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Erdoğan KARAKUŞ
Em. Hv. Korgeneral
TESUD Genel Başkanı

Değerli “BİRLİK” Okurları;
TESUD’un kuruluş yıldönümü yaklaşırken, Şube 

başkanları ve temsilcilerinin Ankara’da toplanma-
sı çalışmaları devam ederken, silah arkadaşlarımızın 
OYAK güvenlik ve Balyoz Davalarından beraatı biz-
leri sevince boğdu.

Ancak; büyük kahraman, vatansever, Kıbrıs Gazi-
si silah arkadaşımız Muzaffer TEKİN’i kaybetmemiz 
adeta kalbimize hançer gibi saplandı. Ruhu şad ol-
sun.

4 Nisan 2015 tarihinde Sessiz Çığlık’ta yaptığım 
konuşma, zannederim bu sayı için herşeyi kapsıyor 
diye düşünüyorum;

“Sessiz Çığlığın kahramanları, vatanseverleri hepi-
nizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.

Yarın TESUD’un 31’inci Kuruluş Yıldönümü; o 
nedenle, bugün buraya Türkiye ‘nin dört bir köşesin-
den gelmiş, Şube Başkanları ve Temsilcilerle birlik-
teyiz.

Onlara iyi bakın, onlar bütün Türkiye’de sessiz çığ-
lıkların ateşini tutuşturan kahramanlar, Türkiye’nin 
her meselesini kendi meseleleri yapan, onun savaşını 
veren kahramanlar...

TESUD’un 31’inci Kuruluş Yılı demiştim, an-
cak; kökü Muharipler Cemiyeti olarak derinler-
de  1912’de Balkan Svaşlarında, sonra Sarıkamış’ta, 
Çanakkale’de , Kafkaslar’da, Yemen’de, Hicaz’da, 
İnönü’de, Sakarya’da, Dumlupınar’da. İşte şimdi 

TESUD olarak Türkiye Cumhuriyetini  kötülükler-
den, tehlikelerden, savaşlardan, sömürgeci ve yan-
daşlarından korumak için dimdik ayakta duruyor.

Silah arkadaşlarımız kumpaslardan, katakulliler-
den, tuzaklardan kurtulup beraat ettikçe, gücümüze 
güç katıyoruz. Korkun bizden ey sömürgeciler, kor-
kun bizden sömürgeci yandaşları, korkun bizden.

Yarın Anıtkabir’de Atamız’ın huzuruna çıkacağız, 
anı defterine şunları yazacağım;

Ulu Önder Atam;
Huzurunuza Türkiye Emekli Subaylar Derneği 

(TESUD)’nin 31’inci  Kuruluş  Yıldönümü nedeniyle 
gelmiş bulunuyoruz.

Aslında yüz yıla yakın bir süre önce 31 Temmuz 
1920 tarihinde Afyon Kolordu Dairesinde subayla-
ra hitaben  özetle:

“Dünyada hayat için, insanca yaşamak için öz-
gürlük lazımdır. Özgür olmak için kuvvetli olmak 
ve bunun varlığını ispatlamak gerekir. Kuvvet ordu-
dur. Ordu düşmanlarımızın birinci saldırı hedefi ol-
muştur. Orduyu imha etmek için kesinlikle subayını 
yok etmek, küçük düşürmek gerekir. Bundan sonra 
milleti yok etmek için sorun ve engel kalmaz” diye-
rek bütün oyunların subaylar üzerinde oynanacağını, 
subaylara kurulan tuzağın, millete kurulmuş olacağı-
nı belirtmiştiniz. 

Evet şimdi yine sömürgecilerle, onların yandaşla-
rının kurduğu tuzağın, kumpasın,  oyunun içindeyiz. 
Ancak; sımsıkı sarıldığımız ilke ve düşüncelerinizle 
verdiğimiz mücadele bizleri her geçen gün aydınlı-
ğa çıkarmaktadır. 

Silah arkadaşlarımızın büyük çoğunluğu özgürlü-
ğüne kavuştu. Ancak bütün silah arkadaşlarımız öz-
gür kalıncaya, bütün haklarını, itibarlarını geri alın-
caya kadar mücadelemiz devam edecektir. 

Ulu Önder Atam, yanılan, aldananların çok olduğu 
bu günkü Dünya’da; biz, ilke ve düşünceleriniz doğ-
rultusunda gösterdiğiniz yolda, azim, irade ve inanç-
la “Harbiyeli Yanılmaz” düşüncesinin yılmaz bekçi-
leriyiz. 

Mustafa Kemal’in Askerleri, yanılmaz, yenil-
mez, aldanmaz. Harbiyeliler olarak Ata’mızı her 
geçen gün daha çok özlüyor, büyük eserin Türkiye 
Cumhuriyeti’ni sonsuza dek yaşatacağımıza söz ve-
riyoruz.”
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“Sn. Genel Başkanım, emeklilerin sorunları ve çö-

züm önerilerine göstermiş olduğunuz hassasiyet ne-

deniyle TESUD adına şükranlarımı sunuyorum.

Bu ülkeye yıllarca işçi, memur, esnaf, köylü, asker, 

polis ve daha nice meslek sahipleri olarak emek ver-

miş onbir milyon emeklinin kıymetli temsilcileri he-

pinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.

Emekli subayların halini sanki bu toplantıyı önce-

den biliyormuşum gibi 20 Aralık 2014 tarihinde Ses-

siz Çığlık’ ta bakın nasıl özetlemişim;

Basından öğrendiğimiz kadarıyla, Gazi Orduevi’nin 

yeni yapılan Aksaray’a konukevi haline getirilmesi 

arzusu varmış. Bu saray gerekli miymiş? 1.150 odalı 

saray yapılırken neden bir kısmı konukevi yapılma-

mış? Neden son yıllarda iç Anadolu’nun tek sit alanı 

Gölbaşı’nda eski konukevi yıkılmışta, yeni saray gibi 

konukevi yapılmış, diğer konukevleri dururken, yeni 

konukevine ihtiyaç varmıymış?

Bunu Türk Milletinin takdirine bırakıyorum.

Bizi ilgilendiren şu, bu gün Türkiye’de elli bine ya-

kın muvazzaf, elli bine yakın emekli subay var. Bu 

subayların birinci derece yakınları, akrabaları nere-

den baksanız bir milyon kişi, subay orduevlerinden 

yararlanıyor. Onların sığındıkları tek yer orası, bir 

oda bulurlarsa dua ediyorlar.

Ne olacak canım subaylar çok maaş alıyor diyen 

bilinçsizler çıkabilir. Kazın ayağı öyle değil, subay-

lar aldığı terbiye gereği fedakârdır, cefakârdır, çalış-

kandır, gururludur, onurludur.

Özlük haklarıyla ilgili istekleri, çektikleri sıkıntılar 

onların birinci önceliği değildir. Onların birinci önce-

liği daima vatanın bütünlüğü, milletin birliği, esenli-

ğidir. Ancak ben acı gerçeği haykırmak durumunda-

yım. Bugün emekli Bnb. Yzb. Ütğm. Arkadaşım aç-

lık sınırında maaş alıyor. (Em. Bnb. Yzb. Ütğm. Ma-

aşı 1.553 TL, açlık sınırı 1.224 TL.)  Yaşa bağlı kad-

rosuzluk tazminatı kesilmiş Alb. Arkadaşım yoksul-

luk sınırının altında maaş alıyor. ( Em. Alb. Maaşı 

3.250 TL., yoksulluk sınırı 3.989 TL.)

Gençler bilmez eskiden subaylara başka bir şey iç-

meye parası yetmediğinden gazozcu derlerdi. “patlat 

9 kişiye bir gazoz” o zamandan kalmadır.

Benim açlık sınırında, yoksulluk sınırının altında 

maaş alan arkadaşım ağız tadıyla onu da yiyemiyor. 

Bakın onu da anlatayım;

Emekli Subayların görülen en önemli sorunların-

dan birisi, meslek  hastalığı. Karda, kışta, çamurda, 

gece, gündüz görev yapan, komutanlık sorumluluğu 

omuzlarına yüklenmiş, her şeyin hesabı ondan soru-

lan, silahlı kuvvetlere  girerken demir gibi, çelik gibi 

TESUD OLARAK EMEKLİ SUBAYLARIN SORUNLARINI, DERTLERİNİ ÖZELLİKLE SİYA-
SİLERE HER ORTAMDA AKTARMAYA, ÇARELER YARATMAYA ÇALIŞMAKTAYIZ.  BUN-
LARDAN BİRİSİ CHP GENEL BAŞKANI SAYIN KEMAL KILIÇDAROĞLU’NUN 11 MİLYON 
EMEKLİNİN TEMSİLCİLERİYLE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDIR. 

BU TOPLANTIDA EMEKLİ SUBAYLARIN SORUNLARINI HEM SİYASİLERE HEM DE 
EMEKLİ TEMSİLCİLERİNE AKTARDIK. DAHA SONRA ALINAN KARARLARI BASINLA PAY-
LAŞTIK. SON GÜNLERDE SAYIN KILIÇDAROĞLU’NUN EMEKLİLERE HER YIL İKİ MAAŞ 
İKRAMİYE VERİLMESİ KARARI DA 8 OCAK 2015 TARİHİNDE YAPILAN TOPLANTIDA ALIN-
MIŞTI.

SİLAH ARKADAŞLARIMIZI BİLGİLENDİRMEK AMACIYLA YAPTI-
ĞIM KONUŞMA  AŞAĞIDADIR;
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olan insanlar, ayrılırken omuzları çökmüş, maddi, 
manevi yıpranmış bir şekilde ayrılıyor.

Ben havacı olduğum için konuyu havacılıkla ilgili 
daha rahat aktarayım;

Türkiye’de, bu dünyada da böyle. En uzun süre-
li ve en pahalı eğitim Jet Pilotluğu. Liseden sonra, 
5 yıl Hava Harp Okulu, bilgisayar, elektronik, uçak 
mühendisi oluyorsun. Arkasından 3 yıl uçuş oku-
lu (Sınıf Okulu). Hava Harp Okulu’na girerken sağ-
lık muayenesine bakın şimdi, gözler sıfır olacak, ku-
laklar 10 yerden 10 titreşimi duyacak, ciğerler 2700 
cm3’lük balonu şişirecek, konuşman 1125 titreşimli 
olacak, rahat anlaşılacak. Konuşmayı 3 saniye anla-
madın mı? Dördüncü saniye sonra havada çarpışır-
sın. Onun için 1125 titreşimli olacak. Diğer uzuvlar 
bunlardan aşağı kalmayacak.

 Girdin demir gibi, çıktın kömür gibi. Albaylığa ka-
dar senede 100 gün nöbet. Albaylıkta da nöbetçileri 
denetleme nöbeti. Nöbet için subaya prim falan yok. 
Yani nöbet var, pirim yok.

Eskiden lojman falan yoktu, şehirde otururduk, si-
vil tanıdıklar eşime sorarlardı. Senin kocan prim fa-
lan almak için mi, bu kadar nöbet tutuyor? diye. Su-
baya fazla mesai var, ücreti yok, isterse Cumartesi, 
Pazar mesai olsun.

Subaya tayın bile yok, evli birlik subayları hariç, 
tayına aç bile kalsan el süren yanar. Neden mi? Subay 
165 kuruş tayin bedeli alır. Onun için. Yanlış duyma-
dınız 165 kuruş.

 Uçuşta yukarı doğru hareketin sonucu 90 kiloysan 
sırtına 800 kilo yük biner, kan beyninden çekilir. Bir 
dakika içinde beyninde 50.000 hücre ölür. Boksörün 
yumruk  yiyişi gibi.

Askerlik dışı başka okulları bitirmen fayda vermez, 
en azından eskiden öyleydi. Ben 1971 işletme mezu-

nuyum. Tarih doktoruyum. Ne kıdem aldım, ne ka-
deme ilerlemesi. Sonuç; 43 yıl fiili hizmetim, emek-
li sandığı üyeliğim, 7 yıl itibari hizmetim, Korgene-
rallikten emekliyim. Kıdem tazminatım 52.000 lira.

43 yılın sonunda kendime Renault Megane alabil-
dim. O da eskidi.

OYAK mı? Yo onu sormayın, o benim param. Ma-
aşımdan her ay % 10 kesildi durdu. Onu geri aldım.

Uçucu devre arkadaşlarımın 1/4’ü uçuşta şehit 
oldu. Genel olarak devre arkadaşlarımın bir kısmı da 
Türkiye’nin yaş ortalamasının altında bir yaşta has-
talıktan öldüler.

Beni mi soruyorsunuz? Meslek hastalığından ha-
yatta yedi defa ameliyat oldum.

Uçuşlardan sinüslerim patlak, kulaklarım çökük, 
omurlar birbirine girik, boyum o yüzden 1,5 santim 
kısaldı, iç organlarım sarkık, affedersiniz mide, ba-
ğırsak, sidik  torbası, prostat ne istersen.

Uçucu olsun olmasın diğer karacı, denizci, hava-
cı, jandarma bütün arkadaşlarım üç aşağı beş yuka-
rı aynı. İşte emekli  subay bu. Onlar meslek hastalık-
larıyla boğuşsalar da hala onların ne para, ne pul, ne 
çulda gözleri var.

 Onların tek amacı var. Açlık sınırıyla, yoksulluk 
sınırıyla boğuşmadan insan onuruyla, insan gibi ya-
şamak, kimseye muhtaç olmamak. Ülkenin  huzuru,  
birliği, dirliği.

 Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum.”

Erdoğan KARAKUŞ
Em. Hv. Korgeneral
TESUD Genel Başkanı
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Sessiz çığlığın kahramanları, vatanseverleri hepi-
nizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sizler ne bü-
yük kahramanlarsınız, ne büyük vatanseverlersiniz. 
Yüce Türk milleti sizlerle gurur duyuyor. 

Bu gün biraz daha mutluyuz. Dün Anayasa Mahke-
mesinin hak ihlali açıklamasıyla 43 subayımız İstan-
bul Casusluk  Davası işkencesinden kurtuldu. Biliyor 
musunuz bu dava, İzmir Casusluk, diğer davalar gibi 
BOP, BİP ve yandaşlarının açtırdığı casusluk, fuhuş, 
rüşvet ne kadar melanet kelime varsa onun davasıydı.

Fuhuş yapıyor diye lekelemek istedikleri bayan ba-
kire çıkınca, ortada dolar, euro, sterlin, ruble, yen, al-
tın, gümüş, saat, maat çıkmayınca fuhuş, rüşvet keli-
meleri cımbızla çekilir gibi bu davalardan çekiliver-
di. Casusluğunda artık iftira olduğu cümle alemin di-
linde.

Düşünün İzmir Casuslukta bir Tümamiral römor-
kör bilgisini satmakla suçlanıyor. Bütün bilgileri in-
ternette olan “Römorkör bilgisini” körler bile almaz, 
ben kime satayım diye mahkemeye soruyor, cevap 
veren yok. Hepsi susuyor.

Evet, İstanbul Casusluk davasıyla ilgili biraz ne-
fes aldık. Bu soğuklarda buzkıran gemisi gibi buzla-
rı kıra kıra ilerliyoruz.

Rehavete kapılmak yok. 12 Ocak’ta İzmir Casus-
luk, 21 Ocak’ta Malatya Zirve Yayınevi, 16 Şubat’ta 
28 Şubat Davaları devam edecek. Bundan sonra-
ki mücadelemiz; silah arkadaşlarımızın itibarlarının 
kazanılması, yitirilmiş haklarının geri alınabilecek 
olaylarının alınmasıdır.

Sayın Cumhurbaşkanı Sözde Ermeni Soykırımıyla 
ilgili, ecdadımız diye övündüğümüz Osmanlı’ya iha-
net eden Ermenilerin acısını paylaştığını söyledi. Pa-
ralel ortaya çıktıktan sonra her şeyi paralellin yap-
tığını söylediğine göre; niye silah arkadaşlarımızın 
acısını da paylaşmıyor acaba.

Bakın hiçbir sorunumuz yok dediğimiz Yunanistan, 
sizin tutumunuzdan yararlanıp Sözde Ermeni Soykı-
rımını meclisinde kabul etti. Bu haksız ithamı kabul 
etmeyen, durumu telin etmeye giden bir avuç kahra-
manın, bir avuç vatanseverin Yunanistan’a sokulma-
dığını duymuşsunuzdur herhalde! Kendisine önemli 

konular bildiriliyor ya, benim vatandaşımı nasıl sok-
mazsınız. Van Mınut (One Munute) diyecek misiniz, 
merak ediyoruz.

Geçen gün Sayın Kılıçdaroğlu’nun emeklilerin so-
runları toplantısına katıldım. Orada da Em. Bnb.’ların 
açlık sınırında, yaşa bağlı kadrosuzluk tazminatı ke-
silen Albayların yoksulluk sınırının altında maaş al-
dıklarını yineledim. Bütün emekliler dertli, maaş ar-
tışlarının azlığından, hayat pahalılığından.

Bir çoğu Sayın Arınç’ın “Milletvekili maaşlarını 
artıralım. Nasılsa bu gümbürtüde millet unutur” sö-
zünden şikayeti var.

Ben de yanımdakilere dedim ki; bu işin çaresi var. 
Milletvekili maaşlarını asgari ücretle ilişkilendire-
lim. Maaşları asgari ücretin 10 katı olsun. Maaşları-
nı artırmak için hiç olmazsa asgari ücreti artırmak zo-
runda kalsınlar. Millet kurtulur. Derken kafamın üs-
tünden bir ayakkabı geçti. Ne oluyor derken ikincisi, 
neyse kimseye isabet etmedi. Neyse ki adam ayakka-
bı atış çalışmaları yapmamış bir yerlerde.

Fransa’daki terör “ Ne ekersen onu biçersin” terörü. 
Gece görseniz korkacağınız  Bn. Mitterand  PKK’lı 
sevgilisine, para getirmek, insan kanı döktürmek için 
Diyarbakır’ı komşu kapısı yaptı. Şimdi de Fransa 
İşid’i bombalamaya gelecekmiş. Sakın gelmeyin bu-
ralara. Libya’ya gittiniz Libya şimdi 12 parça. Oraya 
hani demokrasi, insan hakları, özgürlük gelecekti ya 
geldi. Ama insan öldürme, işkence etme özgürlüğü . 
Ey batı yanlış yoldasın, sapıklığını bizlere yöneltme.

28 Ocak’ta hem Fransa, hem de Yunanistan Büyü-
kelçiliği önünde Sözde Ermeni Soykırımını kabul et-
tikleri için gösteri düzenleyelim. Bunu sonraki gün-
lerde Sözde Ermeni Soykırımını kabul etmiş 26 ül-
kenin büyükelçiliği önünde devam ettirelim. Bu tek-
lifimi Talat paşa Komitesine de tekrarlayacağım. Var 
mısınız?

 Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum.

SESSİZ ÇIĞLIK
(10 OCAK 2015)

Erdoğan KARAKUŞ
Em. Hv. Korgeneral
TESUD Genel Başkanı
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Dr. Erdoğan KARAKUŞ
Türk Hava Kurumu 22’nci Genel Başkanı

Yüzbaşı; vatan toprakları 
tehlikede, durmak yok diye 
yola çıkmıştı, bir avuç kah-
ramanla bir kere.Otmanlı 
(osmanlı)’nın Deniz Kuv-
veti olsa şuracıktı Bingazi 
(Libya).

At sırtında, deve sırtında 
geçti Şam’ı, Kudüs’ü. Mı-
sır artık bizim değildi. giz-
li, saklı orayı da aştı.

Vatanı korumaya azimli bir avuç Türk askeriyle, 
bin yıldır Tolunoğulları, Otmanlı Türkleriyle kaynaş-
mış, Kartacalı kahraman berberiler onları bekliyor-
du.

Karşıda İtalyanlar aynı Kartaca’ya saldıran Ro-
malılar gibiydi. amaçları Roma’yı tekrar canlandır-
maktı. Denize dökmek lazımdı şu İtalyanları. Yüz-
başı birliklerini saldırıya hazırladı. İtalyanları denize 
dökmek an meselesiydi. Ancak o ne, büyük bir gü-
rültüyle homurdanarak uçan İtalyan uçakları atları, 
develeri ürküttü, birlikleri dağıttı. Her seferinde aynı 
olayla karşılaştılar. Yüzbaşı’nın kafasında şimşekler 
çakmıştı. “Bizim de en kısa zamanda uçaklara sahip 
olmamız lazım” diye çıkmıştı ağzından.

Aradan yıllar geçti ancak hep savaşlarla. Birinci, 
ikinci Balkan Savaşları, Birinci Dünya Savaşı, Ça-
nakkale, Yıldırım Orduları, Kurtuluş Savaşı, Sakar-
ya, Dumlupınar.

Yüzbaşı; şimdi Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu 
Mustafa Kemal’di. Türkiye Cumhuriyeti’nin sonsu-
za dek yaşaması için, ülke insanına havacılığı sev-
dirmek, istikbalin, geleceğin göklerde olduğunu gös-
termek lazımdı. İşte yine kolları sıvamıştı. ancak; bu 
sefer ki savaş daha zordu. bu savaş; ilmi, bilimi ül-
keye yayma, cehaletten, eğitimsizlikten kurtulma sa-
vaşıydı.

Bunun için milletin, ulusun madden ve manen des-
tekleyeceği kurumlara ihtiyaç vardı. Kurulacak bu 
kurumlar da aynı zamanda milleti-ulusu ilime, bili-
me, çağdaş medeniyete taşıyacaktı. İşte bu amaçla; 

Cumhuriyetin kurulmasından çok kısa bir süre son-
ra, cumhuriyetin ilk kurumu olan Türk Hava Kuru-
mu Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal’in yüksek hima-
yelerinde, İsmet Paşa’nın fahri başkanlığında 16 şu-
bat 1925 tarihinde kurulacaktı.

Kurumun amacı “Türkiye’de havacılığın askeri, 
iktisadi, toplumsal ve siyasi önemini ortaya çıkar-
mak, havacılık sanayisini kurmak, havacılıkla ilgili 
üretimi arttırmak, yetenekli insanları amaca yönelik 
yetiştirmek, Türk gençliğine havacılık sevgisini aşı-
lamaktı.”

Zaman kaybetmeden amaca uygun olarak; bir yıl 
sonra Kayseri’de uçak fabrikası kuruldu, makinist 
okulu açıldı. Türk Hava Kurumu’nun ve Türkiye’de 
havacılığa gönül vermişlerin atılımıyla Türkiye 
Avrupa’ya uçak satan bir ülke haline geldi.

Ancak; ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ölü-
mü, 2’nci Dünya Savaşı, savaş sonunda kurulan yeni 
dünya düzeni ve dış baskılara direnç gösteremeyen 
yöneticiler nedeniyle Türkiye’de Havacılık Sanayi-
si adeta yok edildi.

Bütün bunlara rağmen; Türk gençliğinin kalbin-
den havacılık sevgisini kimse atamadı. Türk Hava 
Kurumu günün şartlarına göre gelişen bir şekilde, 
Türkiye’de sportif havacılık, havadan tarımsal ilaç-
lama, sağlık hizmetleri, orman yangınlarıyla müca-
deleye devam etti. şu anda bu etkinliklerin üzerine, 
Türk Hava Kurumu Üniversitesi tamamen havacılık 
ve uzayla ilgili konularda, Türkiye’de tek üniversite 
olarak gençleri yetiştirmektedir.

Bu güzide kurumu kötülüklerden, sömürgeciler-
den, işbirlikçilerden korumak, Türk milletinin, ulu-
sunun en büyük görevlerinden biridir.

Türk Hava Kurumu Ulu Önder Atatürk’ün yolun-
da, ilim, bilim, çağdaş medeniyet yolunda, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin simgesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin 
teminatı olarak sonsuza kadar devam edecektir.

