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Değerli “BİRLİK” Okurları;

Son Birlik Dergisinin basımı ve yayımından bu 

yana ülkemizde ve dünyada önemli gelişmeler oldu 

ve olmaya devam etmektedir.

Bu gelişmelerin Türkiye için, Türk Silahlı Kuvvet-

leri (TSK) için en önemlisi terörle mücadeledeki ge-

lişmelerdir. Özellikle Suriye ve Irak’ta PYD’nin, do-

layısıyla PKK’nın müttefik gibi görünen ülkeler ta-

rafından desteklenmesi, yurt içinde de terörü tetikle-

mektedir.

Ancak; TSK Yüce Türk Milletinin desteğiyle, bü-

tün olumsuzluklara rağmen; şehitler vererek mü-

cadelesinde başarıya ulaşmaktadır. Bir taraftan ça-

tışmada şehit düşenlere üzülürken,  31 Mayıs’ta 

Şırnak’ta meydana gelen helikopter kazası ayrı bir 

üzüntü yaratmıştır.

Helikopter kazasında şehit olan Tümg. Aydoğan 

AYDIN’ı anarken 1990’lı yıllardan beri terörle mü-

cadelesini özetleyen “HANKE’YE AĞIT” şiirini bu-

raya aktarmadan geçmek mümkün değildir.

HANKE’YE AĞIT

“Doksan kişiydik biz o gün

Aç, susuz, uykusuz

Nasır tutmuş ayaklarla

Yürüyorduk kaygusuz

Sis, çamur, kanla, terle

Üzerindeydik bulutların

Ayrım Hanke Yaylası’nda

Yeşerirken umutlarım

Soğuk namlular elimizde

Yürüyorken dağlara

Şehitlerden selam geldi

Savaşan tüm sağlara

Uzaklarım yakınlaştı

İnancımla, davamla

Uyan Hanke geliyorum

Heybetimle, havamla.”

           1992

   Aydoğan AYDIN

      Topçu Ütğm.

Erdoğan KARAKUŞ
Em. Hv. Korgeneral
TESUD Genel Başkanı
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Bir diğer şehit, yiğit Türk kadınlarının temsilcisi 

Yarbay Songül YAKUT’tu.

Balyoz kumpasının darbesini yemiş, ancak yılma-

mıştı Songül.

Beş çocuklu bir ailenin en küçüğü, son gülüydü. 

Henüz sekiz yaşındayken babasını kaybetmişti.

Dişinden tırnağından arttıran dar gelirli anacı-

ğının fedakarlıklarıyla, zorluklarla okumuş, Kara 

Harp Okulu’nu bitirmiş, jandarma teşkilatımızın 

tarihteki ilk kadın ilçe jandarma komutanı olmuş-

tu. Türkiye’nin iftihar vesilesi, pırıl pırıl, Atatürkçü, 

yurtsever bir subaydı.

TSK’ni mermi bile sıkmadan imha etmeyi amaç-

layan Balyoz kumpası onu da hedef almıştı. Balyoz 

kumpasının çökmesinden sonra davayı kazandığın-

da ona Ordu’ya dönmemesini söyleyen çok kişi var-

dı. Ancak o, herkese “Vatan için ölmek var, dönmek 

yok” diyordu. Öyle oldu.

Teröre şimdiye kadar 7000’in üzerinde asker şehit 

verdik. Ne anılar kaldı arkalarında.

Kimse endişelenmesin onların anılarını unutturma-

yacağız.

Bu karmaşık durumda, Hınçak, Taşnak Ermeni Te-

rör Örgütleri’nin de boş durmadığı bir ortamda bu-

lunmaktayız. Gerek sözde Ermeni Soykırımı iddi-

alarına karşı, gerekse Ermenilerin 1990’lı  yıllarda 

Azerbaycan’da yaptıkları soykırımla ilgili olarak, 

Talat Paşa Komitesiyle birlikte çalışmaktayız. Ta-

lat Paşa Komitesi’nin başta başkanı, kıymetli arka-

daşım Em. Tümg. Ali ERDİNÇ olmak üzere, bütün 

emek verenleri kutluyorum. Öte yandan dünya; Er-

meni terrör örgütlerinin çok yakın bir zaman önce, 

Azerbaycan’da iki yaşındaki kız çocuğu Zehra ile ni-

nesi Sabiha hanımı havan mermisiyle katletmesini 

gözlerini kapatarak izliyor.

Aynı şekilde; medeniyet denilen tek dişi kalmış ca-

navar, Dünya’da kendileri dışında bütün ülkeleri böl-

meye çalışırken, Kıbrıs’ta Türklerin her türlü hakla-

rını, hukuksuz bir şekilde ellerinden alarak onları, 

Türkiye’den Ada’ya gelen sudan bahisle; “Zehir içe-

riz, Türklerin Anadolu’dan getirdikleri suyu içme-

yiz” diyen Rumlarla birleştirmeye çalışıyorlar.

Bu konuda da rahmetli DENKTAŞ’ın ilkelerinin 

takipçisi, Kıbrıs Türk Kültür Derneği Genel Başka-

nı Em. Büyükelçi Ahmet Zeki BULUNÇ’a  ve  Ku-

zey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin korunması yönün-

de çaba gösteren diğer tüm dostlarımıza şükranları-

mızı sunuyoruz.

Saygı ve sevgilerimle.
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Bu makalede Sizlerle Yalnız Türk Hava Kuvvetleri-
nin değil , Silahlı Kuvvetlerimizin, hatta Yurdumuzun 
gurur kaynağı “ Türk Yıldızları ‘nın  öyküsünü anla-
tacağım … 

Akrobasi  hareketleri  ,   savaşlarda düşmana gale-
be çalmak için  pilotun  uçağına verdiği  kumandalar-
la düşmanına karşı hakimiyet kazanma  manevraları-
dır . Bu manevralar “ Dog Fight-  - it dalaşı  dediğimiz  
ölüm kalım mücadelesinde  yapılan tono , viril . ters 

uçuş , dalış , kayış vb . muharebe tekniklerini kapsar .Bu manevralara  harbe hazırlık döneminde “ Akrobasi 
“ denir . Bu hareketleri  topluca yapan ekiplere de “ akrotim “ denir …

1992 yılında kurulan Türk Akrotimi. Sekiz Süpersonik F-4 ve sekiz uçaktan oluşan Türk Yıldızlarının en 
büyük özelliklerinden biri de elektronik cihazlarla olduğu kadar da , elektronik cihaz kullanmadan bütün 
akrobasi hareketlerini kendi bedeni gücüyle gerçekleştirebilme yeteneğidir . Yurdumuzda gerek  resmi 
Bayramlarda  ve gerek  İllerden gelen istek üzerine “ Türk Yıldızları Yurt içinde  “ 1490  gösteri yapmış   ; 
Uluslar arası yarışma ve etkinliklerde  ise  28  gösteri sergilemiştir.  Özellikle Dünya Ülkeleri arasında rekabet 
yarışına  son zamanlarda  “Akrotim “ ‘lerin de rağbet gördüğüne tanık olmaktayız . Gerek her yıl düzenlenen 
“Havacılık Fuarlarında “ , gerek ülkeler arasında düzenlenen yarışmalarda “ Türk Yıldızları “ önde gelmekte-
dir . Örneğin en son Belçika da yapılan akrotim  gösterilerinde “ Türk Yıldızları “ birincilik kazanmıştır. Yu-
karıda verdiğim kısa bilgiden sonra , şimdi de Sizlere “ Türk Yıldızları “ ‘ nın gösterilerinden  bazı enstanta-
neler vererek,  “üstün yetenekli pilotlarımızın  “ akrobasi  yeteneklerine tanık olmanızı arzulamaktayım…

Üstün Yetenek , disiplin ve cesaret simgesi  Türk Yıldızları tırmanışta . Pilotlar gösteri boyunca  Uçakları-
nın kanatları arasındaki mesafeyi  bir metrede tutma başarını gösteriyorlar .

YURDUMUZUN GURUR KAYNAĞI 
“TÜRK YILDIZLARI” Erdoğan AKÜNAL*
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Türk Yıldızları  Bayrağımızın rengini Kırmızı – Beyazı gökyüzüne taşıyarak , daha yükseklerde  kademeli 
uçuş  yeteneklerini sergiliyorlar …

Dörtlü Tim kol uçuşu ile yükselirken , 
altından geçen ikili ise dörtlü kolun altın-
da  düz  uçış ile    olağanüstü bir koordinas-
yon ile  gökyüzünü Bayrağımızın renkle-
riyle şenlendiriyor...   Yüreğinde yurt sev-
gisi  , Ulusuna  adamış kendisini …

 

Senin için göklerdeyim Ulusum ; vatanıma 
kurban canım …

Gösterilerini tamamlayan   TÜRK 
YILDIZLARI  Üslerine dönerken  ve  
tirübündekiler  coşku içinde alkış tufanına 
tutuyorlar . 

TÜRK YILDIZLARI ‘ nin daha pek çok 
akrobasi yetenekleri var . Ancak   Ben  bu  
öyküyü istemeyerek sonlandırıyorum.

* Em. Hv. Kur. Alb.
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“Anne, ben yarın Anadolu’ya gidiyorum. Bura-
larda neler olacağı belli değil! SELANİK nasıl el-
den gittiyse buralarda öyle olabilir. Ben kurtarma-
ya çalışacağım. Ne elimden gelirse onu yapacağım. 
Fakat bu işte tehlike çoktur. Bu işi başarabilmem 
için, iç dirliği ile çalışmam gerek, beni kaygı ve ta-
sada bırakmayın. Giderken gözüm arkada kalma-
sın. Yurt için çalışırken sizden yana bir üzüntüye 
düşmek istemem. Hesapta ölmek, gidip gelmemek 
vardır. Bana hakkını helal et.”

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

Bugün, 19 Mayıs 1919’da büyük önder Atatürk’ün 
tarihi kentimiz Samsun’da başlattığı Türk Milletinin 
var olma savaşının 98’inci yıldönümü ATATÜRK’Ü 
ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI olarak bir 
kez daha gururla kutlamanın engin mutluluğu ve he-
yecanı içindeyiz.

19 Mayıs 1919, Türk Ulusunun tarihinde önemli bir 
yer işgal eder. Bu tarih, yok olmaya mahkûm edilmiş 
ve tarih sahifelerinden silinmek istenilmiş bir mille-
tin yeniden kurtuluşunun başlangıç tarihidir. Bu tarih 
Atatürk içinde önemli bir tarihti. Onun içindir ki, do-
ğum tarihi kesin olarak bilinmeyen Atatürk’e doğum 
günü sorulduğunda, “19 Mayıs” neden olmasın? de-
miştir. Bu da gösteriyor ki Ulu Önder, Karadeniz’in 
bu şirin şehri Samsun’a ilk adımı attığı tarihi Türk 
Ulusunun yeniden doğuşu gibi kendisinin de doğum 
günü kabul etmiştir. Samsun’lular bununla haklı ola-
rak iftihar edebilirler.

MUSTAFA KE-
MAL PAŞA´YA  
ANADOLU´DA NASIL 
BİR GÖREV VERİL-
MİŞTİ?  BU KONUDA 
KENDİSİ NE DÜŞÜNÜ-
YORDU

Mustafa Kemal´in 9. 
Ordu birlikleri müfettişli-
ğine atandığını bildiren 30 
Nisan 1919 tarih ve 67/5 
sayılı belgede  Mustafa Kemal´in görevleri şöyle ya-
zılmaktadır.

Anadolu´da kurulmuş bulunan komitelerin dağıtıl-
ması (Yani, YURDUN SAVUNMASINA YÖNELİK 
GİRİŞİMLERİN ÖNLENMESİ).

Doğu Karadeniz´de  “Rum Çeteleri”  ile  “Müslü-
man Halk“ arasında ortaya çıkan olayların giderilme-
si (Yani RUM ÇETELERİ´NE KARŞI KOYMANIN 
ÖNLENMESİ).

Oysa Mustafa Kemal, henüz Samsun yolunday-
ken, Bandırma Vapuru´nda yanındakilere: “Devrim-
den daha çok şey yapılacaktır. Çünkü Türkiye henüz 
mevcut değildir. O´nu dünyaya getirmek gerek”  de-
mektedir. O’nun Anadolu´ya gitme  tutkusunu, Ok-
tay Akbal, “Atatürk Yaşadı mı?” isimli kitabında yaz-
mış, izleyelim:

Mustafa Kemal Paşa, İstanbul’dan ayrılmadan 
önce her şeyi planlamış, küçük ayrıntılarına kadar 
her ihtimali hesaplanmıştı. Mustafa Kemal bugünle-
rini kendi kalemimden şöyle anlatır: “Bir gün İsmet 
Beyi Şişli´deki evime davet ettim. Bir zaman hoşbeş-
ten sonra, Şuradan bana bir Türkiye haritası bulup 
masaya açar mısın? Üzerinde konuşacağım..” Açtı 
ve ne yapacağımı sordu. Mesela dedim.  “Hiçbir sıfat 
ve selahiyet sahibi olmaksızın Anadolu´ya geçmek ve 
orada milleti uyandırarak, kurtulma çarelerini ara-
mak  için en müsait  bölge ve beni o bölgeye götüre-
cek en kolay yol hangisi olabilir İsmet? “ Yüzüme 

ULUSAL KURTULUŞ SAVAŞININ ÖZGÜRLÜK VE EGEMENLİK 
GÜNEŞİ 19 MAYIS 1919 SABAHI KAHRAMANLAR DİYARI 

SAMSUN’DA DOĞDU

Ali MARALCAN*



7     Birlik, Sayı : 216 • Nisan - Mayıs - Haziran 2017

baktı cevap verdi: ‘´Yollar çok, mıntıkalar çok” dedi. 
Mustafa Kemal sakin bir sesle “Samsun nasıl?” diye 
sorunca İsmet Paşa tekrar haritaya baktı. Ve bir süre 
inceledikten sonra şu cevabı verdi: “ Evet. En uygun 
yer orası.” Görüldüğü gibi daha İstanbul´dan çıkma-
dan günlerce önce Mustafa Kemal ne yapacağını bi-
liyordu. Amacı ulaşacağı yolları, çareleri tasarlamış-
tı. Kısacası 19 Mayıs 1919 günü Samsun´a ayak ba-
sışı rastgele bir şey değildi. Düşünülmüş, incelenmiş, 
planlanmış bir davranışın birinci adımıydı.

Atatürk, kendisine nasıl görev verildiğini 
Söylev´inde şöyle ifade eder: “Beni İstanbul´dan sü-
rüp, uzaklaştırmak, isteyenlerin bana bu geniş yet-
kiyi nasıl verdiklerine şaşabilirsiniz. Hemen söyle-
meliyim ki, onlar bana bu yetkiyi  bilerek ve anlaya-
rak vermediler. Yetkiye ilişkin yönergeyi de ben ken-
dim yazdırdım.” Ve devam eder: “Ben 1919 senesi 
Mayıs´ının 19´unda Samsun´a çıktığım gün elimde, 
maddi hiçbir kuvvet yoktu. Yalnız büyük Türk milleti-
nin asaletinden doğan ve benim vicdanımı dolduran, 
yüksek ve manevi bir kuvvet vardı. İşte ben bu ulusal 
kuvvete, bu Türk Milleti´ne güvenerek işe başladım.”

 Atatürk bir gün ansızın bizim eve geldi. Hareke-
tinden bir gün evvel idi. Bu hesaba göre, bize geli-
şi, İzmir’in işgal edildiği güne rastlıyor. Oturduk, ko-
nuştuk. Fakat henüz İzmir’in işgal edildiğini ne o bi-
liyor, ne ben biliyorum. Atatürk bana veda için uğ-
ramış. “Ben yarın gidiyorum. Zamanı gelince sana 
haber vereceğim, seni çağıracağım, sen de gelirsin” 
dedi. Aylardan beri devam eden siyasi çalışmalar ar-
tık sona ermiş, başka çare olmadığı için Anadolu’ya 
gitmeye karar vermişti. Şimdi yeni bir safha başlaya-
caktı. Atatürk ile İstanbul’da son görüşmemiz böy-
le oldu ve o ertesi gün geniş bir karargâhla ve büyük 
yetkilerle Samsun’a hareket etti.

Mustafa Kemal Paşa’nın İstanbul’dan ayrılırken 
yakın arkadaşlarına söylediği şu sözler bu bakımdan 
büyük önem taşımaktadır:

“Düşman süngüsü altında Milli birlik olamaz. An-
cak hür vatan topraklarında memleketin istiklali ve 
milletin hürriyeti için çalışılabilir. Bu gayeyi tahak-

kuk ettirmek üzere Anadolu’ya gidiyorum.“ 
KURTULUŞ  SAVAŞININ EN ÖNEMLİ AYA-

ĞI SAMSUN’A ÇIKIŞ

16 Mayıs 1915 günüydü. İstanbul’da Kız Kulesi 
açığında demirli bulunan ve hareketinden önce mu-
ayene edilmek üzere işgal kuvvetleri tarafından tev-
kif olunan Bandırma Vapuruna motorla gelen birisi 
kaptana, olanca süratiyle hemen hareket emrini ver-
di. “Karadeniz’e!”

Bu emri veren, ondan üç yıl üç ay sonra da ordula-
rının bütün kükreyişiyle hücum kumandası verecekti: 
“İlk Hedefiniz Akdeniz’dir. İleri!” Bir kahraman Ka-
radenizden Akdeniz’e yeni bir tarih yazıyordu. Kap-
tan bu suları tanımaz vapurunda pusulası bozuktur. 
Mustafa Kemal, 19 Mayıs 1919 sabahı saat 7’de ve 
puslu bir havada Samsun’a ayakbastı. O sırada Mus-
tafa Kemal 38 yaşındaydı. Samsun’da misafir kaldı-
ğı Mıntıka Palas Oteli şimdi yine yerindedir ve Mus-
tafa Kemal Müzesi’dir.

“Ben Samsun’u ve Samsun Halkını gördüğüm za-
man memlekete ve millete ait bütün tasavvurlarımın 
yerine getirilebilir olduğuna bir defa daha inandım.”
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MUSTAFA KEMAL PAŞA’YI SAMSUN’DA 
KARŞILAMA

Anadolu yanıyordu. Türklerin kırılmış onuru-
nu ve özgürlüğünü kurtarmak için Mustafa Kemal 
Samsun’a çıkıyordu. Ege, kanlı bir savaşın eşiğin-
deyken Mustafa Kemal Anadolu topraklarına ulaş-
mıştı. Şafakta doğan bir güneş gibi yükseliyordu 
Samsun’dan. Ve gece uyumayan yıldızlar, neşey-
le parladı Mustafa Kemal için. Bir milletin tarihinin 
başladığı gün bugündü. Üç gün önce Bandırma Vapu-
ru ile İstanbul’dan ayrılmış olan Mustafa Kemal, sa-
bah 07.00’de Samsun’a ayakbastı. Toprak sevinçten 
deprem olmuş gibi titredi. Ve Anadolu, Atatürk’üne 
kavuştu. Ama o gün Mondros basını umudu yine 
Türk halkında değil, padişah ve onun hükümetinde 
aradı. İstiklal Gazetesi: “Yegâne kurtuluş çaresi, Hi-
lafet makamının, Osmanlı tahtının etrafında tek vü-
cut olarak hükümetimize yardım etmektir” diyordu. 
Oysa Mustafa Kemal’in Samsun’a ayak bastığı gün, 
İstanbul’da yine İzmir işgalini kınayan bir miting dü-
zenleniyordu.

Bandırma vapuru Sinop limanından ayrıldı. Ger-
ze ve Bafra kıyıları boyunca Samsun’a doğru, ağır 
ağır ilerlemeye başladı. Bütün gece yoluna devam 
etti 19 Mayıs 1919 Pazartesi sabahı yurdu aydınlata-
cak yepyeni bir güneş, dağlar arasından yükselirken, 
içinde geleceğin Büyük Kurtarıcısını taşıyan vapur, 
Samsun’a geliyordu.

19 Mayıs 1919 Pazartesi günü sabahleyin Kurmay 
Binbaşı Mahmut Ekrem Bey sandalla gemiye yanaş-
tı. Ekrem Bey, güvertede bulunan Atatürk’ün yanına 
giderek askerce bir selam verdi ve: “Hoş geldiniz Pa-
şam” dedi. Böylece Atatürk’ü Samsun’da ilk karşıla-
yan Mahmut Ekrem Bey olmuştur.

Mustafa Kemal Paşa’nın kendisi, kaptan İsmail 
Hakkı Bey’e teşekkür ettikten sonra “Aşık Rıza Kap-
tan” sandalına binerek kıyıya çıktı. 

19 Mayıs 1919 günü saat 7/8 arası.....savaşlar-
dan yenik çıkmış, bölünmüş, umutsuz, yorgun, çile-
li bir ulusu yeniden diriltmek, ayağa kaldırmak üzere 
Atatürk’ün Samsun’a ve Anadolu’ya ilk adımını atı-
şı, o gün, o saatte gerçekleşmiştir. 

Mustafa Kemal Paşa ve maiyetini Belediye Mec-

lis üyelerinden “Hacı Molla” ile ileri gelenlerden 
“Boşnak-Zade Süleyman Bey” (BOŞANK) kent adı-
na “Hoş geldiniz” diyerek karşılamışlardır.

ATATÜRK’ÜN KENDİ AĞZINDAN, 
SAMSUN’A ÇIKTIĞININ HATIRASI

Atatürk, büyük zaferden sonra, 20 Eylül 1924 de 
tekrar Samsun’a gittiği zaman, belediyede şerefine 
verilen ziyafette, ilk gelişinin hatırasını şöyle anlat-
mıştır: “Düşmanlar İzmir’e çıktıkları ve bütün va-
tanı parçalamaya karar verdikleri günlerde idi ki, 
İstanbul’dan çıkarak, Samsun’a gelmiştim. Bu gü-
zel şehirde yabancı askerler dolaşıyordu. Ahalinin 
dahil ile bağlılığı, Merzifon’da bulunan yabancı as-
kerlerle kesilmişti. Karadeniz’e açık olan bu şehir ve 
onun vatanperver halkı düşman donanmasının teh-
didi altında bulunuyordu fakat bunlara rağmen ben 
Samsun’u ve Samsun’luları gördüğüm zaman mem-
leket ve millete ait bütün tasavvurlarımın, kararları-
mın herhalde kabili istihsal olduğuna bir defa daha 
kuvvetle kani oldum. Samsun’luların vaziyetlerin-
de gördüğüm, gözlerinde okuduğum vatanperverlik 
ve  fedakârlık, beni, müspet kanaate ulaştırmaya kafi 
gelmiştir.”İşte bu sözler, Türk Kurtuluş ve İnkılap 
Tarihi’nin ne zaman başladığını göstermeye kafidir.

ATATÜRK VE ULUSAL KURTULUŞ SAVAŞI-
NIN FELSEFESİ

Mustafa Kemal’in meydana çıkma kendi vasıfları 
ve müdahaleleri ile milletine, kavmine veya çağına 
şekil veren, yön tayin eden bir şahsiyetin karar ve ha-
reket sahasına çıkışıdır. İşgalci devletlerin kutsal va-
tan topraklarını işgalleri esnasında ve işgal süresin-
ce atalarımız birçok işkence ve zulme uğradılar. Ama 
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onlar bizlere gelecekte daha mutlu ve onurlu bir ya-
şam için her şeye severek göğüs gerdiler. Ancak, On-
ların ve bu yüce milletin hiçbir zaman kabul etme-
dikleri bir gerçek vardı. Bu yüce insanlar iki şeye İs-
tiklal ve Hürriyetine aşıktılar. Bu konuda Yüce Ata-
türk: “Özgürlük ve Egemenlik benim karakterimdir” 
diyordu. Bunun için Ulusal Kurtuluşumuzun parola-
sını “ Ya İstiklal Ya ölüm” vecizesi ile tespit etmiş-
ti. İşte bu amaç uğruna Milletine rehberlik ve önder-
lik etmek üzere 16 Mayıs 1919 tarihinde Samsun’a 
doğru yola çıkmıştı. Yollar vardır meçhulün önü-
müze serdiği çizgilerdir. Bu yollarda yolcu talihi-
nin tezgâhında kendi kaderini dokur. Mustafa Kemal 
‘in Samsun’da başlayıp Erzurum’a, Sivas’a çıkan ve 
sonra Ankara’ya, İzmir’e ulaşan yolculuğu böyle bir 
yolculuktu. Bu yollarda O talihi ile boğuştu kaderini 
dokudu ve Onun kaderi, bizim kaderimiz oldu.

