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Değerli “BİRLİK”  Okurları;

Güzel ülkemiz, yüce ulusumuz hain terör örgütleri-

nin verdiği acılarla 2016 yılını bitirdi.

Ancak; Teröre karşı mücadelede  birlik, beraber-

lik içindeki ulusumuz sabır ve inatla her türlü zorlu-

ğu aşacaktır.

Bu ortam içerisinde ülkemizin, TSK ve silah arka-

daşlarımızın sorunları ve çözüm önerileri hakkında 

görüş alışverişinde bulunmak üzere;

03 Kasım 2016 tarihinde; TESUD Genel Mer-

kez Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından MSB Müs. 

İd. Yrd. Tümg. Ömer Şevki GENÇTÜRK ve Gen-

kur.Per. Bşk.nı Korg. Selçuk BAYRAKTAROĞLU 

makamında ziyaret edilmiştir. Ziyarette, Em. Bnb.la-

rın sorunları, ecrimisil konuları, CIOR İhtiyat Sb.lığı 

sistemi Hk., MSB Ödeneği hakkında görüşmeler ya-

pılmıştır.

22 Kasım 2016 tarihinde; TESUD Genel Mer-

kez Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından Genelkur-

may Başkanı Org. Hulusi AKAR ve müteakiben  

II.Başkanı Org.Ümit DÜNDAR makamlarında ziya-

ret edilmiştir.

23 Kasım 2016 tarihinde; TESUD Genel Mer-

kez Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından Hv.K.K.Org.

Abidin ÜNAL makamında ziyaret edilmiştir.

24 Kasım 2016 tarihinde; TESUD Genel Merkez 

Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından Jandarma Ge-

nel Komutanı Org.Yaşar GÜLER makamında ziya-

ret edilmiştir.

01 Aralık 2016 tarihinde; TESUD Genel Merkez 

Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından MSB Müsteşarı 

Ali FİDAN makamında ziyaret edilmiştir.

08 Aralık 2016 tarihinde; TESUD Genel Merkez 

Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından OYAK Genel 

Müdürü Süleyman Savaş ERDEM makamında  zi-

yaret edilmiştir.

09 Aralık 2016 tarihinde; TESUD Genel Merkez 

Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından OYAK Ynt.Krl.

Bşk. Em.Tümg. Mehmet TAŞ makamında ziyaret 

edilmiştir.

28 Aralık 2016 tarihinde; TESUD Genel Merkez 

Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından MSB’nı Sayın 

Fikri IŞIK  makamında  ziyaret  edilmiştir. 

Erdoğan KARAKUŞ
Em. Hv. Korgeneral
TESUD Genel Başkanı
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Aynı zamanda aşağıdaki faaliyetlere Genel 

Başkanlık seviyesinde katılım sağlanmıştır;

10 Kasım 2016 tarihinde; TESUD Genel Başka-

nı Em.Hv. Korg. Erdoğan KARAKUŞ’un katılımıy-

la, Ulu Önder ATATÜRK’ün  aramızdan ayrılışının 

78. yıldönümü  nedeniyle 13.30’da Tandoğan 

Meydanında toplanılarak  Atamızın huzuruna çıkıldı.

04 Aralık 2016 tarihinde; TESUD Genel Başkanı 

Em.Hv. Korg. Erdoğan KARAKUŞ’un katılımıyla, 

Tandoğan Meydanında ADD, Çağdaş Yaşamı Des.

Der. ve Birleşik Kamu İş Sendikası ile beraber Halk 

Buluşmasına katılındı.

05 Aralık 2016 tarihinde; TESUD Genel Başkanı 

Em. Hv. Korg. Erdoğan KARAKUŞ Saat 16.00’da 

TAİ’de Göktürk Uydusunun uzaya fırlatılması töre-

nine katılmıştır.

21 Aralık 2016 tarihinde; Kıbrıs Türk Kültür 

Derneğinde yapılan “Kanlı Noel ve Kıbrıs Türk 

Halkının Varoluş Savaşı” konulu panele TESUD Ge-

nel Başkanı Em. Hv. Korg. Erdoğan KARAKUŞ ko-

nuşmacı olarak katılmıştır.

27 Aralık 2016 tarihinde; Atatürk’ün Ankara’ya 

Gelişinin 97. Yıldönümü nedeniyle Dikmen/ 

Keklikpınarı’nda yapılan törenlere iştirak edilmiştir.

TESUD Genel Başkanı Em. Hv. Korg. Erdoğan KA-

RAKUŞ 81. Büyük Ankara Koşusuna katılanlara 

Katılım Belgesi takdim etmiştir.
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 “Devletsiz kalmak her şeyiyle aciz kalmak, 

başkasına muhtaç olmak demektir. 

Devletsiz yaşayan insanlar olabilir ama 

devletsiz yaşayan millet yoktur.’’ 

    Rauf Raif Denktaş

 Yazıma başlık olarak kullanmış olduğum 
‘Denktaş’tan mesaj var’ cümleciği yanlış anlaşılma-
sın! Çünkü o büyük devlet adamı, can liderim Denk-
taş, ebediyete intikal edeli neredeyse 4 yıl bitecek…

 Türk dünyasının en önde gelen liderleri arasın-
da yer alan, ata yadigârımız Kıbrıs adasında halkı-
nın varoluş mücadelesine damgasını vuran, o gazi 
topraklarda K.K.T.C. Devletini kuran ‘Mücahit Gazi 
Denktaş’ın’ beş yıl önce yapmış olduğu o önemli ko-
nuşmasının satır başlarını hatırlatarak; vasiyet niteli-
ğindeki bu konuşması, günümüzün Kıbrıs’ında onun 
makamında görev yapanlara, v.d siyasilere mesaj ol-
sun istedim…

 Çünkü Kıbrıs Milli Davamızın 50’li yıllardan beri 
savunulan doğruları, millilik vasfı özellikle 2002 yılı 
sonrasında adeta göz ardı edilmiş, 2008 yılında yeni-
den başlayan görüşmelerde, müzakere masasında bir 
çözüm sağlanabilmesi, ‘Birleşik Kıbrıs’ çatısı kuru-
labilmesi uğruna, Rum tarafının hayal dahi edeme-
yeceği tavizler üst, üste verilmiş; verilmeye devam 
edilmektedir..! (Bk. KIBRIS ‘Yes Be Annem’ 2002-
2016, Atilla Çilingir-Bilgeoğuz yayınları-2016)

 Bugünlerde, adada yaşayan iki ayrı halkın tem-
silcileri K.K.T.C. Cumhurbaşkanı Sn. Akıncı ile 
GKRY temsilcisi Bay Anastasiadis; BM özel temsil-
cisi Eide’nin himayesinde 7-11 Kasım 2016 tarihle-
ri arasında İsviçre’nin Mont Pelerin kasabasında bir 
araya gelerek, müzakereler sürecine son noktayı ko-
yacaklarmış!  

 Liderlerin yapmış olduğu açıklamalar, ada basını-
na düşen haberler bu yönde…

 Gerçekten de söylendiği gibi; 2016 yılı Kıbrıs ko-
nusunda çözümün geldiği bir yıl olacak mıdır? Sırf 

çözüm sağlansın diyerek, 
adadaki kazanılmış hakla-
rımızdan neler feda edile-
cektir? Kan ve can bede-
li uğruna 1974’te kazanıl-
mış adadaki vatan toprak-
larımızın % kaçı Rum’a 
teslim edilecek, 42 yıldan 
beri Kıbrıs Türk’ünün be-
nim mülküm diyerek otur-
dukları evlerinin, ekip biçtikleri tarlalarının ne kadarı 
Rum tarafına iade edilecektir? 

 İşte bu önemli kararlar, İsviçre’de bir araya gele-
cek iki temsilcinin dudakları arasından çıkacak bir 
‘evet’ kelimesiyle belli olacaktır..!

 Bekleyip göreceğiz…

 Ülkemiz, Türk Milleti, Kıbrıs Türk Halkı için ha-
yati öneme haiz Kıbrıs adasının, geleceğini ilgilendi-
ren bu çok önemli karar arifesinde, gündeme getir-
diğim Sn. Denktaş’ın mesajı; Türk Milletine, Kıbrıs 
Türk Halkına vasiyeti niteliğindedir. 

 Devletinin kurucusu Sn. Denktaş; vefatından bir 
yıl önce,  2011 yılının son günlerinde, sanki bugün-
lerde yaşanan/yaşanacak teslimiyetleri görmüş gibi; 
öncelikle halkına ama en önemlisi kendisinden son-
ra K.K.T.C Cumhurbaşkanlığını temsil eden/edecek 
siyasi liderlere, bugünlerde çok gerekli olan şu me-
sajı vermişti: 

(24 Aralık 2011 tarihinde Lefkoşa Yakın Doğu 
Üniversitesinde düzenlenen, hayatının anlatıldığı 
‘’Bir Tarih, Bir Ömür’’ adlı etkinlikte yapmış oldu-
ğu konuşma…)

“Devlet demek hürriyet demektir, dimdik ayak-
ta durup, kimsenin boyunduruğu altına girme-
mek demektir. Bağımsızlığınızdan asla vazgeçme-
yin. Müzakere masasına bunların bilinciyle otu-
rulması gerekir. Maraş, Güzelyurt, Karpaz konu-
sunda asla taviz verilmemelidir. Karpaz, strate-
jik bakımdan önemli bir bölge. Asla taviz veril-

Atilla ÇİLİNGİR*

 DENKTAŞ’TAN MESAJ VAR!



5     Birlik, Sayı : 214 • Ekim- Kasım - Aralık 2016

meyeceğini herkesin bilmesi gerek. Kimse bizi bu 
yurttan, vatandan mahrum edemez. Kıbrıs Türk 
Halkı, Anavatan Türkiye’ye güvenmelidir. Ana-
vatana gelecek her zarar, bize de zarar verecek-
tir. Kıbrıs Türk Halkının kimseye muhtaç olma-
dan yaşama, her zorluğun üzerinden gelme gücü 
vardır. K.K.T.C bir evlat gibidir, bu evladı yaşat-
mak, ona zarar vermeye çalışan herkese ‘dur’ de-
mek, tüm Kıbrıslı Türklerin görevidir.’’ (24 Ara-
lık 2011 tarihinde Lefkoşa Yakın Doğu Üniversi-
tesinde düzenlenen, hayatının anlatıldığı ‘’Bir Ta-
rih, Bir Ömür’’ adlı etkinlikte yapmış olduğu ko-
nuşma metninden. (Bk. 25 Aralık 2011 tarihli Hürriyet 
Gazetesi Sayı, 22973 )

 Yaşamının son nefesine kadar halkı, doğup bü-
yüdüğü topraklar için mücadele eden; tarihin hiçbir 
döneminde ne Rum’a, ne de İngiliz’e diz çökmeyen 
Kıbrıs Türk Halkının, Kıbrıs Milli Davamızın lide-
ri Türk Milletinin Kıbrıs adasındaki Bayraktarı Sn. 
Denktaş;  

 Kıbrıs Türk Halkının kurtuluşu için verilen mü-
cadelenin, kurulan bu son Türk Devletinin öneminin 
genç nesillere anlatılmasının vatan borcu olduğu ifa-
de etmiştir.

 Özellikle Kurucu Cumhurbaşkanlığı görevini, 
kendisinden sonra seçilen 2’nci K.K.T.C. Cumhur-
başkanına devrettikten sonra;

 Adada yaşanan ‘değişim, dönüşüm, teslimiyetler’ 
döneminde Kıbrıs konusunun Türkiye için önemin-
den, Kıbrıs Türk’ünün adadaki tarihi ve hukuki ka-
zanımlarından asla vazgeçmemiş; özellikle ada tari-
hiyle özdeşleşmiş bilgeliği ile ‘Bizler Yenilikçiyiz’ 
diyerek, K.K.T.C.’de yönetime gelen ‘Birleşik Kıb-
rıs’ hayalperestlerine, halkının geleceğine yön vere-
cek doğruları anlatmanın/göstermenin gayreti içinde 
olmuş; pek tabii ki, bu süreçte Türkiye’de yönetim-
de olanlara da aynı doğruların mesajını vermeye ça-
lışmıştır.

  Adada süregelen müzakerelerin bugün gelmiş 
olduğu noktada; şu gerçeğin altını çizmekte yarar 
vardır sanırım!

 Bundan beş yıl önce de, 1 Kasım 2011 tarihinde 

Türkiye ve ada basınında gazete manşetlerine düşen 
haberlerde ‘’Kıbrıs’ta ‘alarm zili’ çözüm için çala-
cak’’ denmişti!

 Zira o dönemde de, GKRY temsilcisi Bay Hris-
tofyas ile K.K.T.C. Cumhurbaşkanı Sn. Dr. Derviş 
Eroğlu, aynen 7-11 Kasım 2016 da bir araya gelecek; 
bugünün liderleri Sn. Akıncı ve Bay Anastasiadis 
gibi Newyork’un Long Island bölgesindeki Manhas-
set kasabasında BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon ile 
bir araya gelmiş, düzenlenen bu 3’lü zirveden olumlu 
mesajlar çıkmış, ‘Bileşik Kıbrıs’ için sona gelinmişti!

 Ama bu son; Rumlar için yeterli olmamış, anlaşma 
metni içeriğinde, Kıbrıs Türk Halkı için öngördükle-
ri azınlık haklarından bir fazlası olduğu/olacağı için 
anlaşmadan caymışlar, görüşme masasından bir kez 
daha kaçmışlardı..!

 Kıbrıs konusunda bugünün gerçeği de budur, bun-
dan bir fazlası da olmayacaktır!

 Adanın yarı buçuğunu temsil eden Rum tarafı, 
sonu ‘Enosis’ olmayan hiçbir müzakere metnine evet 
demeyecektir!

 İşte tam bu noktada 7-11 Kasım 2016 tarihinde 
İsviçre’de Rum tarafı temsilcisi Bay Anastasiadis 
ile bir araya gelecek K.K.T.C. Cumhurbaşkanı Sn. 
Akıncı’nın hatırlaması gereken en önemli şey; dev-
letinin kurucusu Sn. Denktaş’ın vasiyet niteliğinde-
ki bu mesajıdır…

“Devletsiz kalmak her şeyiyle aciz kalmak, baş-
kasına muhtaç olmak demektir. Devletsiz yaşayan 
insanlar olabilir ama devletsiz yaşayan millet yok-
tur.’’

 Unutulmasın ki!

 Tarih, vicdanımıza kazınan olayların hafızası, ger-
çekler zamanın vicdanıdır.

 Günü geldiğinde tarih sayfaları, Sn. Akıncı’nın 
ada tarihine not düşülen dönemini de yazacaktır..!

*Em. Yb.
Kıbrıs Gazisi
www.atillacilingir.com
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15 Temmuz 2016 NATO-FETO darbe girişimden 
sonra,  TSK’nın temel yapısında yapılan değişiklik-
lerin en önemlilerinden birisi, emir komuta sistemi-
nin değiştirilmesidir.

Bu yazının maksadı emir komuta sisteminin değiş-
tirilmesini askeri açıdan değerlendirmektir.

Mevcut Durum:

TSK’nın statüsü ve siyasi makamlarla ilişkisi yü-
rürlükteki anayasanın 117.maddesinde düzenlenmiş-
tir.

Buna göre:

“Başkomutanlık Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 
manevi şahsiyetinden ayrılamaz ve Cumhurbaşkanı 
tarafından temsil olunur. Milli güvenliğin sağlanma-
sından ve silahlı kuvvetlerin yurt savunmasına hazır-
lanmasından Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne karşı 
Bakanlar Kurulu sorumludur. Genelkurmay Başkan 
silahlı kuvvetlerin komutanı olup, savaşta başkomu-
tanlık görevini cumhurbaşkanı namına yerine geti-
rir. Milli Savunma Bakanlığı’nın Genelkurmay Baş-
kanlığı ve kuvvet komutanlıkları ile ilişkileri ve yet-
ki alanı kanunla düzenlenir.”

Buna göre Genelkurmay Başkanı barışta kuvvet 
komutanlıklarının komutanıdır ve savaşta da bu ko-
mutanlıları (Cumhurbaşkanı namına) sevk idare eder. 

Yapılan değişiklikler:

Darbe girişimi bahane edilerek, daha önceden ha-
zırlandığı belli olan KHK’lerle:

Kuvvet Komutanlıkları doğrudan Milli Savun-
ma Bakanı’na bağlanmış(31 Temmuz 2016 tarih 
ve 669 sayılı KHK Md 36-1A) , Cumhurbaşkanı 
ve Başbakan’a Kuvvet Komutanlıklarına doğrudan 
emir verme yetkisi verilmiş, bu emirlerin kimseden 
(Genelkurmay Başkanı kastediliyor) onay almadan 
uygulanacağı belirtilmiş, Genelkurmay Başkanı’nın 
ise ileride doğrudan Cumhurbaşkanı’na bağlanaca-

ğı, bizzat cumhurbaşkanı tarafından açıklanmıştır. 
Yüksek Askeri Şura sivilleştirilmiş, Milli Savunma 
Bakanlığı kadroları sivilleştirilmektedir. General-
Amiral terfi ve atamalarında siyasilerin yetkileri ve 
ağırlıkları artırılmıştır (6 Ocak 2017 tarih ve 981 sa-
yılı KHK).

Değerlendirme:

Harp prensiplerinden birisi; “Emir komuta birliği” 
(Unity of command) prensibidir. Buna göre, bir yer-
de tek bir komutan olur. Bu komutanın savaşta em-
rindeki birlikleri sevk idare edebilmesi için; barış-
tan itibaren bu birliklerin savaşa hazırlanmasından 
da sorumlu olması gerekir. Oysa 669 sayılı KHK’ya 
göre, Genelkurmay Başkanı barışta kuvvet komutan-
lıklarına komuta edemeyecektir. Yani savaşta Kuv-
vet Komutanlıklarını sevk idare edecek olan Genel-
kurmay Başkanı’nın barışta bu komutanlıkların har-
be hazırlanması için gerekli emirleri verme, planla-
ma ve denetleme yetkisi olmayacaktır. Aksine, barış-
ta kuvvet komutanlıklarını emrine alan Milli Savun-
ma Bakanının da savaşta sevk idare fonksiyonu (ana-
yasaya göre) yoktur.

Bu durumda şu sorular akla gelmektedir:

1. Genelkurmay Başkanı barışta kuvvetleri 
harbe hazırlatamayacağına göre, bu birlikleri savaşta 
nasıl sevk idare edebilecek?

2. Harp Okulu, Harp Akademisi, Milli Güven-
lik Akademisi eğitimi olmayan Milli Savunma Baka-
nı (Karargahı da sivillerden oluştuğuna göre) barış-
ta harekât ihtiyaçlarına göre kuvvet yapısı, moderni-
zasyon, personel,  harekat ve lojistik planlamalarını 
nasıl yönlendirecek ve onaylayacaktır?

3. Barıştaki bu planlamalara ve harbe hazır-
lık faaliyetlerine, savaşın sevk idaresinden sorumlu 
olan Genelkurmay Başkanı nasıl ve ne derecede et-
kili olabilecektir?

TSK KOMUTA YAPISININ DEĞİŞTİRİLMESİ

Dr. Cihangir DUMANLI*
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4. Kriz yönetiminden itibaren müşterek 
harekâtın planlanması ve sevk idare edilmesi nasıl ve 
kim tarafından yapılacaktır? Müşterek harekât mer-
kezi kimin kontrolünde olacaktır?