ULU ÖNDER ATATÜRK’ÜN CUMHURİYETİN KURULMASIN-
DAN SONRA  KURDUĞU  İLK  KURUM  OLAN TÜRK HAVA 
KURUMU’NUN 91’İNCİ KURULUŞ YILI KUTLU OLSUN.
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25. Dönem Milletvekili Genel Seçimi yaklaşıyor.
Partiler ve adaylar kendilerini tanıtıp, ne kadar ba-

şarılı işler yapacaklarını anlatırken biz seçmenler 
de adaylarla ilgili değerlendirmelerimizi yapıyoruz. 
Kendimize göre bazı ölçütler kullanarak; eğitimi, bil-
gisi, becerisi, deneyimi, memleket severliği, toplum-
sal ihtiyaç ve sorunlara duyarlılığı vs. gibi özellikle-
rini ölçerek, tartarak veya bizim istek ve ihtiyaçları-
mızı karşılama yeterliliğini değerlendirerek adaylarla 
ilgili görüşlerimizi netleştirmeye çalışıyoruz. 

Hangi ölçütleri kullanırsak kullanalım, mutlaka 
göz önünde bulundurmamız gereken çok önemli bir 
ölçüt daha var; irademizi temsil için yetki vereceği-
miz, devlet idaresini, devleti teslim edeceğimiz kişi-
leri seçerken. 

Bu ölçütü Cevat DURSUNOĞLU’yla ilgili pek bi-
linmeyen bir anıyı anlatarak açıklamak daha anlaşı-
lır olacak. 

Son yıllarda merkezî olarak yapılan sınavlara ve 
memur alımlarına şüpheyle bakılmasına neden olan; 
bazılarının doğruluğu yetkililer tarafından da itiraf 
edilmiş, devlete güveni sarsacak cinsten söylentiler 
varken daha da bir önem kazanıyor seçeceğimiz kişi-
lere bu açıdan bakmamız. 

Mehmet KARAVELİOĞLU, Akseki Dergisi’nde 
yayımlanan 3 Ocak 2004 tarihli “Devlet Adamlı-
ğı” başlıklı makalesinde1;  Erzurum Kongresinin 
kilit isimlerinden, Erzurum mebusu ve Millî Eği-
tim Komisyonu Başkanı olarak Türk Millî Eği-
timine büyük hizmetlerde bulunmuş olan Cevat 
DURSUNOĞLU’nun yeğeni Doktor Albay Celal 
DURSUNOĞLU‘ndan dinlediği bir anısını şu şekil-
de anlatıyor:

“1930’lu yıllarda babam, Adana’nın Bahçe Kaza-
sı Askerlik Şubesi Başkanıydı. Biz de, ağabeyim ve 
ben Adana Lisesi’nde paralı yatılı olarak tahsilimize 
devam ediyorduk. 

Bir bayram tatilinde, biz ailemizin yanında 
Bahçe’de iken, amcamızın, zamanın Maarif Vekili 
Abidin ÖZMEN beyle birlikte Adana’ya geleceğini 
duyduk.  

Esasen biz de ertesi gün Adana’ya, okula dönecek-
tik. Evden ayrılırken annem bizlere, belki de babam-
dan habersiz olarak; ‘Amcanız bizi sorunca iyi oldu-
ğumuzu, selam ve saygılarımızı söyledikten sonra, 
ancak yüzbaşı maaşıyla ikinizi birden paralı okutma 
zaruretinden dolayı biraz geçim zorluğu çektiğimizi 

söyleyin ve amcanızdan hiç olmazsa birinizin parasız 
yatılıya aktarılması için, bakanla da birlikte olduğu-
na göre, yardımcı olmasını isteyin’ dedi.

Biz Adana’ya varınca amcamı kaldıkları yerde zi-
yaret ettik, elini öptük ve annemin söylediklerini 
kendisine naklettik. Bizi dikkatlice dinledikten son-
ra bilmemezlikten gelerek;

-Parasız yatılı okuyanlar nasıl oluyor da bu 
imkândan yararlanıyorlar?

-Öğretim yılı başında imtihan açılıyor, kazananlar 
parasız okuyor.

-Ha şimdi anlaşıldı. Siz de bu yılsonu tatilde daha 
iyi çalışır, imtihana hazırlanır ve belki de ikiniz bir-
den imtihanı kazanırsınız; hem başarı derecenizi ar-
tırmış hem de geçim konusunda ailenize katkı sağla-
mış olursunuz.

Amcamın tavsiyesine uyduk ve hamdolsun bu gün-
lere geldik.”

Yeri gelmişken ifade edeyim; bu anıdan haberdar 
olmamızı sağlayan, uzun yıllar askerî okullarda öğ-
retmenlik yapmış, başta Genelkurmay ARGE Baş-
kanlığı olmak üzere yurt içi ve yurt dışında araştır-
ma geliştirmeyle ilgili çok önemli görevlerde bulun-
muş, 1974 yılında emekli olduktan sonra da yıllarca 
devlete hizmete devam etmiş, ömrünü vatana ve mil-
lete adamış çok değerli büyüğümüz Emekli Öğret-
men Kıdemli Albay Mehmet KARAVELİOĞLU’na 
sağlıklı uzun ömürler dileyerek hürmetle ellerinden 
öpüyorum.

Konumuza dönersek; Cevat DURSUNOĞLU’nun 
bakış açısı önemli, çünkü şikâyetçi olduğumuz bir-
çok haksızlıktan hukuksuzluktan ancak bu zihniyet-
te adayları seçme titizliğini gösterebilirsek kurtula-
bileceğiz. 

Bu titizliği gösterebilirsek, haksızlığa, adaletsizli-
ğe göz yumarak toplumsal adaletsizliğe, eşitsizliğe, 
huzursuzluğa neden olan; insanların helalinden ek-
meğini kazanması yoluna dinamit koyanları engelle-
miş olacağız.

Böyle dürüst, hak, hukuk bilen, toplumun çıkarları-
nı her zaman önde tutan insanlarımızın çokluğu, top-
lum olarak büyük şansımız. Yeter ki seçmesini bile-
lim.

1 KARAVELİOĞLU, Mehmet; 50 Yıl Karavana, Çuku-
rova Üniversitesi Matbaası, ADANA, 2014, s.446.

DEVLET ADAMLIĞI İÇİN ÖNEMLİ BİR ÖLÇÜT                                      
Sabri TOPDAĞI*

*Em. Topçu Kd. Albay
TESUD Erzurum Temsilcisi
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Çanakkale Deniz Harekatında tarihsel Fransız ce-
sareti ile İngiliz soğukkanlılığı Türk’ün alçak gönül-
lü kahramanlığı karşısında bir sınav verecekti. Dün-
ya bu olaya kadar Türkleri fetih savaşlarında tanımış-
tı. Yurt savunmasında ise güçlerinin neye yettiğini ilk 
kez hecelemeye başlayacaklardı.

18 Mart 1915 Perşembe sabahı, tarihin o zama-
na kadar görmediği büyüklükte, 247 ağır topa sahip 
bir yüzen çelik kaleden oluşan muazzam düşman ar-
madası, saat 10.05’de üç hat halinde boğaza girme-
ye başladı.

Saat 11.00’den itibaren de dünyanın en büyük sa-
vaş gemisi Queen Elizabeth’in           38 cm.lik dev 
topları,  Anadolu Hamidiyesi tabyası ile çimenlik ka-
lesini hedef alarak ateşe başladı. Diğer zırhlılar da 
kendilerine tahsis edilen hedefleri dövmeye başla-
mışlardı.

Bir süre sonra Amiral De Robeck, daha yakın me-
safeden ateş açma zamanının geldiğine inanarak 
ikinci hatta bekleyen zırhlıların ön safa geçmelerini 
emretti. Ama artık tek taraflı ateş bitmiş ve düşman 
filosu, Türk toplarının menzili içine girmişti.  De-
niz tabyalarımızın başarılı atışları sonucunda,   saat 
12.30’da düşman ilk kayıplarını vermeye başladı ve 
İngiliz İnflexible, Agamemnon, Lord Nelson, Albi-
on ve Fransız Charlemagne gemileri isabet aldı. Saat 
13:45 sularında, cephane azlığı nedeniyle bataryala-
rımızın ateş yoğunluğu azaldığından, Amiral De Ro-
beck üçüncü hattaki gemilere, Fransız gemileriyle 
yer değiştirmelerini emretti.

1 ve 2’nci hattaki gemiler görev değiştirmek üzere 
geri çekilip, her zaman yaptıkları gibi Anadolu sahil-
lerine doğru  dönüşlerini tamamlıyorlardı ki; şiddet-
li bir infilak sesi duyuldu. Bir süre sonra da Fransız 
Zırhlısı Bouvet, 600 kişilik personeli ile beraber bo-
ğazın sularına gömüldü. Saat 15.35’de İngiliz İrreris-
tible gemisinin pruvasında bir mayın, bundan bir-iki 
dakika sonrada Ocean’ın kıç tarafında diğer bir ma-
yın infilak etti. Ortaya çıkan mayın tehlikesi, Amiral 
De Robeck’i gerçekçi bir karar vermeye zorluyordu 
ve kararını verdi. Boğazdan mümkün olduğu kadar 
uzağa çekilecekti. 

Tüm gemiler, saat 19:00‘dan itibaren top taarruzu 
altında boğazı terk etmeye başladılar. Düşman filosu 
7 muharip, 7 mayın gemisi ve personelinin üçte birini 
boğazın sularında bırakmıştı. Çanakkale Boğazı’nın 
donanma ile geçilmesinin mümkün olmadığını anla-
yan itilaf devletleri, bu defa da kara harekatı ile ilgili 
hazırlıklar yapmaya başladılar. Çanakkale Savaşı, ta-
rihin en büyük siper savaşıydı.

Siperler arası uzaklık sekiz on metreyi geçmiyor-
du. Siperlerinden hiçbir asker ayrılmıyor şehit dü-
şenlerin yeri hemen dolduruluyordu. Toprağın her bir 

ANILARLA ÇANAKKALE DESTANI
Mehmet ÖZTÜRK*
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adımına mermi yağıyor; etraf kan gölüne dönüyordu. 
Düşman dalgalar halinde Conkbayır’ına doğru ilerli-
yordu. Türkler, Çanakkale’yi zorlayan ve itilaf dev-
letlerinin sahip olduğu güçler karşısına bile o inancı 
sayesinde adeta bir kale gibi durarak düşmanı hezi-
mete uğratmışlardı. Çanakkale savaşlarında 250 bi-
nin üzerinde askerimizi şehit olarak vermiştik ancak 
düşman ordusunun kayıpları bu rakamın çok daha 
üstündeydi. 

Çanakkale Kara harekatında Türk askerinin kahra-
manlığı Albay Mustafa Kemal tarafından şöyle an-
latılır;

Karşı siperler arasında mesafeniz sekiz metre, yani 
ölüm muhakkak… birinci siperdekiler, hiçbiri kurtul-
mamacasına bütünüyle düşüyor, ikincidekiler, onla-
rın yerine gidiyor. Fakat ne kadar imrenilmeye de-
ğer bir soğukkanlılık ve tevekkülle biliyor musunuz ! 

Öleni görüyor, üç dakikaya kadar öleceğini biliyor, 
hiç ufak bir fütur bile göstermiyor. Sarsılmak yok! 
Okuma bilenler ellerinde Kur’an-ı Kerim, cennete 
girmeye hazırlanıyorlar. Bilmeyenler kelime-i şaha-
det getirerek yürüyorlar.

Bu, Türk askerindeki ruh kuvvetini gösteren hayret 
ve tebrike değer bir örnektir. Emin olmalısınız ki Ça-
nakkale muharebesini kazandıran, bu yüksek ruhtur.”

Çanakkale ruhu, kuru kuruya tarih bilgisinden zi-
yade o günlerde yaşanmış gerçeklerle çok daha iyi 
anlatılacaktır. O dönemde Teğmen Mehmed Dur-
sun adlı bir asker savaşta ağır yaralanıyor, hastane-
ye kaldırılıyor, hastanede, kendine gelince, bir kolu-
nu kaybettiğini fark ediyor. O an yaşadıklarını “Gö-
zümü açtığım vakit, kendimi yatakta kolsuz olarak 
buldum. Vatan için bu hale geldiğimi düşünerek te-
selli oldum” diyerek anlatıyordu.  Bu askerin tek te-
sellisi vatan için yaralanmış olması yani, vatansever-
lik duygusuydu. 

Çanakkale Savaşları’nda Conkbayırı’nda görevli 

olan ve sonradan Avustralya genel valisi seçilen Üs-
teğmen Casey, Nisan 1915’te cephedeki kahraman 
Türk askerinin cesareti, centilmenliği ve insan sevgi-
sine ilişkin gözlemlerini şöyle özetlemektedir.

25 Nisan 1915 günü Conkbayırı’nda Türkler ile 
müttefik kuvvetleri arasında korkunç siper savaşları 
oluyordu. Siperler arasında 8-10 metre mesafe vardı. 

Süngü hücumun-
dan sonra sava-
şa ara verildi. As-
kerler siperlerine 
çekildi. Yaralılar 
ve ölüler topla-
nıyordu. İki siper 
arasında açıkta 
ağır yaralı ve bir 
bacağı kopmak 

üzere olan İngiliz Yüzbaşı Avazı çıktığı kadar bağırı-
yor, ağlıyor, kurtarın diye yalvarıyordu. Ancak; An-
zak ve İngiliz siperlerinden, kimse çıkıp yardım et-
meye cesaret edemiyordu. Çünkü en küçük bir kıpır-
danışta yüzlerce kurşun yağıyordu. İşte tam o anda,  
akıl  almaz  bir  olay  oldu.  Türk  siperlerinden  beyaz  
bir  iç çamaşırı sallandı ve arkasından aslan yapılı bir 
Türk askeri siperinden çıktı. Hepimiz donup kaldık. 
Kimse nefes alamıyor sadece bizim sipere yaklaşan 
Türk askerine bakıyorduk. Türk askeri yavaş adım-
larla bizim sipere doğru yürüyor, bizim siperdeki-
ler ise kendisine nişan almış bekliyordu. Türk aske-
ri, yaralı İngiliz subayını yavaşça yerden kucaklaya-
rak kaldırdı, Kolunu omuzuna attı ve bizim siperle-
re doğru yürümeye başladı. Yaralı İngiliz Yüzbaşı’yı 
usulca yere bırakıp, kendi siperine döndü. Gözlerimi-
ze inanamadık! Teşekkür bile edemedik! Savaş alan-

Mehmet ÖZTÜRK*
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larında günlerce bu kahraman Türk askerinin cesare-
ti, iyiliği ve insan sevgisi konuşuldu.  Dünyanın en 
yürekli ve en kahraman askeri, Mehmetçiğe derin 
sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Tüm Türk askerleri cepheye yeter ki vatan kurtul-
sun biz şehit olalım diyerek gitmişlerdi. Türk aske-
ri şehit olmayı isterken Türk anaları da oğlunun şe-
hit olmasından dolayı mutluluk duyuyordu. İzmir’in 
Bayındır Kazası’na bağlı, Hamidiye Köyü’nden şe-
hit Ömer Onbaşı’nın annesi Habibe Hanım, oğlu-
nun şehadet haberini alınca Enver Paşa’ya “Kuman-
dan Beyefendim” diye başlayan bir mektup yazıyor. 
Mektupta, hürmetlerini ifade ettikten sonra, “Oğlum 
Ömer Onbaşı’nın şehit olduğuna dair mektubunuzu 
kemal-i ta’zim ile aldım, tekrar-be-tekrar okudum 
ve pek çok sevindim. Sevindim ki şehit validesi ol-
dum” diyor. Cephede böyle düşünen, cephe gerisin-
de de böyle aynı düşüncelere haiz Türk milletini za-
ten dünyada hiçbir kuvvet yenemezdi.

Genç bir öğretmenin annesine yazdığı mektupta 

“Anneciğim şayet bu siper içinde ebediyen kalır, geri 
dönmezsem sana çok yalvarırım benim için ağlama” 
diyordu. 

Çanakkale’ye gencecik öğrencilerde gitmişlerdi. O 
yıllarda Fatih Medresesi Müderrisi olan Hasan Feh-
mi Bey, “Çanakkale 25 bin talebemi yedi” diyordu. 
Yine, o zamanın en itibarlı okullarından Galatasaray 
Lisesi’nin kimi sınıfları hiç mezun vermemiş, çünkü 
bu savaşta şehit olmuşlardı. Liseler de mezun edecek 
son sınıf öğrencisi olmadığı için lise ikinci sınıf öğ-
rencileri üniversiteye kabul edilmek durumunda ka-
lınmıştı. Çanakkale’de mekteple cephe de birleşmiş 
bir durumu ortaya çıkarmıştı.

Araştırmacı-yazar Basri Sütlü ise şunları anlatı-
yordu savaş hakkında: “Hattatoğlu Mustafa diye bir 
zat. Çanakkale Savaşlarında top başında vazife yap-
mış bir insan. Kara savaşlarında bir topçu gözetleme 
mevkiine çıkıyor ve diyor, ‘Benim bulunduğum yer-
den tabur tabur asker bir tepenin arkasına gidip kay-
boluyor. Aradan yarım saat geçiyor, bir tabur daha gi-
diyor, yarım saat sonra bir tabur daha. Akşama kadar 
bu hadise devam ediyor. Sonra savaş durdu. Ben me-
rak ettim bu kadar asker nereye gitti diye. Sonra sa-
vaş meydanını görebileceğim bir mevkiye gittim. Bir 
baktım kan gövdeyi götürüyor. Şehit olan askerler-
den akan kan o kadar yoğunlaşmış ki, bir bedeni sü-
rükleyecek hale gelmiş. Ben, kanın bir gövdeyi gö-
türdüğünü gözlerimle gördüm.”

O günlerdeki asker ve annelerin düşüncesi vatan 
ve şehitlik aşkı halen devam etmektedir. Bizde bu ta-
rih olduğu müddetçe, o ruha haiz olduğumuz süre-
ce toprağın bir karışı için can vermeye devam ederiz. 
O ruhun ölümü demek Türk milletinin ölümü demek 
olduğunu hepimiz bilmekteyiz. Bu sebepten dolayı 
Çanakkale’yi geçilmez yapan ve büyük zafere ulaştı-
ran, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, 
215 kilo ağırlığındaki top mermisini sırtlayan Seyit 
Onbaşı’yı, 57. Piyade Alayı şehitlerini, kınalı Meh-
metleri, atalarımızı ve yüzlerce liseli, üniversiteli şe-
hitlerimizi rahmetle, minnetle ve saygı ile anıyor ve 
sonsuza dek anacağız.

Sosyal Hizmet Uzmanı
TSK Reh.ve Bkm.Mrk.Bşk.lığı
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 TBMM’nin Tümgeneral (Mirliva) rütbesine yük-
selttiği ilk asker olan Garp (Batı) Cephesi Komutanı 
İsmet Paşa, İnönü’de 1 Nisan 1921 günü Yunan Or-
dusuna karşı kazanılan zaferi, Ankara’daki TBMM. 
Reisi  Gazi M. Kemal’e telgrafla şöylece bildiriyor-
du: “Düşman, binlerce ölüsüyle doldurduğu muha-
rebe meydanını, muzaffer silahlarımıza terk etmiş-
tir.” ATATÜRK’ün İNÖNÜ’ye verdiği yanıt, İstiklal 
Savaşımızın bir özetidir: “Siz orada yalnız düşmanı 
değil, milletin makus (kötüye giden) talihini de yen-
diniz.” Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Ebedi Baş-
komutanımız Gazi M. Kemal ATATÜRK, iç ve dış 
düşmanlara karşı ölüm-kalım savaşı verdiğimiz zor 
günlerdeki bu tarihi mesajıyla, İsmet Paşa’nın şan ve 
şereflerle dolu geleceğinin de müjdecisi oluyordu.     

 İsmet Paşa’nın 89 yıllık yaşam öyküsü 24 Eylül 
1884 günü, İzmir/Konak İlçesinin İkiçeşmelik Sem-
tinde, Türkyılmaz Mahallesi 842. Sokaktaki 20 Nu-
maralı evde başladı. Babası Malatyalı Hacı Reşit 
Bey, Annesi Cevriye Hanımdır. Doğan bebeğe Mus-
tafa İsmet adı verildi. Reşit Bey İzmir Adliyesin-
de sorgu yargıcı yardımcısı (Müstantik) olarak gö-
rev yapıyordu. Birkaç yıl sonra babası Sivas’a tayin 
edilince, ilköğrenime oradaki bir mahalle mektebin-
de başlayan Mustafa İsmet, 1892 yılında henüz se-
kiz yaşında iken, Sivas Askeri Rüştiyesine (Ortao-
kul) girdi. 1895’de Askeri Rüştiyeden üstün başarıy-
la  mezun olup, Sivas’taki sivil Lisede  iki yıl oku-
duktan sonra, İstanbul/Halıcıoğlu’ndaki Topçu Harp 
Okulu’nun İdadi (Lise) bölümüne kaydedildi. Üstün 
gayretiyle, Sivas’ta  iken öğrendiği Fransızca’ya ila-
veten, İstanbul’a gelince Almanca öğrenmeye başla-
dı.

Mustafa İsmet Efendi, (Kara Mühendishanesi  
diye de isimlendirilen) Topçu Harp Okulunu  1 Ey-
lül 1903 tarihinde birincilikle bitirerek, İstanbul/Pan-
galtı’ daki Harp Akademisine devama hak kazandı.  
1906 yılında Harp Akademisini de birincilikle bitire-
rek, henüz 22 yaşındayken Kurmay Yüzbaşı rütbesi 
ile Edirne’deki 2 nci Ordu Komutanlığı emrine atan-
dı. (Not: ATATÜRK Harp Akademisini,  İNÖNÜ’den 
bir yıl önce, 1905 yılında bitirmiştir)

Türkiye Cumhuriyetinin 
2nci Cumhurbaşkanı İsmet 
İNÖNÜ’nün özgeçmişini an-
latmaya, yaşam öyküsünden 
kesitler alarak, devam ediyo-
ruz.

1908: Kolağası( Kıdemli 
Yüzbaşı) rütbesine yükseldi.

13 Nisan 1909: İstanbul’daki 31 Mart İsyanını bas-
tıran Hareket Ordusunda görev aldı.

1910:Yemen İsyanı bastıran Ahmet İzzet Paşa’nın 
karargahında görev aldı.

26 Nisan 1912: Binbaşı rütbesine yükseldi ve 
Yemen’deki Kuvvetlerin Kurmay Başkanlığı görevi-
ne atandı.

1913: Balkan Harbinde Bulgarların eline geçen 
Edirne’nin kurtarılmasında görev aldı.

1914: Binbaşı KazımKarabekir’le birlikte, 
Avrupa’ya bir inceleme gezisi için gönderildi.

Bunun hemen ardından Birinci Dünya Savaşı baş-
layınca, Alman Generali Limon Von Sanders’in ko-
muta ettiği İstanbul’daki 1 nci Ordu Karargahında 
görev aldı.

29 Kasım 1914: Yarbay rütbesine yükseldi.
14 Aralık1915: Albay rütbesine yükselerek,  Doğu 

Cephesindeki 2. Ordu’nun Kurmay Başkanlığı göre-
vine atandı.

26 Mart 1916: 16 ncı Kolordu Komutanlığına ata-
nan Kurmay Albay Mustafa Kemal’i Diyarbakır’da 
karşılaması. (ATATÜRK 1 Nisan 1916 tarihinde Ge-
neralliğe yükselerek, 2 nci Ordunun Komutanlığını 
üstlenmiştir.)

12 Ocak 1917: Albay İsmet Beyin Doğu Cephesin-
deki  2.Orduya bağlı 4. Kolordu Komutanlığını üstle-
nerek, Rus ve Ermeni Kuvvetlerine karşı savaşması.