SAMSUNA ÇIKTIKTAN SONRA ULUSAL 
KURTULUŞ İÇİN MUSTAFA KEMEL PAŞA 
NASIL BİR STRATEJİ TESPİT ETTİ VE UY-
GULADI?

Tarih 19 Mayıs 1919´dur, Mustafa Kemal, 
genç bir generaldir. Kendisi dahil  19 arkadaşı ile 
Samsun´a çıkmıştır. Görev emrinde, Karadeniz’de 
ve Anadolu’da çıkmış olan karışıklıkları düzeltmesi 
istenmektedir. Ancak, Mustafa Kemal, Samsun’dan 
“Anadolu İhtilalini” ve  “Kurtuluş Savaşı’nı” baş-
latmakta kararlıdır. “Özgürlük ve Egemenlik benim 
karakterimdir. Türk Milleti Esir yaşamaktansa  ölse 
daha iyidir. Ya İstiklal ya ölüm” parolası ile bu kutsal 
mücadeleye başlayan Ulu Önder Atatürk Ulusal Kur-
tuluş Stratejisini başarılı bir şekilde şöyle uyguladı.

Samsun’dan Sadrazam’a Çektiği ilk telgrafta 
İzmir´in İşgaline ve diğer eylemleriyle padişah ida-
resine tepkisini koymuştur. “Ne Millet”, ne “Ordu” 
varlığına karşı yapılan bu haksız saldırıyı içine sindi-
rip kabul etmeyecektir.

29 Mayıs 1919, Havza´dan yayınlandığı ilk genel-
gede: “Milli bağımsızlığın kurtarılması, ancak mille-
tin yek vücut olarak yapacağı savunma ile kabil ola-
caktır”.

22 Haziran 1919 Amasya genelgesi´nde: “Vatanın 
bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir. Mille-
tin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurta-
racaktır.”

8 Temmuz  1919, M.Kemal´in askerlikten istifa 
edip “Milletin bir ferdi olarak.” Mücadeleye devam 
edeceğini ilan etmesi,

23 Temmuz – 7 Ağustos 1919, Erzurum kongre-
si: “Milli sınırlar içinde bulunan yurt parçaları bir-
birinden ayrılmaz bir bütündür. Milli gücü etken ve 
milli iradeyi egemen kılmak esas ilkedir.”

4-11 Eylül 1919, Sivas Kongresi: “Manda ve ya-
bancı himayesi kabul edilemez.”

23 Nisan 1920 Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
açılması ile  “Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletin-
dir” diyen bu yüce Meclis; 19 Mayıs 1919’da Mus-
tafa Kemal’in önderliğinde başlayan ve 26-30 Ağus-
tos 1922 de Baş Komutanlık Meydan Muharebesi za-
ferini müteakip 9 Eylül 1922´de İzmir´de düşmanın 
denize dökülmesi ile sona eren Ulusal Kurtuluş Sa-
vaşını yönetmiş ve 29 Ekim 1923’de Çağdaş Cumhu-
riyeti kurmuştur.

MİLLİ MÜCADELENİN İLK MİTİNGİ

Pazar sabahı Mıntıka Palas kapısında “Mercedes-
Benz” marka bir otomobil, Mustafa Kemal’i alarak 
Samsun’dan sessizce uzaklaştı. Takvimler 25 Ma-
yıs 1919’u gösteriyordu. Mustafa Kemal Paşa bu kü-
çük kasabada 12 Haziran’a kadar kaldı. Bugün Hav-
za da belediye binası önünde büyük bir miting ter-
tiplendi. Cuma namazı kılındıktan sonra halk, miting 
alanında toplandı. Alanda konuşmalar yapıldı, şiirler 
okundu. Bu konuşmalardan sonra Sıtkı Hoca kürsü-
ye çıkarak cihadın hangi koşullar içinde farz oldu-
ğunu ve bugün Türk Müslüman’larının maruz bıra-
kıldığı büyük tehlikeyi bütün felaketleriyle anlattı. 
Allah’ın Peygamber’in emirlerini açıkladı ve şöyle 
hitap etti: “Yangın bacayı sardı, yanıyoruz, tek çare-
miz silaha sarılmaktır! Derhal silahlarınızı temizle-
yiniz. Silahı olmayan baltasını hazırlasın, balta bu-



10 Birlik, Sayı : 216 • Nisan - Mayıs - Haziran 2017  

lamayan kuvvetli bir odun alsın eline, derhal saldı-
racağız! Önce içimizdeki ekmek hakkı bilmez hainle-
ri temizleyeceğiz sonra da yurdumuzu işgal eden düş-
manları” dedi.

ULUSAL KURTULUŞ SAVAŞINDA 
ADANA’NIN YERİ VE ÖNEMİ

Mustafa Kemal Paşa’nın 31 Ekim 1918 günü 
Adana’da devralmış olduğu Yıldırım Orduları Grup 
Komutanlığı’nın ömrü 10 Kasım 1918 gününe kadar 
ancak onbir gün sürdü.

Mustafa Kemal Paşa 31 Ekim 1918 Günü Adana’da 
Yıldırım Orduları Gurup Komutanlığını Alman Ge-
nerali Liman Von Sanders’ten teslim aldı. Devir tes-
lim töreninde Alman General Mustafa Kemal Paşa 
hakkında çok güzel bir konuşma yaptı. Konuşmanın 
sonunda “ Bizler için her şey bitti. Yenildik” der de-
mez Mustafa Kemal Paşa “Müttefiklerimiz için her 
şey bitmiş olabilir. Bizim savaşımız, Ulusal Kurtu-
luş Savaşımız şimdi başlıyor.” Diyerek gerekli ceva-
bı verdi. Daha sonra 5 Kasım 1918 tarihinde Mustafa 
Kemal Paşa Konya Ereğli’sinde bulunan 20. Kolor-
du Komutanı Ali Fuat Paşa’ya Adana’ya davet ede-
rek burada kendisiyle tarihi bir görüşme yaptı. Ali 
Fuat Paşa’ya şunları söyledi: “Padişahtan ümidi kes-
tim artık millet kendi haklarını kendisi aramalı ve bi-
zimde halka yardımcı olmamız gerekir” dedi ve son-
ra Ali Fuat Paşa’ya aynı fikirde olup olmadığını sor-
du. Ali Fuat Paşa “Aramızda tam bir mutabakat var 
Paşam” diye cevap verdi. Bu kafasında oluşturduğu 
ve Adana’da 5 Kasım 1918 de Cumhuriyet otelinde, 
7 Kasım 1918 de Kırmızı Konak’ta (Şimdiki İstiklal 
İlköğretim Okulunda), 8 Kasım 1918 de Adana hava-
alanı karşısındaki Aliye Yerdelen Hanıma ait konakta 
Adana’mızın ileri gelenleri ile toplantılarda dile ge-
tirdiği Ulusal Kurtuluş düşüncesini ilk karar verdi-
ği Adana’ya büyük zaferden sonra 15 Mart 1923’te 
eşi Latife Hanım’la  geldiğinde “Bende bu vakayiin 
ilk hissi teşebbüsü bu memlekette, bu güzel Adana’da 
doğmuştur” demek suretiyle açıklamış ve tarihe mal 
etmiş bulunuyordu.

Adana’nın mutluluğu, Ulusal Bağımsızlık ve Ege-

menlik düşüncesinin Atatürk’ün kafasında oluştur-
duğu bir şehrin oluşu Adanalılar için bir mutluluk 
ve gurur kaynağıdır. Bu mutluluğa eklenen diğer bir 
mutluluk da, büyük zaferden sonra Mustafa Kemal 
Paşa’ya ilk bağrına basan şehir olmasından ileri gel-
mektedir.

ÖNDER KİMDİR VE NASIL BİR YETENEĞE 
SAHİP OLMALIDIR? ATATÜRK HANGİ Lİ-
DERLİK VASIFLARINA SAHİPTİ?

Önder O dur ki; Ulusuyla kaynaşsın, ulusuna örnek 
olsun ve onun geleceğine ışık tutsun. İşte Atatürk!.. 
O, bu yönleriyle Türk Ulusu’nun sinesinde yeşermiş, 
dal budak salmış ve bu özelliği ile tüm ulusların da 
saygınlığını da kazanmıştır. Bu nedenledir ki; Onun 
açtığı özgürlük ve bağımsızlık yolunda ve izindeyiz. 
Devrimlerinin koruyucusu uygulayıcısı ve savunucu-
suyuz.

19. Mayıs 1919’da Samsun’da; Türk Ulusu’nun 
yüreğinde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 
ateşlediği, Bağımsızlık ve Özgürlük Meşalesi Ulu-
sumuzun, Kurtuluş Savaşı’nda olduğu gibi bugün de 
tek ve en güçlü aydınlatıcısıdır. Bunun yanı sıra ve bu 
niteliği ile daha pek çok tutsak ulusun da örnek me-
şalesi olmuştur. Atatürk’ün Samsun’a Çıkışının 98. 
Yıl Dönümünde de, bu meşalenin aydınlığında atılan 
her adımdan ilk günkü kadar mutluyuz, gururluyuz. 
Ulusça daha nice yıllar ve yüzyıllar, O’nu anacak, iz-
leyecek, anlatacak ve ilkelerini savunacağız. Her yıl 
bir önceki yıla oranla daha içten, daha anlayarak yo-
lunda yürüyecek ve çağdaş uygarlık düzeyine O’nun 
fikirleri ile erişeceğiz.



ATATÜRK’ÜN LIDERLIK VASIFLARI NE-
LERDİR?

Atatürk’ün hayatı boyunca bütün hayat hikayesi, 
Onun mizaç ve şahsiyeti bütün şartlar, olaylar ve ya-
şadığı atmosfer içinde iyice izlendiği zaman, görüle-
cektir ki Atatürk’ün bu hadiseye hâkim olan ruh ya-
pısını kısaca, üç unsurda toplamak mümkündür. 1. 
Önsezi, 2. Mantık ve 3. Meşruluk duygusu. Bize göre 
Atatürk’ü Atatürk yapan vasıfların başında gelen üç 
temel vasfı bunlardır. 

Ancak Atatürk, Ülkesi ve milleti adına bir karar ta-
sarlarken ve verirken hep bu üç temel vasfını birlikte 
kullanmıştır. Hiçbir zaman bu vasıfları ayrı ayrı kul-
lanmamıştır. Bu nedenle hep başarılı olmuş, hiç ye-
nilmemiştir. Ve en büyük zaferlerin sahibi olmuştur. 
Böylece milletini bağımsızlığa ve mutluluğa ulaştır-
mıştır. 

Atatürk Liderlik Felsefesinin ana hatlarını bakın 
nasıl tespit etmişti:

“Ben ne diktatörüm ne macera peşinde koşarım, 
ne de mağlubiyeti kabul eden bir kimseyim. Ben, yal-
nız milletimi düşünür, onun için yaşarım. Benim ve 
Milletimin hakkı olan her şeyi alırım, alamayacağım 
hiçbir şey yoktur. Şimdiye kadar millete yapamaya-
cağım bir şeyi vaat etmedim. Ben yapacağım dediğim 
zaman, buna inanmayanlar vardı. Buna rağmen ha-
reket ettim, görüyorsunuz ki başardık.”

SEVGİLİ GENÇLER, SAYGIDEĞER VATAN-
DAŞLARIM!

Bundan 98 yıl 
önce bugün, kü-
çücük Bandırma 
Vapuru ile yaptığı 
tehlikeli bir yol-
culuktan sonra; 
ulusun tek ümidi, 
yıllardır hasretle 
beklediği muzaf-
fer ve kahraman 

komutanı Mustafa Kemal Paşa, buradaki rıhtımda 
karaya çıkmıştı. Bu muzaffer komutan, bilinmeyen 
bir geleceğe, heyecanlı fakat vakur ve emin bir adım-
la başlıyordu. Azimliydi, kararlıydı ve kalbi güven ve 

inançla doluydu, muvaffak olacağından emindi; çün-
kü o, ulusunun hasletlerini, kabiliyetlerini ve onun 
bağımsızlık aşkını çok iyi biliyordu. Samsun’a ilk 
ayak bastığında , yıllar sonra 20 Ekim 1927’de Türk 
Gençliğine hitabesinde “Bir gün istiklal ve cumhu-
riyeti müdafaa mecburiyetine düşersen vazifeye atıl-
mak için içinde bulunacağın vaziyetin imkan ve şera-
itini düşünmeyeceksin” dediği gibi o gün, içinde bu-
lunulan durumu düşünmüyor yalnız ve yalnızca bü-
yük Türk Ulusu’nu esaretten kurtarmayı düşünüyor-
du.

Samsun’da alevlenen özgürlük meşalesi daha son-
ra Amasya, Erzurum, Sivas ve adım adım bütün 
Anadolu’da kalplerdeki ateşi tutuşturmuş ve bu ruh-
la bir çığ gibi büyüyen milli irade, önüne çıkan bütün 
engelleri parçalayıp aşarak Türk ulusunu hakkı olan 
bağımsızlık ve özgürlüğüne kavuşturmuş ve modern 
Türkiye Cumhuriyeti’ni kurmuştur.

Bu mutlu ve onurlu günleri bizlere armağan eden, 
bizleri özgürlük ve egemenliğimize kavuşturan, ay 
yıldızlı bayrağımızı semalarımızda dalgalandıran 
Ulu Önder Atatürk ve Silah Arkadaşları ile aziz şe-
hit ve gazilerimizin manevi huzurunda saygıyla eği-
liyoruz.

Ruhları şad olsun!

Kaynakça:
1.    Nutuk, Mustafa Kemal ATATÜRK
2.   Çankaya Falih Rıfkı ATAY
3.   Kılıç Ali’nin Anıları Derleyen Hulusi TURGUT
4.  28 Şubat ve Demokrasi Prof. Dr. Emre KONGAR
5.   Tek Adam Cilt 1 ve 2 Şevket Süreyya AYDEMİR
6.  ATATÜRK’ün Bağımsızlık Savaşına Nasıl Başladı 

Refik Necdet AKTAŞ
7.   Samsun Valiliğinin 19 Mayıs 1981. 1 ve 29 Ekim 

1981 2 Tarihli Samsun ve İlk Adım Dergileri
8.    Milli Mücadele Anıları Ali Fuat CEBESOY
9.    İsmet İNÖNÜ Hatıralar Sabahattin SELEK
10.  İhanet Basını Aydın KELEŞOĞLU
11.  ATATÜRK’ün Adana Seyahatleri Taha TOROS

12.  ATATÜRK’ün Anıları İsmet GÖRGÜLÜ

*Em. Kur. Kd. Alb.
TESUD Adana Şb. Üyesi
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NEDEN ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE SİSTEMİNE İNANAN
SİYASİ BEYİN GÜCÜ KADROSUNA İHTİYAÇ VAR? 
ULUSAL KURTULUŞUN MERKEZİNDE NE VAR? Behçet BAŞKENT*

Türk Ulus’un / Millet’in İnsan Gücü, güvenlik 
Gücü ( TSK Gücü ), Coğrafi Gücü, Bilgi  ve  Tekno-
loji Üretim Gücü, Siyasi Gücü (Parlamento ve Yü-
rütme Gücü), Yargı Gücü, Mali ve Ekonomik Gücü, 
Kültür ve Tarih Gücü, Yer altı ve Yerüstü Doğal Kay-
nakları Değerlendirme ve Üretme Gücü gibi, ulusal 
/ milli güç kaynakları / unsurları vardır. Ve her biri 
biri-birinin bir bütünü ve çok önemlidir. Hiç birinden 
vazgeçilemez.  

Ancak, Türkiye’nin içinde bulunduğu 21’nci yüz-
yılın başlangıç koşulları, özellikle geri kalmışlık ve 
dışa bağımlılık dikkate alındığında, ULUSAL BİLGİ 
ve TEKNOLOJİ ÜRETİM GÜCÜN, diğer ulusal güç 
kaynaklarından çok daha önemli olacağı tartışmasız 
iyice ortaya çıkmıştır. Zira , çağımız artık BİLGİ ve 
TEKNOLOJİ ÜRETİM ÇAĞI olmuştur. Ulusal Bilgi 
ve Teknoloji Üretebilen ülkeler kalkınacak, üreteme-
yenler geri kalacak. MANDA veya KÖLE olacaklar-
dır. Bu nedenle, Ülkemiz Ulusumuz / milletimiz için, 
ULUSAL BİLGİ ve TEKNOLOJİ ÜRETİM GÜÇ 
kaynağı, diğer bütün güç kaynakların / unsurların lo-
komotifi, motoru, adeta beyni ve kalbi olmuştur. 

Her ülkede olduğu gibi, ülkemizde de, ulusal / mil-
li güç kaynakların en önemlisi İNSAN GÜCÜDÜR. 
Ancak tek başına İNSAN GÜCÜ, diğer güç kaynak-
ların içinde hiçbir şey ifade etmez. Milyarlarca nü-
fuslu Çin ve Hindistan, yüzlerce yıl MANDALAŞ-
TIRILDI, KÖLELEŞTİRİLDİ ve SÖMÜRÜLDÜ. 
Ve 1967  İsrail-ARAP savaşında olduğu gibi, 3.5-4 
milyon İsrail nüfusuna, 60 milyon Arap nüfusu tes-
lim oldu. 

İNSANLAR TOPLUM  olmak için, birlikte yaşa-
yabilmesi için ;  her insan  gibi, daima ÖZGÜR or-
tamı, HAYATTA  KALMAK , GÜVEN  İÇİNDE  
HAYATİ  İDAME  ETMEK, insanca yaşamak ister. 
Hatta kendi TORUNLARI için de ister. Toplumlara, 
uluslara / milletlere, hak-hukuk-adalet içinde YAŞA-

MAYI, ÖZGÜR ortamı sağlayan tek güç vardır. O da 
; ULUSAL / MİLLİ GÜVENLİK GÜCÜDÜR.   

Ancak, günümüzde, kalkınmış çağdaş her ülke-
nin BİLGİ ve TEKNOLOJİ ÜRETİM GÜCÜ ; ulu-
sal diğer güç Kaynakların içinde ve tam ODAK nok-
tasında / merkezinde / BEYNİNDE yer almaktadır. 
Tıpkı, bir  ATOM çekirdeğinde / merkezinde PRO-
TON ve NOTRON gibi. BİLGİ : PROTON, TEK-
NOLOJİ : NOTRON. Bu nedenle, her ülkenin ULU-
SAL BİLGİ ve TEKNOLOJİ ÜRETİM GÜCÜ ; Hİ-
ROŞİMAYA ve NAGAZAKİYE atılan ve koskoca-
man Japonya’nın topyekün Ulusal Gücünü yok eden, 
çökerten/ yıkan ve Japonya’yı teslim alan, işte bu iki 
atom çekirdeğinde / merkezinde mevcut olan PRO-
TON ve NÖTRON ENERJİ GÜCÜDÜR / gibidir.

Her çağdaş ülkede, BİLGİ ve TEKNOLOJİ ÜRE-
TİM GÜCÜ: YETİŞKİN, BİRİKİMLİ, ÜRETKEN-
ve BİLGE İNSAN GÜCÜNÜN ESERİDİR. Bakı-
nız ABD’ye, Rusya’ya, İngiltere’ye, Almanya’ya, 
Japonya’ya, Fransa’ya hepsi kendi ulusal Bilgi ve 
Teknoloji Üretim Güçleri ile kalkınmışlardır. İkin-
ci Dünya Savaşı sonunda, taş üstünde taş kalmayan 
ALMANYA, bu konu için en iyi örnektir. Sadece, 
kendi ulusal bilgi ve teknoloji üretim gücü ile kalkın-
mıştır Almanya. 

Ülkemiz ise ; ULUSAL BİLGİ ve TEKNOLOJİ 
ÜRETİM GÜCÜNÜ ; SİYASİ ÇIKAR kavgaları yü-
zünden, 1950 den sonra sürekli BEYİN GÖÇÜ vere-
rek geri kalmış / kalkınamamıştır.

Ülkemizin kalkınabilmesi için, çağdaş uygarlığın 
üstüne çıkabilmesi için, ULUSAL BİLGİ ve TEK-
NOLOJİ ÜRETİM GÜCÜNE, Almanlar gibi çok 
önem vermesi ve her güç unsurundan daha öncelikli 
yer vermesi gerekiyor. Ulusal, siyasi ve sosyal sorun-
ların ve ulusal diğer güç kaynakların tam odak nokta-
sında / BEYNİNDE yer alması gerekmektedir. Hatta, 
Ulusal Güvenlik Gücünün de önünde, stratejik çok 
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özel önceliği olan bir güç olarak kabul edilmesi ve 
özel desteklenmesi gerekmektedir. ÇÜNKÜ : TÜR-
KİYE BAŞKA TÜRLÜ KALKINAMAZ. Kalkına-
mıyor zaten...

Ülkemizin bugün içinde bulunduğu geri kalmışlık 
çıkmazından ve dışa bağımlılıktan kurtulması için, 
ULUSAL BİLGİ ve TEKNOLOJİ ÜRTİM GÜCÜ-
NE ileri kalkınmış ülkelerde olduğu gibi, daha önem 
ve öncelik vermesi gerekmektedir. Çünkü : Dünya’da 
her kalkınmış ülke, bilgi üreterek, bilgiyi teknoloji-
ye dönüştürerek ve Teknolojiyi de Sanayiye kazan-
dırarak ancak kalkınabilmiştir. Bu nedenle, Türkiye 
ULUSAL BİLGİ ve TEKNOLOJİ ÜRETİM GÜCÜ-
NÜ çok iyi planlamak, sistemli ve rasyonel işletmek 
zorundadır. Yani, bir ATOMU patlatmak mecburiye-
tindedir. Çünkü : ULUSAL BİLGİ ve TEKNOLO-
Jİ ÜRETİM GÜCÜ öyle bir şeydir ki ; üretemeyen 
uluslar / milletler, üreten ülkelere her konuda bağ-
lı ve bağımlı kalırlar ve eninde sonunda da bilerek 
veya bilmeyerek onlara  MANDA / UŞAK olmak zo-
runda kalırlar.

Ayrıca, ulusal BİLGİ ve TEKNOLOJİ ÜRETİM 
GÜCÜ ve reaksiyon kabiliyeti olmayan uluslar / mil-
letler, kesinlikle hiçbir zaman tam bağımsız ve ege-
men olamazlar. Çağdaş mede- niyete kesinlikle ula-
şamazlar / çıkamazlar. ONURLU  ULUS / MİLLET 
ve DEVLET  olma başarısını ve özelliğini de göste-
remezler ve bu hakkı da elde edemezler.

ULUSAL BİLGİ ve TEKNOLOJİ ÜRETİM 
GÜCÜ olmayan veya zayıf olan bir ULUS / MİL-
LET, ulusal BENLİĞİNİ de KAYBETMİŞ demek-
tir. MUSTAFA  KEMAL  ATATÜRK’ÜN ; “ MİL-
Lİ  BENLİĞİNİ BİLMEYEN  MİLLETLER, BAŞ-
KA  ULUSLARA  YEM  OLURLAR “  Sözünde ol-
duğu gibi, ULUSAL BİLGİ ve TEKNOLOJİ ÜRET-
MEYEN, ÜRETMESİNİ BİLMEYEN ülkeler, üre-
ten ülkelere  eninde-sonunda önce PAZAR olurlar. 
MANDA olurlar ve sonunda da UŞAK / KÖLE olur-
lar.

ULUSUMUZ / MİLLETİMİZ, önce ULUSAL 

BİLGİ ve TEKNOLOJİ üretmek zorundadır. Çün-
kü : Unutmayalım ki ; ULUSAL BİLGİ ve TEKNO-
LOJİ ÜRETİM GÜCÜ, ulusal diğer güç unsurları-
nın temelinde / odak noktasında, onların TEK  BE-
SİN  KAYNAĞIDIR. 