5. Genelkurmay Başkanı Cumhurbaşkanı’na 
bağlandığı takdirde, Cumhurbaşkanı ve Hükümet 
farklı partilerden ise, Cumhurbaşkanı’nın Genel-
kurmay Başkanı’na verdiği emirlerle, Milli Savun-
ma Bakanı’nın Kuvvet Komutanlarına verdiği emir-
ler arasında çelişki olma olasılığı bulunmaktadır. Bu 
takdirde çelişkiyi kim nasıl çözecektir?

6. Anayasaya göre cumhurbaşkanı yaptığı iş-
lemlerden sorumlu değildir (Önerilen anayasa deği-
şikliğinde de cumhurbaşkanının siyasi sorumluluğu 
bulunmamaktadır). Sorumsuz Cumhurbaşkanı’nın, 
Başbakan’a karşı sorumlu Genelkurmay Başkanı’na 
vereceği emirlerden devlet bir zarar görürse, bunun 
hesabını kim verecektir?

Emir komuta birliği prensibi gereği, komutan birli-
ğinin her şeyinden sorumlu ve yetkili olmalıdır. Yapı-
lan düzenlemelerle personel ve lojistik faaliyetlerinin 
Milli Savunma Bakanlığı’nda, istihbarat, harekât faa-
liyetlerinin ise Genelkurmay Başkanlığı’nda kalması 
öngörülmektedir. Bu da yanlıştır. Savaşta üç kuvveti 
de sevk idare edecek olan Genelkurmay Başkanı’nın 
barıştan itibaren personel ve lojistik dahil, tüm görev 
alanlarında sorumlu ve yetkili olması bir zorunluluk-
tur. Zira tüm bu fonksiyonlar  (Personel, istihbarat, 
harekât, lojistik, muhabere,  sağlık…) birbirinden ay-
rılamaz bir bütündür,  tek bir komutanın (Genelkur-
may Başkanı’nın) barıştan itibaren sorumlu ve yetkili 
olmasını gerektirir. Harekat planlarını Komutan im-
zalar. Planın ekleri hazırlanırken(Personel, istihbarat, 
lojistik… ),  ana planın ekleri, ana planın hazırlayan 
komutan bağlı bir karargah tarafından onaylanır.Bu 
planlamaların ana harekat planını destekleyecek ye-
terlikte olmaları askerliğin temel kurallarındandır.

7. Barıştan itibaren birliklerinin personel ve 
lojistik faaliyetlerinden sorumlu ve yetkili olmayan 
Genelkurmay Başkanı savaş planlamasını nasıl yapa-
caktır? 

8. Bir “x” devletine karşı müşterek harekat 
planlaması yapılsa; bu planın istihbarat ve harekat 
eklerini Genelkurmay; personel ve lojistik eklerini 
MSB mi yapacaktır? Bu takdirde planın bütünlüğü 
nasıl sağlanacaktır?

9. Yapılan düzenlemelerin barış döneminde si-
yasileri tatmin edecek şekilde yapıldığı görülmek-
tedir. Ancak silahlı kuvvetlerin varlık nedeni ve asli 
görevi savaşmaktır. Barışta MSB sorumluluğuna ve-
rilen personel ve lojistik faaliyetleri sadece barış dö-
nemine ait faaliyetler değildir. Bunların savaş zama-
nına sarkan fonksiyonları bulunmaktadır (Savaşta 
personel ikmal sistemi, savaş lojistiği gibi). Barışta 
personel ve lojistik sorumluluğunun alan MSB savaş 
döneminde bu faaliyetleri nasıl yürütecektir

10. Mevcut düzende Yüksek Askeri Şura üyesi 
olan Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet ve Ordu Ko-
mutanları terfi sırasındaki albay ve generalleri; de-
netlemelerde, tatbikatlarda harp oyunlarına ve çeşitli 
vesilelerle tanımak ve profesyonel kriterlere göre de-
ğerlendirmek imkanına sahiplerdi. Hiçbir askeri tec-
rübesi, ve bilgi birikimi olmayan siyasiler bu subay 
ve general/amirallerin terfi ve atamalarına hangi kri-
terlere göre karar vereceklerdir? Bu durum orduya si-
yasetin girmesine neden olmaz mı? “Ordu siyasete 
müdahale etmesin” diyenler siyaseti orduya sokarak 
aynı kötülüğü yapmış olmuyorlar mı? Bunu yapan-
lar Osmanlı ordusunun Balkan savaşındaki hezimeti-
ni ve nedenlerini bilmiyorlar mı?  Savaşta Başkomu-
tanlık görevini yürütecek olan Genelkurmay Başka-
nının birlikte savaşacağı ast birlik komutanlarını seç-
medeki ağırlığı azaltılırsa, bunun olumsuz sonuçları 
savaşta ortaya çıkmaz mı?

Bunlar akla ilk gelen sorulardır. Uygulamada daha 
çok sorunların çıkacağı açıktır.

Bunlara cevap vermeden, uzmanların görüşü alın-
madan bir günde “oldu-bitti” denilerek bu tür kök-
lü değişiklikler yapılması ulusal güvenliğimiz açısın-
dan yaşamsal bir hatadır. 

Dr. Cihangir DUMANLI*
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Bu hataların bedeli barış döneminde anlaşılmaya-
bilir,  fakat savaşta kanla, toprak bütünlüğümüzle ve 
bağımsızlığımızla ödenir. Alınan bu büyük risklere 
karşı hangi faydaların elde edileceği; risk /fayda den-
gesinin nasıl kurulduğu siyasi otorite tarafından açık-
lıkla izah edilememektedir.

Bu kritik düzenlemelerin yapıldığı zaman dili-
minde:

1. Bölücü terör örgütünün faaliyetleri devam 
etmekte, şehitler gelmektedir,

2. TSK’nın Suriye’deki Fırat Kalkanı operas-
yonundan ne zaman ve hangi koşullarda çıkacağı be-
lirsizdir. Burada bataklığa girme (Mission creep)  ris-
ki bulunmaktadır.

3. Kuzey Irak’ta bağımsız bir Kürt devletinin 
ilan edilme olasılığı devam etmektedir.

4. Ege’de hukuken egemenliğimizde olan ada-
lar fiilen Yunan egemenliğine geçmektedir

5. Ege denizi ve doğu Akdeniz’de Yunanistan’la 
çözüm bekleyen sorunlar devam etmektedir.

6. Önemli hukuki kazanımlarımıza rağmen 
Ermenistan’ın asılsız iddiaları ve ölçüsüz ihtirasları 
devam etmektedir.

7. Son yapılan Varşova NATO devlet ve hükü-
met başkanları zirvesinde, Soğuk Savaş yıllarına dö-
nercesine NATO Rusya’yı en büyük tehdit olarak ta-
nımlamış, buna karşı Karadeniz’deki NATO varlı-
ğını artırma niyetini belli etmiştir. Bu durum Rusya 
ile ilişkilerimizin gerginleşmesine ve Karadeniz’de 
Montrö rejiminin zorlanmasına yol açabilir.

8. Kıbrıs müzakereleri kamuoyunun gözünden 
kaçırılarak sürdürülmekte, hangi tavizlerin verildiği / 
pazarlık konusu yapıldığı bilinmemektedir.

Bütün bu problemler karşısında devlet adamları-
na düşen görev; problemlerin krizlere, krizlerin de 
savaşlara dönüşmesini önleyecek tedbirler almak-
tır. Bunun için diplomatların elindeki en önemli koz, 
arkalarında caydırıcı ve güçlü bir silahlı kuvvetlerin 

varlığını bilmeleridir. Oysa son yapılan düzenleme-
ler TSK’nın caydırıcılık ve savaş gücüne zarar ver-
mektedir. 

TSK’yı bir organizma olarak düşünürsek, komuta-
kontrol sistemi bu organizmanın sinir sistemidir. İşin 
ehli olmayan nörologlar sinir sistemi ile oynarlarsa 
tüm vücudu felç ederler.

Sonuç:

1. Yapılan düzenlemeler “yeni bir darbe girişi-
minin önlenmesi” maksadını aşmış, TSK’yı etkisiz 
hale getirme amacına yönelmiştir.

2. İçinde bulunduğumuz ortamda TSK’nın cay-
dırıcılığına ve savaşma gücüne zarar verecek düzen-
lemelerin yapılmaması, yapılanların düzeltilmesi ya-
şamsal ulusal çıkarlarımız gereğidir.

3. Bunun ön koşullarından birisi emir-komuta 
ilişkilerinin tereddütlere yer bırakmayacak şekilde ve 
barışın değil savaşın gereklerine göre düzenlenmesi-
dir.

4. Anayasaya göre TSK’nın yurt savunmasına 
hazırlanmasından hükümet TBMM’ne karşı sorum-
ludur. Asıl Başkomutan olan TBMM’nin, tüm dene-
tim mekanizmalarını işleterek hükümetten hesap sor-
ması, yapılan düzenlemeleri ilgili komisyonlarda uz-
manları ile değerlendirmesi anayasal görevi gereği-
dir.

5. Yetkili ve sorumlu makamlardakiler yapılan-
ların teknik olarak sakıncalarını karar vericilere izah 
etmelidirler.

6. Türk silahlı kuvvetleri dünyada benzerine az 
rastlanılır şekilde bir halk ordusudur. Ordu hepimi-
zindir. Bu nedenle yukarıda belirtilen düzenlemelere 
tüm muhalefet partileri,  STKlar, kitle örgütleri, üni-
versiteler ve basın örgütlü barışçı demokratik tepki-
lerini göstermelidir.

* Em. Tuğg.
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Çok sevdiğim bir sınıf arkadaşımın üç oğlunun en 
büyüğü.

Daha ilkokul çağında olgunluk örneği.

Biz dostların gıptayla baktığı, ailenin gurur kayna-
ğı.

Hava Kuvvetleri’nin arslan yürekli kartalı.

15 Temmuz’dan sonra oluşan pilot açığını görüp 
Hv. Kuv.K.na dönüş için başvuran beş, 9 Kasım’da 
rütbeleri  takılan 12 pilottan biri.

ÖZLENEN YILLAR

Ciğerlerine işleyen ve rüya gibi geçen 27 yıldan 
sonra Hava Kuvvetleri’nden THY’na geçmişti. Dö-
nüş heyecanını şöyle paylaştı bizimle;

“…Birgün:

Memleketimizdeki hayal kırıklıkları cam kırıkları 
gibi yüreğimize saplanmışken, Hava Kuvvetleri’nden 
bir telefon geldi. Dinledim,  o ses marpuçların sesiy-
di. 

İlk iznimde, benim gibi birkaç Çılgın Türk’le, gir-
dik öncü birlikler olarak, 10 yıllar önce, 14 yaşımız-
da girdiğimiz nizamiyeden tekrar içeri, Fesa Bey’in 
heykelinin yanından, kartalın altından, üstümüzde 
sivil kıyafet, ruhumuzda hiç çıkarmadığımız ünifor-
mayla. 

Dedik ki;

Bizi çağırmışsınız, geldik işte.

Babalar yıllarca çocuklarını korur kollar büyütür 
ekmek verir ellerine, gün olur babanın size ihtiya-
cı olur bu acımasız koşuda. Dönersiniz geriye, onun 
biz küçükken ellerimizden tuttuğu gibi, tutarsınız eli-
ni. Dersiniz ki;

“Hadi baba!”

İLK SELAM             

Harbiyeli olarak ilk izninde 4. sınıf bir ağabeyine 

nasıl heyecanla selam verdiğini unutamıyor.

“… O selamı verdiğimden beri, heyecanla ve sürp-
rizlerle dolu 27 yıl geçti. Dün 9 Kasımda bu sürp-
rizlerin ve heyecanın en büyüklerinden birisini ya-
şadım. Akan suyun inadına, akıntıya karşı, doğdu-
ğu nehrin kaynağına giden somon balıkları misa-
li, 3 yıllık bir aradan sonra THY’den tekrar Hava 
Kuvvetleri’ne döndüm, yeniden zabit oldum.”

ATATÜRK ATEŞİ

Yarbaylığını ilk gününde geçmişte yaşadığı ve ge-
lecekte yaşayacağı tüm kutlu yılları Yüce Atatürk’e 
armağan ediyor. Şöyle bitiriyor;

“Bazı borçlar asla ödenemez ama yükü hissedilir. 
Bu zor günlerde “Ne yapabiliriz?” sorusuna bulabil-
diğim en doğru cevap; ileriye gidebilmek için, tek-
rar geri dönmek oldu. Atatürk’ün içimize koyduğu 
kor yanmasa, çıktığımız bu yolda gücümüz nefesi-
miz yetmez. Dileğim odur ki, içinde kor sönmeyen 
nice kahraman zabitler de bu sorunun cevabını ken-
dilerince bulurlar. Şimdi buldum. Onlar “Bitmeyen 
zabitler.”

Hep söylerim. Bugün masallardaki üç elmanın 
düştüğü gün. Henüz yaşanmamış en güzel günü müj-
deleyen gün. Yaklaştığımız peşinden koştuğumuz.

Karşıdan uzun pardösülü bir Harbiyeli geliyor. Çı-
kar elini cebinden. İçten bir selam ver şu çocuğa, hat-
ta yetmez, şöyle bir kucakla, öp gözlerinden. “Ko-
çum benim!” de. Şaşırsın çocuk. Akşam etüdünde ar-
kadaşlarına anlatacağı bir hikayesi olsun. 30 yıl son-
ra dahi anlatsın seni.

İmza: Bir maceraperest, müşkülpesent zabit”

 BİR MACERAPEREST ZABİT
Naci BEŞTEPE*

* Em. Tümg.
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 Asıl önemli olan ve memleketi temelinden yıkan,
 halkını esir eden, içerideki cephenin suskunluğudur.

    Gazi Mustafa Kemal Atatürk

TÜRKİYE İLE KIBRIS TÜRK HALKININ 
KIBRIS ÜZERİNDE KAZANILMIŞ HAKLARI

Ali Fikret ATUN*

Bir asrı aşkın bir zamandan beri durmadan kanayan 

ve kangrenleşmiş bir yara haline

gelmiş Kıbrıs uyuşmazlığına ilişkin bir karar alır-

ken, TC. Devleti bunun bir bedeli olacağını çok 

iyi hesap etmiş ve bu bedelin Türk milleti tarafın-

dan ödenmesini değer bulmuştur. Bu nedenle Kıbrıs 

uyuşmazlığı Türk milleti tarafından “ ulusal dava” 

olarak benimsenip, kabul edilmiştir.

Geçen bu uzun süreç içinde değişik evreleri ta-

mamlayarak günümüze kadar gelen Kıbrıs uyuşmaz-

lığının bu hale gelmesinden, adada yaşanan olaylar-

dan ve dökülen her damla kandan tamamen, Kıbrıs’ı 

bir sorun haline getirerek, bu krizden güçlenerek çık-

mayı planlayan Rum-Yunan ikilisi sorumlu olup, 

Kıbrıs’ta Türklere karşı işledikleri cinayetlerin ve 

oluşturdukları “de facto” siyasi yapının sorumlulu-

ğunu kimseye yükleme ve Türklerle paylaşma hakkı-

na sahip değillerdir.

Türkiye ile Kıbrıs Türk halkı, Kıbrıs uyuşmazlığı-

nın başladığı günden zamanımıza kadar uzanan bu 

süreçte, uluslararası antlaşmalar ve uluslararası hu-

kuktan kaynaklan ve asla vazgeçemeyeceği haklar 

elde etmiş ve kazanılmış bu hakların korunmasının 

onları kazanmaktan çok daha önemli olduğunun bi-

lincindedirler. 

Bugün Kıbrıs’ta Türkler ile Rumlar arasında de-

vam eden toplumlar arası müzakerelerde Rum tara-

fının doymak bilmeyen ve kabul edilmesi imkânsız 

olan istekleri ile gem vurulmaz  kabrisleri ve kendi-

ni beğenmiş tavırları karşısında, Türk tarafının izle-

diği belirsiz, suskun ve yetersiz politika, Türk halkı 

arasında ciddi endişelerin doğmasına sebep olmuş-

tur. Rum–Yunan ikilisinin kendilerini dünyaya Kıbrıs 

uyuşmazlığının mağduru olarak gösterip adada kuru-

lacak siyasi yapıyı kendi çıkarları ve ideolojileri doğ-

rultusunda şekillendirmek için sarf ettikleri gayret 

karşısında, Kuzey Kıbrıs’ta devlet yönetimi ile yü-

kümlü kişi, kurum ve kuruluşların sessiz, tepkisiz bir 

davranış sergilemeleri ve Rumların yaptığı yoğun ça-

lışmalara ve uluslararası platformlardaki ısrarlı giri-

şimlerine seyirci kalmaları Türk halkının endişelerini 

adeta ürkütücü bir boyuta taşımaktadır.

Kıbrıs’ta Rumlar daha fazla toprak almak; KKTC 

topraklarına azami sayıda Rum nüfus yerleştirerek 

iki kesimliliği ortadan kaldırmak; Garanti Ve İtti-

fak Antlaşmalarını feshedip Türk Silahlı Kuvvetle-

rinin adadan ayrılmasını sağlamak ve Kıbrıs’ı 1960 

öncesine götürmek için bütün olanak ve yetenekle-

rini seferber ederken, bu hassas dönemde, Türk tara-

fının bütün bu olanlar karşısında suskun ve tepkisiz 

kalması, hatta bazı sivil toplum örgütlerinin bir araya 

gelerek Rumların değirmenine su taşıyan bir tutum 

sergilemeleri, içler acısı bir tablo çizmektedir. 

Balkanlar, Kafkasya, Orta Asya, Orta Doğu ve 

Doğu Akdeniz bölgesinde dünya siyasetine yön ve-

recek bir mihrakta bulunan Türkiye, anılan bölgede 

barış ve istikrarın sağlanmasında hayati rol oynayan 

stratejik, kilit bir merkezdir. Ayni zamanda Türkiye, 

endüstriyel yaşamın canı olan, Kafkasya, Orta Asya 
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ve Orta Doğu’da bulunan petrol ve doğalgazın kesin-

tisiz olarak ve güvenli bir şekilde dünya pazarları-

na taşınmasında önemli rol oynayan transit bir geçiş 

ülkesidir. Hiç şüphesiz bu durum, Türkiye ile Doğu 

Akdeniz’i ve dolayısı ile Kıbrıs’ın güvenliğini ön 

plana çıkarmıştır. Türkiye, güneyden, Anadolu ya-

rımadasına yönelecek tehditlere ve buradan gelecek 

tehlikelere karşı hassas olup, güney-kuzey mihve-

rinde vaki olacak muhtemel tecavüzlere açıktır. Her 

zaman Türkiye’nin ulusal güvenliği içinde mütalaa 

edilen Kıbrıs, Anadolu’nun güney sahillerini uzak-

tan koruyan jeopolitik ve jeostratejik değerlere sahip 

çok önemli bir adadır.  21nci Yüzyıl’da baş döndüren 

bir hızla gelişen olayların şekillendirdiği dünya düze-

ni içinde önemli yer tutan Balkanlar, Kafkasya, Orta 

Asya, Orta Doğu ve Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin 

bekasını sağlayabilmesi ve bu bölgede büyük bir güç 

olarak etkinliğini artırabilmesi için, her ne pahasına 

olursa olsun, hayat alanı olan Doğu Akdeniz’de stra-

tejik bir yeri olan Kuzey Kıbrıs’ı mutlaka elinde bu-

lundurması ulusal güvenliğinin ve milli menfaatleri-

nin zorunlu kıldığı bir olgudur. Bu durum muvace-

hesinde, Türkiye’nin uluslararası antlaşmalardan ve 

uluslararası hukuktan kaynaklanan kazanılmış hak-

larından feragat ederek Garanti ve İttifak Anlaşma-

larından vazgeçmesi ve askerini Kıbrıs’tan çekmesi 

geri dönüşü olmayan, telafisi imkânsız stratejik ve ta-

rihi bir yanlış olacaktır.

