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Değerli “BİRLİK” Okurları;

TESUD’un Kuruluş Yıldönümü anısına Anıtka-
bir defterine yazdıklarımın son günleri yansıttığına 
inancımla 34’üncü Kuruluş Yıldönümümüz hepimi-
ze kutlu olsun.

Ulu Önder ATAM;

Mustafa Kemal’in Askerleri olarak, Türkiye 

Emekli Subaylar Derneği (TESUD)’nin 34’üncü 
kuruluş yıldönümünde huzurunuzdayız.

Sizin ilke ve düşüncelerinizle yetişmiş Türk Si-
lahlı Kuvvetleri (TSK) vatanın bütünlüğü, ulusun 
birliği için yine görevdedir.

Kumpasları, terör örgütü darbe saldırısını at-
latarak, bütün dünyayı hayrete düşürecek şekil-
de, yemininde olduğu gibi, karada, denizde ve ha-
vada,her zaman her yerde göreve hazır olduğunu 
göstererek, Suriye, Irak, Ege ve Akdeniz’in doğu-
sunda, sömürgecilerin tuzağı Büyük Ortadoğu Pro-
jesi (BOP)’ni parçaladı.

TSK BOP’ni parçalarken birinci önceliği insan 
hakları, hak, huzur, adalet olmuştur. Masum in-
sanların zarar görmemesi için elinden geleni yap-
mış, şehit olmuş, gazi olmuş, emektar olmuştur.

Ulu Önder ATAM;TESUD sizin gösterdiğiniz 
yolda hazırlanan tüzüğü doğrultusunda, her geçen 
gün daha da güçlenerek vatanın bütünlüğü, ulu-
sun birliği uğrunda kanımızın son damlasına kadar 
her türlü fedakarlığa katlanacaktır.

Rahat uyu ATAM.

Erdoğan KARAKUŞ
Em. Hv. Korgeneral
TESUD Genel Başkanı
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 Tarih boyunca “Ordu - Millet” olarak adlandırılan 
Türklerde ordu her zaman devletin en temel teşki-
latlarından biri olmuş ve önemini daima korumuştur. 
Her dönemde disiplin, teşkilat, eğitim ve silah yö-
nünden emsallerinden üstün olan Türk Orduları, bu 
yapısı sayesinde haklı bir ün ve pek çok savaş ka-
zanmıştır.

Ülkesini ve Yüce Türk Milletini en buhranlı ve güç 
anlarda birçok felaketten kurtaran kahraman Türk 
Ordusu, Türk İstiklal Harbi’nde de ebedi başkomu-
tan Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün önderliğin-
de büyük zaferlere imza atmış ve Türk Milletinin ba-
ğımsız bir ulus olarak varlığını sürdürmesini sağla-
mıştır.

Sahip olduğu teknoloji, üstün eğitim seviyesi, 
önemli ölçüde milli harp sanayine dayanan silah 
gücü, terörle mücadele ve sınır ötesi harekat kabili-
yeti ile her türlü hava koşulunda harekat icra edebi-
len Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), 2000’li yıllardan 
itibaren dünyanın en güçlü orduları arasındaki yerini 
daha da pekiştirmiştir.

Ancak; Cumhuriyet’in temel değerlerini özüm-
semiş Türk Ordusu’nun gücü ülkemizin bulunduğu 
bölgeye yönelik planları olan sömürgeci devletler ve 
içerideki maşaları tarafından endişeyle karşılanmış, 
bu çerçevede, 2006 yılından itibaren askeri vesayetin 
kaldırılması söylemleri ve sözde darbe planları gibi 
gerekçelerle başlatılan kumpas davaları ile TSK’nın 
gücü kırılmaya çalışılmıştır.

Hemen hepsi beraat ile sonuçlanan kumpas dava-
larının sonucunda önemli ölçüde yetişmiş insan gü-

cünü kaybeden TSK’leri, çoğu bu dönemde komuta 
kademesine giren Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) 
mensubu kişilerin yardımıyla Türk Milletine ve Türk 
Ordusuna karşı gerçekleştirilen 15 Temmuz  hain 
darbe girişimini de ülkesine ve milletine bağlı Mus-
tafa Kemal’in Askerleri ile püskürtmüştür.

Tüm bu olumsuzluklara karşın TSK, yurt içi ve dı-
şında terör örgütlerine karşı mücadelesine kararlılık-
la devam etmekte, verilen görevleri şanlı tarihine ya-
kışır bir şekilde başarıyla yerine getirmektedir.

Son olarak Afrin’e yönelik olarak icra edilen ha-
rekat büyük bir başarıyla tamamlanmış, harekat sü-
resince yiğitce ve mertce savaşılmış, sivil ve masum 
kişilere kesinlikle zarar verilmemiş, yerel halka Türk 
Milletinin merhametli eli uzatılmış ve kurulan tüm 
kumpaslara rağmen dimdik ayakta olan şanlı Türk 
Ordusunun gücü tüm dünyaya bir kez daha gösteril-
miştir.

Bu vesile ile; Afrin Harekatında bu vatan için can-
larını feda eden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, 
şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuv-
vetleri ve yüce Türk Milleti’ne başsağlığı ve sabır, 
yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifa-
lar diliyor, harekatın planlanması ve gerçekleştiril-
mesinde katkısı olanlara şükranlarımızı sunuyoruz.

Herkes tarafından bilinmelidir ki; Türk Silahlı Kuv-
vetleri, daha nice şehitler verse de yüce Türk Mil-
letinin ve Vatanının birlik ve bütünlüğünü koruma 
azim ve kararlılığındadır.

Ne Mutlu Türküm Diyene!

SELAM OLSUN MUSTAFA KEMAL’İN ASKERLERİNE
(Kurulan Tüm Kumpaslara Karşın ATATÜRK’ün Ordusu Dimdik Ayakta)

TESSAM*

*TESUD Stratejik Araştırmalar Merkezi
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Bu yazıda amacımız, sadece tarihi bilgiyi aktar-
mak değil bu savaşta can veren şehitlerimiz nezdin-
de, biz rahat edelim diye canlarını feda eden tüm şe-
hit ve gazilerimizi, yetimleri, geride acılar içinde ka-
lanları anmak ve ders çıkarmaktır. Bu savaş mede-
niyete ve Türk Milleti’ne ne kazandırmıştır onu gö-
rebilmek, gösterebilmektir. Savaş şartlarında Meh-
metçiğin ve Atatürk’ün şahsında ortaya çıkan Türk 
kimliğinin özelliklerine sahip çıkmak, o kimliğin 
peşinden gitmektir. Burada ifade edilen Türk kim-
liği; Atatürk’ün de ifade ettiği gibi; belli bir ırka ve 
dine işaret etmeksizin “Türkiye Cumhuriyetini kuran 
Türkiye halkı,(dır) Türk Milletidir.” 

Tarih, bir milletin birlik ve beraberliği için ortak 
değerdir. Elbette savaşlar insanlık tarihinde, acıların 
ve üzüntülerin yaşandığı istenmeyen olaylardır. Ne 
var ki Kurtuluş Savaşı gibi Çanakkale Savaşı da bi-
zim bugün varlık nedenimiz olan iki onurlu savaşı-
mızdır ve bu savaşlar; gururla sahip çıkacağımız, sa-
hip çıkmamız gereken değerlerdir.

Birinci Dünya Savaşı içinde yer alan Çanakka-
le Cephesi, İtilaf güçlerinin İstanbul’u ele geçire-
rek Osmanlıyı savaş dışı bırakmak, Rusya’ya yar-
dım göndermek, Balkan devletlerini kendi tarafı-
na çekmek ve savaşı kısa sürede sonlandırmak için 
açtığı bir cephedir. 3 Kasım 1914-18 Mart 1915 ta-
rihleri arasında Çanakkale Boğazı’nda yaşanan de-
niz savaşlarıyla, Gelibolu yarımadasında 25 Nisan 
1915’ten son İtilaf askerinin adayı terk ettiği 9 Ocak 
1916 tarihine kadar yapılan kara savaşlarıdır. Türk 
tarihinin en şerefli sayfalarını dolduran birer zafer 
destanıdır. Öz yurdunu korumak için şahlanan yaralı 
bir ulusun dirilişinin, o dönemde sayı ve maddi açı-
lardan üstünlüğü tartışılmaz olan düşmanlarını yen-
diği, onları felce uğratarak Çanakkale’den geçit ver-
mediği bir savaştır.1 

Çanakkale Savaşı’nda da nice yiğitler hikâyesi ya-
zılamadan canlarını vermiş, nice yiğitlerin hikaye-
leri de bu savaşa can vermiştir. Kendilerini medeni 
dünya olarak gören sömürgeci devletlerin ihtiraslı ve 
saldırgan kararları, nice canların kıyımına yol açar-
ken, o medeni denilen dünyaya mertçe savaşmayı, 
insanlığı, merhameti öğretmiştir Türk Askeri.

Bu savaş, Yarbay Hüseyin Avni’den 57. Alay’ın 
isimsiz kahramanlarına, Nusret’in komutanı Yüz-

başı İsmail Hakkı Bey’den, 275 kilo top mermisini 
sırtlayan Edremit Havranlı Seyit Onbaşı’ya, Ezineli 
Yahya Çavuş’tan, Şileli Selim Çavuş’a, ailesini Bal-
kan Savaşı’nda kaybedip askerin yanına sığınan 14 
yaşındaki bombacı Ali Reşat’a kadar binlerce kah-
ramanın hikâyesinin yazıldığı bir destan olmuştur. 2

Savaş boyunca cephede subay ve er olarak toplam-
da 57 bin 84 şehit verilmiş, bu sayı yaralı ve hasta-
lıktan ölenler dahil edildiğinde 75 bin 830’u bulmuş-
tur.3 Ancak bazı kaynaklar 250.000 olduğunu belirt-
mektedir. Elbette şehitlerimizi sayılarla ifade etmek 
çok anlamsızdır. Çünkü SADECE BİR CAN, BİR 
ANNENİN BÜTÜN DÜNYASIDIR. Bu noktada 
devletin varlık nedeni olan milletini savaşa sürükle-
meden problemleri barışa dayalı olarak çözmelerinin 
değeri paha biçilmezdir. 

Bu savaşta ülke çok yetişmiş insanını kaybetmiş-
tir. Çünkü Birinci Dünya Savaşı, topyekün bir savaş-
tır. Savaşın etkilerini sadece cephedekiler değil tüm 
halk yaşamıştır.

Çanakkale’de Türk Ordusunun karşısında İtilaf 
kuvvetlerinin askerleri yani tam anlamıyla tüm dün-
ya vardır. İngiliz bayrağı altında İngilizler, İrlan-
dalılar, İskoçlar, Kanadalılar, kısa adı Anzac olan 
Avustralyalılar, Yeni Zelandalı ve Yeni Zelanda yer-
lisi Maoriler, Hindistan’dan gelen Sihler, Hindular, 
Nepal’den gelen Gurkalar, Yahudiler, Fransız bayra-
ğı altında Fransızlar, Kuzey Afrika Müslümanların-
dan Sudanlı, Senegalli, Faslı, Gambiyalılar, Tunus 
ve Cezayirliler; cephe gerisinde ise Yunanlılar, Mı-
sırlılar, Ruslar vardı. 4

Osmanlı ordusu ise o zaman Osmanlı toraklarında 
yaşayan Müslüman ve Gayrimüslimlerden oluşmuş-
tur. Yine bu savaşta Çanakkale’deki 5. Ordu’nun ba-
şında Alman General Liman Von Sanders olmak üze-
re yüzlerce Alman, Osmanlı ordusunda görev almış-
tı. Savaşın sonuna doğru Alman subay sayısının dört 
yüze ulaştığı belirtilmiştir.

Alman subaylar aslında daha önceden de Osmanlı 
ordusunda danışmanlık yapmaya başlamışlardır. Ça-
nakkale öncesinde yaşanan Balkan bozgunu netice-
sinde, milletin ordusuna ve ordunun kendine güveni 
azalmıştır. Sonuçta ordunun ıslah edilmesi için Al-
man subaylarından medet umulmuş, Almanya’dan 
subaylar getirilmiş ve onlara görevler verilmiştir. Al-

ÇANAKKALE ZAFERİ NEDEN ÖNEMLİDİR?
Dr.Gülhan SEYHUN*
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manlar Çanakkale’de teknik anlamda orduya destek 
olmuşlardır. Ancak Liman Von Sanders’in de ken-
di hatıralarında dürüstlükle itiraf edip kaleme aldı-
ğı gibi yanlış kararları yüzünden çok kayıplar veril-
miştir.

Liman Von Sanders, öncelikle Türk askerini tanı-
mamaktadır. Araziyi bilmemektedir. Türk komutan-
lar, Çanakkale’ye düşman donanmasının Sebdülba-
hir ve Kabatepe’den çıkacağını düşünürken, Liman 
Paşa, düşmanın Saroz Körfezinin uç kısmından, Bo-
layır civarından çıkacağını düşünmüş, bütün savaş 
planlarını bu yanlış öngörüsü üzerine yapmıştır.

Türk komutanların düşmanı mümkün olduğu ka-
dar kıyıda karşılama planına karşı, kuvvetleri mer-
kezde toplayıp nereye çıkarma olursa oraya yönlen-
dirme stratejisi izlemiştir. Bu plana bağlı olarak Türk 
komutanların kıyılara yerleştirdiği kuvvetleri geri al-
mıştır. Bu da hem düşmana müdahalede geç kalın-
masına yol açmış hem de düşmanın kıyılarda tutun-
masına neden olmuştur. Örneğin yarımadanın en gü-
neyindeki Sebdülbahir’de sadece bir tümen bırakıl-
mıştır. Bu nedenle düşman her çıktığı noktada rahat-
ça tutunma şansı bulmuştur. 25 Nisan’da düşmanın 
ilk çıkartma yaptığı gün Bigalı’da bulunan Atatürk, 
düşmanın çıkarma yaptığını saat 07.00’da haber al-
mış, kendi inisiyatifiyle hareket ederek ancak oraya 
saat 09.45’te varabilmiş, neredeyse üç saat sonra mü-
dahale edebilmiştir. 5

Çanakkale Deniz Zaferi’ni kazandıran en önem-
li faktör, nasıl Nusret mayın gemisi ile mayınların 
boğaza yerleştirilmesi ise, kara direnişini de zaferle 
sonuçlandıran, kararlarını hayata geçirme konusun-
da son derecede başarılı olan Atatürk’ün, doğru za-
manda ve doğru yerde olmasıyla, bu vatan toprakla-
rı uğruna Mehmetçiklerin cesaretle ölüme gitmele-
ri olmuştur.

Atatürk, Birinci Dünya Savaşı başladığında yar-
bay rütbesiyle Sofya’da askeri ateşedir. Görevi de-
vam ederken ısrarla yurda dönüp yurt savunmasın-
da görev almak istemiş ve üst üste İstanbul’a iletti-
ği talepler üzerine, adeta zorlayarak görev almıştır. 
Çanakkale’de yeni kurulmakta olan 19. Tümen Ko-
mutanı olarak görevlendirilmiştir. Bu tümen, İhtiyat 
tümenidir. O, bu tümeni çok kısa bir zamanda savaşa 
hazır hale getirmiş, çok iyi bir şekilde sevk ve idare 
ederek, bağlı bulunduğu komutanlığın başında bulu-
nan Alman general Liman Von Sanders’in kararları-

na, isabetli bir şekilde karşı çıkmıştır.
Atatürk’ün bu savaştaki başarısı, savunma konu-

sunda tertiplenmesi, çıkartma yapılacak bölgeler ko-
nusundaki öngörüsü, tesadüf muharebelerindeki an-
lık, doğru ve tereddütsüz kararları ve emirleridir. 
Onun zaferleri itilaf güçlerinin yenilip Gelibolu’yu 
terk etmesinde köşe taşı etkisi yapmıştır. Ve en önem-
lisi bu savaşta Mehmetçik Mustafa Kemal’i, Musta-
fa Kemal de Mehmetçiği tanımıştır. Anafartalar kah-
ramanı olarak hem yurtta hem de dünyada tanınmış, 
Türk İstiklalinin kazanılması ve Cumhuriyetin kurul-
masına zemin hazırlanmıştır. 6

Çanakkale, silahla geçilememiştir ama ne yazık ki 
Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşı’nda yenik dü-
şen tarafta olduğu için düşman, elini kolunu sallaya-
rak İstanbul’u işgal etmiştir. Bu sonuç, askeri zafer-
lerin tek başına yeterli olmadığının, siyasi ve eko-
nomik zaferlerle ve eğitimle taçlandırılması gerek-
tiğininin en büyük delilidir. Diğer yandan Çanak-
kale Zaferi Türk ve Dünya tarihinde önemli sonuç-
lar doğurmuştur. Türk tarihi açısından baktığımız-
da Türk’ün tekrar dirilişi, Kurtuluş savaşının önsö-
zü olmuştur. Çanakkale öncesinde toplum Balkan-
lardaki toprakların kaybedilmesiyle büyük bir trav-
ma geçirmiştir. Buradaki Türk halkına yönelik yapı-
lan zulümler ve katliamlar sonucu, yüz binlerce Türk 
ahali varını yoğunu bırakarak, adeta sürüne sürüne, 
eriye eriye Rumeli’den Anadolu’ya göç etmiş, çoğu 
yollarda can vermiştir. Sadece Bulgaristan’da 71 bin 
505 çocuğun yetim kaldığı belirtilmiştir. 7  İşte bu 
zafer büyük bir travma yaşayan Türk’ün güçlenerek 
ayağa kalktığı, var olduğunu tüm dünyaya haykırdı-
ğı zaferdir.

Çanakkale’nin tarih içindeki anlatımına bakıldı-
ğında; hikâyeleriyle, resimleriyle, mektupları ve şi-
irleriyle bu savaş, Türk’ü dünyaya tanıtan bir sa-
vaş olmuştur. Çanakkale öncesinde, kendisine has-
ta adam da denilen Türk imajı, Çanakkale Zaferi 
ile değiştirilmiştir. Türkler için cesur, fedakar, kor-
ku nedir bilmez gibi sıfatlar kullanılmaya başlanmış-
tır. Çanakkale’deki Türk askeri, medeniyete mertli-
ği, merhameti ve centilmence savaşmayı miras bı-
rakmıştır.

Dünya tarihi açısından baktığımızda yenilemez 
zannedilen dünyanın en güçlü donanması yenilmiş, 
Türkleri Anadolu’dan çıkarmanın zannedildiği gibi 

Dr.Gülhan SEYHUN*
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kolay olmayacağı gösterilmiş, Çarlık Rusyasının 
sonu olmuş, savaş uzamış, sömürge topraklarında ya-
şayan uluslarda bağımsızlık fikri doğmuştur.