Mayıs 1917: Albay İsmet Beyin 20. Kolordu Ko-
mutanlığına ve ardından 3. Kolordu Komutanlığına 
atanarak, M. Kemal Paşa’nın komuta ettiği 7.Ordu 
emrinde Suriye Cephesindeki İngiliz Kuvvetlerine 
karşı savaşması. Bu sırada hastalanarak, tedavi için 
İstanbul’a gelmesi.

24 Ekim1918: Harbiye Nezareti Müsteşarlığına 

İKİNCİ  ADAM İSMET  İNÖNÜ ve 
İNÖNÜ ZAFERLERİ                                         

Ş. Osman ARAS*



Birlik, Sayı : 207 • Ocak-Şubat-Mart 201512

atanması
Osmanlı Devletinin savaşan yenik çıkarak 30 

Ekim 1918 tarihinde İtilaf Devletleriyle Mond-
ros  Mütarekesini (Ateşkes) imzalamasından son-
ra, Anadolu’da başlatılan  İstiklal Savaşı dönemin-
deki yaşam öyküsü

8 Ocak 1920: Albay İsmet Beyin, Milli Mücadele-
ye katılmak için, Ankara’ya ilk gelişi. Ancak, Harbi-
ye Nazırı Fevzi Paşa tarafından İstanbul’a geri çağı-
rılması.

9 Nisan 1920: İkinci kez Ankara’ya gelişi ve 23 
Nisan 1920’de açılan TBMM’de Edirne Milletveki-
li olarak yer alması.

 3 Mayıs 1920: 11 Üyeli ilk TBMM Hükümetin-
de Erkanı Harbiye-i Umumiye Vekili (Genelkurmay 
Başkanı) olarak görev alması.

10 Kasım 1920: Genelkurmay Başkanlığı görevine 
ilaveten, Garp Cephesi Komutanlığına atanması ve 
İnönü Muharebelerini yönetmesi.

10 Ocak 1921: Birinci İnönü Muharebesinin Zafer-
le sonuçlanması.

1 Mart    1921: Generallik (Mirliva) rütbesine yük-
selmesi

1 Nisan  1921:  İkinci İnönü Muharebesinin Zafer-
le sonuçlanması.

23 Ağustos /13 Eylül 1921 tarihleri arasında: Sa-
karya Meydan Muharebesi.

Bu savaşta ve sonrasında İsmet Paşa sadece Cep-
he Komutanı olarak görev yapmış:  Genelkurmay 
Başkanlığı görevini Fevzi Paşa (Çakmak) üstlen-
miştir.

26 Ağustos 1922: Büyük Taarruz ve   30 Ağustos 
1922: Büyük Zafer’in       kazanılması.

31 Ağustos 1922: Korgeneralliğe yükselmesi.
3/11 Ekim 1922: Mudanya’da Ateşkesi imzalayan 

Türk Heyetine Başkanlık etmesi.
26 Ekim   1922: Dışişleri Bakanı olması ve Lozan 

Barış görüşmelerinde Türkiye’yi temsil eden kurulun 
başkanı (Baş Murahhas) olarak görevlendirilmesi.

24 Temmuz 1923: Lozan Barış Antlaşmasının im-
zalanması.

29 Ekim 1923: Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşu. 
İsmet Paşa’nın Cumhuriyetimizin ilk Başbakanı ola-
rak görevlendirilmesi.

21 Kasım    1923: İsmet Paşa’ya TBMM tarafından 

İstiklal Madalyası verilmesi.
30 Ağustos 1926: Orgeneral rütbesine yükselmesi .
30 Haziran 1927: ATATÜRK’le birlikte, Silahlı 

Kuvvetlerden emekliye ayrılması.
26 Kasım 1934:  İNÖNÜ Soyadının bizzat Atatürk 

tarafından kendisine verilmesi.
20 Eylül   1937: Başbakanlıktan ayrılarak, bu göre-

vi  Celal Bayar’a teslim etmesi.
ATATÜRK’ÜN VEFATINDAN SONRAKİ
 YAŞAMI
11 Kasım 1938: Türkiye Cumhuriyetinin 2 nci 

Cumhurbaşkanı seçilmesi.
14 Mayıs 1950: CHP’nin iktidarı kaybetmesi üze-

rine, İNÖNÜ’nün Cumhurbaşkanlığı makamını Ce-
lal BAYAR’a devir ve teslim ederek, ana muhalefet 
lideri olması.

27 Mayıs 1960 Devrimini izleyen 1961 seçiminin 
ardından: Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel tarafından 
Hükümeti kurmakla görevlendirilmesi.

1961-1965: Koalisyon Hükümetlerinde Başbakan-
lık görevini üstlenmesi.

1965-1973: Ana muhalefet liderliği; CHP Genel 
Başkanlığı görevinden ayrılması; TBMM’de Kon-
tenjan Senatörü olarak yer alması.

25 Aralık 1973: Hakkın rahmetine kavuşması.
ÖZETLEYECEK OLURSAK;
İstiklal Savaşımızın zirvesinde, üçü de Gazi olan, 3 

Mustafa vardır. Mareşal Gazi M. Kemal ATATÜRK, 
Mareşal M. Fevzi ÇAKMAK, Orgeneral M. İsmet 
İNÖNÜ… Fakat, diğer ikisi ATATÜRK’e karşı duy-
dukları sonsuz sevgi ve saygı nedeniyle; Gazi sıfat-
larını ve Mustafa adlarını ön plana çıkarmamak için, 
kişisel bir gayret göstermişlerdir.

Merhum İNÖNÜ’nün 89 yıllık yaşam öyküsü-
nün 43 yılı askerlikte, 46 yılı  sivil hayatta geçmiş-
tir. Buna rağmen, hayatı boyunca hep  “İsmet Paşa”  
diye anılmıştır. O’nun pek çok özdeyişi var… Ancak, 
bir özdeyişi vardır ki;  tüm zamanlar için geçerlidir.

  
“BİR  ÜLKEDEKİ  NAMUSLU  İNSANLAR 

EN AZ  NAMUSSUZLAR  KADAR 
CESUR DEĞİLSE,

  O ÜLKE İÇİN KURTULUŞ YOKTUR !”
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* Em. Kur. Alb.
Tarihçi yazar
TESUD Konak Şb.Üyesi

 TBMM’nin Tümgeneral (Mirliva) rütbesine yük-
selttiği ilk asker olan Garp (Batı) Cephesi Komutanı 
İsmet Paşa, İnönü’de 1 Nisan 1921 günü Yunan Or-
dusuna karşı kazanılan zaferi, Ankara’daki TBMM. 
Reisi  Gazi M. Kemal’e telgrafla şöylece bildiriyor-
du: “Düşman, binlerce ölüsüyle doldurduğu muhare-
be meydanını, muzaffer silahlarımıza terk etmiştir.” 
ATATÜRK’ün İNÖNÜ’ye verdiği yanıt, İstiklal Sa-
vaşımızın bir özetidir: “Siz orada yalnız düşmanı de-
ğil, milletin makus (kötüye giden) talihini de yendi-
niz.” 

1921 yılının ilk ayları İstiklal (Bağımsızlık) Sava-
şımızın çok çetin bir dönemiydi.15 Mayıs 1919 günü 
İtilaf Devletlerinin her türlü desteğine sahip olarak 
İzmir’i işgal eden Yunan Ordusu, milis güçlerimizin 
“çete savaşıyla” bir yıl, Milne Hattında çakılıp kal-
mıştı.Ancak, bunu izleyen dönemde birliklerini sü-
rekli güçlendirerek ve de Osmanlı toplumu içinden  
teslimiyetçi, bölücü hainler elde ederek, 1920 yılının 
Haziran ayında yeniden taarruza geçtiler.Önce kuzey 
istikametinde ilerleyerek, Bandırma ve Gönen’i ele 
geçirdiler. Ardından, 8 Temmuz’da Osmanlı Devleti-
nin ilk başkenti olan Bursa’yı işgal ettiler.Her yerde 
olduğu gibi; Bursa’da da barbarlıklarını ortaya koy-
dular.İzmir’den sonra Bursa’nın da işgal edilmesi ve 
özellikle Orhan Gazi’nin eşi Nilüfer Hatun’un san-
dukasının tahrip edilmesi, bütün yurtta infiale sebep 
oldu. TBMM’nin aldığı bir kararla, Meclis’in baş-
kanlık kürsüsüne SİYAH örtü konuldu .Bursa’nın 
esareti 11 Eylül 1922 günü sona erecek; TBMM’deki 
siyah örtü kürsüden kaldırılacaktır.

Başta İngiltere ve Fransa olmak üzere, Birin-
ci Dünya Savaşının galipleri olan batılı emperyalist 
devletler 30 Ekim 1918’de Osmanlı devletinin Bahri-
ye Nazırı (Denizcilik Bakanı) Hüseyin Rauf (Orbay) 
Bey’e imzalattıkları Mondros Mütarekesinin (Ateş-
kesin) ardından, Barış Antlaşmasını imzalatmak için 
dayatıyorlardı. Öte yandan, ateşkesi kayıtsız şartsız 
bir teslim antlaşması gibi, hunharca uyguluyorlar-
dı. Türk Milletine öldürücü son darbeyi vurmak için 
ise,  Sevr’i imzalatmaları gerekiyordu. Osmanlı yö-
netimini buna zorlamak için, Yunanistan’ın “Megalı 
İdea” ihtirasını kullanarak, üzerimizdeki siyasi ve as-
keri  baskıyı artırdılar. Osmanlı Devletinin ikinci baş-
kenti olan Edirne’yi ve liman kentimiz Tekirdağ’ı da, 
Yunanlılara işgal ettirdiler.

 TBMM’nin askeri gücü henüz kuruluş aşamasın-

daydı. Doğu cephesindeki 15’nci Kolordu dışında, 
Anadolu’daki kuvvetlerimizin tamamına yakını ter-
his edilmişti. Kazım Karabekir Paşa’nın komutasın-
daki 15’nci Kolordu birliklerimizi, 1920 yılı sonla-
rında taarruza geçerek, Ermeni kuvvetlerini hezime-
te uğrattı. İşgal altındaki topraklarımız kurtarıldı. 2 
Aralık 1920’de Ermenistan’la Gümrü Antlaşmasını 
imzaladık.   Bu, TBMM Hükümetinin imzaladığı  ilk 
antlaşmadır. Doğu cephemiz güvence altına alındık-
tan sonra, milli gücümüzün çoğunluğu  Batı Cephe-
sine kaydırıldı. Ancak bu kuvvet kaydırmaları, o gü-
nün kötü ulaşım şartlarında, 26 Ağustos günü başla-
tılan Büyük Taarruz öncesine kadar tam bir yılımı-
zı almıştır.

Batı Cephesinde muntazam bir Ordu kurmamı-
zı, sadece düşmanlarımız değil, Kuva-yı Milliyeci  
bazı milis komutanları da engellemeye çalışıyordu. 
Bu karşıtlık, giderek kanlı bir isyana dönüştü. Çerkez 
Ethem ve Demirci Mehmet Efe ,TBMM Hükümeti-
ne baş kaldırdı.  Bu da yetmedi; Çerkez Ethem kuv-
vetleri vatana ihanet ederek,  5 Ocak 1921’de Yunan-
lıların safına geçti ve  Türk Ordusuyla savaşa tutuş-
tu. Tarihimizin karanlık bir döneminde, iç ve dış düş-
manlar,  el birliğiyle   milletimizi zincire vurmak için 
her türlü kötülüğü yapıyordu. Fakat, Kahraman Or-
dumuz iki ateş arasından sıyrılarak, tüm düşmanla-
rı yenmesini bildi. 10 Ocak’ta Birinci İnönü Zaferi, 1 
Nisan 1921’de İkinci İnönü Zaferi kazanıldı. 

Başkomutan Mareşal Gazi Mustafa Kemal Paşa, 
27 Ocak 1923 günü İzmir’deki bir konuşmasında, 
bu durumu şu şekilde özetlemiştir: “Bir milletin mu-
vaffakiyeti, milli gücün bir istikamette toplanma-
sıyla (sıklet merkezi oluşturularak) mümkündür… 
Asıl olan iç cephedir. Bu cephe, bütün memleketin 
ve bütün milletin vücuda getirdiği cephedir. Zahi-
ri cephe ise; doğrudan doğruya Ordunun düşman 
karşısındaki silah cephesidir. Bu cephe sarsılabi-
lir, değişebilir, yenilebilir. Fakat, bu hal hiçbir va-
kit  memleketi mahvedemez. Mühim olan, memle-
keti temelinden yıkan ve milletimizi esir ettiren, iç 
cephenin düşmesidir. Bu hakikati bizden iyi bilen 
düşmanlar, (iç) cephemizi yıkmak için asırlardır ça-
lışmış ve çalışmaktadırlar.”

İNÖNÜ   ZAFERLERİ   ;                                    
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1950 yılında 
Balıkesir’de doğ-
du. 1972’de Kara 
Harp Okulu’nu bitir-
di.  ÇERKEZKÖY, 
KIBRIS, VİZE, DO-
ĞUBEYAZIT ve 
İ S TA N B U L’ d a k i 
tank birliklerinde gö-
rev yaptıktan sonra 
1986’da Kara Harp 
Akademisi‘nden me-
zun oldu. Kurmay 

subay olarak KONYA, ANKARA, BABAESKİ ve 
SİLOPİ’de kıt’a ve Kh. görevlerinde çalıştı,  AŞKA-
BAT/TÜRKMENİSTAN’da  askeri ataşe, BOSNA-
HERSEK (NATO-SFOR)’de Kh.Sb.olarak bulundu. 
2003 yılında Kara Kuvvetlerinden Kurmay Albay 
rütbesi ile kadrosuzluktan emekli oldu. 

Resim çalışmalarına 1999 yılında Ankara’da baş-
ladı. Resim Heykel Müzesi, Atatürk Kültür Merke-
zi, Transparan Sanat Galerisi, Yaşar ÇALLI Atölye-
si ve Nar Sanat Galerisi resim kurslarına katıldı. Fırat 
DOĞANÇAY, Gür DALKIRAN, Yaşar ÇALLI, Vu-
ral YURDAKUL ve Teymur AĞALIOĞLU’dan ders 
aldı. Resimlerinin büyük kısmı İstanbul konulu olan 
sanatçı gerçekçi ve izlenimci tarz resimler üretmek-
tedir.  Halen Ankara’da kendi atölyesinde resim ça-
lışmalarına devam etmektedir.

Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Birliği (GE-
SAM), Sanat ve Sanatkarlar Topluluğu Kültür Der-
neği (SAKÜDER) ve Trakya Ressamlar Derneği 
(TRED) üyesidir. GESAM Bilim-Teknik Kurulunda 
görevlidir.   4 kişisel sergi açmış, yurtiçi ve yurtdışın-
da 48 karma ve yarışmalı sergiye katılmış olup çeşitli 
resim yarışmalarında 5 adet ödül almıştır.

Kişisel Sergiler: 
2014, Vakıf Eserleri Müzesi Sergi Salonu, ANKA-

RA

2014, “Dünden Bugüne İstanbul” Resim Sergisi, 
RAMADA İstanbul Asia, ALTUNİZADE/ İSTAN-
BUL

2012, “Benim İstanbulum” Resim Sergisi TBMM 
Mustafa Necati Kültür Evi, ANKARA 

2009, RC Art Gallery, Bilkent Center Sanat Soka-
ğı, ANKARA

Yurtiçi ve Yurtdı-
şı Karma ve Yarış-
malı Sergiler : (48 
adet)

-Yaşayan As-
ker Ressamlar Re-
sim Sergileri, Askeri 
Müze ve Kültür Site-

si, İSTANBUL  (2002,2004,2006,2008,2010,2012,2
014)

- İZMİR Üniversitesi ve İZMİR Suluboya Ressam-
ları Derneği  ”İzmir’in Renkleri” Resim Yarışması 
Sergisi, İZMİR (2014)

-GESAM Üyeleri Türkiye Sergileri, MALATYA, 
KASTAMONU, ÇANAKKALE, ERZURUM,  AK-
SARAY, EDİRNE, AĞRI, ADAPAZARI, ESKİŞE-
HİR, İZMİR (2013,2014)                                                                                                                            

-GESAM Uluslar arası Türk Sanatçıları ROMAN-
YA Sergisi, Sanat Müzesi,  KÖSTENCE/ ROMAN-
YA (2014)

-GESAM Uluslararası Türk Sanatçıları KARA-
DAĞ Sergisi, Art Gallerija, PODGORICA/ KARA-
DAĞ (2013)

-GESAM Uluslararası Türk Sanatçıları GÜRCİS-
TAN Sergisi, Acara Hariton Akhvlediani Müzesi, 
BATUM/GÜRCİSTAN (2013)

Ödüller:
2014, İzmir Üniversitesi ve İzmir Suluboya Res-

samları Derneği “İzmir’in Renkleri” Resim Yarışma-
sı “Sergileme Ödülü”.

2012, Guests Gallery International  (ABD) Art 
Show-Realism Resim Yarışması “ Beşincilik ve Sü-
rekli Sergileme Ödülü”

2012, Çorlu Kültür ve Sanat Derneği  5. Ulusla-
rarası “Göç” Konulu Resim Yarışması “Sergileme  
Ödülü”.

2007, İkinci Art Academy Resim Yarışması, “Dere-
ceye Giren İlk Elli Eser ve Sergileme Ödülü”.

2006, Birinci Art Academy Resim Yarışması “Jüri 
Özel Ödülü”

ASKER SANATÇILAR
“Erdal BÖLÜKBAŞI”

SANAT
KÖŞESİ
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1959 yılında Bolu’da doğmuştur. İlk, orta ve lise 

öğrenimini İzmir’de tamamlamıştır. 1981 yılında 

Kara Harp Okulu’ndan mezun olmuştur. 
2012 yılında Kara Kuvvetlerinden Piyade Albay 

rütbesi ile emekli olmuştur.

9 kişisel sergi açmıştır.4’ü yurtdışında, 5’i Yaşayan 

Asker Ressamlar Sergisi olmak üzere toplam 51 kar-

ma sergiye, XV. Exlibris Bienali (Polonya), Guanz-

hou Üniversitesi Uluslara-

rası Exlibris Bienali (Çin) 

ve 2. İzmir Bienali’ne ka-

tılmıştır.

Karakalem,suluboya, 

yağlıboya ve özgün bas-

kı eserleri bulunmakla be-

raber, kağıt, karton üzeri-

ne çini mürekkeple çizdi-

ği şiirsel anlatımlı resimleri karma teknik kullanarak 

tuval üzerine yağlıboya ile aktarmaktadır.

Kazandığı ödüller;

-2009 Artmajeur Silver Award 

-2010 Artmajeur Silver Award

-2011 Artmajeur Silver Award 

-2012 Artmajeur Silver Award 

-2013 Artmajeur Silver Award 

-2014 Artmajeur Silver Award 

-2014 XV. Exlibris yarışmasında “sergilemeye de-
ğer”. Miasta Müzesi Ostrow Wielkopolski Polonya

-  Guanzhou Üniversitesi Uluslararası Exlibris ve 
mini- baskıresim yarışmasında “sergilemeye değer” 
Guanzhou (Çin). 

Milli Mücadele  isimli     Çanakkale    cephesini an-

latan gravürden 100 adet   baskı almış ve Avustralya’ 

ya Anzak ailelerine hediye olarak göndermiş ve 17 

Mart’ta törenle teslim edilmiştir. Su akar yolunu bu-

lur, Onuncu yıl marşı ...

ASKER SANATÇILAR
“Erol YILDIRIM”

SANAT
KÖŞESİ
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“Bağımsızlık ve Cumhuriyet ulusal varlığımızın 
temelidir. Ulusal varlık ise tüm ulusa aittir. 

Bu en değerli varlığı muhafaza ve müdafaa etmek 
vazifesi millete aittir.”

                                        Gazi Mustafa Kemal Atatürk

Bağımsız ve hür yaşamak 
her insanın en doğal hakkıdır. 
Bu nedenle Kıbrıs Türk halkı, 
her şeyden önce şerefini, aile-
sini, toprağını, atalarından mi-
ras kalan bu topraklar üzerin-
de hür ve özgürce yaşamayı en 

değerli hazinesi olarak kabul etmiş; sosyal yaşamı-
nı bu değerler üzerine kurmuştur. Hal böyle olunca, 
Kıbrıs Türk halkı için adada hür ve bağımsız olarak 
yaşamak bir tutkudan da öteye, bir kara sevdadır.

Osmanlı İmparatorluğu’na karşı 1821’de, Mora’da 
baş gösteren Yunan ayaklanması ile eş zamanlı ola-
rak, Rumların Kıbrıs’ta başlattıkları ENOSİS (1) Sa-
vaşı 1Nisan 1955’e kadar siyasi ve diplomatik alan-
larda, çoğu zaman örtülü yöntemlerle sürdürülmüş-
tür.

Rumların yasa dışı EOKA (2) yer alt örgütünü ku-
rarak, 1Nisan1955’de adada İngiliz yönetimini ve 
Türkleri hedef alan silahlı eylemlere başlamaları üze-
rine bu savaş, kaba kuvvete dayalı, silahlı bir boyut 
kazanmıştı. 

 Dört yüz yıla yakın bir zamandan beri ada-
da yaşayan; her zaman ENOSİS’e karşı çıkarak 
Yunanistan’nın bir parçası olmak istemeyen Kıb-
rıs Türk halkı, beklemedikleri bu gelişme karşısın-
da “meşru müdafaaya” (3) başlamışlar; Kıbrıs’ta öz-
gürce yaşama ve kendi kendilerini yönetme hakları-
na sahip çıkmışlardı.

Adada yaşayan iki toplum arasında, ilk defa yer 
alan silahlı çatışma süreci Türklerin yaşamında bir 
dönüm noktası olmuş; Kıbrıs’ta Türkler ile Rumla-
rın kurucu ortaklığına ve eşit siyasi haklarına daya-
lı olarak, 16Ağustos1960’da Kıbrıs Cumhuriyeti ilan 
edilmişti.

Uluslar arası anlaşmaların temelini teşkil eden 
“ahde vefa” kuralına uymayan ve altına imza koy-
duğu Londra Anlaşması ile Garanti ve İttifak Anlaş-
malarını hiçe sayan ve ENOSİS girdabından kurtula-
mayan Cumhurbaşkanı Makarios, adadaki Türk var-
lığını ortadan kaldırıp, Kıbrıs’ı Yunanistan’a ilhak et-
mek için 21Aralı 1963’de, yeniden Türklere karşı si-
lahlı saldırılar başlatmış; adada kurulan barışı ve is-
tikrarı ortadan kaldırmış; Kıbrıs’ı belirsiz bir gelece-
ğe sürüklemişti.

Rum-Yunan ikilisinin adada Türklere karşı sürdür-

dükleri silahlı saldırıların katliama dönüşmesi üzeri-
ne Türkiye, Garanti Antlaşması’nın kendisine verdi-
ği yetkiye dayanarak 20Temmuz1974’de adaya asker 
çıkarmış; toplumlar arası silahlı çatışmaları sona er-
dirmiş ve Kıbrıs’a barışı getirmişti. Bu tarihten son-
ra, ada sathına dağılmış köylerde yaşayan Türkler,  
Kıbrıs’ın kuzeyinde toplanarak, Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti (KKTC) Devleti’ni kurup, egemenlik-
lerine ve özgürlüklerine kavuşmuşlar; kaderlerine sa-
hip çıkarak geleceklerini güvence altına almışlardı.