Türkiye’nin garanti altına almadığı, silahlı kuvvet-

leri ile güvenliğini sağlamadığı KKTC Devleti’nin 

ve Kıbrıs Türk halkının adadaki varlığı her zaman 

Rum-Yunan ikilisinin tehdit ve tehlikeleriyle kar-

şı karşıya kalacaktır. Bu durumda, büyük güçlerin 

Orta Doğu’da ve Doğu Akdeniz’de sürdürdükleri 

güç mücadelesi dikkate alındığında, Kıbrıs Türk hal-

kının adada, atalarından kendilerine en değerli miras 

olarak bırakılan topraklarını savunabilmesi; KKTC 

Devleti’ni yaşatıp, tanıtabilmesi adadaki varlığını 

ve egemenliğini sonsuza kadar devam ettirebilme-

si; KKTC Devleti’nin Türkiye ile olan siyasi, ekono-

mik, sosyal, kültürel ve askeri bağlarını en üst düzeye 

çıkarabilmesi, Türkiye’nin Kıbrıs üzerindeki garan-

törlük haklarını devam ettirmesi ve Türk Silahlı Kuv-

vetlerinin adada devamlı kalması ile mümkün ola-

caktır. Bu nedenle Türkiye ile Kıbrıs Türk halkının 

Kıbrıs üzerinde uluslararası antlaşmalarla elde ettik-

leri haklarından vazgeçmeleri ve/veya taviz vermele-

ri asla söz konusu edilemez ve kazanılmış haklarına 

halel getirecek çözümlere evet demeleri beklenemez.

Sonuç: 

1. Türkiye ile Kıbrıs Türk halkı, Kıbrıs üzerin-

de sahip oldukları uluslararası haklarını dünyaya an-

latmak için gerekli olan alt yapıdan ve etkin bir ör-

gütten yoksun bulunmaktadırlar.

2. Görsel, işitsel ve yazılı kitle iletişim vasıta-

larına baktığımız zaman onların sansasyon peşinde 

olduklarını görürüz; sivil toplum örgütlerinin büyük 

bir kısmının üyelerinin haklarını korumaktan ve gös-

terişten başka bir kaygıları yok; akademisyenler ken-

di hallerinde; siyasetçiler de dünyada olup bitenler-

den habersiz görünüyorlar.

3. Türk milleti ve Kıbrıs Türk halkı “ulusal 

dava” olarak kabul ettiği Kıbrıs uyuşmazlığında bu 

suskun ve tepkisiz halini devam ettirdiği takdirde 

KKTC Devleti’ne ve Kıbrıs Türk halkına yazık ola-

caktır.

* Em. Tümg.
TESUD Yıldız Şb. Üyesi
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CUMHURİYET VE DEMOKRASİ

Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün, “Ulusumuzun 

çağdaşlaşması için” öngördüğü uygarlık projesinde, 

bir türlü gerçekleştiremediği iki özlemi vardır. Bun-

lardan ilki, çok partili demokratik rejim; diğeri, 

ağalık (feodalite) düzenini sona erdirecek olan top-

rak reformudur. ATATÜRK, maalesef ikisini de gö-

remeden sonsuzluğa göçtü… Çok partili rejime geçiş 

için, 9 Eylül 1923’ de kurulan Cumhuriyet Halk Fır-

kasının (CHP) ardından, 1924 yılında Terakkiperver 

Cumhuriyet Fırkası (TCF) kuruldu. Ne var ki, TCF 

daha kurulur-kurulmaz, cumhuriyet düşmanlarının 

istilasına uğradı. Parti Yöneticileri bu duruma kayıt-

sız kalarak, 1925 yılı başında Doğu’da patlak veren 

Şeyh Sait İsyanına adeta yeşil ışık yaktılar. Bu isyan 

süratle bastırıldı ve TCF kapatıldı. Başta Şeyh Sait 

olmak üzere, cumhuriyet düşmanları hak ettikleri ce-

zalara çarptırıldılar.

İlk girişimin başarısızlıkla sonuçlanması 

ATATÜRK’ün “çok partili demokratik rejim” umut-

larını sarsmadı… 12 Ağustos 1930’da Serbest Cum-

huriyet Fırkası (Partisi) kuruldu. Bu parti, CHP’nin 

sıkı devletçi politikasına karşı, serbest piyasa eko-

nomisini savunuyordu. Partinin genel başkanlığını 

ATATÜRK’ün yakın mesai arkadaşlarından Ali Fet-

hi Okyar (1881-1943) üstlenmişti. Ancak,  bu par-

ti de cumhuriyet düşmanlarının istilasına uğradığın-

dan, Partinin Yetkili Kurulları 17 Kasım 1930 tari-

hinde fesih (kapanma) kararı aldı. Bundan yaklaşık 

bir ay sonra, 23 Aralık günü Menemen’de patlak ve-

ren kanlı  isyan, alınan kararın ne kadar yerinde oldu-

ğunu göstermiştir.

Çok partili demokratik rejime geçiş için başlatılan 

bu iki girişimin başarısızlıkla sonuçlanması, Gazi’yi 

üzdü. Fakat, asla yıldır-

madı. Gaflet, dalalet ve 

ihanetin asıl kaynağı olan, 

kapkara cehaleti orta-

dan kaldırılmak için Prof. 

Dr. Ayşe AFETİNAN’a 

(1908-1985) “VATAN-

DAŞ İÇİN MEDENİ 

BİLGİLER” kitabını 

yazdırdı. (Kitabın bir çok bölümünün ATATÜRK’e 

ait olduğu, Prof. AFETİNAN tarafından açıklanmış 

olup; Türk Tarih Kurumu Basımevinin 1988 yılı bas-

kısında ATATÜRK’ün el yazıları ile yayınlanmıştır.) 

Ulusumuz, 2’nci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün 

önderliğinde,14 Mayıs 1950’de  çok partili demok-

ratik rejime geçerek, ATATÜRK’ün vasiyetini yeri-

ne getirmiştir.

ÇAĞDAŞ CUMHURİYETİMİZ  

NASIL KURULDU ?

a) AMASYA GENELGESİ İLE YOLA ÇIKILDI

Gazi Mustafa Kemal Paşa 19 Mayıs’ta 

Samsun’a vardıktan sonra, 12 Haziran 1919 günü 

Amasya’dadır…Ankara’daki 20’nci Kolordu’nun 

Komutanı Ali Fuat (Cebesoy) Paşa, Mondros Müta-

rekesini imzalayan eski Bahriye Nazırı Hüseyin Rauf 

(Orbay) Bey ve 3’üncü Kolordu Komutanı Albay Re-

fet (Bele) Bey de  Amasya’ya çağırılmıştır. Saraydü-

zü Kışlasında karargâh kurulur. Genel Sekreterlik 

görevini, Gazi Paşanın o günlerdeki Yaveri, Yüzba-

şı Cevat Abbas (Gürer) üstlenmiştir. Genelge met-

ni, şifreli telgrafla Erzurum’daki Kâzım Karabekir 

Paşa’ya ve Konya’daki Mersinli Cemal Paşa’ya ile-

tilerek; onların da onayı alındıktan sonra, 21/22 Ha-

Ş.Osman ARAS*
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ziran 1919 gecesi yayınlanmıştır. “Genelge”nin en 

önemli maddeleri şunlardır: “Yurdun bütünlüğü, 

Ulusun bağımsızlığı tehlikededir. İstanbul’daki 

Hükümet sorumluluğunu yerine getirememekte-

dir. Ulusun bağımsızlığını, yine Ulusun azim ve 

kararı kurtaracaktır.”

 b) İSTİKLÂL SAVAŞI NASIL KAZANILDI ?

23 Temmuz 1919 Erzurum Kongresinde ve bunu 

izleyen (4 Eylül 1919’daki) Sivas Kongresinde, 

Amasya Genelgesi benimsenerek, kapsamı genişle-

tildi. 23 Nisan 1920 günü ANKARA’da, Türkiye Bü-

yük Millet Meclisi’nin (TBMM) faaliyete geçme-

siyle, Milli Egemenlik gerçekleştirildi; “YA İSTİK-

LAL, YA ÖLÜM” parolası ile İstiklal Savaşımız 

başlatıldı…13 Eylül 1921’de Sakarya Meydan Sava-

şı, 30 Ağustos 1922’de Büyük Zafer kazanılarak, iş-

galci Yunan orduları  ve batı emperyalizmi 9 Eylül 

günü İzmir’de denize döküldü.

11 Ekim 1922’de Mudanya Mütarekesi (Ateş-

kes) imzalandı. 1 Kasım 1922 tarihinde Saltanat 

kaldırıldı. Bunu İsviçre’nin Lozan kentinde topla-

nan barış görüşmeleri izledi. Uzun ve çetin müza-

kerelerden sonra, 24 Temmuz 1923’de   Lozan Ba-

rış Antlaşması imzalandı. Bunun ardından; 29 Ekim 

1923 günü TBMM’de kabul edilen yasayla, Tür-

kiye Cumhuriyeti’nin kurulduğu bütün dünya-

ya ilan edildi…Lozan Barış Antlaşması, Türkiye 

Cumhuriyeti’nin küresel tapu senedidir. Ve de, 

bazı ihanet  odaklarının yaymaya çalıştığı gibi; 

geçerliliği 100 yıl değil, SINIRSIZDIR.

Bugün dünyadaki 57 İslam Ülkesi’nin pek çoğu 

petrol, doğalgaz ve diğer kaynaklara sahip bulun-

maktadır. Fakat, bilim ve teknolojide, dünya sırala-

masının çok gerisindedirler. İnsanlık 21’nci Yüzyı-

la nice büyük umutlarla başlamışken; Müslüman-

lar, etnik ve mezhep çatışmalarıyla, birbirlerini bo-

ğazlamaktadırlar. Emperyalizm bu çatışmaları kış-

kırtarak, keyifle izlemekte ve paylaşım alanlarını ge-

nişletmektedir. “Küreselleşme” masalının başlatıldı-

ğı 1990’lı yıllardan günümüze, başta Türkiye olmak 

üzere, İslam Ülkelerinin masum halkları teröre kur-

banlar vermekte; (Bölgesel ve iç savaşlarda) kan ve 

gözyaşı dökmektedirler.

Ülkemizde yeterli petrol ve doğalgaz kaynakları 

henüz keşfedilmiş değil. Öyleyken, bütün zorluklara, 

içten ve dıştan tüm engellemelere rağmen; 200’den 

fazla devlet sıralamasında, dünyanın ilk 20 ekonomi-

si arasında bulunmakta isek, bunun sırrı nedir?...Far-

kımız, devletimizin “Demokratik, laik ve sosyal, hu-

kuk devleti” niteliklerinden kaynaklanmaktadır. Çağ-

daş Türkiye Cumhuriyetinin Anayasa ile belirlenmiş 

bulunan temel niteliklerini değiştirmeye/ yozlaştır-

maya çalışmak; gaflettir. dalalettir, ihanettir.

Tek kanatla değil uçmak, koşabilmek bile zordur. 

Bu nedenle; milli kültürümüzü, Gazi ATATÜRK’ün 

“10’ncu Yıl Nutkunda” öngördüğü, çağdaş uygar-

lık düzeyinin üzerine çıkarabilmemiz için, iki ka-

nada birden ihtiyacımız var… Bunlardan birisi “Bİ-

LİM VE TEKNOLOJİ” diğeri “CUMHURİYET VE 

DEMOKRASİ”dir. ATATÜRK; “Türkiye Cumhu-

riyetini kuran Türkiye Halkına, Türk Milleti de-

nir” diyor. Türk Milleti olarak; çağı yakalamak ve 

bunun da ilerisine  geçebilmek için; Akıl-Mantık-

Nedensellik(sebep/sonuç ilişkisi) temellerine daya-

nan Bilimsel Düşünce Sistemine sımsıkı sarılarak, 

dürüstlük ve vatanseverlikle, çok çalışmamız gerek-

mektedir.

* Em. Kur. Alb.
Tarihçi/Yazar
TESUD Konak Şube Üyesi
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Saygın Dostlarım , Sevgili Kardeşlerim ;

 Bana Cumhuriyet Bayramımızın 93’ncü yıldönü-
mü kutlamaları çerçevesinde iletiler gönderen çok 
değerli arkadaşlarım olarak, sizlere ne kadar teşek-
kür etsem azdır. Ancak içinde bulunduğumuz ve ge-
lecek günlerde olası gelişmelerin umutsuzluğu için-
de “Aldatılmış / aptal yerine konulmuş / Cumhu-
riyetimizin kurucusu Gazi Mareşal Mustafa Kemal 
ATATÜRK’ ün emanetine sahip çıkamamış olma-
nın”  duygu yoğunluğu ve hassasiyeti ile dolu ola-
rak , bir bayram kutlama iletisi göndermekten kendi-
mi alıkoydum.  Bu satırlarımı da “ bir durum tespiti 
yapmak amacıyla”  karalıyorum.

 85 yaşındayım ve 93 yıllık sürecin herhalde 80 yı-
lını, bilinçli olarak ve yaşayarak öğrenmek suretiy-
le değerlendirebildiğimi  ve bundan sorumlu olduğu-
mu düşünüyorum.

Önce kendimizden başlamayı denemeliyim, şöyle 
ki:  15 yaşımdan beri askerim ve üniformamın onu-
runu aziz bilip , Bayrağım ve silahım üzerine ettiğim 
yemine daima sadık kalmaya özen gösterdim.

40 sene fiilen geçen hizmet sürem içinde , kendi-
mi ve vatan evlatlarını Kemalist Felsefe içinde eğit-
tim ve aldığım görevleri bu anlayışla sonuçlandırma 
gayreti içinde oldum.

Ancak, geçen bu süreçte , Benimle birlikte ter dö-
ken, kan döken, şahadete sevinçle koşan Mehmetçik-
lerimin  çocuklarının bu günkü davranış ve tutumla-
rını anlayışla karşılamam mümkün değil.

İslam Cumhuriyetine dönüştürülmesine ramak 
kalmış olduğunu düşündüğüm, Laik, Demokratik, 
Sosyal, Hukuk Devleti olan tam bağımsız Türkiye 
Cumhuriyeti’nin halen içinde bulunduğu durumu 
benim anlamam  imkansızdır . Bu noktada kendime 
dönüp “ O halde ben yetişmelerine katkıda bulundu-
ğumu düşündüğüm Mehmetçiklerimi tam yetiştireme-
mişim” diye değerlendiriyorum. Bu durum ilk ve ben-
ce en önemli tespitimdir.

Gelelim ikinci ve hayati olduğunu düşündüğüm tes-

pitime :  15 Temmuz sonrası çıkartılan ilk kararname 
ile FETO cu terörist yetiştirdiği sebebiyle Askeri Li-
selerin, Harp Okullarının, Harp Akademilerinin ka-
patılmasının değerlendirilmesine. Buna karar veren 
kişilerin, ferdi hatalar sebebiyle kurumları cezalan-
dırmaya haklarının olmadığını, T.S.K. nin en aşağı 
dört sene “Takım Komutanı” ihtiyacının nasıl karşı-
lanacağını, Askerliğin üst rütbelere ve yönetim kad-
rolarına yetiştirilmesi gerekli olan Akademik Öğreni-
mi baltaladıklarının farkında olamadıklarını,  daha 
da acısı “ böyle bir sonucun doğabileceğini göreme-
yen veya görüp de karşı çıkmayan GenKur. Bşk. ve 
Kuvvet K.larının tutumlarını anlayamadığımı vurgu-
layarak, şunu da ilave etmeliyim, mademki Askeri Li-
seler FETO cu ve terörist yetiştiriyor, o halde “ Din-
dar ve Kindar nesiller yetiştireceği açıkça ifade edi-
len İmam Hatip Okulları ,(Orta ve Lise )  neden ka-
patılmamaktadır ?”

Üçüncü ve diğer bir hayati tespitimde , GATA ve 
Askeri Hastanelerin, Sağlık Bakanlığına devredil-
mesidir. Bu kararı verenler,, tüm Tıbbi Ana Bilim 
Dalları dışında “ Harp Cerrahisini, N.B.C. silahla-
rıyla savaş metotlarını ve yanık tedavisini “ en iyi bi-
len ve en deneyimli olan Askeri Hst.leri ve bu kurum-
ların onca deneyimli  personelini sivil statü içinde ve 
savaşın cereyan ettiği birinci hatlarda veya yakının-
daki  ortamlarda nasıl görevlendirmeyi düşünmekte-
dirler? Geçtiğimiz hafta içinde bir Yüzbaşımız yara-
lı olarak getirildiği sivil hastanede yer bulunamadığı 
ve süratle GATA ya nakledilemediği için üç gün ge-
cikme , tedavide gereken ilacın bulunamaması ve bu 
ilacın ailesi tarafından temin edilmesi isteğinden do-
layı , ŞEHİT olduğu haberini duyan (bırakın bizleri)
savaşan Mehmetçiğin Savaş azmini ve sisteme olan 
güvenini ne kadar sarstığını, bu sonucun savaş psi-
kolojisi bakımından ne kadar yıkıcı etkilerinin oluşa-
cağı,  Komutanlar ve Bakanlık  yetkililerince neden 
düşünülmemektedir, anlamakta zorlanıyorum.

Yukarıdaki tespitlerim, bir Asker Emeklisi olarak 
, çuvaldızı önce kendime batırma gayretimin birkaç 
örneğidir. Burada cevabını  bulamadığım  soru şu-

TESPİTLERİM
Cemal Ergun ERUÇ*
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dur : Ergenekon, Balyoz, As. Casusluk davaların-
dan sonra , T.S.K. nın savaş gücünü yok etmek üzere 
başka bir komplo ile karşı karşıya mıyız? ve bundan 
kim veya kimler faydalanmaktadır ?

Olayın sivil yanına çok öz olarak değineceğim. 
Dünyada ( çok uluslu şirketlerin) Enerji Kaynakları-
na hakimiyeti ve bu sebeple uygulanan küreselleşme  
politikasının sonucu Ortadoğu’da 22 ülkenin sınırla-
rının değişeceğinin açıkça ifade edilmesinden sonra, 
“Yurtta Sulh Cihanda Sulh” politikasını terk ederek 
bataklığa kendiliğimizden girme gayretlerimizi anla-
makta zorlanıyorum. 

Ayrıca aynı küreselleşme politikası sonucu fakirli-
ğin globalleşmesi ( The globalizim of Pover-ty, Ka-
nadalı Prof.Michael Chollodosvky ) bizdeki karşılığı 
sadaka toplumu yaratma tutumumuz sonucu, GSMH 
kadar toplam İç ve Dış borcu olan Devletimizin, İMF 
ve Dünya Bankasının uyguladığı politikalarla çöker-

tilen tarımsal tabanımızın ( Köylümüzün ), ekonomik 
bunalıma daha ne kadar dayanabileceği sorusu ve 
sosyal yaşantımızı derinden etkileyen, FETO cuların 
tasfiyesi sebebiyle yüz binden fazla olduğunu düşün-
düğüm, işinden ( dolayısıyla aşından ) atılan insanla-
rımızın bu problemlerinin nasıl halledileceği ve bu-
nun gibi üç milyon mülteci sorununun nasıl çözülece-
ği, Askeri sorunların üzerine kabus gibi çökmektedir.