Çanakkale Kurtuluş Savaşı’nın önsözü olmuştur. 
“Hiçbir zafer amaç değildir. Zafer ancak kendisin-
den daha büyük olan amacı elde etmek için gereken 
en belli araçtır” demiştir Atatürk. Çanakkale’de sava-
şıp hayatta kalabilen birçok komutan, başta Atatürk 
olmak üzere, Fevzi Çakmak, Kazım Karabekir, Ca-
fer Tayyar, Fahreddin Altay, Selahaddin Adil, Refet 
Bele, İzzettin Çalışlar, Şükrü Naili Gökberk 8  gibi su-
baylar buradan kazandıkları tecrübe ve güvenle Kur-
tuluş Savaşı’na başlamışlardır. Çanakkale’den sağ 
olarak ayrılan askerler de Milli Mücadele’de şehit ar-
kadaşlarına karşı duydukları mahcubiyet ve minnet 
duygularıyla hareket etmişlerdir.

Milli Mücadele ve Cumhuriyet yolunda lider olan 
Atatürk, burada bu kadar güven veren bir şekilde 
tanınmasaydı, herhalde Milli Mücadele’de kendi-
sine daha az yardım ve destek bulabilirdi. Atatürk, 
1919’da Anadolu’ya geçtiğinde, Havza, Amasya, 
Erzurum, Sivas, Anakara’da hep “kahraman gibi” 
karşılanmıştır. Amasya’da halk tarafından “kırmı-
zı halıyla” karşılanan Atatürk’e Amasya Müftüsü, 
“Çanakkale’den sonra memleketi ikinci defa kurtar-
maya geldiniz…” diye iltifat etmiştir.9  Türk milleti 
Çanakkale ile kötü talihini yenmek için liderine ka-
vuşmuştur.

Çanakkale Savaşı, Kurtuluş Savaşı, Atatürk, şe-
hitlerimiz, gazilerimiz ve onların acılı aileleri bizim 
varlık sebebimizdir. Birlik ve beraberliğimizin, tari-
himizin ortak değerleridir. Kendimize güvenmeyip 
zaferleri başkalarına veya hurafelere mal etmeye ça-
lışırsak, bugünümüz ve geleceğimiz için de güveni-
mizi kaybederiz. Mücadele ruhumuz yok olur, biz bir 
şey yapamayız, bizden bir şey olmaz, bizi kim kurta-
racak fikri gelişmeye başlar. Bağımsızlık ruhu zayıf-
lar. Sömürülmeye hazır hale geliriz.

Türk Milleti Çanakkale’yi daha çok okudukça, 
daha çok öğrendikçe, atalarıyla gurur duyup, kendi-
ne güveni artacak, bu vatanın kolay kazanılmadığını 
görecek ve sahip çıkma konusunda kendinde güç bu-
lacaktır. ÇANAKKALE’DE BAŞARDIK YİNE BA-
ŞARIRIZ diyecektir.

Sön söz olarak; Türk askeri Çanakkale’de oldu-
ğu gibi her zaman ve her koşulda vatanı için gözü-

nü budaktan sakınmamıştır, sakınmayacaktır. Ancak 
önemli olan onları cepheye sürmeden problemlerin 
çözülmesidir. Bu cumhuriyeti ve vatanı bize emanet 
eden başta Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK olmak 
üzere tüm komutanlarımızı, tüm şehit ve gazilerimi-
zi ve onların acılı ailelerini rahmet, saygı ve minnet-
le anıyoruz.

 1 Turhan Olcaytu, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin Tarih-
teki ve Ulusal yaşantımızdaki Yeri, 18 Mart 2018,  https://
www.alaturkaonline.com/18-mart-canakkale-zaferi-
tarihteki-ulusal-yasantimizdaki-yeri/ (Erişim Tarihi 2 Mart 
2018).

2 Ulvi Keser, Milli Mücadele’nin Önsözü Çanakkale, 
(Erişim Tarihi:  10 Mart 2018). http://www.anamurun-
sesi.com/YANSAYFA/koseyazilari/milli-mucadelenin-
onsozu-canakkale-ulvi-keser.htm, 

3 Ali Güler, Çanakkale Zaferi, http://publicdebate.
nl/wp-content/uploads/2015/03/Ali-G%C3%BCler-
%C3%87anakkale.pdf, (Erişim Tarihi:  10 Mart 2018).

4 Vahdettin Engin, Muzaffer Albayrak, Tarihin Akışını 
Değiştiren Savaş, Çanakkale 1915, T.C. Kültür ve Turizm 
Bakanlığı yay., Birinci Baskı, İstanbul 2016, s. 206.

 5 Sinan Meydan, Cemil Koçak Yarbay Mustafa Dediğin 
Mustafa Kemal mi?, 17 Aralık 2017, https://odatv.com/
cemil-kocak-yarbay-mustafa-dedigin-mustafa-kemal-
mi-1712101200.html.  (Erişim Tarihi:  10 Mart 2018).

6 Mehmet Yetişgen, Çanakkale Savaşları: Nedenleri, So-
rumlusu ve Önemine Dair Yaklaşımlar, Çanakkale Araştır-
maları Türk Yıllığı Yıl: 13, Bahar 2015, Sayı: 18, ss. 1-35, 
100. Yıl, s. 16.

7 Ahmet Halaçoglu; Balkan Savaslarında Anadolu’ya 
Yönelik Göçler ve Sonuçları, Osmanlı Ansiklopedisi Top-
lum (4), Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 1999, s. 671-672.

8 Vahdettin Engin, Muzaffer Albayrak, Tarihin Akışını 
Değiştiren Savaş, Çanakkale 1915, T.C. Kültür ve Turizm 
Bakanlığı yay., Birinci Baskı, İstanbul 2016, s. 205.

 9 Sinan Meydan, Cemil Koçak Yarbay Mustafa Dediğin 
Mustafa Kemal mi?, 17 Aralık 2017, https://odatv.com/
cemil-kocak-yarbay-mustafa-dedigin-mustafa-kemal-
mi-1712101200.html, (Erişim Tarihi:  10 Mart 2018).

*Em. Alb.
Öğretim Görevlisi
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ÇANAKKALE DENİZ ZAFERİNİN EFSANE GEMİSİ
NUSRET MAYIN GEMİSİ



Zeytin Dalı Harekatı kapsamında sınır hattında gö-

rev alan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)’nin kadın su-

bayları da operasyona destek veriyor.

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Mehmetçik 

Afrin’e doğru ilerleyişini sürdürürken, sınır hattın-

daki birliklerde görevlendirilen kadın subaylar da 

harekatta aktif görev alıyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, 20 Ocak’tan bu yana 

sürdürdüğü harekata katılan bazı birliklerde kadın 

askerler de görev yapıyor. Bir kısmı daha önce Fırat 

Kalkanı harekatına da katılan kadın subaylar, Zey-

tin Dalı Harekatı’na katılan birliklerin adeta eli aya-

ğı oluyor.

Harekatın başından itibaren komando ve zırhlı bir-

liklerin ilerleyişine destek amaçlı sınır hattı boyun-

ca konuşlandırılan obüs bataryasında görevli Topçu 

Yüzbaşı Dilek Aygün de terör örgütleri YPG/PKK-

DEAŞ’a yönelik operasyonlarda görev alan subay-

lardan biri.

Aygün, Fırtına obüslerinin harekatta çok önemli 

bir yer tuttuğunu söyledi.

“BU HAREKATTA GÖREV ALMAK BENİM 

İÇİN ÇOK ÖNEMLİ”

Yaklaşık 40 kilometre mesafedeki hedefleri nokta 

atışlarıyla imha edebildiklerini belirten Aygün, “Fır-

tına obüsleri hareket kabiliyetleri ve sıhhatli atışla-

rıyla muharebe sahasında çok büyük bir ateş destek 

vasıtasıdır. Atış kontrol sistemleri tamamen bilgisa-

yarla yapılan Fırtına obüsleri her türlü hava şartın-

da görev yapabiliyor. Bu da operasyon birliklerinin 

harekat kabiliyetini ve arkalarında hissettiği güç ve 

güven unsurunu artırıyor. Harekatta görev almak be-

nim için çok önemli.” diye konuştu.

“KARA FATMALARIN, NENE HATUNLARIN 

TORUNLARIYIZ”

Harekatta bakım takım komutanı olarak görevli 

Bakım Üsteğmen Ceren Özçelik ise Fırtına obüsle-

rinin onarım faaliyetlerini gerçekleştiren ekipte yer 

alıyor.

Harekatta bulunmanın kendisi için onur olduğu-

nu ifade eden Özçelik, “Bakım kademesinde gö-

revliyim, obüslerin bakımından sorumluyum. Bizler 

Kara Fatmaların, Nene Hatunların torunlarıyız, va-

tan aşkı bize onlardan miras kaldı. Bu mesleği yap-

mak ve bu harekata katılmak benim için bir onur.” 

ifadelerini kullandı.
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AFRİN HAREKATI’NIN KADIN SUBAYLARI
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“GURUR VERİCİ BİR GÖREV”

Birliğinde mühimmat ve malzeme akışından so-
rumlu İkmal Üsteğmen Çiğdem Yüksel de bütün zor-
lukların üstesinden gelebilecek güç ve kararlılığa sa-
hip olduklarını dile getirdi.

Kadın subayların verilen görevleri büyük bir titiz-
likle yerine getirdiğini vurgulayan Yüksel, “Gurur 
verici bir görev, verilen emirleri en hızlı şekilde yeri-
ne getiriyoruz.” dedi.

Bakım Üsteğmen Gülru Gizem Atabey ise bakım 
bölük komutanı olarak görev yaptığını, emrindeki 
teknisyenlerle harekata katılan askeri araçların ba-
kımlarını gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Türkiye Emekli Subaylar Derneği olarak, ülke-
mizin birlik ve bütünlüğü için erkek arkadaşlarıy-
la omuz omuza savaşan Mustafa Kemal’in Askerleri 
kadın subaylarımızla gurur duyuyor ve başarılarının 
devamını diliyoruz.
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“Geçmişini bilemeyenler, geleceğini kuramazlar-
mış” diye özlü bir deyiş vardır.  Bir değerlendirme-
ye göre bu güne kadar TSK’de görev yapan Subay-
ların  %50’sine yakını ve Astsubayların da bir kıs-
mı Erzincan’daki Askeri       Okullarda okumuş-
tur.”     

Eskiden beri “Asker Şehri” olarak bilinen 
Erzincan’ın  önemli bir özelliği de; yurdumuzda as-
keri öğrenci yetiştiren “Orta Okul, Lise  ve Harp 
Okulu” gibi her seviyede askeri okulun kurulduğu 
ender şehirlerden biri olmasıdır.

1-ERZİNCAN ASKERİ ORTAOKULU

   19’ncu asrın sonlarında, Osmanlı İmparator-
luğunda kumandan yetiştiren Mektebi Şahane-i 
Harbiye’nin öğrenci ihtiyacını bölgesel kaynaklar-
dan karşılamak amacıyla; Padişah iradesiyle 1884 yı-
lında  Vilayet-i Erzincan’da,  beş sınıflı bir   “Mek-
tebi Askeriye-i Rüştiye/ Askeri Ortaokul” açıldı. 
Böylece aslında çok sıcak kanlı olarak bilinen Erzin-
canlıların  “minik askeri öğrencileri” bağrına bas-
ma “milâdı” da başlamış  oldu.  

Şehrin merkezinde, hükümet konağı yakınında yer 
alan bu okulun ilk binasının en ilginç özelliği; yanı 
başında yükselen “dört katlı ahşap, zarif saat ku-
lesi” idi. Zarif olduğu kadar bezeme işçiliğinin de en 
güzel örneklerini yansıtan bu ahşap kule yalnız oku-
lun değil,  tüm şehrin de sembolü haline gelmişti. 

Çünkü; bu kule; şehirde bulu-
nan insanların sadece günlük 
yaşantılarına ait zaman dilim-
lerini belirlemekle kalmamış; 
adeta, kolundaki saat, kula-
ğındaki nağmeli ses ve yön 
tarifinde kullanılan bir nokta-
yı esas (nirengi) olmuştu.”  

Cumhuriyetin ilk yılla-
rında; “Askeri Ortaokul” yerine “Süel Rüştiye ” 
ya da “Süel Ortaokul”  ifadesi de kullanılmıştır. 
(Sü:Asker / Süel:Askerî)  demektir.

2-ERZİNCAN HARBİYESİ
 Osmanlı İmparatorluğu hudutları içinde “kuman-

dan zabit” yetiştiren  “Mekteb-i Harbiye”nin  sa-
dece  İstanbul’da, 1nci Ordu merkezinde  bulunma-
sının ortaya çıkardığı yetersizlikler dikkate  alınınca, 
her  Ordu Merkezinde   de birer  “Taşra  Harbiyesi”  

açılmasına  karar 
verilir. Bu amaçla 
kısa aralıklarla;  2 
nci Ordu - Edirne 
Harbiyesi, 3 ncü 
Ordu - Manastır 
Harbiyesi, 4 ncü 
Ordu - Erzincan 
Harbiyesi, 5 nci 
Ordu - Şam Har-

biyesi  ve     6 ncı Ordu - Bağdat Harbiyesi açı-
lır. Bu cümleden olmak üzere  açılan “Erzincan Har-
biyesi”  de 1905  yılında  eğitim- öğretime başla-
mış olur.  1891 yılında Müşir Zeki Paşa tarafından 
Erzincan’ın kuzeyinde “Kurutelek Köyü”  civarın-
da 4’ncü Ordu Karargahı olarak inşa ettirilen Hami-
diye Kışlası kısa sürede boşaltılıp gerekli düzenle-
meler yapıldıktan sonra yeni açılan bu okula  tahsis 
edilir.               

Padişah Abdülhamid’in adından dolayı halk ara-
sında yıllarca “Hamidiye Kışlası” olarak bilinen 
kışla bundan sonra  “Harbiye Kışlası” olarak anıl-
maya başlar.          

UNUTMAYALIM!..  UNUTTURMAYALIM!..
ERZİNCAN’DA ASKERİ OKULLAR

Mustafa BAŞEL*

 ERZİNCAN ASKERİ ORTA OKULU  -1884

ERZİNCAN HARBİYESİ  -1905
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Ömrü sadece üç yıl süren okul,  ilk mezunlarını 
1908’de iki dönem halinde  (17+23=40 kişi olarak)  
verir.     

Aynı yıl, II. Meşrutiyetin ilanı ve Padişah 
Abdülhamit’in azlinden sonra  diğer taşra Harbiyele-
riyle birlikte İstanbul  Harbiyesi ile tevhidine /birleş-
tirilmesine karar verilerek okul  kapatılır.    

3-ERZİNCAN ASKERİ LİSESİ                                              
1914 (1330) yılında mevcut ortaokula bir lise bö-

lümü eklenerek Erzincan’da “Askeri Lise” yani 
“Mektebi  İdadi-i Askeriye” de açılır. Öğretimini 
tam 13 yıl başa-
rıyla sürdüren lise 
1927 yılında bi-
linmeyen bir ne-
denle lağvedilin-
ce tüm öğrenci-
leri Kuleli Askeri 
Lisesine gönderi-
lir.   
Harbiye’den sonra 1927 yılında Askeri Lise de lağ-
vedilince,  Erzincan’da  askeri  okul olarak   öğretime 
devam  edebilen  bir tek  “Ortaokul”  kalır.  

4-BÜYÜK DEPREMİN ETKİLERİ
  27 Aralık  1939…Saat; 01.57… 

Merkez üssü Erzincan olan 7.9 Rich-
ter şiddetinde ‘büyük bir deprem’ meydana                                                                                
gelir. Etkileri; 200 km. x 400 km.lik bir alana yayılır. 
O yıl yaşanan kara kış daha da kararır. Adeta “küçük 
bir kıyamet” yaşanır oralarda. Çevre iller dahil tam 
117 bin  ev yıkılır, 33 bin can kaybından başka, 103 
bin yaralı  vardır. Binlerce insanı hayattan  koparan 
deprem, kalan son askeri okulu da Erzincan’ın bağ-

rından koparır, kapanmasına sebep olur. (7.9 Richter 
büyüklüğündeki bu deprem; 20 yy. yeryüzü felaket-
leri sıralamasında 15. sırada yer almıştır. 

Tabi ki, okul binası da  depremden nasibini alır, yı-
kılır. Enkaz altında kalan 63 öğrenci hayatını kaybe-
der. Sağ kalan  öğrenciler ve öğretmenleri apar  topar 
“Konya Askeri  Ortaokuluna” nakledilir.                                 

5-YENİ KIŞLA - YENİ LİSE

  “Hamidiye” ya da “Harbiye” olarak bilinen ve 
ilgisizlikten kaderine terkedilen  “tarihi kışla” doğa 
koşullarına daha fazla direnemez, 1944 yılında tama-
men yıkılır. Çabuk biter gerekçesiyle, aynı temeller 
üzerine blok  blok  yapılması  planlanan fakat bir tür-
lü bitirilemeyen inşaat  ancak  1955’te , “ okul  bina-
sı olarak” kullanılacak duruma  getirilir. Klasik “E” 
nizamında olan binanın; Uzun kenarı 212  metre, kısa 
kenarları 91 metre, genişliği ise 18 metredir. Arazi 
yapısından dolayı; batıdaki blok 3 katlı, orta ve doğu 
bloklar ise 2 katlı olarak inşa edilmiştir.   

 Bu yeni kışlada ; “ Erzincan Askeri Ortaoku-
lu” ve “Erzincan Askeri Lisesi”  1.nci sınıflarıyla 
yeniden hayata geçirilir. Tarih, 29 Mayıs 1955’dir.  
Daha sonra 1956’da, 2’nci, 1957’de, 3’üncü sınıfla-
ra sivilden de öğrenci alınarak oluşturulan sınıflarla 
tam kadro olarak eğitim - öğretime devam edilmiştir. 
Hem ortaokul, hem lise  “1958 yılında ilk mezun-
larını” verir. “Ortaokulların bir merkezde toplan-
ma direktifi ” uyarınca; tüm askeri   orta okul  öğ-
rencileri, İstanbul’da “Taşları kesme mermer, har-
cı yumurta akı” olan tarihi “Selimiye Kışlasında”   
yeni açılan “Selimiye Askeri Ortaokulu’na”  nakle-
dilir.  Bu arada 1960/61 ders yılında kapatılan “Bur-

ERZİNCAN ASKERİ LİSESİ  -1914  

BÜYÜK ERZİNCAN DEPREMİ  -1939     

(YENİ)  ERZİNCAN ASKERİ LİSESİ  -1955
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sa Askeri Lisesi” öğrencileri de  “Kuleli Askeri Li-
sesine” ve “Erzincan Askeri Lisesine” gönderilir.