Ülkemiz Ulusumuz / Milletimiz, bir gün bir baş-
ka yerde, BAŞIMIZA bir daha bir başka ÇUVALİN 
geçmesini  istemiyorsa, öncelikle, ULUSAL BİLGİ 
ve TEKNOLOJİ ÜRETİM GÜCÜNÜ, dışa bağlı ve 
bağımlı olmaktan mutlaka kurtarmak mecburiyetin-
dedir / zorundadır.

İleri kalkınmış Çağdaş ülkelerde yılda ortalama : 
20.000-60.000 adet YENİ BULUŞ,  BİLGİ ve TEK-
NOLOJİ ÜRETİRKEN, Türkiye sadece, 1500 adet 
üretebilmektedir. Bu durum, çok utanç vericidir. İşte 
bu nedenle Ülkemiz bir türlü kalkınamıyor, bir tür-
lü geri kalmışlıktan ve dışa bağımlılıktan kurtulamı-
yor. Türkiye’nin, ULUSAL BİLGİ ve TEKNOLO-
Jİ ÜRETİM GÜCÜNÜ, özellikle dışa bağımlılıktan 
kurtarabilmesi için, çok özel tedbirler almak ve çok 
faklı özel  destekler vermek zorundadır.

Ayrıca, ulusal tam bağımsızlığın, egemenliğin ve 
LAİK ÜNİTER ULUS DEVLETİN korunmasın-
da, ULUSAL KALKINMANIN, ULUSAL MUT-
LULUĞUN, ULUSAL  BİRLİK ve BERABERLİ-
ĞİN ve ULUSAL BARIŞIN / YUTTA BARIŞIN 
sağlanmasında, her türlü iç ve dış SİYASİ, SOSYAL 
ve EKONOMİK sıkıntıların aşılmasında ve niha-
yet ; çağdaş uygarlığı aşmada, TEK YOLUN, ULU-
SAL BİLGİ ve TEKNOLOJİ ÜRETİM GÜCÜN-
DEN GEÇTİĞİNİ bilmek gerekiyor. Bunu başarmak 
için, Türkiye’nin önce, ULUS / MİLLET OLARAK 
; MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN SİYASİ BE-
YİN GÜCÜ / KADROSUNU ÇOK ACİL KURMA-
SI ve SAHİP OLMASI  GEREKİYOR.

Çağdaş uygarlığa ulaşmada, BULUŞ, BİLGİ 
ve TEKNOLOJİ ÜRETİMİNDE yılda ortalama; 
ABD 50.000 adet, Japonya 60.000 adet, Almanya 
40.000adet, Fransa 20.000 adet, Bulgaristan 2.500 
adet, Yunanistan 1.500 adet ve Türkiye 1.500-2.000 
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adet ULUSAL BİLGİ ve TEKNOLOJİ ÜETİM GÜ-
CÜNE sahiptir.

Bir ülkenin BİLGİ ve TEKNOLOJİ ÜRETİM 
GÜCÜ : O ülkede yılda üretilen yerli BULUŞ ve PA-
TENT sayısı ile belirlenir. PATENT :  AR-GE  İNO-
VASYON sonunda üretilen yeni bilgi ve teknoloji de-
mektir. Diğer bir ifade ile, yeni bilgi ve teknoloji üre-
timi PATENTLE ifade edilir. Üretilen yeni bilgi ve 
teknolojinin benzersizliğinin ve bilineninin aşılma-
sının kanıtıdır patent. BİLGİ ÜRETMEDEN, TEK-
NOLOJİ ÜRETİLEMEZ. BİLGİ ve TEKNOLOJİ 
ÜRETİMİNİ de SANAYİYE KAZANDIRMADAN 
hiçbir devlet, ulus / millet  kalkınamaz  zengin ola-
maz.

Bütün ileri kalkınmış ülkelerde, BULUŞ, BİLGİ ve 
TEKNOLOJİ ÜRETİMİ ; özel ve kamu kuruluşların-
da ve özellikle  üniversitelerde yapılmaktadır. Ülke-
mizde ise, 1950 den sonra, üniversitelerimiz, BİLGİ 
ve TEKNOLOJİ ÜRETİM GÜCÜNÜ ve BİRİKİMİ-
Nİ yitirmiştir. Çünkü :  BEYİN GÖÇÜ bu dönemde 
başlamış ve üniversiteler ve kamu kurum ve kuruluş-
ları BİLGİ ve TEKNOLOJİ ÜRETME GÜCÜNÜ ve 
KABİLİYETİNİ siyasi çıkar kavgaları yüzünden yi-
tirmiştir. Yabancılara kaptırılmıştır.  O zamandan bu 
güne, üniversitelerimiz de, kamu kurum ve kuruluş-
larımızda da değişen hiçbir şey yoktur.

KAMU ve ÖZEL sanayi sektörü, bu gün dahi, ma-
alesef  AR-GE İNOVASYON  yapmamaktadır. Çün-
kü : Bu kültüre alışık değillerdir. 

Son yıllarda, ASKERİ Kurumlar hariç, bugün ül-
kemiz, yeni bilgi ve teknoloji üretemez durumdadır. 
Hatta, yabancının ürettiği  hazır bilgi ve teknolojileri 
dahi ki ;  ikici dünya savaşı sonunda Japonların, şim-
di de Çinin yaptığı  gibi, KOPYA bile edemez / yapa-
maz durumdadır.

Ülkemizde bu durum ;  1960 öncesi çok iyi bilindi-
ği ve anlaşılır olunca ; 27- mayıs- 1960 devriminde ; 
ülkenin her konuda olduğu gibi, bilhassa, ULUSAL 
BİLGİ ve TEKNOLOJİ ÜRETİMİNDE de dışa bağ-
lı ve bağımlı olmaktan yeniden kurtarmak amacı ile  
TÜBİTAK kurulmuştur.

Ancak,  Süleyman Demirel’in ; DPT (Devlet Plan-
lama)  Teşkilatı) için ;  “ Ben plan değil, pilav isterim 
“ gibi, bazı siyasi çıkar amaçlı politikalar ;  Ülkemiz 
ve ulusumuz adına, sadece BİLGİ ve TEKNOLOJİ 
ÜRETMEK amaçlı kurulmuş olan TÜBİTAK, DTP 
gibi  işlemez / işletilemez duruma düşürüldü. Yine, 
ülkemiz ve ulusumuz adına, BİLGİ VE TEKNOLO-
Jİ ÜRETEN Kayseri, Eskişehir ve Ankara UÇAK 
fabrikaları, Kırıkkale SİLAH fabrikaları, Gemi ter-
sane tesisleri kapatıldı. ETİBANK, SÜMERBANK, 
MKE, MTA ve ETBALIK  gibi ulusal büyük diğerle-
rimiz, çok güçlü diğer kurumlarımız da işlemez / iş-
letilemez duruma düşürüldü. Ve ULUSUN / MİLLE-
TİN MALI, bir-bir yerli ve yabancı güçlere satıldı. 
SONUNDA  NE OLDU ?  DEVLET / MİLLET KÜ-
ÇÜLDÜ ZARARI ; DEVLETİN / MİLLETİ / ULU-
SUN  OLDU. 

SONUÇ :

Ülkemizin de kalkınabilmesi için, Çağdaş uygarlı-
ğı, ulusal mutluluğu yakalayabilmesi için, iç ve  dış, 
hatta TERÖR SORUNUNDAN kurtulabilmesi için :

1-Türkiye’nin mutlaka ULUSAL BİLGİ ve TEK-
NOLOJİ ÜRETMEK, SANAYİYE KAZANDIR-
MAK  mecburiyetindedir / zorundadır.                                                                                                           

2-Türkiye, ULUSAL BİLGİ ve TEKNOLOJİ 
ÜRETİM GÜCÜNÜ, DIŞA BAĞLI ve BAĞIMLI 
olmaktan kurtarmak mecburiyetindedir / zorundadır. 

3-Türkiye, mutlaka YERLİ BULUŞ , PATENT 
ÜRETİMİNİ ve fizibilitesine uygun yatırımı  yüzde-
yüz FİNANSE etmek, teşvik etmek mecburiyetinde-
dir / zorundadır. Türkiye başka türlü kalkınamaz.

Çağdaş uygarlık ve onun üstüne çıkma HEDEFİ: 
ULUSAL BİLGİ ve TEKNOLOJİ ÜRETİM GÜ-
CÜNÜ kazanarak ve güçlü işleterek ancak mümkün 
olabilecektir. BAŞKA HİÇBİR YOL ve  YÖNTEM 
YOKTUR.    

* Em. Hv. Kd. Bnb.
Çevre ve Enerji Araştırmacı
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TESUD GENEL MERKEZ ETKİNLİKLERİ
TESUD Basın Yayın 
Başkanlığı

İlk Kurşun Haber Sitesi’nin değerli gazeteci yazar-
ları Güneş ERKUL ve Şahin Efe YILMAZ’ın katılı-
mıyla,23 Haziran 2017 Cuma günü TESUD Genel 
Merkezinde “Zeybekname” ve “Vatanını Sevmeyen 
Aşkı Ne Bilir”isimli kitapların tanıtım ve imza etkin-
liği düzenlenmiştir.

Etkinlikte; Efelik Ruhu Projesini tanıtan bir vi-
deonun izlenmesinin ardından, Emekli Albay Rafet 
Yavuz’un yaptığı açılış konuşmasından sonra TE-
SUD Genel Başkanı Em. Hava Korgeneral Erdoğan 
Karakuş katılımcılara hitaben bir konuşma yapmış-

tır.

Daha sonra, Güneş Erkul  ve  Şahin Efe Yılmaz katılımcılar için kitaplarını imzalamışlardır.

Etkinlik sonrasında TESUD Genel Başkanı Erdoğan Karakuş’a teşekkür belgesi takdim edilmiştir.

imza etkinliği

03-07 Temmuz 2017 tarihleri arasında Genel Başkan Em.Hv.Korg.Erdoğan KARAKUŞ, Genel Sekreter 
Em.Alb.Rafet YAVUZ, Genel Muhasip Em.Yb.Ömer TUTUMLU ve Yönetim Kurulu Üyesi Em.Alb.Ali İhsan 
GÖNÜLDAŞ ‘tan oluşan TESUD Heyetinin Azerbaycan Aydınlar Ocağı ve Azerbaycan Karabağ Malulleri, 
Gazileri ve Şehit Aileleri Derneğinin davetlisi olarak Bakü / Azerbaycan’ı ziyaret etmişlerdir.

Büyük Önderimiz Yüce Atatürk’ün emekliye ayrılı-
şının 90’ncı yılı münasebetiyle TESUD’un da içinde 
bulunduğu Türkiye Emekliler Platformu tarafından 
her yıl kutlanan ve bu yıl 19. kez kutlanan Emekliler 
Günü’ nde  Anıtkabir’de tören düzenlenmiş, mozole-
ye çelenk sunulmuş, Türkiye Emekliler Platformu adı-
na Tüm Bağkur Emeklileri Derneği Genel Başkanı Ali 
KILIÇ tarafından Şeref Defteri imzalanmıştır.

30 Haziran Emekliler Günü 
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Halen devam eden kumpas davalarından 28 Şubat 
Davası ile ilgili olarak; 10 Haziran 2017 Cumartesi 
günü 13.00-14.00 saatleri arasında kendisi de bir 28 
Şubat mağduru olan Em.Alb. Alican TÜRK tarafın-
dan “Belgelerle 28 Şubat Gerçeği” konulu konferans 
verilmiş ve konferans sonunda yeni çıkan kitabı için 
imza etkinliği düzenlenmiştir.

22 Mayıs 2017 tarihinde Kıbrıs Emekli Subay-
lar Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri TESUD Genel 
Merkezi ziyaret etmiştir.

22 Mayıs 2017 tarihinde Azerbaycan Aydınlar 
Ocağı ve Azerbaycan Karabağ Malulleri, Gazileri ve 
Şehit Aileleri Derneği Üyeleri TESUD Genel Mer-
kezi ziyaret etmişlerdir.

Belgelerle 28 Şubat Gerçeği” konulu konferans verilmiştir.

TESUD’u Ziyaret

19 Mayıs ATATÜRK’ü Anma, Gençlik ve Spor Bay-
ramımızı Ankara’da Anıtkabir’de kutladık.

Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ü 
anmak, Cumhuriyetimize ve milli egemenliğimize sa-
hip çıkmak üzere Anıtkabir’e gelen tüm meslektaşları-
mıza ve dostlarımıza teşekkür ediyoruz.

Bu vesile ile, başta Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK ve silah arkadaşları olmak üzere, bu vatan için canları-
nı feda eden bütün aziz şehitlerimizi rahmet ve saygıyla, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz.

19 Mayıs ATATÜRK’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
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8 Mayıs 12 Mayıs tarihleri arasında, TESUD Yö-
netim Kurulu Üyeleri Teşkilat Başkanı Namık Ke-
mal ÇALIŞKAN, Genel Sekreter Rafet YAVUZ ve 
Genel Muhasip Ömer TUTUMLU ile Denetleme 
Kurulu Başkanı Cantürk AYPAR’dan oluşan bir he-
yet ile TESUD İstanbul Şubeleri yerlerinde ziyaret 
edilmiş ve istişarelerde bulunulmuştur.

Bu kapsamda;

8 Mayıs 2017 tarihinde; TESUD Pendik Şubesi zi-
yaret edilmiş ve şube ile ilgili konular yerinde görü-
şülmüştür.

9 Mayıs 2017 tarihinde; Beşiktaş Şube Yönetim 
Kurulu ile toplantı yapılmıştır.

10 Mayıs 2017 tarihinde; İstanbul Şube Başkanlar 
toplantısı Beşiktaş Şubesinin evsahipliğinde TESUD 
Beşiktaş Şubesinde yapılmış, öğleden sonra Üsküdar 
Şube ziyaret edilmiş, daha sonra da Kadıköy şubesi 
yerinde ziyaret edilmiştir.

11 Mayıs 2017 tarihinde; TESUD Bakırköy Şube-
si ziyaret edilmiştir.

12 Mayıs 2017 tarihinde; TESUD Rasimpaşa Şu-
besi ziyaret edilmiştir.

İstanbul’daki 7 Şubemiz 8-12 Mayıs 2017 tarihlerinde ziyaret edilmiştir.

TESUD ÇANKAYA ŞUBESİ

TESUD  Çankaya şubesi üyeleri Em. J. Hüseyin 
GÜÇLÜ, Em. P. Alb. Tahir SINDIR, Em. Top. Alb. 
Murat KAYA, Em. P. Alb. Erdal KARAASLAN, Em. 
Top. Alb. Haluk ALTEKİN ve Em. Bkm. Alb. Meh-
met PINAR’ın fotoğraflarının da bulunduğu Anka-
ra Fotoğrafçılar Derneği (AFSAD) Yıl Sonu Fo-
toğraf Atölyeleri Sergisi 23-27 Mayıs 2017 tarihin-
de Ankara Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar 
Merkezi’nde açılmıştır. Çankaya Şube Başkan Yar-
dımcısı Em. Öğ. Alb. Nadir BAŞARAN sergiyi gez-

miş, sergide fotoğrafları bulunan arkadaşlarımızı çalışmalarından dolayı tebrik etmiş ve başarılı çalışmala-
rının devamını dilemiştir.
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 Değerli Okurlarım;
Tam 23 yıl olmuş ilk kitabı-

mın ardında kalan zaman…
Genelde sizler beni hep 

Kıbrıs konusunu kaleme 
alan bir yazar olarak tanı-
dınız, öyle bildiniz, öyle oku-
dunuz.

Evet, doğrudur.
 43 yıl önce ata yadigârı 

Kıbrıs adasında savaşan, o 
gazi topraklara sadece ken-

di birliğimden 14 vatan evladımızı şehitliklere ema-
net eden bir Kıbrıs Gazisiyim.

  O tarihten beri elde kalem konunun doğruları-
nı yazıyor, anlatıyorum. T.S.K.’dan emekli olduğum 
1990 yılından beri yazdığım, konferanslarıma konun 
ettiğim her ne varsa; bunları kitaplaştırıp, siz değer-
li okurlarımın bilgisine sunuyorum.

 Ancak ben, ardımda kalan yıllarda sadece Kıbrıs 
Milli Davamızla ilgili konuları yazmadım!

 T.S.K.’dan ayrıldıktan sonra görev aldığım özel 
sektördeki iş alanımda; Türkiye Sigorta Sektöründe 
ilk kez kurmuş olduğum ‘sigorta suiistimalleri bölü-
münde’ araştırdığım çarpıcı olayları da kaleme al-
dım, kitap halinde yayınladım.

 Ama özellikle ülkemiz 2000’li yılları yaşarken, ilk 
çeyreğinde kaleme almış olduğum 3 kitabımda; va-
tan topraklarımızda yaşanan çarpıcı gerçekleri, dev-
letimiz üzerinde oynanan türlü oyunları, birlik ve be-
raberliğimizin ortadan kaldırılmasına yönelik türlü 
hainlikleri tarafsız bir gözlemle analiz edip, yazarak, 
tarih sayfalarına not düştüm.

 Sevgili Okurlarım;
 Yazdıklarımdan yansıyanlar, sadece kitaplarım ol-

madı!
 Kitaplarımın alımını yaparak vermiş olduğunuz 

desteklerinizle oluşan gelirle; bundan 4 yıl önce 19 
Şubat 2013 tarihinde Van ilimizin, Muradiye İlçesi 
Akbulak Köyü İ.M.K.B Yatılı Bölge Okulunda içeri-
sinde 20 adet bilgisayarı, teknolojik alt yapısı bulu-
nan bir BT (Bilgi teknolojisi) sınıfı açtım.

 Çünkü ülkemin aydınlık yarınlarını genç nesille-
rin yaratacağı noktasından hareketle, Büyük Önderi-

miz Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ün Türkiye’nin 
çağdaş geleceğini Türk 
Gençliğine emanet ettiği 
bilinciyle hareket ettim, 
etmeye devam ediyorum.

 İşte bu düşünce ve 
inançla; 

 Şimdi de yine hazırla-
mış olduğum yeni kitap-
larımdan elde etmiş oldu-
ğum gelir kaynağım ve bu aydınlanma yolunda bana 
destek verenlerle birlikte bu defa, Samsun’un Tekke 

Köy İlçesi Büyüklü İlk Öğ-
retim Okulunda, 19 Mayıs 
2017 tarihinde içinde 2500 
adet kitabı, kullanıma ha-
zır bilgisayarları da bulu-
nan bir kütüphanenin açı-
lışını yapıyorum.

 Çok önem verdiğim bu 
sosyal projelerin temelin-
de; sizin kitaplarıma gös-
termiş olduğunuz ilgi, ver-
miş olduğunuz destek, te-

veccüh var. Siz okurlarım olmasaydınız, bunların 
hiçbirisini yapamazdım. 

  Ben sadece sizden gelenleri; ülkemin, çocukları-
mızın aydınlık geleceğine sundum. Tüm emeklerim, 
ülkemin aydınlık yarınlarına ışık tutacak çocukları-
mıza helal olsun.

   Yürekten sevgilerim ve şükran duygularımla; 
   İyi ki varsınız.

YAZDIKLARIMDAN YANSIYANLAR…
“Hep derim ya! Yazmak yaşamak, yaşatmaktır…’’

Atilla ÇİLİNGİR*

*Em. Yb.
Kıbrıs Gazisi
www.atillacilingir.com
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 2011 yılında Başbakan Erdoğan tarafından or-
taya atılan ve İstanbul’un batısında Karadeniz ile 
Marmara’yı birleştirecek olan “çılgın proje” Kanal 
İstanbul ile ilgili çalışmaların son zamanlarda hızlan-
dırıldığı gündeme gelmektedir. 

Bu güne kadar verilen bilgilerde ve yapılan değer-
lendirmelerde projenin şehircilik, ekonomik, ekolo-
jik etkileri üzerinde durulmakta ancak konunun jeo-
politik, jeostratejik ve askeri  yönleri ihmal edilmek-
tedir.

Aşağıda projenin bu yönlerine dikkat çekilecektir:

Mevcut Durum

Boğazların uluslararası hukuki statüsü halen yürür-
lükte olan 1936 Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile tes-
pit edilmiştir. Montrö boğazlar sözleşmesi, 1923 ta-
rihli Lozan Boğazlar Sözleşmesi’nin, 1936’da deği-
şen uluslararası güvenlik koşullarına göre ve Türkiye 
ile Karadeniz’e kıyıdaş devletlerin güvenliğini artır-
mak maksadıyla yine Türkiye’nin talebi üzerine ya-
pılmıştır.

Montrö Boğazlar Sözleşmesi’ne göre: 

• Boğazlar gece ve gündüz, herhangi bir bay-
rak altında ve herhangi bir yükle geçen tüm gemile-
rin hiçbir formalite olmaksızın geçişine açıktır. Türk 
yetkilileri anlaşmanın 1 numaralı ekinde belirtilen 
hizmetlere (sağlık hizmetleri, fener, yön bulma, ha-
yat kurtarma)  ödenecek ücret dışında herhangi bir 
ücret ve vergi talep edemezler (md.2).

• Savaş zamanında Türkiye muharip değilse 
yukarıdaki geçiş serbestisi yürürlüktedir (md.4).(mu-
harip devletlerin gemileri hariç (md. 19).

• Savaş zamanında Türkiye muharip ise ya-
bancı gemiler düşmana yardım etmemek koşulu ile 
boğazlardan gündüz geçebilirler (md.5).

• Denizaltılar gündüz, yüzeyden ve teker teker 
geçebilir (md.12).

• Savaş gemileri diplomatik kanallardan 8 gün 
önce Türkiye’ye haber vermek koşulu ile geçebilir      
( md.13).

• Savaş gemilerinin komutanı boğazlara girer-
ken Türk yetkililere bilgi verir (md 13).

• Boğazlardan geçen savaş gemilerinin toplam 
tonajı 15 000 tonu geçemez ve aynı anda 9 gemiden 
fazla geçemez (md14).

• Boğazlardan geçen gemiler uçaklarını uçura-
maz (md.15).

• Karadeniz’e kıyısı olmayan devletlerin 
Karadeniz’deki toplam tonajı 30 000 tonu geçemez 
bu limit 45 000 tona kadar yükseltilebilir(md. 18b).

• Yukardaki tonajların 2/3’den fazlası tek bir 
devlete ait olamaz (md.18c).

• Karadeniz’e kıyısı olmayan devletlerin sa-
vaş gemileri bu denizde 21 günden fazla kalamaz 
(md.18d).

• Savaşta Türkiye muharip değilse muha-
rip devletlerin savaş gemileri boğazlardan geçemez 
(md.19).

• Savaşta Türkiye muharip ise savaş gemile-
rinin geçişi Türk hükümetinin takdirine bırakılmıştır 
(md.20).

Görüldüğü gibi Montrö boğazlar sözleşmesi yapı-
lış amacına uygun olarak iki konuda güvenlik sağla-
maktadır:

1. Geçiş esnasında Türkiye’nin güvenliği,

2. Geçtikten sonra Karadeniz’e kıyıdaş devlet-
lerin güvenliği.

Kanal İstanbul Açılırsa

Kanal İstanbul açıldığı takdirde Montrö’nün söz 
konusu güvenlik önlemleri işlemez hale gelebilecek-
tir. Şu soruların cevaplandırılması gerekecektir:

• Kanal’ın Türkiye’ye bir maliyeti olacağın-

KANAL İSTANBUL MONTRÖ’YÜ DELER

Dr. Cihangir DUMANLI*
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dan gemi geçişlerinden ücret talep edilecektir. Gemi-
ler boğazdan ücret ödemeksizin geçme hakkına sa-
hipken kanaldan ücret ödeyerek geçmeye nasıl yön-
lendirileceklerdir?

• “Boğazlardan geçen savaş gemilerinin top-
lam tonajı 15 000 tonu geçemez ve aynı anda 9 ge-
miden fazla geçemez” denilmektedir. Bu gemilerden 
bir kısmı boğazdan geçerken bir kısmı kanaldan ge-
çerse Türkiye’nin güvenliğini sağlayan bu sınırlama 
anlamsız hale gelmeyecek midir?