Tabi bu arada çok gerekli olan ( ! ) YENİ ANAYA-
SA / BAŞKANLIK / FEDERASYON Sistemine dö-
nüş gayretlerini de  unutmamalıyız…

İşte sevgili ve değerli Dostlarım, Kardeşlerim; bu 
yılki CUMHURİYET BAYRAMINI kutlayamayışı-
mın çok öz olarak değerlendirmesini böyle sunuyo-
rum. Saygı ve sağlık dileklerimle.   

* Em. Tuğg.
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TESUD GENEL MERKEZ ETKİNLİKLERİ
TESUD Basın Yayın 
Başkanlığı

TESUD Karşıyaka Şube Binası 13 Ekim 2016 Per-
şembe günü TESUD Genel Merkez Yönetim Kurulu 
Üyelerinin katılımıyla açılmıştır.

Açılışa Karşıyaka Belediye Başkanı ve çok sayıda 
TESUD üyesi katılmıştır. 

13 Ekim 2016 tarihinde 16.00-18.00 saatleri ara-
sında TESUD Genel Merkez Yönetim Kurulu üye-
lerinin katılımıyla Karşıyaka Çarşı Kültür Mer-
kezinde “15 Temmuz Perspektifinden Türk Silahlı 
Kuvvetleri’ne ve Türkiye’ye Bakış” konulu panel yo-
ğun bir katılımla icra edilmiştir. 

14 Ekim 2016 tarihinde TESUD Genel Merkez Yö-
netim Kurulu üyelerinin katılımıyla TESUD İzmir 
Şube Başkanları ile istişare toplantısı yapılmıştır.

15 Ekim 2016 tarihinde TESUD Genel Merkez Yö-
netim Kurulu üyelerinin katılımıyla, Emekli Binbaşı-
lar Platformu toplantısı büyük katılımla TESUD Ko-
nak Şubemizde yapılmıştır. 

TESUD Karşıyaka Şube Binası Açılmıştır.

“15 Temmuz Perspektifinden Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ve Türkiye’ye Bakış”

TESUD İzmir Şube Başkanları ile İstişare Toplantısı Yapılmıştır.

Emekli Binbaşılar Platformu Toplantısı Yapılmıştır.
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29 Ekim’de tüm Türkiye’de meydanlara çıkarak 
Cumhuriyetimize, Atatürk’ümüze ve Ordumuza sa-
hip çıktık.

Katılan tüm meslektaşlarımıza ve dostlarımıza 
şükranlarımızı sunuyoruz.

Azerbaycan Aydınlar Ocağı Başkanı Vugar Kerim 
Oğlu Qedirov ve Azerbaycan Karabağ Malülleri Ga-
zileri ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Emin Hasan-
lı 31 Ekim 2016 Pazartesi günü TESUD Genel Mer-
kezini ziyaret etmişlerdir. 

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

 02 Ekim 2016 Pazar günü Kızılcahamam Soğuksu 
Yaylası’nda doğa yürüyüşü,

16 Ekim 2016 Pazar günü Çubuk Karagöl Bölge-
sinde doğa yürüyüşü ,

23 Ekim 2016 Pazar günü Şirin Yazı Göleti/Men-
gen Bölgesinde doğa yürüyüşü,

30 Ekim 2016 Pazar günü Işık Dağı - Karagöl Böl-
gesinde doğa yürüyüşü,

06 Kasım 2016 Pazar günü Sorgun Göleti Bölge-
sinde doğa yürüyüşü,

20 Kasım 2016 Pazar günü Çayırhan Kız Tepesi 
Bölgesinde doğa yürüyüşü, 

27 Kasım 2016 Pazar günü İğdir Dutözü Bölgesin-
de doğa yürüyüşü,

04 Aralık 2016 Pazar günü Dorukkaya Karapazar 
Bölgesinde kar yürüyüşü,

11 Aralık 2016 Pazar günü Çamlıdere Aluç Dağı 
Bölgesinde kar yürüyüşü,

18 Aralık 2016 Pazar günü Aktaş-Bünüş Yaylası 
Bölgesinde kar yürüyüşü,

25 Aralık 2016 Pazar günü Kızılcaören Yaylası 
Bölgesinde kar yürüyüşü yapılmıştır.

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

29 Ekim Kutlamaları

TESUD’u Ziyaret

Doğa Yürüyüşü Yapılmıştır.
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10 Kasım’da daha önce yapılan toplantıya göre 
TESUD Üyeleri ve Devre Dernekleri; Atatürk’ü an-
mak, devrimlerine sahip çıkmak ve silah arkadaşla-
rı ile birlikte kurduğu Türkiye Cumhuriyetini sonsuza 
kadar yaşatma azim ve kararlılığımızı bir kez daha 
herkese göstermek için Ankara’da Saat 13.30’da 
Tandoğan Meydanında toplanmış ve toplu olarak 
Anıtkabir ziyareti yapmıştır.

10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü nedeniyle yayınla-
nan bildiri aşağıda sunulmuştur.

“Kurtuluş Savaşı’nın önderi, Cumhuriyetimizin 
kurucusu, eşsiz devlet adamı ve ebedi Baş Komutan 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, sonsuzluğa uğurlan-
dığı günün 78’inci yıl dönümünde saygı, şükran, öz-
lem ve minnetle anıyoruz.

Bugün ve her geçen gün Atatürk’ün kurduğu de-
mokratik, laik ve sosyal hukuk devletinin önemi daha 
iyi anlaşılmakta ve onun devrimlerinin ışığı ülkemizi 
ve dünyayı aydınlatmaya devam etmektedir.

Tarihinin en zor dönemlerinin birinden geçen ülke-
miz, içte ve dışta çeşitli sorunlarla boğuşmakta, uy-
gulanan yanlış politikalar nedeniyle kendisine yöne-
len tehditleri bertaraf etmekte sıkıntı çekmektedir.

Terör, risk ve belirsizliklerle dolu bir coğrafyada 
bulunan ülkemizde ve bölgemizde barış ve istikrarın 
sağlanmasının, Cumhuriyet değerlerine bağlı, etkin, 
caydırıcı ve güçlü bir ordunun mevcudiyeti ile sağla-
nabileceği unutulmamalıdır.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), 15 Temmuz İrticai 

Darbe Girişimi sonrasında Kanun Hükmünde Ka-
rarnamelerle yapılan, ancak ordu üzerinde olumsuz 
etkiler yaratacak olan düzenlemelere rağmen ülkesi-
nin ve milletinin hizmetinde, vatan topraklarını koru-
ma azim ve kararlılığındadır.

Emekli Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları olarak 
beklentimiz, TSK’yı ilgilendiren tüm kararnamelerin 
yeniden gözden geçirilerek, akıl ve bilim ışığında ge-
rekli değişikliklerin yapılmasıdır.

Bu duygu ve düşüncelerle, ulusal egemenlik ve ba-
ğımsızlığımızı yeniden kazanmamızı sağlayarak biz-
lere üzerinde yaşadığımız cennet vatanı armağan 
eden Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile 
bu vatan uğrunda canını feda eden bütün aziz şehit-
lerimizi ve edebiyete intikal eden gazilerimizi rah-
metle, kahraman gazilerimizi saygıyla anıyor, aziz 
hatıraları önünde minnet ve şükranla eğiliyoruz.

Saygılarımızla’’ 

10 Kasım’da Anıtkabir Ziyareti Yapılmıştır.
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Deniz Harp Okulu ve Deniz Lisesinin 243. Kuruluş 
Yıl Dönümü Töreni münasebetiyle 18 Kasım 09.00’da 
Bostancı Vapur İskelesinde Emekli Deniz Subayla-
rı tarafından Askeri Okulların kapatılması ile ilgili 
KHK’nın iptal edilmesi amacıyla yapılan Kamuoyu 
Duyurusu aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Saygılarımızla.

................................

Kamuoyu Duyurusu

Bizler, 14 yaşından itibaren yıllarımızı Deniz Lisesi 
ve Deniz Harp Okulunda geçirmiş, çocukluğumuzun 
ve gençliğimizin heyecanını bu okulların duvarları 
arasında Atatürk sevgisi ve cumhuriyet değerleri ile 
harmanlamış, Deniz Kuvvetlerindeki aktif görevleri-
mizi şerefle tamamlayarak gönül bağımızı mesleği-
mizle halen devam ettiren emekli Deniz Subaylarıyız.

Duvarlarını yüzyıllardır Marmara’nın rüzgar-
ları okşamış bu okulların ruhunu Türk Bayrağı al-
tında çelikten gemilerle Ege’ye, Akdeniz’e, Hint 
Okyanusu’na, Dünya denizlerine taşımış Deniz Su-
bayları olarak bizleri yetiştiren okullarımızın kapa-
tılmasını kabullenemiyoruz. Bu hatadan bir an önce 
dönülmesini bekliyoruz.

Bu sadece bizlerin duygusal gerçeğimiz değil, üç 
tarafı denizlerle çevrili, diğer tarafı ise Orta Doğu’ya 
irtibatlı Türkiye Cumhuriyetinin gerçeğidir ve vazge-
çilmez bir ihtiyaçtır.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “Mükemmel 
ve kaadir bir Türk Donanmasına malik olmak gaye-

dir” sözünden hareketle Cumhuriyet Tarihimizin en 
önemli ileri teknoloji ürünü MİLGEM’i gerçekleşti-
rilen Deniz Kuvvetlerimizin;

- 1974’de Kıbrıs Barış Harekatına katılan subay-
larını,

- 1996’da Kardak Kayalıklarına çıkan SAT Ko-
mandolarını,

- Kriz bölgelerinde birçok uluslararası harekata 
katılan deniz subaylarını,

yetiştiren Deniz Harp Okulu ve Deniz Lisesi’nin 
yeniden Mavi Vatanı koruyacak vatan evlatlarına ka-
pılarını açması kaçınılmaz bir savunma ihtiyacıdır.

Bu okullar, geçmişe giden tarihi yönlerinin yanı 
sıra orta gelirli vatandaşların çocuklarına yüksek 
fen bilimi kazandıran parasız yatılı okullar olarak da 
büyük fırsat eşitliği sağlamaktadırlar. Bu özel niteli-
ğin de yüzyıllardır Türk Ordusunu halk ordusu yapan 
esas unsur olduğu unutulmamalıdır.

Kanun Hükmünde Kararnamelerle bir günde yapı-
lan bu düzenlemelerin 15 Temmuz’da yaşanan hain 
kalkışmanın heyecanı ve geçiş döneminin ihtiya-
cı nedeniyle fazla incelenmeden yapıldığını, ülkemi-
zin ve silahlı kuvvetlerimizin geleceği ile ilgili böy-
lesine önemli kararların Türk Milletinin vicdanında 
ve onun temsilcisi yüce Meclis’te enine boyuna tartı-
şılıp, ilgili kurumların görüşü alınmadan yürürlüğe 
konulmasının kabul edilemez olduğunu düşünüyor ve 
Türkiye’nin dünya denizlerindeki yüksek menfaatle-
ri nedeniyle, başta Deniz Harp Okulu ve Deniz Lise-
si olmak üzere tarihi geçmişi olan ata yadigarı tüm 
Subay ve Astsubay kaynakları okullarımızın yeniden 
açılmasını istiyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Deniz Harp Okulu ve Deniz Lisesinin 
243. Kuruluş Yıl Dönümü
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4 Aralık 2016 Pazar günü saat 12:00’de Ankara 
Tandoğan Meydanı’nda yapılan cumhuriyet ve par-
lamenter sistem için halk buluşmasına iştirak edil-
miş, daha sonra hep birlikte Anıtkabir ziyareti ya-
pılmıştır.

Türkiye Emekli Subaylar Derneği olarak 13 Aralık 
2016 Salı günü Türkiye Barolar Birliği’nde yapılan 
‘’Başkanlık Sistemi ve Milli Egemenliğimiz’’ konulu 
Panele iştirak edilmiştir.

Panel konuşmacıları, Anayasa değişikliği ile ger-
çekleştirilmek istenen Başkanlık Sisteminin hukuki, 
sosyal ve siyasal sakıncalarını açık bir şekilde orta-
ya koymuşlar ve ülkemizin bekası için bu değişikliğe 
karşı durulması gerektiğini belirtmişlerdir.

15 Aralık 2016 Perşembe günü 14.00-15.30 saatle-
ri arasında Dr. (E) Tuğamiral Ergun Mengi tarafın-
dan ‘’ Ege’de İşgal Edilmiş Adalarla ilgili Türk Tezi-
nin Hukuki Altyapısı ‘’ konulu konferans verilmiştir.

Değerli meslektaşımız ve kardeşimiz Yarbay ALİ 
TATAR ölümünün 7. Yılında kabri başında anılmıştır.

Anma töreninden sonra yine bir meslektaşımız ve 
kardeşimiz olan Albay Murat ÖZENALP’in kabri de 
ziyaret edilmiştir.

Kumpas Davaları sürecinde hayatını kaybeden de-
ğerli meslektaşlarımızı bir kez daha rahmet ve öz-
lemle anıyoruz.

Cumhuriyetimiz ve Parlamenter Sistem için Halk Buluşması

‘’Başkanlık Sistemi ve Milli Egemenliğimiz’’ konulu Panel

Konferans Verilmiştir.

Yarbay ALİ TATAR Ölümünün 7. Yılında Kabri Başında Anılmıştır.
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Türkiye Muharip Gaziler Derneği ve Kıbrıs Türk 
Kültür Derneği ile birlikte, 21 Aralık 2016 Çarşam-
ba günü 14.00-16.30 saatleri arasında ‘’Kanlı Noel ve 
Kıbrıs Türk Halkının Varoluş Savaşı’’ konulu bir Pa-
nel düzenlenmiştir.

Kıbrıs Türk Kültür Derneği Genel Merkezi’nde 
gerçekleştirilen panelde; 53. Yıl dönümünde Kanlı 
Noel ve Rum-Yunan vahşeti bir kez daha hatırlanmış, 
Kıbrıs’ın Kıbrıs Türk Halkı ve Türkiye için önemi or-
taya konulmuş, 2016 yılında yapılan toplumlar arası 

görüşmelerde gelinen nokta değerlendirilmiş ve Kıbrıs’ın ülkemiz için yaşamsal önemde olduğu, toprak ve 
garantiler konusunda kesinlikle taviz verilmemesi gerektiği vurgulanmıştır.

Türkiye Emekli Subaylar Derneği Genel Başka-
nı Em. Korg. Erdoğan Karakuş, İstanbul’da 4 aske-
ri derneğin birlikte icra ettikleri ‘’Kanlı Noel’in 53. 
Anma Günü’’ etkinliklerine iştirak etmiştir.

Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD) Üyeleri, Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 97. Yıl dönümü Kutla-
ma Programı kapsamında 27 Aralık 2016 Salı günü yapılan 81. Büyük Atatürk Koşusuna katılmıştır.

İlk olarak 1936 yılında Atatürk’ten izin alınarak yapılan 10.8 km’lik koşu, 27 Aralık Salı günü saat 14:00’da 
Dikmen Keklik Pınarı’ndan başlamış ve TCDD Genel Müdürlüğü Ankara Garı önünde sona ermiştir.

Koşuya katılan meslektaşlarımızı ve dostlarımızı kutluyoruz.

Bu vesile ile, başta Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK ve silah arkadaşları olmak üzere, bu vatan için canını 
feda eden tüm aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyor, tedavileri de-
vam eden kahraman gazilerimize acil şifalar diliyor; hayatta olan gazilerimiz ile şehitlerimizin ve gazileri-
mizin değerli ailelerine sağlık ve esenlikler diliyoruz.

‘’Kanlı Noel ve Kıbrıs Türk Halkının Varoluş Savaşı’’ konulu Panel Yapılmıştır.

Kanlı Noel’in 53. Anma Günü

81. Büyük Atatürk Koşusu
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TESUD ŞUBE ETKİNLİKLERİ
TESUD Basın Yayın 
BaşkanlığıTESUD KONAK ŞUBESİ

TESUD KONAK Şube tarafından; 01 Aralık 2016 tarihinde Urla Kuşçular Köyü Ova İlkokulu’na  kıyafet 
yardımı,05 Aralık 2016 tarihinde İzmir İnönü Anadolu Lisesi bünyesindeki Yatılı Kız Öğrenci  Yurduna  gıda 
yardımında bulunulmuştur.

TESUD İzmir İl Başkanlığı üyeleri 29 Haziran 2016 tarihinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın 
Aziz KOCAOĞLU’nu ziyaret etmişlerdir.

13 TEMMUZ 2016 tarihinde, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin SELVİTOPU TESUD Konak Şubesi’ni  
ziyaret etmiştir.

TESUD Konak Şube Yönetim Kurulu Üyeleri  28 Eylül 2016 tarihinde Hava Teknik Okullar Komutanı 
Hv.İs.Tuğg. Turan TOKER’i ziyaret etmişlerdir.

28 Ekim 2016 tarihinde İzmir Üçkuyular-Üçyol arasında düzenlenen Cumhuriyet Bayramı Kutlama Yürü-
yüşüne TESUD Konak Şube üyeleri ve aileleri de iştirak etmişlerdir.

TESUD Konak Şube üyeleri, 05 Ekim 2016 tarihinde Hv.Eğt.K. Korg. Atilla GÜLAN’ı ziyaret etmişlerdir.
TESUD Konak Şube Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu Üye eşleri, 11 EKİM 2016 tarihinde TESUD Asıl 

Üyesi olmuşlardır.
Cumhuriyetimizin kuruluşunun 93’üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında,  TESUD Konak Şubesi tara-

fından 04 Kasım 2016 tarihinde, Misafir Üyemiz Sanatçı Sayın Tolga ÇANDAR’ın da katılımıyla düzenlenen 
kutlama yemeğine, üyelerimiz yoğun ilgi göstermişlerdir.

22 Kasım 2016 tarihinde Karabağlar Kaymakamı Sayın Mehmet Sadık TUNÇ, TESUD Konak Şubesini zi-
yaret etmiştir

24 Kasım 2016 tarihinde, İzmir Özel Salih Dede Spastik Felçlileri Koruma ve Güçlendirme Vakfı’na ait Re-
habilitasyon Merkezinde, TESUD Konak Şube’nin iştiraki ile öğretmenler günü kutlaması yapılmıştır.
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TESUD RASİMPAŞA ŞUBESİ

TESUD KARŞIYAKA ŞUBESİ

TESUD Rasimpaşa Şubesi tarafından ATATÜRK’ü ANMA etkinliği düzenlenmiştir. Rasimpaşa Şube Başka-
nı Em. Alb. Erol HATUNOĞLU’nun açılış konuşması yaptığı etkinlik; Tiyatro Sanatçısı Altan Akışık sunumu 
ile başlamış, Devlet sanatçısı Dilek TÜRKER, eski radyo spikeri Özcan ATAMERT ve Prof İlber ORTAYLI’nın 
konuşmaları ile devam etmiştir. Son olarak TESUD TSM korosu Şef Nisa GÜRTUNA idaresinde Atamızın 
sevdiği şarkıları içeren bir konser verilmiştir.