Bu dönemdeki OKUL KOMUTANLARI;                                                 

1956-59 KUR. ALB. İSMET BARLAS  

1959- 60 KUR. ALB. SÜLEYMAN AŞUROĞU

1960-61 KUR. ALB. AHMET ALPAY

1961-64 KUR. ALB. CEMİL ALTAN

1964-65 KUR. ALB. BAHADIR KILIÇ

1965-66 P.KD. ALB. MUSTAFA ERPINAR

 
   ***  
  Benim de 1961-64 yılları arasında okuduğum  bu 

güzide öğretim kurumu, tam “10 yıllık  başarılar-
la dolu bir eğitim  ve öğretim  döneminden sonra”   
ne yazık ki 1966’da KAPANMIŞTIR!..   

 

NOT:   Askeri Lisenin “lağvedilmesinden” sonra 
boşalan okul binası; yaklaşık bir yıl süren tadilattan 
sonra 11 Ekim 1967’de  Erzurum’dan intikal eden 
“3. Ordu Komutanlığına ” tahsis  edilmiş olup  ha-
len “Ordu Karargâhı” olarak kullanılmaktadır.

***

BİLİNDİĞİ GİBİ; BİLGİ KUVVETTİR!. 

BU BİLGİNİN TEMELİNİ OLUŞTURAN 
KÜLTÜR; ANCAK KÖKLÜ VE İLKELİ 

KURUMLARDA ELDE EDİLEBİLİR.               

BAŞKOMUTAN  ATATÜRK’ÜN 

İŞARET ETTİĞİ GİBİ;  

“BİR ORDUNUN KUDRETİ, 

SUBAY VE KOMUTA HEYETİNİN 

KIYMETİYLE  ÖLÇÜLÜR!.”  

ÖYLEYSE, PAROLAMIZ;

“ GÜÇLÜ ORDU GÜÇLÜ TÜRKİYEDİR!..”

DİPNOT: “TSK. MENSUPLARININ EN BE-
LİRGİN ÖZELLİKLERİNDEN BİRİ DE, AHDE 
VEFA DUYGUSUDUR.” 

BU GÜZİDE OKULLARDA; OKUYAN, ME-
ZUN  OLAN, GÖREV YAPAN VE NE ŞEKİLDE 
OLURSA OLSUN EMEĞİ GEÇEN EBEDİYETE 
GÖÇEN VEYA HALEN YAŞAYAN HERKESE 

MİNNET VE SAYGILAR…

Kaynakça:

1.Eski Erzincan’da Tarihi Kışla ve Askeri Yapılar/ 

Em. Org. İsmail Hakkı Akansel

2.Kaybolan Şehir Eski Erzincan’dan Fotoğraflarla 

Anılar/Erzincan Valiliği-1999

3-“Erzincan değil  Ezercan,  Deprem Şehri Erzincan”/

Em. Alb. Mustafa Başel-1992

 4899- M .BAŞEL  DİPLOMA ALIRKEN ...
VE,  HÜZÜNLÜ BİR VEDA TÖRENİ!..

     “OKULLAR ARASINDA, EN ZİRVEDEYDİ ADI, TAM 
BİR EFSANEYDİ HEP ÖYLE KALDI.
    O, BELKİ KAPANDI AMA, “TÜRKİYEMİN ŞANLI 
TARİHİNDE EN SEÇKİN YERİ  ALDI!.”
                                            Mustafa BAŞEL/1966 
 

Em. Alb.
TESUD Çankaya Şube Üyesi
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“EAL”

ERZİNCAN ASKERÎ LİSESİ

“ANA KUCAĞI”

Çok küçük yaşta geldim Erzincan’a,

Sımsıcak kucağını sen açtın bana.

Çocukluk çağımı pek yaşamasam da;

“Çakı gibi askerliği” sende öğrendim!..

İnsanlık tarihini,Everest dağını,

Enerjiyle maddenin hassas bağını,

Gezmeden de dünyanın dört bucağını;

“Bilgi kuvvet demeyi” sende öğrendim!..

Ömür denen şu “iki kapılı handa”,

İkisinden de geçmeye razı olsam da,

“Ölmek ve kalmak” gibi zorlu sınavda;

“Vatan için ölmeyi” sende öğrendim!..

Seçmedim kavgamda;ne sağı,ne solu,

“Tek bayrak,tek vatan,yolum;Atatürk yolu”.

Damarlarım;muhtaç olduğum güçle dolu;

“Ne Mutlu Türküm!. ”demeyi sende öğrendim!.

EAL. VI/1/4899 - Mustafa BAŞEL - 1964
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TESUD GENEL MERKEZ ETKİNLİKLERİ
TESUD Basın Yayın 
Başkanlığı

28 Şubat Kumpas Davası ile ilgili Basın Açıklaması Yapılmıştır.

28 Şubat Kumpas Davası ile ilgili olarak 06 Ocak 
2018 Cumartesi günü 11.00’da Türkiye Emekli Su-
baylar Derneği Genel Merkezi 3. Kat Toplantı Salo-
nunda basın açıklaması yapılmıştır.

Sahil Güvenlik Komutanlığını ziyaret

TESUD Genel Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyele-
ri tarafından 1 Mart 2018 tarihinde Sahil Güvenlik 
Komutanı Tuğamiral Bülent OLCAY makamında zi-
yaret edilmiştir.

Adalet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Ser-
pil GÜLEÇYÜZ,  Kadın Kolları Genel Başkanı Sayın 
Zübeyde YILDIRIM ve Ankara İl Başkanı Sayın 
Bektaş ACAR  1 Mart 2018 tarihinde TESUD Genel 
Merkezini ziyaret etmişlerdir.

İyi Parti Kurucular Kurulu Üyeleri ve STK’’lardan 
sorumlu yöneticilerden oluşan heyet 08 Mart 2018 
tarihinde TESUD Genel Merkezini ziyaret etmişler-
dir.

TESUD’u Ziyaret
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Kahraman Askerlerimizin yanındayız

Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD) Ko-
ordinatörlüğünde; Çankaya Belediyesi, Mamak Be-
lediyesi ve 83’lüler Sosyal Yardımlaşma Dayanış-
ma Derneğinden temin edilen atkı, bere, çorap, el-
diven vb. malzemeler Bolu 2. Dağ Komando Tu-
gayı  ve Kayseri 1.Hava İndirme Piyade Komando 
Tugayı’na gönderilmek üzere; 09 Mart 2018 tarihin-
de, 4.Kolordu K.lığı yetkililerine teslim edilmiştir.

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) 
Genel Başkanı Sayın Hamza DÜRGEN  ve yönetim 
kurulu üyeleri 20 Şubat 2018 tarihinde TESUD Ge-
nel Merkezini ziyaret etmişlerdir.

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

07 Ocak 2018 Pazar günü Kızılcahamam Emekli-
dede Tepe bölgesinde,

21 Ocak 2018 Pazar günü Kızılcahamam İğdir 
Dutözü bölgesinde,

28 Ocak 2018 Pazar günü Aydost Yaylasında,
04 Şubat 2018 Pazar günü Kiraz Yaylası Yangın 

Kulesi bölgesinde,
11 Şubat 2018 Pazar günü Çamlıdere Aluç Dağı bölgesinde,
18 Şubat 2018 Pazar günü Meşeler, Alakoç ve Yünlü Yaylasında,
04 Mart 2018 Pazar günü Çamkoru Yaylasında,
11 Mart 2018 Pazar günü Sorgun Göleti’nde,
25 Mart 2018 Pazar günü Sey Hamamı Köyü bölgesinde doğa yürüyüşü yapılmıştır.
Ayrıca; Sarıkamış Harekatının 103. yıldönümü anısına 10 -15 Ocak 2018 tarihleri arasında Kars - Sarıka-

mış bölgesinde, Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103. yıldönümü ve Şehitler Günü anısına 18 Mart 2018 Pazar 
günü Kızılcahamam Soğuksu Milli Parkı’nda doğa yürüyüşleri gerçekleştirilmiştir.

Doğa Yürüyüşleri Yapılmıştır.
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Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD)’nin tanıtımını yapmak, üyelerimizin ve kumpas davaları ile il-
gili kitap yazan meslektaşlarımızın bizzat halkla temas ederek kitaplarını imzalamalarını sağlamak maksa-
dıyla 16-25 Şubat 2018 tarihleri arasında 12. Ankara Kitap Fuarına iştirak edilmiştir.

Fuar süresince 43 yazarımız TESUD standında kitaplarını imzalamış, ayrıca güncel konularda 5 konfe-
rans düzenlenmiştir.

TESUD standı fuarda büyük ilgi çekmiş, meslektaşlarımız ve halkımızın yanında, sivil toplum kuruluşları-
nın liderleri, gazeteciler ve siyasetçiler tarafından da  ziyaret edilmiştir. 

7 Nisan 2018 Cumartesi günü Türkiye Emek-
li Subaylar Derneği Genel Merkezi 3. Kat Toplan-
tı Salonunda Em. Kora. Atilla KEZEK tarafından 
“Ortadoğu’daki Son Gelişmeler ve Türkiye” konu-
lu söyleşi yapılmış ve söyleşi sonunda yeni çıkan ki-
tabı için imza etkinliği düzenlenmiştir.

12. Ankara Kitap Fuarı

Söyleşi ve Kitap İmza Etkinliği
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TESUD’un 34’üncü Kuruluş Yıldönümü

Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD)’nin 34’üncü Kuruluş Yıldönümü nedeniyle; 5 Nisan 2018 Per-

şembe günü Anıtkabir’de tören düzenlenmiş, bu kapsamda Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Mo-

zolesine ve 2’nci Cumhurbaşkanı İsmet İNÖNÜ’nün kabrine çelenk sunulmuştur.
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TESUD Çankaya Şubesi üyeleri 13 Mart 2018 ta-
rihinde FNSS Savunma Sistemleri A.Ş.’ni ziyaret et-
mişlerdir.

TESUD Çankaya Şubesi Türk Sanat Müziği 
Korosu’nun 2018 Bahar Konseri TSK ve  Ankara 
Özel Bakım Merkezinde yapılmış, burada kalan bü-
yüklerimize bir müzik ziyafeti verilmiştir. 

TESUD ŞUBE ETKİNLİKLERİ
TESUD Basın Yayın 
Başkanlığı

TESUD Çankaya Şube

Türk  Havacılık  ve  Uzay  Sanayii  A.Ş.  (TAİ)      
31 Ocak 2018 tarihinde üyelerimiz tarafından ziya-
ret edilmiştir.

15 Şubat 2018 tarihinde Em. Orgeneral Ergin SAY-
GUN TESUD Çankaya Şubesini ziyaret etmiştir.

TESUD Çayyolu  Şubesi tarafından açılan ingiliz-
ce konuşma  kulübünün ilk etap faaliyetleri  tamam-
lanmış, kursiyerlere katılım  belgeleri verilmiştir.

Çanakkale Deniz Zaferinin 103. yıldönümü ve Şe-
hitler Günü nedeniyle 18 Mart 2018 tarihinde Anma 
Etkinliği düzenlenmiştir.

TESUD Çayyolu Şube
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TESUD Rasimpaşa Şubesi tarafından, 24 Aralık 2017 tarihinde Kıbrıs’dan gelen mücahitlerin katılımı ile 
Kanlı Noel’in 54. Anma Günü etkinliği düzenlenmiştir.

TESUD Karşıyaka Şubesi tarafından başlatılan 
“Vatan size, Aileniz bize emanet” kampanyası başa-
rıyla devam etmektedir.  

TESUD Karşıyaka Şubesi tarafından  6 Şubat 
2018 tarihinde Em. Alb. Alican TÜRK ve Em. Alb. 
Mustafa ÖNSEL’in katılımı ile “28 Şubat- Bir İnti-
kam Davası, Türkiye Nereye Gidiyor?” konulu kon-
ferans verilmiştir.

TESUD  Rasimpaşa Şubesi ile Anadolu Aydın-
lar Ocağının 22 Ocak 2018 tarihinde  Caddebos-
tan Kültür Merkezinde müşterek olarak planladı-
ğı Panel’de; Em. Tümg Cumhur EVCİL “NATO”, 
Prof. Dr. Em. Alb İbrahim ÖZTEK “Strarejik Ortak-
larımız Bizi Aldatıyor mu?” konularında sunum yap-
mışlardır.

TESUD Rasimpaşa Şubesi,  bölgedeki  şehit aile-
lerini derneğe davet ederek yeni yıllarını kutlamış-
lardır.

TESUD Rasimpaşa Şube

TESUD Karşıyaka Şube



Birlik, Sayı : 219 • Ocak-Şubat-Mart 201820

 TESUD Şişli Şubesi tarafından 12-18 Mart 2018 
tarihleri arasında Beşiktaş Belediyesi Sergi Salo-
nunda karma resim sergisi düzenlenmiştir.26 Aralık 2017 tarihinde TESUD Şişli Şubesinde 

25. yıl kutlaması yapılmış ve astrolog Nurten CER-
TEL tarafından  2018 yılı astroloji ve burçlar hak-
kında bilgilendirme semineri verilmiştir.

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü 
kapsamında Kadifekale Hava Şehitliği ziyaret edil-
miş,  şehitlerimiz adına lokma döktürülmüştür.

Anma etkinliği kapsamında, Ege Üniversitesi öğ-
retim üyesi Prof. Dr. Mevlüt ÇELEBİ’nin sunduğu 
“Çanakkale Muharebeleri ve Atatürk” konulu kon-
ferans düzenlenmiştir.

TESUD Konak Şubesi tarafından, tüzüğümüzde 
yer alan Atatürk Gençliği yetiştirmek hedefine yöne-
lik olarak yürütülen karşılıksız öğrenim yardımı ve-
rilmesi faaliyetine bu yıl  2 öğrenci daha ilave edil-
miştir.

Bu kapsamda 24 Şubat 2018 tarihinde öğrencile-
rin de katılımı ile eğitim komisyonu toplantısı icra 
edilmiştir.

TESUD Şişli Şube

TESUD Konak Şube
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Em. Büyükelçi Sayın Onur ÖYMEN’in katılımı ile 
23 Mart 2018 tarihinde TESUD Konak Şubesinde 
“Dış Politikanın Dünü ve Bugünü” konulu bir kon-
ferans düzenlenmiştir.

TESUD Adana Şubesinde, Em. Alb. Ali MARAL-
CAN tarafından  19 Mart 2018 tarihinde “18 Mart 
Şehitler Günü” ile ilgili konferans verilmiştir.

TESUD Adana Şube

TESUD Bursa Şubesi tarafından 5 Mart 2018 Pa-
zartesi günü diğer Askeri Derneklerin Yönetim Ku-
rulu üyeleri ile birlikte Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı ziyaret edilmiştir.

TESUD  Marmaris  Şubesi  üyeleri tarafından,  16 - 20  Mart 2018 tarihleri arasında Girne Karaoğlanoğ-
lu Şehitliği ve KKTC’nin Kurucu Lideri Rauf DENKTAŞ’ın Anıt Mezarı ziyaret edilmiştir.

TESUD Gölcük Şubesi tarafından 14 Mart 2018 
tarihinde Em. Kora. Atilla KEZEK’in katılımı ile 
söyleşi ve kitap imza etkinliği yapılmıştır.

TESUD Bursa Şube

TESUD Marmaris Şube

TESUD Gölcük Şube
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CHP Tekirdağ İl Kadın Kolları tarafından “8 Mart 
Emekçi Kadınları Anma Haftası” dolayısıyla düzen-
lenen “Tarih Boyunca Türk Kadınının İtibar Müca-
delesi” konulu konferans, kadınların ve STK (Sivil 
Toplum Kuruluşları)’nın yoğun ilgisiyle karşılandı.

Söz konusu konferans, 28 Şubat Çarşamba günü, 
Belediye İş Merkezi Kent Konseyi Konferans 
Salonu’nda yapılmıştır. Konferansa; Tekirdağ Bü-
yük Şehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı 
Prof. Dr. Tamer Dodurga, CHP İl Başkanlığı Genel 
Sekreteri Sezai Tali, Tekirdağ Kent Konseyi Başkanı 
Dr. Ali Işıkgör, TEDAY Başkanı Şener Saygın, TE-
SUD Başkanı Em. Alb. Recep Yıldız, TEMAD Baş-
kanı İbrahim Keşan, CHP İl ve İlçe Kadın Kolla-
rı, ADD Kadın Kolları, ÇYDD Kadın Kolları, TE-
DAY (Tekirdağ Dayanışma ve Düşünce Topluluğu), 
TESUD (Türkiye Emekli Subaylar Derneği) ve TE-
MAD (Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği) üyele-
ri, Ev hanımları, “Anadolu Kaplanları”isimli klüp 
üyesi bazı gençler (misafir) katılmışlardır.

CHP Tekirdağ İl Kadın Kolları Başkanı Nurten 
Yontar açılış konuşmasında; “8 Mart dünyanın her 
yerinde kadının mücadele, özgürleşme, dayanışma, 
örgütlenme ve eşit yaşam hakkı için mücadele gün-
lerinin simgesidir. Ancak ülkemizde yaşayan kadın-
ların durumu biraz farklıdır. Önemli bir kısmına göre 
kadın olmak, ayrımcılıkla, şiddetle, acıyla, tacizle, 
tecavüzle ve ölümle iç içe yaşamak demektir” söz-
leriyle Türkiye’de birçok yerde kadına şiddetin hala 
meşru görüldüğünü ifade etmiştir.

İstanbul Rumeli Üniversitesi’nden Yrd.Doç.Süley-
man Özmen’in konuşmacı olarak katıldığı konferan-
sa davetliler yoğun ilgi göstermiştir. Diyebiliriz ki, 
Kent Konseyi’nin bu konferans salonu şimdiye ka-
dar hiç böyle hınca hınç dolmamıştır. Katılımcıların 
yüzde doksanını kadınlar oluşturmuştur.

CHP İl Başkanlığı Genel Sekreteri sözlerine “Bu 
konuşma, Analarımıza, Kızlarımıza ve Kız Kardeş-
lerimize İthaf Edilmiştir” diyerek başlayan ve konfe-
ransını akıcı ve ilgi uyandırıcı bir uslüple sunan Yrd.
Doç.Süleyman Özmen’e bu başarısından ötürü pla-

ket takdiminde bulundu.

Tekirdağ Büyük Şehir Belediyesi Genel Sekreter 
Yardımcısı, konfreransını başarıyla sunan Yrd.Doç.
Süleyman Özmen’e çiçek takdiminde bulundu.

