vuruldu ve  “Gir!” sesi-
ni beklemeden açıldı. İçeriye giren çavuş ve arkasın-
daki er, esas duruşta fakat yorgun, bitik duruyorlardı. 
Üsteğmen, “Ne var, ne istiyorsunuz?” diyecekti ama 
çavuş hemen atıldı:

-Komutanım, hastaneye giden ambulanslardan bi-
risi kaza yapmış, önce direğe sonra da duvara çarp-
mış, hastaneden çıkarılan bir ambulansla yaralı olan 
astsubayım, bir çavuş ve üç er, hastaneye götürül-
müşler, şimdi oradalarmış, dedi.
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Üsteğmen içinden “Tanrım! Neler oluyor?” diye 
geçirdi ama astlarına karşı soğukkanlılığını yitirme-
den nöbetçi asteğmeni çağırttı, ona durumu açıkla-
dıktan sonra:

-Eyüp, derhal bir cipe (jeep) atla, yanına karargah 
bölüğünün bakımcısını al,  olay yerine git ve hasar 
durumunu bana bildir, dedi.

Şimdi durum değişmişti, zehirlenenlerden başka 
yaralananlar da vardı, hastaneyi yeniden aradı, nö-
betçi doktorla bir kez daha konuştu, tabur komutanı-
nı aradı, evinden ayrılmıştı, “Komutan şimdi hasta-
nededir” diye mırıldanarak koltuğuna oturdu, tabur-
da arka arkaya gelişen olumsuz durumların etkisini 
üzerinden atamamıştı, zehirlenen, ardından oluşan 
kazada yaralanan erleri düşündü, kimbilir hangi an-
nenin, hangi babanın değerli çocuklarıydı, ne emek-
lerle, ne ümitlerle, ne denli sevgiyle büyütülmüşler 
ve burada vatan savunması için eğitilmek üzere ken-
disine teslim edilmişlerdi, belki arkalarından gözyaşı 
döken sevgilileri de vardı. Tanrım! Ne büyük bir so-
rumluluk altındaydı…

Hastanede yatan erlerin, Astsubay Enver’in duru-
munu çok merak ediyor, onları gözleriyle görmek is-
tiyordu fakat taburda nöbet yerini bırakıp oraya gide-
mezdi. O sırada  kantindeki garson er çay getirmiş-
ti.  Daha bir yudum içmeden telefon çaldı, asteğmen 
Eyüp arıyordu:

-Komutanım, ambulansın ön kaputu büyük hasar-
lı, sağ rot bağlantısı kırılmış, ancak çekiciyle getire-
biliriz, dedi. Üsteğmen garaj çavuşunu çağırdı, ope-
ratörüyle birlikte M-1 kurtarıcı aracını olay yerine 
gönderdi, yanına bir de çavuş bindirdi, araç komuta-
nı olarak. Bir dakika geçmemişti ki nizamiyeden gi-
ren cipin parlayan farlarını  gördü, sallanan flamasın-
dan, komutan olduğunu anladı, koşarak gitti, selam 
durdu, birlikte içeri girdiler. Komutan üzgündü, dok-
torlarla görüşmüş, zehirlenmenin nedeni; etlerin üze-
rinde birikmiş zararlı mikroplarmış, yarın tüm mut-
fağı denetleyecek, baştan sona temizlik yaptıracak-
mış. Zehirlenen eratın mideleri yıkanmış, durumları 
iyiye gidiyormuş. Araba kazasında ise Astsubay En-
ver dizinden ve üç er başlarından yaralanmış,  onları  
kontrol altında tutuyorlar,  uyutmuyorlarmış, ayrıca 
adı Dursun olan çavuşun da kolu kırılmış. Üsteğmen, 
“Çavuşun, bataryanın en iyisi olduğunu. izin verirse 
gidip görmek istediğini” söyledi. Komutan:

-Ben taburun başındayım, çabuk git gel, dedi. Üs-
teğmen bir cipe atladı, yolda yaralı askerleri, kolu kı-
rılan Dursun Çavuş’u düşünüyordu, o günü anımsa-
dı:

Tam bu anılara dalmışken, sürücü onbaşının “Ko-
mutanım, askeri hastaneye geldik” demesiyle  ken-
dine geldi. Nizamiyeden girip aracı parkettiler. Önce 
nöbetçi doktoruyla konuştu, sonra zehirlenen erle-
ri, ardından yaralananları ziyaret etti. Koğuşta erle-
rin çoğu, başuçlarında serum şişeleri, kollarında las-
tik hortumlarla uykuya dalmış yatıyorlardı. Dursun 
Çavuş baş taraftaki yatağında gözlerini açtı, üsteğ-
meni görmüştü, yüzünde bir ışık dolaştı, gülümse-
di, üsteğmen yanaştı, yavaşça (Geçmiş olsun çavu-
şum!) dedi, yanaklarından öptü, konuşmasın, yorul-
masın diye soru sormadı, bir kısmı uyanmış olan di-
ğer erlere de (Geçmiş olsun!) dedi. Diğer koğuşta di-
zinden yaralanan astsubay Enver uyuyordu, eşi kori-
dorda oturmuştu, üsteğmen ona da (geçmiş olsun!) 
dedikten sonra komutanı’nı bekletmemek için hemen 
tabura döndü.

Tabur Komutanı gittikten sonra, nöbetten çıkan 
kantinci er, çay getirdi, fakat uyku o denli bastırmış-
tı ki, sıcak taze çayın kokusu ve buharı arasında ba-
şını koltuğun arkasına dayadı, gözleri kapandı,biraz 
dalar gibi oldu ama o bir tilki uykusuydu; zehirlenen, 
yere diz çöküp  kusan erler, kaza yapan araçlar, yara-
lanan çavuşlar, hepsi gözlerinin önüne geliyor,  nöbet 
değiştiren mangaların  bitmeyen ayak sesleri beynin-
de uğulduyordu.