• Boğazlardan geçen gemiler uçaklarını uçura-
maz kuralına rağmen kanaldan geçen gemiler uçakla-
rını uçurabilecekler midir?

• Kıyıdaş ülkelerin güvenliğini sağlamak 
maksadıyla Karadeniz’e kıyısı olmayan devletlerin 
bu denizdeki tonajları ve kalış süreleri sınırlandırıl-
mıştır. Bu gemiler “biz boğazdan geçmedik, kanal-
dan geçtik” derlerse Karadeniz ülkelerinin güveliği 
nasıl sağlanacaktır?

• Türkiye savaşta veya yakın savaş tehlikesi 
altında ise Türkiye’nin güvenliğini sağlayan madde-
ler kanaldan geçen gemilere nasıl uygulanacaktır?

Uygulamada benzer diğer sorunlarla karşılaşılaca-
ğı olasıdır.

Projenin askeri açıdan değerlendirilmesi de ge-
rekmektedir. Kanalın Trakya’da istanbul’a yöne-
lik taarruzi bir harekata karşı savunmamızı veya 
Trakya’daki harekatımızın İstanbul bölgesinden sağ-
lanacak lojistik desteğini etkileyeceği açıktır. Kanal 
üzerindeki köprüler tahrip edilirse Trakya’ nın İstan-
bul ile  bağlantısı kesilir. (benzer durum Orhangazi 
köprüsü için de söz konusudur).Bu nedenle kanal’ın 
hava savunması önem kazanmaktadır. Bu bakımdan 
projenin askeri makamlarla da koordine edilmesi bir 
zorunluluktur.

Sonuç

 Montrö Boğazlar Sözleşmesi Türkiye’nin ve 

Karadeniz’e kıyıdaş devletlerin güvenliğini sağla-
maktadır. Kanal açıldığı takdirde bu güvenlik önlem-
leri tehlikeye girebilecektir.

Bu durum özellikle Rusya için geçerlidir. Zira 
Karadeniz Rusya’nın hassas karnıdır. Romanya ve 
Bulgaristan’ın NATO üyesi olmaları ve kıyılarında 
ABD’ye üs vermeleri ile ABD gemileri Montrö sı-
nırlamalarına bağlı kalmaksızın Rusya’nın güven-
liğini tehdit edebilecek bir duruma zaten gelmişler-
dir.  Karadeniz’in ABD/NATO tarafından doldurul-
ması Rusya’nı güvenliğini doğrudan tehdit eder. Bu 
durum ABD – Rusya stratejik rekabetinde ABD’ye 
önemli avantaj sağlar,

Montrö Sözleşmesi 81 yıldır sorunsuz olarak uygu-
lanan nadir sözleşmelerden biridir. Türkiye bu güne 
kadar sözleşmenin delinmemesi konusunda hassas 
davranmıştır. Kanal İstanbul projesi Türkiye’nin bu 
geleneksel politikasından sapma anlamına gelecektir.

Bu nedenlerle;

1. Kanal İstanbul projesinin başlangıcında eko-
nomik, ekolojik, şehircilik yönlerinin yanında yuka-
rıda değinilen stratejik ve askeri yönleri de dikkate 
alınmalıdır.

2. Konu Rusya’nın güvenliğini yakından ilgi-
lendirdiğinden bu ülke ile yakın işbirliği yapılmalı-
dır.

3. Kanalın yeri ve fiziki özellikleri askeri ma-
kamlarla koordine edilmelidir.

4. Montrö’nün sağladığı güvenlik önlemlerin-
den ödün verilmemek koşulu ile kanalın uluslarara-
sı statüsü şimdiden ilgili devletlerle tespit edilmeli-
dir. Aksi takdirde proje bittikten sonra büyük sorun-
larla karşılaşılabilir.

* Em. Tuğg.
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Kıbrıs’ta Rumlar 21 Ara-
lık 1963 tarihinde, Kıbrıs 
Türk toplumuna karşı kap-
samlı ve sistematik saldırı-
lara başlamıştı. Akritas Pla-
nı kapsamında gerçekleşti-
rilen bu saldırılar Türkle-
re yönelik bir etnik temiz-
lik girişimidir. Akritas pla-

nı’nın uygulanmaya başlanmasıyla birlikte Rumlar, 
genç yaşlı demeden Türkleri öldürmeye başlamıştı. 
30.000 Kıbrıslı Türk yaşadıkları köylerini terk etmek 
zorunda kalmıştı. Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alayı’nın 
tabibi Binbaşı Nihat İlhan’ın eşi ve çocukları da vah-
şice Rumlar tarafından öldürüldü. 

Rumların Kıbrıslı Türklere karşı saldırılarını devam 
ettirmeleri, Yunanistan’ın Ada’ya asker göndermesi, 
Kıbrıs’taki mevcut durumun daha da vahim bir hal 
alması üzerine Türkiye, 1960 Garanti Antlaşması’na 
dayanarak Kıbrıs’a müdahalede bulunmaya karar 
vermişti. Bu gelişmeler olurken “Johnson Mektubu” 
olayı patlak verdi. ABD bu mektupla Türkiye’nin 
Kıbrıs’a haklı müdahalesini önlemeye çalışmıştır.

Johnson’un mektubu Türkiye’de büyük bir öfke 
uyandırmıştı. 1950-1953 yıllarında Kore Savaşı’na 
katılan ve savaştaki kahramanlıkları nedeniyle tüm 
dünyanın takdirini kazanan Kore gazilerimizde buna 
çok öfkelenmişti. Onlar, Birleşmiş Milletler ideali 
uğrunda Kore’de savaşmışlardı. Savaştan sonra Kore 
gazilerinin her birinin göğsüne Birleşmiş Milletler 
madalyası takılmıştı. Ancak, Amerika’nın Kıbrıs ko-
nusundaki hasmane davranışı gazilerimizde kızgın-
lık ve infiale neden oldu. Birçok Kore Gazisi Birleş-
miş Milletler Teşkilatı’nın verdiği madalyaları iade 

ettiler.
Dönemin Milli Türk Talebe 

Birliği, bu asil davranışları kar-
şısında gazilerimize birer ma-
dalya vermek istese de yeter-
li maddi desteği bulamıyordu, 
çaresizdiler. Bu arada, madalya 
konusunda haberdar olan, yü-

reği vatan sevgisi ile dolu 
bir büyük sanatçı vardı. O 
da  Zeki Müren’di, bu ma-
dalyaların basım masrafını 
bizzat üstlendi...

Bugün birçok Kore gazi-
miz, göğsünde bu madal-
yayı gururla taşıyor. “Zeki 
Müren Madalyası”, sanat-
çı duyarlığının bir yansımasıdır. Zeki Müren 1931 
doğumlu, Kore gazileriyle hemen hemen aynı yaş-
ta. Sanatçı, yaşıtlarına bir anlamda teşekkür ediyor.

Zeki Müren, başta Mehmetçik Vakfına olmak üze-
re, yaptığı tüm yardımlarla daima Mehmetçiğin ya-
nında olduğunu göstermiştir. 

Türkiye Muharip Gaziler Derneği olarak, Zeki 
Müren’in Kore gazilerine yönelik bu vefalı ve çok 
anlamlı hareketinin,  sanatçı duyarlılığının kamu-
oyunca bilinmesini istedik.  Bu maksatla Meh-
metçik Vakfı Genel Müdürü Sayın E.Tümg. Tamer 
Kantarcıoğlu’nu ziyaret ederek, kendisine Vakıf adı-
na   “Zeki Müren Madalyası” takdim ettik.

Zeki Müren’in bu asil davranışının yanı sıra, “Ben 
çocuğumu askere göndermem” diye konuşan sanat-
çılara da tanık olduk. 

Büyük sanatçı Zeki Müren’i saygıyla anıyoruz. 

“ZEKİ MÜREN MADALYASI”

M. Şükrü TANDOĞAN*

* Em. Alb
TÜMGAZİDER Genel Başkanı
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19’uncu Yüzyılın son çeyreği ile 20’nci Yüzyılın 

ilk yıllarında Osmanlı Devleti’nin başında bulun-

muş, bir nevi başkanlık sistemi uygulayarak devlet 

idaresini bizzat yürütmüş olan Sultan II. Abdülhamid 

söz konusu döneme damgasını vurmuştur. Hüküm-

darlık süresinin 33 yıl gibi uzun bir döneme yayıl-

ması da bu damgayı pekiştirir. Hükümdarlık yılları-

nın yakın bir dönem olması ve günümüzde varlığı-

nı devam ettiren birçok kurumun temellerinin Sultan 

II. Abdülhamid’in döneminde atılmış olması, o yıl-

larda yaşanan hadiselerin Türkiye’nin bugününe te-

sir etmesi bu dönemin bir hayli tartışılır olmasına se-

bep teşkil etmiştir.

Yakınçağ Osmanlı tarihi uzmanı olan ve özellikle 

Sultan Abdülhamid dönemine ilişkin araştırmalarıy-

la tanınan Prof. Vahdettin Engin, “II. Abdülhamid ve 

Dış Politika” (Yeditepe Yayınları, 2005) adlı eseri ile 

tartışmalı bir döneme açıklık getirir.  

Bir de Mim Kemal Öke’nin bilinmeyen bir kitabı 

var: ‘’Saraydaki Casus: Gizli Belgelerle Abdülhamid 

Devri ve İngiliz Ajanı Yahudi Vambery, (İrfan Yayın-

cılık, İstanbul 2009)

Tabii ki II. Abdülhamid hakkında yazılan çok kitap 

var ama ben bu iki kitaptan birer alıntı yapmak isti-

yorum. Fakat bu kitaplardaki alıntıyı vermeden önce 

de bir düşüncemi aktarmak istiyorum…

Toplum olarak en büyük yanlışımız; önyargı ve 

duygularımızın bizi besliyor oluşudur, okuma, araş-

tırma, analiz etme, mukayese ve muhakeme etme ve 

neticede ‘’anlama’’ gibi zihni melekelerimizin en-

gellenmiş oluşudur, hamasetten bilgi seviyesine ge-

lememiş oluşumuzdur, rasyonel, metodik ve analitik 

düşünce eksikliğimizin oluşudur.

Sağıyla, soluyla zihnimiz önyargılar, semboller, 

kült ve idoller tarafından işgal edilmiştir. Abdülha-

mid; ya “Kızıl Sultan”dır ya da “Ulu Hakan”dır. Ab-

dülhamid; ya “korkak, vesveseli, zavallı’’dır, ‘’mille-

te kan kusturmuş’’tur ya da “sade, müşfik, münzevi, 

dikkatli, hafızası güçlü, nazik ve kibar, cesur, sabırlı, 

hayvansever, tabiatsever ve  mizahsever.”dir… (Tır-

nak içinde olması II. Abdülhamid’i anlatan kitaplar-

dan alıntı olduğu içindir.)

Yine Abdülhamid’i anlatan bir kitaptan yine bir 

alıntı: “Mevzilerde bir kurşun, siperlerde bir çığlık, 

secdede bir dua olan, cennetmekân ulu hakan Sul-

tan II. Abdülhamid Han.” Bu satırlardaki bir “bil-

gi” değil, kendisinden hiç kurtulamadığımız bir 

“hamaset”tir. Bir nehir; membağı, uzunluğu, geniş-

liği ve debisi ile bir akarsudur. Bu bir “bilgi”dir. Bu 

nehir  karşısında “duygulanmak” da İnsan olmamı-

zın gereğidir. Biri bilim alanı, öbürü duygu ve de-

ğerler alanına giren bir kavramdır. Fakat toplum ola-

rak bu kavramları bizler hep birbiri ile karıştırırız. 

‘’Bilgi’’ye ihtiyacımız olduğu yerde ‘’duygu’’muzu 

kullanırız. Tıpkı II. Abdülhamid’de olduğu gibi, tıpkı 

Lozan ve Musul konularında olduğu gibi…

Türk  dostu  Amerikalı  tarihçi  Stanford  Shaw, 

II. Abdülhamid dönemini “Tanzimat’ın zirvesi” ola-

rak anlatır. Halbuki İslamcılara göre Tanzimat nere-

deyse bir “ihanet”tir! II. Abdülhamid 1876’da Me-

busan Meclisi’ni açış nutkunda imparatorluğun nasıl 

geri kaldığını, güçsüz düştüğünü anlatarak sanki bir 

Tanzimatçı imiş gibi aynen şu vurguyu yapar: “Bu-

günkü Avrupa medeniyetinin en evvel ülkemize ithal 

edilmesi...” Mustafa Kemal Atatürk’ün yapmak iste-

diği neydi o zaman? Ama İslamcılar Atatürk’ü sev-

mezler, ancak II. Abdülhamid’i de göklere çıkarırlar.

SULTAN II. ABDÜLHAMİD VE GÜNÜMÜZDEKİ ÖZENTİLERİ

Osman AYDOĞAN*
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Hukuk sahasında kadın¬ erkek eşitliği yönünde-

ki adımlar da II. Abdülhamid zamanında atılır. İn-

giliz - ¬Rus yakınlaşması karşısında Almanya ile 

çok sıkı ilişkiler kurar, genç subayların Alman eği-

timiyle yetiştirilmesini sağlar. 19. yüzyılda Osman-

lı İmparatorluğu’nda modernleşme sürecini, siya-

si, toplumsal ve kültürel değişiklikleri ele alan İlber 

Ortaylı’nın ‘’İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı’’ (Ti-

maş Yayınları, 2016) isimli kitabı bu dönemi en iyi 

anlatan eserdir. 

Ancak bunların yanında Osmanlı İmparatorluğu en 

büyük toprak kaybını da Abdülhamid zamanında ya-

şar.  Mısır, Romanya, Sırbistan, Karadağ ve Kıbrıs 

II. Abdülhamid zamanında kaybedilir. 1878 Berlin 

Anlaşması’yla Batum, Kars, Ardahan, Oltu Ruslara, 

Kotur kazası İran’a bırakılır. 1881’de Tunus Fransız-

lara terk edilir. 1887’de Girit’in özerkliği kabul edile-

rek Osmanlı’dan ayrılmasının yolu açılır.

Girişte bahsettiğim Prof. Vahdettin Engin’in “II. 

Abdülhamid ve Dış Politika” adlı kitabında Padi-

şahın Sadrazam’a yazdığı 13 “hususî irade”nin me-

tinlerine yer verilir.  Bu metinleri incelediğimizde; 

Sultan II. Abdülhamid’in; - dış siyaseti açısından -  

Rusya’yı yanı başımızda ürkütülmemesi gereken bir 

dev olarak gördüğü, Almanya ve Avusturya’yı dos-

tane ilişkilerin geliştirilmesi gereken devletler ola-

rak düşündüğü, İran’ı ise Osmanlı Devleti’nin raki-

bi olmakla birlikte İslam devleti olması hasebiyle di-

ğer Batı devletlerine karşı gücün kırılmaması için iyi 

geçinilmesi gereken bir devlet olarak değerlendirdiği 

görülür. Bu değerlendirme Abdülhamid’i çok seven, 

yere göğe sığdıramayan özentileri İslamcılar tarafın-

dan ne yazık bugün dahi yapılamamaktadır.

Bu kitapta ilginç bir bölüm var… Hani Türkiye’de 

Osmanlı medreselerini savunan ve medreselerin ka-

patılmasına hayıflanan bir kısım zevat var ya… San-

ki bu bölüm onlara cevap gibidir:

Kitapta Japon İmparatoru’nun, İslamiyet’in muh-

tevasını, iman esaslarını, gayesini, felsefesini, ibadet 

kaidelerini izah edecek kudrette bir din heyetinin ül-

kesine gönderilmesini Sultan II. Abdülhamid’ten ta-

lep ettiğini yazıyor.  II. Abdülhamid bu talep üzerine 

ne cevap vermiş? Onu da kitaptan okuyalım:

“Düşündüm ki, Japon İmparatorunun istediği Müs-

lüman din âlimleri kendi ülkemizde olsa ve onla-

rı ben bulabilseydim, Japonlardan evvel kendi mil-

letimin ve Halife, yani Peygamberimizin vekili ola-

rak İslam âleminin istifadesini temin ederdim. Şöh-

ret yapmış ilmiye mensuplarını tanıyordum. İçlerin-

de şahsen hürmete şayan çok şahsiyet vardı. Ekseri-

yetle de şahsen faziletli idiler. Fakat ilmi kudretleri 

olduğu kadar, cihanı telakki tarzları, bu kadar büyük 

ve İslamiyet’in mukadderatı üzerinde tesir yapacak 

mevzuu ele almaya, neticelendirmeye müsait değil-

di. Velhasıl Japon İmparatorunun istediği Müslüman 

din âlimlerine ve onları yetiştirecek kaynaklara sahip 

değildik. Medreselerimiz birer ilim irfan kaynağı ol-

maktan mahrumdu.”

Osmanlı’ya özenenlerin, Osmanlı’nın medreseleri-

ni özleyenlerin özendikleri Osmanlı’nın ve özledik-

leri medreselerin  hali  işte bu.  İşin  tuhaf tarafı  ise 

bu medreseleri  özleyen  İslamcıların kendilerinin de 

II. Abdülhamid’in tarif ettiği din adamı vasıflarına 

bile sahip olamayışlarıdır.

Bahsettiğim ikinci kitap ise Mim Kemal Öke’nin 

kitabı idi:  ‘’Saraydaki Casus: Gizli Belgelerle Ab-

dülhamid Devri ve İngiliz Ajanı Yahudi Vambery, 

(İrfan Yayıncılık, İstanbul 2009)

Arminius Vambery Macar asıllı bir Türkolog, sey-

yah, siyasi Siyonist ve bir İngiliz casusu idi. Vambery 

aynı zamanda da bir İslam araştırmacısı idi. (Der Is-
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lam im 19. Jahrhundert - 19. Yüzyılında İslam- Le-

ipzig 1875)

Arminius Vambery, Turancılığı Pan-Cermenizm ve 

Pan-İslavizm’e karşı ilk ortaya atan kişidir. Bir yazı-

sında “Bir Anglo - Sakson, bir İslav, bir Latin milleti 

mevcut olduğu gibi bir turan kavmiyeti ve medeniye-

ti vardır ve o cemiyetin bayraktarı Türklerdir... Türk-

ler atisi birçok kavimden daha emindir.” diye yazar.

Vambery 1906’da ‘’Panislamizm’’ adlı   yapıtında 

II. Abdülhamid’in  Panislamizmini korkuluğa benze-

tir. Nitekim İslam Halifesi’nin  Panislamist bir politi-

ka gütmesi   veya  cihat çağrısı   yapmasının Osman-

lı düşmanı  ülkelerin  kâbusu   olduğunu  bilen  II. 

Abdülhamid’e göre ‘’cihat’’ bir göz korkutma aracı, 

tehdit olarak kalmalıydı.

II. Abdülhamid’de saltanatı boyunca bu silahı hiç 

kullanmaz. Bu nedenle 93 Harbi olarak anılan 1877-

78 savaşı sırasında II. Abdülhamid, Ruslara karşı ci-

hat açmadığı için Ali Suavi tarafından eleştirilir.

Birinci Dünya Savaşı ilan edildiğinde II. Abdülha-

mid, Beylerbeyi Sarayı’nda sürgünken halefi Meh-

met Reşat’ın cihat ilan ettiğini öğrenince çok şaşı-

rır, bunu büyük bir hata olarak niteler ve kızına şöyle 

der: ‘’Cihadın kendisi değil, fakat ismi elimizde bir 

silahtı.’’ Nitekim olaylar II. Abdülhamid’i haklı çı-

karmış cihat ilanı fiyasko ile sonuçlanmıştı.

Beni II. Abdülhamid hakkında bu uzun girizgâhı 

yapmama sebep ise üzerinde güleyim mi ağlayayım 

mı diye düşündüğüm bir televizyon dizisinde geçen 

bir sahne…

TRT’de yayınlanan “Payitaht Abdülhamid’’ dizisi-

nin ilk bölümünde geçen bir sahne var. Abdülhamid 

İngiliz elçisinin kendisini aldattığını fark edip sura-

tının orta yerine bir Osmanlı tokatı konduruyor. Elçi 

yere seriliyor. II. Abdülhamid’i anlatan hiçbir kitapta 

böyle bir sahne yoktur. Kaldı ki II. Abdülhamid dev-

let işlerinde protokol kurallarını önemseyen bir pa-

dişahtır.

Eh.. Ne yapsınlar… Vatan toprağı Süleyman Şah 

türbesini koruyamayanlar, Ege adalarını Yunanlıla-

ra kaptıranlar, Irak ve Libya’nın parçalanmasında, 

Suriye’nin karıştırılmasında hatası olanlar, tüm kom-

şularıyla kavgalı olanlar, AB’ye, Almanya’ya, İran’a, 

Irak’a posta koyanlar, Suriye’de fetih peşinde koşan-

lar, ABD ile Rusya ile bir türlü dikiş tutturamayanlar, 

sonuç olarak “değerli bir yalnızlığın’’ kör kuyusun-

da olanlar sanal da olsa bir paye peşinde koşuyorlar.

Görüldüğü gibi Tarihi “anlamaya” çalışarak ve 

“anlayarak ders çıkarmak’’ yerine sanal da olsa tarihi 

çarpıtarak egolarımızı tatmin ederek açıklarımızı ka-

patmaya çalışıyor ve önyargılarımızı savaştırıyoruz. 

Önyargılar yerine bizi araştırmalara yöneltecek me-

raklarla, kült ve idoller yerine analitik düşünceyle zi-

hinlerimizi harekete geçirmiyoruz…

II. Abdülhamid’e öykünen bu arkadaşların gö-

rüldüğü gibi zerre   kadar da olsa bir   tarih  bilgisi 

yok… Güya   Abdülhamid’e öykünürler… Lakin  II. 

Abdülhamid’in tırnağı bile olamazlar… II. Abdülha-

mid kendisine öykünenlerden çok daha tedbirli, akıllı 

ve ihtiyatlı, dış politikası da çok gerçekçiydi. Hiç ol-

mazsa II. Abdülhamid, çöken bir imparatorluğu mo-

dernleştirmeye, çağdaşlaştırmaya çalışarak ömrünü 

uzatmaya çabalıyordu... II. Abdülhamid’e öykünen 

bu arkadaşlar ise modern ve çağdaş bir devleti geri-

sin geri Orta Çağa götürmeye çalışıyorlar... 

Girişte de vurguladığım gibi toplum olarak en bü-

yük yanlışımız; önyargı ve duygularımızın bizi bes-

liyor oluşudur, okuma, araştırma, analiz etme, muka-

yese ve muhakeme etme ve neticede “anlama’’ gibi 

zihni melekelerimizin engellenmiş oluşudur, hama-
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TESUD Çankaya Üyesi Em. Alb. Mehmet Saim 
BİLGE’nin;

1- 2 mayıs 2017 tarihinde Başkent Üniversitesi Güzel Sa-
natlar Fakültesi sergi salonunda kişisel  karikatür sergisi-
ni açmış sergiye rektör yardımcısı Prof. Dr. Abdulkadir Va-
roğlu, GTSMF Dekanı Prof. Dr. Adnan Toprak, öğretim 
görevlileri kalabalık bir öğrenci topluluğu katılmıştır. Sergi 
öncesi verilen konferansta da karikatür hayatı ile ilgili bil-
giler vermiştir.

2- 16 mayıs 2017  de Çayyolu ÇABA derneğinin MESA 
da düzenlediği etkinlikte sergi açıp karikatür üzerine söyle-
şi gerçekleştirmiştir.

3- Suudi Arabistan Kraliyet kütüphanesinde açılan ulus-
lararası barış konulu karikatür sergisinde bir karikatürü ile 
yer almıştır.

4- Bilkent Üniversitesi radyosunda da karikatür üzerine 
bir söyleşiye katılarak sunucular Didem Kaya ve Zeynep 
Özmen’in sorularına cevap vermiştir.

Kendisini TESUD Ailesi olarak kutluyoruz.