YRD. DOÇ. DR. SÜLEYMAN ÖZMEN

1967 doğumlu olup, 1988 yılında Kara Harp 
Okulu’ndan Makine Mühendisliği denkliğiyle me-
zun oldu.1998 yılında “Avrasya’nın Kırılma Nokta-
sı, Kıbrıs” konulu yüksek lisans tezini, 2003 yılında 
“Orta Doğu’da Etnik, Dini Çatışmalar ve İsrail” ko-
nulu yüksek lisans tezini ve 2009 yılında “Bir Afgan 
Aydını Olan Mahmud Tarzi Han’ın Hatıraları Işığın-
da Afganistan Gerçeği” konulu doktora tezini savu-
narak doktor ünvanını almıştır.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin çeşitli kademelerin-
de yönetici, yurt içi ve yurtdışı çeşitli görevlerde uz-
man, danışman ve irtibat personeli olarak görev yap-
mıştır. Okan Üniversitesi’nde Öğretim Üyesi görev-
lerini yürütmüş olan Özmen, halihazırda İstanbul 
Rumeli Üniversitesi İktisadi İdari ve Sosyal Bilim-
ler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanlı-
ğı görevini yürütmektedir. Özmen evli ve üç çocuk 
babasıdır.

TÜRK KADINININ TARİH BOYUNCA İTİ-
BAR MÜCADELESİ

Kadın konusu aile, toplum, evren ve doğal olarak 
insanlık konusudur. Türk kadını da tarihsel gelişimi 
içerisinde gerek aile ve toplumsal hayatta, gerekse 
yönetimin en üst kademesinde erkek ile yan yana ve 
eşit statüde olduğu dönemler var iken tamamen sos-
yal hayattan dışlandığı, evin içinde kapalı bir haya-
ta mahkum edildiği, davranış biçimleri ve kıyafetinin 
bu kapalılık anlayışı ekseninde şekillendiği uzun dö-
nemler de yaşamıştır.

Türk kadının sosyalleşmesinin ve özgürleşmesi-
nin önünü öncü kadınlar açmıştır. Şüphesiz burada 
Mustafa Kemal Atatürk’ün rolü çok önemlidir. Bir 
çok Batı ülkesinde kadın haklarından bahsedilmiyor-
ken Atatürk 1934 senesinde; Türk kadınına sosyal ve 
siyasal hayatta bütün milletlerin üstünde yer vermiş 

“TARİH BOYUNCA TÜRK KADINININ İTİBAR MÜCADELESİ” 
KONULU KONFERANS

TESUD Tekirdağ Şubesi*
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ve “Çarşaf içinde, peçe altında ve kafes arkasındaki 
Türk kadınını artık geçmişte aramak lazım gelecek-
tir” demiştir.

ESKİ TÜRKLERDE KADIN

Hiçbir Türk Dili’nde cinsiyet ayrımı yoktur. Bazı 
dillerde (İspanyolca, Rusça gibi) fiil çekimlerinde 
Dişil ve Eril farkı vardır. Yani onların dillerinde bile 
kadın-erkek ayrımcılığı var demektir. Eski Türkler-
de “Ana Hakkı Tanrı Hakkı” olarak ifade ediliyordu. 
Fermanlarda, ”Hakan Buyuruyor ki” denmez, “Ha-
kan ve Hatun Buyuruyor ki” diye fermanlar başlar-
dı. Keza Toplantılarda ve Kabul Törenleri’nde Ha-
tun, Hakan’ın solunda otururdu.

Kadın dövmek maalesef Türklerin Arap kültürü 
ile tanışmasından sonra başlamış bir olaydır. Türk 
kültüründe, örfünde kadın her zaman el üstünde tu-
tulur. Cengiz Han’ın eşi için söylediği “Ben sizin 
Han’ınızım bu da benim Han’ım” sözüyle dilimize 
yerleşen “hanım” kelimesi bile bunu gösterir. Kadın 
evin hanıdır.

OSMANLI’DA KADIN

Ne zaman ki Yavuz Sultan Selim Han Hilafet’i ge-
tirmiştir (1517), o zaman kadınlar için Kara Bulut-
lar belirmeye başlamıştır. Önce siyah peçe takma-
dan kadınların sokağa çıkması yasaklanmış, daha 
sonra da Yemeni ile bile çıkmaları yasaklanmıştır. 
Padişah I. Mustafa döneminde Kadın ve Erkekle-
rin aynı kayığa binmeleri yasaklanmıştır. (Şimdi de 
2018 Türkiyesinde Kadın ve Erkeklerin aynı asan-
söre binemeyeceği söylemleri dolaşıyor!...) Padişah 
III. Mustafa döneminde kadınların belli saatler dışın-
da sokağa çıkmaları yasaklanmıştır. Bazı dönemler-
de, kız çocukları 9 yaşına kadar ve sadece Sıbyan 
Mektepleri’ne gidebiliyorlardı. Kadınların gülmesi 
bile yasaklanmıştı.

TÜRK KURTULUŞ SAVAŞINDA KADIN

Atatürk der ki; “Dünyada hiçbir milletin kadını, 
milletini kurtuluşa ve zafere götürmekte, Anadolu 
kadınından daha fazla fedakarlık yaptım diyemez.”

Halide Onbaşı (Halide Edip Adıvar), Binbaşı Ayşe, 
Kara Fatma, Halime Çavuş, Elif’in Kağnısı şiirin-
deki kucağındaki bebeğiyle kendisini kağnıya ko-
şup “Mustafa Kemal’in Kağnısı Durmaz” diyen Elif 

Analar, bu savaşta canla başla erkeklerin yanında yer 
aldılar.

CUMHURİYET DÖNEMİNDE KADIN

Cumhuriyetin ilanı (29 Ekim 1923) ile birlikte, 
Türk Kadınını modern, aydın ve pırıl pırıl bir görü-
nüme kavuşturmak için gerekli İnkilaplar yapılma-
ya başlanmıştır. Önce çok eşlilik kaldırılmıştır. Son-
ra kadınlara boşanma ve velayet hakkı getirilmiştir. 
Kadınlara 1930 yılında belediye seçimlerine katıl-
ma, 1933 yılında köy kanununda değişiklik yapıla-
rak köyde muhtar olma hakları sağlanmıştır. İlk ka-
dın muhtarımız Satı Kadın olup, daha sonra da mil-
letvekili seçilmiştir. 1935 yılında TBMM’ne 18 Ka-
dın Milletvekili girmiştir.

Türk Kadınına 5 Aralık 1934 tarihinde Seçme ve 
Seçilme Hakkı verilmiştir. Türk kadınları pek çok 
Avrupa kadınından çok önce bu hakka sahip olmuş-
tur. 5 Aralık 1934 günü dünyada kadınların yasal ola-
rak milletvekili seçme ve seçilme hakkına sahip ol-
duğu ülke sayısı 28, bu hakkın kullanıldığı ülke sayı-
sı ise sadece 17 idi. Kadınlar seçme/seçilme hakkına 
Fransa’da 1944, İtalya’da 1945, Yunanistan’da 1952, 
Belçika’da 1960 ve İsviçre’de 1971 yılında kavuş-
tular. Asyalı ve Müslüman olan ülkelerde ise durum 
daha da vahimdir. Kadınlara bu hak, İran’da 1963 yı-
lında, Suudi Arabistan’da ise 2011 yılında verilmiş-
tir. Çağdaş ilk Türk Kadını Sabiha Gökçen’dir.

CİNAYETE KURBAN GİDEN AYDIN KA-
DINLARIMIZ

Eğitimsiz ve cahil insanlar daha kolay manüple 
edilir ve daha kolay kandırılırlar. İyi eğitimli beyin-
ler ise daha zor manüple edilirler. Ama, manüple edi-
lemeyince de başka yöntemlerle ortadan kaldırılma 
tehlikesiyle karşı karşıya kalabilirler. Örnek Doç. Dr. 
Bahriye Üçok.

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim 
Üyesi ve eski milletvekili Doç. Dr. Bahriye Üçok, 
6 Ekim 1990’da evine gönderilen 2 kitaba yerleşti-
rilmiş bombanın patlaması sonucu yaşamını yitir-
di. Laiklik, kadın hakları ve irtica tehlikesi üzerinde 
durmuş, radikal dinci grupların düzenlediği bombalı 
bir saldırıda hayatını kaybetmiştir.
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DÜNYADA KADIN HAKLARI

Kadınların erkeklerle eşit haklara sahip olması için 
verdiği mücadele 8 Mart 1857 yılında başlar. O gün 
Newyork’da 40.000 kadın dokuma işçisinin daha iyi 
çalışma koşulları istemeleriyle yaptıkları Genel Grev, 
her zamanki gibi polisin saldırısıyla sonuçlanmış, ka-
patıldıkları fabrikada çıkan yangında, kadınların ka-
çamamaları için konan barikatları aşamayan 129 ka-
dın işçi yangında can vermiştir.

Birleşmiş Milletler (BM) Örgütü, 16 Aralık 
1977’de 8 Mart’ın, tüm kadınlar için “Dünya Kadın-
lar Günü” olarak kutlanmasını kararlaştırdı. Kadın-
lar, her 8 Mart’ta bu mücadeleye katkısı olanları an-
mak ve eşitsizliğe, adaletsizliğe karşı çıkmak için bir 
araya geliyorlar.

1906 yılında Finlandiya kadın vatandaşlarına 
seçme ve seçilme hakkı tanıyan ilk Avrupa ülke-
si olmuştur. Norveç 1913′te, Danimarka ve o zaman 
Danimarka’ya bağlı olan Izlanda da 1915′de, Kanada 

1917’de, Rusya 1917’de, Avusturya 1918’de, ABD 
1920’de kadınlara oy hakkı vermiştir.

SONUÇ OLARAK

Bizim dinimiz hiçbir zaman kadınların erkekler-
den geri kalmasını talep etmemiştir. Allah’ın emretti-
ği şey, erkek ve kadının beraber olarak ilim ve bilgi-
yi kazanmasıdır. Kadın cahil kalırsa, insan cahil ka-
lır. Daha aydınlık yarınlar için kadın aydın kalmalı-
dır. Bu bakımdan Türk İnkilabı eşsizdir.

Atatürk derki;

“Şuna inanmak lazımdır ki, dünya üzerinde gör-
düğümüz her şey kadının eseridir.”

“Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürüklen-
meye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye 
layıksın.”

Her yıl 08 Mart’ta kutlanan “Dünya Kadınlar 
Günü” tüm kadınlarımıza kutlu olsun!

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

Dünyanın sayılı yarışmalarından olan 37’nci 
Uluslararası Nasreddin Hoca Karikatür Yarışması 
albümünde bir karikatürü yayımlanmıştır.

2’nci Bayraklı Belediyesi Uluslararası Karikatür 
Yarışması albümünde de bir karikatürü  yayımlan-
mıştır.

Hindistan’da açılan Ulusal Karikatür Sergisinde 
onur konuğu olarak karikatürleri yer almıştır.

Kendisini TESUD Ailesi olarak kutluyor, başarıların deva-
mını diliyoruz.

Mehmet Saim BİLGE
Em. P. Alb.
TESUD Çankaya Şb. Üyesi

KARİKATÜR
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Merkezi Moskova’da olup faaliyet alanları halen bizim de üyesi bulunduğu-
muz diğer iki uluslararası örgüt CIOR ve WVF ile aynıdır.

Mart 2011’de faaliyete geçmiş olan IAC’nin nihai amacı dünya barışına kat-
kıda bulunmaktır. Halen 27 ülkeden 29 ihtiyat subayları ve emektar derneği 
IAC’nin üyesidir. En son Fransa üyelik başvurusunda bulunmuş ve kabul edil-
miştir.

IAC tarafından TESUD’a üyelik daveti yapılmış olup, mevzuat gereği  bu ko-
nuda ilgili bakanlıkların onayı alınmıştır. Halen Bakanlar Kurulu onayı beklen-
mektedir.

IAC fotoğraf yarışması :
IAC  Uluslararası İhtiyat Subayları Dernekleri Danışma Konseyi  2017 yılın-

da bir fotoğraf yarışması düzenlemiştir.
Yarışmanın konusu “Emekli Subaylar dünyayı nasıl görüyor? Güzellikler 

dünyayı kurtaracak.” teması üzerine kurulmuştur. Fotoğrafların doğa, insan ve 
sanat üzerine  olması istenmiştir.

Yarışmaya katılacak fotoğraflar TESUD’a elektronik ortamda gönderilmiş, TESUD tarafından seçilen 10 
adet fotoğraf IAC’nin ilgili sitesine iletilmiştir.

Yarışmaya, TESUD’u temsilen üyelerimiz Yavuz Kirişçioğlu ve Murat Kaya’ya ait 10 adet fotoğrafla  ka-
tılım sağlanmıştır.

Yarışmada birinciliği Karadağ, ikinciliği Estonya, üçüncülüğü ise Sırbistan ve Türkiye kazanmıştır.
Katılan ve başarı kazanan üyelerimizi TESUD adına  kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz. 

IAC (International Advisory Committee of Organizations of 
Reserve Officers): Uluslararası İhtiyat Subayları Dernekleri 

Danışma Konseyi 

YARIŞMAYA KATILAN VE DERECE ALAN FOTOĞRAFLAR
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   Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma 
Değerli Okuyucular,

Ceza adalet sistemi, genel olarak (alışageldiği-
miz üzere) fail ve suç odaklı olarak süre gelmiştir. 
Ancak zaman içerisinde ceza adalet sisteminde ba-
kış açısı değişmiş; fail ve suç odaklı olmaktan çık-
mış, mağdur odaklı bakış açısı yerleştirilmeye çalı-
şılmıştır.  Bu kapsamda 24.11.2016 tarihli 6763 sa-
yılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile zaten kanun-
da yer alan Uzlaştırma Kurumunda önemli ve büyük 
değişiklikler yapılmıştır.  Yapılan bu değişikliklerle 
mağdur ön planda tutularak adalete ulaşma düşünce-
si yerleştirilmeye çalışılmakta, bu şekilde sağlanan 
adalete de  bir anlamda onarıcı adalet denmektedir. 
Onarıcı adalette, suçun Devlete karşı işlendiği olgu-
sundan ziyade, mağdurun zararının giderilmesi, fai-
lin sorumluluğunu üstlenmesi hedeflenmişti . Bu an-
lamda ceza yargılamasından beklenen temel fayda; 
yargının iş yükünün azaltılmasıdır. Uzlaştırma Kuru-
mu daha çok soruşturma1 evresinde, ama az da olsa 
kovuşturma2 evresinde de karşımıza çıkmaktadır. Şi-
kayete bağlı, kişilerin mağduriyetine yol açan suç-
larda, tarafların müzakare ederek uyuşmazlığı çözü-
me kavuşturmaları arzulanmaktadır. Kanunun önce-
ki halinde şüpheli veya sanığın uzlaşma teklifini ka-
bul etmesi, “suçu kabullenme” anlamına gelmektey-
di. Ancak yapılan düzenlemelerle bu husus ortadan 
kaldırılmıştır. 

Fail ile mağdur arasındaki müzakereler, Cumhuri-
yet Başsavcılığı bünyesinde kurulan uzlaştırma bü-
roların avukatları veya hukuk öğrenimi görmüş uz-
laştırmacılar tarafından yürütülecektir. 

Uzlaştırma kapsamına giren suçlar, 5271 Sayılı 
Ceza Muhakemesi Kanununun 253. Maddesinde sı-
nırlı bir şekilde sayılmıştır. Buna göre;

a)Soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağ-
lı suçlar,

b)Şikayete bağlı olup olmadığına bakılmaksızın, 
Türk Ceza Kanununda yer alan;

*Kasten Yaralama (üçüncü 
fıkra hariç, madde 86; mad-
de 88),

*Taksirle Yaralama (mad-
de 89),

*Tehdit (madde 106, birin-
ci fıkra),

*Konut Dokunulmazlığı-
nın İhlali (madde 116),

*Hırsızlık (madde 141),

*Dolandırıcılık (madde 157), 

* Çocuğun Kaçırılması ve Alıkonulması (madde 
234),

*Ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı nite-
liğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması (dördün-
cü fıkra hariç, madde 239) suçları uzlaştırma kapsa-
mında sayılabilir.

Soruşturma konusu suçun uzlaşmaya tabi olması 
ve kamu davasının açılması için yeterli şüphenin ol-
ması halinde, dosya uzlaştırma bürosuna gönderilir. 
Büro tarafından görevlendirilen uzlaştırmacı, şüphe-
li ile mağdura uzlaşma teklifinde bulunur. Kendisine 
teklifte bulunulan kişi, teklifin bulunulmasından iti-
baren 3 gün içerisinde kararını bildirmediği taktirde, 
teklifi reddetmiş sayılır. Uzlaştırmacı tarafından ya-
pılan teklifin taraflarca kabul edilmesi halinde; uz-
laştırmacı taraflarca önce hazırlık aşaması olarak be-
lirtilen özel (ayrı) toplantıyı yapar ve tarafları ortak 
toplantıya hazırlar. Sürecin yürütülmesinin ideal şek-
li; hazırlık toplantısından sonra, tarafların ortak top-
lantıda bir araya gelerek failin mağduru dinleme ve 
mağdurun sorularına yanıt verme, mağdurun da fail-
den beklentisinin taraflarca müzakere edilmesi husu-
sudur. Ancak tarafların bir araya gelmelerinin müm-
kün olmadığı veya taraflarca pek de istenmediği hal-
lerde; uzlaşma “mekik uzlaştırması” 3 şeklinde yürü-
tülebilir. 

Taraflar bir edim4 belirleyerek uzlaşabilecekle-

Av. Nehir Miray BEDÜK*



ri gibi edimsiz de uzlaşabilirler. Kararlaştırılan edim 
uzlaştırmacının uzlaştırma bürosuna sunacağı rapo-
ra yazılmak ve taraflarca imza altına alınmak suretiy-
le belirlenir. İmza altına alınan “uzlaştırma raporu” 
ilam niteliğindedir. Bu sebeple fail, uzlaştırma rapo-
runda belirlenen edimi yerine getiremezse, hem ceza 
yargılaması kaldığı noktadan devam edecek, hem de 
mağdur ilam niteliğindeki belge sayesinde kararlaştı-
rılan edimi ilamlı icra vasıtasıyla tahsil edebilecektir. 

Uzlaştırma kurumu sayesinde, özellikle mağdur 
ceza yargılaması içerisinde yukarıda sayılan suçlar 
kapsamında adalete erişmek için zamanını devam-
lı adliyelerde geçirmeyecek, davanın sonucu ne oldu 
diye düşünmeyecek, daha hızlı ve mağdur odaklı bir 
şekilde adalete ulaşma sağlanmış olacaktır. 