Kalk borusuyla mıntıka temizliği başladı, ardından 
sabah kahvaltısı, eğitim için silah alan, teçhizat ku-
şanan erler… 

Nizamiyenin bariyeri kalktı, servis araçları geldi, 
bütün gece uyumuş, neşe içinde, şakalaşarak  araçtan  
atlayan genç subaylar…   

Üsteğmen başını yukarı kaldırdı. Yükselen güne-
şin ışıklarıyla oynaşan bulutların arasında sevgilisi-
nin yüzünü gördü. 

Kumral saçları rüzgarda uçuşuyor, bal rengi göz-
lerinin içi gülerken ona el sallıyor, “Günaydın!” di-
yordu.

 

* Em. Kur. Alb.
TESUD R.Paşa Şb. Üyesi
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 Tarih: 10 Eylül 1922…
  Mustafa Kemal İzmir’dedir. Dinlenmesi için 

hazırlanan konağa girerken önüne serilmiş Yunan 
bayrağını görür; ‘’Bu nedir ?” Diye sorar:

“Yunan Bayrağı paşam, bu eve yerleşen Yunan 
Kralı Konstantin, bu taşlığa serilen Türk bayrağını 
çiğneyerek geçmişti.” Diye yanıtlarlar…

“O, hata etmiş. Ben bu hatayı tekrar edemem.’’, 
“Bayrak, bir ulusun onurudur. Ne olursa olsun 
yerlere serilemez ve çiğnenemez.” Diyerek bayra-
ğı yerden kaldırtır.

 ATATÜRK; “Bayrak bir milletin özgürlük 
alâmetidir. Düşmanın da olsa hürmet lâzımdır.” söz-
leri ile bayrağın kutsallığını dile getirmiştir. 

 Bunun en anlamlı örneğini de, İzmir’in düşman-
dan temizlendiği o destansı dönemde yaşanan bu 
olayda; Türk’e yakışan bu özenli davranışı ile gös-
termiştir.

 Türk Bayrağının doğuşuyla ilgili tarihsel ger-
çek: 

 Türk Bayrağı’nın 1. Kosova Savaşı (28.07.1389) 
sırasında savaşta ölen Türk askerlerin kanının bir çu-
kurda toplanması sonucunda; ay ve yıldızın yan yana 
gelmesi ile oluştuğu söylenmektedir. 

 Yapılan tüm varsayımlar arasında, Türk Bayrağı-
nın doğuşuna, 1. Kosova Savaşı’nın sebep olması en 
büyük ihtimallerden biridir çünkü 28.07.1389 akşa-
mında gökyüzünde Jüpiter ve Ay yan yana gelmiştir. 

 Türklerde Bayrak Sevgisi
 İlk çağlardan beri tüm uluslar kendilerini temsil 

eden sembolleri kullana gelmişler, sonuçta devleti 
temsil eden bayrak ve silâhlı kuvvetlerin onur timsa-
li olan sancaklar ortaya çıkmıştır. 

Bayrak ve sancaklar, ulusların moral ve övünç kay-
nağı olduğu gibi, özgürlüğün de simgesi olmuştur.

Orta Asya’dan dünyanın dört bir tarafına yayılan 
Türk boyları, bayraklarının gölgesinde toplanarak 
zaferden zafere koşmuşlar ve dünyanın çeşitli bölge-
lerinde pek çok beylik, atabeylik, hanlık, devlet ve 
imparatorluk kurmuşlardır.

Bayrak, eski Türk devletlerinin her şeyi idi. Bağım-
sızlık bayrakla belirirdi. Komutanların ve boy bey-
lerinin Türk halkları içindeki itibarı ve saygıları da 
yine bayraklarının şekline ve sayısına göre tayin edi-
lirdi. Uğur ve başarı, ancak onun dalgalanan saçakla-
rında görülürdü.

 Rengini kanımızdan, ay-yıldızını göklerden almış 
olan bayrağımız uğruna nice Türk evlâdı canlarını sa-
vaş meydanlarında feda etmiştir. 

 Atalarımız al bayrağı-
mızı üç kıt’a üzerinde şe-
refle dalgalandırmışlar-
dır. Genç kızlar göz nuru 
dökerek ay-yıldızını işle-
miş; genç erkekler, kahra-
manlar onu akından akına 
taşımışlardır. Şairler bay-
rağımızı en içli mısralarla 
dillendirmişlerdir. 

Bayrağa büyük bir içtenlikle seslenen, bu sesleni-
şi ile nesiller boyunca bayrak şairi diye anılmaya hak 
kazanan Arif Nihat Asya onu gönülden kopan bir dil-
le deyimlendirmiştir:

‘’Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü/ Kız karde-
şimin gelinliği, şehidimin son örtüsü/  Işık ışık, dalga 
dalga bayrağım/ Senin destanını okudum, senin des-
tanını yazacağım…’’

 Bayrak, ülkeler için bağımsızlık sembolüdür. Her 
milletin kendi yapısını, geçmişini simgeleyen bir 
bayrağı vardır. 

 Türk bayrağı kırmızı rengini bu vatan için canını 
vermiş şehitlerin kanından almıştır. Bu nedenle her 
ulusta olduğu gibi bizim ulusumuz için de bayrağı-
mız büyük bir manevi değer taşımaktadır.

 Bir ulusun bayrağı dalgalandıkça, o ulusun bağım-
sız olduğu anlaşılır. Bayrak her toplum için bağım-
sızlığın sembolüdür. Bu nedenle bayrağa saygı ve 
sevgi gösterilmelidir.

 29 Mayıs 1936 tarih ve 2994 sayılı Kanunla Türk 
Bayrağı’nın şekli ve ölçüleri kesin bir şekilde tespit 
edilerek, 28 Temmuz 1937 tarih ve 2/7175 sayılı Ka-
rarnameye ilişik 45 maddelik bir tüzük ile de Türk 
Bayrağı’nın kullanılışı kural altına alınmıştır.

  Bayrağımız Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin, 
Türk Milletinin onurunu temsil ettiğinden onu koru-
mak her Türk’ün vazifesidir. 