Mehmet Saim BİLGE*

* Em. P. Alb.
TESUD Çankaya Şb. Üyesi

KARİKATÜR

* Em. Tuğg.

setten bilgi seviyesine gelememiş oluşumuzdur, ras-

yonel, metodik ve analitik düşünce eksikliğimizin 

oluşudur.

Eğer bu eksikliklerimiz olmasaydı işte o zaman 

anlardık Osmanlı’yı da, II. Abdülhamid’i de, med-

reseleri de, Türkiye Cumhuriyeti’ni de, Lozan’ı da, 

Musul’u da… 

‘’Hayat ileriye doğru yaşanır ancak geriye doğru 

anlaşılır’’ derler..

Bir nebze de olsa Tarih bilmiyorsanız hiçbir şey bil-

miyorsunuz demektir. Geleceğiniz karanlık demektir.

Hele hele bir de bilmediğiniz tarihi çarpıtıyorsanız 

eğer....
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Kurtuluş savaşı yıllarında Batı Anadolu da halk, 
düşman işgallerine karşı kendi aralarında “Kuva-
yi Seyyare” adıyla örgütlenmişler. İzmir’in 15 Ma-
yıs 1919 tarihinde Yunan işgaline uğraması ve Çer-
kez Ethem de Salihli cephesini kurmuş ve kendisi-
ni cephe komutanı ilan etmiş ve emrindeki kuvvet-
lere de “Kuva-yi Seyyare” adını vererek Ali Fuat Pa-
şanın gönderdiği 20 nci Kolordu birlikleri yardımı 
ile “Adapazarı ve Yozgat” ayaklanmalarında başarı-
lı oluşu onu şımartmış ve mevcut idareye baş kaldır-
mış.İşte, Yunan birliklerinin İzmiri ve Ankaraya doğ-
ru işgal faaliyetleri , ayrıca Çerkez Ethemin de so-
run yaratması karşısında halkın ve ordunun morel-
leri bozuldu . Camilerde bu konuda vaazlar verildi, 
gazteler yazılarını yazdı, mitinglerde konuşmalar ya-
pıldı. Ama, bu kırıtik ortamda halkın, ordumuzun sa-
dece “silah ve cephaneye” değil, gelecekle ilgili he-
deflerini canlı tutacak “Manevi” desteğe de ihtiya-
cı vardır düşüncesiyle Miralay İsmet Bey, Garp Cep-
hesi kuzey kısmının kumandanı olarak Maarif Veki-
li Dr.Rıza Nur’u ziyaret etmiştir. İşte, bundan sonra 
şanlı bayrağımız ve kahraman Türk Milletinin sim-
gesi olacak “Milli marşımızın doğuşu“ hazırlıkları 
başlar. 

–Şöyle ki;Miralay İsmet Bey’in Dr. Rıza Nur’u 
ziyaretinden kısa bir süre sonra , devrin şairle-
ri Hakimiyet-i Milliye gazetesinde “ Türk şairleri 
nazar-ı dikkatine “Maarif Vekaleti başlıklı bir yarış-
ma duyurusu yayınlanır. Özü; Bu bir şiir yarışma sı-
dır, Maarif Valetince oluştırılacak bir edebi kurul ta-
rafından değerlendirilerek kazanan şiire 500 lira ödül 
verilecektir. 

Ancak tek şart ; gönderilecek şiirlerin Milli müca-
dele ruhunu ifade etme isteğidir. 

Ayrıca beste yarışması daha sonra açılacak ve ka-
zanan besteciye de 500 lira verilecektir. 

Sonradan Maarif vekili olan Hamdullah Suphi Bey 
tarafından da böyle bir şiir yazabilecek şairlere ay-
rıca mektupla, yarışma ve şartları bildirlmiştir. Kısa 
süre içinde 724 şiir yazılarak geldi ama, içlerinde 
Mili mücadele ruhunu kapsayacak nitelikte bir şiir 
görülmediği gibi , kaygı duyulacak bir konu da; böy-
le bir şiiri ancak Mehmet Akifin yazabileceği, ama 
şiirler arasında Akif tarafından yazılmış bir şiirin ol-
maması ve böyle bir yarışmaya katılmayışı üzüntü 
yaratmıştır.

Sonradan anlaşılmıştır ki, Akif’i üzen şeyin, böyle 
bir Milli dava için yapılan yarışmalara verilecek 500 
liralık ödüllerin bağışlanacak olmasıdır. Böyle bir şi-
irin ancak Akif tarafından yazılabilir kanısı, Balkan 
ve Birinci Dünya harblerinde yaşananların en güç-
lü ifadesi onun yazdığı şiirlerin mısralarında görül-
mektedir. Şiir yarışmasına Mehmet Akif’in katılma-
ması halinde bu yarışmanın ruhunu ifade edebilecek 
bir netice alınamaz düşüncesi ile Maarif Vekili Suphi 
Bey’i endişelendirmiş ve çare aramaya sevk etmiştir. 
Gelen şiirler kendisini tatmin etmemiş,Şiir yazması 
için Akif mutlaka ikna edilmelidir, düşüncesi ile Aki-
fin en yakın arkakadaşı Balıkesir mebusu Hasan Bas-
ri Beyi araya sokmuş ve Mehmet Akif’e hitaben yaz-
dığı kısa bir mektubu Mebus Hasan Basri beye ver-
miş. Ama , mektup Akif’e ulaşmadan M. Akif Hasan 
Basri Bey tarafından şiir yazmaya ikna edilmiştir. M. 
Akif’i ençok kahreden şey, İstiklal Marşın para yazıl-
ma sözüdür. İstiklal Marşı’nın yazılması için konulan 
500 liralık ödüle itirazı yüzünden ikna aşaması süre-
si ve Tacettin dergahına kapanmadan önce Mehmet 
Akif’ ne durumdaydı: Sırtına giyecek bir paltosu bile 
yoktu. Soğuk günlerde Meclise giderken ödünç aldı-
ğı paltosu yüzünden Neyzen Tevfik’in kardeşi Bay-
tar Şefik Beyin O , 500 lira ödülü alsaydın bu du-
ruma düşmezdin sözleri için deliye dönmüş ve uzun 

MİLLİ MARŞIMIZIN DOĞUŞU

Necip BELEN*
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zaman Şefik Beyle dargın kalmıştır Bu hali ile İstik-
lal Marşını yazmak için “Tacettin dergahına” kapa-
nan M.Akif, kendini sıkı bir çalışma ortamına sok-
muş, tanıdıklarının söylediklerine göre, dergaha ka-
panmış, sokağa çıkmamış,camiye, Meclise uğrama-
mış, uyurken, yürürken, yemek yerken, bütün hüc-
releri ile İstiklal Marşını düşündüğü, yazıp bitirince-
ye kadar manevi ruhuna adapte olmuş haldeydi. Hat-
ta, uyandığı aklına gelini yazmak için kağıt bulama-
yınca yatağının yanındaki duvara marşın “ Ben ezel-
den beridir hür yaşadım, hür yaşarım” mısrasını yaz-
mıştı. Bu kadar uğraştan sonra M. Akif’te şiirini ta-
mamlayarak imzasız olarak 725 ci şiir olarak gön-
derdi. Fakat seçim yapılmadan,ve mecliste daha ka-
bul görmeden Akif’in şiiri, 17 Şubat’ta Sebilürreşat 
ve Hakimiyet-i Milliyede, 21 Şubat’ta da Söz Gaze-
tesinde yayınlandı. M.Akif’ten başka yarışmaya ka-
tılan Şairler arasında Kazım Karabekir Paşa, Muhit-
tin Baha (Pars), Kemaleddin Kamu, Hüseyin Suat 
(yalçın) İshak Rafet (Işıtman) gibi tanınmış isimler 
de vardı. 725 şiir den 7şiir, seçildi. Bunlar, M. Akif, 
Hüseyin Suat, Kemaleddin Kami (Kamu), İskender 
Haki  ve Mehmet Muhsin’e aittiler. Şimdi sıra geldi, 
Türk bayrağı ve Türk Milletinin manevi değerlerinin 
simgesi olacak “ İstiklal Marşımızın” seçimi: Tarih 
21 Mart 1921, Meclisin 2. toplantı dönemi, mebuslar 
yerlerini almış, bu bağımsızlık günlerimizden biriy-
di. Başkanlık kürsüsünde M.Kemal, “Bu marşın, İs-
tiklal davamızı anlatışı cihetinden büyük bir anlamı 
vardır” der ve en çok beğendiğim kısmı da: 

Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet 

Hakkıdır hakka tapan Milletimin istiklal. 

Bu meclis toplantısına İnönü muharebelerindeki 
zaferleri dolayısı ile paşa olan İsmet Bey de katılır. 
Hasan Basri ve Maaarif vekili Hamdullah Suphi Be-
yin önergesi ile seçilen 7 şiir meclise sunulur.

Mecliste, Dr Abdülhak Adıvar başkanlığında yapı-
lan seçimde 12 Mart 1921 tarihinde M.Akifin şiiri 

resmen Milli Marş olarak kabul adildi. Yapılan teklif 
üzerine İstiklal marşımız Hamdullah Suphi beyin gür 
sesi ile okundu. Ayakta alkışlandı. Bu, İstiklal marşı-
mızın Milli marş olarak ilk okunuşu idi.

 Milli marşımız, 1924 yılnda”Ali Fuat Çağatay ta-
rafından bestelendi. Marşımız , bu beste ile 1930 yılı-
na kadar söylendi. Dönemin Cumhurbaşkanlığı Sen-
foni Orkestrası Şefi “Osman Zeki Üngör’ün” 1922 
de yaptığı bestesi, bu günkü şekli ile kabul edilerek 
yürürlüğe konmuştur.) 9 dörtlük ve bir 5 likten olu-
şan marşın armonilemesi “Edvar Manas”, bando dü-
zenleside” İhsan Servet Künçer” tarafından yapıl-
mıştır. Mehmet Akif İstiklal marşımızın okunuşunu 
mahçubiyetinden dinleyememiş, meclisten çıkmıştır 
verilen 500 lira ödülü yetim , fakirlere dağıtmıştır. 
Peki; Bu şiirin yazılış kabul süresi içinde itirazlar ol-
madı mı? Bakınız , Kütahya Mebusu Besim Atalay, 
gerçek Milli Marş , Fransızların “Marseyez’i”  gibi 
kendiliğinden doğmalı, ısmarlama şiirlere milletin 
verecek parası yok. Bolu Mebusu Tunalı Hilmi Bey 
de; Bu şiir milletin ruhundan doğma bir şiir dağildir 
der. Soru Şu: İstiklal Marşı tekrar yazılabilir. 

Birkaç gazeteci ölümünden kısa bir süre önce 
M.Akif’i ziyarete giderler; sohbet arasında, İstiklal 
Marşından açıldı. Bir vesile ile değiştirilip değiştiri-
lemeyeceği konuşulduğunda, hasta yatağından doğ-
rulan Mehmet Akif;  “İstiklal Marşımızı kimsenin 
değiştirmeye gücü yetmez, kimse bir daha İstiklal 
Marşını yazamaz, bende yazamam, Allah bu Millete 
bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın”. demiştir. Bizim 
de, temennimiz odur ki; Yazdımasın. Yazmaya teşeb-
büs eden, yazdırmak için “İstek, zaman, zemin ara-
yan böyle bir kimse, kuruluş ve bir iktidar yeltenirse 
bu milletin hışmına uğrar”. Bu böyle biline.

Necip BELEN*

* Em. Alb.
Araştırmacı Yazar
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SEVK VE İDARE ANLAYIŞLARI

Sevk ve idare anlayışı  (1), askeri harekatta birlikle-
rin hangi yöntem  ile hedefe sevk edileceğini anla-
tan bir kavram.

Klasik savaşın ve Gayri Nizami Harb’in bütün ha-
rekat nevilerinde  birbiri ile çatışan iki sevk ve idare 
anlayışı vardır (2): 

a. VAZİFE  vererek sevk ve idare   

b. EMİR  vererek sevk ve idare 

Vazife Vererek Sevk ve İdare   

 Alman  Askeri Terminolojisi’nde ‘Görev Taktiği’ 
(3) olarak anılan bu anlayışta, askeri birliğe görev ve 
görevden güdülen MAKSADI  içeren bir ‘VAZİFE’ 
verilir (4). Ulaşılması gereken hedef /hedefler belirti-
lir ve gerekli vasıtalar tahsis edilir.  Vazifenin NA-
SIL yerine getirileceği, muharebe sahasında karşıla-
şılan ve önceden tahmin edilemeyen durumlar kar-
şısında nasıl tepki gösterileceği komutanın yaratıcı 
gücüne ve insiyatifine bırakılır. Ast birlik komutan-
larına imkan ve kabiliyetleri dışında görevler veril-
mez. Komşu birliklerle ve harekata katılan diğer un-
surlarla koordinasyon amaçlı kontrol tedbirleri dışın-
da,  hareket serbestisini kısıtlayan tahditler konulma-
sından kaçınılır. 

Bu yöntemde harekatın maksadının iyi kavran-
mış olması çok önemlidir. Alınacak bütün kararlar 
bu maksadın yerine getirilmesine yönelik olmalı-
dır. MAKSADI iyi kavramış bir komutan değişen ve 
beklenmeyen durumlar karşısında “Komutanım be-
nim yerimde olsaydı ne yapardı ?” diyerek en uy-
gun hareket tarzını seçebilir ve bunun sorumluluğu-
nu üstlenir.  

Vazife  vererek sevk ve idare anlayışında üst birlik 
komutanlarının astlarına güven duymaları, birlik ko-
mutanlarının kendilerine verilen vazifeyi tahlil etme, 
harekatın maksadını kavrama ve karar verme yetene-

ğine, sorumluluk üstlenme cesaretine sahip olmaları  
çok önemlidir. Lider yetiştirme programları bu hede-
fe yönelik olmalıdır.

Bu sevk ve idare anlayışında Harekat Emirleri ge-
nelde kısa ve küçük birlik seviyesinde Görev Tipi 
Emirler şeklindedir.

Emir Vererek Sevk ve İdare 

Askeri terminolojide ‘Emir Taktiği’ (5) olarak anı-
lan bu anlayışta, askeri birliğe vazifesi  ve bu vazi-
feyi  NE ZAMAN, NEREDE ve NASIL yerine geti-
receği tüm ayrıntılarıyla emredilir. Birlik komutanı-
nın insiyatif kullanması çoğu zaman mümkün olmaz, 
muharebe sahasında karşılaştığı her durumda üst ko-
mutanlığın emrini almak/beklemek durumunda kalır. 
Çoğu zaman tehdite tepki gösterilmekte geç kalınır. 
Birlik komutanı salt uygulayıcı durumundadır. Bek-
lenmeyen durumlar karşısında yaratıcı gücünü kulla-
namaz, sorumluluk üstlenmekten kaçınır. 

Emirler genelde uzun ve bol ekli-krokili, yazılı Ha-
rekat Emri şeklindedir.Bu anlayışta komuta-kontrol 
ve muhabere vasıtaları hayati önemi haizdir.

Harp Tarihi tecrübeleri planlanan harekatın muha-
rebe sahasının belirsizlikleri nedeniyle çoğu zaman 
tam anlamıyla uygulanamadığını göstermiştir. Emir 
vererek/ emir bekleyerek sevk ve idarenin zayıf ta-
rafı, muharebe sahasındaki yeni durumlara karşı ast 
birlik komutanlarına insiyatif ve elastikiyet tanıma-
masıdır. 

Bazı askeri yazarlar ‘Emir Taktiği’ ile ‘Ordu’nun 
Tutkalı’ sayılan ‘Güven’ duygusu arasında ilişki kur-
maktadırlar:” İkinci Dünya Savaşı’nın son yılların-
da Wehrmacht’ın komuta etme sanatının başarısızlı-
ğa uğraması, devamlı olarak aşırı taleplerde bulunul-
masının ve siyasi iktidarın Silahlı Kuvvetlere güven-
sizliğinin bir ifadesi olarak ‘Emir Taktiği’nin sıkça 
kullanılmasının doğal sonucu idi.”(6)

 İÇ GÜVENLİK HAREKATI’NDA  ASKERİ SEVK VE İDARE  
 Vazife vererek mi, emir vererek - emir bekleyerek mi?

Erol UĞUR*



31     Birlik, Sayı : 213 • Temmuz-Ağustos-Eylül 2016

İÇ GÜVENLİK HAREKATINDA  ASKERİ 
SEVK VE İDARE

‘Asayiş Olayı’ boyutunu aşmış İç Güvenlik 
Harekatı’nda askeri birliklerin kullanılması duru-
munda yukarıda izah edilen iki sevk ve idare anlayı-
şından hangisi uygundur?

Askeri terminolojide, çatışan tarafların muhare-
be sahasındaki tertiplenmelerini, kıtaların yer de-
ğiştirmelerini gösteren tabloya kısaca ‘Muhare-
be Sahası’nın Taktik Resmi’ denilmektedir. Klasik 
(Konvansiyonel) Harpte Stratejik İstihbarat ve Mu-
harebe İstihbaratı imkan ve kabiliyetlerine sahip or-
dular bu resmi kolaylıkla oluşturabilirler, değişiklik-
leri takip edebilirler.Muharebe Sahası’nın Resmi mü-
tecavizin niyet ve maksadı hakkında ip uçları verir.

 Bir arazi parçasını elde bulundurmaya yönelik   sa-
vunma muharebesinde Emir Taktiği ile sevk ve ida-
re tercih edilebilir. Hareket Harbi’nde (Taarruzi hare-
ketler, Oyalama muharebeleri vb.) ise Vazife Taktiği  
ile sevk ve idare daha uygundur. 

Silahlı terör örgütlerine karşı yapılan İç Güvenlik 
Harekatı’nda taraflar - askeri taktik anlamında- kü-
çük birliklerle Gayri Nizami Harp tekniklerini uygu-
larlar. Burada sınırları belli bir alandan söz edilemez. 
Terörist unsurları teşhis etmek, tertiplenmelerini, yer 
değiştirmelerini, NE ZAMAN, NEREDE, NE YA-
PACAKLARINI kestirmek son derece güçtür. Alan-
daki ‘taktik resim’ çok çabuk değişir. Değişen res-
me anında tepki gösterilmelidir. Çoğu kez üst birlik-
ten emir almaya zaman dahi bulunamaz. Durumu de-
ğerlendirip çabuk karar vermek ve harekete geçmek 
önemlidir. Yetkili kılınmış makamlardan emir bekle-
mek fırsatları kaçırmak anlamına gelir.

Esasen, sadece  teröristin yapacağı hareketi bekle-
yip sonra tepki göstermek  uygun bir hareket tarzı 
da değildir; alana hakim olunmalı, terörist aranma-
lı, bulunmalı, etkisiz hale getirilmeli ve adalete tes-
lim edilmelidir.

Alandaki birliklerin taktik resmin oluşturulması 
için sadece Stratejik İstihbarat kanallarından gelecek 

istihbarata bağımlı kalmamaları, kendi kuruluşların-
da yeterli  istihbarat  imkan ve kabiliyetine sahip ol-
maları son derece önemlidir. 

Sonuç olarak, İç Güvenlik Harekatı’nda askeri bir-
liklerin kullanılması durumunda ‘Emir Taktiği’ yeri-
ne ‘Vazife Taktiği’nin uygulanması daha uygundur.

  -------------------------------------------------------
(1)Alm.:Führungsdenken, İng.: Leadership Thin-

king
(2)Bu ayırıma özellikle Alman askeri terminolojisin-

de rastlanmaktadır.
(3)Bizim  Ast birlik komutanına insiyatif tanıyan,’ 

Görev Tipi Emirlerle Sevk ve İdare ’ olarak yabancı-
sı olmadığımız bu anlayış, Almanya’da  ilk defa 1858 
yılında H.Graf von Moltke tarafından ‘Auftragstak-
tik ‘(Görev Taktiği) olarak tanımlanmış ve günümüz-
de de geçerli olan Alman Sevk ve İdare Anlayışı’nın 
esasını oluşturmuştur.

(Bknz.Reinfried- Walitschek-Die Bundeswehr - 
Eine Gesamtdarstellung Band 7: Planungs-und                  
Führungssystem s.11) (Alman Silahlı Kuvvetleri-
Toplu Bakış Band 7: Planlama ve Sevk ve İdare  Sis-
temi s.11)

(4)Bizim askeri terminolojimizde görev ve görevden 
güdülen maksadı içeren kavram ‘Vazife’ olduğun-
dan ‘Auftragstaktik’ kavramını (İng.:Mission Type-
Tactics/Leading by mission) ‘Vazife Taktiği’ olarak 
anlamak gerekmektedir. Esasen bir taktik olmayıp, 
bir sevk ve idare anlayışıdır.

(5)Alm:Befehlstaktik, İng.:Leading by order
(6)Dirk W.Oetting, Çeviren:Erol Uğur, 

MOTİVASYON-Muharebe Değeri-Askerin Savaşta-
ki Davranış Tarzları, s.264, Kastaş Yayınları, 2015

Erol UĞUR*

* Em. Tuğg.
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Avrupa ve Anadolu’nun bereketli nehirleriyle bes-
lenen Karadeniz, 1774 yılına kadar, Osmanlı ege-
menliğindeki bir “Türk Gölü” idi… Ancak, 6 yıl sü-
ren ve yenilgiyle sonuçlanan bir Osmanlı-Rus Sa-
vaşı sonunda imzalanan, Küçükkaynarca Antlaşma-
sı ile bu egemenlik sona erdi. Çünkü; antlaşmaya 
göre, Rus donanması Karadeniz’e inmiş bulunuyor-
du… Birinci Dünya Savaşı yenilgisinin sonunda, 30 
Ekim 1918’de imzalamak zorunda kaldığımız Mond-
ros Mütarekesi (Ateşkes) ise; Karadeniz’deki donan-
ma varlığımızı sıfırlamıştı.

İstanbul, İtilaf Devletlerinin (İngiltere, 
Fransa,İtalya…) işgali altındaydı. Emperyalistlerin 
desteğiyle 15 Mayıs 1919’da İzmir’e ayak basan Yu-
nan Ordusu karşısında; gönüllü milislerden oluşan 
Kuvayı Milliye müfrezelerimiz, sayısız yokluk ve 
zorluklar içinde, çete (gerilla) savaşları yaparak di-
renmeye çalışıyordu. 23 Nisan 1920 günü TBMM’nin 
faaliyete geçmesi, emperyalistleri daha da azdırdı. 
Ankara Hükümetinin siyasal varlığını sona erdirerek 
“Sevr” dayatmasını Milletimize zorla kabul ettirmek 
için, Yunan Ordusu (Milne Hattı’ndan) ileri hareke-
te geçirildi. Yeniden oluşturmaya çalıştığımız askeri 
gücümüzle; 10 Ocak 1921’de, Yunanlıları Eskişehir 
batısındaki İnönü savunma mevzilerinde durdurarak, 
Batı Cephesindeki ilk  zaferimizi kazandık.

1917’de Rus Çarlığını deviren Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyetler Birliği (SSCB) Yönetimi, “yumu-
şak karnının altındaki Anadolu coğrafyasında” 
emperyalizme hizmet edecek hasım bir devlet olu-

şumunu engellemek için, 
Kuvayı Milliye’yi (Millî 
Güçlerimizi) destekle-
mek istiyordu. Bu bağ-
lamda, Birinci İnönü Za-
ferinin ardından, 16 Mart 
1921 tarihinde, TBMM.
Hükümetiyle-SSCB.ara-
sında Moskova Antlaşma-
sı imzalandı. Ancak, Sovyet yardımı Anadolu’ya nasıl 
ulaştırılacaktı? Karayollarımız ulaşıma pek elveriş-
li değildi. Demiryolu Kars’a kadardı. Kars-Erzurum 
arasındaki dekovil hattının taşıma kapasitesi ise, çok 
yetersizdi. Yeterli ulaşım ancak Karadeniz’den sağla-
nabilirdi. Ancak, orası da, İtilaf Donanmasının kont-
rolu altındaydı. 