1 Soruşturma: CMK Madde 2 (1) e:  Kanuna göre yetkili 
mercilerce suç şüphesinin öğrenilmesinden iddianamenin 
kabulüne kadar geçen evreyi,

2 Kovuşturma : CMK Madde 2 (1) f: İddianamenin ka-
bulüyle başlayıp, hükmün kesinleşmesine kadar olan evre-
yi ifade eder.

3 Mekik Uzlaştırması: Uzlaştırmacının her iki tarafla
ayrı yarı görüşmeye devam ederek, iletişimin uzlaştırmacı 
aracılığı ile yapılmasıdır. 

4 Edim: Alacaklının borçludan talep ettiği, borçlunun 
yerine getirmek zorunda olduğu davranıştır. Kısacası bor-
cun konusudur. 

TESUD Hukuk Müşaviri
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EMEKLİ OLMAK TÜKENMEK DEĞİLDİR

İnsan yaşamı başlangıçtan bitimine kadar çeşit-
li evrelerden geçer. Bu bir tanrı yazısıdır. Kaderdir. 
Emeklilik bunun son bölümlerinden sayılır ama tü-
kenmişlik olarak değerlendirilmemelidir.

Özellikle silahlı kuvvetlerde şerefli görevlerde bu-
lunarak görev süresi sona erenler, muvazzaflık dö-
nemlerindeki uğraşı ve sorumluluklarından ayrıldık-
larında hayal ettikleri sorumsuz bir yaşama başladık-
ları zehabına da kapılabilirler.

Bu yeni bir hayal alemi ve yaşam özentisini de kap-
sayabilir. En çok merak ettiğim husus; TSK’lerinin 
üst düzey sorumlu kademelerinde hizmet etmiş, ba-
şarılı görevler yapmış, üstlerin takdirini, astların 
hayranlık ve güvenini kazanmış komutanların emek-
lilikte suskunluğa bürünmeleri, gerek silahlı kuvvet-
ler,  gerekse ülke konularında tecrübeleriyle zamanı 
geldiğinde hiçbir fikir yürütme ve katkıda bulunma-
ya çaba göstermemeleridir. Halbuki bu değerli kişile-
rin ülkelerine ve silahlı kuvvetlere karşı görevlerinin 
devam ettiğinin bir ifadesi ve zorunluluğu  olmalıdır. 
Bu katkı, ülkeye yararı dışında o değerli emeklilere 
de huzur verir, yaşama bağlar. Tükenmişlik psikolo-
jisinden kurtarır.

Konunun önemini buraya kadar getirmişken, gün-
cel bir konu olan 696 sayılı KHK’da yer alan bir hu-
susunda irdelenmesinde yarar olabileceği kanaati ile 
Savunma Sanayii Müsteşarlığının  Cumhurbaşkanlı-

ğına bağlanmasının üzerinde düşünmeye değer oldu-
ğunu belirtmeliyiz.

Cumhurbaşkanlığı makamı temsil, direktif ve onay 
makamıdır. TSK’lerine gerekli silah, tesis, araç ve 
gereçlerin ihtiyaç belirlemesi, satın alma, imalat ve 
bakım gereksinimleri Gnkur. Başkanlığı direktifi 
ile Kuvvet Komutanlıklarının ihtiyaç belirlemesi ve 
Milli Savunma Bakanlığı bütçe imkan ve olanakları 
ile gerçekleştirilir. Cumhurbaşkanlığı yüce makamı-
nın bu konuda yeterli hiçbir unsuru mevcut değildir. 
Bu özentiyi gerçekleştirmek için sorumlu makamla-
rın görüşleri alınmış mıdır? Alınmış ise bu görüşler 
ne  olmuştur?  Bunun devlet çapında faydalı yönle-
ri nedir?

Cumhurbaşkanlığı makamında  bu kadar önemli 
görevleri ve icraatı gerçekleştirebilecek teknik, mali 
ve yapıcı teşkilat varmıdır? Olsa bile Cumhurbaş-
kanlığı makamı bu karmaşık görevlere vakit ayırabi-
lir mi? Günün 24 saati başlangıçta belirtilen asli gö-
revleri  yaparken bu konulara da zaman ayırmada ye-
terli olabilir mi?

İşte bu yazı ile sizlere, durumumuzla ilgili  güncel 
bir konuda gerçekleri açıklamak ve emekliliğin tü-
kenmezlik olmadığını kanıtlamak istedim.

Takdir siz değerli okuyucularındır.

Hamdi KIZGINKAYA*

* Em. Tümg. (1944-67)
TESUD Çankaya Şube Üyesi



 Günümüzde yaşam süresinin artmasına paralel 
olarak sağlıklı yaşlanma önem kazanmaktadır. Yaşlı-
lık hastalıklarını geciktirerek yaşam kalitesini muha-
faza edebilmek orta yaştan itibaren en önemli amaç 
olmaktadır. Kamuda 65 yaşına kadar çalışılabil-
me imkânı varken, TSK’nde kadrosuzluk nedeniy-
le daha erken yaşlarda emekli olunmaktadır. Tempo-
lu bir çalışma hayatından sonra sakin emeklilik ya-
şamı birçok kişiye olumsuz olarak yansıyabilmekte-
dir. Askerlerin sivillere göre daha uzun olan emekli-
lik yaşamını iyi yönetebilmeleri büyük önem arz et-
mektedir. Kaliteli yaşlanmak için emeklilikten son-
ra severek yapılabilen bir iş olabileceği gibi, yete-
neklere göre hobi edinmek, sivil toplum örgütlerin-
de gönüllü hizmet etmek, bireysel gelişim için çeşit-
li kurslara, aktivitelere katılmak da uygun seçenek-
lerdir. Yaşam kalitesini ilerleyen yaşlarda da koruya-
bilmek için alınabilecek başlıca önlemler şunlardır: 

- Düzenli sağlık kontrolleri, 

- Sağlıklı beslenme, 

- Sigara alkol gibi zararlı alışkanlıklardan ka-
çınma, 

- Stresten kaçınma, 

- Sağlıklı çevrede yaşama, 

- Kişiye uygun spor sayılabilir.

Bu yazıda spor konusu üzerinde duracağız. Yaşın 
ilerlemesine paralel olarak vücut fonksiyonlarında 
aşağıdaki değişiklikler oluşmaya başlar. 

- Damar esnekliğinde azalmaya bağlı olarak 
kan basıncı artması (Tansiyon), 

- Solunum kapasitesinde azalma, 

- Kemiklerde mineral kayıpları (osteoporoz), 

- Beyin ağırlığında ve sinir hücresi sayısında 
azalma, 

- Metabolizmada yavaşlama, (Aynı miktar ka-
loride besin tüketilmesine karşı kilo alma) 

- Fiziksel kapasitede azalma, 

- Kas kuvveti, dayanıklılık, eklem hareket ge-
nişliği ve denge gibi fonksiyonlarda düşüşler, 

- Vücut genel du-
ruşunda bozulma, 

- R e f l e k s l e r d e 
ağırlaşma görülür.

Söz konusu değişim-
ler kişinin fiziksel akti-
viteye katılımını azaltır. 

Bu durum bir kı-
sır döngü şeklinde tüm 
fonksiyonlardaki olumsuz gidişi hızlandırır. Önlem 
olarak uygun spor yapıldığı takdirde:

- Tansiyon düzenlenir,

- Eklem hareket açıklığı ve esnekliği artar, 

- Kas gücü ve dayanıklılığı artar, 

- Kalp- damar ve solunum sistemi fonksiyon-
ları gelişir, 

- Kemik mineral yoğunluğu artar, 

- Denge ve koordinasyon gibi fiziksel özellik-
ler gelişerek düşme riski azalır. 

- Mutluluk hormonu salgılanmasındaki artış 
nedeniyle ruhsal açıdan iyi hissedilerek, yaşlılığın 
getireceği birçok olumsuz duruma koruyucu önlem 
alınmış olunur. 

Sonuç olarak; yaşlılar üzerinde yapılan araştırma-
lar göstermiştir ki, aynı yaştaki egzersiz yapan birey-
lerin vücut fonksiyonları yapmayanlara oranla %25 
daha yüksektir. Belirlenecek egzersiz programlarına 
gençlik veya orta yaş dönemlerinde başlanması ha-
linde, vücudun yaşlılık dönemine daha yüksek fizik 
kapasitesi ile girmesi mümkün olacaktır. Gelişmiş 
ülkelerde doktorların reçetelere haftada 3 gün 45 dk. 
spor gibi tavsiyeler yazdığı bilinmektedir.

Egzersizin şiddeti maksimal kalp atım hızına göre 
hesaplanır. Maksimal kalp hızı = 220-yaş. Örne-
ğin 60 yaşındaki birinin maksimal kalp hızı 220-60 
= 160 atım/dakikadır. Başlangıçta maksimal hızın 
%60’ı uygundur. 160* 0.6 = 96 (nabız) kondisyon 
arttıkça bu %80 e kadar arttırılabilir. 160*0,8 = 128 
atıma kadar. Başka bir tabirle yürürken vitrin gezer 
gibi muhabbet ediyorsanız hızınız az, arttırmanız ge-
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İLERİ YAŞLARDA SAĞLIK VE SPOR 

Mustafa ASLANKURT*



rekir. Konuşamayacak kadar sık nefes alıyorsanız hı-
zınızı azaltmanız gerekmektedir. 

 Ankara’da TSK Spor Okulu ve büyük şehirlerde 
belediyelerin çeşitli semtlere yaptığı spor merkezle-
ri, yürüyüş parkurları bizler için ideal spor yapma or-
tamlarıdır. Spor için yeterli bütçe ayırabilecekler için 
özel spor salonları mevcuttur. Buralarda uzman per-
sonel tarafından Vücut Kompozisyon Analizi “in-
body” yapılarak kişiye özel spor programları yapı-
labilir.

En kolay, hiçbir özel ekipman ve beceri gerektir-
meyen spor yürüyüştür. Gerekli sağlık kontrolünden 
geçtikten sonra fiziki kapasiteye uygun süre ve tem-
poda yürüyüş her ortamda yapılabilir. Yürüyüş aynı 
mesafedeki koşuya göre daha fazla kalori yaktırır. 
Örnek olarak 10 Km. Koşu için 1 saatte 500 kalo-
ri yakılıyorsa, 10 Km.de 2 saatlik bir yürüyüşle 700 
kalori yakılabilir. Bilimsel araştırmalar düzenli ola-
rak yapılan yürüyüşlerin kalp hastalıklarına, kanse-
re karşı koruyucu; tansiyon, şeker hastalığı, koleste-
rol, damar sertliği, bel fıtığı, depresyon gibi hastalık-
lara karşı tedavi edici özelliklerini açığa çıkarmıştır.

Yine bilimsel araştırmalar, doğada yapılan tüm 
aktivitelerin şehirde ve salonda yapılan aktiviteler-
den çok daha yararlı olduğunu ortaya koymuştur. Bu 
nedenle doğa yürüyüşleri ileri yaşlarda yapılabile-
cek en yararlı aktivitedir. Doğa yürüyüşünde insan, 
elektro-manyetik alanların olumsuz etkilerinden ko-
runduğu gibi, bol oksijen alma imkânı bulabilmek-
tedir. Ayrıca doğadaki yabani bir hayvanı görme, bir 

dere geçişi veya devrilmiş bir ağacın üzerinden atla-
ma, karlı bir yamacın aşılması gibi faaliyetlere odak-
lanmakta, günlük hayatın can sıkıntıları ve problem-
lerinden uzaklaşmaktadır. Tabiri caizse, yürüyüşten 
fiziki olarak yorulunsa bile, ruhen çok rahatlanmış 
ve dinlenmiş olarak dönülmektedir. 

Doğa yürüyüşleri için normal yürüyüşlerden fark-
lı olarak bileği saran bir bot, vücudu kuru tutan tişört 
sentetik pantolon, mont, şapka, kumanya ve su taşı-
maya uygun sırt çantası ve arzuya göre bir çift bato-
na ihtiyaç vardır.

Ben 2004 yılında doğa yürüyüşleri yapmak ama-
cıyla, 1972 KHO mezunlarından oluşan DOĞA 72 
(1972’liler Vakfı Yürüyüş Grubu)nu kurdum. Daha 
sonra, diğer genç devrelerin de katılmasıyla TE-
SUDDOST (Türkiye Emekli Subaylar Derneği 
Doğa Sporları Topluluğu)’un nüvesini oluşturduk. 
Ankara’da bulunan yürüyüş gruplarının en istikrarlı-
sı olduk. 2017 yılı içerisinde hafta sonları 31 kez gü-
nübirlik doğa yürüyüşü, 4-10 gün süreli 10 kez de şe-
hirlerarası aktivite gerçekleştirdik.

Grubumuz sigara kullanmayan, doğayı sevip say-
gı duyan, pozitif düşünceye sahip olan, yaz kış ve 
etkinliğin niteliğine göre ekipmanları olan, doğada 
6-10 saat yürüyebilecek sağlık ve kondisyona sahip 
olan tüm arkadaşımızla eş ve çocuklarına açıktır.
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Sovyetler Birliği’nin dağılması ile bağımsızlığını 
ilan eden Ermenistan güçlerinin 1991’in sonlarına 
doğru ablukaya aldığı Hocalı, Azerbaycan Cumhuri-
yetine bağlı Dağlık Karabağ bölgesinde 936 kilomet-
rekarelik alana sahip, 2 bin 605 ailenin, 11 bin 356 
kişinin yaşadığı bir kasabaydı. Aralık 1991’de Azer-
baycan toprağı Karabağ’ın başkenti olarak kabul edi-
len Hankendi şehrini işgal eden Ermenilerin bir son-
raki hedefi Hocalı oldu. 

Hocalı’nın etrafındaki bütün köyleri ve yolları iş-
gal eden Ermeniler, kasabanın diğer illerle karayolu 
bağlantısını da kesti. 

1992’de Ocak ayının başlarından itibaren elektrik 
verilmeyen Hocalı’nın savunması sadece hafif silah-
lara sahip yerel savunma güçleri ve az sayıdaki mil-
li ordu askerinden ibaretti. 25 Şubat 1992’den itiba-
ren Hocalı’ya üç koldan saldırıya başlayan Ermeni-
ler, Sovyet Rus Ordusunun 366. Motorize Alayının 
bütün araçlarını kullanarak şehri iki saat boyunca top 
ve tank ateşine tuttu. Saldırıdan bir gün sonra ise ha-
fızalardan yıllarca silinmeyecek bir katliam yapıldı. 

Resmi verilere göre, Hocalı’da savunmasız durum-
daki 106’sı kadın, 70’i yaşlı, 63’ü çocuk olmak üze-
re 613 Azerbaycan vatandaşı hayatını kaybetti. Kat-
liamdan 487 kişi ağır yaralı olarak kurtuldu, Ermeni 
güçleri, 1275 kişiyi esir aldı, bunların 150’sinden bu-
güne kadar haber alınamadı.

Esas olarak bir soykırım niteliği taşıyan ve yüce 
Türk Milleti’ni hedef alan Hocalı’da hayatını kaybe-
denleri rahmet ve saygıyla anıyoruz.

Hocalı Soykırımı’nı unutmadık, unutmayacağız ve 
unutturmayacağız.

*TESUD Stratejik Araştırmalar Merkezi

*TESSAM

HOCALI SOYKIRIMI’NI UNUTMADIK, 
UNUTMAYACAĞIZ VE UNUTTURMAYACAĞIZ
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 Kıbrıs’ta taraflar arasında gün geçmiyor ki mev-
cut sorunlara bir yenisi eklenmesin, ya da o sorun yi-
nelenmesin!

Bu yılın başında adanın her iki kesiminde yapılan 
seçimler sonrasında GKRY’de başkanlık, KKTC’de 
milletvekilliği seçimi yapıldı. Yeni yönetimler göre-
ve geldi.

Ancak birkaç haftadan beri ada çevresindeki ‘mün-
hasır ekonomik bölgelerde’(MEB) zengin enerji ya-
taklarını Rumların tek başına kullanmasıyla ilgili 
gerginleşen bir süreç yaşandı. Rumların bu tür hu-
kuk dışı girişimleri ilerleyen dönemde daha da kritik 
olayların yaşanmasına neden olabilir!

 Aslında bu süreç yeni değildir! 

 Rumlar 1979 yılında da Mısır’la birlikte petrol 
macerasına girişmiştir. Ancak rahmetli Denktaş’ın, 
‘’Bu, bir savaş nedeni olur’’ açıklaması yapmasın-
dan ve Türkiye’nin de tepkisiyle BM devreye gir-
miş. Bunun üzerine dönemin Rum lideri Kipriyanu 
bir açıklama yapmış; “BM Genel Sekreteri, petrol 
konusunda geri adım atmamızı istiyor ve Türkle-
rin şaka yapmadığını söylüyor’’ açıklamasıyla, bu 
yanlıştan dönülmüştü.

 Yakın yıllara döndüğümüzde;

 GKRY; ‘Annan Tuzak Planıyla’ AB’ye üye yapıl-
dıktan sonra; bu zengin enerji yataklarının kullanı-
mına AB ile ABD’de müdahil olmuştur!

 Esasen ada çevresindeki enerji yataklarının 
kullanımıyla ilgili giderek tırmanan gerginli-
ğin odağında; “Avrupa’nın 100 yıllık ihtiyacını’’ 
karşılayacak zengin doğal gaz-petrol yatakları-
nın varlığını ele geçirme, bu zenginliğin getireceği 
milyarlarca avro kazanç vardır.

 O nedenle konu sadece adadaki tarafları değil, 
dünya zenginliklerini kendilerinin malıymış gibi gö-
ren, bu zenginlikleri kullanabilmek adına her türlü 
oyunu oynayan emperyalist ülkelerin, kapitalist uy-
gulamalarına göre şekillenmektedir!

 Rumların yıllardır 
gündemlerinde olup da 
Kıbrıs’ta yeniden başlat-
tığı petrol/doğal gaz ara-
ma/çıkarma çalışmaları, 
bir kez daha ortamın ger-
ginleşmesine neden ol-
muştur.

Çünkü Rum tarafının 
araştırma yapmak iste-
dikleri bölgelerde Türkiye’nin, KKTC’nin kullanım 
hakları vardır. Rumlar her zaman olduğu gibi bu hak-
lı hukukumuzu görmezden gelmektedir!