 Dolayısıyla Türk bayrağı sökük, yırtık, kirli bir 
hâlde bırakılmaz ve kullanılmaz; oturulacak veya ba-
sılacak bir yere serilmez. Bayraktan örtü, perde vs. 
yapılmaz.

 Vatan topraklarında, yurt dışı temsilciliklerimiz-
de dalgalanan Türk bayrağını, milletimizin gözbebe-
ği gibi korumaları, subay ve erlerimizin Türk sanca-
ğını canından aziz bilerek, son erine kadar şehit ol-
madıkça düşmana bırakmayacağına dair ant içmele-
ri; gerektiğinde uğrunda hayatlarını seve, seve feda 
etmeleri; bayrağımıza, sancağımıza olan bağlılığımı-
zın paha biçilmezliğinin kanıtıdır.

  Türk insanının, Türk Milletinin bayrağımıza olan 

 NEDİR BU BAYRAK SEVGİMİZ?
 BİTMEYEN BU SEVDAMIZ NEDENDİR?

Atilla ÇİLİNGİR*
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sevgi ve özleminin en saf duygularla yaşandığı yer 
yurt dışıdır. Yurt dışında, gurbet ellerde yaşayan va-
tandaşlarımızın bayrağımıza olan sevgilerini her ze-
min ve zamanda en bariz şekilde ifade ettiklerini gö-
rebiliriz.

 Dış ülkelere yerleşmiş, kendisini Büyük Türk Ulu-
sunun ayrılmaz bir parçası olarak hisseden vatandaş-
larımızın evlerinde, iş yerlerinde, arabalarında kesin-
likle bayrağımız bulunmaktadır. 

 Hatta kimi vatandaşlarımız; bize göre abartılı olsa 
da, araçlarının arka camlarını örtecek şekilde, ya da 
arabaya, ay yıldızlı bayrağımızı boyayarak, bayrak 
sevgisini göstermektedirler. 

 Asıl vatanımızda bayrağımıza saygısızlık yapanla-
rı unutmak mümkün müdür?

Çok değil birkaç yıl önce vatanımızın Güneydoğu-
sunda şanlı bayrağımızı gönderinden indirerek, ya-
kan, yırtan P.K.K teröristlerinin görüntüleri unutul-
muş değildir.

 Ülkemizin güneyinde Suriye sınırı ötesinde DEAŞ 
terör örgütü elemanlarının, kalpleri gibi simsiyah bez 
parçalarını, bayrak diye sınırımızın dibinde salladık-
ları unutulmuş mudur?

 Kimi zamanlar bazı ülkelerde göndere çekili bay-
raklarımıza el ve dil uzatılmasını, bu hainlikleri ya-
panları göz önünde bulundurduğumuzda; bu saygı-
sızlıkları, bu ihanetleri kabul etmek asla mümkün de-
ğildir.

  26 Şubat 2017’de Kuzey Irak Kürt Bölgesel Yö-
netimi Başkanı Mesut Barzani’nin, yurdumuza geli-
şinde İstanbul Atatürk Hava Limanındaki karşılama 
töreninde; gönderinde nazlı, nazlı dalgalanan ay yıl-
dızlı bayrağımızın hemen yanına, ‘Kürt Bölgesel Yö-
netimini’ temsilen Kürt bayrağının asılması da;  en 
başta şehit ailelerimizi ve o bayrağı canından aziz bi-
len her yurttaşımızı yürekten yaralamıştır. 

 Bütün bu yaşananlar, asla kabul edilecek davranış-
lar olamamasına rağmen, ne yazık ki her birisi yaşan-
mış bir gerçektir.

 Ama unutulmamalıdır ki, bayrağımızla ilgili özel-
likle son dönemde yaşanan tüm olumsuzluklar; za-
man defterine kaydedilmiştir. 

 Tarihin unutmaz hafızası bayrağımıza karşı yapı-
lan bu ayıpları, mutlaka sorgulayacak; bunu yapan-
lar, böylesi bir ortama neden olanlar hakkındaki ka-
rarı,  gelecek kuşaklarla birlikte verecektir. 

  Yine Türk insanının şanlı bayrağımıza olan 
sevgisini gösteren, 1974 Kıbrıs savaşlarında yaşa-
dığım bir olayı anlatmadan geçemeyeceğim:

 “Tarih 19 Temmuz 1974…
Yer: Mersin, Ovacık…
Kıbrıs adasında devam eden savaş ortamı artık bizi 

tamamen içine çekmiş, yaşamla savaş arasında ade-
ta bir ölüm- kalım koridoru oluşmuştu!

 Adaya hareket etmeye saatler kalmıştı…
 Güneşin batışına birkaç saat vardı. Emir, komuta-

ma verilmiş Mehmetçiklerim; bulunduğumuz bölge-
de dinlemeye geçmişlerdi. 

 Kimleri anlaşılan o ki kendi aralarında sohbet 
edip, dertleşiyorlar, kimileri de sevdiklerinin düşüne 
dalmışlardı…

 Her zaman yaptığım gibi oturduğum yerden kalk-
tım, aralarında yürümeye, onların sohbetine ben de 
ortak olmaya başladım.

 Öyle ya, birkaç saat sonra onlarla birlikte savaş 
denen canavarla boğuşmaya, omuz omuza savaşma-
ya gidecektik. Onların neler hissettiklerini, neler dü-
şündüklerini bilmek istiyordum…

 Ben 26 yaşında, onlar ise henüz 20 yaşındaydılar. 
Aramızda 5-6 yaş fark olsa da ben onların hem ağa-
beyi, gerektiğinde hem babası, hem de en çok güven-
dikleri kişiydim, komutanlarıydım.

 Hatırlarını, düşüncelerini, nasıl olduklarını sora-
rak, moral güçlerini öğrenmeye başladım…

 Hepsi tok sesle sorularımı yanıtlıyor, morallerinin 
çok yüksek olduğunu, bir an önce Kıbrıs’a giderek, 
oradaki soydaşlarımızı kurtarmaktan başka bir istek-
leri olmadığını söylüyorlardı.