Rum-Yunan ikilisinin izledikleri hileli, kaypak, iki-
yüzlü, uzlaşmaz politikaları sonucu içinden çıkılmaz 
bir hale getirdikleri Kıbrıs sorununa bugüne kadar 
bir çözüm bulmak mümkün olmamış ve halen Rum-
Yunan ikilisi bu konuda ne yapacağını bilmeyen bir 
şaşkınlık içindedir.

Bir türlü ENOSİS’ten vazgeçmeyen Rumlar, top-
lumlar arası müzakereleri ucu açık bir şekilde sür-
dürmeyi; çözüm sürecini mümkün olduğu kadar uza-
tıp, Kıbrıs meselesini uzun bir zamana yaymayı, 
ENOSİS’e giden yolu açık tutmak için sorunu, ulus-
lar arası kurum ve kuruluşların gündemine taşıma-
yı; bu şekilde her zaman destek ve yardımlarına maz-
har oldukları Batılı Büyük Devletlerin himayelerin-
de sorunu hedefledikleri doğrultuda çözüme kavuş-
turmayı planlamaktadır. Bu da, silah zoru ile Kıb-
rıs Cumhuriyeti’ni ele geçiren Rumlar’ın, sorunu çö-
züme kavuşturmak istemediklerini ve çözüme iliş-
kin bir iradelerinin bulunmadığını açıkça ortaya koy-
maktadır. 

Özetle denilebilir ki, Kıbrıs sorununun özünü, ada-
da yaşayan Türkler ile Rumlar arasında günümüze 
kadar süregelmiş fikir ve görüş ayrılıkları teşkil et-
mektedir. Kısaca, Rumlar, Kıbrıs’ın Yunanistan’a 
bağlanmasını (ENOSİS) isterken; Yunanistan’ın bir 
parçası olmak istemeyen Türkler buna şiddetle karşı 
çıkmakta ve kendi kaderlerini, kendileri tayin etmek 
istemektedirler.

Bu nedenle iki toplum, Kıbrıs sorunun elli yıla yak-
laşan çözüm sürecinde, aralarındaki ihtilafı sona er-
direcek ortak bir çözüm felsefesi üzerinde uzlaşama-
mışlardır. Rumlar, Kıbrıs’ı bir Helen adası ve kendi-
lerini Kıbrıs’ın yegâne sahibi; burada yaşayan Türk-
leri Osmanlı’dan arta kalan bir azınlık olarak görme-
ye devam ettikleri; adanın yönetimine ortak etmedik-
leri ve düşüncelerinin merkezinde ENOSİS kaldığı 
sürece, Kıbrıs sorununa adil, kalıcı ve tarafları tat-
min edecek bir çözüm bulunması mümkün görülme-
mektedir. Burada önemle belirtmek isterim ki, 21nci 
Yüzyıl’da geçerliliğini yitirmiş ve çağ dışı kalmış 
Megali İdea’nın hedeflerinden biri olan “Kıbrıs’ın 

KARA SEVDA
Ali Fikret ATUN*



17     Birlik, Sayı : 207 • Ocak-Şubat-Mart 2015

Yunanistan’a ilhakı” (ENOSİS), Kıbrıs sorununa bu-
lunacak çözümün önünde en büyük engeldir. Bu se-
beple anılan soruna çözüm bulunabilmesi için, her 
şeyden önce, Rum-Yunan ikilisinin ENOSİS zihniye-
tini bırakmaları gerekmektedir.

Tanınsın veya tanınmasın, bugün KKTC Devleti’nin 
adadaki varlığı artık inkar edilemeyen bir gerçektir 
ve bu devlet dünyanın en örnek demokrasilerinden 
biridir. Kıbrıs Türk halkının KKTC Devleti’nden fe-
ragat edip Rumlar’ın idaresi altına girmeleri düşü-
nülemez. Çünkü KKTC Devleti kolay kurulmamış-
tır. Onun harcında nice adsız şehidin canı; gazile-
rin paha biçilmez emeği; Türk analarının gözyaşla-
rı; Mehmetçiğin ve Türk Mücahitlerinin anlatmak-
la bitmeyen fedakarlıkları vardır. Bu nedenle KKTC 
Devleti Kıbrıs Türk halkının en kıymetli ortak varlı-
ğı; adadaki bekasının ve müreffeh geleceğinin yega-
ne teminatı; Kıbrıs’ta, her türlü korkudan uzak; hür, 
özgür ve egemen bir millet olarak yaşayabilmesinin 
yegane güvencesidir. Bugün Kıbrıs Türkleri, KKTC 
Devleti’nin sınırları içerisinde huzurlu ve özgürce 
bir yaşam sürüyorsa; serbestçe dolaşıyor; bu dağlar, 
bu ovalar, bu denizler, bu gökyüzü benimdir diyor-
sa, bunu kanı ve canı pahasına kurduğu KKTC Dev-
letine borçludur.

İki yüz yılda ele geçirilen ve gerçekleşen bu imkanı 
değerlendirmek; Kıbrıs Türkü’nün paha biçilmez en 
değerli ortak varlığı olan KKTC Devletini koruyup, 
yaşatmak, ahvalin şartlarına bakmadan yapılması ge-
reken ne ise onu yapmak en başta gelen bir görevdir. 
Çünkü KKTC Devleti ortadan kalkarsa bu, adadaki 
Türklerin sonu olacaktır. 

Bu nedenle Kıbrıs Türk halkının adadaki güvenli 
geleceği ve huzuru hayati önem taşımaktadır. O hal-
de, Kıbrıs sorununa bulunacak çözümün Türkiye ile 
Kıbrıs Türkü’nün ada üzerindeki kazanılmış hak ve 
menfaatlerine zara vermemesi; adadaki geleceklerini 
ve güvenliklerini tehlikeye sokmaması hayati önem 
taşımaktadır.

Halen, Kıbrıs Türk halkının Kıbrıs’ın kuzeyin-
de kurduğu egemen KKTC Devleti ile sahip oldu-
ğu haklar ve özgürlükler Rum-Yunan ikilisine kar-
şı, uzun yıllar, çok zor koşullarda verdiği özgürlük 
ve var oluş savaşının sonunda elde edilmiştir. Kıb-
rıs Türklerinin adanın kuzeyinde toplanarak büyük 
emek ve fedakarlıklarla tesis ettikleri demokratik si-
yasi düzen; sağladıkları kanun ve nizam; elde ettikle-
ri insan temel hak ve özgürlükleri asla vazgeçemeye-
cekleri ortak değerleri olup KKTC Anayasası ile te-
minat altına alınmıştır. Bu durumda, adada kalıcı ve 

yaşanabilir bir çözüme anca, KKTC Devleti ile Gü-
ney Kıbrıs Rum (GKR) Devleti’nin siyasi eşitliğine 
ve iki ayrı coğrafi bölge temeline dayalı bir federal/
konfederal devletin kurulması ile ulaşılacağına ina-
nılmaktadır.

Sonuç:
Kıbrıs Türk halkının sahip olduğu ortak değerle-

ri koruması ancak adada KKTC Devleti’nin varlığı-
nı devam ettirmesi ile mümkün olacaktır. Bu durum-
da Kıbrıs Türk halkı:

1.Rum-Yunan ikilisinin Kıbrıs’ta 200 yıla yakın bir 
süredir inatla sürdürdüğü ENOSİS’e karşı mücade-
lesini kararlı ve inançlı bir biçimde devam ettirme-
lidir. Bununla beraber, ortak amaçlara ve inançlara 
sahip olmadan etkin bir mücadele vermenin müm-
kün olmayacağı her zaman göz önünde tutulmalıdır. 
Bu mücadelede Türklerin en büyük  gücü, hiç şüphe 
yoktur ki, davalarının haklılığıdır.

2.Canı ve kanı pahasına kurduğu KKTC Devleti’ni, 
her ne pahasına olursa olsun müdafaa etmek ve yaşa-
tıp tanıtmakla yükümlüdür.

3.Kuzey Kıbrıs, Kıbrıs Türklerinin üzerinde öz-
gür olarak yaşayacakları vatanlarıdır. Orası Kıbrıs 
Türkü’nün uğrunda bir defa değil, bin defa ölmeye 
değen yurt toprağıdır. Unutmamak gerekir ki, üzerin-
de yaşayacakları vatan olmadan hiçbir şey olmaz. Bu 
nedenle ata yadigarı topraklarını savunmak ve yurdu-
na sahip çıkmak Kıbrıs Türklerinin namus ve şerefi-
dir. Yalınız unutulmamalıdır ki, vatana sahip çıkmak 
lafla olmaz. Onu ancak ölesiye sevmekle ve ona sa-
dakatla hizmet etmekle olur.

Dipnotları:
1.ENOSİS: Yunanistan dışında kalan Helenlerin bağım-

sızlığı ve anavatan Yunanistan ile birleşmeleri olarak ta-
nımlanabilir. (Bilal N. Şimşir)

2.EOKA: Kıbrıs’ı topraklarına katmak amacı ile 
Yunanistan’ın adada kurduğu; silahlı eylemlerle anar-
şi ve terör yarattığı yasa dışı bir yer altı örgütüdür. 
Rumca,”Ellenigos, Organismos, Kibriagon, Agoniston” 
kelimelerinin baş harflerinden meydana gelmiş bir kısalt-
madır. “Kıbrıs Rum Milli Mücadele Teşkilatı” anlamı ta-
şır.

3.Meşru müdafaa: Bir millet veya onun fertlerinin ne-
fislerini müdafaa için uygun ve luzumlu tedbirleri alma-
sı, devletler hukuku tarafından da tanınan ve kabul edi-
len bir husustur.

Meşru müdafaa hakkı devlete ve ferde ait bir hak olup, 
devlet bakımından onun şerefini, tebaasının hayatını ve 
mülkiyet haklarını korumak, dolayısıyla devletin ve fert-
lerin tamiri mümkün olmayacak zarara uğramasına se-
bep olacak tehdide ve keyfi tecavüze karşı himayesini ih-
tiva eder.

Ali Fikret ATUN*

*Em. Tümg.
TESUD Yıldız Şube Üyesi



Birlik, Sayı : 207 • Ocak-Şubat-Mart 201518

1995 yılına kadar 18 Mart dendiğinde aklıma Ça-
nakkale Zaferi gelirdi. Yani 20 yıl öncesine kadar. O 
tarihten sonra ise, o zaman ki rütbesiyle Kara Pilot 
Teğmen Murat EREN’İN gözyaşları hafızama kazın-
dı.18 Mart günleri bana o anı ve tabloyu hatırlatır.

Elazığ’da uçucu bir subay olarak görevli iken, Tun-
celi bölgesinde iç güvenlik harekâtına destek için gö-
revlendirildik. Bir hafta boyunca hava durumu, uçu-
şa izin vermedi. O dönemde 54 karakol helikopter ile 
havadan ikmal ediliyordu ve kış şartlarından dolayı 
biz bir hafta erzak ikmali yapamamıştık. Karakollar 
bir hafta kadar kendi olanaklarıyla hayatlarını idame 
etmişlerdi. Erzak stokları ve kendi ekmeklerini pişir-
me imkânları bulunuyordu. Özellikle taze sebze ve 
meyve sorun oluyordu. Bir haftanın sonunda 18 Mart 
1995 günü pırıl pırıl bir hava sanki Çanakkale Zafe-
rini kutluyordu. Helikopter görev ekibi sevinçle er-
zakları helikoptere yükleyip en uzak karakoldan er-
zak ikmaline başladık. Hava güzel, uçuş güzel, neşe 
içinde uçuyorduk. Ancak telsizden gelen bir çağrı gü-
zel günümüzü kâbusa çevirdi. Görevi iptal ederek sü-
ratle, hemen Tunceli merkeze dönmemiz isteniyordu. 
Tecrübelerimiz bize senaryoyu yazdırmıştı. Endişe-
miz ve duamız zayiatın az olması yönünde idi… Ya-
nılmamıştık!

Günlerden beri hava şartlarından dolayı Tunceli-
Ovacık konvoyu gidememişti. 18 Mart’ta güzel ha-
vayla birlikte askeriyle, ailesiyle, devlet memuruy-
la neredeyse bütün kamu görevlileri konvoyla yola 
çıkmışlardı. Tunceli’den 10 km uzaklaşınca Şemdin 
SAKIK (kumpas davalarının gizli tanığı ve itirafçısı) 
liderliğindeki 110 kişilik bir terörist grubunun kur-
duğu pusunun hedefi olmuşlardı. Kanlı bir çatışma 
yaşandı. Bilanço ağırdı 15 şehit, 25 yaralı vardı. 11 
terörist de çatışmada öldürülmüştü. Bizler helikop-
terlerle 25 yaralıyı Elazığ Asker Hastanesi’ne süratle 
nakletmeye başladık. Daha sonra defalarca yaşaya-
cağımız can kurtarma yarışı başladı. Günün bitimine 

doğru başından kurşunla 
ağır yaralanmış bir astsu-
bayımızı Malatya Havaa-
lanında bekleyen ambulans 
uçağa götürdük. Elazığ’a 
döndüğümüzde hava karar-
mıştı . O zamanlar helikop-
terlerle gece uçuş yeteneği-
miz yoktu. Elazığ’da kal-
dık. 

19 Mart 2015’de 15 şehidimiz Elazığ Havaalanın-
da memleketlerine gönderilmek üzere getirilmiş-
ti. Albayraklı 15 şehidimiz için tören yaptık. Askeri 
uçağa şehitler taşındı. Uçakta bir şehit’in tabutunun 
başında Kara Pilot Teğmen Murat EREN’İ gördüm. 
Ağlıyordu. Diz çökmüş sessizce ağlıyordu.

Yanına gittim. “Murat tanıyor musun şehidimizi” 
dedim. ‘Komutanım sıra arkadaşım’ dedi, gözyaşla-
rı içinde hıçkırırken. 1993 mezunu Jandarma Teğmen 
Sabri KARTAL’dı şehidimiz. Murat’ın yıllarını be-
raber geçirdiği silah arkadaşı tabuttaydı. Henüz iki-
si de teğmendi. Sonra Murat bu acılarla yoğrulacak-
tı yıllarca. 

Murat EREN, evet bugün halen Paşakapısı ceza-
evinde tutsak edilen,çile dolduran Murat EREN… 
Atabeyler Çetesi diye kamuoyuna servis edilen ilk 
kumpas davalarında adı geçen… Başbakan’a suikast 
planlamakla suçlanan… ‘Başbakan’a sıkılan kurşuna 
gövdemi siper ederim.’ haykırışları hiç duyulmayan 
veya duymak istenilmeyen…Gencecik bir Türk Su-
bayı iken ordudan ilişiği kesilen… Yıllarca özel kuv-
vetlerde görev yapan… Ülke için yaptıkları ile değil 
de yapmadıkları ile anılan…

Geçen gün sessiz çığlıkta karşılaştığım Murat’ın 
babası Hikmet EREN beye anlatmıştım bu anımı. 
Onun anlattıkları bir kez daha yüreğimi dağladı. Ci-
ğerlerimi yaktı.

Murat’ın 7 Şubat 1995 günü bir evladı dünyaya 

18 MART – ATABEYLER - MURAT EREN - KUMPAS

Ömer TUTUMLU*
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* Em. Yb. 
TESUD Genel Muhasibi

gelmiş, tabutunun başında ağladığı şehit devre arka-
daşı Jandarma Teğmen Sabri, Ankara’da bebeği ziya-
ret etmişti. Hikmet bey şehit teğmenimiz ile babasını 
15 Mart 1995 günü Esenboğa Havaalanından yolcu 
etmiş, Teğmen Sabri KARTAL içine doğmuş gibi he-
lallik istemiş Hikmet beyden. Murat EREN 1996 yı-
lında Diyarbakır’da görevli iken dünyaya gelen ikin-
ci evladına da Sabri ismini verdi. Zaten asker Vatan 
için can vermeye yemin etmiş kişi değil midir? Bize 
güç veren ölürsem şehit, kalırsam gazi olmak şere-
fi değil midir?

Bugün Türk Silahlı Kuvvetleri’nin her kuvvet-
ten yüzlerce subayı düzmece davalarla çok sevdik-
leri mesleklerinden koparılmış,onlarcası kendileri-
ne reva görülen bu zulüm karşısında hayatlarını kay-
betmişlerdir.Onlar bizim için şehittirler..kendi vatan-
larında en aşağılık zulümlere uğramışlardır. bu dö-
nem bir kara leke olarak Türk tarihine geçecektir.
Murat EREN Paşakapısı Cezaevinden haber gön-
derdi..Beni merak etmeyin.Ben Türk subayıyım.

Çok iyiyim,güçlüyüm..Hiç bir baskı bizi yıldıramaz 
diye…  

Yüzyıla yakın bir süre önce 31 Temmuz 1920 tari-
hinde Afyon Kolordu  Dairesi’nde  subaylara hitaben 
özetle; “Dünya’da hayat için, insanca yaşamak için  
özgürlük lazımdır. Özgür olmak için kuvvetli olmak 
ve bunun varlığını ispatlamak gerekir.   Kuvvet ordu-
dur. Ordu düşmanlarımızın birinci saldırı hedefi ol-
muştur. Orduyu imha etmek için kesinlikle subayını 
yok etmek, küçük düşürmek gerekir. Bundan sonra 
milleti yok etmek için sorun ve engel kalmaz” diye-
rek bütün oyunların subaylar üzerinde oynanacağını, 
subaylara kurulan tuzağın, millete kurulmuş olacağı-
nı belirten Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü bir 
kez daha saygı, sevgi ve minnetle anıyorum.       
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TESUD GENEL MERKEZ 
ETKİNLİKLERİ

TESUD Basın Yayın 
Başkanlığı

Sözde Ermeni Soykırımı iddialarını reddetmek ve 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Dairede gö-
rülecek İsviçre-Perinçek davasına destek vermek ama-
cıyla 28 Ocak 2015 Çarşamba günü İsviçre Büyükel-
çiliği önünde basın açıklaması yapılmıştır.  

Basın açıklamasına, Türkiye Emekli Subaylar Der-
neği (TESUD) ile birlikte Atatürkçü Düşünce Derne-
ği, Cumhuriyet Kadınları Derneği, Müzik Eğitimcile-
ri Derneği, Türkiye Gençlik Birliği, Türkiye Liseliler 
Birliği, Vardiya Bizde Platformu ve İşçi Partisi katıl-
mıştır.

İsviçre Büyükelçiliği Önünde Basın Açıklaması

İstanbul Casusluk     Davası   mağdurlarından Dz. 
Bnb. Ebru ERCÜMENT, eşi Dz. Yb. Bahadır ERCÜ-
MENT ve çocukları ile birlikte 6 Şubat 2015 tarihin-
de Genel Başkanımız Em. Hv. Korgeneral Erdoğan 
KARAKUŞ’u ziyaret ederek, bu süreçte verilen des-
tek için  teşekkürlerini bildirmişlerdir. 

TESUD’u Ziyaret

  Harbiye 79   Derneği Yönetim Kurulu üyeler-
inden Em. P. Kd. Alb. Gıyasettin ERSOY, Av. Necip 
GAZİOĞLU ve Em. Necati GAZİOĞLU 10 Şubat 
2015 tarihinde TESUD Genel Başkanı Em. Hv. Ko-
rgeneral Erdoğan KARAKUŞ’u  ziyaret etmişlerdir.

  Em. Alb. Dursun ÇİÇEK 24 Mart 2015 tarihinde 
TESUD Genel Başkanı Em. Hv. Korgeneral Erdoğan 
KARAKUŞ’u  ziyaret etmiştir.
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TESUD Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Em. 
Yb. Ömer TUTUMLU tarafından TESUD Eskişehir 
Şubesi ziyaret edilmiştir. 

Em. Tuğg. Cihangir DUMANLI, 3 Mart 2015 günü 
Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD) Genel 
Merkezinde “Devrim Kanunları” konulu bir konfe-
rans verilmiştir.

Katılanların yaptığı katkılarla söz konusu kanunla-
rın daha detaylı değerlendirmesi yapılmıştır.

Eskişehir Şubesi Ziyareti Konferans  Düzenlenmiştir.

 Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD)’nin 
tanıtımına katkıda bulunmak, kumpas davaları ile il-
gili olarak kamuoyunu bilgilendirmek ve dava mağ-
duru arkadaşlarımızın bizzat halkla temas ederek 
kitaplarını imzalamaları maksadıyla, 20 Şubat-01 
Mart 2015 tarihleri arasında Ankara’da düzenlen-
miş olan 9. Ankara Kitap Fuarına stant açılarak ka-
tılım sağlanmıştır.  Fuar esnasında imza etkinlikle-
ri düzenlenmiş ve aşağıda isimleri yazılı konferans-
çılar tarafından belirtilen konularda konferans ve-
rilmiştir.

Em. Alb. Ümit YALIM -İşgal ve İlhak edilen Vatan 
toprakları,

Em. Tüma. Cem GÜRDENİZ - Türkiye’nin deniz 
jeopolitiği ve kumpas davaları,

M.Ali CELEBİ -Savunmam,
Em. Hv. Korgeneral Erdoğan KARAKUŞ - 100. yı-

lında Çanakkale.

Konferans ve imza etkinliğine katılan, ayrıca stan-
dımızı ziyaret ederek destek veren tüm meslektaşları-
mıza, dostlarımıza ve vatandaşlarımıza şükranları-
mızı sunuyoruz.  

Ankara Kitap Fuarına Katıldık.
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TESUD’un 31’inci kuruluş yıldönümü münasebetiyle  5 Nisan 
2015 Pazar günü Anıtkabir’de Ulu Önder Atatürk’ün mozolesi  zi-
yaret edilmiş, Anıtkabir özel defterine duygu ve düşüncelerimiz  yan-
sıtılmış ve 2’nci Cumhurbaşkanımız İsmet İnönü’nün kabri ziyaret 
edilerek çelenklerimiz sunulmuştur. 

TESUD’un 31’inci Kuruluş Yıldönümü Kutlandı.

TESUD Şube Başkanları Kurulu Toplantısı ve Semineri Yapılmıştır.

 Türkiye Emekli Subaylar Derneği’nin Şube 
Başkanları Kurulu Toplantısı ve Semineri, 25 Şube 
Başkanı ve 3 (Üç) temsilcinin katılımı ile 4-5 Nisan 
2015 tarihleri arasında TESUD Genel Merkezi 
Ankara’da yapılmıştır.

Karşılıklı bilgilendirme ile görüş alış verişinin 
yapıldığı seminerde, genel olarak sorunlar ve çözüm 
önerileri üzerinde durulmuştur.Şube Başkanları ve 
Temsilciler tarafından iletilen dilek ve temenniler 

değerlendirilip konu ile ilgili etkinlik sonuç raporu yayımlanacaktır.İlgililerce, amacın gerçekleştiği semi-
nerin yararlı olduğu memnuniyetle ifade edilmiştir.
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TESUD Eğitim Vakfı (TESUV) olarak; kumpas davalar ile mağdur edilen meslektaşlarımı-
za, destek olmayı sürdürüyoruz. Bu süreçte, bağışlarıyla güç ve destek verenlere, şükranları-
mızı sunarız.

Kumpas dava mağduru arkadaşlarımız tahliye olmasına rağmen; yargılamanın sürmesi ne-
deniyle, mağduriyetler henüz tam olarak sona ermemiş, kesintiye uğrayan özlük hakları alına-
madığı gibi, meslekten ayrılmak zorunda kalan yada bırakılanların çoğu, geçimlerini sağlaya-
cak bir işe girememektedir.

Vakfımız; sizlerin bağış ve desteği ile 2013 yılı Kasım ayından beri, mağdur askerlerin ço-
cuklarının eğitim ve öğretimlerinin aksamadan sürdürülebilmesi amacıyla, ihtiyacı olanlara 
“Eğitim yardımı” yapmaktadır. Tahliyelerden sonra; yardıma ihtiyacı kalmadığını bildiren ar-
kadaşlarımıza yapılan yardım durdurulmuş, diğerlerine yardıma devam edilmektedir.