 Ancak bu hukuk bilmezliğe anında gereken yanıt 
verilmiş, Türk Donanmasının o bölgelerde başlattı-
ğı tatbikat sonrası, Rumların anlaşma yaptığı İtalyan 
menşeli petrol arama gemisi, çalışmaya başlayama-
dan bölgeyi terk etmiştir.

 Bunun üzerine 25 Şubat Pazar günü, KKTC 
Ekonomi ve Enerji Bakanı Sn. Özdil Nami; Rum 
basınına verdiği röportajda aşağıda özetlediğim 
şu açıklamayı yapmıştır:

  “Kıbrıs Rum tarafının enerji planlarında tek taraf-
lı hareket etmekte ısrar etmesi sebebiyle bu sürecin 
yaşandığını… Pek çok kez ortaklaşa hareket etme 
önerisinde bulunduklarını, ancak Rum tarafının ken-
di başına ilerlemeyi tercih ettiğini. GKRY’nin öyle-
likle Türkiye’yi belirli eylemler üstlenmek zorunda 
bıraktığını, bunlara karşın işbirliği önerilerinin hala 
masada bulunduğunu,  Rum tarafının bunu iyi değer-
lendirmesini umut ettiğini; Rumların, Kıbrıs Cum-
huriyeti adı altında tüm kararları tek başına alma ve 
eğer varsa, gelirlerinden faydalanma, Kıbrıslı Türk-
lerin ise, gelirlerin bir kısmının bir fona aktarılaca-
ğı için endişe etmemeleri şeklindeki önerisinin kabul 
edilemeyeceğidir.’’ 

  Bu açıklama sonrasında adanın Güneyinde kı-
yamet kopmuştur!

  Başta GKRY Başkanı Anastasiadis olmak üze-

 KIBRIS’TA ENERJİ YATAKLARI KAVGASI

Atilla ÇİLİNGİR*



re; Rum siyasi parti liderlerinden, Rum Ortodoks 
Kilisesinden, ‘sert tepkili’ açıklamalar gelmiştir!

 Rum Hükümet Sözcüsü: “Kıbrıs Türk Liderliği-
nin, Türkiye’nin planlarına hizmet etmek adına, sa-
dece Kıbrıslı Türklerin değil, geleceğini de feda et-
meye hazır.’’şeklinde bir açıklama yapmış;

 Rum Ortodoks Kilisesi Başpapazı Hrisostomos 
ise: “Hata yaptılar. Pahalıya ödeyecekler’’ ifadesini 
kullanmıştır!

Rum gazetelerinin konuya ilişkin manşetleri de 
şöyledir:

Politis: “Nami’nin Açıklamalarına Tepkiler-Doğal 
Gazın Ortak İdaresini İstedi’’,

Alithia:  Kıbrıs Türk Liderliği Ankara’nın Davul-
larının Ritmiyle Dans Etmeye Devam Ediyor-Nami 
İfşa Edici ve Kışkırtıcı’’

Haravgi: “Krizin Aşılması İçin Müzakereler-
Sadece Çözüm Çerçevesinde Ortak İdare Kıbrıs 
Türk Tarafı Kendi Geleceğini Feda Ediyor’’

 Yukarıdaki açıklamalar değerlendirildiğinde; ya-
rım asırdan fazla bir süredir, adadaki taraflar arası 
anlaşmazlığın kimden kaynaklandığı çok açıktır.

 Her konuda olduğu gibi ada çevresindeki enerji 
yataklarının kullanımında da, Türk tarafının iyi ni-
yetli yaklaşımı Rumlarca görmezden gelinerek, san-
ki adanın sahibi onlarmış gibi; enerji yataklarını kul-
lanabilmek adına bölge ülkelerini, AB’yi, ABD’yi de 
kullanıma ortak ederek, Türkiye ve KKTC’yi konu-
nun dışına itme çabaları devam etmektedir!

  Bu sürece ABD’nin Ortadoğu coğrafyasında uy-
gulamaya koyduğu BOP (Büyük Ortadoğu Projesi) 
penceresinden de bakmak gerekir! Hem bu nedenle, 
hem de bölgenin zengin enerji kaynaklarını da kont-
rol altına alabilmek amacıyla, Amerika’nın yıllardan 
beri eli kulağı Kıbrıs’ın üzerindedir!

Ancak yarım asırdan fazla süredir çözümsüzlüğü 
devam eden Kıbrıs meselesinde artık yolun sonu gö-
rünmüştür! 

 Türkiye’nin, KKTC yetkililerinin açıklamala-

rı; Kıbrıs konusunun çözümü için bir yarım asır 
daha beklenmeyeceği yönündedir. 

  Bu açıklama önemli ve ucu açıktır. Gerekti-
ğinde KKTC’nin uluslararası camiada tanıtılma-
sı çalışmalarının başlayabileceğini de işaret et-
mektedir.

 Ülkemizin ulusal güvenliğini tehdit eden terör 
odaklarının temizlenmesi harekâtı Suriye sınırının 
ötesinde başarıyla yürütülmektedir.

 Türkiye Cumhuriyeti; sınırlarımızın dibinde 
Amerika’nın Emperyalist-Kapitalist menfaatlerine 
hizmet edecek “kukla bir devlet’’ yapısına asla göz 
yummayacağını kararlılıkla açıklamıştır.

 Ülkemiz uluslararası boyutu büyük, böylesine kri-
tik bir süreci yaşarken; bunu fırsat bilip, bir süreden 
beri “Ege’de Yunanistan’ın, Akdeniz’de ‘MEB’lerde 
GKRY’nin hak hukuk tanımaz girişimlerinin’’ Türki-
ye ve KKTC tarafından kabul görmeyeceği açık, ce-
vabının ne olacağı bellidir…

 Zaten Türkiye ve KKTC’nin yetkilileri bu konuy-
la ilgili çok net mesajlar vermiştir. Umarım konunun 
muhatapları, bu mesajları yeteri kadar anlamışlardır!

 Adadaki müzakere sürecine bakıldığında; masada 
ne varsa görmezden gelen; çözümü Türkiye’nin ga-
rantörlük hakkından vazgeçmesinde, Mehmetçiğin 
adayı terk etmesinde arayan, hala uyguladıkları in-
sanlık dışı ambargolarla Kıbrıs Türk’ünün geleceği-
ni gasp etmeye devam eden Rum tarafı için şu önem-
li tespiti de yapmak gerekir:

Rumlar, yıllar önce: “Ne zaman geleceksin? Bu 
kaçıncı Bahar?’’ şarkısını söyleyerek Türkiye’yle, 
adadaki soydaşlarımızla alay etmişler; 20 Tem-
muz 1974’te, Türkiye ‘bir gece ansızın geldiğinde’ 
neyin nasıl olduğunu görmüşlerdi… 

 Yoksa tarihin bir kez daha tekerrür etmesini mi 
istiyorlar? 
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10 Aralık 1919, kara ikliminin çetin kış şartları olan-
ca şiddetiyle hüküm sürmekte KASTAMONU’da. 
Ancak bu şehirde bir hareketlilik var. Şehrin köy ve 
kasabalarından, Kurtuluşa inanmış cesur kadınları-
mız akın akın Kastamonu’ya geliyor ve şu anda Şeri-
fe Bacı Anıtı’nın olduğu, Valilik Binası ve Öğretmen 
Okulu’nun bahçesinde toplanıyorlardı. Bu karda kış-
ta ne sebep olmuştu burada toplanmalarına? İşte Ce-
vabı: 

Hepimizin bildiği gibi 1918 yılında imzalanan 
Mondros Mütarekesi ile güzel yurdumuz parçalan-
mış ve işgal edilmiştir. Düşmanlar ele geçirdikleri 
yerlerde, büyük tepkilere sebep olan barbar davra-
nışlarda bulunmuşlardır. 

Ancak vatansever Türk Halkı buna müsaade etme-
yecektir. 

19 Mayıs 1919’da Mustafa Kemal Paşa’nın 
Samsun’a çıkarak ateşlediği milli mücadele meşalesi 
yurdun her tarafında yankılanmakta ve Anadolu’nun 
bir çok ilinde Kurtuluş Savaşı hazırlıkları başlamış 
durumdadır. O günlerde halk sadece Çanakkale Sa-
vaşları dolayısıyle tanıdığı Mustafa Kemal Paşa’ya 
güvenerek O’nun etrafında toplanmaya karar vermiş 
olsa da bu harekete karşı çıkanlar da çoğunluktadır. 

Bu konuda Mustafa Kemal Paşa’nın: “YA 
İSTİKLÂL YA ÖLÜM!” sloganı çok etkili olmuştur. 
O zamanlar Osmanlı Devleti’nin önemli bir yerleş-
kesi olan Kastamonu’da da Kurtuluş mücadesi ha-
reketleri yerel basında yer almaktadır. Yurdumuzun 
çeşitli illeri ve İzmir’in işgali Kastamonulu bir avuç 
aydın kadını bir araya getirmiş ve bu işgali protesto 
etmek için ülkemizdeki ilk Kadın Mitingini düzen-
lemişlerdir. 

Miting tertip komitesinde: Zekiye Hanım, Kâmuran 
Hanım, Saime Hanım, Bedriye Hanım, Münire Ha-
nım, Refika Hanım ve Neyyire Hanım yer almışlar-
dır. 

10 Aralık 1919 
günü Kız Öğretmen 
Okulu’nun bahçesinde 
ÜÇBİN’den fazla ka-
dın toplanarak; işgal-
leri, vahşetleri ve ya-
pılan haksızlıkları şid-
detle protesto etmişler-
dir. Mitingde Zekiye 
Hanım Kız Öğretmen Okulu Müdiresi Hikmet Ha-
nım ve yardımcısı İclal Hanım ile Miralay Osman 
Bey’in kızı Refika Hanım, konuşma yapmışlardır. O 
günün gazeteleri yer darlığından sadece Reise Zeki-
ye Hanım’ın konuşmasını yayınlayıp diğerlerinden 
özür dilemişlerdir. Zekiye Hanım, Polis Müdürü Ha-
lil Bey’in eşidir. 

Kastamonu Vilayet Gazetesi, 18 Kanunu-i evvel 
1335, sayı: 2331. den alınmış olan Zekiye Hanım’ın 
konuşma metni aynen şöyledir. 

“Kardeşler, hemşireler! Daha bir sene evvel kırmı-
zı rengi ile başımızda dalgalanan ulu sancağımız gö-
rüyorsunuz ki siyahlara, mâtemlere büründü. Muha-
rebe meydanlarında vatan ve din uğrunda binlerce 
evlâdımızı gömdükten sonra; haktan, adaletten bah-
seden Avrupalıların, bir seneden beri, yenildik diye 
başımıza açmadıkları felâket kalmadı. 

“Haktan en çok bahsedenler haksızlığın en büyü-
ğünü yaptılar. Daha dün bizim gibi refah ve saadeti; 
evi, barkı olan İzmir’deki dindaşlarımız, beyaz saçlı 
kadınlarımız, kundaktaki yavrularımız Yunanlıların 
süngüsünden geçti. Her tarafı yüksek minarelerin-
den beş vakitte ism-i celâlullah bağırılan Adana’mız, 
Antalya’mız ve en nihayet Ayıntap, Maraş, Urfa’mız 
elimizden alınmak isteniyor. 

“Hanımlar! Büyük felâketimizin önünde evlatla-
rımızın, kerdeşlerimizin kanıyla suladığımız yurtla-
rımızın işgaline, kardeşlerimizin felâketine susacak 
mıyız? 

10 ARALIK 1919 İLK KADIN MİTİNGİ 
Tarihimizin ihmal edilmiş olan çok önemli bir sayfasıdır

Meral NUGAY DİKMEN *
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“Hayır Hanımefendiler! Mağlubuz, silâhımız yok; 
fakat göğsümüzde imanımız, bütün dünyayı halk 
eden Allah’ımız var. 

“İşte biz de imanımıza ve Allah’ımıza istinaden 
haksızlara haksızlıklarını yüzlerine vurur ve cihan 
huzurunda ilân ettikleri adaleti talep ederiz. 

“Hanımlar! Biz dünyayı kanlara boğan, insanları 
tavuklar gibi boğazlayan erkeklere müracaat edecek 
değiliz. Bizim gibi şefkatle, merhametle düşündük-
lerine şüphe etmediğimiz İtilâf Devletleri’nin büyük 
kadınlarına müracaat edecek ve birer telgrafla, bize 
yapılan haksızlıkları yazacak ve anlatacağız. Eğer 
onlar da hakkımızı teslim etmezlerse evlâtlarımızın 
kanlarına kendi kanımızı karıştırarak erkekleri-
mizle bir safta, dinimiz ve istikbalimiz için ölecek; 
haksızlara, zalimlere tarihin lânetlerini terk ederek 
şehâmetle öleceğiz.” 

Mitingde alınan kararla ABD Başkanı Wilson, 
Fransa Cumhurbaşkanı Poincare’nin eşi ile İngilte-
re ve İtalya Kraliçelerine telgraflar çekilerek işgaller 
protesto edilmiş düşmanların ülkemizi derhal terk et-
meleri istenmiştir. Ayrıca Padişah ve Sadrazama da 
birer telgraf çekilerek İşgalci Başkan eşlerine çekilen 
telgrafların da birer örneği sunulmuştu . 

Mustafa Kemal Paşa’nın henüz Ankara’ya gelme-
diği tarihlerde meydana gelen bu hareket, Kastamo-
nulu hanımların milli şuurlarının ne kadar yüksek ol-
duğunu açıkça göstermektedir. Ancak bu şuur sade-
ce onların değil, bütün Türk kadınlarının ortak şuur 
ve heyacanı olarak kabul edilmektedir. O tarihler-
de Kastamonulu Kadınların çeşitli dernekler kurarak 
Kurtuluş Savaşı süresince orduya giyecek ve yiye-
cek yardımı yaptıkları ve topladıkları da belgelerle 
mevcuttur. 

   Değerli okurlar, neredeyse unutulup gitmek üzere 
olan bu güzel olayı, belgeleriyle birlikte Kastamonu 
Üniversitesi Öğretim Üyesi Sn. Mustafa ESKİ gün 
yüzüne çıkarmış olup 1994 yılından buyana bu güzel 
ve anlamlı gün Kastamonulu Kadın Platformu Üye-
leri tarafından etkin programlarla anma günü olarak 
ele alınmaktadır.

Ruhlarınız şad olsun bu oluşumu gerçekleştiren 
büyük değerli kadınlarımız, sizlerin bize bıraktığı bu 
sancağı ömrümüz ve sağlığımız yettiği sürece taşıya-
cağımıza ant içeriz.

*Em. Öğ. / Yazar
TESUD Rasimpaşa Şube Üyesi
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KIBRIS TÜRK TOPRAĞIDIR 
BÜTÜN TÜRKLERİN VATANIDIR

KIBRIS TMT MÜCAHİTLER DERNEĞİ
Kıbrıs TMT Mücahitler 

Derneği’nin KKTC Cumhuri-
yet Meclisi Başkanı’na 21 Şubat 
2018’de yazmış olduğu ve bizim  
de hislerimize tercüman olan 
mektubu; 

Rumların söylemlerden eylemle-
re geçtiklerini belirten Anastasiadis’in “savaş güçle-
rini” artırdıklarını deniz, hava ve kara birliklerini en 
son teknoloji ile donattıklarını ve çözüm için Türk 
askerinin Ada’dan gitmesi koşulundan vazgeçme-
diklerini sık sık ifade etmeye devam etmektedirler.

50 yıldan beri bizleri masada oyalayan iki kez biz-
lere soykırım uygulayan haksız ve suçlu gayri meşru, 
terörist bir idare karşısında haklılığımızı ve meşrulu-
ğumuzu ve bunun bir sonucu olarak kurduğumuz bu-
günkü varlığımızın yegane dayanağı KKTC Devle-
timiz ile O’nu resmen tanıyan ve her türlü ihtiyacını 
karşılayan Anavatanımız Türkiye ile yolumuza de-
vam etmek ve hiçbir zaman haklıdan yana tavır koy-
mayan gerek BM’nin ve gerekse AB’nin telkin ve 
önerileri dikkate alınarak bizleri yönlendirmemeli.

54 yıldır silah zoru ve terörle gaspederek Cumhu-
riyetin eşit ortağı Kıbrıs Türk halkını aynı yöntem-
lerle dışlayan ve tüm haklarından mahrum bırakan 
ve bugüne dek aynı tutumu sürdüren bu hak ve hu-
kuk tanımayan bu insanlarla herhengi bir şeyi pay-
laşmamız mümkün değildir. Gayhri meşru Rum 
Cumhuriyeti’ni “zırhlandıklarını ve bu Cumhuriyete 
Kıbrıs Türk halkına haklarını almak için KKTC’den 
vazgeçmeleri çağrısını yapıyorlar. Kıbrıs’ın etrafın-
daki deniz yatakları ile ilgili sondajları tehlikeli bir 
şekilde sürdürüyorlar. Yapılan ikaz ve uyarıları hiç 
dikkate almıyorlar. 54 yıldan beri sürdürülen insanlık 
dışı ambarfgolara devam ediyorlar. Gayri meşru AB 
üyeliğinden sözde aldıkları güçle bu meşru yollarda 
yürümeye devam edecekleri anlaşılmaktadır.

Rumlarla eşit düzeyde ortak bir devlette anlaşmaya 
uzlaşmamız asla olası değildir.

Güney’deki İdare ve Yönetim “Kıbrıs Cumhuriye-
ti” değildir. Bu gerçek tarihi belgelerle Uluslararası 
platformlarda sık sık dile getirilmelidir.

KKTC Devletini, tüm kuruluş ve yetkililerin ve de 
bu topraklarda yaşayan tüm yurttaşlarımızın bizlere 
barış, huzur ve güven içerisinde bir yaşamı sağlayan 
Devletimize ve Anavatanımıza sarılmaktan başka bir 
seçeneğimiz yoktur ve olamaz.

Kıbrıs’ta yaşanan ve devam eden süreçler ve de ya-
kın tarihimiz önümüzü ve yarınımızı apaçık ortaya 
koymaktadır.

Crans Montana’da yapılan Kıbrıs Konferansının 
başarısızlıkla sonuçlanması ve bunun MB Genel 

Sekreteri tarafından Dünyaya ilan edilmesi, BM pa-
rametreleri zemininde Kıbrıs uyuşmazlığına federal 
bir “çözüm” arayışlarının tükendiğini göstermiştir. 
Bu noktadan sonra Genel Sekreter’in mevcut iyi ni-
yet görevi çerçevesinde ucu açık görüşmelerde uyuş-
mazlığa/soruna çözüm aramakanlamsız olduğu gibi, 
Kıbrıs Türk halkını masaya mahkum etmek anlamını 
da taşır ve kabul edilemez.