 O yer ve zaman kesitinde yaşadıklarım, gördükle-
rim; Türk askerinin, Mehmetçiğin en önemli hasleti 
olan; ‘vatanına, vazifesine olan sadakatini, komuta-
nına olan bağlılığını ama en çok da muharebe saha-
sındaki cesaretini’ bir kez daha kanıtlıyor, bu özellik-
leri tarih sayfalarında bir kez daha yerini alıyordu.

 O yiğit askerlerimle sohbet ede, ede aralarında 
dolaşırken; gözüm bir Mehmetçiğime ilişti! Onu ilk 
anda tanıyamamıştım! 

 Mehmetçiğin yanına yanaştım, biraz çelimsizdi 
ama yiğit bir duruşu vardı. 

 Merhaba asker, seni daha önce gördüm mü, hiç ko-
nuştum mu seninle? Diye sordum.

‘’Hayır, komutanım. Ben dün akşam bölüğünüze 
katıldım, ağır havan ileri gözetleyicisiyim.’’Cevabını 
verdi.

 (Doğruydu, kritik personel eksikliğimiz yurdumu-
zun diğer birliklerinden gelen Mehmetçiklerimizle 
tamamlamıştı.  Bu askerim de dün akşam bölüğüme 
gelenler askerlerden birisi idi. Gece yarısı gelmişler-
di bölüğüme. Onları kısa bir süreliğine de olsa gör-
müştüm ama o an birden hatırlayamamıştım…)

 Bölüğüme hoş geldin asker, görevinin ne kadar 
önemli olduğunu biliyor musun diye sordum?
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 ‘’Bilmez miyim komutanım, aha bu ağır havanla-
rın her bir mermisini Rumların tepesine ben indire-
ceğim, benim vereceğim koordinatlarla, bu mermiler 
onlara gününü, gösterecek’’ demişti.

 Aferin sana asker dedim, tam yanından uzaklaşa-
caktım ki, istirahat anında asker giysilerinin üzeri-
ne çıkarttıkları için Temmuz sıcağında bronzlaşmış 
sol kolunun üzerine çizilmiş ay yıldızlı bayrağımızı 
gördüm.

Çok şaşırdım!
Neden bayrağımızı sol kolunun pazısına çizdin, bir 

de kırmızıya boyamışsın? 
Bu nedir oğlum diye sordum?
 Mehmetçik, bir an ne diyeceğini bilemedi!
 Ama kısa bir duraklamadan sonra öyle bir yanıt 

vermişti ki! 
 Türk insanının bayrak sevgisi, ay yıldızlı al bayra-

ğımıza olan sevdası, ancak böyle anlatılabilirdi:
 “Komutanım, o benim gururum, şanım. Şehit 

olduğumda koluma kazıdığım al bayrağımın al-
tında ölmek istedim. Onun için ben de bayrağımı-
zı kırmızı tükenmez kalemle koluma çizdim. Al-
lah nasip ederse, kanımla da Kıbrıs topraklarına 
çizeceğim.’’ 

 Aldığım bu cevap karşısında öylesine duygulan-
mıştım ki; gözlerimden süzülen yaşlara mani olama-
dım…’’

 Mehmetçiği okumak değil yaşamak gerekiyordu.
 İşte o an; ne kadar büyük, ne kadar şanlı bir as-

kere komuta ettiğimi, savaş meydanlarının bu ye-
nilmez erinin kim, tarih sayfalarına kahramanlık-
larıyla şan veren Mehmetçiğin mayasının ne ka-
dar sağlam olduğunu daha iyi anlamıştım. 

Yıllar önce yaşadığım bu olay, günümüz 
Türkiye’sinde ifade edildiği gibi; bir ‘bayrak 
hikâyesi’ değildi!

Tam aksine, savaşa giden bir Türk insanının ru-
hundaki bayrak sevgisini anlatan gerçeğin ta ken-
disiydi.

 Türk’ün, Türk Milletinin tarih sayfalarına kazınan 
ay yıldızlı al bayrağımıza olan sevgisi, sevdası işte 
böyle bir şeydi…

*Em. Hv. Kd. Bnb.
Çevre ve Enerji Araştırmacısı

Behçet BAŞKENT*

Ben, vatanseverim, ülkeyi korumaktır görevim,
Tam bağımsız, özgür olmak benim asıl karakterim,
Medeniyetlerin üstüne çıkmaktır tek hedefim,
Ben, anti emperyal, devrimci Kemal gibi askerim.

Ben, halkçı cumhuriyet devrimine can koyarım,
Özgür üniter laik devlet, benim ilk eserim,
Hukukum hak, eşit yurttaş, türk ulusu kimliğim,
Ben, anti emperyal, devrimci Kemal gibi askerim.

Halkçı devletçi düzenim, benim kalkınma modelim,
Halkçı devrimcilik, ulusal birlik kabiliyetim,
Kinci siyasi islamı yıkacak, aydın milletim,
Ben, anti emperyal, devrimci Kemal gibi askerim.

BEN KİMİM?

*Em. Yb.
Kıbrıs Gazisi
www.atillacilingir.com
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TURİZMDE 2016 YILINDA 
NE BEKLEDİK, NE BULDUK?

2016 yılında, hepimizin bildiği gibi, ülkemizde ya-
şanan terör olayları Turizmi ciddi olarak vurmuştur.

Yaşanan ciddi düşüşlerde başta ekonomi olmak 
üzere, 2016 yılı büyümesine de engel oldu. Eğer bı 
şok olaylar yaşanmasaydı, Türkiye %3 yerine %4 bü-
yüyebileceği yetkililerce de açıklanmıştır.

Türkiye’nin petrolü turisttir. Bu gün turist başına 
gelirimiz 800 $ dır.

2016 yılında gelen turist sayısı, bir yıl öncesine 
göre neredeyse yarı, yarıya düşmüştür. Turizm çok 
kırılgandır. Yaşanan en küçük bir olay bile turizmi 
yakından etkiler.