30 Kasım 2016 tarihinde TESUD Rasimpaşa Şu-
besinde Em. Tümg. Tarık ÖZKUT tarafından konfe-
rans verilmiştir.

TESUD Karşıyaka tarafından düzenlenen Sayın Onur ÖYMEN’in “Son Gelişmeler Işığında Türkiye’nin 
Güvenlik sorunları” konulu konferansı 24 Kasım 2016 tarihinde “Öğretmenler Günü”nde Karşıyaka Çarşı 
Kültür Merkezi’nde icra edilmiştir.

Sayın Ordu Komutanı Org. Musa AVSEVER  TE-
SUD  İstanbul Şube Başkanlıkları tarafından  ziya-
ret edilmiştir.
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TÜRKİYE EMEKLİ SUBAYLAR DERNEĞİ
KARŞIYAKA ŞUBESİ YENİ BİNASI HİZMETE AÇILDI

Türkiye Emekli Subaylar Derneği Karşıyaka 
Şubesi’nin yeni binasının açılışı 13 Ekim 2016 ta-
rihinde coşkulu ve kalabalık bir katılımla İzmir 
Karşıyaka’da yapıldı.

Açılış törenine Karşıyaka Belediye Başkanı 
Hüseyin Mutlu Akpınar, TESUD Genel Merkez 
Yönetim Kurulu Üyeleri, Cumhuriyet Halk Partisi 
Parti Meclisi Üyesi Eski İzmir Milletvekili Mustafa 
Moroğlu, Belediye Başkan Yardımcıları ile Belediye 
Meclis Üyeleri, TESUD Bornova ve Konak Şube 
Başkanları ile Yönetim Kurulu Üyeleri, demokra-
tik kitle örgütlerinin başkan ve üyeleri, Cumhuriyet 
Halk Partisi ve Vatan Partisi ilçe yöneticileri ile eme-
kli subaylar katıldılar. 

Kurdelenin kesilmesini müteakip bina gezildi ve 
konferans salonunda yeni binanın yapım öyküsüne 
ilişkin bir film gösterimi izlendi.

Karşıyaka Şubesi’nin binasına sığmayan kalabalık 

katılımcılar kokteylde sohbet ettiler. Şube Başkanı 

tarafından Belediye Başkanına teşekkür belgesi 

sunuldu ve bir kitap armağan edildi. Genel Merkez 

Yönetim Kurulu üyeleri tarafından yeni bina 

yapımına emeği geçenlere teşekkür belgeleri takdim 

edildi.
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Kokteylde, Balyoz ve Askeri Casusluk davaları 
nedeniyle Şirinyer Askeri Cezaevi’nde hapis yatan 
silah arkadaşlarımızın yaptığı ve kendilerini hap-
ishanede her hafta ziyaret eden, mektuplar yazan 
Karşıyaka’lı vatanseverlerin oluşturduğu “Latife 
Hanım Grubu”na bir hapishane ziyaretinde armağan 
ettikleri Atatürk tablosu, Sayın Baran Gürbüz 
tarafından “En fazla değer vererek koruyacağına 
inanılan” Türkiye Emekli Subaylar Derneği’ne tes-
lim edildi. Genel Merkez adına tabloyu alan TESUD 
Teşkilat Başkanı E. Tümgeneral Namık Kemal 
Çalışkan tabloyu Karşıyaka Şubesi’ne teslim etti.

Açılıştan sonra Çarşı Kültür Merkezi’ne intikal ed-
ildi, TESUD ile ADD Karşıyaka Şubelerinin birlikte 
düzenledikleri ve Karşıyaka Şube Başkanı Emekli 
Tuğamiral Turgay Erdağ yönetiminde Emekli Tüm-
general Ahmet Yavuz, Emekli Hava Pilot Tümgen-
eral Beyazıt Karataş, Emekli Deniz Kurmay Albay 
Koray Eryaşa ve Emekli Deniz Kurmay Albay Utku 
Arslan’ın katıldığı “15 Temmuz perspektifinden 
TSK’nın ve Türkiye’nin geleceğine bakış” konulu 
panel icra edildi. Panelistlerin tamamının TESUD 
üyesi olmaları gurur duymamıza neden oldu.

Halkın yoğun ilgisiyle izlenen panel sonunda 
panelistlerden Emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz 
ve Emekli Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş 
kitaplarını imzaladı.

Panel sonunda Genel Merkez Yönetim Kurulu 
Üyeleri, TESUD Karşıyaka ve ADD Karşıyaka yö-
neticileri ile panelistler anı fotoğrafı çektirdiler. 
Halkın yoğun ilgisi, TESUD’a verilen kurumsal 
destek, üyelerimizin varlıklarıyla verdikleri büyük 
güç bütün yorgunluğumuza değdi. Ülkemizin ve ulu-
sumuzun yararına daha çok çaba göstereceğimize söz 
vererek dostlarımızdan ayrıldık…

ADD Karşıyaka Başkanı Tuna Arslan, TESUD Karşıyaka Başkanı Tur-
gay Erdağ, Em.Tümg. Ahmet Yavuz, Em.Hv.Plt.Tümg. Beyazıt Karataş, 
Em.Dz.Kur.Alb. Koray Eryaşa,  Em.Dz.Kur.Alb. Utku Arslan 
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 Bu yazıda;  ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin tes-
pitinde bir ölçü aracı olarak kullanılan kağıt ele alı-
narak; Cumhuriyetin ilk 50 yılında kağıt üretimi ko-
nusunda yapılanlar ortaya konmaya çalışılmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti 29 Ekim 1923 tarihinde ku-
rulmuş olup 2016 yılında 93 yaşına ulaşarak,  2023 
yılında ilk 100 yaşını tamamlayacaktır. Devletler ve 
milletler için kuruluş tarihleri önemlidir ve bu tarih-
leri devletler büyük törenler ile kutlarlar. Devletler 
özellikle  10, 50 ve 100. kuruluş yıldönümlerini daha 
büyük tören ve kutlamalarla anarlar ve bu süreçte ya-
pılanları resmi olarak dünyaya ve kamuoyuna açık-
larlar. Türkiye Cumhuriyetinin kurucu lideri Musta-
fa  Kemal’in Cumhuriyetin 10. yılında yapmış oldu-
ğu 10.Yıl Nutku ve bugün dahi milli bir marş ruhuyla 
bütün halk kitlelerince söylenen 10.Yıl Marşı bugün-
lerin  önemini aktarması için birer örnek teşkil eder.

Cumhuriyetin 93. yılına ulaştığı bugünlerde;  2023 
yılı yani  Cumhuriyetin ilk 100.yılı için birçok  si-
yasi ve akademik çevrelerde tartışmalar yapılmak-
ta, Cumhuriyetin  ulaşmış olacağı hedefler ve mevcut 
dünya ülkeleri içindeki yeri gündeme getirilmektedir. 

“Acaba Cumhuriyetin ilk 50 yılında nerede idik ve 
ikinci 50 yılında nerede olacağız ? ‘’ sorusu bizleri 
bugünlerde yani Cumhuriyetimizin 93. yılında meş-
gul etmekedir.

 Kağıt, ilim ve kültürün yayılıp gelişmesinde çok 
büyük bir rol oynamıştır. Yazma, taşıma ve muha-
fazasındaki kolaylıklar, herhangi bir yerdeki ilim ve 
bilginin çok kısa bir zamanda dünyanın her tarafına 
kolayca yayılmasını temin etmiş, böylece bugünkü 
medeniyete ulaşılmasının başlıca vasıtalarından bi-
risi olmuştur. Bugünkü dünyada kağıt, en başta ge-
len sanayi mamullerinden biridir ve günlük hayatta 
en çok ihtiyaç duyulan ürünlerdendir. İlmi çalışma-
lar, eğitim ve öğretim müesseseleri, her türlü basın, 
yayın faaliyetlerinin yanı sıra para basımında, amba-
laj sanayinde ve daha pek çok alanda kağıt kullanıl-
maktadır. 

Kısaca;  Peyami Safa’nın da belirttiği gibi kağıt, 
“Medeniyetin Derisidir.’’

Tarih, yazının icadı ile başlamıştır.  Yazının icadı 
insanlık tarihinin dönüm noktasıdır. Dünyada insanlı-
ğın dimağında doğan fikirlerin sonsuzluğa intikali ise 
kâğıt sayesinde gerçekleşmiştir.

Geçmişi olmayan milletler, hafızası olmayan insa-
na benzer. Kayıtlı belgeniz yoksa geçmişiniz yok de-
mektir. Fikirlerin hafızası ise kâğıttır.  İlmi, siyasi, ik-
tisadi bütün olaylar kâğıt üzerinde bir arşiv oluşturur 
ve diğer insanlara aktarılır. 

Atatürk’ün ilk kağıt fabrikası olan İzmit Kağıt Fab-
rikasında üretilen ilk yerli kağıttan basılan 19 Mayıs 
1936 tarihli Ulus gazetesinin bayram ekini inceledi-
ğinde söylediği şu söz çok anlamlıdır.    ‘’Medeniyet 
Hamuru…’’    

Atatürk’ün ‘’Medeniyet Hamuru’’ ve Peyami 
Safa’nın ‘’Medeniyet Derisi’’ olarak nitelendirdiği 
kağıt,  bugün milletlerin medeniyet seviyesini belir-
lemede en etkili ölçüm aracı olarak    kullanılmakta-
dır.  Gerçek tarihçiler milletlerin ve devletlerin geliş-
mişlik seviyelerini ölçmede her zaman somut veriler 
kullanmışlardır. 

Bu somut ölçüm araçlarından en önemlisi olarak 
bugün;

“Bir ülkede nüfus başına istihlak edilen kağıdın 
miktarı  ya da fert başına kullanılan kağıdın miktarı’’ 
kabul edilmektedir.   

Bizler  günlük siyasi çekişmeler içinde yer alma-
mak adına Türkiye Cumhuriyetinin tarih içindeki ye-
rini değerlendirebilmek için Cumhuriyetin ilk 50 yı-
lında kağıt sanayisinin durumunu ortaya koymak is-
tedik. Tarafsızlık adına ve dünya ülkeleri içindeki 
gerçek durumumuzu tespit edebilmek için ölçüm kri-
terlerinden biri olan  kağıdı  seçtik. Şüphesiz bu kri-
ter tek başına yeterli değildir. Ama bizlere önemli bir 
ışık tutabilir

Türkiye’de kağıt sanayisinin geçmişi incelendiğin-
de Osmanlılar döneminde İstanbul fethedildiğinde, 
Kağıthane köyü civarında mevcut olan bir kağıt ima-
lathanesinin II. Beyazıt zamanına kadar faaliyetleri-
ni devam ettirmiş olduğu bilinmektedir. 18. yüzyılda 
Bursa’nın Dinbaz mıntıkası ile Yalova’da 19. yüzyıl-

 MEDENİYET HAMURU KAĞIT ve CUMHURİYET
Mehmet Tuğtigin ŞEN *
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da Hünkar İskelesi ve İzmir ‘de kurulmuş olan ima-
lathanelerin faaliyetleri çeşitli nedenlerle uzun ömür-
lü olamamıştır.1887 yılında verilen imtiyaza dayana-
rak Serkarın Osman Bey tarafından İngilizler’le or-
taklaşa olarak ‘’Hamidiye Kağıt Fabrikası’’ adıyla 
Beykoz’da bir tesis kurulmuş fakat, mali güçlükler 
nedeniyle işletilememiştir. 1912 yılında aynı fabrika-
nın yeniden işletilmesi için yapılan ikinci bir teşeb-
büsü Birinci Dünya Savaşının çıkması engellemiştir. 
Genel olarak kağıt ihtiyacı ithal edilen ve ülkede bü-
yük güçlüklerle işlenmeye çalışılan kağıtla karşılan-
maya çalışılmıştır.

600 yıllık imparatorluğun yıkılması ardından onun 
enkazında Anadolu’da yeni bir devlet ve Cumhuriyet  
kuranlar yeni değerleri ve bilgileri halka ve dünyaya 
aktarabilmek için yazmaya başlamıştır ama yazıları-
nı yazabileceği temel madde yeterli kâğıdı bulama-
mıştır.        Bu süreçte  büyük maddi sorunlar yaşayan 
Cumhuriyet kurucuları kağıt ihtiyacını karşılayabil-
mek için   matbaa ve litoğrafya makinaları ve kısım-
ları ile her türlü gazete, kitap ve mektup kağıtlarının 
gümrük ve aktruva vergisinden muaf tutulması gibi 
kanun (1920 Yılı)  başta olmak üzere    bir çok tedbir 
almaya çalışmıştır. Ama yeterli olmamıştır.

Yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nde    1923’de 
nüfus başına senelik kağıt sarfiyatı 700 gram kadar 
idi. Sonuçta Cumhuriyet  bu temel ihtiyacı karşılaya-
bilmek için kâğıt sanayine yönelmiştir.

Fabrikaların peş peşe açıldığı yıllar olan 1928’de 
ilk olarak yerli kağıdı üretecek bir fabrikanın kurul-
ması Reisicumhur Gazi Mustafa Kemal başkanlı-
ğındaki İcra Vekilleri Heyeti toplantısında gündeme 
gelmiştir. Norveç kağıt fabrikaları mümessili Avu-
kat M.Vinter Hiyelmin tensip ettiği guruba, fabrika-
nın nerede ve ne gibi  şeriat altında tesis olunabile-
ceğini ve bu işin  ne kadar masrafla yapılabileceği-
nin tespiti ile bir tetkikat projesi hazırlanması için 4 
ay süre ve şayet bu grupla itilaf edilmediği takdir-
de tetkikat projesinin masrafının yarısının kendile-
rine  verilmesi suretiyle projenin satın alınması ka-
rarı 1928’de alınmışsa da   sonraları Fransa’da ka-
ğıt mühendisliği eğitimi alan genç mühendis Mehmet 
Ali Kağıtçı’ nın ilmi ışığında çalışmalar başlamıştır. 
Kendisi İzmit’te kurulacak kağıt fabrikası için alına-

cak makinaları tetkik etmek maksadıyla 1934 yılında 
Almanya’ya ,1937 yılında fabrika kurulduktan sonra 
Avusturya’ya dahi gönderilmiştir.

Yurdumuzda modern anlamda kurulan ilk kağıt 
sanayi,’’Sümerbank Selüloz Kağıt Sanayii’’ adı ile 
1936 yılında İzmit’te işletmeye açılmış, müessese, 
1955 yılında 6560 sayılı Kanunla bir iktisadi devlet 
teşekkülü niteliğine dönüştürülerek ‘’Türkiye Selü-
loz Ve Kağıt Fabrikası İşletmesi Genel Müdürlüğü 
(SEKA) adını almıştır. Başlangıçta biri kağıt ve biri 
karton imal eden 2 makine ile kurulan 1.Kağıt Fab-
rikasını 1944’de II.Kağıt, Odun ve Saman Selülozu, 
1945’de Klor-Alkali,1954’de III.Kağıt, 1960 yılında 
V.Kağıt, 1961 yılında VI.Kağıt Fabrikaları ve 1963 
yılında yeni bir sigara kağıdı makinasının işletmeye 
açışı izlemiştir.Bu suretle SEKA; 5 kağıt fabrikası, 2 
selüloz fabrikası ve 1 klor-alkali fabrikası ile geniş 
bir bütünleşik kuruluş haline gelmiştir.Bundan baş-
ka Çaycuma kraft selülozu,kraft kağıdı ve yarı kim-
yevi selüloz fabrikası 1970 yılında, Aksu minhani-
ki odun hamuru ve gazete kağıdı fabrikası 1970 yı-
lında, Dalaman sulfat selülozü, vizkoz selülozü, ya-
zıtabı kağıdı ve karton fabrikası da 1971 yılında üre-
time başlamıştır.

SEKA’nın dışında, özel sektörde kağıt imalatı cid-
di olarak 1950 yılından sonra başlamış fakat kuru-
lan tesislerin çoğu teknik ve teknolojik yönden ye-
tersiz kalmışlardır.1968 yılından itibaren  başlayan 
modern anlamda özel sektör yatırımlarından 2 tesis 
İzmit’te 1970 yılında ve bir tesis de İzmir’de 1971 
yılında üretime geçmiştir. Bu tesislerin dışında biri  
Trakya’da, diğeri Adana’da olmak üzere küçük ka-
pasiteli iki yeni kağıt fabrikası da çalışmaya başla-
mıştır.   

Cumhuriyetin 100.yılı olan 2023’e tam 7 yıl kaldı. 
Aşağıdaki Cumhuriyetimizin ilk 50 yılındaki duru-
munu gösteren iki tabloya bakınca yine aklımıza so-
rular gelmeye başladı.          ‘’Acaba Cumhuriyeti-
mizin ikinci 50 yılında neredeyiz ve tam 100.yılında  
nerede olacağız?’’

*Em. Top.Kd.Alb.
Araştırmacı  
sentugtigin@gmail.com
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II. Meşrutiyet döneminde iki kez Maarif  Nazırı 
olan Emrullah Efendi, eğitim tarihimizin önemli şah-
siyetlerinden biridir...

O’nun “İlmin, devlet himayesinde elit bir kadro 
yetiştirilerek yukarıdan aşağıya geliştirilebileceği-
ni” ileri süren “Tûbâ Ağacı Nazariyesi” yıllarca siya-
set ve eğitim hayatımızın önemli tartışma konuların-
dan birisini oluşturmuş.

Ne var ki; Emrullah Efendi asıl şöhretini, şaka ola-
rak söylediği “Ah şu mektepler olmasa, maarifi ne 
güzel idare ederdim” sözcüklerine borçlu.