Yapılan bütün özverili çalışmalara ve KKTC’nin 
Türkiye ile birlikte gösterdiği bütün esnekliklere kar-
şın bir sonuca ulaşılamaması nedeniyle, günümüze 
kadar verilen bütün tavizler  ortadan  kalkmıştır.  Bu 
“ her şey kabul edilmeden, hiç birşey kabul edilmiş 
sayılmaz”prensibinin  doğal bir sonucu ve bir gere-
ğidir. Herhangi yeni bir süreç, ancak gerçek egemen 
eşitlik ve iki bağımsız devlet zemininde, yani Dev-
letten Devlete yapılacak görüşmeler şeklinde olabilir 
ki bu da Kıbrıs’ta iki ayrı Bağımsız Devlet gerçeği-
nin kabulü ve tanınması ile mümkündür.

Bu noktadan sonra tarafların yapması gereken, ger-
çekleşmeyeceği somut tecrübelerle kanıtlanmış bu-
lunan hedef ve hayaller peşinde koşmak değil, Ada 
ve bölge gerçeklerini tam olarak dikkate alan ve yan 
yana iki halk ve iki devlet arasında iyi komşuluk iliş-
kileri geliştirme hedefine yönelik bir yaklaşım olma-
lıdır. 

Bu gerçekler ışığında Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’ni içte ve dışta geliştirmek, güçlendir-
mek ve tanıtmak için Anavatan Türkiye ile istişare 
içinde halkımızın önüne yeni bir vizyon, yeni bir yol 
haritası mutlaka konmalıdır. Bu yapılırken vazgeçile-
meyen ulusal çıkarlarımıztemelinde ortak akıl oluş-
turulmalı, ancak KKTC devletinin varlığı,devamı, 
içte iyi yönetim dışta ise tanıtılması temel gerçekle-
rine bağlı kalınmalıdır.

Belirtilen temel ilkeler zemininde Uluslararası 
Antlaşmalarla kazanılmış hak ve statülerimiz geliş-
tirilirken mevcut olan etkin ve fiili garantörlük hak-
larının tam olarak korunması, Kıbrıs’ta Türk aske-
ri varlığının sürdürülmesi, bunun Kıbrıs Kıbrıs Türk  
halkının varlığı, güvenliği, geleceği için mutlaka ko-
runması gereklidir. Bu hak ve statüler asla tartışma 
ve pazarflık konusu edilemez

Yüce meclis Kıbrıs Türk halkının bağımsızlığı-
nın ve egemenliğinin ve hür idaresinin temsil edildi-
ği yüce bir kurumdur. Milletvekillerimizin yaptıkla-
rı yeminlerinin öngördüğü Devletin varlığının ve ba-
ğımsızlığının korunup devam ettirilmesinde birlik ve 
beraberlik içerisinde görevlerini yapmalarını bekler 
bu vesile ile en içten başarılar dileriz.

Saygılarımla
    Yılmaz BORA
    Genel Başkan
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Birinci Dünya Savaşı sonrası iki ülke arasında baş-
layan sorunlar, 1950’lerin ortalarından itibaren Türk-
Yunan sorunları olarak gündeme oturmuştur. Altmış 
yıldır çözülemeyen bu sorunlar; Karasuyu, Kıta sa-
hanlığı, Münhasır Ekonomik Bölge, Ege Adalarının 
silahlandırılması, Hava sahası, FIR hattı vb. Ege So-
runları ile Kıbrıs, Batı Trakya Türkleri, Ortodoks Fe-
ner Rum Patriğinin Ekümenik statüsü gibi siyasi so-
runlardır.

Kıbrıs’ta de facto olarak 1974’den beri süre gelen 
barış hariç1  tüm sorunlar 60 yıldır tartışılıyor ama 
çözüm yok. Lozan sonrası gündemi işgal eden bu so-
runlar için bugüne kadar ne yaptık, nasıl bir çözüm 
bulduk veya ne yapıyoruz. Soruların cevabı özetle, 
maalesef koskocaman bir “HİÇ”. Yarın ne yapaca-
ğız diye hiç sormayın! Ama yine de “yarın ne ya-
pılabilir?” şeklinde bir soru sorulmalı ve aydınların 
buna vereceği bir cevabı olmalıdır. 

O zaman geçmişteki güzel örnekleri esas alarak ge-
leceğe bakmalıyız. 1930’da Atatürk ve Venizelos’un 
uzlaşıya varmasıyla iki ülke arasında dostluk rüz-
garları en yüksekten esmeye başlamıştır. Venizelos 
1929’da Ankara’ya gerçekleştirdiği ilk ziyaretinde 
İsmet Paşa ile görüşmeler o denli yapıcı ilerliyordu 
ki; her ikisi de Türkiye ile Yunanistan arasındaki sı-
nırların (une valeur admistrative) sadece “idari” hale 
dönüşmesi konusunda çalışmalar yapmaya karar 
vermişlerdir. Bunu da yeterli görmeyen Venizelos, 
Mustafa Kemal’in ‘Türk ve Yunan halklarının aslın-
da hemşeri oldukları’ yönündeki teorisine bile sıcak 
bakmaya başlamış ve bu nedenle Türkiye ile Yuna-
nistan arasında bir konfederasyon kurulması olasılığı 
üzerinde çalışıyordu. Atatürk de Venizelos da birbir-
lerinin üzerinde hâkimiyet kurmadan Türk ve Yunan 
halklarının aşamalı olarak birbirlerini barışçıl yollar-
dan hazmederek tek bir vücut altında birleşecekleri-
ne ve başkenti İstanbul olacak geniş bir bölgede ya-
şayabileceklerine inanıyorlardı.”2  Ancak, bu yakın-
laşmanın hemen arkasından 1931 yılında Kıbrıs’ta 
Enosis ve Kıbrıs’ın Yunanistan’a bağlanması göste-

rileri başladı, Adalı Rum-
lar İngiliz yönetimine kar-
şı Yunanistan’a bağlan-
ma isteklerini, şiddet kul-
lanarak göstermeye başla-
dılar.3 Ancak, bu sorun Ve-
nizelos ve Atatürk’ün iti-
dalli davranışlarıyla at-
latıldı. Türkiye, iyi dost-
luk ilişkilerine zarar gel-
memesi için ENOSİS gösterileri ve 1931 yılında 
Yunanistan’ın hava sahasını 3 milden 10 mile çı-
karma kararına hoşgörü göstermiştir. Yunanistan da 
Ada’daki Enosis taraftarlarına prim vermemiştir. 

1933 yılında Venizelos’un yerine başbakanlık kol-
tuğuna oturan Panagis Tsaldaris, Ankara’ya gel-
di ve 14 Eylül 1933 tarihinde, Türkiye ile Yunanis-
tan arasında Samimi Misak Antlaşmasını imzala-
dılar. Buna göre her iki ülke sınırlarının ihlal edi-

lemezliğini karşılıklı 
garanti ettiler. Bu an-
laşma Türk-Yunan ya-
kınlaşmasının zirvesi-
ni teşkil ederken, ta-
raflar Kıbrıs dahil sı-

nırların değiştirilmeyeceğini kabul etmiştir. Diğer ta-
raftan, bu antlaşma Yunanistan ile olan sınırında ken-
di lehine değişiklik isteyen Bulgaristan’ı da caydıra-
rak Yunanistan’a önemli bir siyasi güç sağlamıştır.

Eski Başbakan Venizelos’un 12 Ocak 1934 tarihin-
de Atatürk’ü Nobel Barış Ödülüne aday gösterme-
siyle, el-ele birlikte yaşanabilirliğin en güzel ör-
neklerini yaşadı bu iki ülke.4 

II. Dünya savaşında tarafsız kalma politikasını ga-
yet iyi uygulayan Türkiye’ye karşılık, Yunanistan 
önce İtalyanların daha sonra Almanların işgaline uğ-
ramış ve savaşta çok kayıp vermiştir. Ekonomik ola-
rak zor durumda kalan Yunanistan’a Türkiye tarafın-
dan tonlarca yiyecek, gıda ve ilaç yardımı yapılmış-
tır. 13 Ekim 1941 günü İstanbul’dan hareket eden 

TÜRK - YUNAN SORUNLARININ YARINI

Ergun MENGİ*
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Kurtuluş Şilebi, İstanbul-Atina arasında toplam 6 
sefer yapmış ve tonlarca yiyecek, içecek, gıda ve ilaç 

yardımı taşımıştır.5 Ege’de 
Alman denizaltılarından sa-
kınarak seyreden Kurtuluş 
Şilebinin kahraman müret-
tebatını da saygıyla yad et-
mek istiyorum. Yedinci se-
ferine, 19 Ocak 1942 günü 
ağır kış şartlarında ve fırtı-

nalı bir havada çıkan Kurtuluş Şilebi, maalesef sefe-
rini tamamlayamadan Marmara Adasında kayalıkla-
ra çarparak batmıştır. 

Yunanistan Başbakanı Kostas Karamanlis  
ABD’nin Tufs Üniversitesi’nden mezun olurken 
1986’da hazırladığı doktora çalışmasını “1. Dün-
ya Savaşı’ndan sonra Türk- Yunan ilişkileri” üzerine 
yapmıştır. Karamanlis’in “Venizelos ve 1928-1932 
Yıllarında Dış İlişkiler” adlı doktorasından alıntı-
lar yapan Yunanlı Prof. Andonis Liakos, To Vima ga-
zetesinde yayınlanan yazısında “Büyük savaştan ve 
büyük göçlerden tam 6 yıl sonra gösterilen siyasi 
cesaretler, niçin 85 yıl sonra gösterilemiyor” soru-
sunu soruyordu.6

Evet üzerinden nerdeyse 100 sene geçti ama yakın 
gelecekte olabilecek bir Türk-Yunan dostluğuna kim-
se olasılık vermiyor. O zaman şimdi tekrar soralım 
“Türk-Yunan Savaşından 10 yıl sonra varılabilen 
barış ortamına, 100 yıl sonra, şimdi neden uzak 
duruluyor?”

Kıbrıs tartışmalarının başladığı 1950’lerin ortasına 
kadar, çok güzel giden Türk-Yunan ilişkileri bu tarih-
lerde bozulmuştur. Kıbrıs’ta EOKA’nın yaptığı katli-
amlar ve İstanbul’daki 6-7 Eylül olayları Türk-Yunan 
dostluğuna en büyük darbeyi vurmuştur.

Bugün Karasuları, Kıta Sahanlığı ve Münhasır Eko-
nomik Bölge, Adaların silahlandırılması, FIR Hattı, 

Hava Sahası sorunları çözümsüz bir nev’i dondurul-
muş sorunlardır. Kim bugün bu konularda aktif bir 
siyaset yapıyor? Karasularının Yunanistan tarafından 
12 mile çıkarılması Tüm Ege’yi Yunanistan egemen-
liğine vereceğinden kabul edilmesi ve gerçekleşme-
si zordur. Kıta sahanlığı konusunda dünyada benzer 
birçok coğrafyada alınan yüksek yargı kararları, ko-
nunun taraflar n mevcut görüşleriyle çözümsüz oldu-
ğunu ortaya koymaktadır. 

Adalar zaten silahlandırılmıştır. Ancak ironi olan 
bu adalardaki Yunan askeri gücünün ne bu adayı sa-
vunabilecek ne de Türkiye’ye tehdit oluşturabilecek 
veya caydıracak bir seviyede olmamasıdır.

FIR hattı ve Hava Sahası sorunları uluslararası hu-
kuk ilkeleri gereğince tartışılabilecek seviyede değil-
dir.

Kısacası sorunların hepsi enstrümantal nitelikte 
masada durmaktadır. Üzerlerinde bırakın yetkililer 
tarafından tartışmayı, halkın dahi konuşması absürt 
hale gelmiştir. 

Halen iki ülkenin arasında aktif olarak devam 
eden tek sorun, Kardak Krizi ile özdeşleşen Coğra-
fi Formasyonlar konusudur. Egemenliği Anlaşma-
larla Yunanistan’a Devredilmemiş olan Ada-Adacık 
ve Kayalıklar ihtilafında Yunanistan aktif bir politi-
ka yürütmekte adalara yüksek düzeyli ziyaretler yap-
makta, adalarda askeri ve dini yapılaşma gayreti gös-
termektedir.

Yunanistan ve Türkiye arasında 1923’te tesis edil-
miş olan Lozan dengesi son derece önemlidir. Lo-
zan Dengesi her zaman dikkate alınmıştır. ABD ta-
rafından 1948 Truman Yardımında ve 1980 sonrası 
ABD silah yardımında bu dengelerin bir şekilde ko-
runduğunu görmekteyiz. Bu denge nedeniyle, Türki-
ye ve Yunanistan aynı gün NATO’ya alınmıştır. Lo-
zan dengesi 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kuruluşun-
da da esas alınmıştır Ancak Lozan dengesinin dikka-
te alınmadığı uluslararası gelişmeler de yaşanmıştır. 
Yunanistan 1931’de hava sahasını 3 milden 10 mile, 
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1936’da karasularını 3 milden 6 mile çıkartarak Lo-
zan Dengesine ilk tahribatı yapmıştır. Türkiye dost-
luk içinde bu girişimlere sessiz kalmıştır.7  

Yine II. Dünya Savaşı sonrası, 1947 Paris Antlaş-
ması 12 Adaları İtalya’dan Yunanistan’a devrederken 
bu dengeyi göz ardı etmiştir. Benzer şekilde Avru-
pa Birliği (AB), Lozan dengesini dikkate almamış, 
Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimini Avrupa Birliği-
ne tam üye yaparak bölgedeki Lozan dengesini tama-
men bozmuştur. BM ve AB, Kıbrıs’taki barış ve hu-
zur ortamını ve Lozan dengesini gözardı etmeye de-
vam etmektedir.

Şimdi sormak istiyorum, tüm bu sorunlar, yetki-
liler arasında çok iyi niyetle tartışılsa dahi, bunlara 
önümüzdeki 50 yılda çözüm bulunabileceği hayalini 
paylaşabilecek siyasetçi, tarihçi ve bilim adamı veya 
sade vatandaş var mıdır? Cevap %98 “HAYIR” ola-
caktır. Çünkü son 70 yıldır yaşananlar bize bu ceva-
bı dikte etmektedir.

Sonuç ve Öneriler:

O zaman “Türk-Yunan sorunlarının yarını nasıl 
olacak?” sorusunu herkesin kendisine sorması ve 
kabul edilebilir bir çözümü önermesinin zamanı gel-
miştir. Eğer gelecek için bir plan yapılacaksa ilk adı-
mını atılacağı gün bugündür.

Türk-Yunan Halkları;

-Barış, huzur ve refahı hak ediyor. Birçok ortak de-
ğeri paylaşıyor. Hangisi aynı apartmanda, sitede so-
runlu bir komşuyla yaşamak ister. Bu nedenle barış 
ve refahı ön plana alıp, gerginlikten beslenen siyaset-
çilere prim vermemelidir.

Türk-Yunan Hükümetleri; 

-Türk ve Yunan Hükümeti’nin Milli Politikası hal-
kının barış ve refah seviyesini artırmaktır. Hükü-
metler buna yönelik Milli Hedeflerini gerçekçi bir şe-
kilde tespit etmelidir.

-Yunanlı ve Türk siyasiler sorunları tartışmak yeri-
ne, onların arkasındaki gerçekleri tartışmalı ve çö-
züm yolu aramalıdır. 

-Çözülmesi güç Türk-Yunan sorunlarını dondur-
malıdırlar. Günümüzde zaten hemen hemen don-
muş olan bu problemlerin üzerine benzin döküp 
ateşe vermemek siyasetçilerin ilk vazifesi olmalı-
dır. Bunu daha önce AB üyesi olurken aralarında sı-
nır sorunları olan birçok Avrupa ülkesi yapmış ve so-
runlarla uğraşmaktan ziyade refahı paylaşmayı seç-
mişlerdir. 

-Yunanistan, Türklerin Mora Yarımadası, Teselya, 
Makedonya, Batı Trakya, Ege Adaları ve Kıbrıs gibi 
egemenliği altında tuttuğu yerlerde 500 yıllık misafir 
olduğu görüşünü bir kenara bırakmalıdır

-Türkiye de Yunanistan’ın 1829’dan itibaren Te-
selya, Makedonya, Batı Trakya, Girit ve Ege Adala-
rı kapsamında topraklarını genişletmesini gündemde 
tutmamalı ve Yunanlıları bu topraklarda misafir ola-
rak görmemelidir.

-1933 yılında Türkiye-Yunanistan arasında imzala-
nan Samimi Misak 85 yıl sonra bugün tekrar ye-
nilenmelidir. Sınırlarımızı karşılıklı güvence altına 
alıp, tehdit kelimesini sözlüğümüzden çıkarmalı-
yız.  

-Ege’de askeri sorunlar var, uçaklar it dalaşına gi-
riyor bugüne kadar taraflar onlarca uçak ve pilot kay-
betti. Bu kayıpların arkasındaki nedenler, diğer uçak 
10 millik hava sahasını 2 sn. ihlal etmiş, karasuyu-
nun 500 yarda içine girmiş vb. hususlardır. Tarafl -
rın kaybettiği hayatlar soruna çözüm oldu mu? İleri-
de olacak mı? Bu girişimlere ve Soğuk Savaş dönemi 
uygulamaları olan basit çekişmelere son verilmelidir. 

-Türk-Yunan Ortak Askeri Tatbikatları icra edil-
melidir. Ortak tatbikatlar NATO şemsiyesi olma-
dan da sadece Ege’de değil, Karadeniz’de, Doğu 
Akdeniz’de ve hatta Hint Okyanusunda, Afrika sa-
hillerinde yapılmalıdır.

-Türk ve Yunan Genelkurmay karargahlarında 
karşılıklı subay görevlendirilmelidir. Bu subay-
lar irtibat subayı değil, bizatihi karşı ülke üniforma-
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sı giyerek, proje subayı olarak çalışacaklardır. Bunun 
en güzel örneğini I. ve II. Dünya Savaşının kanlı-
bıçaklısı Almaya ve Fransa uygulanmıştır. Türk Ge-
nelkurmay Karargahının Ege Şubesinde bir Yunan-
lı subayın görev yaptığını hayal edebiliyor musunuz?

-Dostluk ve güven ortamında, Türk-Yunan Çok 
Uluslu Deniz, Hava ve Kara birlikleri kurulma-
lı ve her iki ülkenin savunma harcamaları azal-
tılmalıdır.8

-Türk-Yunan çok uluslu şirketleri kurulmalı ve 
Ege’nin yer altı zenginliklerinden birlikte istifade 
edilmelidir. 