2015 yılı başından beri, “Eğitim yardımı” amaçlı alınan bağışlar azalmasına rağmen, 2014 
yılı sonuna kadar yapılan bağışların tutarı, eğitim yardımlarının sürdürülmesine yetecek dü-
zeydedir. Örnek bir dayanışma gösterilmesi için, bağışlarıyla Vakfımıza güç veren değerli üye, 
bağışçı ve dostlara, bir kez daha şükranlarımızı sunarız.

Destek olmaya devam etmek isterseniz, TESUD Eğitim Vakfı’nın aşağıdaki banka hesapları-

na veya makbuz karşılığında TESUV Muhasipliğine bağışlarınızı iletebilirsiniz.

                 İbrahim ERGE 
                    TESUV Yönetim Kurulu Başkanı

Değerli Bağışçılarımız, 
Sevgili Dostlar;                                    
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TESUD ŞUBE ETKİNLİKLERİ
TESUD Basın Yayın 
BaşkanlığıTESUD KONAK ŞUBESİ

TESUD MARMARİS ŞUBESİ

Ege   Ordu Komutanı Orgeneral   Galip   Mendi 
22 Ocak 2015 tarihinde TESUD Konak Şubesini zi-
yaret etmiştir.

TESUD Konak Şubesi tarafından 4 Şubat 2015  ta-
rihinde Güney Deniz Saha Komutanlığı ziyaret edil-
miştir.

TESUD Marmaris Şubesinde 23 Ocak 2015 Cuma 
günü on yeni üyenin katılımı nedeniyle tören düzen-
lendi.

Başkan Ali İhsan Kadayıfçı ile Yönetim ve Dene-
tim Kurulları üyelerinin hazır bulunduğu katılım tö-
reni öncesinde; Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri 
yeni üyelere tanıtıldı. Daha sonra yeni üyeler kısaca 
kendilerini tanıttılar. Başkan Ali İhsan Kadayıfçı; açış 
konuşması yaparak, yeni üyelerin katılımından büyük 
mutluluk duyduklarını ve güç kazandıklarını belirtti. 
Yeni üyeler arasında özellikle Balyoz mağduru Deniz 

Kurmay Albaylar Derya Ön ve Mesut Zafer Sarı’nın bulunmasının TESUD Marmaris ailesini çok mutlu et-
tiğini, onlara destek vermek için sürdürülen Sessiz Çığlık eylemlerini Kumpasçılar yargılanıp gereken ceza-
yı alana kadar sürdürmeye kararlı olduklarını ve dayanışmamızın bundan sonra daha da güçleneceğini vur-
guladı.

Konuşmanın ardından yeni üyelere rozetleri takıldı. Daha sonra derneğin amacı, faaliyetleri ve yıllık etkin-
lik planı hakkında üyelere bilgi verildi.

 17 Mart 2015 tarihinde Sahra Sıhhiye Okulu ve 
Garnizon Komutanı Tuğg. Yavuz Selim KAHVECİ 
TESUD Samsun Şubesini ziyaret etmişlerdir.

Ziyaret esnasında Tuğg. Yavuz Selim KAHVECİ’ye 
TESUD  şilti takdim edilmiştir. 

TESUD SAMSUN ŞUBESİ
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TESUD KOCAELİ ŞUBESİ

Kocaeli Garnizon ve Muh. Hiz. Des. Eğt. K.Tümg.
Metin TEMEL 4 Şubat 2015 tarihinde TESUD Ko-
caeli Şubesini ziyaret etmiştir.  

TESUD Rasimpaşa şubesi tarafından 21Aralık 
2014 tarihinde KANLI NOEL’i anma töreni düzen-
lenmiştir.

04 Ocak 2015 tarihinde TESUD Erzurum 
Temsilciliği;100’üncü Yılında Sarıkamış Şehitlerini 
Anma Yürüyüşü’ne katılmıştır.

12 Mart 2015 tarihinde Mehmetçik Vakfı Erzurum 
Temsilcisi Emekli Tankçı Albay İsmail Hakkı AY-
DAR tarafından TESUD Erzurum Temsilciliği ziya-
ret edilmiştir. 

TESUD RASİMPAŞA ŞUBESİ

TESUD ERZURUM TEMSİLCİLİĞİ

Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD) Erzu-
rum Temsilcisi Emekli Topçu Albay Sabri TOPDAĞI, 
Temsilci Yardımcısı Emekli Topçu Albay Oğuzhan 
AKOVA ve Emekli Ord.Kd.Bçvş. Selçuk SOMUNSU 
Jandarma Bölge Komutanı Tümg. Ali LAPANTA’yı 
makamında ziyaret ettiler. 

 Ziyarette temsilcilik personeline faaliyetler-
inde başarı dileklerini ifade eden Jandarma Bölge 
Komutanı Tümg. Ali LAPANTA’ya Türkiye Emekli 
Subaylar Derneği Erzurum Temsilcisi Emekli Topçu 
Albay Sabri TOPDAĞI tarafından ziyaret anısı olar-
ak TESUD madalyonu takdim edildi. 
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“Ana Ben Gidiyom” etkinliğine Bursa Şubesi ye-
terince destek ve katılım sağlamıştır.

Her yıl TESUD Tekirdağ şubesi tarafından dü-
zenlenen “Kadınlar Resim Kursu” bu yılda Kasım 
2014- Mart 2015 tarihleri arasında açılmıştır.

  Hatay ili Dörtyol ilcesi Belediye Başkanlığının 
daveti  üzerine Milli Mücadelede İlk kurşunun atıl-
masının 96’ncı yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde 
18 Aralık 2014 Perşembe günü saat 20.00 de Dörtyol 
Halk Eğitimi Merkezi Salonunda  TESUD Adana şu-
besi üyesi Em. Kur. Alb. Ali MARALCAN tarafından  
iki saat süreli bir konferans verilmiştir.

6. Mknz. P. Tümen Komutanı Tümgeneral  Bahadır  
KÖSE  07 Nisan 2015 Salı günü saat 16.30’da Ada-
na Şubesini ziyaret etmiş, TESUD’un Kuruluşunun 
31.yılı dolayısıyla tüm üyelerimizi kutlamıştır.

TESUD BURSA ŞUBESİ

TESUD TEKİRDAĞ ŞUBESİ

TESUD ADANA ŞUBESİ

10 Mart 2015 tarihinde ; TESUD Kadıköy Şube 
lokalinde; Balyoz, Ergenekon vb. davalarda suçsuz 
yargılanan meslekdaşlarımızın katılımı ile sohbet 
toplantısı düzenlenmiştir. Toplantıya TESUD İstan-
bul Şube Başkanlarından bazı üyeler ile  70-80 mağ-
dur meslekdaşımız katılmıştır. Toplantıda bazı mağ-
dur meslekdaşlarımız anılarını ve duygularını dile 
getirmiş, sohbet edilmiş ve duygulu anlar yaşanmış-
tır.

TESUD KADIKÖY ŞUBESİ
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Derneğimizin değerli üyesi Em. Hv.Yb Etem Yaz-
ğan (1957) 13 Mart 2015 günü evinde vefat etmiştir. 
Üyemizin cenaze işlemleri şubemiz tarafından ya-
pılmış, 14 Mart 2015 günü Karşıyaka Mezarlık Ca-
misinde kılınan öğle namazını müteakip Karşıyaka 
Mezarlığına defnedilmiştir. Cenaze törenine şube-
miz personeli, devre arkadaşları, TSK mensupları ile 
İstanbul’dan gelen yakınları katılmıştır. Merhuma 
Tanrıdan rahmet, kederli ailesi ile devre arkadaşla-
rına başsağlığı dileriz.

TESUD ÇANKAYA ŞUBESİ

TESUD Eskişehir Şubesi; Ulu önder Mustafa Ke-
mal Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 95. yıldönümü 
sebebiyle organize edilen 79. Büyük Atatürk Koşusu 
na bayrak ve flamalarıyla katılmıştır.

Devre arkadaşlar arasındaki bağın devamlılığını sağlamak, günlük olaylarla ilgili görüş teatisinde bulun-
malarına yardımcı olmak amacıyla hafta içerisinde devrelerin istekleri doğrultusunda toplantı saatleri tahsis 
edilerek devre arkadaşlarının bir araya gelmeleri için uygun ortam hazırlanmaktadır. 

18 Mart  2015 tarihinde Eskişehir Hava  Şehitli-
ğinde yapılan Çanakkale Savaşı 100’üncü Yıl Anma 
Töreni ve Şehitler Günü törenlerine TESUD Eskişe-
hir Şubesi de katılmıştır.

TESUD ESKİŞEHİR ŞUBESİ

Devre Toplantıları
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Değerli Dost ve Arkadaşlarım;
Devletlerin tarihinde, özellikle bizim gibi impara-

torluk geçmişi olan çok dilli, çok dinli ve çok kültür-
lü devletlerin tarihlerinde parlak zaferler ve başarılar 
yanında, hüzün ve acı ile hatırlanan olaylar da mev-
cuttur.

Bizim tarihimizde bunlardan biri de 1915 yılında 
cereyan eden ve Ermeniler tarafından “Soykırım” 
olarak nitelendirilen olaydır. Türkler Birinci Dün-
ya Savaşı’nda Doğu Cephesinde Ruslarla savaşır-
ken Ermeni silahlı komitacılarının yaptıkları tedhiş 
faaliyetleri ve Rus yanlısı tutumları nedeniyle Türk 
Ordusu’nun savaş gücü çok olumsuz etkilenmiş ve 
Ordu’nun geri bölgesinin emniyeti için bazı tedbirle-
rin alınması gerekli hale gelmiştir. Bu amaçla savaş 
bölgesinde yaşayan Ermeni vatandaşlar, başta Suri-
ye olmak üzere (Suriye Osmanlı toprağı idi) savaş 
dışı emniyetli bölgelere sevk edilerek oralarda geçici 
iskâna tabi tutulmuşlardır.

Savaşlarda ve savaş hallerinde başta Rusya, Fran-
sa, İngiltere, ABD gibi emperyal devletler olmak 
üzere birçok devlet bu gibi yer değiştirmelere baş-
vurmuştur. Bu devletlerde olduğu gibi Osman-
lı İmparatorluğu’nda da 1915 yılında yapılan sevk 
ve yeniden iskân olayında birçok olumsuzluk ya-
şanmış, istenmeyen olaylar meydana gelmiştir. Os-
manlı yönetiminin bütün iyi niyetine rağmen yapı-
lan plânlama hataları, yanlış uygulamalar, iklim ko-
şulları, kağnılarla ve yaya olarak yapılan uzun yolcu-
luklar, hastalık, yaşlılık ve konvoylara yeterli muha-
fız verilemediği için maruz kalınan saldırılar sonucu 
binlerce masum insan yaşamını yitirmiştir. Bu olay 
tarihimizde elim bir vaka olarak kaydedilmiştir.

Ermeniler bu olayı soykırım olarak nitelendire-
rek bütün dünyaya, “Türkler 1915’te 1,5 milyon 
Ermeni’yi katlederek soykırım suçu işlemişlerdir” 
tezini kabul ettirmeye çalışmışlardır. Bugün dünyada 
Fransa, Almanya, Yunanistan, ABD dâhil otuza yakın 
ülkenin parlamentoları, yerel yönetimleri ve meclis-
leri 1915 olaylarını soykırım olarak kabul etmişler-
dir. ABD ve Kanada’nın bazı eyaletlerinde okullar-
da ders olarak işlenmektedir. Türkler ise bunun bir 
soykırım olmadığını, böyle bir suçlamayı asla kabul 
etmeyeceklerini ifade etmektedirler. Türklerin “Bu 
konu tarih ve tarihçilere bırakılmalı, bu siyasetçile-
rin ve parlamentoların karar vereceği bir konu değil-
dir” tezi Ermeniler tarafından asla kabul edilmemek-

te olup bu konuyu tartışmak istememektedirler.
24 Nisan 2015, “Sözde Ermeni Soykırımı”nın yü-

züncü yılıdır. Başta ABD’deki Ermeni Diasporası ol-
mak üzere tüm Ermeniler, “soykırım olmuştur” te-
zini bütün dünyaya kabul ettirmek için büyük bir 
atağa kalkmıştır. Şimdiye kadar “1915 olayları bir 
soykırımdır” demeyen ABD başkanlarına çok kız-
gın ve kırgındırlar. Buna Başkan Obama da dâhildir. 
Bu sefer Obama’nın üzerinde büyük bir baskı var-
dır. Obama’nın 24 Nisan 2015 anma konuşmasın-
da “Soykırım” sözcüğünü kullanması Ermeniler için 
büyük bir zafer olacaktır. Bundan sonrada Ermenile-
rin Türkler üzerindeki meşhur “3T” formülü (Tanı-
ma, Tazminat, Toprak) devreye sokulacaktır. Bu mü-
cadelenin nasıl gerçekleşeceğini veya ne şekilde de-
vam edeceğini hep beraber göreceğiz.

“1915 Olayları Neden Soykırım Olarak Kabul Edi-
lemez” adlı çalışmada verilen örnekler ve olaylar 
kronolojik sıra takip etmemektedir. Her alanla ilgi-
li birkaç çarpıcı örnek verilmeye çalışılmıştır. 1915 
olaylarının bir soykırım olmadığını ispatlayan daha 
binlerce bilgi ve belge mevcuttur.

Hazırladığım bu mütevazı çalışmamı takdirlerinize 
sunarım. Saygılarımla.

“1915 YILINDA CEREYAN EDEN OLAYLAR 
NEDEN SOYKIRIM OLARAK KABUL EDİLE-
MEZ”

•Ermeniler günümüzdeki milli varlıklarını doğru-
dan Selçuklu ve Osmanlı Türklerine borçludurlar. 
Şayet Bizans ve Haçlıların ellerinde kalsalardı bugün 
Ermeni adı sadece tarih kitaplarında kalacaktı.

•Türk Milleti genel karakter yapısı itibariyle ken-
disine dokunulmadığı müddetçe bir şey yapmaz, za-
lim değildir.

•Şu anda Türkiye’de hizmetçi, çocuk eğitimi ve ba-
kıcılığı gibi görevlerde çalışan 40-50 bin civarında 
Ermenistan’dan gelmiş Ermeni mevcuttur. Bu durum 
800 yıllık Türk-Ermeni kardeşliğinin ve Türk tole-
ransının çarpıcı bir örneğidir.

•Soykırım için gerekli olan önyargılar, küçümseyi-
ci ifadeler, olumsuz bir ayrımcılık Osmanlı-Türk kül-
türünde yoktur. Hatta Ermeniler hakkında bir takım 
Hıristiyan milletlerin kültüründe var olan bu gibi ön-
yargıların onda birine Müslümanlar ve Türkler ara-
sında rastlanmaz.

•Hayat görüşleri ve yaşam biçimlerini paylaşan iki 

EMEKLİ HAVA PİLOT KORGENERAL ERDOĞAN ÖZNAL’IN 
SÖZDE ERMENİ SOYKIRIMI HAKKINDAKİ 
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halkın arasında soykırımı uygulatacak bir öfke ve so-
ğukluk ortamı yoktu. Aslında birçok batılı tarihçi Er-
menileri batılı/Hıristiyan olarak değil oryantalist ola-
rak kabul eder. Türk-Ermeni iç içeliği iki toplum ara-
sında kin ve nefret yaratmaktan çok uzak idi.

•Soykırım bir ırki nefret sonucu ortaya çıkar. Türk-
lerde Ermenilere karşı hiçbir zaman ırki nefret oluş-
mamıştır. ( Kızgınlık ve öfke olabilir)

•Ramazan ayında birçok Ermeni Müslümanlara 
saygısızlık olmasın diye dışarda yemek yemez, siga-
ra içmezdi. Ara sıra bunlara uymayan Ermeni çocuk-
larını uyarır hatta döverlerdi. Ermenilerin kutsal gün 
ve olaylarında benzer davranışları Müslümanlar da 
onlara gösterirdi.

•Hacca giden birçok Türk dönüşlerine kadar işle-
rinin yürütülmesini Ermeni dost ve komşularına bı-
rakırdı.

•Taşraya giden Ermeniler servetlerini Türk komşu-
larına emanet ederlerdi.

•Birçok Türk aile tehcire tabi tutulan Ermeni kom-
şularını uğurlamaya gelmiştir. Ermeniler altınlarını, 
kızlarını ve kıymetli eşyalarını dönüşte almak üzere 
Türk komşularına emanet etmişlerdi.

•Nazilerin yaptığı Yahudi soykırımı nedensiz bir 
nefret sonucudur. Yahudiler ne isyan etmişler, ne si-
lahlı ayaklanmada bulunmuşlar, ne de Almanya’nın 
düşmanları ile işbirliği yapmışlardır. “Sırf Yahudi ol-
dukları için kötüdürler” gibi akıl almaz bir cehalet ve 
vahşetin sonucu katledilmişlerdir. Türkler ’de ise Er-
menilere karşı Almanlarınki gibi etnik ve dinsel nef-
ret hiç olmamıştır.

•Soykırım kavramı Türk kültüründe yoktur. Eğer 
soykırım gibi bir düşüncesi olsaydı Osmanlı Hükü-
meti bunu en zor ve sıkışık bir durumda olduğu 1915 
yılında değil, çok daha güçlü olduğu bir dönemde ya-
pardı, 1915’i beklemesine gerek yoktu.

•İşledikleri iddia edilen soykırım suçu nedeniy-
le savaş sonunda İngilizler tarafından Malta adasına 
sürgüne gönderilen 150’ye yakın Osmanlı bürokra-
tı, askeri ve devlet adamı İngiltere Kraliyet Başsavcı-
sının “Hiçbir delil bulamadım” gerekçesiyle serbest 
bırakılmıştır. İngiltere elinde delil olabilir düşünce-
si ile ABD’ye de başvurmuş ancak ABD de “Elimde 
Türkleri soykırım ile suçlayacak bir delil yok” diye 
cevap vermiştir.

•1915 olaylarını en iyi tarif edenlerden biri Ziya 
Gökalp’tir. Gökalp’e göre 1915 Ermeni-Türk olay-
ları bir “kıt’al” (tek taraflı kıyım) değildir, bir 
“mukatele”dir. (İki tarafın da birbirini kırdığı olay)

•Sevk edilen (tehcir edilen) Ermenilerin büyük bir 

bölümünün geri döndüğü bir olay soykırım olarak ni-
telenebilir mi? (J.Mc.Carty)

•Her boğazlaşma, her etnik çatışma soykırım değil-
dir. Soykırım çok ağır bir suçlamadır.

•Soykırım suçunun açık, net, uluslararası kabul 
görmüş kriterleri vardır. Her etnik çatışma soykırım 
olarak nitelendirilemez, herkes kendine göre kriter 
koyamaz.

•Osmanlı padişahları “Ben tebaamın Hıristi-
yan olduğunu kilisede, Yahudi olduğunu havra ’da 
ve Müslüman olduğunu ancak camide anlarım, be-
nim için başka bir kriter yoktur” demişlerdir. (Bu, 
Osmanlı’nın hiç ayırımcılık yapmadığının çok güzel 
bir örneğidir).

•Siz hiç İkinci Dünya Savaşında 6 milyon Yahudi’yi 
fırınlarda, gaz odalarında çoluk çocuk, kadın, erkek, 
genç, yaşlı demeden katleden bir Nazi subayının, bir 
Nazi parti yetkilisinin cezalandırıldığını duydunuz 
mu? Oysa ki, Osmanlı Hükümeti Ermenilere yanlış 
ve haksız davranış sergileyen yüzlerce Türk vatanda-
şını idam dahil birçok cezaya çarptırmıştır. 

•I. Dünya Savaşı’nda İstanbul, İngiliz ve Fransız 
kuvvetleri tarafından işgal edildi. Bütün devlet arşiv-
leri, bilgiler, belgeler ellerinde idi, niye Türkleri soy-
kırım ile suçlayacak herhangi ciddi bir belge bula-
madılar?

•Ermeniler İstanbul’da kurulan Nemrud Mustafa 
Paşa Sıkı Yönetim Mahkemesinde gazete ilanı ile ta-
nık aramışlardır. Olay zamanı 1915’de 5 yaşında olan 
Ermeni çocuklarını bile tanık olarak dinletmişlerdir. 
Bir zamanlar dünyanın en fazla Ermeni nüfusuna sa-
hip olan koskoca İstanbul’da soykırımı gören, buna 
tanık olan hiç mi Ermeni yoktu???

•Rusya “Ermeniler’in çıkarmış oldukları isyan ve 
diğer karışıklık olaylarının bir tanesi Rusya’da olsay-
dı, bir tek Ermeni kalmazdı” demiştir.

•Tarihte görülmemiş bir olay: 1461 yılına kadar 
Anadolu’da sadece Rum Kilisesi vardı. Fatih Sul-
tan Mehmet 1461’de ilk kez Müslüman lider olarak 
Ermeni Patrikhanesinin kurulmasına karar verdi. Bu 
durum, dünya tarihinde Hıristiyan olmayan biri ta-
rafından bir Hıristiyan kilisesinin kurulmasına karar 
verilen ilk olaydır. Acaba Hıristiyan âleminde böyle 
bir anlayış ve hoşgörü örneklerini bulabilmek müm-
kün mü dür? Örneğin, şu anda Avrupa Birliği üyesi 
olan Yunanistan’ın başkenti Atina’da Müslümanların 
ibadetine açık tek bir cami yoktur. Buna karşın, İstan-
bul, Ankara ve İzmir ve Türkiye’nin her yerinde yüz-
lerce kilise vardır.

•Ermeniler tarafından sözde soykırımın en önem-
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li sorumlularından biri olarak gösterilen Dr. Bahattin 
Şakir‘in (Ermeni kasabı deniliyor) ailesinin diş he-
kimi Ermeni Dr. Süreyya Efendi’dir. Ayrıca, Bahat-
tin Şakir’in iki Ermeni yetim çocuğunu evlatlık ala-
rak yetiştirdiğini, bunlardan birinin İstanbul Filarmo-
ni Orkestrası’nda yıllarca görev yaptığını acaba kaç 
kişi biliyor? İkinci çocuğu yetiştiremeden 1922 yılın-
da Berlin’de Ermeni kurşunu ile can vermiştir.

•Doğu Anadolu’da Ermenileri yenerek 1920 Güm-
rü Anlaşması ile Ermeni sorununa son noktayı ko-
yan Kazım Karabekir Paşa’nın Van Jandarma Alay 
Komutanı olan babasının aşçısının Ermeni olduğunu 
acaba kim biliyor?

•Yıl 1950. Selim Sarper Türkiye’nin BM Daimi 
delegesi. Birçok Ermeni arkadaşı var. Konuşuyorlar, 
buluşuyorlar, dertleşiyorlar, ava gidiyorlar, Ermeni-
ler tamamen Osmanlı yaşam tarzını benimsemişler. 
Ermenilerin S. Sarper’e söyledikleri “Biz bir kumar 
oynadık, sonuçlarına katlanıyoruz, Türklerin bir suçu 
yoktur.”

•1955 yılında ABD’ye resmi bir ziyaret yapan 
Cumhurbaşkanı Celal Bayar’ı Ermeniler “Cumhur-
başkanımız gelmiş” diye kırmızı halılarla karşılamış-
lardır.

•Türkler sadece kendi azınlıklarını değil diğer dev-
letlerin içindeki azınlıkları da korumuşlardır. Örne-
ğin;

•1492’de İspanya Kraliçesi İzabel’in kovduğu 
10.000’lerce Yahudi’ye kucak açılmıştır.

•İkinci Dünya Harbinde Nazi zulmünden kaçan Ya-
hudiler sahiplenilmiştir.