VE…ALEMDAR TAHLİSİYE GEMİSİ

Alemdar Gemisi denizdeki kurtarma (tahlisiye) gö-
revleri için 1898 yılında Danimarka’da inşa edilmiş-
ti. Boyu 49,5 metre, ağırlığı 362 ton idi. 750 BG çift 
kazanlı donanımıyla; saatte, azami 12 deniz mili (22 
Km.) hız yapabiliyordu. Fakat, silahsızdı; her türlü 
savaş teçhizatından yoksundu… 1920 yılının sonla-
rında, Karadeniz/Bafra sahillerinde karaya oturan bir 
yolcu gemisini kurtarmak için görevlendirilen Alem-
dar Gemisi, Kaptan Trabzon’lu Osman Bey’in yö-
netiminde, İstanbul’dan yola çıktı. Geminin Çarkçı-
sı Üsküdarlı Osman Efendi kurtarma için ihtiyaç du-
yulan bazı malzemeleri temin etmek üzere Samsun’a 
gönderilmişti.  Orada, Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti 
Üyeleriyle tanışan Üsküdar’lı Osman Efendi, Kuva-
yı Milliye’nin  içinde bulunduğu zor koşullara çok 
üzüldü. Gemiye döndüğünde, konuyu Kaptan Os-
man beye açarak, Kuvayı Milliye’ye katılmak için, 
Alemdar’ı kaçırmayı önerdi. 

Kaptan, kendisinin çok yaşlı olduğunu, fakat (Ge-
minin Yağcısı olan) oğlu Hikmet Efendi’nin kaçır-
ma eylemine katılacağını söyledi. Böylece, Üskü-
darlı Osman Efendinin önderliğindeki vatansever 
denizcilerimiz, Alemdar’ı  kaçırmak için fırsat kol-

 İSTİKLÂL SAVAŞIMIZIN “ALEMDAR DESTANI”

Ş.Osman ARAS*
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lamaya başladı. Bekledikleri fırsat 5 Şubat 1921 ge-
cesi doğdu. İstanbul/Kuruçeşme’den ayrılan Alem-
dar Gemisi, Boğaz’daki İtilaf Devriyelerini atlata-
rak, Ereğli’ye gitmek üzere Karadeniz’e açıldı. 6 Şu-
bat sabahı Ereğli’ye vardıklarında, Liman Reisi Naz-
mi Bey ve Kuvayı Milliye’ciler, onları büyük bir 
coşkuyla karşıladı. Ancak, Ereğli’de yaşayan yerli 
Rumlar bundan hoşnut değildi. Durumu bir telgrafla 
İstanbul’a bildirdiler. İtilaf Donanmasının Komutanı 
Amiral Caltrop bu kaçışa çok kızmıştı. “Alemdar’ın 
yakalanarak İstanbul’a getirilmesini; yakalanamaz 
ise, batırılmasını” emretti. (NOT: Alemdar’ın kaçırı-
lış tarihi bazı kaynaklarda değişiktir. Bu çelişki, eski/
yeni takvim farklılığından  ortaya çıkmaktadır.)

ALEMDAR, TRABZON’A GİTMEYE HAZIRLA-
NIYOR

Alemdar’ın Rusya’dan silah ve cephane getirmek 
için, en kısa zamanda Trabzon’a gitmesi gerekiyor-
du. Gemiyi kaçıran Üsküdarlı Osman Efendi rahat-
sızlanmıştı. Ereğli’den katılan İsmail Hakkı Bey, 
Alemdar’ın kaptanlığını üstlendi. Beykoz’lu Adil 
Bey Çarkçıbaşı oldu. Ereğli’den 13 gönüllünün de 
katılımıyla kadrosu tamamlandıktan sonra, 8/9 Şubat 
gecesi Liman’dan ayrıldılar. Ancak, yerli hain Rum-
lar bunu da, Zonguldak’taki Fransız Komutanlığına 
haber vermişlerdi. Alınan ihbarı değerlendirerek; Li-
man çıkışında ışıklarını söndürüp pusu kuran Fransız 
C-27 Gambotu, Alemdar’a bir anda çullanarak (bor-
dalayarak) bütün mürettebatı esir aldı.  

Fransızların ele geçirdiği Alemdar Gemisi ve mü-
rettebat Zonguldak’a götürüldü. O sırada, kömür ma-
denini işletmekte olan Fransız Şirketlerinin güven-
liğini sağlamak için, Zonguldak Limanı ve çevresi 
Fransızların işgali altındaydı. Liman Başkanı Yüz-
başı Tilli,  emrindeki Müfrezeyle birlikte Alemdar’a 
geldi. Gemiyi İstanbul’a bizzat götürerek, Amiral 
Caltrop’tan ödül kazanmak istiyordu. 9 Şubat 1921 
günü, öğle vaktinde yola çıkıldı. C-27 Gambotu 
Alemdar’ı yakından takip ederek, gözaltında tutu-
yordu.

Durum çok vahimdi. Fransızların elinden mutla-
ka kurtulmak gerekiyordu. İsmail Hakkı Kaptan giz-

lice bir plan hazırlayarak, Çarkçıbaşı Adil Bey va-
sıtasıyla bütün mürettebata duyurdu. Buna göre; bir 
kısım mürettebat kendi aralarında bir kavga çıkara-
caktı. Fransızlar kavgayı yatıştırmaya gelince, onlara 
saldırıp, etkisiz hale getireceklerdi. Bu plan tutmadı. 
Fransızlar gelmeyince; İsmail Hakkı Kaptan ve Adil 
Bey araya girerek, kavgacıları barıştırdı. Bunun ar-
dından uygulamaya konulan “B” Planı ise, çok işe 
yaradı. Barışan kavgacılar, kemençe ile horon oyna-
maya başlayınca, Fransızlar ilgilenip, seyretmek için 
geldiler. İsmail Hakkı Kaptanın işaretiyle, bir hamle-
de etkisiz hale getirilip, tutuklandılar. 

Alemdar rotasını İstanbul yerine Ereğli’ye çevirin-
ce, peşlerindeki C-27 Gambotu ile bir ölüm-kalım 
yarışı başladı. Ancak, Alemdar’daki esir Fransızlara 
herhangi bir zarar vermek istemeyen Fransız Gam-
botundakiler, ateş açarken çok dikkatli davranıyor-
du. Bu sırada, Alemdar mürettebatı da  mevzilene-
rek, Fransızlar’dan ele geçirilen silahlarla, Gambo-
ta ateş etmeye başladı. Ereğli Limanı’na girdikle-
rinde, Alemdar’ın kıyıya varmasını engellemek is-
teyen Gambot öne geçince; kıyıda mevzilenen Ku-
vayı Milliye’ciler de ateş açtı. Böylece, iki ateş ara-
sında kalan Fransızlar, çatışmayı keserek kaçmak zo-
runda kaldılar.  

Bu çatışmada, Alemdar’ın Dümencisi Recep 
Kâhya vurularak Şehit düştü. İstiklâl Savaşımızın de-
nizdeki ilk Şehidi’dir. O’nu rahmetle anıyoruz. Fran-
sızlar 2 ölü, 3 yaralı ve (Yüzbaşı Tilli dahil) 5 esir 
verdiler. Bu çatışmada, Fransızların elinden kurtula-
rak özgürlüğe kavuşan Alemdar mürettebatı, esirlerle 
birlikte kıyıya çıktı. Gemiyi terk etmeden önce, “baş-
tankara” ederek, Gazi Alemdar’ın bir daha Fransızla-
rın eline geçmemesi için, önlem aldılar. Nitekim, çok 
geçmeden, bir Amiral komutasındaki 3 Fransız Sa-
vaş Gemisi, Ereğli önlerine gelerek, Liman Reisliği-
ne bir ültimatom verdi. Buna göre; “Alemdar Gemi-
si, Gemi Mürettebatı ve de esir alınan Fransızlar ken-
dilerine teslim edilmediği taktirde, Ereğli bombardı-
man edilecekti”. Ancak, Ereğli’deki vatansever hal-
kımızın kahramanca direnişi karşısında, bir şey ya-
pamadan gittiler. 
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Karadeniz’de Fransızların prestiji çok sarsılmış-
tı… Ankara ile anlaşma zemini aradılar. Fransızların 
Karadeniz’deki “Türk Sancaklı” gemilere ilişmeme-
si şartıyla; Fransız esirler serbest bırakıldı…Bu sıra-
da İngilizler, Yunan Ordusunu takviye ederek, Hazi-
ran 1921’de, yeniden üzerimize salmışlardı. Bu taar-
ruzu desteklemek için de, kıyılarımızda katı bir ablu-
ka uygulayarak, bazı Limanlarımıza ateş açıyorlardı. 
Savaşın gittikçe şiddetlendiği koşullarda, Sovyetler 
Birliğinden sağlanan silah ve cephanenin Anadolu’ya 
güvenli bir şekilde ulaştırılabilmesi için,  Alemdar’a 
ihtiyaç duyulmaktaydı. 

ALEMDAR’IN İKİNCİ KEZ KAÇIRILIŞI

TBMM. Hükümeti, Fransızlarla anlaşmayı bozma-
mak için, Ereğli Limanında bulunan Alemdar Gemi-
sine resmen emir veremiyordu. Bu nedenle, Bahriye 
Dairesi Reisi Şevket Bey (DORUKER) 21 Haziran 
1921 günü gizlice Ereğli’ye gelerek, Alemdar’ın Ko-
mutanı Yüzbaşı Nuri (PEKERGİN) ile görüştü. Yüz-
başı bütün sorumluluğu kendisi üstlenerek, gemiyi 
Trabzon’a kaçıracaktı…. Ancak, elverişli koşulların 
doğması için, 24 Eylül’e kadar beklemek icabetti. 

Ankara’yı ele geçirmek isteyen Yunan Ordusuna 
karşı, tarihin en uzun süreli Meydan Muharebesi 13 
Eylül 1921’de Sakarya’da kazanılmıştı. Bu zaferimi-
zin ardından Fransa, TBMM Hükümetiyle kapsamlı 
bir anlaşmaya varmak için, eski Bakanlardan Gene-
ral Bouillon’u (Buyyon) Ankara’ya yolladı. Fransız-
larla Barış görüşmeleri devam ederken, Gazi Alem-
dar Gemimiz (24/25 Eylül gecesi) fırtınalı bir hava-
da Ereğli’den ayrıldı. Çünkü, düşmanın devriye ge-
mileri bu havada Karadeniz’e açılmak istemezdi… 
Sabaha karşı,  Amasra’ya vardılar. Amasra’da gemi-
nin siyah renkli bordası, kurşuniye boyandı. Sahte bir 
baca dikilerek, Alemdar’a “çift bacalı gemi” görün-
tüsü verildi. 

Bu aldatma tedbirlerinden sonra, her türü tehlikeyi 
göze alarak, hiçbir Limana uğramaksızın Trabzon ro-
tası ile tekrar yola koyuldular. Trabzon’da bekleyen-
lerin umutlarının tükendiği bir sırada, geminin dire-
ğine kocaman bir Türk Bayrağı çekilmiş olarak Li-
mana girdiklerinde, coşkulu bir bayram sevinci ya-
şandı. Gemi derhal silahlandırılarak, savaş malze-

mesi taşıyan gemilerimizi korumak için görevlendi-
rildi. Gazi Alemdar’ın kahraman mürettebatı, aldı-
ğı bütün görevleri üstün başarıyla yerine getirerek, 
Ay-Yıldızlı Şanlı Bayrağımızı Karadeniz’de onurla 
dalgalandırdı. 

KARADENİZ’İN İSİMSİZ KAHRAMANLARI

İstiklâl Savaşımızda, Karadeniz nakliyatında görev 
alan üç gemi (Alemdar,

Şahin, Rüsumat) Sovyetler Birliği’nden sağlanan 
silah ve malzemeyi Mehmetçiğe ulaştırmak için, des-
tanlar yazdı. Fakat, hepsi bu kadar mı? Değil…Çün-
kü, bu mukaddes göreve koşan Karadeniz’in isimsiz 
kahramanlarını da, rahmet ve hürmetle anmamız ge-
rekir. Onlar; taka’lar, çapar’lar, mavnalarla milli mü-
cadeleye katıldılar…Sovyet askeri yardımı, genel-
likle Tuapsi ve Novorosisk Limanlarından alınarak, 
Karadeniz’deki liman ve iskelelerimize boşaltılıyor-
du. Ancak, bu çetin ve tehlikeli yolculukta, İtilaf Do-
nanmasının devriyelerine yakalanmamak gerekiyor-
du. Kahramanlarımız zoru başardılar.

ALEMDAR’IN HÜZÜNLÜ SONU

Karadeniz’de destan yazan Alemdar Tahlisiye Ge-
misi, “18 Mart Deniz Zaferi”nin  kahramanı Nusret 
(Nusrat) Mayın Gemisi gibi, vefasızlığa uğramak-
tan kurtulamadı. Özel bir şirkete satıldı. Birkaç şir-
ket değiştirdikten sonra, 1973 yılında (jilet yapılmak 
için) gemi sökümcülerinin eline düşerek, tükenip git-
ti…Ancak, Ereğli’nin aydın vatandaşları bu haksız-
lığa tahammül edemeyerek, “Gazi Alemdar Gemisi-
ni Yaptırma ve Yaşatma Derneği” kurup, tıpkısını ye-
niden inşa ettirdiler. Gazi Alemdar (Müze Gemi ola-
rak) 2008 yılından günümüze, Karadeniz Ereğli’sinin 
onuru ve gururudur…Yeri gelmişken; Nusret Mayın 
Gemisinin başına gelenleri de özetleyelim: O’da özel 
bir şirketin mülkiyetine geçti. Mersin Limanında yük 
taşırken battı. Tarsus Belediyesi tarihi bir karar aldı... 
Batığı çıkararak, Tarsus’a taşıttı. Birinci Dünya Sa-
vaşının akışını değiştiren Kahraman Nusret Gemi-
miz, 2005 yılından günümüze, “1915 Çanakkale Par-
kında” yaşamını onurla sürdürmektedir.

* Em. Kur. Alb.
TESUD Konak Şube Üyesi
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KAVGANIN KAYIKÇISI

“Elefteria gazetesi, korkularımıza ne kadar yardımcı olduğunun farkında bile değil. 
İzlediği realist (!) tutumu bizlere bir kere daha açıkça tekrarlıyor. Rum tarafı, çoğunluğun 
idare edeceği birleşik ve demokratik bir devlet istemektedir. Realist, yapıcı ve olumlu tutum 

ancak böyle bir tutumdur. ‘çoğunluk idare eder, azınlık korunur’ Biz bu saçmalıklara 
kahkahalarla güldük ve başyazara da ‘zavallı’ diyerek acımaktan kendimizi alamadık” 

1968 
                                                                                                               Dr. Fazıl KÜÇÜK

Ahmet GÖKSAN*

* Kıbrıs Türk Kültür Derneği (KTKD) 
Eski Başkanı

AB’nden çıkış kararı alan İngiltere, şimdilerde er-
ken seçimle uğraşıyor. 08 Haziran’da yapılacak olan 
seçim öncesinde Başbakan Bayan Theresa May’in 
elini güçlendirmek için bu kararı aldığını duyuruyor-
du. Ki bu karar 650 parlamenteri bulunan Avam Ka-
marasında 522 kabul ve 13 ret oyu ile kabul edildi. 
Bir yandan elini güçlendirmenin hesabını yaparken 
Fransa, Cumhurbaşkanı Fraçois Hollande, “Bunun 
İngiltere’ye bir bedeli olacak. AB kendi çıkarlarını 
koruyacak” açıklamasını yapıyordu. 

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, İngiltere ile ya-
kın ve güçlü ilişkiler kurmanın AB’nin çıkarına ol-
duğunu söylüyordu. “Ama geleceği konuşmadan 
önce geçmiş sorunlarımızı ortadan kaldırmak gere-
kir” diye ekliyordu. Görünen o ki İngiltere, üye olur-
ken yaşanan sıkıntılar çıkarken daha ağır bir bede-
li ödemesini gerektirecektir. İngiltere’nin üye oldu-
ğu dönemde girdiği yükümlülüğün mali portresinin 
40 – 60 milyar Euro civarında olduğu belirtiliyor. 

Amerika’da yeni seçilen Başkanları genel içeri-
sinde 100 günlük yaptıkları ile değerlendiriliyor. Bu 
söylem bir dönem Türk siyasetinde de kullanılıyor-
du. Türkiye’deki siyasiler 100 günü yeterli görme-
diklerinden olacak 500’er günlük programlarla de-
ğerlendirilmeye başlanmıştı. Şimdilerde bu söylemin 
Türkiye’de unutulduğunu söylemek istiyoruz. Ame-
rikalılar Donald Trump’un ilk 100 gününün başarısız 
olduğunu kaydediyorlar. Bütün dünya ile kavga et-
mekten çalışmaya ayıracak iş yapacak zamanı olma-
mıştır diye düşünmek istiyoruz. 

Ermeniler 1915 yılında yaşananları yine andılar. 
Cumhurbaşkanları Bay Serj Sarkisyan, “1915’te ya-
şananlar nedeniyle Osmanlı İmparatorluğunu suçlar-
ken tehcir adı altında katliam yapıldığını söylüyor-
du. Buna koşut yıldönümü nedeniyle Amerikan Baş-
kanları geçmişte söylendiği gibi Bay Trump’ta yaşa-
nanları ‘büyük felaket’ olarak tanımlıyordu. Burada 
bir sıkıntıdan da söz etmek gerektiğini düşünüyoruz. 
Her yıl 24 Nisan yaklaşırken Başkanların yanına ge-
len yaban arıları başkanların dillerini soktuğundan 
olacak ‘katliam’ sözcüğünü söyleyemiyorlar. Bu ne-

denle yaban arılarının saldırısından başkanları koru-
yamadıkları için Ermeniler yakında “Yaban arılarına 
ölüm” diye sokağa çıkarlarsa şaşırtıcı olmayacaktır.

Bizler yinelemekten bıktık. Adadaki çözümsüzlü-
ğün temel nedeninin karşılıklı güvensizlik olduğu-
nu yineliyoruz. Karşı taraf her fırsatta güveni zedele-
yecek davranıştan geri durmuyor. Son olarak 23 Ni-
san Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlik-
lerine katılmak üzere Larnaka üzerinden adaya gel-
miş olan Sırp ekibini geri göndermişlerdir. Aynı yolu 
kullanarak gelen Litvanya ve Rus ekiplerinin Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne geçişi konusunda sıkıntı 
yaşanmamasına karşın Sırp ekibine yapılanları anla-
mak olanaklı değildir. Yapılan bu hareketi bırakın gü-
ven ortamını zedelemeyi o yaştaki çocuklara yapılan 
en hafif tanımı ile saygısızlığın büyüğüdür. 

Bay Nikos Anastasiadis’in Temmuz ayına kadar 
çözüm beklemeyiniz dediği biliniyor. Buna karşın 
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı Mayıs ayı içerisinde 
yapılacak görüşmelerde sonuca ulaşılabileceği iyim-
serliğini taşıyor. 07 Nisan 2017 tarihinde parlamen-
toların da aldıkları Enosis kutlaması kararı konusun-
da kendi aralarında yaptıkları tartışmaların kayıkçı 
kavgasının ötesine geçemediği biliniyor. Bu tartış-
maları yerinin dar olduğunu söyleyerek oyun oyna-
mayan gelinin davranışı ile birebir örtüşüyor.

Rum Ulusal Konsey toplantısında müzakerelere 
yönelik olarak tam çıkmazın kulağının elinde oldu-
ğu açıklaması yapılıyordu. Rum başkanlık seçimine 
hazırlandığı bilinen Bay Nikos Anastasiadis’in Akın-
cı ve Kıbrıs Türklerine karşı sertliğinin dozunu art-
tırması çözümden yana olmadıklarının yeni bir gös-
tergesidir. Rum siyası partilerinin de Ulusal Konsey 
toplantısı sonrasındaki açıklamalarının da aynı sert-
likte olduğuna tanık oluyoruz.

Bu yaklaşım içerisinde olanlarla ortak federal bir 
yapının kurulamayacağının bilinmesi gerekiyor mu 
ne…

SEVGİ ile kalınız…
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ASIRLIK İRFAN YUVALARIMIZ GİTTİ GİDİYOOO… 

KULELİ TOPUN AĞZINDA Dr. Noyan UMRUK*

Yazmıştık… Hikâye eski ve uzun solukludur…

Maliye Bakanlığı Teşkilat yasasında Vergi Dene-
tim Kurulu ile ilgili değişikliği öngören kararname-
nin içine sessiz sedasız bir madde sokuşturulmuştu. 
Bu madde ile Hazine arazi ve emlaki üzerinde imar 
yetkisi neredeyse tamamen Maliye Bakanlığına ve-
rildi. Maliye, devletin hüküm ve tasarrufu altında bu-
lunan taşınmazları farklı projeler için değerlendire-
bilecek; plan değişiklikleri belediyeler 3 ay içinde 
onaylamazsa Milli Emlak re’ sen onaylayabilecek.

Bir Maliye yetkilisi değişikliğin gerekçesini şöyle 
izah etmişti: “Bugün İstanbul’da Boğaz’a, denize na-
zır birçok kamu binası bulunuyor. Kamu kuruluşla-
rı, bu binalar yerine, yine kent içinde farklı bir bölge-
de de faaliyetini sürdürebilir. Boğaz’a nazır kamu bi-
nalarının bulunduğu alanların bir bölümü, imar planı 
değişiklikleriyle otel alanına dönüştürülüp, astrono-
mik bedellerle satışa çıkarılabilir…”

İŞTE GÜN O GÜNDÜR…

Askeri Liseler Kuvvet K.lıklarının MSB’lığına 
bağlanmasını öngören 669 sayılı kararname ile Ku-
zey Ormanları, HES’ler, kentsel dönüşüm ve diğer 
kapatılmıştır. “Nevi şahsına münhasır” özelleştirme-
lerden sonra sıra Boğaz’daki eğitim-öğrenim, kültür 
ve aydınlanma yuvalarına gelmiştir...