-Yunanistan; AB üyesi olarak ciddi bir siyasi güç 
elde etmiştir. Bu gücün bugüne kadar kullanıla-
rak çözüldüğü bir sorun olmadığını, AB üyesi bir 
Türkiye’nin savunma, ekonomi, ticaret vb. konular-
da çok daha fazla yararına olduğunu ayırt etmelidir.

Uluslararası Aktörlere, 

ABD, AB, RF ve hatta BM’e önemli görevler düş-
mektedir. Bu barış girişimine tam destek vermeli ve 
Lozan Dengesini daima gözetmelidirler. 

Şimdi Türk ve Yunan siyasilerine düşen görev, 
halkların arzu ettiği barış ve refah ortamını sağlamak 
için küresel aktörleri bir tarafa bırakarak Lozan den-
gesini kendi aralarında kurmalarıdır. Türk ve Yu-
nan halkları barış ve refah içinde bir arada ya-
şamayı hak etmektedir. Sorunları bir kenara bıra-
kıp, Ege’nin ciddi yeraltı zenginliklerinden hep bir-
likte istifade etmelidirler. 

1  Ergun Mengi, Kıbrıs Sorunu Niçin Çözülemiyor, http://
www.21yyte.org/tr/arastirma/kibris/2017/04/05/8603/
kibris-sorunu-nicin-cozulemiyor, 

2  Stelyo Berberakis, Atatürk ve Venizelos’un Konfede-

rasyon Hayali, Sabah Gazetesi, 20 Haziran 2007, https://
www.sabah.com.tr/yazarlar/berberakis/2007/06/20/ata-
turk_ile_venizelos_un_konfederasyon_hayali, 23 Mart 
2018.

3 Bestami S. Bilgiç, ATATÜRK Dönemi de Tür-
kiye - Yunanistan  İlişkileri,  1923- 1938, http://
www.atam.gov.tr/wp-content/uploads/Bestami-S.-
B%C4%B0LG%C4%B0%C3%87-Atat%C3%BCrk-
D%C3%B6neminde-T%C3%BCrkiye-Yunanistan-
%C4%B0li%C5%9Fkileri-1923-1938.pdf.

4 http://belgelerlegercektarih.com/2016/11/13/venizelos-
m-kemal-ataturku-neden-nobel-baris-odulune-aday-
gosterdi/, 23 Mart 2018.

5 Ertuğrul Özkök, Kahraman şilebin altıncı yolculu-
ğu, Hürriyet Gazetesi, 18 Mart 2018, http://www.hurriyet.
com.tr/yazarlar/ertugrul-ozkok/kahraman-silebin-altinci-
yolculugu-40775925, 23.3.2018. Elçin Macar, “İşte Geli-
yor Kurtuluş” adıyla bu geminin hikâyesini kitap haline 
getirdi. Kitap İzmir Ticaret Odası’nca aynı sayfalarda kar-
şılıklı Türkçe ve Yunanca olarak bastırıldı ve yayımlandı.

 6 Stelyo Berberakis, Atatürk ve Venizelos’un Konfede-
rasyon Hayali, Sabah Gazetesi, 20 Haziran 2007, https://
www.sabah.com.tr/yazarlar/berberakis/2007/06/20/ata-
turk_ile_venizelos_un_konfederasyon_hayali, 23 Mart 
2018.

 7 Türkiye karasularını 1964’de 6 mile çıkarmıştır.

 8 Paul Haydon, Greece’s austerity doesn’t extend to its 
arms budget (Yunanistan’ın kemer sıkma silah bütçesine 
uzanmıyor), The Guardian, 21 Mart 2012, https://www.
theguardian.com/commentisfree/2012/mar/21/greece-
austerity-measures-military-spending

  9 SSCB Başkanı Nikita Khrushchev, 21 Haziran 1960’ta 
kapitalizm koşullarında savaşın kaçınılmaz olduğu yolun-
daki kuramın artık geçerli olmadığı görüşünü yineledi. 
Khrushchev, daha sonra da sosyalizmin başarısının anah-
tarının barış içinde bir arada yaşama olduğunu vurguladı.

Barış İçinde Bir Arada Yaşama 9 
                  Nikita Khrushchev

*Em. Dr. Amiral
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KİTABIN ADI :  
Aklın ve Bilimin Işığında ATATÜRK gibi 

Düşünmek.
YAZARI  : 

İsmail TEZGEL
YAYINEVİ  : 

Altaylı Yayınları
SAYFA SAYISI  :  

208 Sayfa
BASIM YILI  :  

Şubat 2016
İsmail TEZGEL;  Altaylı Yayınlarından çıkan bu 

kitabında, ATATÜRK’ün akıl ve bilime verdiği öne-
mi çeşitli örnek ve hikayelerle anlatmakta ve bazı 
tespitler yapmaktadır.

Genellikle “büyük devlet adamı, büyük asker, eş-
siz kahraman” gibi tanımlamalarla anlattığımız 
ATATÜRK’ün bütün bunlara kaynak ve dayanak 

oluşturan düşünce adamı yönüne pek dokunulmaz. 
Eylem adamı denilir ve geçilir. Fakat bu eylemlerin 
ne gibi düşünsel hazırlıklarla gerçekleştirildiğine ye-
terince önem verilmez. İşte yazarımız bu eksikliği bi-
raz olsun gidermek için kitabında ATATÜRK’ün bi-
limsel ve araştırmacı kafa yapısını tüm açıklığı ile or-
taya koymuş.

Yazara göre ATATÜRK; üstün bir asker ve büyük 
bir devlet adamı olması yanında kesinlikle nitelikli 
bir bilim adamıydı. Akıl ve bilim onun en önemli öl-
çütüydü.

Bilimin;  bir toplumun üretim tarzını belirlemesi ve 
itici gücü olması, insana çevresini algılama olanağı 
sağlaması ve ahlaki niteliği bulunması nedeniyle çok 
önemli olduğu kitapta belirtilmektedir.

Atatürk, kaderciliğin yerine akılcılığı, hurafelerin 
yerine bilimi, dogmaların yerine mantığı koymuş, 
ülkesini ve milletini bulunduğu coğrafyada seçkin, 
saygın ve güvenilir kılmıştır.

Bilim ve akılcılık ile ilgili söylemiş olduğu sözler-
le, yaptıklarıyla sadece kendi ülkesi ve milletine de-
ğil, dünyaya ışık olmuştur. “Hayatta en hakiki mürşit 
ilimdir” sözüyle bilimi en kıymetli yol gösterici ola-
rak işaret etmiştir.

Onun şu sözleri akıl ve bilimin en önemli yol gös-
terici olduğunun en büyük kanıtıdır. “Ülkemizin en 
bayındır, en latif, en güzel yerlerini üç buçuk yıl kirli 
ayaklarıyla çiğneyen düşmanı yenen zaferin sırrı ne-
rededir bilir misiniz? Orduların yönetiminde, bilim 
ve fen ilkelerini kılavuz edinmektir.”

TEZGEL’in kitabında yabancıların gözüyle ATA-
TÜRK de yer almaktadır.

“ATATÜRK’ü anmak kolay, anlamak zordur” di-
yen yazarın bu tespitine katılıyor ve O’nu anlamak 
için Sn. İsmail TEZGEL’in “Aklın ve Bilimin Işığın-
da ATATÜRK gibi Düşünmek” kitabının da okunma-
sı gerektiğini düşünüyoruz.

*TESUD Stratejik Araştırmalar Merkezi

*TESSAM
BİR KİTAP
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Kederli ailelerine ve arkadaşlarına başsağlığı diler, 
hizmetlerini saygı ile anarız.

 TESUD Genel Merkezi

ARAMIZDAN AYRILANLAR

Sıtkı ULU

Em. Top. Kd. Alb. (1948-64)

Karşıyaka Şb. Üyesi

Vefat Tarihi: 13/11/2017

Adres:Pamukkale 8 Giriş 93 D:52 

Mavişehir Karşıyaka-İZMİR

M. Hüsamettin SUAR
Em. Hv. Alb. (1957-1)
Rasimpaşa Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 12/10/2017
Adres: Çoban Yıldızı Sok. No:29 
Kale Apt. D:12 Erenköy-İSTANBUL
Tel: (0533) 417 77 60

Turgut ERTAN
Fahri (Onursal) Üye
Bursa Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 06/06/2017
Adres: Mudanya Cad. Cevizli Sok. 
Dostlar Apt. D:13 Uluyol Ertur İş Hanı 
No:4 BURSA

Mehmet TAŞCI
Em. Tuğg. (1956-51)
Karşıyaka Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 13/11/2017
Adres: 1743 Sok. No:3 A Blok D:4 
Karşıyaka-İZMİR

Tel: (0232) 368 08 01

Erdal YALÇIN

Em. Kd. Bnb. (1963-58)

Karşıyaka Şb. Üyesi

Vefat Tarihi: 06/04/2016

Adres: 1748 Sok. No:49/3 

Karşıyaka-İZMİR

Yakup BOYACI
Em. P. Kd. Alb. (1943-259)
Çankaya Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 06/01/2018
Adres: TSK Bakım Merkezi 
Bilkent Çankaya-ANKARA

Kamuran ÇINAR

Em. Plt. Alb. (1948-59)

Karşıyaka Şb. Üyesi

Vefat Tarihi: 12/02/2017

Adres: 1743 Sok. No:13/10 

Karşıyaka-İZMİR

M. Cemal ÇALIŞTIRAN
Em. P. Kd. Alb.  (1947-46)
Bursa Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 13/03/2017
Adres: Yenikaraman Mah. 
Gençosman Sit. No:26 D:14 
Nilüfer-BURSA

İ. Hakkı AKANSEL

Em. Org. (1942-26)

Karşıyaka Şb. Üyesi

Vefat Tarihi: 15/05/2016

Adres:Hava Eğitim Korumalı 
Lojmanları Güzelyalı-İZMİR

Erol Halidun KORAY
Em. Hv. P. Alb. (1953-32)
Kadıköy Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:03/12/2017
Adres: Erenköy Mah. Şemsettin 
Günaltay Cad. Akpınar Apt. No:175/22 
Kadıköy-İSTANBUL
Tel: (0506) 994 17 61
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İbrahim Doğan NEBOL
Em. Hv. İkm. Alb. (1980-38)
Konak Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:28/12/2017
Adres: Şehit Onur Akarfsu Cad. İdea 
Sit. A Blok D:58 Narlıdere-İZMİR
Tel: (0533) 391 07 46

Süreyya TUNA

Em.Hv. Kd. Alb. (1949-29)

Çankaya Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:02/01/2018
Adres: TSK Özel Bakım Merkezi 
Bilkent Çankaya-ANKARA
Tel: (0532) 545 68 62

Özdemir TUKSAL
Em. Ulş. Alb. (1954-3)
Kadıköy Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:03/01/2018
Adres: Sahrayıcedit Mah. Mengü Sok. 
Üçel Apt. No:12/5 
Kadıköy-İSTANBUL
Tel: (0216) 360 46 40

Şaban Erhan SOYSAN
Em. P.  Alb. (1970-155)
Kadıköy Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:08/01/2018
Adres: Altıntepe Mah. Kılavuzçayırı 
Cad. Gülen Sok. Yılmazlar Sit. A 
Blok No:18/4 Maltepe-İSTANBUL
Tel: (0216) 417 23 24

Nurdan PAKYAPAN
Em. Hv. Alb. (1957-147)
Karşıyaka Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:15/01/2018
Adres: 1849/4 Sok. No:28/5 
Karşıyaka-İZMİR
Tel: (0535) 702 72 04

Ahmet İhsan ERMAN
Em.Kd. Alb.
Antalya Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:13/01/2018
Adres:Gençlik Mah. 1315 Sok. 
No:13/5 ANTALYA
Tel: (0533) 357 10 60

Kemal UZSAMANCI

Em. Hv. Alb.

Karşıyaka Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:11/12/2017
Adres:Girne Bulvarı No:86/5 
Karşıyaka-İZMİR
Tel: (0533) 266 16 84

Erdoğan YEĞEN

Em. Alb. (1960-7)

Bursa Şb. Üyesi

Vefat Tarihi: 30/11/2017

Adres: Kükürtlü Mah. Pınar Cad. 

No:28/1 BURSA

Meliha GÜRALP
Subay Eşi
Kadıköy Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:14/12/2017
Adres: Suadiye Mah. Çamlık Sok. 
Muhteşem Apt. No:2/9 
Kadıköy-İSTANBUL
Tel: (0535) 399 70 80

Şaziye ÖZBUDAK

Subay Eşi

Karşıyaka Şb. Üyesi

Vefat Tarihi:16/12/2017

Adres: 1690 Sok. No:134/6 
Karşıyaka-İZMİR

Orhan YILMAZ
Em. Hv. İkm. Alb. (1956-93)
Konak Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:20/01/2018
Adres:İnönü Cad. No:614-2 
Üçkuyular-İZMİR
Tel: (0555) 455 18 55

Yusuf İhsan BABÜR
Em.Tuğg. (1956-56)
Konak Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 27/01/2018
Adres: Oyak Sit. 2/3 Sok. No:3/12 
F.Altay-İZMİR
Tel: (0535) 434 60 01
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H. Cahit SENCER

Em. Top. Kd.  Alb. (1951-87)

Çankaya Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 26/03/2018
Adres: Tomurcuk Sok. No:24/19 
Yukarıayrancı-ANKARA
Tel: (0536) 794 26 06

Hüseyin ÜNSAL
Em. Top. Kd. Alb. (1965-29)
Çankaya Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 21/03/2018
Adres: Tınaztepe Mah. Libya Cad. 
No:41/6 Çankaya-ANKARA
Tel: (0536)  412 24 61

Emine Şemsa ERTAŞ

Subay Eşi

Rasimpaşa Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 04/09/2015
Adres: TSK Çamlıca Özel Bakım 
Merkezi Acıbadem 
Üsküdar-İSTANBUL

Nevzat BAYRAMOĞLU

Em. P. Yb. (1953-75)

Samsun Şb. Üyesi

Vefat Tarihi: 21/03/2018

Adres: Bahçelievler Mah. Uhud Sok. 

No:17 İlkadım-SAMSUN

Neriman Naide ÖĞÜNÇ
Subay Eşi
Üsküdar Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:14/02/2018
Adres:Hüsrev Gerede Cad. 
Zümrütsaray Apt. 11/14 
Beşiktaş-İSTANBUL
Tel: (0212) 261 17 36

İsmail AVCI
Em. Öğ. Alb. (1958-6)
Yıldız Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:23/02/2018
Adres:Oyak Sit. 10. Giriş No:11 
Çankaya-ANKARA
Tel: (0549) 746 35 28

Abdurrahman TUNA
Em. Top. Kd. Alb. (1960-82)
Çankaya Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:23/02/2018
Adres: Kutlutaş Çınar Sit. 
Meksika Cad. 3 Blok D:29 
Ümitköy-ANKARA
Tel: (0532) 617 57 39

Şekip Lütfi OKTAY
Em. Ulş. Alb. (1948-27)
Şişli Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:26/02/2018
Adres:Caddebostan İskele Sok. 
Demirağ Çıkmazı No:10/8 
Kadıköy-İSTANBUL
Tel: (0535) 581 36 05

Ayşe Behiye KULOĞULLARI
Em. Korg. Şecaattin 
KULOĞULLARI’nın Eşi
Rasimpaşa Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:05/02/2018
Adres: Fenerbahçe Mah. Tunaman 
Sok. No:3/7 Kadıköy-İSTANBUL
Tel: (0532) 285 95 45

Ali Rıza GÜNDEŞ
Em.Hv. Kd. Alb. (1952-33)
Konak Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:07/02/2018
Adres: 46. Sok. No:76/20 
Özlem Apt. Esentepe Mah. 
Karabağlar-İZMİR
Tel: (0544) 851 92 24

Levent AKSU
Em. Top. Kd. Alb. (1965-21) 
Çankaya Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:04/02/2018
Adres: Karapınar Mah. 1166 Sok. 
No:4/3 Dikmen Çankaya-ANKARA

Tel: (0532) 491 31 12

Reyha VİLTAN

Subay Eşi

Pendik Şb. Üyesi

Vefat Tarihi:01/03/2018

Adres:Doğu Mah. Ekol Sok. No:12 
Pendik-İSTANBUL RE
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Ömer Faruk ÖTKER
Em. Vet. Alb. (1950-10)
Kadıköy Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:06/03/2018
Adres:19 Mayıs Mah. Sultan Sok. 
Taniş Sit. Taniş Apt. No:18/45 
Kadıköy-İSTANBUL
Tel: (0216) 360 63 52

M. Seyfettin KARAGÖZOĞLU
Em. P. Yb. (1943-175)
Kadıköy Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:12/03/2018
Adres:Valide-i Atik Mah. Zeynep 
Kamil Sok. Şefkat Apt. No:4/9 
Üsküdar-İSTANBUL

Hülusi SÜER
Em. Tümg. (1941-74)
Şişli Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:28/03/2018
Adres:Akademiler Sit. 4 Blok D:68 
Zincirlikuyu-İSTANBUL
Tel: (0212) 266 50 19

Kadın Leman BİROL

Subay Eşi

Kadıköy Şb. Üyesi

Vefat Tarihi:26/02/2018

Adres: Yenişehir Mah. Çağlayan Sok. 
No:17/5 Ataşehir-İSTANBUL

A. Yavuz KÖKTAŞ
Em. P. Alb. (1959-150)
Antalya Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:01/04/2018
Adres:Kızıltoprak Mah. Oyak Sit. 7-A 
Blok No:8 ANTALYA
Tel: (0535) 635 77 19

Nedim Selami SÜLEYMANLIGİL
Em. Top. Alb.
Kadıköy Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:17/03/2018
Adres: 19 Mayıs Mah. Şemsettin 
Günaltay Cad. Başak Apt. No:122/8 
Kadıköy-İSTANBUL

Orhan GÜRHAN
Em.Kr. Plt. Alb. (1950-68)
Kadıköy Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:03/03/2018
Adres: Fenerbahçe Mah. Ali Fuat 
Başgil Çıkmazı Güzel Sit. B-1 Blok 
D:19 Kadıköy-İSTANBUL
Tel: (0533) 165 91 69

Semiha KILIÇ
Subay Eşi
Üsküdar Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:01/08/2017
Adres: Eskibağdat Cad. Melik Apt. 
No:8/12 Altıntepe 
Maltepe-İSTANBUL

Tel: (0216) 518 99 56

Sacit SÖNMEZ
Em.Kr. Plt. Kd. Alb. (1948-71)
Çankaya Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 03/04/2018
Adres: Birlik Mah. 401 Sok. No:9/5 
Çankaya-ANKARA
Tel: (0312) 495 93 47
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