Şaka olarak söylenmiş bu sözler, ne yazık ki zama-
ne iktidarınca toplumsal yaşamın her alanında deh-
şetli ciddiye alınmış durumda…

Osmanlı’dan bu yana aydınlanmanın meş’alesi ol-
muş Harbiye, Tıbbiye ve Askeri İdadilerin eski orta-
ğın gözü dönmüş müridlerinin eline geçmesine önce 
göz yumuverirsiniz…

Ama hiç İmam Hatip kapatmamak bir yana, nere-
deyse tüm mektepleri İmam Hatip’e dönüştürürsü-
nüz…

Aslında bir yaşam biçimi olan askerlik mesleğini 
seçmek ideali olan,  imkanı kısıtlı binlerce Anadolu 
çocuğu için, geçirilen badireden sonra bu okulları ıs-
lah ederek yeniden açmak yerine fırsat bu fırsat deyip  
köküne kibrit suyu ekersiniz…

İşte size mektepsiz askerlik…
Tıpkı ekonomide olduğu gibi…
Üretimsiz, Ar-Ge’siz, özgün teknolojisiz sanayi,
İthalatsız olamayan ihracat,
Sınırsız cari açık,
Eşitsiz bölüşüm,
“Kör tuttuğunu halleder” misali dolaylı vergi ma-

liyesi,
İhalesiz kaynak kullanımı,
İşsiz gençlik,
Sendikasız emekçi,
İş güvenliğinden yoksun çalışma yaşamı,
Tarım’ sız topraklar,
Samansız inekler…

Tıpkı siyaset ve kamu yönetiminde olduğu 
gibi…

Milletsiz devlet,
Katılımsız demokrasi,
Fütursuz ve denetimsiz iktidar,
Muhalefetsiz siyaset,
Takipsiz kalan bel altı hayâsızlıklar,
Dirayetsiz, inisiyatifsiz kamu yönetimi    
Sayıştay ’sız, denetimsiz mali yönetim,
Sınırsız örtülü ödenek,
Tıpkı Ulusal güvenlik ve Diplomasi’de olduğu 

gibi…
Mehmetçiklerimizin başına çuval geçirilmesine 

tepkisiz iktidar,
Amiralsiz donanma,
Sahipsiz denizler, adalar
Pilotsuz jetler,
Terörist komutanlar, teröristsiz bölücü terör,
Başına Osmanlı tuğlası düşmüş basiretsiz bir na-

zırlar,
Diplomatsız diplomasi,
Müttefiksiz, sınırları kevgire dönmüş bir Türkiye…
Ne idüğü belirsiz binlerce terörist sığınmacı ve ka-

çakçılar,
Ve de sonuç: Çaresiz ve onursuz uluslar ilişkiler ve 

ulusal güvenlik politikaları…
Tıpkı medyada ve gündelik yaşamda olduğu 

gibi…
İlkesiz, gazetecisiz medya,
Birbirinin kopyası, tek merkezden yönetilen “Ha-

bersiz” kanallar,
Ülkenin bölünmesinin ne kadar iyi bir şey oldu-

ğunu her akşam beyinlere kazımaya çalışan uğursuz 
açık oturumlar,

Her derde deva, “her bi şeyi bilen” sevimsiz bazı 
nöbetçi yorumcular,

Akılsız akil adamcıklar,
Teksas usulü gelişen, plansız,  meydansız, parksız, 

yeşilsiz, AVM ve sefertası gibi gökdelenlerle tıkış tı-
kış doluşturulmuş, beton yığınına dönüşmüş ya da 

MEKTEPSİZ ORDU
Dr. Noyan UMRUK
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eciş bücüş yapılaşmış siluetsiz çirkin kentler,
İnsansız meydancıklar,
İnsafsızlaştırılan kolluk güçleri,
Fütursuz palalı, sopalı paramiliter saldırganlar, fa-

ilsiz cinayetler,
Kıllı, kılsız “her şey içinde” taşımalı mitingler,
Güvensiz iletişim, yatak odalarına kadar dinlenen 

telefonlar,
Sanatsız toplum,
Sayısız çocuk,
Tezahüratsız maçlar,
Rakısız balık…
Tıpkı milli eğitim de olduğu gibi…
Kararsız, içeriksiz, “millî ’siz”, yazboz tahtasına 

dönüştürülmüş, “ben yaptım olducu”, her yeni ge-

len bakanın bir öncekini topa tuttuğu, paramparça bir 
eğitim sistemi,

Eşitsiz ve canına okunmuş parasız eğitim,
Bilimsiz, çocuklarımızda disleksi (öğrenme özürü) 

yaratan ders kitapları,
Derhal yayın yasağına uğrayan envai çeşit ahlak-

sızlıklar…
Matematiksiz ilköğretim,
Klasiksiz liseler,
Din dersleri hariç öğretmensiz seçmeli dersler,
Sayısız, kalitesiz ve sessiz üniversiteler,
Sporsuz gençlik, kitle halinde dopingli milli spor-

cular,
Ve de nihayet mektepsiz Ordu ve kifayetsiz ih-

tiras…     

TESUD Çankaya Üyesi Em. Alb. Mehmet Saim 
BİLGE’nin;

1. İzmir’ de  Otomobilsiz konulu sergide bir  karikatürü  
22 Eylül 2016 tarihinde  sergilendi.

2. Makedonya’da düzenlenen Issız Ada konulu karikatür 
yarışmasında 40 ülkeden 176 karikatüristin katıldığı 408 ka-
rikatür arasından seçilen 10 ülkeden 17 karikatürün arasına 
1 karikatürü de seçilerek Türkiye’yi temsil etmiştir.

3. Yunanistan’da düzenlenen göçmenler konulu sergide 
bir karikatürü sergilenmiştir

4. Türk Amerikan Derneği’nin düzenlediği yabancı dil 
öğreniminde 65.yıl karikatür sergisinde 14 Kasım 2016 tari-
hinde bir karikatürü sergilenmeye hak kazanmıştır.

 5. İzmir’de KARDER tarafından düzenlenen psikoloji ve 
karikatür sergisinde 15 kasım 2016 tarihinde bir karikatürü 
sergilenmeye layık görülmüştür.

Kendisini TESUD Ailesi olarak kutluyoruz.

Mehmet Saim BİLGE*

* Em. P. Alb.
TESUD Çankaya Şb. Üyesi

KARİKATÜR
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Karşımızda Siyah-beyaz bir fotoğraf.. Bir cenaze 

töreni yapılıyor, belli ki önemli biri. Balkonda onu 

selâmlayan, göğsü madalyalarla dolu yaşlı bir asker. 

Kıyafetine bakılırsa Türk değil, yabancı biri. Yüksek 

rütbeli olduğu belli.. 

Dilerseniz, fotoğraftaki  kişinin kim olduğunu an-

lamak için, geçmişe bir yol-

culuk yapalım; “Gördüğü-

nüz kişinin adı; Sir William 

Birdwood!.. 1915 Çanak-

kale Savaşı’nda Birleşik 

Kuvvetler Anzak Orduları 

Başkomutanıdır. Mustafa 

Kemal’in karşısında tam üç 

kez yenilgiye uğrar bu savaşta. Hatta bacağına bir şa-

rapnel parçası saplanır da ‘aksak’ kalır.. Bütün bunla-

ra rağmen, Mustafa Kemal’e saygılıdır. O’nun askerî 

dehasına, kişiliğine ve siperlerden taşan ününe çok 

büyük bir hayranlık besler. 

Hem de onunla muharebe 

alanında kıyasıya çarpış-

tığı halde. Savaş sonra-

sında bile bu hayranlığın-

dan en ufak bir eksilme ol-

maz.. Mesleğinde zirveye 

yükselir,1935 yılında, Mareşal olur. Son görevi de; 

‘Hindistan Ordusu Başkomutanlığıdır..” 

“..Aradan uzun yıllar geçmiştir. Geçmiştir ama 

ondaki bu güçlü Atatürk sevgisi hep sıcaklığını  

korumasını bilmiştir..” 

“Kasım 1938’de Atatürk’ün ölüm haberini alın-

ca, âdeta yıkılır. İlk işi; ‘emekli olmasına rağmen’ 

İngiltere adına ‘bu cenaze törenine resmî üniforma 

ile katılmak için’ talepte bulunmak olur.”  Üstelik 

giderek artan rahatsızlığına da aldırmadan..

“..Kabul edilince, Türkiye’ye gelir. İstanbul’da, 

hayranı olduğu kişinin cenaze töreninde aksak ba-

cağını sürükleyerek  tabutun ardında bir süre yü-

rür.. Aşırı zorlanmadan dolayı zaten sakat olan baca-

ğı artık vücudunu taşıyamaz  hale gelmiştir..”  

“..21 Kasım 1938’de Ankara’daki törende ayak-

ta bile zor durmaktadır. Yardımla, Halkevi Bina-

sı -fotoğrafın çekildiği yer- balkonuna çıkarılır ve 

oturması sağlanır.. Atatürk’ün na’şının geçici kab-

re nakli esnasında, tabut önünden geçerken ancak 

kılıcından destek alarak ve güçlükle ayağa kal-

kar, elindeki asayı kaldırarak, katıksız bir saygıy-

la O’nu selamlar”. Artık duygularını kontrol ede-

mez bir noktaya gelmiştir. Gözyaşlarını tutamaz, ağ-

lamaya başlar, hem de hıçkıra hıçkıra.. Bu özel anla-

 MUCİZEVÎ ATATÜRK -10     
“ÇANAKKALE RUHU”

    ÇANAKKALE RUHU;
 BİR İNSANLIK 

DERSİDİR!.

AKSAK MAREŞAL VE MUSTAFA KEMÂL                           

Mustafa BAŞEL*
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rı  biraz daha yaşamak istercesine törenden sonra  he-
men ayrılmaz Ankara’dan, birkaç gün daha kalır ül-
kemizde..”    

Yıllar sonra.. Ülkesinde..

Bir gün.. Aralarında Türk yetkililerin de bulunduğu 
bir ortamda General Birdwood, yaşlılıktan titreme-
sine engel olamadığı elleriyle cebinden zorlukla bir 
şeyler çıkarır, özenle masanın üstüne koyar.. Bir  ka-
lem ile  üzerinde  kroki çizili, hafifçe sararmış bir 
kağıt parçasıdır bunlar.. 

Ve, çevresindekilerin meraklı bakışları arasında, 
‘kısık  bir sesle onların şu ilginç  anısını anlatma-
ya başlar; 

“..Yıl 1918.. Sanırım Kasımın 20’si..Karargâhımla 
İstanbul’da Pera Palas Oteline yerleşmiştim. Musta-
fa Kemal’in de otelde kaldığını öğrendim. Bana re-
fakatçı subay olarak verilen Sporcu Rıza Bey’i araya 
sokarak görüşme isteğimi ilettim. ‘Buyursunlar!.’ de-

miş Mustafa Kemal..”

“..Şark usulü döşenmiş bir salonda buluştuk. 
Paşa’nın yanında  Ferit Bey de gelmişti. Sohbetimiz 
büyük bir nezaket içinde devam ediyordu. Soruları-
ma önce oldukça açık cevaplar veriyor, ardından ko-
nuyu gayet ustalıkla “burada ne işiniz vardı?” ya 
getiriyordu. Biraz tedirgin olmuştum, ama zeka ve 

güven fışkıran o mavi gözlerinden ne kadar çok etki-
lendiğimi saklayamam..” 

“İçimden; Bu kadar sohbetten sonra, tam fırsatı de-
dim. İki üç yıldır durmadan beynimi kemiren “Ara-
mızda bu kadar asker ve silah üstünlüğü olmasına 
rağmen Türkler bizi  nasıl yendi?..” sorusuna  ya-
nıt almak istedim;

-Sayın Komutan, rica etsem, Çanakkale’de bizi 
nasıl yendiğinizi çok merak ediyorum anlatır mı-
sınız?.

“Onun yerinde başkası olsaydı, dünya savaş tari-
hinde eşine az rastlanır bir başarıda böylesine pay sa-
hibi olmaktan övünür, hatta böbürlenirdi belki. Ama 
Mustafa Kemal, - tıpkı  esir düşen Yunanlı General 
Trikopis’e davrandığı gibi- büyük bir tevazu içinde 
bana;

“-Sizin de, bizim de tarih dergilerimiz var, bıra-
kalım da tarih yazsın!..” dedi.

 -“Ekselans, sizin ağzınızdan dinlemek istiyo-
rum. Lütfediniz!.” diye ısrar ettim.

 Bunun üzerine Mustafa Kemâl, Ferit Bey’den 
kâğıt-kalem istedi. O da bir parça kâğıt ile altın mu-
hafazalı kurşun kalemini uzattı. Mustafa Kemal o 
kâğıt üzerine çabucak bir kroki çizdi ve krokide bazı 
yerleri işaret ederek; 

-“Şu tarihte karaya çıktınız.. Filanca saate kadar şu-
rada durdunuz.. Biz de şu hattaydık.. O ana kadar her 

şey sizin lehiniz-
deydi.. Oysa siz şu 
çizgide durdunuz. 
.” dedi. “Benim ba-
şımla onayladığımı 
görünce de; “Niçin 
i lerlemediniz?” 

diye sordu.

 -“Askerlerimiz çok yorulmuştu!.” diye –biraz da 
ezilerek– yanıtladım. 
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Mustafa Kemal bu kez de Conkbayırı’na ait başka  

bir kroki çizdi ve bana dönerek;

 -“Siz şu gün bu yöne hareket ettiniz.. Sonra tam 

şurada kaldınız.. Niye durdunuz ki?..” dedi.

-“Biz ilerledikçe arkadan su yetişemedi.. Asker-

lerimiz susuz kaldı da!..”   

 -?!.. 

 -Sayın General, Siz; evlâtlarını harbe yollarken; 

Haydi oğlum haydi git ya gazi ol ya şehit diyen o 

eli öpülesi ana-babaları bilmeden.. Cesedimi çiğ-

nemeden bu topraklara düşman giremez diye ant 

içen Mehmetçiği tanımadan.. Askerlerine ;Ben 

size taarruz değil ölmeyi emrediyorum diyebile-

cek kumandanları hesaba katmadan.. Daha ba-

şından itibaren  başarısızlığa mahkûm   bir plânın 

cazibesine kapılıp  da bu toprakları  istilâya kal-

kışırsanız.. Ve.. Bunlar yetmezmiş gibi; bu yenilgi-

yi yorgunluk  ve susuzluk gibi sıradan maddi se-

beplere isnat ettirme kolaylığını seçerseniz.. Söy-

ler misiniz bana, nasıl başarılı olurdunuz?.. 

-?!.

-“Görüyorsunuz ya!.. Ben şahsen fazla bir şey 

yapmadım, yüce Türk Milletinde var olan haslet-

leri ruhunda  taşıyan  Mehmetçiğin vatan sevgisi, 

cesareti ve fedakârlığı  durdurdu ordunuzu.. Yok-

sa dediğiniz gibi yorgunluk ve susuzluk değil!..”

Gerçekler, bütün çıplaklığıyla ortay çıkmıştı.. San-
ki sözün bittiği yerdi..

Bunun üzerine ayağa kalkarak, saygıyla Mustafa 

Kemal’e sarıldım:

-“Bu güne kadar sizin gibi ‘alçak gönüllü’ bir 

kahraman ve ‘yüksek karakterli’ bir asker ta-

nımadım!. Lütfen bu takdir duygularımı kabul 

edin!..” dedim. 

Ardından da masa üzerinde duran  krokiyi ve kale-

mi işaret ederek:

 - “İzin verir misiniz?” dedim “Bu kroki ve ka-

lemi değerli bir hâtıra olarak saklamak istiyo-

rum!.”

Sakladım da.. İşte bunlar!.. Cenaze törenine gider-

ken de yanımda  götürmüştüm!..”

   ** 

Ne denir ki!.. Düşmanlarının bile sevdiği, değe-

rini takdir ettiği, saygı duyduğu ender bir insan, 

Mustafa Kemal Atatürk!.. 

Sakat bacağıyla acı çeke çeke onun tabutunun ar-

kasından yürüyen şu yaşlı adamın gösterdiği saygıyı 

göstermekten kaçınan vefasız insanlarımız oldukça!.. 

Acaba sormak mı gerekecek; “Vefa, sadece  bir 

semt adı mıydı İstanbul’da?” diye..

 

 Kaynak: 

1- Sadi BORAK, Atatürk’ün İstanbul’daki Çalışmaları, 

s.153                  

2- Prof. U.KOCATÜRK, Doğumundan Ölümüne Ata-

türk.s161                       

3- Lokman ALDOĞAN, Sessiz Tarih,  s.143                                          

   4- Mustafa BAŞEL, Mucizevî Atatürk, s.15

Em. Kur. Kd. Alb.
TESUD Adana Şube Üyesi
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Yılın gündem maddelerinden biri de sanırım “ Mars 
Gezegeni” oldu. Gün geçmiyor ki gerek yazılı basın-
da, gerek Tv’lerde Mars hakkında bir haber bulun-
masın . İnsan merak ediyor : Mars Gezegeninde ko-
loni kurulacakmış ! Mars Gezegeninde ne var ? Niçin 
Mars böylesine gündemde ! Koloni meselesi neden  
önem ve öncelik kazandı ?, Mars Projesi hakkındaki  
haberler de çök çelişkili niçin ; doğrusu hangisi ? Ben 
işte bütün bu soruların cevabını ararken, Mars Ge-
zegeni hakkında araştırmam ortaya çıktı. Gerçi daha 
önce uzay hakkında bazı yayınlarım olmuştu ; ancak, 
hiç birinde bu denli ayrıntıya girmemiştim.

Ay üzerinde geniş çaplı araştırmalar yapan ülkeler-
den Ruslar, 2 Ocak 1959 yılında uzayın keşfinde ilk 
başarıyı “ Luna-3” adını verdikleri uzay aracı ile ger-
çekleştirmiş ; uzaydan gönderdiği fotoğraflar büyük 
yankı yaratmıştı.Bu konuda iddialı olan ABD ise 11 
Temmuz 1960 ‘ta “ apollo -11” ile bumu katladı. Yıl-
larca Ay üzerinde akla gelen her türlü araştırmadan 
sonra ise  , Ay ‘da yaşanabilirlik faktörü bulunmadı-
ğı  gibi ; yararlanılacak bir nesneye de rastlanamadı-
ğı için Ay Projesi kapanmıştı.

Ancak insanoğlunun uzayı keşfetme isteği şöyle 
ya da böyle insanlığa faydalı olabilecek geliştirilmiş 
teknolojik yenilikleri bulmaya teşvik ediyordu.Dün-
yaya en yakın mesafede olan Mars Gezegeni uzay bi-
limcilerin be mühendislerin dikkatini çekiyordu . Gü-
nümüze kadar Mars  Gezegeninin yüzeyini , toprak 
yapısını, iklimini ve  jeolojisini incelemek amacıyla 
ABD, Rusya, Japonya ve AB  tarafından çeşitli uzay 
araçları gönderilmişti. Elde edilen bilgi ve ulaşılan 
bulgular Mars Gezegenini işaret ediyordu. Söz konu-
su bulguları basitçe şöyle özetleyebiliriz; 

Mars Gezegeni Güneş Sisteminde yer alan 8 geze-
genin dördüncüsüdür. 

Mars Gezegenini Dünya ile karşılaştırmak gerekir-
se : 

  
Çizelgede özetlenen bilgiler dışında :
Dönme periyotları  ve mevsim dönemleri arasında 

Dünya ile Mars arasında benzerlikler  saptanmıştır.
Halen Mars yüzeyinde sinyal gönderen veya çalış-

maz durumda olan 3 uzay aracının varlığı öğrenil-
miştir.

Atmosfer özellikleri hakkındaki bulgulara gelince: 
Atmosfer basıncının % 0.7 : 0.9, Oksijen in  % 13 dü-
zeyinde, Su Buharının % 0.03 , Ozon ‘un % 30ppb, 
Metan Gazının ise % 10.5 pps düzeyinde olduğu an-
laşılmıştır.

Otoriteler,  ozon ve metan gazlarının bulunmasını   
Mars’ta yaşanabilirlik faktörü açısından olumlu bul-
maktadırlar .

Mars’ın yarıçapının Dünyanın yarısı kadar olduğu-
nu söylemiştik, Mars yüzeyinin kızıl- turuncu görü-
nümü  ise  hermetit veya halk diliyle pas olarak bi-
linen demir oksit tabakasıyla kaplı olmasından ileri 
gelmektedir. Mars’a  kızıl gezegen denmesi be bun-
dan galattır.     

 İKİNCİ DÜNYAMIZ

Güneş Sistemi ve Gezegenler

Kızıl Gezegen - Mars

Erdoğan AKÜNAL*
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Gezegenin kabuğunun yaklaşık 50 km.  olduğu  öğ-
renilmiş; Mars toprağının da  hafif alkali yapıda ol-
duğuna değinmiştik ; buna rağmen organik maddele-
rin geliştirilmesi için elzem olan magnezyum , sod-
yum ve potasyumun varlığı toprağının verimli olabi-
leceği izlenimi doğurmuştur.