Yıllardır, turizmin beşiği olduğuna inandığımız 
yerlerden biri olan BODRUM, Turist yokluğundan, 
hava limanı dış hatları geçici olarak kapatılmıştır.

En temiz denize sahip olmamıza, 2000.000 yetiş-
miş elemanı, yüksek kalite ve hizmeti sunan Türk tu-
rizmi maalesef 2016 yılında müşterilerini İspanya’ya 
kaptırmıştır.

Buna ilave olarak, özellikle Akdeniz çanağı ülke-
leri (İspanya, İtalya, Fransa, Yunanistan ve Mısır) 
Türkiye’nin güvenli bir yer olmadığı yönünde algı 
operasyonu yürüttüler. Bu yüzden az sayıda gelen tu-
riste otelden dışarı çıkamaz olmuştur.

Ayrıca; son 10 yılda, turizm açısından hata üstüne 
hata yaptık. Turizm sektörü, bu güne kadar doğabi-
lecek krizlere kendini hiç hazırlamadı. Hep bu düze-
nin böyle gideceği düşünüldü. Geçmiş yıllarda, yıl-
dızlı oteller yerli turistin gelmesine bile sıcak bak-
mıyordu.

2016 yılında, Turizmde yaşanan asıl sıkıntılardan 
biride, kayıpların bankacılık ve finans sektörüne in-
mesidir.

Banka sisteminin, Turizm sektörüne açmış olduğu 
kredilerden kaynaklanan risk 17,5 milyon $’ı bulmuş 
idi. Bu kredilerin büyük bir bölümü de kısa ve orta 
vadeli idi. Bankacılık açısından oldukça çok bir yıl 
oldu.

Yine geçen yıl, bazı yıldızlı oteller kapılarını hiç 

açmadılar. Bazıları da otellerini 
satışa çıkardılar.

2016 yılı içerisinde az sayıda 
gelen turisti ise güvenlik nede-
niyle otellerinden dışarı çıkma-
dılar. Buna bağlı olarak harca-
dıkları para da çok azaldı.

Spor turizminde %70 lere varan bir düşüş olmuştur. 
Terör yönünden özellikle futbol takımlarının kamp 
yaptığı Antalya ve çevresinde ciddi iptaller olmuştur. 
Futbol ve Golf turizmi her zaman, normal gezi için 
gelen turistin harcadığı dövizin iki katını harcamak-
tadır.  Maalesef geçen dönemde, bu gelirleri de kay-
betmiş olduk.

Barış, huzur ve güvenin olmadığı yere, ne kadar 
güzel değerlere sahip olsak da turist gelmiyor.

2016 yılında, yaşanan terör ve siyasi olaylar turiz-
mi çok etkiledi, özellikle yıl içerisinde Rusya ile ya-
şanan uçak düşürme olayı, Türkiye’yi hem turizm ve 
hem de ekonomi alanında çok zora soktu. Rusya’ya 
yapılan yaş sebze ve meyve ürünleri üreticinin elin-
de kaldı. İki devlet arasındaki sıkıntıların, zaman içe-
risinde normalleştirmeye çalışırsa da gerek turizm ve 
gerekse ekonomi alanındaki kayıplarımız çok büyük 
oldu. İki devlet arasındaki gerginlik diplomasi yolu 
ile tam giderilmiş iken bu defa Rusya büyükelçisi-
nin bir hainin suikastına uğraması, düzelmeye yüz tu-
tan ilişkilerimizi yeniden zora soktu. Dünya basının-
da, yaşanan olay birinci haber olarak yer aldı. Hatta 
Rusya bu olayı BM toplantısına taşıyacağını açıkla-
dı. Şimdilerde, sağduyunun hakim olarak, tekrar eski 
günlere dönülmesi için büyük çaba sarf edilmektedir.

Yaşanan olaylar nedeniyle Türk Turizmi 2016 yı-
lında türbülansa girdi. Ekonomimizin Lokomoti-
fi olan turizmi tekrar eski günlere kavuşturmak için 
milletçe her türlü çabayı sarf etmeliyiz. Turizm-
den gelen geliri çok seviyorsak, turisti de çok sev-
memiz lazım.”Turist döviz getirir ama ahlak götü-
rür”, anlayışı asla geçerli değildir. Unutmayalım ki 
Türkiye’nin Lokomotifi turisttir. 2017 yılında hem 

Sami ERSOY*
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doğuya, hem batıya ve hemde iç turizme hız verme-
liyiz. Geçmiş iki yılda kaybettiğimiz müşterileri tek-
rar kazanmanın yollarını aramakta çok aceleci olma-
lıyız. Aksi takdirde yaşanan sıkıntılar gelecek yıla da 
sarkması kaçınılmaz olacaktır.

Unutmayalım ki, Türkiye’nin üç tarafı denizle çev-
rili ama beş tarafı da dost olmayan ülkelerle çevri-
lidir. Çok akılcı davranarak kaybettiklerimizi tekrar 
kazanmalıyız.

TURİZME ETKİLİ OLAN DİĞER ETKENLER;

Bütün bu yaşanan olayların yanı sıra, iç sorunları-
mızda, başta ekonomi ve buna bağlı olarak da Turiz-
mi yakından ilgilendirmektedir. Bu gelişmelerin baş-
lıcaları,

- Doların aşırı artış göstermesi,

- ÖTV artışları,

- Yürürlüğe giren fiyat artışları,

- Yaşanan artan işsizlik oranları,

- Yaşanan OHAL süreci,

- Yaşanan Anayaşa değişim tartışmaları,

- 3 milyonu aşan Suriyeli’nin gelişi ve gelecekteki 
konumlarının belirsizliği, piyasaları ciddi olarak en-
dişelendirmektedir.

Bütün bu negetif düşüncelere ilave olarak;

- Yarım asırdır, Türkiye için hayal olan AB’ye giriş 
de, büyük bir ölçüde bitirilme noktasına gelinmiştir. 

YAŞANAN BU OLAYLAR, 2017 YILINI 

NASIL ETKİLEYECEK?