•İkinci Dünya Harbinde Marsilya ve Rodos’ta Na-
zilere teslim edilmek istenen Yahudileri Türk Baş-
konsolosları teslim etmemiştir, direnmiştir.

•1862 yılında yayınlanan Ermeni Millet Nizamna-
mesi (99 madde) Ermenilere neredeyse bağımsızlı-
ğa yakın haklar tanımıştır. Böyle bir Nizamname çı-
karan hükümetin ve yönetimin kendi vatandaşı olan 
Ermenilere soykırım yapması mümkün olabilir mi?

•Tehcire tabi tutulan Ermeniler bir müddet sonra 
eski yerlerine geri dönmüşlerdir. Soykırıma maruz 
kaldığını düşünen yüz binlerce insan öldürülme ve 
katledilme korkusu içinde neden geri dönmek iste-
sin? Bu olayın neresi soykırımdır?

•Padişah Abdülhamit isyan çıkaran, banka basan, 
hatta 1905 yılında kendisine suikast teşebbüsünde 
bulunan Ermenileri affetmiştir. Affedilenler Müslü-
manların gözü önünde Fransız ve İngiliz Büyükelçi-
liklerinin himayesinde özel yatlarla Avrupa’ya gön-
derilmişlerdir.

•Tehcirde birçok ilde yaşayan Ermenilere hiç do-
kunulmamıştır. Sadece fesat ve bozguncu hareketle-
re katılanlar sevk edilmiştir. 77.000 Ermeni’nin ya-
şadığı İstanbul’da sadece 2345 azılı, çeteci, komite-
ci Ermeni’nin sevk edilmesi buna bir örnek değil mi-
dir?

•Tehcir sırasında kötü niyetli ve kasıtlı davranışı 
olanlar, görevini ihmal edenler Talat Paşa’nın kur-
durduğu dört soruşturma komisyonu marifetiyle ara-
nıp bulunmuş ve cezalandırılmıştır. Aralarında yük-
sek makam sahibi kişiler de mevcuttur. Oysa 1990’lı 
yıllarda Boşnakları acımasızca katleden ve etnik te-
mizlik uygulayan Sırp katilleri Milaciç ve Radoviç 
Sırplar tarafından yıllarca saklanmış ve korunmuştur.

•Cemal Paşa tehcir edilen Ermenilere çok büyük 
yardımlar yapmıştır. Kendisi  Ermeni yetimhanele-
rinin kurucusudur. Tehcirin plansız programsız yürü-
tülmesinden son derece rahatsızdır. Ermeniler ken-
dilerine yaptığı iyilikler nedeniyle Cemal Paşa’ya 
“Pasha of Armenia” adını takmışlardır.

•1922 yılında Trabzon’daki Ermeni yetimlerinin 
Kazım Karabekir Paşa’ya hediye ettikleri anlamlı fo-
toğrafta “Yetimler Babası Kazım Karabekir Paşa’ya” 
ithafı vardır. Bu fotoğraf hâlihazırda Erenköy Kazım 
Karabekir Paşa müzesindedir.

•Tehcirle ilgili olarak merkezi hükümet, valilikler 
ve mahalli yöneticiler tarafından Ermenilerle ilgili 
olarak yayınlanan emir ve talimatlardaki insancıl ön-
lemlerden bazıları şunlardır:

•Canlarının korunması,
•İaşeleri için tedbir alınması,
•Hastaların sevk edilmemesi,
•Geri döneceklerin mal mülklerinin korunması,
•Suçluların cezalandırılması,
•Yetimhaneler kurulması,
•Parası olmayanlara hükümet yardımı,
•Çocuklara süt verilmesi,
•Can ve mal güvenliklerinin sağlanması,
•Her aileye gittikleri yerde yeterli toprak verilme-

si, yeterli arazi yoksa devlet malı ve köy çiftliklerin-
den yararlanılması,

•Toprağı işleyecek alet edevat temini,
•Eşya ve binalarının korunması, depolanması, em-

niyet altına alınması,
•Satılan malların tutarının ödenmesi,
•Sahipsiz malların satılma esasları,
•Konvoylara doktor tahsisi,
•Konvoyların korunması, muhafız verilmesi,
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•Geri dönüş yasası çıkarılması,
•Eşi askerde olan ailelerin sevk edilmemesi,
•Yaşlıların trenle sevk edilmesi,
•Şeref ve onurlarının korunması. Bir tek Ermeni’nin 

dahi onuruna saldırı olursa, mal ve mülküne saldırı 
olursa sorumluların sıkıyönetim mahkemesine gön-
derilmesi ve idam edilmeleri,

•Konvoylara saldırı olduğunda muhafızların silah 
kullanmakta serbest olmaları.

•Bir milli, ırki, etnik ve dini grubu kısmen veya ta-
mamen yok etme amacıyla tasarlanan soykırımda 
bunu yapan bir hükümet ve yönetim yetim kalan Er-
meni çocukları için yetimhaneler kurar mı? Hiç böy-
le soykırım olur mu?

•İçlerinde Bernard Lewis, Heat Lowry, Justin Mc. 
Carty, Stanford Shaw, Norman Stone, Samuel We-
ems, Guenter Levy, Shimon Perez vb. 69 bilim ada-
mı, yazar ve devlet adamı 1915 olaylarının soykırım 
olmadığını ve yaşananlardan Ermenilerin sorumlu 
olduğunu basın yayın yoluyla resmen açıklamışlar-
dır. Ermeniler bilahare bu kişileri ölümle tehdit et-
mişlerdir.

•Tehcirde Ermeni konvoylarına yapılan saldırı so-
nucu Divan-ı harbe verilen toplam 1.397 kişinin da-
ğılımı şöyledir:

Sivas     648
Elazığ    233
Diyarbakır    70
Bitlis     25
Eskişehir     29
Ş.Koçhisar    6
Niğde     8
İzmit     33
Ankara    32
Kayseri    69
Suriye    27
Urfa     189
Canik     14
Konya    12
Hüdavendigar    12
•Bir buçuk milyon Ermeni’nin öldüğü iddia edildi-

ği dönemde 3 milyon Türk öldürülmüştür. Her iki ta-
rafın birbirini öldürdüğü olaylar soykırım olarak ni-
telendirilebilir mi?

•Tarihte 1915 yılına gelene kadar 40 Ermeni isya-
nı olmuştur.

•Ermeni Tehcir Kanunu 29 Mayıs 1915 tarihlidir. 
Enver Paşa’nın ordunun emniyeti için İçişleri Bakan-
lığına yaptığı tehcir teklifi 2 Mayıs 1915 tarihlidir. 
Yani tehcirden 3 hafta öncesine kadar Ermenilerin 
sürülmesi ile ilgili olarak gizli imha plânı bir yana, 
Başkumandan Vekili’nin kafasında oluşmuş net bir 
sevk fikri dahi mevcut değildir. Böyle önceden plan-
lı katliam olur mu?

•ABD’deki Ermeniler 1919 Paris Barış Konferansı 
için çok büyük bir atağa kalktılar. “Ermenistan’ın ba-
ğımsızlığı için Ermeni Komitesi” adlı teşkilatın inisi-
yatifi ile; 1 Kardinal, 85 Piskopos, 20.000 rahip (pa-
paz), 40 eyalet valisi ve 250 kolej/üniversite başka-
nı/rektörü, ABD Başkanı Wilson’a Karadeniz’de ve 
Akdeniz’de kıyıları olan bağımsız bir Ermenistan ku-
rulması için yardımcı olmasını içeren bir dilekçe ver-
diler. Bu hareket o zamana kadar ABD’de en iyi or-
ganize ve koordine edilmiş Ermeni hareketi idi. An-
cak, Paris Barış Konferansı bu isteği reddetti. Bağım-
sız devlet kurmak bir yana, ABD Ermenilerin manda 
isteğini dahi kabul etmedi. “Sözde soykırıma” uğra-
mış, insanları katledilmiş, sürülmüş mağdur bir top-
luma uluslararası camia böyle mi muamele eder?

•Ermenilerin Paris ve Londra Barış Konferans-
larına, Lozan’da İngiltere, Fransa ve İtalya gibi ga-
lip devletlere, Azınlıkları Dinleme Komitelerine ve 
çeşitli uluslararası kuruluşlara verdikleri dilekçeler-
de soykırım ile ilgili hiçbir ifade olmadığı gibi öl-
dürme, katliam, cinayet gibi sözcükler de hemen he-
men yok gibidir. Dilekçelerinde devamlı olarak “ga-
lip devletlerin yanında savaşa girdiklerini, onları des-
teklediklerini ve maddi manevi büyük kayıp verdik-
lerini” ifade etmişlerdir.

•1973 ASALA katliamlarına kadar Ermenilerin ağ-
zından soykırım ile ilgili tek söz, tek iddia çıkmamış-
tır. Ne oldu da 50 yıl suskun kaldıktan sonra birden-
bire “Türkler Ermenilere soykırım yapmıştır” den-
meye başlandı?

•Ermenilerin “Türkler 1915’te Ermenilere soy-
kırım yapmıştır” iddialarının en önemli dayanakla-
rından biri 1918-1922 yılları arasında başta İstanbul 
olmak üzere bazı illerde kurulan sıkıyönetim mah-
kemelerinde bazı Türklerin mahkûm edilmeleridir. 
Aşağıdaki nedenlerden ötürü bu mahkemelerin ver-
diği kararlar Ermeni iddialarının doğru olduğunu is-
patlamaz.

•Bunlar siyasi ve olağanüstü mahkemelerdir.
•Mahkemeler üzerinde işgal devletlerinin etkisi 

vardır.
•Osmanlı hükümetleri mütareke hükümetleridir, 
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bunlar bağımsız karar alamazlar.
•Mahkemenin askeri üyelerinin hepsi İttihat ve Te-

rakki karşıtı olan üyelerdir.
•Mahkemelerde dikkat çekecek ölçüde gayrimüs-

lim sorgu hâkimi ve savcı vardır.
•Mahkeme başkan ve üyelerinin sık sık istifa etme-

leri onların vicdanen ve hukuken rahat olmadıklarını 
göstermektedir.

•Mahkûmiyetlerde hiçbir delil gösterilememiştir.
•Mahkûmiyetler, delilden çok tehcirde zarar gör-

düklerini iddia eden Ermenilerin şikâyetleri sonucu 
verilmiştir.

•İstanbul Mahkeme Reisi olan meşhur Nemrut 
Mustafa bile “Galipler böyle istiyor, ne yapayım, iş-
gal altında çalışan bir mahkeme vicdanından ziyade 
hisleriyle hareket eder” diyerek aczini ifade etmiştir.

•Ermeniler Talat Paşa’nın Mardin’de vuku bulduğu 
iddia edilen olaylarla ilgili olarak 29 Haziran 1915’te 
Diyarbakır Valiliği’ne çektiği telgrafta Ermenilerle 
ilgili olarak alınan “İnzibati ve siyasi tedbirler sade-
ce Ermenilerle ilgilidir, diğer Hıristiyan tebaayı kap-
samaz” şeklindeki sözlerini soykırımın bir delili ola-
rak kabul etmektedirler. Bu büyük bir haksızlık ve 
yanılgıdır. Telgrafın hiçbir yerinde soykırım, öldür-
me, katliam lafı geçmemektedir. “İnzibati ve siyasi 
tedbirler” sözcüklerini soykırım, katliam anlamında 
kabul etmek büyük bir cahilliktir.

•Çanakkale savaşında cephede Ermeni askerleri 
mevcuttur. Şehit maaşı, gazi maaşı bağlanmış birçok 
Ermeni vatandaşımız vardır. Alman Nazi ordularında 
bu mümkün olabilir miydi acaba?

•1915 olaylarının soykırım olmadığını en iyi bi-
len İngilizlerdir. Bunu çeşitli vesilelerle açıklamış-
lardır (Mavi Kitap hariç). Birkaç yıl önce dönemin 
Türkiye’nin İngiltere Büyükelçisi yayınladığı bir ba-
sın bildirisinde soykırım tezinin geçersizliğini ortaya 
koymuştur. 2005 yılında CHP’nin öncülüğünde ger-
çekleştirilen ve TBMM tarafından İngiliz Parlamen-
tosuna gönderilen “Mavi Kitap haksızdır, yalandır, 
yürürlükten kaldırılmalıdır” görüşünün itibar bulaca-
ğını umuyorduk ancak şimdiye kadar bu konuda İn-
gilizlerden herhangi bir açıklama gelmemiştir.

•İki Türk askeri tehcir edilen Ermenilerin saatlerini 
çaldıkları için Cemal Paşa tarafından idam edilmiştir.

•Sevk ve İskân Kanunu seferberliğin ilanından tam 
9 ay sonra yayınlandı. Aslında Ermenilerin I. Dünya 
Savaşı başlar başlamaz Osmanlı Ordusunu arkadan 
vuracağı belli idi, olaylar bunu açıkça gösteriyordu, 

bunu görmemeye imkân yoktu. Ancak, hükümet sab-
retti, Ermenilere uyarılarda bulundu. Patrik’ten olay-
lara karışmamaları, fesat ve bozgunculuk çıkarma-
maları için ricada bulundu. Ancak, Ermeniler bu iyi 
niyeti anlamadı ve kendi devletine, kendi ordusuna 
silah çekti. Bunun üzerine hükümet de Mayıs I9l5’te 
Sevk ve İskan Kanunu’nu yayınlamak zorunda kal-
dı. Ermenilere karşı soykırım niyeti olan, gizli plan-
ları olan bir hükümet neden 9 ay boş yere beklesin?

•Sevk ve iskân esnasında ölenlerin büyük çoğunlu-
ğu salgın hastalık ve açlıktan ölmüştür. Osmanlı Or-
dusu da bu iki afet nedeniyle önemli kayıplar vermiş-
tir. Bunların hepsinin sayıları, raporları mevcuttur. 
Sarıkamış cephesinde Ordu Komutanı Hafız Hakkı 
Paşa dahi tifüsten ölmüştür.

•Tehcir sonrasında Türkiye’ye gelip inceleme ya-
pan ABD’li General Moseley Türklerin de Ermeniler 
tarafından öldürüldüğünü ve bu sayının 300.000 ol-
duğunu ifade etmiştir.

•1919 yılı Paris Barış Konferansında Ermeni Heye-
tinin başı olan Bogos Nubar Paşa, Ermeni tehcirinde-
ki katliamlar konusunda bilgi verince ABD’li Gene-
ral Harbord kendisine şu soruyu sorar: “Sen hiç Er-
menistan olduğunu iddia ettiğin yerleri gördün mü, 
araştırıp sordun mu?” Cevap: “Ben Mısır’da doğmuş 
bir Ermeni’yim, Ermenistan’da hiç bulunmadım”. 
Bu cevap, derinlemesine araştırılmadan ciddi iddia-
larda bulunmak suretiyle konunun nasıl saptırıldığı-
nın bir örneğidir.

•ABD’li General James Harbord, Ermeni iddi-
alarını ve Ermenistan’ın ABD mandasına alınıp 
alınmamasını incelemek için 46 kişilik bir heyet-
le İstanbul’a gelmiş, sonra bütün D.Anadolu’yu ve 
Kafkasya’yı dolaşmış ve 1919 Eylül ayında Sivas’a 
gelerek M. Kemal Paşa ile görüşmüştür. Generalin 
dönüşte verdiği raporda; “Ermenilere karşı bir soy-
kırım veya buna benzer bir hazırlık görmediklerini 
hatta Ermenilerin binlerce Türkü öldürerek Erzurum 
Hasankale’de 43 Türk köyünü yakarak yerle bir et-
tiklerini” söylemiştir.

•Türkiye’de görevli Alman Askeri Makamları ve 
Osmanlı Ordusunda görevli yüksek rütbeli subayla-
rın büyük çoğunluğu gözlemlerini yansıtan anıların-
da “Ermeni tehcirine düşmanla birlikte olan Erme-
niler sebep oldu” demişlerdir. I. Dünya Savaşı’nda 
Türk Genelkurmay’ında çok önemli görevler üst-
lenmiş olan Korgeneral Boronsart “Tehcir esnasın-
da Türkler önceden planlı bir katliam yapmamıştır. 
Bilakis daha önce Ermenilerin birçok Türk’ü öldür-
müş olması nedeniyle oradaki ordunun güvenliğinin 



ve devletin bütünlüğünün sağlanması amacıyla tehcir 
kanunu çıkarılmak zorunda kalındı” diyerek gerçeği 
ifade etmiştir. Boronsart Paşa bütün bu gerçekleri an-
latmak için Talat Paşa’yı Berlin’de öldüren Ermeni 
Tehlerian’ı yargılamak için kurulan mahkemeye ta-
nık olarak katılmak istemiş, ancak bu isteği mahke-
mece kabul edilmemiştir.

•1918’de çıkarılan geri dönüş yasası ile, ABD’ye 
gidenler hariç, sevk ve iskana tabi tutulanların bü-
yük bölümü geri dönmüştür. Sevr öncesi 644.900 
Ermeni’nin yaşıyor olması bunun bir kanıtıdır. Soy-
kırım yapan bir yönetim hiç geri dönüş yasası çıka-
rır mı? Soykırıma maruz kalmış insanlar bir daha o 
topraklara geri döner mi? Tehcir edilenlerin mal ve 
mülklerinin korunma ve muhafazasına dair kararna-
meler yayınlanır mı? Bunların hepsi gerçekleşmiştir. 
Bu durumda soykırım olayından bahsetmenin imkânı 
yoktur. 

•1970-1990 yılları arasına çeşitli yaş, meslek ve 
sosyal gruplara mensup 527 Ermeni ile tehcir ve teh-
cir esnasında meydana gelen olaylarla ilgili olarak 
mülakat yapılmıştır. 527 kişiden 183’ü tehcir esna-
sında Türkler tarafından kaçırılarak saklandıkları-
nı, korunduklarını ve bakıldıklarını ifade etmişlerdir. 
527 kişinin 183’ünün yani %34.7’sinin korunması ve 
saklanması çok büyük bir insanlık olayıdır. Bu ince-
leme 2002 yılında Ermeni davasının en büyük savu-
nucularından olan Prof. Hovannissian tarafından ya-
pılmıştır.

•Osmanlı İmparatorluğu’nda Müslüman olmayan-
ların askerlik yapması konusu hep tartışılmıştır. 14-
15 Y.Y.’larda gayrı Müslimler askerlik yapıyordu. 
Gayri Müslim tebaanın sadakati konusunda tereddüt-
lerin başladığı 19 Y.Y. da bu husus kaldırıldı.

•İttihat Terakki Partisi yönetime gelince 1908-1909 
yılında mecburi askerlik tekrar kondu. İlk aşamada 
hepsinin değil sadece Bulgar ve Ermenilerin Müslü-
manlarla karışık birliklerde askerlik yapması kabul 
edildi. Bu husus Türklerin 1909 yılında dahi Erme-
nilere hâlâ güvendiklerinin, onu sadık bir tebaa ola-
rak görmek istediğinin bir işaretidir. Ermenilere karşı 
önceden planlı bir yok etme, soykırım düşüncesi olan 
bir yönetimin Ermenileri Ordu gibi ciddi bir kurum-
da görevlendirmesinin mantıklı bir açıklaması olabi-
lir mi?

•ABD II. Dünya Savaşı’nda Pearl Harbour baskı-
nından 1-2 ay sonra kendi vatandaşı olan Japon asıl-
lı 120.000 ABD’liyi ülkenin iç kısımlarına zorunlu 
göçe tabi tutmuştur. Bu göçe uymak istemeyen ve 

ABD mahkemelerine başvuran Japonlardan birine 
mahkemenin verdiği cevap çok çarpıcıdır: “Ulusun 
birliği, bütünlüğü ve güvenliği tehdit altında olur-
sa devlet şüphe duyduğu vatandaşlarına bu yaptırı-
mı uygular.” Tehcirde yapılan uygulama da bundan 
farklı bir olay değildir.

•Tehcirin üzerinden iki yıl geçmiş olmasına rağ-
men hala aksaklıkların, noksanlıkların giderilmesi ve 
tehcirin başarılı olması için emir ve talimatlar çıkarıl-
maya devam etmiştir. (Cemal Paşa’nın 19 Mart 1917 
telgrafı göçün başarılı olması için hala çırpındığını 
göstermektedir.)

•Ermeniler Anadolu’da bağımsız bir Ermeni dev-
leti kurmak için Türklerle savaştıklarını kendileri iti-
raf etmektedirler. Bağımsızlık mücadelelerinde işle-
nen suçlar uluslararası camiada soykırım olarak ka-
bul edilmemektedir.

•Ermenilerin ABD mandasına alınıp alınmaması 
ile ilgili olarak Senato’da yapılan tartışmalarda Sena-
tör Reed “Bize devamlı olarak Türklerin 1.5 milyon 
Ermeni’yi nasıl katlettikleri, kestikleri anlatıldı. An-
cak, ben Ermenilerin katledildiği ve kesildikleri ma-
salına inanmıyorum” dedi.

•“ABD’de birçok yerde Türklerin Kafkasya’da 
Ermenileri katlettiğine dair birçok rapor dolaşıyor. 
Bunların tekrarlanması, anlatılması benim kanımı 
kaynatıyor. Yakın Doğu Yardım Heyetlerinden ve 
ABD’lilerden alınan raporlar bunların tamamen ya-
lan olduğunu göstermektedir. Bu tür yalan yanlış ra-
porlar Ermenilere iyilik değil kötülük yapmaktadır”. 
Amiral Bristol

•“Soykırım Ermeni Diasporasının yaratığı bir so-
rundur. Modern Türkiye bundan sorumlu tutulamaz”. 
Ermenistan’ın ABD’deki B.Elçisi Viguen Çitesyan 
Mart 2005

SOYKIRIM:
-Hukuki sonuçlar yanında kültürel olarak da bir 

milletin hem mazisini hem geleceğini bağlar.
-Sadece yapanı değil, onun mensup olduğu mille-

ti de bağlar
-Ne devletle, ne idareyle, ne de belirli bir partinin 

ideoloji ve fiiliyle sınırlı kalır. Bunlarla aynı kimliği 
paylaşan herkes “bunlardan biri” olarak tarif edilir.

-Zaman aşımına tabi olmayan bir suçtur.
BU NEDENLERLE BU SUÇU KABUL ETME-

MİZ MÜMKÜN DEĞİLDİR.

*Em. Hv. Plt. Korgeneral
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Menemen’de Kubilay’ın 23 Aralık 1930 tarihin-
de Bekçi Şevki ve Hasan’la birlikte şehit edilmesine 
neden olan irtica (gericilik) olayı, İstanbul’da Eren-
köy Şevki Paşa Köşkünde ikamet eden 84 yaşında-
ki Nakşı-bendi Tarikatı Lideri Erbilli Şeyh Esat ile 
oğlu Mehmet Ali tarafından hazırlanmış Manisa As-
keri Hastanesi  imamlığından emekli olan Laz İbra-
him Hoca tarafından da teşvik ve tahrik edilmiş, mür-
teci (gerici) Derviş Mehmet ve adamlarınca da hun-
harca icra edilmiştir. 

29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet kurulmasını 
müteakip TBMM tarafından 3 Mart 1924 tarihinde 
Halifeliğin kaldırılması, din ile devlet işlerinin birbi-
rinden ayrılarak laik bir dünya görüşünün  benimsen-
mesi , ayrıca 30 Kasım 1925 tarihinde çıkarılan yasa 
ile dinsel sömürü haline gelen  tekke ve zaviyeler  ile 
türbelerin kapatılması, bununla birlikte tarikatçılık, 
dervişlik,  müritlik ve şeyhlik gibi çağ dışı faaliyet-
lerin  yasaklanması,  çıkar gruplarının menfaatleri-
ni baltalamış dolayısıyla Menemen olayının meyda-
na gelmesinde önemli bir sebep teşkil etmiştir.