NASA Yetkilisi Michael Mayer, “ Hooble Telesko-
pu” u ( Hobble teleskopu 1990 yılında M.Hobble ta-
rafından yapılman ve gözlem gücü ile efsane teles-
kop olarak nitelendirilmektedir .denmektedir.) ile 
Mars’ın  topografik yapısında   İkilemin görüldüğü-
nü ; kuzey yarım küresinde lav akıntılarıyla düzleş-
miş ovalar , düzlükler olmasına karşın; Güney yarım 
küresinde  meteor çarpmalarından kaynaklanan çu-
kurlar ve sarp oluşumlara rastlandığını gözlemlemiş-
tir..Ortalama yüzey basıncı 600 ppı olup , bu da Dün-
ya yüzeyinden 35 Km. yüksekliğindeki basınca eşit-
tir. Kısaca dünya basıncının % 1’ne denktir. 

Mars’ ta  Güneş Sistemi içindeki gezegenler arasın-
da en sık ve şiddetli toz  fırtınalarının  hüküm sürdü-
ğü  gözlenmiştir.

Kısaca Mars gezegenini böylece özetledikten son-
ra,  şimdi de “ Niçin Mars ? sorusuna yanıt araya-
lım: Ünlü Bilim Adanı Stephan King , NASA’nın 50 
: kuruluş yıldönümünde” Mars’ta insan kolonisi kur-
mak artık bir seçenek değil gereklilik oldu . Eğer in-
sanoğlu daha birkaç milyon yıl Dünya’da kalacaksa, 
cesaretini toplayıp hiç kimsenin daha önce gitmedi-
ği bir yere gitmesi gerekli” demişti. Bu konuşma bi-
lim adamlarının  Marsta kolonileşme çalışmalarına 
ışık tuttu.

Marsta kolonileşmenin zorunluluğunu destekleyen 
diğer görüşler ise ; “ Türümüzün devamlılığını sağ-
lamak insanoğlunun ev bildiği tek yer Dünya. Ama 
tarih bize bu gezegende yaşamın hiçbir garantisi ol-
madığını gösteriyor. İnsanoğlunun birden fazla geze-
gende yaşaması türünün devamlılığının  garantisidir” 
deniyor. Diğer taraftan “ Ekonomik ve siyasi haki-
miyet kurmak, Mars’a gitmenin sadece bilim için bir 
gereklilik değil, ayni zamanda siyaset için de yararlı 
olduğu” tezini ileri sürenler de var. 

Pek  çok havacılık ve uzay şirketlerinde görev yap-
mış olan Bushman, “ Yukarıdan bakınca dünyanın gi-
derek fakirleştiğini görüyorum” diyor. Endüstri dev-

riminin hemen ardından başlayan sanayileşme süre-
ci kentleşme ve nüfus yoğunluğundan başka ne  ge-
tirdi? Aldıklarımızın karşılığında biz doğaya ne ver-
dik? İnsanoğlunun uzayı keşfetme isteği yararlı oldu-
ğuna inanılan yaşam alanlarını bulmaya teşvik edi-
yor.  Yapılan sondalarla , gönderilen yüzey araçla-
rı ve robotlarla Marsta yaşanabilirlik inancı doğdu, 
bazı cevherler keşfedildi . Otoriteler insanların robot-
lardan 10 bin kat daha hızlı buluş sergileyebildikleri-
ni  ve Mars’a robot yerine insan göndermenin gerek-
liliğini savunuyorlar. Bütün bu argümanlar insanoğ-
lunun kısa, orta ve uzun vadelerde Marstan yararla-
nabileceğini  ortaya koymuyor mu?

Bugün Mars Projesi çağımızın riskli ve   karma-
şık  olduğu kadar da gerek teknoloji, gerek finans 
ve gerekse prestij  açısından yüksek değerli  proje-
leri arasında yer alıyor. Soğuk savaş yıllarında ABD 
ile SSCB’nin füze rekabetinde olduğu gibi, bugün 
Asya’nın büyüyen ekonomilerinden Hindistan , Çin 
ve Japonya’nın da  iştirakiyle  Mars bir cazibe mer-
kezi haline gelmiştir. 

Bundan iki ay önce ise  Meksika’da  Uluslara-
rası Uzay Konferansı’na pek çok ülke iştirak etti . 
ABD’den NASA , Sparex , ve Mar One ile  AB, Rus-
ya,  Hindistan ve japonya’nın  ileri gelenleri hatta 
CEO’ları  iştirak ettiler . 

Bunlardan NASA’ya iş yapan,  Falkon ve Dragon 
gibi uzay gemileri ile pek çok uzay mekiği dizayn 
ve imal eden Sparex  CEO’su Elon Musk ,  bu proje-
nin kısa zamanda gerçekleşemeyeceğini şöyle açık-
ladı: “ Güneş Sistemi içinde Mars’ın kolonileşmeye 
çok daha olanaklı olduğunu; ancak yılda iki kez sefer 
yapılabileceği için maliyetin düşürülmesi amacıy-
la,  bir kez kullanılan uzay gemilerinin (roketlerin) 
tekrar kullanımını sağlamak, yörüngede yakıt ikma-
li yapmak, dönüş için itici gücü sağlayacak olan ya-
kıtın Mars’ta üretilmesi gibi hususların araştırılması 
gerektiğini vurguladı. Ayrıca, geniş bir perspektifle,  
“Mars Gezegenini bir milyon kişiyi barındırabilece-

Şekilde bir koloni ünitesinin prototipi görülmektedir.
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ğini, her yeni jenerasyon  uzay gemisiyle 100 kişinin 
taşınabileceği varsayımı ile 10.000 sefer gerekeceği-
ni ; böyle bir filonun kurulmasının ve diğer sorunla-
rın çözümlenmesi için şartlara göre 40 ila100 yılı aş-
kın bir zaman gerekeceğini belirtmiştir. Elon Musk 
ise şu anda başlanırsa ve işler iyi giderse,  bir uzay 
gemisinin 4 yılda imal edilebileceğini ve ilk uçuşun 
da ancak bundan 10 yıl sonra gerçekleşebileceğini”  
belirtmiştir.

Mars’ta koloni kurmayı amaçlayan bir diğer şir-
ket ise “ Mars- One” bir vakıf olup , Mars-One Hol-
landalı girişimci Landsrop ve ortağı Welders tarafın-
dan 2011 yılında kurulmuş, mevcut teknolojiyle yeti-
nen bir sosyal toplum kuruluşudur. Kuruluş amaçla-
rı ise kısaca ,  Mars’ta 3000 m2’lik bir alanda , birin-
ci aşamada  3 seferde dörtlü guruplar halinde 12 ast-
ronotu koloniyi kurmak,ve talebe göre kapasiteyi ar-
tırmak olarak özetlenmekte;  Marsa gitmek isteyen-
lerden belirli bir ücret talep etmekte  ve ayrıca spon-
sor da  aramaktadır. Vakıf bu etkinliği için NASA ve 
Sparex gibi kuruluşlarla beraber çalışarak  2020’de 
projeyi gerçekleştireceğini Söz konusu projenin ger-
çekleşebilmesi için  ise 600 milyon dolara ihtiyaç du-
yulduğunu belirtmektedir.

NASA (ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi ) 
Yetkilisi Chagley Gordon  ise;halen Mars yolcuğu 
için  “Orion” adını verdikleri uzay aracını geliştir-
mekte olduklarını ve 2023 yılında ancak test uçuşu-
şuna  hazır olacağını belirtti.

Chagley Gordon ayrıca, Havai Adalarında kurduk-
ları bir simülasyon üssünde fizikçi pilot, mimar, top-
rak bilimci  ve gazetecilerden seçilmiş bir gurubun 

Mars yolculuğu için eğitim aldıklarını açıkladı. Çok 
önem verdikleri 3 aşamalı Mars projeleri ise su şekil-
de özetledi : 

“Birinci aşamada: ISS’de  (Uluslararası Uzay İs-
tasyonunda), uzayda uzun süre kalacak olan mater-

yallerin insan vücudundaki etkilerini araştırmak;

İkinci aşamada: İnsanların Mars’ta kurulacak 

kolonilerde yaşayabilme olanaklarını test etmek ( 

NASA bu aşamada Mars’a göndereceği astronotla-

rı gerek zararlı kozmik ışınlardan  ve gerek iklim ko-

şullarından korumak amacıyla geçici İglo’lar ( ku-

lübeler ) yapmayı planlamaktadır.) Bunun dışında  

Dünya’ya dönebilmek amacıyla planladıkları (ERN 

) adlı uzay aracının üretimi üzerinde çalışmak bu aş-

manın önemli hedeflerindendir.

Üçüncü aşamada ise 15 ila 20 yıl sonra Mars’ta 

kuracakları kolonilere insanları yerleştirip,   yaşam-

larını sürdürmelerini sağlamak ve yeni uzay projele-

ri üzerinde çalışmak…” Chagley Gordon sonuç ola-

rak, “ yaptıklarımız ve yapacaklarımız bir buz dağı-

nın deniz üstündeki parçası ; daha çok yapılacak iş 

var, bunlar ize zaman ister ”  demiştir.     

Eski ABD Başkanı Obama, geçenlerde NASA’nın 

bütçesini onayladıktan sonra yaptığı konuşmada; 

“Mars’a gitmek Hükümet ile Özel Şirketler arasın-

da kalıcı bir işbirliği gerektirir. Henüz tam anlamıyla 

olgunlaşmayan bu konuda önce yörüngesinde seyre-

den ISS’e astronot göndererek uzun süreli gözlemler 

gerekir.” diyerek konunun kısa bir zamanda gerçek-

leşemeyeceğini vurgulamıştır. ( ISS  ABD ; Rusya , 

Orion Uzay Aracı (Temsili)

ISS ( Uluslararası Uzay İstasyonundan bir bölüm)   
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AB ve Japonya’nın kurdukları bir konsorsiyum tesisi 

olup ,  Dünya’dan 222 bin km. yükseklikte Mars Pro-

jesi ve diğer uzay projelerinin araştırması amacıyla 

1975 yılında uzaya fırlatılmış ve yörüngesinde sey-

retmektedir. 2024 yılında görev ömrü sona erecektir.)

Mars Projesi’nde ABD’nin çok gerisinde kalan 

Rusya’nın ise, “Vostohgny” de kurulmakta olan bir 

test merkezinde, Mars Gezegeni’ne 2018 yılında 

gönderilmesi planlanan “Angara-5” adlı uzay gemi-

sinin yapım  hazırlıklarını sürdürmekte olduğu; Rus 

Bilimler Akademisinin açıklamalarına göre,”Mars’ın 

en büyük uydusu “ phobos” ta  –  Phobo-grunt” adı-

nı verdikleri robotla Helyum-3 rezervlerini inceleye-

ceği ve toprak numuneleri alınacağı açıklamış ve kar 

yağışı rapor edilmiştir. 

Ayrıca, Rus-Avrupa ortak projesi “Eko-Mars”  

2016 yılında Mars Gezegenine gönderilen  Rus-AB 

ortak yapımı  “Schaperelli”   adı verilen Uzay aracın-

dan sinyal alınamadığı ve sorunun giderilmesine ça-

lışıldığı  açıklamıştır. 

Rusların bireysel olarak sürdürdükleri “Marsta ya-

şanabilirlik meselesine”  ilişkin  kapsamlı projeleri-

nin incelemelerinin de  sürdürüldüğü duyurulmuş-

tur.  

Sonuç olarak, Mars Gezegeninde koloni hayatı 

sürdürmek üzere insan gönderilmesi içinde yaşadı-

ğımız çağın en görkemli olayı olsa gerek. Girişim-

ci ülkelerin kurum ve  kuruluşlarının amaç ve hedef-

lerinin farklılıklar gösteriyor olması doğal karşılan-

makta; genelde astronot seçimleri, finansman ve büt-

çe sorunu,  enerji, beslenme, yakıt, geri dönüş, eği-

tim meselesi vb. sorunlar Mars yolculuğunun dar 

boğazları olarak görülmektedir. Ancak bu sorunlara 

rağmen Mars konusunda çeyrek asra yakındır veri-

len emek ve elde edilen teknik ve teknolojik birikim-

ler sayesinde, hedef tarihinde sapmalar da olsa Mars 

Gezegeni’nde bir bayrak şölenine tanıklık edileceği 

vurgulanmaktadır.

Albert Einstein’in söylediği gibi: “ İnsanlar A nok-

tasından B noktasına gidebilir, ama hayal gücü ile her 

yere gidebilir …”  Yapılan çalışmalardan ve otorite-

lerin beyanlarından,  Mars Gezegenine insanlı uçu-

şun yapılacağı bir gerçek. Ancak insan yaşamı açısın-

dan  riskli olduğu kadar da çök bilinmeyenli bu çetin 

yolun aşılması zamana ihtiyaç gösterecektir. Bakalım 

2050’li yıllara doğru Mars Gezegenine  ilk bayrağı 

kim dikecek; Mars Gezegeni  insanlar için ikinci bir 

dünya olabilecek mi ?

Kaynakça:

1.29.30 Aralık Yazılı ve görsel Basın 

2.Marslı  Andy Weır    

3.20 ve 21.Y.Y Gelişmeleri, Erdoğan Akünal

4.Evren , Uzay ve Biz,  Erdoğan Akünal 

5.Mars-One İnternet      

   6..NASA: Pioneering Principles    NASA HQ.

Angara -5 ( Temsili )   

*Em. Hv. Kur. Alb.
TESUD Kadıköy Şb.Üyesi
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GÜVENİN ŞANTAJI

“Acı günler değil, yıllar geçiren Kıbrıs Türklerinden bunların hepsini bir anda unutup tekrar 
Rumlarla iç içe yaşama yoluna gitmesini beklemek hayal olur. 

Eğer sömürge devrinde Kıbrıs Türk’ü olarak milli hasletlerimizden hiçbir şey kaybetmemiş 
isek bu milli ahlakımızın bozulmamasındandır.” 1978 

  
                Dr. Fazıl KÜÇÜK

Ahmet GÖKSAN*

Tekrar yaşanmasını hiçbir zaman isteyemeyeceği-

miz bir yılı tarihin yargısına bırakıyoruz. Her ne ka-

dar bu yöndeki dilek ve isteklerimizi sıklıkla yine-

liyor olsak bile sürekli olarak aksini yaşıyoruz. 21. 

yüzyılın vebası olarak tanımlayacağımız terör olgu-

su bütün dünyayı tehdit etmektedir. 2017 yılında da 

umalım ki terör olayları yaşanmasın ve hiçbir suçu 

olmayan insanlar ölmesin. Evlere ve ocaklara ateş 

düşmesin. İnsanların gelecek için kurdukları düşle-

ri yarım kalmasın. Bu dileklerimizin gerçekleşmesi 

umudu ile sağlıklı bir yıl geçirmenizi diliyor ve is-

tiyoruz.

Geride bıraktığımız 2016 yılında Kıbrıs konusunda 

dananın kuyruğunun kopması veya kopacağı beklen-

tisi yaygın bir kanı idi. Ne tür bir dana imiş ki kuyru-

ğunu yıllardır bir türlü elletmiyor. 1968 yılından bu 

yana geçen süreçte görüşmelerin başladığı noktada 

olduğumuzu sıklıkla yinelediğimizi sizlerde biliyor-

sunuz. Nasıl bir yapıştırıcı ile yapıştırıldı ise bir tür-

lü konunun ilerlemesine veya çözümüne fırsat ver-

miyor.  

BM Güvenlik Konseyi’nin 04 Mart 1964 gün ve 

186 sayılı kararı ile devlet olarak kabul edilenlerin 

aradan geçen bu süreçte tutumlarına sizlerde tanık-

lık ediyorsunuz. O zaman 2017 yılında çözüm olabi-

lecek mi? diye sorduğunuzu duyar gibiyiz. Bu yön-

lü sorularla sıklıkla karşılaştığımız zaman verdiğimiz 

yanıtı sizlerle de paylaşmak durumundayız. “Eğer 

adada çözüm olursa bana telefon edersiniz” diyorum. 

Bu yanıtım her kes için geçerlidir.

İçinden geçmekte olduğumuz bu sıkıntılı süreçte 

Türkiye’nin garantör ülke olarak bitti oldu ile kar-

şılaşmamasını da içtenlikle diliyoruz. Ocak ayının 

2. haftasında nerede yapılacaksa yapılsın görüşme-

lerden olumlu bir sonucun çıkmasının güneşin batı-

dan doğması olgusuna koşut bir beklenti olduğunu da 

kaydetmek gerekiyor. Bunları neden mi yazıyoruz. 

Karşımızdaki Rum siyasi partilerinin İSTEMEZÜK 

bayrağını açtıkları noktada bulunacak bir çözüm an-

cak teslimiyet olur. Bu tavırlarını dayandırdıkları te-

mel kaynak adadaki egemenliği Türklerle paylaşma-

mak üzerine bina etmeleridir. 

1963 Aralık ayında uygulamaya koydukları AKRİ-

TAS PLANI, özü itibarı ile Kıbrıs Türklerinin etnik 

temizlikten geçirilmesi hareketi olarak tarihin kayıt-

larındadır. Anlaşmama olgusu ile de Kıbrıs Türkleri-

ne karşı Ekonomik Soykırım uygulayıp teslim olun-

masının beklentisi içinde oldukları da biliniyor. Bu 

olgunun kanıtı Yeşil Halt affedersiniz Yeşil Hat Tü-

züğü konusundaki yaklaşımlarıdır. 

Yılın sonunu getirirken iyimser bir tabloyu ne ya-
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* Eski KTKD Başkanı

zık ki sizlerle hiç birimiz paylaşamıyoruz. Yaşadıkla-

rımız ileride yaşayacaklarımızın bir göstergesi olarak 

karşımızda duruyor. Geldiğimiz bu noktada kendisin-

den başka hiçbir kimseye saygısı olmayan Bay Wins-

ton Churchill’in bir sözünü anımsatmak istiyoruz. 

Adı geçen kişi, “Ne kadar geriye bakarsanız o kadar 

ileriyi görürsünüz” diyordu. 1907 yılında Kıbrıs’ı zi-

yareti sırasında adanın Türklere bırakılamayacak ka-

dar önemli olduğunu söylüyordu. Bu konuyu pek çok 

kişinin bilmediği veya unuttuğu için anımsatmak isti-

yoruz. 1907 yılı Kıbrıs Türkleri için önemli bir yıldır. 

Çünkü anılan yılın Ekim ayında İngilizlerin Türk Va-

kıflarına el koydukları kapkara bir yıldır.  

Biz o kadar fazla uzaklara gitmeden bir sorumuzun 

yanıtının açık yürekle verilmesini istiyoruz. Kuzey 

Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adına yapılan müzakerelere 

katılan bütün katılımcıların içinde karşımızdaki kişi-

lere karşı bir güven duygusu duymuşlar mı… Önce-

likle bu sorunun yanıtının verilmesi gerekiyor. Kaldı 

ki karşı taraftakilerin de benzer duyguları taşıdıkları-

na inanıyoruz. Garanti Anlaşmasının kaldırılması ko-

nusundaki dirençleri bunun göstergesidir. 

Buldukları her fırsatta Türk Silahlı Kuvvetlerine 

garantileri gerekçe göstererek saldıracaklarına teşek-

kür etmeyi öğrenseler kısmen de olsa rahatlayacakla-

rına inanıyoruz. 