Geçtiğimiz yıllarda binlerce Wokswagen araba ha-

talı çıktı. Biraz da komplo teorileri ile açıklanan bu 
olay sonucu Wokswagen fabrikalarını kapatmadı; 
hatalı araçlar toplattı; fabrikalar hatalarını gidererek 
üretimlerini daha da güçlü biçimde sürdürüyorlar…

Gelişen durumlara karşı önlem alırken öfkeyle kal-
kıp, zararla oturmamayı ne zaman öğreneceğiz… Ya 
da çıkan her fırsatı zücaciyeci dükkanına giren fil mi-
sali yağmaya dönüştürmemeyi…

ASIRLIK İRFAN YUVALARI: KULELİ VE 
DENİZ LİSELERİ…

Gözleri şimdi, tarihi, Şehr-i İstanbul’un fethedildi-
ği 1450’ li yıllara dayanan, önce kışla, zaman zaman  
hastane,1845 yılından itibaren de Askeri Lise olarak 
hizmet veren, 7 asırlık tarihi dokusu, yaklaşık 2 asra 
yakın eğitim yuvası geçmişiyle Boğazın nadide ger-
danlıklarından Kuleli ve 1773 den beri şanlı bahriye-
mizin yuvası Deniz Liselerinde... Sırada Galatasaray, 
Kabataş gibi irfan yuvaları da var büyük olasılıkla…

Telaşa lüzum yokmuş, nereden çıkıyormuş efen-
dim Kuleli’nin Brunei Sultanına vs. saray olarak sa-
tılması falan… Tartışmanın ne sakıncası varmış, geri 
kafalı olmamak lazımmış…

Nihayet Savunma Bakanı, 23 Nisan Meclis Kok-
teylinde askeri okullar kapatıldıktan sonra ne olaca-
ğı merakla beklenen Kuleli Askeri Lisesi hakkında 
baklayı ağzından çıkardı. Kuleli Askeri Lisesi’nin ta-
rihi ön bina kısmının Kültür ve Turizm Bakanlığı’na 

Kapanıştan hemen önce son kez mezuniyetlerinin 
50 nci yılını kutlayan “delikanlılar”
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verileceğini ve müze olacağını da açıkladı. Kuleli 
Askeri Lisesi’nin arazisinin büyük olduğunu söyle-
yen MSB, kalan kısmıyla ilgili başka bir çalışma ya-
pıldığını belirtti.  Cumhurbaşkanı’nın talimat verdi-
ğini ifade eden Savunma Bakanı, Kültür ve Turizm 
Bakanı’nın da bizzat konuyla ilgilendiğini kaydede-
rek, “Biz de gerekli kolaylığı sağlıyoruz” dedi. Ön 
taraftaki tarihi binanın bir kısmının restore edildiği-
ni şimdi, kalan kısmın da Kültür Bakanlığı’nca resto-
re edileceğini anlatan Bakan, okulun bulunduğu ara-
zinin 180 dönüm olduğunu ve tarihi ön binanın dışın-
daki kısımla ilgili ise ne yapılacağına yönelik ayrı bir 
çalışma yapıldığını ifade etti. Yani önemli olan ara-
zi…

Müze falan da yapabilirlermiş… Bunlar zaten “Ya-
şayan Müzeler” beyler... Ne hikmetse, hep böyle baş-
lıyor bu iş bağlamalar... Yöntem bu… “Kurbağayı kı-
sık ateşte pişireceksin”… Asıl niyet, boğazın tümü 
ile bol yıldızlı otellere, peşkeş çekilmesi. Oralarda 
bu ülkenin çocukları, halk çocukları okuyor, okuma-
lı beyler… Onlar sizin o bol yıldızlı otellerinize gi-
remezler…

 
ONLAR ZATEN YAŞAYAN MÜZELER…

Örneğin; İngiltere’de Eton Kolejini, geçmişi 8nci 
yy.a uzanan Oxford’u ya da Cambridge’i, Fransa’da 
Sorbon’u, İtalya’ da La Sapienza’yı satmaya, otel 
yaptırmaya bir kalkın bakalım, değil İngiltere, Fran-
sa  ya da İtalya bütün Avrupa ayağa kalkar. Çünkü 
buraları irfan yuvaları olmaları yanında gelenekleri, 
tarihsel fiziki mekânları, kokuları, ağaçları, bahçele-
ri, yemekhaneleri, yemekleri, havuzları, spor alanla-
rı ile yaşayıp, giderek tarihi, görsel güzellik ve de-
ğerleri olan tıpkı Kuleli, Deniz liseleri gibi “Yaşayan 
Müzeler”e dönüşmüşlerdir. 

KURTLAR SOFRASI…

Ne yazık ki; toplumsal, ulusal, tarihi değerlere say-
gı ve özen gösterme gibi erdemler gözünü hırs bürü-
müş rant lobisi için bir şey ifade etmiyor. Fırsat bu 
fırsat…

İstanbul gibi tarihi kentlerin kimliğini, fiziki ve 
sosyal dokusunu oluşturan nostalji, vefa, kadir, kıy-
met bilirlik gibi duygu ve birikimlerden, tanrı vergisi 
güzelliklerin ayırdında olmaktan bu denli yoksun ol-
maktan ne zaman kurtulacağız? 

NE YAPMALI?

Kendisini almaya geldiklerinde arkasında kimse-
yi bulamayan rahibin fıkrasını biliyorsunuz değil mi?

Kabataş Lisesi, Anadolu Denizcilik Meslek Lise-
si ve Yüksek Denizcilik Meslek Okulu, Kandilli Kız 
Lisesi dernekleşerek, bir platform oluşturmuşlar. Ga-
latasaray Üniversitesi ise zaten örgütlü.

O halde; sesli düşünürsek:

-Başta Kuleli mezunları olmak üzere İstanbul ve 
özellikle Boğazdaki diğer bilim, eğitim ve kültür yu-
vaları da, kendi platform ya da derneklerini oluştur-
malarından,

-Bunların dayanışma ve işbirliğine giderek güçlü 
ve yaygın tepki gösterecek kamuoyunu oluşturmak 
için, bir üst platformda birleşerek demokratik tepki 
göstermelerinden başka çare yok …

Yazık, aksi takdirde kuzular kurtlara teslim edil-
miş, geçmişimiz, tarihi kimliklerimiz kazınmış ola-
cak… Mücadele gerek… Kasım 2016’dan beri Be-
şiktaş meydanında “Kuleli Açılsın” mücadelesi de-
vam ediyor… Destek gerekiyor…

*Yazar
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 ROKET ve FÜZELERE KARŞI TÜRKİYE
Mehmet Tuğtigin ŞEN *

Türkiye’nin etrafındaki komşu ülkelerin sahip ol-

duğu roket ve füzeler ile diğer çevre ülkelerden kay-

naklanan tehdide bağlı olarak taktik ve balistik füze-

lere karşı savunma ve bunlara karşı caydırıcı güç, son 

yıllarda ülkemiz için önemli ve öncelikli bir ihtiyaç 

haline gelmiştir.

Türkiye için bu konunun önemini ortaya koymak 

için öncelikle roket ve füze ile ilgili tanımları  açık-

lamak ve roket ve füze sistemlerine sahip dünyadaki 

diğer ülkelerin  bilinmesi uygun olacaktır.

Roket: Katı veya sıvı yakıtlarla itişi sağlanarak özel 

rampalardan ya da fırlatma araçlarından fırlatılan be-

lirli bir menzil içinde yol alan, serbest uçuş ve düşüş 

prensiplerine göre hedefine ulaşan ve üzerinde harp 

başlığı taşıyan bir mühimmattır.

Füze: Rotası ve vuruş noktası çeşitli sistemlerle 

önceden belirlenen veya uçuş esnasında yönlendiri-

lebilen roketlerdir. Füzelere güdümlü roketlerde de-

nilebilir.

Balistik Füzeler: Uçuş yolunun büyük kısmında 

balistik bir yörünge izleyen, uçuş yolu önceden be-

lirlenmiş ve harp başlığı taşıyan füzedir. Balistik fü-

zeler 5500km ve ötesi menzile sahip kıtalar arası ba-

listik füzeler,3000-5500km menzile sahip orta-uzun 

menzilli balistik füzeler,1000-3000km menzile sahip 

orta menzilli balistik füzeler,1000km’ye kadar men-

zile sahip kısa menzilli balistik füzeler ve menzil dik-

kate alınmaksızın denizaltılardan atılan balistik fü-

zeler olarak sınıflandırılır. Bu silah sistemlerine açık 

istihbarat kaynaklarından elde edilen bilgilere göre 

Rusya, Çin, ABD, Suudi Arabistan, Kuzey Kore,Hin

distan,Pakistan,İran,Mısır,İngiltere ve Fransa’nın sa-

hip olduğu bilinmektedir.

Seyir Füzeleri: Uçuş yolunun büyük kıs-

mında aerodinamik kaldırma gücünü kullana-

rak seyreden,önceden belirlenmiş rota ve irtifalar-

da uçan bir füzedir,menzilleri 30-3000 km arasında 

değişir. Seyir Füzeleri; Kara hedeflerine taarruz se-

yir füzesi(LACM),Deniz hedeflerine taarruz seyir 

füzesi(ASCM) olarak sınıflandırılır. Açık istihbarat 

kaynaklarından elde edilen bilgilere göre bu silah sis-

temlerine  Rusya, ABD,Fransa,İngiltere,Almanya,İsv

eç,Güney Afrika,Çin’in sahip olduğu bilinmektedir. 

Havadan yere taktik roketler ve füzeler: Aero-

dinamik kaldırma sağlayan kanatçıklar yerine, isti-

kamet sağlayıcı küçük kanatçıklara sahiptir.Lazer 

güdümlülerin menzili 10km’nin altındadır.Bazı anti-

radyasyon,elektro-optik veya video görüntülü sis-

temlerin menzilleri 100km’nin üzerindedir.

Büyük çaplı roketler: Teknik olarak füze sayıl-

mayan (güdüm sistemi bulunmayan) ancak ebat ola-

rak kısa menzilli balistik füzelere yakın büyüklükte 

ve aynı uçuş yolu,harp başlığı ve hedef özellikleri ta-

şıyan roketlerdir. Büyük çaplı roketlere açık istihba-

Balistik Füze

Sayir Füze
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rat kaynaklarından elde edilen bilgilere göre çevre-

mizdeki ülkelerden Rusya ve İran’ın sahip olduğu bi-

linmektedir.

Çok namlulu roketler: Büyük çaplı roketler gibi 

güdümsüz serbest uçuş yoluna sahip,aynı hede-

fe gruplar halinde fırlatılmak üzere tasarlanmış ro-

ketlerdir. Açık istihbarat kaynaklarından elde edilen 

bilgilere göre çok namlulu roketlere ABD, Rusya, 

Sırbistan-Karadağ, Bosna, Romanya, Çek Cumhuri-

yeti, İran ve Brezilya’nın sahip olduğu bilinmektedir.

Yerli Üretim 122 mm.Çok Namlulu Roketler

 

Türkiye’ye yakın komşu ülkelerin sahip oldukla-

rı çok namlulu roketler ve füze durumu açık istihba-

rat kaynaklarından incelendiğinde içinde bulunduğu-

muz durumun daha iyi analiz edilebileceği değerlen-

dirilmektedir. 

Rusya’nın Füze Durumu: Açık istihbarat kay-

naklarından Rusya’nın envanterindeki kıtalar ara-

sı balistik ve taktik füzeler incelendiğinde Rus-

ya Federasyonu’nun Türkiye Cumhuriyeti’nin bü-

tün ülke coğrafyasını ateşleri ile etki altına ala-

bildiği görülmektedir. Bu kaynaklara göre Rusya 

Federasyonu’nun kıtalar arası balistik füzelerinin 

12000km. menzile sahip SS-17 SPANKER, 17500km 

menzile sahip SS-18 SATAN, 9800 km. menzile sa-

hip SS-19 STILETTO, 9800km. menzile sahip SS-24 

SCALPE, 13300km menzile sahip SS-25 SICKLE 

ve 10500km menzile sahip SS-X-27 TOPOL-M dir. 

Rusya Federasyonu’nun bilinen taktik balistik füze-

leri; 300km menzile sahip SCUD-B, 600km menzile 

sahip SCUD-C, 120km menzile sahip SS–21 ve 500 

km menzile sahip SS-X-26 füzeleridir.

Ermenistan Federasyonu Füze Durumu: 

Ermenistan’ın Ordu-Diyarbakır hattının doğusuna 

kadar olan coğrafi bölgemizi ateşleri ile etki altına 

alabildiği görülmektedir. Ermenistan’ın bilinen en-

vanterdeki taktik balistik füzeleri 70 km menzile sa-

hip FROG–7, 120 km. menzile sahip SS–21, 600km 

menzile sahip SCUD-C füzeleridir.

Suriye Füze Durumu: Şu anda çok büyük siyasi 

karmaşa ve iç mücadele yaşanan Suriye’nin geçmiş-

teki envanterindeki taktik balistik füzeler incelendi-

ğinde Samsun- Mersin hattının doğusundaki bütün 

ülke coğrafyasını ateşleri ile etki altına alabildiği gö-

rülmektedir. Suriye’nin elindeki taktik balistik füze-

lerin 70 km. menzile sahip FROG–7, 120km. menzi-

le sahip SS–21, 300km. menzile sahip SCUD-B, 600 

km. menzile sahip SCUD-C ve M–9 taktik balistik 

füzeler olduğu bilinmektedir. 

Yunanistan’ın Füze Durumu: Yunanistan’ın en-

vanterinde taktik balistik füze kapsamına giren 607 

mm ATACMS füzeleri hariç herhangi bir füze bulun-

mamasına rağmen, özellikle son dönemde envante-

rindeki Çok namlulu roketatarlara uzatma podu ek-

leyerek kazandırdığı menzilin muhtemel bir muha-

rebede Yunan Silahlı Kuvvetleri’ne önemli avantaj-

Yerli Üretim 302 mm.Kasırga Roket
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lar sağlayacağı, ayrıca Yunanistan’ın Rusya’dan al-

dığı ve Girit’e konuşlandırdığı S-300 füzeleri ile et-

kisini arttırarak Türkiye Coğrafyası’nda Trakya’nın 

tümü ve İzmir’e kadar olan coğrafi bölümü ateşleri 

ile etki altına alabildiği görülmektedir.

İran’ın Füze Durumu:  İran-Irak Savaşı’nın baş-

lama yıldönümü olan 22 Eylül 2009 tarihinde 

Tahran’da düzenlenen törenlerde 2500 km. menzil-

li GHADR–1, 2100 km. menzilli ŞAHAB–3 ve 2000 

km. menzilli SİCCİL–1 Füzeleri geçiş yapmıştır. 

GHADR–1 Füzeleri Çin M-18 Füzesi baz alına-

rak üretildi. Menzili 2500 km. olup, boyu 20m. dir, 

her noktadan fırlatılabiliyor.ŞAHAP–3 Füzeleri; 

2100km. menzile sahip olup, 990kg. lık tek savaş 

başlığı taşıyabiliyor. Saatteki hızı 5500km/h, uzun-

luğu ise 30m. dir. 

SİCCİL–1 Füzelerinin özellikleri gizli olmakla bir-

likte 2000 km. menzile sahip olduğu ve İsrail dahil 

diğer ülkelerde bunu durdurabilecek bir füze olmadı-

ğı öne sürülmektedir. İran’ın 12 Kasım 2008’de ba-

şarı ile denediğini açıkladığı katı yakıtla çalışan ka-

radan karaya uzun menzilli bu füzeler 22 Eylül 2009 

tarihinde ilk kez sergilendi.

Kısaca İran füzelerinin menzilleri İstanbul ve 

Ankara’ya kadar uzanıyor.(İstanbul- Tahran: 2165 

km, Ankara-Tahran: 1764 km.)

Türkiye’ye komşu Rusya, Ermenistan, İran, Suriye 

ve Yunanistan’ın mevcut silah sistemleri ile Türkiye 

için bir tehdit oluşturduğu ve Türkiye’nin bu tehdidi 

en yakından hisseden ülkelerin başında geldiği görül-

mektedir. Türkiye’nin etrafındaki ülkelerin sahip ol-

duğu bu silahlardan dolayı ve diğer çevre ülkelerden 

kaynaklanan tehdide bağlı olarak bu füzeler ve ro-

ketlere karşı savunma ve caydırıcı güç, ülkemiz için 

önemli ve öncelikli bir ihtiyaç haline gelmiştir.

Ülkeler arası silahlanma çabaları özellikle nükleer 

ve uzun menzilli taktik balistik füzeleri üretmede kat 

ettikleri mesafenin ciddi boyutlara ulaştığı, bu ülke-

lere Rusya , Çin, Kuzey Kore ve eski Varşova Pak-

tı Ülkelerinin sağladığı teknoloji desteği ile birbirleri 

arasındaki karşılıklı iş birliği; önümüzdeki birkaç yıl 

içerisinde Türkiye’nin daha da artan boyutta bir teh-

ditle karşı karşıya kalabileceği  uzmanlarca değerlen-

dirilmektedir.

Türkiye’nin roket ve füze tehdidinin yoğun oldu-

ğu bölgelere yakınlığı nedeniyle, kitle imha silahları 

ve atma vasıtalarının yayılması kendi toprakları için 

önemli bir tehdit oluşturmaktadır. Ayrıca bu tehdit 

milletler arası barışa, güvenlik ve istikrara karşı da 

ciddi bir tehdit olduğu değerlendirilmektedir. 

 

Türkiye’nin bu tehdide karşı gerekli tedbirleri ala-

bilmesi için önünde birçok seçenek vardır; 

Bu seçeneklerden ilki, açık istihbarat kaynaklarda 

yer aldığı gibi bu tehditlere karşı mevcut korunma 

ve saldırı sistemlerini direk olarak yurt dışından sa-

tın almaktır. 

Ama şu konu unutulmamalıdır ki; Yabancı kaynak-

lı sistemler kullandıkça ya da bunların millileştiril-

meden alınması sonucu yabancı ülkelerin bazı yap-

tırımları ve diretmeleri ile karşı karşıya kalınacak 

ve milli servet yabancı şirketlere ödenecektir. Ya-

kın tarihimizde Kıbrıs Barış Harekatı ve İç Güvenlik 

Harekatları’nda yabancı menşeli silahların kullanıl-

masına bu devletler tarafından tahditler konduğu gö-

Patriot füze
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rülmüştür. Son yıllarda bazı sözde dost NATO ülke-

lerinin Füzesavar Patriot füze bataryalarını ülkemiz-

de kullanırken yaşanan olumsuz hatıralar kamuoyu-

nun hafızasından halen silinmemiştir.  

Türkiye’nin bu tehdide karşı alabileceği diğer bir 

tedbir ise bu teknolojiye sahip yabancı bir devlet 

ile işbirliğine girerek bu sistemleri milli özellikler-

de üretmesidir. Bu konuda Rusya Federasyonu’nun 

150 km. menzilli S–300 Füzeleri’ni birlikte üretme 

ve yeni nesil S-400 Füzeleri’ni de teklifinde sunduğu 

açık istihbarat kaynaklarında belirtilmektedir. Bu fü-

zelerin etkinliği çok iyi araştırılmalıdır. Ayrıca Pakis-

tan ile BABUR Füzeleri, Çin ile HQ–9 Füzeleri’nin 

ortak üretimi konusunda anlaşmalar yapılabileceği 

de kamuoyuna yansımıştır. Bu seçeneklerin hepsi-

nin çok iyi irdelenmesi, bu sistemlerin etkinliklerinin 

çok iyi araştırılması, maliyet ve etkinlik analizlerinin 

yapılması gerekmektedir. Unutulmamalıdır ki bu se-

çenekte de yabancı bir ülkeye bağımlılık mevcuttur.

Türkiye’nin bir seçeneği de karşıdaki devletin ke-

sinlikle bir harp yapma isteğini kökünden kopartacak 

NÜKLEER uzun menzilli bir silah sistemine sahip 

olmasıdır. Unutulmamalıdır ki II. Dünya Savaşı’nın 

sonunu Japonya’ya atılan iki atom bombası getirmiş-

tir. Fakat bu seçenek birçok riskleri ve dünya kamu-

oyunun yoğun tepkisini çekecektir. İran şu anda her 

ne kadar NÜKLEER çalışmalarını barış amaçlı yap-

tığını iddia etse de dünya kamuoyundan gelen tepki-

yi karşılayamamakta ve hep gündemde olmaktadır. 

Türkiye’nin NÜKLEER bomba yapabileceği bir ka-

pasitesinin bulunduğu bilim adamları tarafından ifa-

de edilmektedir. Bu konunun riskleri ve uluslar ara-

sı bu konudaki anlaşmalar da göz önüne alınarak de-

ğerlendirilmesi gerekmektedir.

Türkiye’nin diğer bir seçeneği de; şu anda milli 

imkânlarla ürettiğimiz 600mm. Füze Sistemi’nde ol-

duğu gibi füze sistemlerini geliştirmek ve bu sistem-

lerin menzillerini ve güdüm sistemlerini en az diğer 

tehdit edebilecek ülkelerin başkentlerini içine alacak 

şekilde arttırmaktır. Mevcut sistemleri şu anda yapa-

bilen Türk mühendisleri ve teknik altyapı, Araştırma 

ve Geliştirme Projeleri için milli kaynaktan yeterli 

para alması halinde bu sistemleri daha da geliştirebi-

lecek ve ülkemizi tehdit eden yabancı füzelere karşı 

gerekli savunma sistemlerini yapabilecek imkân ve 

kabiliyetlere sahiptir. Bu seçenek şüphesiz diğer se-

çeneklere göre daha fazla zaman ve emek alacaktır.     

Sonuç olarak, milli hedefler, çıkarlar ve ülkemizin 

karşı karşıya bulunduğu tehditler göz önüne alınarak, 

ülkemizin savunmasının milli imkânlarla üretilen 

sistemlerle sağlanması ile tehdit eden ülkelere kar-

şı caydırıcılığımızın sağlanabileceği ve “Güçlü Ordu 

ve Güçlü Türkiye”   hedefinin gerçekleştirilebileceği 

değerlendirilmektedir. 

Yerli Üretim 600 mm  Füzemiz

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



Birlik, Sayı : 216 • Nisan - Mayıs - Haziran 201742

ENİNE BOYUNA ASKERİ SAĞLIK HİZMETLERİ
Gülhan SEYHUN*

Askerlikte, bir askerin sağlığını korumasının ya-
nında hayatını feda etmesi de onun en büyük ödevi-
dir. Kanunlarla belirlenmiştir bu ödevleri. Ne büyük 
çelişki değil mi? Bir yandan askerin sağlığını koru-
yup ve yükseltmek için sorumluluklar yüklenirken, 
diğer yandan “canını feda edeceksin” denir. İç Hiz-
met Kanunu madde 37’de: “...icabında vatan, cum-
huriyet ve vazife uğrunda seve seve hayatımı feda 
eyliyeceğime namusum üzerine andiçerim.” 1  şeklin-
de belirtilir bu görev. Bu dünyaya az çok mutluluğu 
aramaya gelmiş insanlarız. Hani çok büyük hayalle-
rimiz yok, ama göz göre göre de ölmek benim göre-
vim der mi insan? TÜRK ASKERİ der. Ben gerek-
tiğinde canımı feda ederim der. Ama hangi millete, 
hangi devlete? Kendisinin kılına zarar geldiğinde her 
türlü fedakarlığı yapmaya hazır olan millete, devle-
te. Eğer bir asker, hayatını kaybedeceğini bildiği bu 
işte, yaralandığı ve hastalandığı zaman gereken teda-
vi ve bakımın zamanında yapılacağından emin olmaz 
ise, maneviyatı bozuk olacağından istenilen başarıyı 
gösteremez. Diğer yandan, savaş sırasında yaralandı-
ğında yalnız olmayacağını bilerek, en son teknikle-
re göre hayatının kurtarılacağını ve tedavi edileceği-
ni bilen bir asker ise maneviyatı sağlam olacağından 
görevini daha iyi yapmaya ve başarılı olmaya çalışır. 
Bu can alıcı noktasıyla bile askeri sağlık hizmetleri 
gerektiğinden fazla önemlidir.

Askeri Sağlık Hizmetleri Mevzuata Göre Yürü-
tülür ve Diğer Askerlik Hizmetleriyle Bir Bütün-
dür

Askeri sağlık hizmetleri, İç Hizmet Kanunu Mad-
de 58’de “göreve uyarlık ve elverişlilik kontrolle-
ri ile periyodik veya zorunlu kontrolleri, sağlık ra-
poru kontrolünü, tıbbi tehditlerin önlenmesini ve or-
tadan kaldırılmasını, tahliye, tedavi, sağlık lojistiği 
ve askerî sağlığa ilişkin diğer ihtiyaçları kapsar” ifa-
deleriyle açıklanmıştır. 2  Askerliğin ve askeri sağlık 
hizmetlerinin temeli disiplindir ve disiplin de “ka-
nunlarla nizamlarda yapılması veyahut yapılmaması 
yazılmış olan hususlarla, amir tarafından yazı veya 
sözle emredilen veya yasak edilen işlerdir.” şeklin-
de ifade edilmiştir.3   Yine İç Hizmet Kanunu’nun 57. 

maddesinde “Türk Silâhlı Kuvvetleri sağlık teşkille-
rindeki sağlık hizmetleri, harekât ihtiyaçları hariç 
ulusal sağlık mevzuatında yer alan hizmet standart-
larına göre yürütülür” 4 denir. Kabul edilen mevzuat 
ile askeri sağlık hizmetleri kara, deniz ve hava kuv-
vetlerinde en küçük müfrezeden en büyük birlikle-
re kadar geniş bir alanda teşkil edilmiş, piyade, tank-
çı, topçu gibi muharip sınıf hizmetleri ile personel, 
lojistik, levazım gibi yardımcı hizmetlerle bütüncül 
olarak yürütülmüştür. Yani bir topçu birliğinde leva-
zım, maliye, uçaksavar, sağlık gibi tüm bu farklı sı-
nıflar bir arada görüldüğü gibi askeri sağlık kurumu 
olan askeri hastanelerde de diğer sınıf hizmetleri or-
tak yürütülmüştür. Örneğin sağlık personeli hasta ile 
ilgilenirken ulaştırma sınıfı hastanın nakledilmesini, 
levazım sınıfı yedirilip giydirilmesi, kişisel temizliği 
için gerekenlerin tedarik edilmesini, ölülerin defne-
dilmesini, personel sınıfı gereken görevlendirmelerin 
yapılmasını, maliye sınıfı hizmetin maliyetini, ba-
kım sınıfı tıbbi aracın bakım onarımını, emir komuta 
çerçevesinde sağlar. Yani askeri sağlık hizmetleri bir 
bütünün parçası, işleyen bir makinanın bir dişlisidir. 
Askeri sağlık hizmetini bu bütünden koparınca geri-
ye mekanizması bozulmuş bir makine kalır ve bu da 
git gide kendini yok eder.