Türkiye Cumhuriyetinin ve Atatürk  İnkılap ve 
Devrimlerinin sadık bekçileri Türk ordusunun kah-

raman subayı Kubilay ile 
Bekçi Şevki  ve  Hasan 23 
Aralık 1930 tarihinde, 84 
yıl önce inançları uğruna 
şehit olmuşlardır. Bu yüce 
insanlar, Atamızın  “Be-
nim naçiz vücudum  el-
bet bir gün toprak olacak-
tır. Fakat Türkiye Cumhu-
riyeti  ilelebet payidar kalacaktır.” emirlerini de yeri-
ne getirmişlerdir. Aziz şehitlerimiz,  sizlerin bu örnek 
davranışlarınızı her zaman saygı ve minnetle anaca-
ğız.

BAŞBAKAN İSMET PAŞANIN MENEMEN 
OLAYI İLE İLGİLİ AÇIKLAMASI

1 Ocak 1931 tarihinde Türkiye Büyük Millet Mec-
lisinde Başbakan İsmet Paşa olay hakkında geniş bir 
açıklama yapmış  ve  “Bu, yüzlerce seneden beri dini 
siyasete alet eden bütün hareketlerin bir tekrarı  idi. 
Bu zavallılar laikliğe karşı gelerek şeriat istemekte-
dirler. Gerçekte ise, menfaatlerini kaybetmişlerdir, 
onu istiyorlar”  demiştir.          

GERİCİLİK OLAYLARININ ANA NEDEN-
LERİ NELERDİR ? 

Tarih boyunca baş belası irtica (gericilik) hareket-
lerinin üç temel  nedeni  ya da kökeni vardır.

1-Toplumun cahil kalmış kalabalıkları
2-Çıkarcı Çevreler
3-Politik eğilimler, tavizci politikacılar.
İkinci ve üçüncü maddelerdeki  düşünce sahiple-

ri birbirine benzer amaçlara yani çıkarlara dönük ol-
duklarından onları değişik nedenler olarak değil, 
amaçlı fakat daha tehlikeli  neden diye sayabiliriz.

Cahil kalabalıklar ise, geri kalmışlığımızın açık ve 
utanç verici görüntüsüdür. Hala yazı devriminin atı-
lımlı çabaları, nüfus artışı ve özellikle ilgisizlikten 
sönmüş, hatta tersine bir tutum ile ortaçağ özentili,  
arap harfli  “Mahalle mektepleri” sayısı binleri, on 
binleri  bulmuştur. Cahil ve yoksul kalabalıkları din-
sel ilişkilerle ayarlamak, etkilemek ; gerektikçe “İrti-
ca” olayları yaratmak kolay, fakat onları okuryazarlı-
ğa  ve ışıklı bir dünyaya kavuşturmak ; insan gibi ya-

TÜRKİYE   CUMHURİYETİNİ   YIKMAYA   YÖNELİK   MENFUR  
(İĞRENÇ)   MENEMEN     İSYANININ   İÇ YÜZÜ  VE  KAHRAMAN  
DEVRİM  ŞEHİTLERİMİZİN  ÖYKÜSÜ

“Arkadaşlar, efendiler ve ey millet, iyi biliniz 
ki, Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, 
müritler, meczuplar memleketi olamaz. En 
doğru, en hakiki tarikat, medeniyet tarikatıdır.”
                       MUSTAFA  KEMAL  ATATÜRK

Ali MARALCAN*
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şama düzeyine çıkarmak elbette güçtür. Çıkarcı çev-
reler, çirkin politikacılar, özellikle son yıllarda geriye 
dönüşte epeyce yol almışlardır. O kadar ki, laiklik il-
kesi ters maksatlı olarak eleştiri ve yorumlarla zede-
lenmiş; Cumhuriyetin kurucusu ve devrimlerin uy-
gulayıcısı Atatürk ve İlkeleri büyük yaralar almıştır. 

MENEMEN (KUBİLAY) İRTİCA (GERİCİ-
LİK) OLAYINA KATILANLARIN YARGILAN-
MALARI VE MAHKEME TARAFINDAN VE-
RİLEN  CEZALAR

Askeri mahkeme General Mustafa  Muğlalı  baş-
kanlığında  Cumhuriyet düşmanlarını  15 Ocak 1931’ 
de yargılamaya başladı. 36 sanık hakkında ölüm, 41 
sanık hakkında ise çeşitli cezalar verildi. Ölüm ceza-
sı verilenlerden bazılarının yaşı küçük olduğu için bu 
ceza, yaşam boyu mahkumiyete çevrildi. 28 sanık ise 
3 Şubat 1931 ‘ de Menemen’ de idam edildi.

BÜTÜN KÖTÜLÜKLERİN ANASI
Arapça bir sözlük olan irtica (gericilik) varılan bir 

yerden geri dönme, eskiyi  isteme kısaca  gericilik 
anlamına gelmektedir.

Öyle sanıyoruz ki     öteden beri  etnik ve dinsel bö-
lücülüğü beslediği bilinen ve bütün kötülüklerin de 
anası  irtica’ın, giderek azgınlaşıp devletin dorukları-
na  kadar tırmandığını bu kesimlerde biliyorlar ama 
gerçek amaçlarını gizlemek için aksini söylemekten 
vazgeçmiyorlar  işte ! Ağızları torba değil ki büzesin.

Hem bu kesimlerin sıkıştıklarında hep yaptıkları 
gibi bir anda demokrasi  havarisi kesilip, bilmedik-
leri konularda bile,   körü körüne  ahkam kesip, tafra  
atmayı ve saman altından su yürüterek  sonuca var-
mayı  bir yöntem olarak benimsediklerini   de  hep bi-
liyoruz  artık !

SONUÇ
Sonuç olarak; “Dini Politikadan, politikayı dinden 

ayırt edemedikçe Türk Ulusunun bütünlüğü sağlana-
maz, huzura kavuşması düşünülemez, irticanın kökü 
kazınamaz.” biçimindeki  inancımızı bir kez daha 
dile getirme gereğini duyuyoruz.

Bakın bu konuda Atamız takip etmemiz gerekli 
yolu  önder  ve rehber kişiliğiyle ne güzel tespit et-
miş bulunuyor.  “Her faydalı ve yeni şeye karşı mut-
laka bir kuvvet çıkar. Buna bizim dilimizde “irtica” 
derler. İşte bu irticanın yok edilmesi  için gerekli ted-
birleri  önceden almak gerekir.” diyor. Bu konuda di-
ğer vecidesinde  ise ; “Artık bugün hayat ve insanlık 
icapları bütün gerçekliğiyle ortaya çıkınca  safsata-
lar, boş inançlar kafalardan çıkmalıdır. Her gün yük-
selmeye ve gelişmeye istidatlı olan ulusumuzun top-
lumsal ve yaradılıştan gelen devrim adımlarını kı-
saltmak isteyen engeller mutlaka ortadan kaldırıl-

malıdır.” diyor.
ŞU ÖNEMLİ VE DEĞİŞMEZ HUSUS İYİ Bİ-

LİNMELİDİR Kİ ;  İRTİCA  DENEN YILAN SİN-
SİDİR, HEMEN SİNER BU GÜN OLDUĞU GİBİ  
FAKAT  FIRSAT KOLLAR VE  ZAMANINI BEK-
LER,  YENİDEN HORTLAMAK İÇİN. 

EY ! DEVRİM ŞEHİTLERİMİZ  “Sizler rahat 
uyuyunuz, temiz kanımızın aktığı  Menemen toprak-
larında  Teğmen Kubilay  iki yanında iki şehit bekçiy-
le… Ve  “İnandılar, dövüştüler, öldüler. Bıraktıkla-
rı emanetin bekçisiyiz.” diye yazılı Ay-Yıldız tepede 
göklerde yükselen, gönüllerimizde yüceliğe ulaşan 
anıtınla… Huzur içinde olmasak ta sizler rahat olun !  
Gerektiğinde  “Cumhuriyetin hayatiyetini  tazeliye-
cek  ve kuvvetlendirecek  olanlar çoktur  bu ülkede.”

23 Aralık 1930 tarihinde Menemen’de Cumhuriyet 
ilkeleri  ve ideali uğruna şehit olan öğretmen Kubi-
lay, bekçi Şevki ve Hasan’ı  minnet, şükran ve rah-
metle anıyoruz. Ruhları şad olsun !

Kaynakça;

1. Tek adam cilt 3 / Şevket Süreyya AYDEMİR
2. Cumhuriyet cilt 2 / Turgut ÖZAKMAN
3. Menemen olayı ve Kubilay /Kemal ÜSTÜN
4. Kubilay olayı ve tarikat kampları / Hikmet ÇE-

TİNKAYA 

Em. Kur. Alb.
TESUD Adana Şube Üyesi



Değerli dostlar,
Biliyorsunuz 9 Ocak günü 4 kişi olarak Atina’da 

12,5 saatlik bir gözaltı süreci yaşadıktan sonra ilk 
uçakla Türkiye’ye geri gönderildik. Durumumuzu 
merak eden, arayan, kutlayan tüm dostlarımıza çok 
teşekkür ederiz. Pek çok arkadaşımız Atina’da neler 
olduğunu merak ediyor ve soruyor, bu yüzden yaşa-
dıklarımızı aşağıda kısaca paylaşıyorum.

8 Ocak 2015 Perşembe günü yoğun kar yağışı altın-
da, rötarlı kalkan uçaklarla, 10 saatlik uzun bir yolcu-
luğun ardından Ankara’dan İstanbul’a, İstanbul’dan 
da Atina’ya geldik.

Niyetimiz, ertesi gün (9 Ocak 2015)  gelecek Ta-
lat Paşa Komitesi (TPK) Üyeleri ile Parlamento 
Binası’nın bulunduğu Syntagma Meydanında bulu-
şarak 15.00’da yapılacak Basın Açıklamasına katıl-
mak ve ilk defa geldiğimiz Atina’yı birkaç gün gez-
mekti.

Atalarımızın, iddia edilen soykırım suçlarını işle-
mediğini Yunan ve dünya kamuoyuna duyurmak is-
tiyorduk. Bunu elbette “Yurtta Sulh Cihanda Sulh” 
ilkesinden yola çıkarak Türk Milleti’nin en sami-
mi, barışçı, dostane selamları ile dile getirecektik. 
Ancak, “Biz Türkler Soykırım Yapmadık” demenin 
bile suç sayıldığı bir ülkedeydik. 4 ay önce Yunan 
Parlamento’sunda kabul edilen yasa bu haliyle insan 
haklarının en önemli maddelerinden ifade özgürlü-
ğünü kısıtlamaktaydı. Orada konuştuğumuz bazı Yu-
nan Vatandaşları bile bizi haklı bulduğu halde her ne-
dense “istenmeyen kişiler” olarak “sınır dışı” edildik. 
Vatanım, Milletim adına sorumluluk duyarak gitti-
ğim ve medeni olduğunu sandığım bir ülkede insan-
lık adına böyle bir durumun yaşanmasını utanç veri-
ci buldum.

Buluşacağımız gün Talat Paşa Komitesi’nin Ati-
na Havaalanı’nda engellediğini ve sınır dışı edildi-
ğini öğrendik. Akşama kadar internet başında geliş-
meleri takip ederken müjdeli bir haber ile çok sevin-
dik. Anayasa Mahkemesi, sonunda İstanbul Askeri 
Casusluk Davasında arkadaşlarımızın özgürlüğü yö-
nünde beklenen kararını oybirliğiyle vermişti. Arka-
daşlarımızın geri çevrilmesine rağmen mutluyduk. 
TPK’nin sınır dışı edilmesi dünyada ses getirmiş ve 
amacına ulaşmıştı. Syntagma Meydanı alarm halin-
de ve polis kaynıyordu. Atılan twitlerden öğrendiği-
mize göre polis TPK’nin listesini ele geçirmiş ve ek-
sikler olduğunu görmüştü ve sanırım bizler için en-
dişeleniyordu!

İçimizden küçük bir açıklama yaparak kayıt altına 
almak ve TKP’nin yarım kalan açıklamasını tamam-

lamak geçiyordu. Bu planımızı ertesi gün parlamen-
to binası önünde gerçekleştirmeye karar verdik. Za-
ten bir gün evvel küçük bir hazırlık yapmış, Türkçe 
ve İngilizce bir açıklama yazmıştık.

Akşam üzeri biraz yürüyüş ve yemek için dışarıya 
çıktık. Parlamento Binası’nın gece manzarasını gör-
mek için o tarafa doğru yürüdük, bir de ne görelim 
dersiniz! Bir kişi elindeki dizüstü bilgisayardan bir 
açıklama okuyordu ve etrafında polisler vardı. Dur-
duk çünkü açıklama Türkçe idi, kaldık çünkü açıkla-
ma TPK’nin yapacağı açıklamaydı ve okuyan kişiyi 
de basından tanıyorduk. Bu kişi Yunus SONER idi.  
Bizim aklımızdan geçeni o gerçekleştiriyordu. He-
men yanına geçmek istedik ama Yunus Bey isteme-
di. (Sanırım o bu eylemi yaparken her şeyi göze al-
mıştı, bizim sonuçtan etkilenmemizi istemedi ve bizi 
de tanımıyordu.)

Basın açıklamasının sonuna doğru polis sayı-
sı epeyce arttı. Açıklama bitince önce Sayın SO-
NER ve onu cep telefonu ile kayda alan Av. Murat 
HATTATOĞLU, ardından biz ayrı ayrı araçlara alı-
narak Atina Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldük. Gö-
zaltı sürecinin başlaması yaklaşık 18.30 idi. Gidin-
ce bizimle birlikte Hürriyet Gazetesi Muhabiri Yor-
go KIRBAKI’nin de getirildiğini fark ettik. Önce 
KIRBAKI’nin kimlik tespiti yapıldı ve başka bir 
odaya alındı. Bizlerin de kimlik tespitleri yapıldık-
tan sonra telefonlarımız toplandı ve tek tek zarflan-
dı.!? Ardından sempatik bir bayan memur gönderil-
di, fotoğraflarımızın çekilmesi için iznimizi istiyor-
du. İş nereye doğru gidiyordu anlamak mümkün de-
ğildi? Ancak hanım kızımız öyle nazikti ki, önce suç-
lu gibi poz vermek istemesek de, nezaketle bizi razı 
etti. Aramızda konuyu tartıştık ve belki de bu senar-
yo bir an önce biter zannederek istedikleri fotoğrafla-
rı verdik. Profilden ve yandan fotoğraflarımız alındı.

Ama talepleri bitmedi, bu sefer parmak izlerimizin 
alınması için izin vermemizi istiyorlardı. Bu arada 
bizim sorduğumuz hiç bir soru cevaplanmıyor geçiş-
tiriliyordu. Bütün bunlar 2,5 saatte yaşandı. Artık ge-
rilimin arttığını içeriden gelen yüksek tondaki bağrış-
malardan anlıyor ve gözlemliyorduk. Polis şeflerinin 
telaşla odalarından çıkıp sınır dışı edileceğimizi söy-
lemesiyle şaşkına döndük. Bir grup polis hala bizim 
parmak izimizi almak için ellerinde plastik eldiven-
ler giymiş olarak bekliyor, bir kısmı da derhal götü-
rülerek sınır dışı edilmemiz için mücadele veriyordu. 
Şeflerinin içeriden yüksek ses tonuyla polislere ba-

ATİNA MACERAMIZ                                        

Ümit GÖNÜLDAŞ*
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* İngilizce Öğretmeni
Vardiye Bizde Platformu

Ümit GÖNÜLDAŞ*

ğırdığını duyuyorduk. Yaşananlar polislerin çok üze-
rinde bir durumdu, başka bir yerlerden gelen talimat-
lar vardı belli ki. Şef geldi ve parmak izi verip ver-
meyeceğimizi sordu, vermeyeceğiz dedik. Bu arada 
bizi sınır dışı edemeyeceklerini ve T.C. Büyükelçiliği 
yetkilileri ile görüşmek isteğimizi belirttik. “tamam 
biz aradık” diyerek bizi apar topar araçlara götürdü-
ler. Hiç olmazsa otelden çantalarımızı alalım dedik 
ama kabul etmediler.

Neler oluyor anlamaya çalışıyorduk. Çoğunlukla 
Yunanca konuşuyorlardı. Bizimle birlikte gözaltın-
da olan o gece tanıştığımız Av. Murat HATTATOĞ-
LU ana dili gibi Yunanca konuşuyordu, o yüzden her 
şeyi ona söylüyorlardı. Olan biteni sonradan öğreni-
yor ve anında anlayarak cevap verebilmemiz müm-
kün olmuyordu.

Eşimle birlikte aynı araçtaydık, önümüzdeki araç-
ta diğer arkadaşlarımız hava alanına götürülüyorduk, 
polisler hiç bir açıklama yapmıyorlardı. Otelden eş-
yalarımızı almamıza bile müsaade etmemişlerdi. Ak-
lımızdan binlerce düşünce geçiyordu. Başımıza bir 
şey gelse kimsenin haberi olmayabilirdi. Kapısı dı-
şarıdan açılabilen araçlarla bir suçlu gibi giderken 
havaalanına götürüldüğümüzü tabelalardan daha net 
anladık.

Havaalanının kapısından girer girmez araçlar ayrı 
bir yere saptı, orada bulunan polis merkezine götü-
rüldük. Sabah 07.00 uçağına kadar zorunlu olarak 
misafir edileceğimiz odaya (iki masa arasında sehpa 
ve iki adet ikili deri koltuk bulunan bir büroya) alın-
dık. Daha oturmadan, eğer isterseniz gidip valizleri-
nizi alabiliriz dediler. Sadece beni (nedense eşimin 
havaalanındaki merkezde kalmasını uygun gördüler) 
iki polis eşliğinde kaldığımız otele götürdüler, otele 
vardığımızda da biri bayan iki görevli daha bizi bek-
liyordu. Tam dört polis gözetiminde eşyalarımızı va-
lize yerleştirdim. Otel görevlileri durumu şaşkınlık-
la karşıladılar. Onlardan kalamadığımız iki gece için 
geri ödeme talebinde bulundum. Geri ödeme için ote-
li aldığımız internet sitesine yazı yazmamızı tavsiye 
ettiler. (Gelince o işlemi gerçekleştirdik ve 1-2 gün 
içinde geri bildirim aldık. Bakalım bekliyoruz.)

Sayın Yunus SONER de başka bir araçla kaldı-
ğı yere götürüldü ve eşyalarını toplayıp geldi. Sayın 
HATTATOĞLU’nun yanında kaldığı Yunan arkadaşı 
evde değildi, onu götüremediler, müzisyen olan arka-
daşı programı bitince onun eşyalarını getirdi.

Bu arada bizim telefonlarımız verilmiş olsa bile 
yurt dışına kapalı olan hatlarımız ile görüşme gerçek-
leştiremiyorduk. Birlikte olduğumuz diğer arkadaşla-
rımızın telefon görüşmelerine de ses çıkarmıyorlardı.

Havaalanı polis merkezinde bulunduğumuz sırada 
kısa bir süre merkezin amiri olduğunu değerlendirdi-
ğimiz üst rütbeli bir polisin odasına götürüldük. Ora-
da bize çay ikram edildi ve bazı sorularımız cevap-
landı. İrtibat için kısa bir süre  internet kullanmama 

müsaade edildi. Polis müdürü ülke güvenliği için teh-
likeli görüldüğümüzden istenmeyen kişi ilan edildi-
ğimizi, bu nedenle ülke dışına çıkartılmamıza karar 
verildiğini söyledi. Hangi gerekçeyle bu kararın ve-
rildiğini sorduğumuzda ise bilmediğini, ama Büyü-
kelçiliğimiz kanalıyla Yunan makamlarından öğrene-
bileceğimizi belirtti. Polis müdürü gözaltında mıyız 
sorusuna hayır diye cevap verdi. O zaman gidebilir 
miyiz deyince yine hayır dedi. Konumumuzun ne ol-
duğu belli değildi ama tuvalete bile 2 polis nezaretin-
de gidebiliyorduk.

Sabaha karşı T.C. Büyükelçiliği’nden biri bayan 
ikisi erkek üç kişi bizi ziyarete geldi. Sadece ba-
yan görevli kendisini tanıttı, Büyükelçiliğin avuka-
tı olan güzel Türkçe konuşan bir Yunanlıydı. Önce 
üçü ile aynı anda görüşmemize izin verildi. Daha 
sonra sadece Büyükelçilik çalışanı olduğunu söyle-
yen genç görevli ile görüşmemize müsaade edildiği 
bildirildi. Büyükelçilik çalışanı, durumumuzu Ulu-
sal Kanal’dan öğrendiğini, bizimle ilgilenmek üze-
re görevlendirildiğini, ailelerimizin bizi merak ettiği-
ni ve Büyükelçiliği aradıklarını söyledi, ayrıca Büyü-
kelçilik mensuplarının da bizim için çalıştıklarını be-
lirtti. Tek tek isimlerimizi kaydetti. Daha sonra ihti-
yaçlarımızı ve bize polis tarafından yapılan muame-
leyi sordu. Su, çay ve yiyecek ihtiyacımız olduğunu, 
kötü muamele görmediğimizi söyledik. Hiç bir suç 
belirtilmeden ülkeden çıkarılmayı kabul etmediğimi-
zi, eğer soykırımı inkâr suçunu işlediysek o zaman 
hakkımızda işlem yapılması gerektiğini belirttik. Bü-
yükelçilik çalışanı da ülkeden çıkarılmamızın sebe-
bini bilmediğini ama bizim için çalıştıklarını belirtti. 
Onlar ayrıldıktan sonra da su ve yiyecek ihtiyacımız 
karşılanmadı. Sonunda binanın başka bir katında bu-
lunan paralı makinalardan su, kahve ve yiyecek ihti-
yaçlarımızı kendimiz karşıladık.

Sabah 06.25’de herkesten önce yan kapıdan AGE-
AN Havayollarının 07.00’da kalkacak uçağına bin-
dirildik ve elimize verilen biletlerde belirtilen en 
arka koltuklara oturduk. Zamanında kalkan uçak ile 
08.20’de İstanbul’a geldik.

Her ne kadar kötü muamele görmediysek de böy-
le bir şekilde ülkeden çıkarılmayı onur kırıcı buluyo-
ruz. Bu nedenle, Yunanistan’a (adalar dahil) bir daha 
asla adım atmayı düşünmüyor ve ekonomilerine kat-
kı yapmak da istemiyoruz.

Haksız olarak Milletimize yapılan soykırım suçla-
malarını (Küçük Asya, Rum Pontus ve Ermeni Soy-
kırımı iddialarını) yasalarından kaldırana kadar tüm 
dostlarımıza da bu ülkeye yapılacak ziyaretlerini as-
kıya almalarını öneriyoruz.

Sevgiyle kalın.
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Çocukluk döneminde idrar 
kaçırma sık karşılaşılan bir 

durumdur. Çocuk üroloğuna başvuran hastaların bir 
çoğunu idrar kaçıran çocuklar oluşturur.

Yapısal ve nörolojik bozukluğu olmayan bir çocuk 
ortalama 2,5 yaşında çişini haber vermeyi , yardımlı 
veya yardımsız tuvalete çiş  yapmayı öğrenir. Bu ço-
cukların çoğu gece de çişini tutmayı ve sabah kuru  
olarak uyanmayı becerirler. İdrar kontrolü yaşamın 
ilk 5 yılında tamamlanır. 5 yaşından sonra idrar ka-
çırma normal olarak kabul edilmez.

Biz burda nörolojik ve yapısal problemi olmayan 
çocuklardaki idrar kaçırma hakkında bilgi vereceğiz.

Genel olarak idrar kaçırmayı  gece yatak ıslatma 
ve gündüz kaçırma olarak ikiye ayırabiliriz.