2016 yılı Turuzm açışından çok zor bir yıl oldu. 
Gerekli tedbirler acil olarak alınmazsa 2017 yılında 
da aynı sıkıntıları yaşamamız kaçınılmaz olacaktır.

Dileriz ki, geçen dönem yaşadığımız sıkıntılar 
yeni bir geleceğinde başlangıcı olur. Yapı olarak 
çok önemli avantajlara sahip bir ülkeyiz.Her şeyden 
önce, gelen turistlerin dört mevsimi bir arada yaşa-
ması mümkün olabilmektedir.

Yeni dönemde;

- Kaybettiğimiz müşterilerimizi tekrar Türkiye’ye 

getirmek için büyük çaba sarfetmeliyiz. Rehberlere 
ve acentelere iş düşmekteyiz.

- Barı, huzur ve güveni sağlamalıyız.

- Türkiye’nin güvenli bir bölge olduğunu, gelip ra-
hatça tatil yapabilecekleri imajını dünyaya yeniden 
yaymalıyız.

- Turizm sadece Rus turistlerin gelmesi ile kazanıl-
mayacağının bilinci içerisinde olarak, Turizme katkı 
sağlayacak diğer islam ülkeleri ve Çin ile yeni bağ-
lantıların yapılması sağlanmalıdır.

- Spor Turizmini tekrar eski günlerine kavuşturma-
lıyız.

- Her dönem sağlık turizmi daima öncelik kazan-
mıştır. 2017 yılında da bu sektöre çok büyük önem 
verilmelidir.

- Dış fuarlarda, Türkiye’yi en iyi şekilde tanıtma-
lıyız.

- 9 ar günlük tatiller her ne kadar iç turizmin can-
landırılmasında faydalı görülse de, esnafın kaybına 
da çok dikkat etmeliyiz.

Sonuç olarak; 2017’da turizm ve ekonomide kay-
bettiklerimizi tekrar kazanmak için milletçe ve 
200.000 turizm çalışanımızla seferber olmalıyız.

Turiste değer vermek, özen göstermek, ona kıymet-
li olduğunu hissettirmek bir kültürdür. Turizmde uza-
ğı görmek, her zaman beraberinde başarıyı getiri.

Unutmayalım ki, turizmin başarısı için aynı menzi-
le giden devletler arasında yaşanan büyük bir kavga-
dır. Üretmeden, tüketim olmaz.

AB ile bozulan ilişkilerimizi kısa sürede tekrar ra-
yına oturtmanın çarelerini aramalıyız. 

Unutmayalım ki, Türkiye’ye gelen turistlerin çok 
büyük bir kısmı AB’ye üye devletlerden gelmekte-
dir. Zaten Türkiye olarak bizler AB’de misafir değil 
ev sahibiyiz.

Önümüze çıkan karabulutları en az zararla atlatma-
nın yollarını bulmalıyız.

* Em. Hv. Yb.
TESUD Karşıyaka Şb. Üyesi
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Kederli ailelerine ve arkadaşlarına başsağlığı diler, 
hizmetlerini saygı ile anarız.

 TESUD Genel Merkezi

ARAMIZDAN AYRILANLAR

Rıza UÇAK
Em. Hv. Yer. Alb. (1959-114)
Kadıköy Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 26/12/2016
Adres:Bostancı Mah. Tayyareci 
Resmi Sok. Akdemir Apt. No:13/4 
Kadıköy-İSTANBUL

Niyazi HÜROĞLU
Em. Tnk. Kd. Alb. (1947-54)
Şişli Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 29/11/2016
Adres: Konaklar Mah. İzzettin 
Aksalur Cad. Ladin Sok. 8. Blok 
D:3 Y.Levent-İSTANBUL
Tel : (0532) 272 51 21

Sahure ERKAL
Subay Eşi
Kadıköy Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 23/10/2016
Adres: Bostancı Mah. Bağdat Cad. 
Tan Apt. No:520 D:10 
Kadıköy/İSTANBUL

Halide MİDİLLİ
Subay Eşi
Kadıköy Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 13/12/2016
Adres: Bostancı Mah. Mersin Sok. 
Sevgili Sit. B Blok No:11/4 
Kadıköy-İSTANBUL

Nurten ÖZKAN
Subay Eşi
Kadıköy Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 12/02/2016
Adres: TSK Çamlıca Özel Bakımevi 
Acıbadem Mah. Çilekli Sok. 
Üsküdar-İSTANBUL

Seher DEMİRKAYNAK
Subay Eşi
Kadıköy Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 12/02/2016
Adres: Altıntepe Mah. Ortayol 
Sok. Azel Apt. B Blok No:29 D:19 
Maltepe-İSTANBUL

Ahmet Rüştü DENGİ
Em.Tbp. Alb. (1950-2)
Kadıköy Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 01/10/2016
Adres: Bostancı Mah. Levent Sok. 
Denzi Apt. No:19/18 
Kadıköy-İSTANBUL

Nevzat HAYMANA
Onursal (Fahri) Üye
Şişli Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 12/10/2016
Adres: İstinye Şehit Halil İbrahim Cad. 
No:46/3 Sarıyer İstinye-İSTANBUL
Tel: (0535) 728 51 75

İsmail Hakkı ŞENER
Em. P.  Alb. (1949-8)
Şişli Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 18/10/2016
Adres: Oyak Sit. No:44/9 
Y.Levent-İSTANBUL
Tel: (0532) 666 16 61

Yılmaz YARDIMCI
Em. Alb. (1957-15)
R. Paşa Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 29/09/2016
Adres:Kocayol Cad. Atılım Sit. A 
Blok C.36 Bostancı-İSTANBUL
Tel: (0216) 384 73 68

RESİM YOK
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Mehmet TERBİYECİ
Em. Tnk. Bnb. (1957-3)
Pendik Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:10/01/2017
Adres: Ankara Cad. Baydar Apt. 
A-21/7 Pendik-İSTANBUL
Tel: (0216) 354 12 58