Önceden Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli aske-
ri ve sivil personel ile askerlik görevi ile yükümlü 
vatandaşların Silahlı Kuvvetlerdeki görevlere uyar-
lık bakımından sağlık yetenekleri askeri hastaneler-
de tespit edilirdi. Yani yükümlü askerin sağlam, çü-
rük ya da sakatlık derecelerini, komando, paraşütçü, 
denizaltıcı vb. olur olmaz raporları verilirdi. Türk Si-
lahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği esasla-
rına göre yürütülen bu işlem hem tıbbi birikim ve tec-
rübe isterken hem de bu yönetmelikte atıf yapılan di-
ğer askeri mevzuata da hâkim olmayı gerektirmek-
te idi. Çünkü Bu yönetmelik; 1076 sayılı Yedek Su-
baylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu, 1111 sa-
yılı Askerlik Kanunu, 211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvet-
leri İç Hizmet Kanunu, 926 sayılı Türk Silâhlı Kuv-
vetleri Personel Kanunu, 3269 sayılı Uzman Erbaş 
Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 4678 
sayılı Türk Silâhlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek 
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Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanun 
ve 6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu gibi 
kanunlara dayanmakta idi. 5 

Askeri hastanelerin kaldırılması ile bu hizmet, her-
hangi bir sivil hastanede, mevzuata hakim olmayan 
hekimlerce yapılmıştır. Milli Savunma Bakanlığı, 17 
Nisan 2017 tarihli bir yazı ile Teröristle Mücadele 
Harekatı kapsamında, 8’nci Kor. K.lığına bağlı ko-
mando birliklerinde görev yapan personelin “Sınıf 
Değişikliği” raporlarında % 1300, “Komando Ola-
maz” raporlarında % 6000, “Uzun süreli İstirahat” 
kararlı raporlarında % 1300 artış olduğunu tespit et-
miş ve bu artışın birliklerde muharebe zafiyetine yol 
açacağı öngörüsüyle, raporları veren hastanelerde, 
mevzuatın uygulanması hususunda hassasiyet gös-
terilmesi konusunu Sağlık Bakanlığı’na bildirmiştir.6  

Önceden belirli askeri hastanelerde, tecrübeli hekim-
lerce mevzuata dayanılarak yapılan bu hizmette, bu-
gün büyük aksaklıklar yaşandığı görülmüştür. Sade-
ce bu sonuç bile, askeri hastanelerin ve okulların kal-
dırılmasının, sadece askeri hastaneleri ve okulları il-
gilendirmediğinin, farklı hastanelerde mevzuata ha-
kim olunmadan yapılan bu hizmetin, sadece sağlık 
hizmetlerine yansımadığının, tüm askeri hizmetleri 
ilgilendirdiğinin göstergesidir.

Diğer yandan askeri sağlık hizmetlerindeki bir 
mevzuatın oluşturulması da belli bir süreci gerektir-
miştir. Askeri sağlık hizmetlerinde mevcut olan mev-
zuat, tarihsel süreçte yaşanan tecrübelere, uygulama-
lara ve belli bir bilgi birikimi sonucunda, diğer as-
keri sınıf hizmetlerini de kapsayacak şekilde oluştu-
rulmuştur. Aynı şekilde askeri sağlık hizmetleri dı-
şındaki diğer sınıfların hizmetleriyle ilgili mevzuat 
da tarihsel süreçte yaşanan tecrübeler ve ihtiyaçlara 
göre ve askeri sağlık hizmetlerini kapsayacak şekilde 
oluşturulmuştur. Askerlik hizmetlerinin disiplin için-
de, etkin bir şekilde yürütülmesi, sürekliliği ve ihti-
yaca göre değişiklik göstermesi, bu mevzuatın uygu-
lanabilirliğinin sürdürülmesine bağlıdır. Bir mevzu-
atın oluşturulması tarihsel açıdan uzun bir süreç ge-
rektirdiği gibi bir mevzuatın uygulamaya konulma-
sı da belli teşkilatlanma, gerekli personel ve mal-
zeme teminini, eğitimini gerektirmektedir. Türk Si-
lahlı Kuvvetleri içinde yürütülen hizmetler bu mev-
zuata bağlı olduğundan, görülen ihtiyaca göre geti-
rilecek olan yeni bir mevzuat değişikliği, öncelikle 

belli bir analiz çalışması, ilgili komutanlıkların gö-
rüş ve önerilerinin alınması ve planlama ile gerçek-
leştirilir. Daha sonra ilgili tüm komutanlıklara bildi-
rilmesi, gerekli teşkilat, personel, malzeme ihtiyacı-
nın giderilerek eğitim verilmesi, ardından uygulama-
ya geçilmesi sonrasında da oluşabilecek eksik husus-
ların tekrar geri bildirimde bulunularak düzeltmenin 
yapılmasını gerektirir. Çok geniş bir hizmet alanına 
sahip olan Türk Silahlı Kuvvetleri’nin adeta bir or-
kestra veya canlı bir vücut gibi işlevini sürdürmesi bu 
mevzuatın ahenkli bir şekilde yürütülmesine bağlıdır. 

Askeri Sağlık Hizmetleri Hangi Yönleriyle Sivil 
Sağlık Hizmetlerinden Farklıdır ve Neden Askeri 
Okul Önemlidir?

Askeri sağlık hizmeti, sağlık-hastalık-tanı ve teda-
vi yöntemleri gibi bilimsel olarak temelde aynı olsa 
da sivil sağlık hizmetlerinden bazı yönlerden farklı-
lıklar gösterir. Öncelikle savaş zamanındaki hasta-
lık ve yaralanmalar, barış zamanlarında olduğundan 
farklıdır. Savaş zamanında kullanılan ateşli silahlar, 
tank, top, havan, füze gibi savaş araçları düşünüldü-
ğünde oluşabilecek yaralar da buna göre daha parça-
lı, ölümcül ve ağır hasarlıdır. Barış zamanında sivil 
hayattaki yaralanmalar ise bıçak, kurşun veya kaza-
lar sonucu oluşan yaralanmalardır. Savaş zamanında 
görülen hastalıkların barış zamanında görülen hasta-
lıklardan genel olarak farkı ise savaş yüzünden aile-
sinden ayrılarak maneviyatı bozulmuş, yorulmuş, ba-
zen aç susuz kalmış, direnci düşmüş askerlerin, te-
mizlik kurallarının uygulanmadığı bir ortamda bula-
şıcı hastalıklara açık hale gelmesi sonucu oluşan has-
talıklardır. Oysa barış zamanında hastalık nedenleri 
daha kapsamlıdır. Dünya tarihinde de savaş dönem-
lerinde salgın hastalıklardan ölenlerin sayısı cephe-
de ölenlerin sayısından kat kat fazladır. Türk Ordu-
su Trablusgarp, Balkan, Birinci Dünya ve Kurtuluş 
savaşlarının acı tecrübelerini yaşamış, savaş yaralan-
malarından çok tifüs, kolera, tifo, çiçek, yılancık ve 
donma gibi önlem alınarak engellenebilir hastalık-
lar yüzünden kayıp yaşamıştır. 7 Bu yüzden barış dö-
nemleri dahil olmak üzere ordu personelinin sağlı-
ğını korumak, hastalıklara karşı dirençli hale getir-
mek gerekir. Bir diğer önemli nokta ise cephe duru-
munun her an değişebileceği düşünülerek bu deği-
şimlere anında uyum sağlamak için, önceden öngö-
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rülerde bulunarak, barış zamanında sağlık personeli 
ve malzemesi, ilaç, teçhizat, hastane, nakil vasıtası, 
gıda gibi olası tedbirlerin planlanması gerekir. 

Askeri sağlık hizmetleri, barış ve sefer şartlarında 
da değişiklik gösterir. Seferde askeri sağlık hizmeti-
nin birinci ilkesi hastayı veya yaralıyı hastalık veya 
yara dercesine göre tasnif ederek (triaj) kısa sürede 
tedavi birimine nakletmektir. Hâlbuki barış zamanı 
böyle bir ayırma işlemine gerek yoktur. Barışta as-
ker ve ailelerine hastane ve revirlerde hizmet verilir-
ken, seferde kıta sargı yeri, araba durak yeri, sıhhiye 
bölüğü, seyyar hastanelerde, kara, deniz ve hava bir-
liklerine göre de değişiklik gösterir. Bu yüzden se-
ferde verilecek olan sağlık hizmetlerine yönelik ola-
rak planlama, eğitim ve kadrolamanın barış şartların-
da yapılması gereklidir. 

Askeri sağlık hizmetlerini sivil sağlık hizmetlerin-
den ayıran diğer bir farklılık ise hasta bakım hizmet-
leri alanında görülür. Barış zamanında hasta bakımı 
hastanelerde yapılır, malzeme ve personel açısından 
daha elverişli imkânlar vardır. Savaşta ise personel 
ve malzeme açısından imkânlar kısıtlıdır, hastane-
ler uzaktır ve hasta bakım hizmetleri daha çok seyyar 
hastanelerde yapılır. Diğer yandan askeri sağlık per-
soneli afet durumlarında, tatbikat ve savaş şartlarında 
bağlı bulunduğu birliğin alacağı pozisyona göre ve 
emir komuta zinciri içinde hareket eder. Askeri sağ-
lık hizmetlerinde, sağlık personelinin hayatı da tehli-
kede olduğundan stres altında çalışması, fedakâr, ce-
sur, bilgili ve temkinli olması gerekmektedir. Bu yüz-
den askeri sağlık hizmetlerinin belli bir düzen ve di-
siplin içinde, diğer askerlik hizmetleri içinde bütün-
cül bir şekilde yürütülmesi ve verimli olabilmesi için, 
mevzuata hakim olabilecek sağlık personelinin, as-
keri eğitim ve tatbikatlarla, askeri okullarda eğitilme-
si gereklidir. 

Askeri Hastanelerin Kapatılması Neleri Götür-
dü?

 15 Temmuz 2016’dan sonra 2016/9109 sayılı “Gül-
hane Askeri Tıp Akademisi ve Asker Hastanelerinin 
Devrine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar” ile 
askeri hastaneler ve sağlık okulları Sağlık Bakanlı-
ğına bağlanmıştır. Esasen Milli Mücadele dönemin-
de TBMM’de sivil halkın sağlık hizmeti alması için 

askeri hastanelerin Sağlık Bakanlığı’na bağlanması 
teklif edilerek görüşülmüştür. O dönemde ordu yak-
laşık on yıldır savaşın içindedir ve yedek tabipler de 
askere alınmıştır. Gerçekten de halkın sağlık hizmeti 
yok denecek kadar azdır. Millet olarak var olma mü-
cadelesi verilen böyle bir savaşın ortasında yapılan 
böyle bir teklife karşı; askeri birliğin sağlık hizmet-
lerinin sadece birlikte bulunan tabipler tarafından de-
ğil, Milli Müdafaa Vekaleti Sıhhiye Dairesi’nce tes-
pit edilen kaideler ve esaslar dahilinde verildiği, sıh-
hiye dairesinin de Müdafaa-i Milliye’den ayırmanın 
ordunun genel sıhhiyesinin başsız hale gelmesine ne-
den olacağı savunulmuştur. Askeri sağlık hizmetleri-
nin kıta, kurum ve hastanelerde diğer askeri hizmet-
lerle beraber yürütüldüğü, ayrılamayacağı, ordunun 
harekatına göre sıhhiye dairesinden alınacak esaslar 
dahilinde sıhhatin korunduğu, nakillerin tedavilerin 
yapıldığı, hastanelerin lağvedildiği, nakledildiği ve 
yatak sayılarının arttırıldığı açıklanmıştır. O tarihler-
de askerin sağlığı için yaklaşık seksen yıl önce kuru-
lan askeri sağlık teşkilatının düzeninin bozulmasının 
uygun olmadığı değerlendirilmiştir. Günümüzde ise 
acaba sivil sağlık kuruluşları yetersiz miydi de askeri 
hastaneler sivilleştirildi? Bilemiyorum.

Askeri sağlık hizmeti aslında sadece askere de-
ğil millete hizmettir. Tarih bize göstermiştir ki sa-
vaşlar sadece orduları değil topyekun halkı eritmiş-
tir. Asker ve sivil sağlık hizmetleri ayrı bakanlıkla-
ra bağlı olmasına rağmen, askeri sağlık hizmetleri ta-
mamen sivil sağlık hizmetlerinden kendini soyutla-
mamış, aksine her zaman işbirliği içinde çalışmış-
tır. Halkın sağlığı birlikte ele alınmış, çıkarılan sıt-
ma, trahom, verem, frengi hastalıkları ile mücadele 
kanunları ile bu mevzuatta askerin de görevleri belir-
tilmiştir. Yaşanan sağlık problemlerine yönelik ola-
rak alınacak önlemler ve yapılacaklar hakkında sivil 
ve asker hekimlerin ortak olarak düzenledikleri “Mil-
li Tıp Kongreleri” yol gösterici olmuştur. Sivil ve as-
keri sağlık hizmeti açısından ortak konu halkın sağ-
lığının korunması olmuştur. Askeri tabipler çalıştık-
ları garnizonlardaki sivil halka da hizmet etmiş, si-
vil sağlık tesisi bulunmadığı takdirde yatak sayısının 
%5’ini geçmemek kaydıyla sivil halk da yatırılarak 
tedavi edilmiştir. 8
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Askeri hastaneler artık yok. Askerler artık sivil has-
tanelere gidebiliyor. Gerektiğinde canını feda edecek 
olan ve vatani görevini yaptığını düşünen asker açı-
sından ne getirdi, ne götürdü? Askeri hastaneler ye-
rine herhangi bir hastaneye alınan askere “biz senin 
yanındayız” şeklindeki güven duygusu böyle bir or-
tamda ne kadar verilebilir? Bu askere diğer hastaların 
yanında farklı bir muamele gösterilmesi, sağlık hiz-
metlerinde etik bir tutum mudur? Aynı şekilde bura-
daki sivil sağlık personeli bu askeri ne kadar anlaya-
bilir? Diğer bir ayrıntı, artık komutanı askerini hasta-
nede güvenle ziyaret edebilecek midir? Bu asker, ar-
tık seve seve canını feda edecek midir?
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Kederli ailelerine ve arkadaşlarına başsağlığı diler, 
hizmetlerini saygı ile anarız.

 TESUD Genel Merkezi

ARAMIZDAN AYRILANLAR

Remzi SÖZER
Em. Hv. Plt. Kd. Alb. (1953-9)
Konak Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 18/04/2017
Adres:1375 Sok. No:9/9 
Alsancak-İZMİR
Tel: (0232) 422 06 13

M. Galip YÜCEL
Em. Ulş. Alb. (1945-35)
Kadıköy Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 06/04/2017
Adres: Göztepe Mah. Gümrük Sok. 
Yıldız Apt. No: 3/6 
Kadıköy-İSTANBUL
Tel : (0532) 446 52 06

Nazif GEÇİM
Em. Tnk. Alb. (1949-5)
Kadıköy Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 05/04/2017
Adres: Emek Mah. General Eşref 
Bitlis Cad. DAP Center Space 
A3 Blok D:19 
Sancaktepe-İSTANBUL
Tel: (0532) 717 79 95

M. Nuri YÜKSEL
Em. İs. Kd. Kur. Alb. (1947-2)
Şişli Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 18/04/2017
Adres: Akademiler Sit. D Blok D:79 
Zincirlikuyu Beşiktaş-İSTANBUL
Tel: (0537) 688 77 94

Celalettin ÜNAL
Em. Vet. Hek. Alb. (1961-6)
Çankaya Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 12/01/2017
Adres: Nigar Sok. No:8/23 
Anıttepe/ANKARA
Tel: (0530) 944 84 11

Neşet EREN
Em. Hv. Plt. Alb. (1952-98)
Konak Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 01/01/2014
Adres: Mithatpaşa Cad. Ilıcalar Onur 
Mah. İmbat Sok. No:65/11 
Balçova-İZMİR
Tel: (0232) 259 09 94

Günay GÜNERİ
Em. J. Kd. Alb. (1965-29)
Şişli Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 23/11/2016
Adres: Ayazağa Oyak Sit. 13 Blok 
D: 39 Maslak Sarıyer-İSTANBUL
Tel: (0553) 354 44 14

Razi GÜR
Em. P. Alb. (1950-105)
Yıldız Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 01/03/2017
Adres: Oyak Sit. 7. Blok No:16 
Çankaya-ANKARA
Tel: (0531) 965 14 66

M. Ziya YAMAN
Em. Tnk. Kur. Alb.  (1947-15)
Şişli Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 04/04/2017
Adres: Akademiler Sit. C Blok D:47 
Zincirlikuyu Başiktaş-İSTANBUL
Tel: (0533) 225 05 34

Emine KURUTLU
Em.Alb.Selahattin KURUTLU Eşi
Bolu Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 16/10/2016
Adres:Tuzludere Organize Sanayii 
Bölgesi Yan Sanayi Cad. Tacir Sok.  
23. Blok No: 22/23/24 BOLU
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Yaşar PAYAS
Em. Hv. Tbp. Kd. Alb.  (1957-3)
Çankaya Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:04/05/2017
Adres: Söğütözü Mah. Atatepe Sit. 
C-20 Blok K:9 D:59 
Çankaya-ANKARA
Tel: (0539) 650 02 70

Mehmet ŞEN
Em. Hv. Fz. Alb. (1956-14)
Kadıköy Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:07/05/2017
Adres: Fenerbahçe Mah. Fener 
Kalamış Cad. Leman Apt. No:45/8 
Kadıköy-İSTANBUL
Tel: (0532) 283 24 81

İ. Galip EVİNAY
Em. Ulş. Kd. Alb. (1968-128)
Çankaya Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:08/05/2017
Adres: Emekli Subay Evleri 86. Cad. 
B.35 Blok No:13/7 
Yücetepe-ANKARA
Tel: (0533) 766 39 35

M. Hikmet MADENCİOĞLU

Em. P. Kd. Alb. (1942-262)

Konak Şb. Üyesi

Vefat Tarihi:08/05/2017

Adres: Mithatpaşa Cad. Uğur Apt. 
No:789/7 Göztepe-İZMİR

İbrahim ATİKLER

Em. Yük. Müh. Alb. (1958-1)

Çankaya Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 18/05/2017
Adres: Mesa Maslak Evleri Blok 
No:27 D:3 Maslak-İSTANBUL
Tel: (0532) 542 71 07

Hayati EDAR
Em. Hv. İs. Kd. Alb. (1949-46)
Çankaya Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:14/05/2017
Adres: Ümitköy 8. Cad. Şansal Sit. 
A Blok No:4 Çankaya-ANKARA
Tel: (0532) 645 99 10

Yavuz Erol TİRKİ
Em. J. Alb. (1954-20)
Kadıköy Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:11/05/2017
Adres:Feneryolu Mah. Çamtepe 
Sok. Sevilen Apt. No:19 D:17 
Kadıköy-İSTANBUL
Tel: (0533) 724 24 46

Nihat EREM 
Onursal (Fahri) Üye
Adana Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:27/04/2017
Adres:Kurtuluş Mah. 64022 Sok. 
Arzu Amber Apt. C Blok D:12 
ADANA
Tel: (0532) 768 36 61

Mehmet DÖLALAN
Em. Tbp. Alb. (1967-40)
Rasimpaşa Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 24/04/2017
Adres: Barbaros Mah. Fesleğen Sok. 
2/B No:39 Ataşehir-İSTANBUL
Tel: (0536) 229 81 36

Semih SAYMENGÜ
Em. P. Alb.  (1951-152)
Pendik Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:02/05/2017
Adres: Çavuşoğlu Mah. Çelebi Apt. 
E Blok Meşeli Ayazma Cad. No:12 
Kartal-İSTANBUL
Tel: (0216) 464 45 99

İsmail ERDOĞAN
Em. Dz. Bnb. (1972-4210)
Gölcük Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:03/05/2017
Adres: D.Dere Merkez Mah. Müfit 
Saner Cad. No:18/2 
Gölcük-KOCAELİ
Tel: (0532) 360 34 55

M. Behsat SEYHAN
Em. Top. Tümg. (1947-11)
Çankaya Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 14/05/2017
Adres: Bilkent-1 Çamlık Sit. E-7 
No:31 Çankaya-ANKARA
Tel: (0537) 848 61 03
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Altan Nefise ÖZTOPRAK
Em.Bnb. Bahattin ÖZTOPRAK Eşi
Beşiktaş Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:29/05/2017
Adres:Emekli Subaylar Sit. 45. 
Blok D:4 Esentepe 
Beşiktaş-İSTANBUL
Tel: (0535) 840 23 81

Hüseyin ERTUNÇ
Em. Top. Tuğg. (1943-56)
Çankaya Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:30/05/2017
Adres: Servi Sok. Yıldız Apt. 
No:8 B-3 
Kurtuluş-ANKARA

Mustafa AKTAŞ
Em. Hv. Müh. Kd. Alb. (1952-1)
Eskişehir Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:04/06/2017
Adres: İstiklal Mah. Porsuk Bulvarı 
No:63/14 Odunpazarı-ESKİŞEHİR
Tel: (0222) 233 17 35

Çetin DÖKMEN
Em. Tuğg. (1959-72)
Eskişehir Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 29/06/2017
Adres: Atatürk Bulvarı Şekerci Sit. 
No:154-6 ESKİŞEHİR
Tel: (0533) 395 57 78

Aycan ERİŞ
Em. Top. Alb. 
Rasimpaşa Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 11/06/2017
Adres: Şebnem Sok. Beyazsaray Apt. 
No:28/25 Üstbostancı 
Kadıköy-İSTANBUL
Tel: (0216) 410 06 26

Mithat İLHAN
Em. Tbp. Tuğg. (1946-76)
Bursa Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:09/06/2017
Adres:Altıparmak Cad. Buşe-2 Apt. 
No:5/12 Osmangazi-BURSA
Tel: (0224) 222 23 03

Orhan TÜRKER

Em.Hv. Per. Kd. Alb. (1955-123)

Çankaya Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:08/06/2017
Adres:Çoşkun Sok. No:20/5 
Keçiören-ANKARA
Tel: (0533) 256 02 99

Ömer KAYA
Em. P.  Kd. Alb.  
Antalya Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:22/05/2017
Adres: Yeşilbahçe Mah. Savaş Cad. 
Ünsal Apt. No:11/7 
Muratpaşa-ANTALYA
Tel: (0242) 316 76 85

Ökkeş Kemal İŞBAŞARIR

Em. J. Lvz. Yzb. (1948-3)

Kadıköy Şb. Üyesi

Vefat Tarihi: 21/05/2017

Adres: Eğitim Mah. Abdibey Cad. 
No:1/16 Kadıköy-İSTANBUL

Sadık SONER
Em. Hv. İs. Kd. Alb. (1944-15) 
Eskişehir Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:25/05/2017
Adres: Kızılcıklı Mahmut Pehlivan 
Cad. Dönem Apt. D:18 
Tepebaşı-ESKİŞEHİR
Tel: (0222) 231 91 25

İ. Kemalettin MANYASLI

Em. Mu. Alb. (1949-10)
Çankaya Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:28/05/2017
Adres: Tunalıhilmi Cad. No:57/64 
Çankaya-ANKARA
Tel: (0312) 417 32 62

Günalp KANRA
Em. J. Kd. Alb. (1950-13)
Çankaya Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 21/06/2017
Adres: Ata Sok. Kılıç Apt. No:2/11 
Maltepe-ANKARA
Tel: (0537) 389 98 18
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