İki toplum arasında güven duygusu oluşturulma-

dan şantajla sonuç alınamayacağının kabul edilme-

si gerekiyor mu ne…

SEVGİ ile kalınız…

Ilgaz’da yaşayan Kıbrıs Barış Harekatı’na katılan gaziler Ilgaz Belediye-
si ve Kaymakamlığı’nın organizasyonuyla 42 yıl sonra çıkarma yaptıkları 
topraklarda ziyarette bulundular.

TESUD Kıbrıs Temsilcisi ve Misafirhane Müdürü Em. Alb. Turgut YOL-
DÜREN gazilerimizin gezi ve konaklamasını Ilgaz Belediyesi ile koordine 
ederek planlamıştır. 

Gaziler memnuniyetlerini ileterek, TESUD ailesine teşekkürlerini ilet-
miştir.
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GATA “Mutlak İhtiyaç”
Mehmet DÖLASLAN*

GÜLHANE Askeri Tıp Akademisi (GATA) dahil, 
askeri hastanelerin Sağlık Bakanlığı’na bağlanması, 
uygulamada oluşan aksaklıklar nedeniyle şikâyet ko-
nusu olmaya başladı.

Son günlerde Güneydoğu’da terörle mücadele 
veya terör saldırısı nedeniyle yaralanan askerlerin si-
vil hastanelere sevk edilmeleri ve sivil sevk zinciri-
nin ağır işlemesi nedeniyle büyük illerdeki hastane-
lere intikallerin yol açtığı tedavi gecikmeleri şikâyet 
konusu ediliyor.

ASKERİ DOKTORLAR AYRILIYOR

Hava Kuvvetleri’ndeki pilotların ayrılmaları gibi 
askeri doktorlar arasında da ayrılanların sayısı gide-
rek artıyor. Askeri hastanelerin Sağlık Bakanlığı’na 
bağlanmasından önce, FETÖ örgütlenmesinin yarat-
tığı baskı ve başka nedenlerle GATA’dan ayrılan öğ-
retim üyesi sayısı 100’e yakın. 15 Temmuz’dan son-
ra FETÖ bağı nedeniyle ihraç edilen GATA öğretim 
üyesi sayısı 60, uzman doktor sayısı ise 40 civarında. 
Ayrıca askeri hastanelerin Sağlık Bakanlığı’na dev-
rinden sonra kendi isteğiyle ayrılan 40 civarında as-
keri doktor var. Toplam olarak 240 civarında öğre-
tim üyesi ve uzman doktor sisteminden ayrılmış du-
rumda.

KOMUTANA BİLGİ

Söz konusu şikâyetler, Genelkurmay Sağlık Komu-
tanı Tümamiral Hayati Bilgiç’e kadar ulaşırken, bir 
yandan da Genelkurmay Başkanlığı’na iletiliyor.

Bu sorunların çözülmesi için Sağlık Bakanı Recep 
Akdağ ve Milli Savunma Bakanı Fikri Işık’la Genel-
kurmay yetkilileri arasında görüşmeler de sürdürü-
lüyor.

‘MUTLAK İHTİYAÇ’

Askeri sağlık sistemi, askeri doktorluk ve GATA 
konusundaki işleyiş ve şikâyet konularını GATA’dan 

emekli olan Prof. Dr. Ali Şehirlioğlu ile konuştuk.

Dr. Şehirlioğlu, askeri sağlık sisteminin çökme-
mesi için GATA’nın ve askeri hastanelerin eski sis-
temine döndürülmesi gerektiğini savunarak şu bilgi-
yi verdi:

“Askerlikte sık kullanılan bir kavram vardır; mut-
lak ihtiyaç. Bunun anlamı, bu ihtiyacın mutlaka kar-
şılanması gerektiğidir. Alternatifi olmayan bir ihtiyaç 
anlamındadır. GATA ve askeri doktorluk da Türk Si-
lahlı Kuvvetleri için mutlak ihtiyaçtır. Bunun yeri-
ne ikame edilmeye çalışılan Sağlık Bakanlığı formü-
lü hem fiziki tedavi hizmetleri hem de askerin mo-
ral motivasyonu bakımından olumsuz etkiler yarat-
maya başlamıştır. Çözüm GATA’nın eski statüsü-
ne döndürülmesi, en azından kurulacak Milli Savun-
ma Üniversitesi bünyesinde tıp fakültesi olarak yer 
almasıdır. Aksi takdirde bir süre sonra askeri dok-
torluk tarihe karışacaktır. Bu konuda siyasi otorite-
nin ve özellikle Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın daha detaylı bilgilendirilmesi gerektiği-
ne inanıyorum. Biz GATA kökenli öğretim üyeleri bu 
bilgilendirmeyi yapmaya hazırız.”

ASKERİ DOKTORSUZ ORDU OLMAZ

Prof. Dr. Şehirlioğlu, dünyada her ordunun aske-
ri sağlık sistemi olduğunu vurgulayarak şöyle devam 
etti:

“Dünyada her ordunun mutlaka askeri doktoru ve 
askeri sağlık sistemi vardır. Belçika ordusunda bile 
bu sistem varken, Türkiye gibi büyük bir ülkede ve 
Türk Silahlı Kuvvetleri gibi büyük bir ordunun aske-
ri sağlık sistemi olmadan olmaz. Belçika tehdit altın-
da bir ülke değil. Ordusunun asıl görevi yangın, dep-
rem, sel gibi felaketlerde yardımcı olmaktır. TSK ise 
ülke içinde ve dışında terörle mücadele eden, çatı-
şan, şehit ve gazi veren, en uzak ülkeler dahil yurt-
dışında asker bulunduran bir ordunun mutlaka aske-
ri sağlık sistemi olması gerekir. Bu sistemin bel ke-
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miği de GATA’dır. Bütün NATO ülkelerinde bu sis-
tem vardır.”

4 BASAMAK VE GATA

Dr. Şehirlioğlu, Sağlık Bakanlığı’na bağlanmadan 
önce TSK’nın askeri sağlık sisteminin işleyişini de 
şöyle anlattı:

“Askeri sistemde Role-1, Role-2, Role-3, Role-4 
ve en üstte de en gelişmiş donanımıyla GATA var-
dır. Role-1 hizmeti askeri birlikle beraber giden ve 
cephede de hizmet veren basamaktır. Çoğunluk-
la özel eğitim almış pratisyen askeri tabiplerin hiz-
met verdiği aşamadır. Role-2’de pratisyen hekimle-
rin tedavi edemeyeceği uzman hekimlerin gerekli ol-
duğu dispanser seviyesinde sağlık kuruluşları gelir. 
Bu basamaklar hastalığın derecesine göre başvurulan 
2, 3 ve 4 basamakta askeri hastaneler ve en üstte de 
GATA’dan oluşur. Bu askeri sağlık kurumları yara-
lanmalar, askeri psikolojik gibi konularda uzman ku-
rumlardır. Bu hizmet zinciri sivil hastanelerde bu şe-
kilde verilemez.”

ASKERİ DOKTOR YETİŞMEZSE

Şehirlioğlu, yeni sistemde GATA’dan askeri dok-
tor yetişmeyeceğini, sivil doktorlardan alınacak hiz-
metin ise yeterli olmayacağını kaydederek şu sapta-
malarda bulundu:

“Askeri doktor aynı zamanda askerdir, subaydır. 
Tıp eğitiminin yanında askerlik eğitimi de alır ve ge-
rekirse bulunduğu birlikte eline silah alıp çatışmaya 
da girer. Askeri doktorluk sivil doktorluktan ayrı bir 
meslektir. Askeri doktor askeri birlikte, cephede ye-
tişir. İzah ettiğim gibi Role-1’den başlayarak dene-
yim kazanır, uzmanlaşır ve GATA’ya öğretim üyesi 
olmayı hedefler. Bu sistem kaldırıldı. Şimdi, şu anda 
askeri birliklerde Role-1 hizmeti veren teğmen, üs-
teğmen, yüzbaşı rütbelerindeki askeri doktorların 
bir sonraki aşamaları belirsizdir. Eğer TUS’u kaza-
nırlarsa sivil üniversitelere gidecekler ve uzman ol-
duktan sonra herhangi bir sivil hastaneye atanacak-
lardır. Bu askeri doktorluk kariyerlerini seçmiş bir 
doktor için hedef değildir. Sivil doktorlar ise aske-

ri koşullara uyum sağlayamayabilir. Aylarca görev-
de kalacak, örneğin Japonya’ya gidecek veya Kör-
fez korsanlarıyla mücadele görevi icra edecek bir ge-
mide o koşullara alışkın askeri doktor gerekecektir. 
Afganistan’da, Kosova’da, Bosna’da, Lübnan’da gö-
rev yapan birliklerimize yine askeri eğitimden geç-
miş askeri doktor hizmet verebilir. Büyük askeri bir-
liklerin bulunduğu yerlerde mutlaka askeri hastane 
olması gerekir.”

HARP YARASI HARP CERRAHİSİ

Dr. Şehirlioğlu, askeri doktorluğun farkını anlatır-
ken şu vurguları da yaptı:

“Harp yaralanmaları ve harp cerrahisi diye bir ger-
çek vardır. Hap yarasını en hızlı şekilde askeri dok-
tor tedavi eder. Bu deneyim meselesidir. Harp yara-
sını aynı şekilde harp cerrahı doktor hızlı ve doğru 
şekilde ameliyat edebilir. Harp cerrahisi GATA ge-
nel cerrahi içinde özel bir bölümdür. Kurşun yarasını, 
roket yarasını, şarapnel yaralanmalarını, bomba ne-
deniyle uzuv parçalanmalarını ameliyat ve tedavi et-
mek gerçekten çok fazla deneyim gerektiren bir dok-
torluk alanıdır. Eğer asker arkasında böyle uzman ve 
aynı zamanda asker olan doktorlar olmadığını düşü-
nürse morali bozulur. Bu bir güven işidir, asker, ko-
mutanım dediği askeri doktora daha fazla güvenir.”

ASKERİ PSİKİYATRİ

Asker psikolojinin sivil kişilerin psikolojinden 
farklılık gösterdiğine değinen Prof. Dr. Şehirlioğlu, 
bu tedavilerin de askeri psikiyatrlar tarafından veril-
mesinin çok önemli olduğunu belirterek, şöyle de-
vam etti:

“Askerlik hizmeti değişik bir psikolojidir. Bazen 
askerin psikolojisi askeri koşullar ve yaşam tarzı ne-
deniyle bozulur. Bu hastalıkların tedavisi için aske-
ri psikiyatri gereklidir. Sivil doktorlar, asker doktor-
lar gibi bu konuda deneyim sahibi değillerdir. Asker-
likten kaynaklanan rahatsızlıklar için gerekli olduğu 
gibi askerin genel moral motivasyonu için de askeri 
psikiyatri uzmanları zorunludur.”

* Dr. Alb.
TESUD R.Paşa Şb. Üyesi
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Kederli ailelerine ve arkadaşlarına başsağlığı diler, 
hizmetlerini saygı ile anarız.

 TESUD Genel Merkezi

ARAMIZDAN AYRILANLAR

Birol SICAKKAN
Onursal (Fahri) Üye
Çankaya Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 26/10/2016
Adres:Gama Sit. No:14/5 
Batıkent-ANKARA
Tel: (0312) 250 48 96

Necmettin ŞENYURT
Em. Hv. Kd. Alb. (1960-158)
Çankaya Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 23/10/2016
Adres: Havacılar Sit. Blok - 6 Kat:2 
No:18 Demetevler-ANKARA
Tel : (0312) 335 82 45

Suzan Remziye DERBENT
Em. Bnb. İhsan ŞANSAL’ın Kızı
Pendik Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 21/10/2016
Adres: Batı Mah. Kadife Sok. Ören 
Apt. No:3/7 Pendik-İSTANBUL
Tel: (0216) 354 05 71

Halil ÖZTÜRK
Em. Mu. Alb. (1943-9)
Kadıköy Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 24/10/2016
Adres: Caddebostan Mah. Haldun 
Taner Sok. Suha Apt. No:10/6 
Kadıköy-İSTANBUL
Tel: (0216) 411 38 57

Mehmet Şevki YURTCANLI
Em. P. Alb. (1947-97)
Kadıköy Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 28/12/2015
Adres: Bostancı Mah. Eminalipaşa 
Cad. Hazan Sok. Hoşgören Apt. 
No:32/4 Kadıköy-İSTANBUL

Nurten EL RUBAİ
Subay Kızı
Kadıköy Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 30/09/2016
Adres: Maltepe Huzur Evi C Blok 
Oda No: 164 
Maltepe-İSTANBUL

Ramazan ÖZŞAHİN
Em.Korg. (1957-64)
R.Paşa Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 06/10/2016
Adres: Acarlar Atlantis Sit. 
Villa D.X - 48 B 
Sarıyer-İSTANBUL
Tel: (0212) 342 11 22

Nezahat SAYKAL
Subay Eşi
Karşıyaka Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 14/10/2016
Adres: 1728 Sok. No:48/4 Güneş Apt.
Karşıyaka-İZMİR
Tel: (0232) 368 02 85

Murat DEDEOĞLU
Em. Öğ. Alb. (1948-2)
Kadıköy Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 18/10/2016
Adres: Acıbadem Mah. Tur Sok. 
Başdilek Apt. No:3/11 
Kadıköy-İSTANBUL
Tel: (0542) 730 92 75

Yılmaz ÖZSAYIN
Em. Ord. Alb. (1961-20)
Yıldız Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 03/10/2016
Adres:Yıldızevler Mah. Kişinev 
Cad. No:18/26 Çankaya-ANKARA
Tel: (0535) 712 19 61

RESİM YOK
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Bahri KIRDAGEZER
Em. Per. Alb. (1956-11)
Yıldız Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:13/10/2016
Adres: OYAK Sit. 25. Giriş Kat:3 
D:7 Çankaya-ANKARA
Tel: (0312) 440 53 55

Salih GÜLERYÜZ

Em. P. Kd. Alb. (1947-22)

Beşiktaş Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:14/11/2016
Adres: Konaklar Mah. Ladin Sok. 
9C-6 4. Levent Beşiktaş-İSTANBUL
Tel: (0212) 268 10 67

M. İbrahim YARGIÇ

Em. Top. Kd. Alb. (1948-18)

Karşıyaka Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:17/11/2016
Adres: 1748 Sok. No:36/3 
Karşıyaka-İZMİR
Tel: (0232) 323 17 99

Erol ERSÖZ
Onursal (Fahri) Üye
R. Paşa Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:18/11/2016
Adres: T.C İstanbul Valiliği Etiler 
Dinlenme Evi Müdürlüğü Nispetiye 
Cad. No:117/4515 
Etiler-İSTANBUL
Tel: (0535) 741 58 78

Ali Nihat ÖZEL
Em. Ütğm.
Beşiktaş Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 30/11/2016
Adres: Şemsettin Günaltay Cad. 
Kamiller Sok. Ahu Apt. No:3/5 
Erenköy Kadıköy-İSTANBUL
Tel: (0216) 363 59 11

Hüseyin ÇANKAYA
Em.Hv. Kd. Bnb. (1962-67)
R. Paşa Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:23/11/2016
Adres: 2 Nolu Kocatürk Sit. 
Köftüncü Cad. C Blok D/2 
Acıbadem-İSTANBUL
Tel: (0530) 403 99 40

M. Sabir DENİZCİOĞLU

Em. J. Kd. Alb. (1947-12)

Konak Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:20/11/2016
Adres:İnönü Cad. No:432/25 
Güzelyalı-İZMİR
Tel: (0232) 231 73 53

Orhan İZGİ

Em.Top. Alb. (1957-92)

Samsun Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:29/10/2016
Adres:Ulugazi Mah. İstiklal Cad. 
No:8 İlkadım-SAMSUN

Nuri DEMİRTAŞ

Em. Vet. Hkm. Yb. (1952-1)

Çankaya Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 28/10/2016
Adres: İrfan Başbuğ Cad. No:122/11 
Aydınlıkevler-ANKARA
Tel: (0312) 316 21 32

Hüseyin SALTIK
Em. Hak. Yb. (1952-20)
Çankaya Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:07/11/2016
Adres: Boğaz Sok. Boğaz Apt. 
No:1/16 G.O.P.-ANKARA

Tel: (0312) 427 66 07

İsmail Hakkı TOPÇUOĞLU

Em. Hv. Kd. Alb. (1953-55)
Konak Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:13/11/2016
Adres: 74 Sok. No:11/12 
Esentepe-İZMİR
Tel: (0232) 285 17 07

Hüsamettin AKTÜRK
Em.Lv. Kd. Alb. (1955-67)
Çankaya Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 27/11/2016
Adres: Kızılçaşar Mah. 1221. Sok. 
Atakent Sit. No:255 
İncek-ANKARA
Tel: (0534) 663 10 37
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Süheyla ARSLAN
Em.Bnb. Mustafa ARSLAN’ın Eşi
Çankaya Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:13/12/2016
Adres:Karargah Tepe Mah. 
Atış Cad. Cavdar Sok. No:51-4 
Keçiören-ANKARA
Tel: (0312) 361 31 92

Ayla TAN

Em. Alb. Ali Ulvi TAN’ın Eşi

Çankaya Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:21/09/2016
Adres: Güvenlik Cad. Yaylagül Sok. 
1/3 A.Ayrancı-ANKARA
Tel: (0312) 467 94 98

Kemal SAYIN

Em. Dz. Kd. Alb. (1954-384)

Çankaya Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:17/12/2016
Adres: Aziziye Mah. Karyağdı Sok. 
No:48/8 Çankaya/ANKARA
Tel: (0533) 373 92 41

M. Ayhan İZGİ
Em.Hv. Müh. Alb. (1949-9)
Çankaya Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 22/12/2016
Adres: Ceyhan Sok. No:13/1 
G.O.P. -ANKARA
Tel: (0532) 331 93 86

Nurten ÖZKAN

Subay Eşi

Kadıköy Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:
Adres: TSK Çamlıca Özel Bakımevi 
Acıbadem Mah. Çilekli Sok. 
Üsküdar-İSTANBUL

Nihal ERTÜRK
Subay Eşi
Pendik Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:31/12/2016
Adres:Daryol Sok. No:19/4 
Bostancı Kadıköy-İSTANBUL
Tel: (0216) 366 11 49

Yakup BALÇIK
Em. Hv. Tuğg. (1945-2)
Çankaya Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:19/12/2016
Adres:Prof. Muammer Aksoy Cad. 
No:34/4 Bahçelievler 
Çankaya-ANKARA
Tel: (0312) 213 31 39

Hasan ALTAN

Em.Lvz. Yb. (1954-4)

Çankaya Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:03/12/2016
Adres: Cemal Gürsel Cad. 
No:69/12 Cebeci-ANKARA
Tel: (0505)  396 81 34

Perihan KINAV

Subay Eşi

Karşıyaka Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 01/12/2016
Adres: 1676 Sok. No:22/4 
Karşıyaka-İZMİR
Tel: (0533) 719 91 75

Tarık Kemal US
Em. Mly. Alb. 
Beşiktaş Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:06/12/2016
Adres: Atakent 1. Etap 5. 
Bölge SÜTEK A/5 Blok D:40 
Küçükçekmece/İSTANBUL
Tel: (0212) 548 34 13

Burhanettin KURTULGİL
Em. Top. Kur. Alb. (1948-2)
Çankaya Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:07/12/2016
Adres: Atatürk Bulvarı İlbank 
Evleri B Blok No: 243/73 
Kavaklıdere/ANKARA
Tel: (0531) 912 38 25

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

RESİM YOK