Asiye Halime ÖZEL

Subay Eşi

Beşiktaş Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:12/01/2017
Adres: Vefa Bey Sok. Elal Apt. No:8/7 
Gayrettepe-İSTANBUL
Tel: (0532) 735 43 22

Celalettin YÜKSEL

Em. Tnk. Kd. Alb. (1947-9)

Karşıyaka Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:12/01/2017
Adres: 1819 Sok. No:6/6 
Karşıyaka-İZMİR
Tel: (0232) 336 92 71

Hikmet KABASAKAL
Em. Hv. Mu. Alb. (1950-154)
Kadıköy Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:13/01/2017
Adres: Caddebostan Mah. 
Ömerpaşa Sok. Neşe Apt. No:9/3 
Kadıköy-İSTANBUL

Rahmi AVANOĞLU

Em. Yük. Müh. Kd. Alb. (1950-2)

Konak Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 17/01/2017
Adres: 96 Sok. No:51/15 
Göztepe Konak-İZMİR
Tel: (0232) 414 69 89

Nezahat SEVİN
Subay Eşi
Kadıköy Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:15/01/2017
Adres: Suadiye Mah. Kaptan Arif 
Sok. Kazım Erdem Apt. No:50/17 
Kadıköy-İSTANBUL
Tel: (0532) 356 38 04

H.İbrahim İNAN

Em. Top.  Alb. (1952-23)

Konak Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:04/01/2017
Adres:Oyak Sit. A/1 Blok D:17 
Fahrettinaltay Karabağlar-İZMİR
Tel: (0232) 246 02 38

Tufan Ziya KAYPAKOĞLU
Em.Top. Alb. (1955-56)
Kadıköy Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:01/01/2017
Adres:Soğuksu Mah. Fatih Cad. 
Gazel Sok. No:9 Maşukiye 
Kartepe-KOCAELİ
Tel: (0535) 641 03 06

Ali Avni ERDEM
Em. Lv. Alb. (1944/46)
Şişli Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 31/12/2016
Adres: Barış Mah. Fidangör Cad. 
Yeni Özgür Kent Apt. No:28/32 
Beylikdüzü-İSTANBUL
Tel: (0533) 221 09 35

İlhan ÇİLOĞLU
Em. P. Alb.  (1951-89)
R.Paşa Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:06/01/2017
Adres: Kızıltoprak Bağdat Cad. 
No:27/8 Kadıköy-İSTANBUL

Tel: (0544) 638 61 29

M.Şerafettin ÇAĞLAYAN

Em. Bnb. (1944-3)

Şişli Şb. Üyesi

Vefat Tarihi:07/01/2016

Adres: Cumhuriyet Cad. Işık Apt. 
No:153/7 Harbiye-İSTANBUL

İbrahim Gürcan DİRANCI
Em. Plt. Kur. Yb. (1981-172)
Konak Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 16/01/2017
Adres: Sümer Mah. Denizatı Sit. 
43/57 Zeytinburnu-İSTANBUL
Tel: (0532) 799 45 38
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Celal ULUÇ
Em. Dz. Güv. Alb. (1946-2058)
Şişli Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:29/01/2017
Adres:Ayazağa Oyak Sit. 16 B Blok 
D:14 Maslak 
Sarıyer-İSTANBUL
Tel: (0532) 477 36 17

Ali İhsan YARGIÇ

Em. Tnk. Kd. Alb. (1965-102)

Çankaya Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:31/01/2017
Adres: Çiğdem Mah. 1657. Sok. 
No:4/22 Çankaya-ANKARA
Tel: (0537) 768 60 39

Muammer ALPSOY
Em. P. Alb. (1954-39)
Kadıköy Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:31/01/2017
Adres: Erenköy Mah. Ethemefendi 
Cad. No:18/26 Kadıköy-İSTANBUL
Tel: (0532) 457 97 02

Nihal EREN
Subay Eşi
Konak Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 17/02/2017
Adres: İnönü Cad. No:602 Cad. 
Konak-İZMİR
Tel: (0533) 435 08 50

Hilmi ÇİĞDEMTEKİN

Em. P. Alb. (1951-131)

Şişli Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 09/02/2017
Adres: Oyak Sit. 44. Blok D:6 
Yenilevent Beşiktaş-İSTANBUL
Tel: (0532) 486 29 46

Ahmet SOYLU
Em. P. Alb. (1943-52)
Üsküdar Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:09/02/2017
Adres:Prof. Hıfzı Özcan Cad. 
Yazarlar Sit. A Blok D:6 
Bakkalköy-ATAŞEHİR
Tel: (0532) 522 44 83

Rüştü ÖZKESKİNLER
Em. Öğ. Alb. (1949-6)
Şişli Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:06/02/2017
Adres:Dereboyu Cad. Kıvanç Sok. 
Ekerler Sit. B-1 Blok D:5 Ortaköy 
Beşiktaş-İSTANBUL
Tel: (0532) 225 69 19

Mehmet YÖNTEM
Em.P. Alb.  (1943-105)
Kadıköy Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:18/01/2017
Adres: Göztepe Mah. Avcı Sok. 
Güneysu Apt. No:34/5 
Kadıköy-İSTANBUL

Mehmet Kasım HONDU
Em. Mly. Kd. Alb. (1956-5)
Çankaya Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 18/01/2017
Adres: Sümer Sok. Konutkent Sit. 
1 F-4 Blok D:13 
Çankaya-ANKARA
Tel: (0532) 452 06 01

Osman Zeki KÖSEOĞLU

Em. P. Alb. (1951-172) 

Kadıköy Şb. Üyesi

Vefat Tarihi:20/01/2017

Adres: Göztepe Mah. Hattat Bahttin 
Sok. No:1/10 Kadıköy-İSTANBUL

Peruze GÜLEÇ

Subay Eşi
Kadıköy Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:22/01/2017
Adres: Feneryolu Mah. Mustafa 
Mazharbey Sok. Reşat Apt. No:24/4 
Kadıköy-İSTANBUL

A. Hulusi SAYGON
Em. Hv. Yer. Alb. (1953-176)
Karşıyaka Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 13/02/2017
Adres: 1873 Sok. No:41/E Kat:2 D:5 
Karşıyaka-İZMİR
Tel: (0530) 383 39 88

RESİM YOK
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M. Emin VAROL

Em.Top. Alb. (1949-38)

Çankaya Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:25/02/2017
Adres:Güniz Sok. No:20/7 
Kavaklıdere-ANKARA
Tel: (0312) 427 13 18

Ömer Naim KÖKSAL

Em. Top. Kd. Alb. (1950-16)

Çankaya Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:27/02/2017
Adres: Kıbrıs Cad. Samur Sok. No:5/11 
Kurtuluş-ANKARA
Tel: (0312) 431 84 04

Ahmet ÖLÇER

Em. Hv. Plt. Kd. Alb. (1946-38)

Konak Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:27/02/2017
Adres: Mithatpaşa Cad. 860/13 
Konak-İZMİR
Tel: (0232) 231 33 91

Nadir GÜVENÇ

Em. P. Yb. (1957-34)

Marmaris Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 12/03/2017
Adres: Metin Sit. C Blok No:95 
Siteler Marmaris-MUĞLA
Tel: (0532) 683 55 02

Uluer Kemal ENGİN
Em. P. Kur. Alb. (1949-26)
Çankaya Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:09/03/2017
Adres:7. Cad. No:70 B-12 
Bahçelievler-ANKARA
Tel: (0312) 223 28 31

Bahise DALKILIÇ
Em. Hv. Alb. 
Eskişehir Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:02/03/2017
Adres:Akarbaşı Mah. Şehit Yzb. 
Tuncel Güngör Cad. No:34/ 13 
ESKİŞEHİR
Tel: (0222) 239 83 95

Alaettin YURCU
Em.Dz. Yb. (1960-2870)
Kadıköy Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:19/02/2017
Adres: Bahçeşehir 2. Kısım Boğazköy 
Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı 12. 
Cad. No:12/6 
Büyükçekmece-İSTANBUL
Tel: (0537) 741 36 90

Mustafa ARSLANOĞLU
Em. Lv. Bnb. (1944-9)
Şişli Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:19/02/2017
Adres: Emekli Subay Evleri No:69/3 
Esentepe Şişli-İSTANBUL
Tel: (0535) 540 59 66

Osman TÜRKOĞUZ

Em. J. Kd. Alb. (1953-8)

Konak Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:22/02/2017
Adres: Oyak Sit. A/2 Blok 
No:68/13 F. Altay-İZMİR
Tel: (0533) 356 19 45

Muzaffer ONAR

Em. İs. Kd. Alb. (1949-34)
Eskişehir Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:23/02/2017
Adres: Mustafa Kemal Atatürk Cad. 
No:168/8 Tepebaşı-ESKİŞEHİR
Tel: (0222) 233 03 80

RESİM YOK

Naci ŞEKEREFELİ
Em.Tümg. (1949-44)
Eskişehir Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 16/03/2017
Adres: Vişnelik Mah. Taşköprü 
Cad. No:30/8 ESKİŞEHİR
Tel: (0222) 226 12 14

Hasan ŞANLI
Em. Per. Kd. Alb. (1956-11)
Eskişehir Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 14/03/2017
Adres: Deliltaş Mah. İkieylül Cad. 
Erdem Apt. No:11/5 ESKİŞEHİR
Tel: (0222) 233 93 54
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İrfan TETİK

Em.Hv. Kd. Alb. (1949-17)
Eskişehir Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:21/03/2017
Adres:Cumhuriyet Mah. Cengiz  
Topel Cad. No:32/19 ESKİŞEHİR
Tel: (0222) 221 79 12

Abdülkadir ERTAN

Em. Ulş. Alb. (1961-19)

Yıldız Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:22/03/2017
Adres: Oyak Sit. 11. Giriş No:9 
Çankaya-ANKARA
Tel: (0532) 646 91 28

Mustafa Şinasi KORKMAZ
Em. P. Kd. Alb. (1949-77)
Çankaya Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:31/03/2017
Adres: TSK Bilkent Özel Bakımevi 
Merkezi Beytepe Lodumlu Cad. 
Üniversiteler Mah. 
Çankaya-ANKARA
Tel: (0534) 891 32 99

İlhan DURUPINAR

Em. Mu. Kd. Alb. (1947-2)

Çankaya Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 23/04/2017
Adres: Bizimkent Sit. B-301 Blok 
D:16 Beylükdüzü-İSTANBUL
Tel: (0532) 616 31 80

Hilmi TURGUT
Em. Mu. Alb. (1937-8)
Çankaya Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:18/04/2017
Adres:4. Cad. 163/13 
Bahçelievler-ANKARA
Tel: (0312) 223 05 39

Abdullah ÖKSÜZ

Em. Hv. Tbp. Alb. (1975-11)

Eskişehir Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:12/02/2017
Adres:İsmet İnönü Cad. No:20/1 
Eskişehir
Tel: (0222) 233 49 70

İsmet Metin LEBLEBİCİ

Em.Yük. Müh. Bnb.(1957-10)

R.Paşa Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:26/05/2016
Adres: Başak Sok. Altın Apt. No:4/2 
Gayrettepe/İSTANBUL
Tel: (0532) 273 91 63

Nevzat BÖLÜGİRAY

Em. Korg. (1944-154)

Çankaya Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 19/03/2017
Adres: 47. Sok. No:37/5 
Bahçelievler-ANKARA
Tel: (0532) 212 65 46

Ekrem DİNÇ
Em. Tümg. (1951-17)
R.Paşa Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:08/12/2016
Adres: Göztepe Hattat Bahattin 
Sok. Ceylan Apt. No:13/7 
Kadıköy-İSTANBUL
Tel: (0532) 216 24 70

Fikret ÜSTÜNDAĞ
Em. P. Kd. Alb. (1967-203)
Eskişehir Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:21/03/2017
Adres: Göztepe Mah. Kanalbaşı 
Sok. No:25/5 Park Apt. 
ESKİŞEHİR
Tel: (0222) 229 25 67
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