GECE YATAK ISLATMA NEDİR?

 

Bu alt ıslatma olayı çişini tutamayıp küçük miktar-
da kaçırmanın ötesinde idrarın tümünü boşaltma bi-
çimindedir. Gece yatak ıslatma ( enuresis nocturna); 
5 yaşın üzerindeki çocukların uykuda yatağını ıslat-
ması durumudur. Bunların %75-80’i bebeklikten beri 
sürekli yatak ıslatan grup olup (primer) %20-25’i ise 
en az 6 aylık kuru bir dönem geçirdikten sonra tekrar 
yatak ıslatan (sekonder) çocuklardır.

Erkek çocuklarda 2 kat daha fazla görülebilir, aile-

sel yatkınlık söz konusudur.

GECE YATAK ISLATMANIN NEDENLERİ NE-
LERDİR? 

• Gece idrar oluşumunu azaltan vazopressin deni-
len hormonun yeterince salgılanamaması

• Uykunun idrar hissini algılayamayacak kadar 
ağır olması ve uyanma güçlüğü

• İdrar torbasının yeterince büyümemiş olması

• İdrar tutmaya yarayan pelvik taban kaslarının 
kuvvetinde yetersizlik

Gece yatak ıslatmanın nedenleridir.

GECE YATAK ISLATMA NASIL TEDAVİ EDİ-
LİR?

Öncelikle iyi bir değerlendirme ile gece yatak ıs-
latmanın nedenleri belirlenir ve uygun tedavi planla-
nır. İlk olarak “işeme geliştirme programı” uygula-
narak tedavi edilmelidir. İşeme gelistirme programi-
nin içinde ; aile eğitimi, mesane eğitimi, günlük ya-
şam düzenlemesi,pelvik taban rehabilitasyonu ve bi-
ofeedback tedavi ve alarm tedavisi  yer  almaktadır. 
Eğer sonuç alınamazsa ilaç tedaviside tedavi prog-
ramına eklenmelidir.

Günümüzde enüresis’li çocukların çoğu ilaç kulla-
nılmadan uzman bir ekip tarafından uygulanan “işe-
me geliştirme programı” ile tedavi edilmektedir. Bu 
nedenle tedavinin ilk basamağı olmalıdır.

GÜNDÜZ ISLATMA

(Alt üriner sistem fonksiyon bozukluğu)

Normal işeme paterni için düzgün bir pelvik taban 
kas aktivitesi olması gerekir. Pelvik taban kasları er-
kek çocuklarda yumurtalıklardan anüse kadar uza-
nan, kız çocuklarında ise vajenden anüse kadar uza-
nan hamak şeklinde bir kas tabakasıdır. Pelvik taban 
kasları işeme esnasında gevşek olmalıdır. Bu sayede 
idrar mesaneden tam olarak boşalır.

ÇOCUĞUM ALTINI ISLATIYOR
Murat DAYANÇ*

SAĞLIK 
KÖŞESİ
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*Prof. Dr. 
Üroloji ve Çocuk Üroloji Uzmanı

Günümüzde bilgisayar, tablet ve televizyon kar-
şısında fazla zaman geçiren veya oyuna dalıp daha 
fazla oyun oynamak için işemelerini erteleyen yada 
okulda tenefüslerde oyun oynamak için tuvalet ihti-
yacıni erteleyen çocuklar değişik manevralar kulla-
narak örneğin ; bacaklarını çaprazlayarak  işemeyi 
ertelerler. Bunun sonucu olarak pelvik taban kas ak-
tivitesini arttırırlar. Artmış pelvik taban kas aktivite-
si nedeniyle çocuk dirence karşı işeyerek işeme pa-
ternini bozar ve işeme fonksiyon bozukluğu meyda-
na gelir. Bozulan işeme fonksiyonu nedeniyle mesane 
tam boşalamaz. Mesanede kalan idrar nedeniyle sık 
sık idrar yolu enfeksiyonu gelişir ve bununla birlik-
te mesanenin dolum fonksiyonuda bozulur ve değişik 
tipte idrar kaçırma gözlenir.

Mesane dolum fonksiyonu bozulduktan sonra za-
man içinde mesane basıncı artar. Artan mesane ba-
sıncı nedeniyle idrar yukarı böbreklere doğru kaçar. 
Buna vezikoüreteral reflü denir. Eğer kaçak önlen-
mez ise zaman içinde üst üriner sistem bozuklukları-
na neden olabilir.

ALT ÜRİNER SİSTEM FONKSİYON BOZUK-
LUĞUNUN BELİRTİLERİ NELERDİR?

•Sık tuvalete gitme ( günde 7 den fazla)

•Az tuvalete gitme (günde 3 den az)

•Acil idrara çıkma isteği ( yetişememe durumunda 
idrar kaçırma)

•Kesik kesik işeme , zayıf akımla işeme

•Sık idrar yolu enfeksiyonu

•Gülme anında idrar kaçırma

•Kabızlık

•İdrarı boşaltamama hissi

•Değişik miktarda ve sıklıkta idrar kaçırma

GÜNDÜZ ISLATMA NASIL TEDAVİ EDİLİR

İşeme fonksiyonunu bozan en önemli neden artmış 
pelvik taban aktivitesi olduğu için tedavideki önce-
likli hedef pelvik taban kaslarını gevşetmek olmalı-

dır. Pelvik taban kaslarını gevşetmenin en etkili yolu 
“Biofeedback  tedavi” dir. Biofeedback tedavide ma-
katın ön tarafının iki yanına 2 adet elektrot bağla-
nır. Bu elektrotlar bilgisayardaki özel bir oyun prog-
ramı ile bağlantı sağlayarak pelvik taban kasları-
nı kasmayı ve gevşetebilmeyi öğrenmede yardımcı 
olur. Çocuk ekranda gördüğü tırtılın, uçağın kendi-
si olduğunu farz eder. Pelvik taban kaslarını kulla-
narak oyunun gerekliliklerini yerini getirir. Haftada 
bir veya iki seans olacak şekilde toplam 8-10 seans 
olarak uygulanır. Eğer gerekirse elektroterapi yön-
temleriyle pelvik tabana normal aktivitesi öğretilme-
ye çalışılır. Biofeedback tedavi ve elektroterapi “işe-
me geliştirme programı”nın bir parçasıdır. “İşeme 
geliştirme programı”nın diğer bölümleri olan ;aile 
eğitimi, tuvalet ve mesane eğitimi,günlük yaşam 
düzenlemeleri,kayıt tutma,ödüllendirme gibi tedavi-
nin bütün parçaları uzman bir ekip ile uygulandığın-
da başarı oranı çok yüksektir. Bu başarıda ailenin 
ve çocuğun katkısıda çok önemlidir. Bazı durumlar-
da “işeme geliştirme programı” ile kombine ilaç te-
daviside verilebilir. Ancak öncelikli hedef ilaçsız te-
davi olan “işeme geliştirme programı”dır. Bu teda-
vi sayesinde gereksiz ilaç kullanımıda önlenmiş olur.
Seans aralarında üroflow-emg ve diğer değerlendir-
me yöntemleri ile işeme fonksiyonu mukayeseli ola-

rak değerlendirilir.  

20 yıldır uygula-
dığımız tedaviler-
de edindiğimiz büyük 
tecrübelerle başarı 
oranımız %90 lar ci-
varında.

Sonuç olarak; idrar 
kaçırma çok önemli-
dir. İhmal edilmeme-
lidir. Kendiliğinden 
geçmesini beklemek 

telafisi mümkün olmayan problemlere neden olabilir.
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NUTUK NASIL YAZILMIŞTIR

Gazi, Büyük Nutkunu Okurken 
(15 Ekim 1927)

Mustafa BAŞEL*

“Küba Devrimi’nin öncülerinden Dr Che Gueve-
ra, 1967’de Bolivya’da yakalanıp öldürüldüğünde 
sırt çantasından “Atatürk’ün Büyük Nutku” çık-
mıştır. “ 1935 yılındaki “Uzun Yürüyüş” öncesi 
Şanghay Meydanında toplanan binlerce Çinliye Mao 
Zedung; ‘Ben Çin’in Atatürküyüm!.. Sıkıntıya düş-
tüğümde O’nun Büyük Nutku’nu okuyup rahatla-
rım!..’ diye seslenmiştir.”   

“Küba Cumhurbaşkanı Fidel Castro ise; Mart 
1997’de   geldiği İstanbul’da  şunları söylemiş-

tir; ‘..Ben de bir 
devrim yaptım.. 
Ama asıl devrim-
ci  Atatürk’tür.. 
Eğer, O’nun Bü-
yük Nutku’nu 
o k u m a s a y -
dım, ‘1919 
Ruhu’ndan esin-
l e n m e s e y d i m 
asla başaramaz-
dım.. Kendini-
ze başka önder 

aramayın; Atatürk hem bizim hem de tüm mazlum 
halkların esin  kaynağıdır!..”   Görüldüğü gibi 
Mustafa Kemal’in yazdığı “Büyük Nutuk” doğudan 
batıya, güneyden kuzeye birçok halk hareketini ve 
önderini etkilemekten geri kalmamıştır.                             
  “..Sayın Baylar!..Sizi günlerce işlerinizden alıko-
yan uzun ve ayrıntılı sözlerim, en sonu tarihe ma-
lolmuş bir çağın öyküsüdür.. Ulusum ve yarınki ço-
cuklarımız için dikkat ve uyanıklık sağlayabilecek 
kimi noktaları belirtebilmişsem kendimi mutlu sa-
yacağım!..” diyen Gazi Mustafa Kemal “Nutuk” 
adlı eserini hangi koşullarda  yazmıştır acaba hiç dü-
şündünüz mü?..  

Gazi Mustafa Kemal, 15 Ekim 1927 Cuma günü 
toplanan CHP  2’nci Büyük Kongresinde Büyük 
Nutku’nu okumaya başlamış, 20 Ekim Çarşam-

ba gününe kadar tam; 36 
Saat 33 Dakika süren  bu 
sunum, sadece Türkiye’de 
değil, tüm dünyada  bü-
yük yankılar uyandırmış-
tı. Cumhuriyet henüz 4 ya-
şındaydı ama öylesine ola-
ğanüstü dönemlerden geçil-
mişti ki; bunu birinci ağızdan yazıp söylemek,  gele-
cek kuşaklar için çok yararlıydı. Salon tıklım tıklım 
doluydu. İnsanlar adeta nefeslerini tutarak tam 6 gün 
Gazi’yi dinlemişlerdi. Sabahleyin 3, öğleden sonra 3, 
olmak üzere her gün 6 saat.. Kürsüde son derece 
şık ve yakışıklıydı. Yaptıklarından müthiş gururlan-
dığı her halinden belli oluyordu. Kimi zaman sesini 
yükselterek, kimi zaman alçaltarak dost ve düşman 
bütün dünyaya sesleniyordu;  

“…1919 yılı Mayıs’ının 19’uncu günü Samsun’a 
çıkım. Genel durum ve görünüş..” diye başlayıp; 
Ülkenin o günler- de içinde bulunduğu durumu tüm 
çıplaklığı ile anlatıyor, Milli Mücadele günlerinin 
zor koşullarına değinirken sesi titremeye başlıyor, 
hele sonlara doğru, bütün bu mücadelenin muzaf-
fer sonucu olan “Cumhuriyeti” Türk Gençliğine ar-
mağan ettiği bölüme geldiğinde; “Ey Türk Gençli-
ği!..” derken artık fazla dayanamıyordu..   
 

Ülkenin dört  ya-
nından gelmiş  dele-
gelerin önünde  ko-
nuşmasındaki mak-
sat; anlattıklarını on-
ların da ülkenin dört  
yanına anlatmala-

rı, böylece olan biteni tüm yurttaşların kaynağından, 
yani Gazi’den öğrenmeleriydi.    

1918-1927 arası olup bitenlerin hesabını soruyor, 
hesabını veriyordu. Konuşmaları tümüyle belgele-
re dayanıyordu. Metinden birkaç cümle okuyor, yan 
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NUTUK NASIL YAZILMIŞTIR masadaki  katibe  bir belge uzatıyordu. Bu nedenle 
Osmanlıca basılan ilk Nutuk iki cilttir. Birinci Cilt: 
Metin kısmı (192.240 sözcük, 534 sayfa), İkinci 
Cilt: Belge kısmı (308 belge,344 sayfa) olmak üzere 
878 sayfalık dev bir eserdir. Büyük Nutuk, Gazi’nin 
en büyük eserim dediği  “Türkiye Cumhuriyeti’nin 
Tarihi”nden başka  bir şey değildir. Gazi’nin ağzın-
dan tüm ayrıntısıyla bütün dünyaya hitaben anlatıl-
maktadır; İşgalciler,Saray, İstanbul hükümeti, Kuv-
vacılar, İşbirlikçiler, Azınlıkların hain faaliyetleri, 
Vahdettin’in yayınlattığı fetvalar, Komutanlar, Ya-
kın arkadaşları, Sonradan yolları ayrılanlar.. Gazi, 
Kurtuluş Mücadelesi’ni gerçeğine uygun olarak kro-
nolojik bir akışla anlatıyordu. Kimi zaman öfkeli, 
kimi zaman sakin. Daha sonra İnönü Savaşlarını ve 
Sakarya’yı gururla anlattı. Büyük Taarruz ’a gelince 
kürsüdeki  duruşu bile değişmişti. Lozan’ı anlatırken 
ise artık kürsüye sığmıyordu. Ardından barış döne-
mi.. Cumhuriyet.. Devrimler.. Öyle mtluydu ki!.. 

Lozan günleriydi.. İsmet Paşa ve Türk Heyeti 17 
Kasım 1922 de Lozan’a hareket etmişti. Aynı gün 
Vahdettin İngilizlere sığınmış, Malta’ya doğru yola 
çıkmıştı.. Birkaç gün sonra  Başbakan Rauf (Orbay)
Bey, Gazi’yi Refet (Bele) Paşa’nın Etlik’teki bağ evi-
ne  davet etti. Gazi, Rauf Bey, Refet ve Ali Fuat Paşa 
yemekte bir araya geldiler.  Rauf Bey   Gazi’ye dön-
dü ; “Kemal” dedi “ Yemeğin yanı sıra seninle  ko-
nuşmak istediğimiz bir konu var..”

Hisleri O’nu  yanıltmazdı. Bozuntuya vermedi;  

“ Buyurun, konuşalım..” dedi .. “Bu Meclis sen-
den çekiniyor, korkuyor.. O yüzden tüm şikayetler 
Başbakan olarak bana geliyor..”

Gazi şaşırdı; “Neyimden korkuyorlarmış?.”    
“Senin cumhuriyet kuracağından.. Hatta  Padişa-
hı bile kovacağından!..” Gazi  soğuk kanlılığını ko-
rumaya çalışıyordu. “Peki Rauf, Vahdettin hakkın-
da sen ne düşünüyorsun?.” diye sordu.

“Benim babam Padişahın baş mabeyinliğini yap-
tı. Boğazımızda padişahın ekmeği var. Benim re-
jim sorunum da yok.. Bu milletin yüzyıllardan 
beri alıştığı yönetim zaten mutlakiyettir.. Cumhu-

riyet değil!..” Gazi’nin yüz hatları iyice gerilmiş-
ti; “Sizler ne düşünüyorsunuz, beyler!.” diye sor-
du masadakilere. Refet Bey; “ Rauf Bey gibi düşü-
nüyorum, Paşam!..” Fuat Bey; “Paşam, Uzun süre 
Moskova’daydım duruma muttali değilim, biraz dü-
şüneyim!..” Bunlar Anadolu’ya beraber çıktığı ko-
mutanlardı.. “Hiç biriniz, senin arkandayım Ke-
mal!.. diyemediğine göre, benden ne yapmamı isti-
yorsunuz?.” diye sordu. “Yarın kürsüye çık, bunla-
rı yapmayacağına söz ver..” 

“Bana bir kağıt verin!.” Gece yarısı, bağ evinde 
kağıt bulunamadı, içtiği sigara paketini yırttı ve hırs-
la yazmaya başladı; “Günü geldiğinde Padişahla il-
gili kararı en yüce icra organı olan TBMM vere-
cektir!.” Ayrılırken Etlik sırtlarında  gün  ışıyordu. 
Ama..  Gazi, o günden itibaren yollarını bu arkadaş-
larından ayırmak zorunda olduğunu görmüştü. Er-
tesi gün kürsüye çıktı ve yazdıklarını aynen okudu. 
Nutuk’u yazarken de okurken de en çok zorlandığı 
bölüm, en yakın arkadaşlarıyla yollarının ayrıldığını 
hissettiği bu bölüm olmuştur.              

1921 Anayasasına göre seçim zamanı gelmiş-
ti. Muhalif görüşte olanlar Mustafa Kemal’i mecli-
se sokmamanın yollarını aramaya başladılar. En iyi-
si seçim yasasını değiştirmekti. Milletvekillerinden 
bazıları bir önerge verdiler. Buna göre; bundan böy-
le milletvekili adayının doğum yeri Misak-i Milli sı-
nırları içinde kalsın milletvekili, adaylığını koyduğu 
yerde en az 5 senedir oturuyor olsun(!).. Buna çok 
üzülen Gazi, kürsüye çıktı, avazı çıktığı kadar hay-
kırmaya başladı; “doğum yerim  Selaniği devlet tek 
kurşun atmadan Yunan’a verirken, bu millet bil-
sin ki ben diğer bir yurt köşesinde, Derne’de sava-
şıyordum!.. Hiç bir yerde 5 yıl oturamadığıma ge-
lince; Çok doğru. Otursaydım, o zaman Bingazi’de, 
Derne’de,  Sina’ da, Filistin’de olamazdım. O za-
manda bu efendilerin doğum yerleri de Allah ko-
rusun Misak-i Milli sınırları dışında kalacaktı!..” 
  “Şimdi soruyorum ve yanıtını da milletimden bek-
liyorum; Bu önerge sahibi efendileri buraya gönde-
ren millet de onlar gibi mi düşünüyor ?!..
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* Em. Alb.
TESUD Çankaya Şb. Üyesi

Hayır, millet onlar gibi düşünmüyordu.. Çekilen 
çuvallar dolusu telgrafla ve yalınayak meclisin yo-
lunu tutan binlerce vatandaşın protestosuya  önerge 
geri çekildi..Ve Mustafa Kemal Ankara’nın Bala  il-
çesinden milletvekili seçilerek meclise girdi..Cum-
huriyeti de kurdu.. Ama  bu olayı hiç unutmadı.. Gazi 
Nutuk’u, üç oda bir salon olan eski bir bağ evinde, 
Çankaya Köşkü’nde yazmaktaydı. Yağmurda tava-
nı akan bu evde, akmayan bir köşeye konan koltuğa 
oturmuş, yanı başında su dolu bir kase,  elindeki pa-
muğu suya batırıp yorulan   gözüne  örtüyor, Nutku 
dikte etmeye devam ediyordu. Aralıksız 32 saat ça-
lıştığı da olmuştu.

Falih Rıfkı  şöyle anlatıyordu; “..Çalışma odasın-
da yarı ayaküstü,yarı oturarak,yüzlercesi arasın-
dan vesikalar ayırıp nutkunu dikte ederdi.Yaver-
ler 8 saatte bir değişirdi, o yerinde kalırdı.Sonra hiç 
dinlenmeden sofraya iner, yazdıklarını bize okur 
veya okuturdu..”  

“Telif hakkı Gazi tarafından Türk Hava Kurumu’na 
bağışlanan Nutuk’un ilk Türkçe baskısı 1928 yılın-
da 100.000 olarak satışa sunulmuştu. Yabancı dilde-
ki  yetki Alman  Köhler Yayınevine verilmiş, İngiliz-
ce, Fransızca, Almanca ve Rusça basılmıştı.

Büyük Nutuk, Milli Mücadele tarihimizin en 
önemli belgesidir. Günümüze ışık tutan bir rehber 
niteliğindedir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk,  yıl-
lar sonra olacakları o günlerden görmüş gibi bakın 
ulusuna ne tavsiye etmektedir; “Aziz milletime şun-
ları tavsiye ederim ki, sinesinde yetiştirerek başının 

üstüne kadar çıkaracağı insanların kanındaki, vic-
danındaki asıl cevheri çok iyi tahlil etmek dikkatin-
den bir an geri kalmasın!..” Ve; 20 Ekim 1927 Çar-
şamba.. Gazi nutkunun sonuna gelmiştir. Altı gün-
dür ayakta konuşmaktadır. Son derece yorgundur. 
Mikrofona rağmen sesi güçlükle duyulmaktadır.Sa-
londa yankılanan son cümleleri; “Baylar!..Ben bu 
demecimle,ulusal bağımsızlığı sona ermiş sayılan 
büyük bir ulusun, bağımsızlığını tekrar nasıl kazan-
dığını, ulusal ve çağdaş bir devletin nasıl kuruldu-
ğunu anlatmaya çalıştım.  Ulaştığımız sonuç; yaşa-
nan felaketlerden uyanışın ve aziz vatanın her köşe-
sini sulayan kanların bedelidir.   Bu neticeyi, Türk 
Gençliği’ne emanet ediyorum!.”  

Ve Nutuk, Gazi’nin gençliğe seslenişiyle sona eri-
yordu: “Ey Türk Gençliği!..Birinci vazifen; Türk 
istiklalini,Türk Cumhuriyetini ilelebet  muhafaza 
ve müdafaa etmektir. Muhtaç olduğun kudret, da-
marlarındaki asil kanda mevcuttur!..” 

İşte tam burada sesi iyice titremeye  başlamış, göz 
pınarlarından yaşlar süzülü vermişti.. Zaten  İngiliz 
basını da “Mustafa Kemal ağladı..” diye manşet at-
mıştı…               

Kaynakça:              
 1-  Gazi M. Kemal ATATÜRK, Büyük Nutuk (Söy-

lev) TDK  Yayınları Cilt:1-2                                               
  2-  Doç.Dr. Orhan ÇEKİÇ, 80. Yılında Büyük Nu-

tuk (Söylev)                              
  3-  Falih Rıfkı ATAY, Çankaya -Atatürk Devri Ha-

tıraları Cilt:2                                                                                      

ATATÜRKSÜZ  TÜRK  OLMAZ!.. MACAR
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13 Mart 2014 akşamı Mustafa Kemal’in Kara Harp 
Okulu’na katılışının 115’inci yıldönümünü O’na ya-
raşan vakar ve heyecan ve de özlemle kutladık. Baş-
langıç konuşmalarının ardından yapılan yoklamada 
genç Harbiyelilerin Mustafa Kemal’in 1283 numa-
rasını İÇİMİZDE... diye gürleyen sesleriyle cevap-
landırmaları O’nu ruhlarımızla bir daha bütünleştir-
di. 70 yıl öncesinin Harbiyelisi olarak kendimi o gün-
lere götürdüm. Hatta 1930’lu yılların ilkokul yaşan-
tımızda başlarımız dik, göğüslerimiz ileride, rap-rap 
adımlar atarak 10. Yıl Marşı’nı okuduğumuz günleri-
de anımsadım. Ve içimden bu günlerle kıyaslama ya-
parak birazda hüzünlendim. İlkokul yıllarını tertemiz 
havası ve heyecanı ile geçen kişiliğimizle, bugünkü 
genç nesillerinin neden o güzelliklerden yoksun bıra-
kılmak istendiğini ve neden ATATÜRK İlke ve İn-
kilaplarını özümsemede ve Türk Milliyetçiliğindeki 
heyecanı vermede gönülsüz davranıldığını çözümle-
mek istedim.

Bugün herşeyi en iyi bildiğini ve her yaptıklarını 
en mükemmel olduğunu sanaların, yukarıdaki olum-
suzluklardan soyutlanarak ve de büyüyen ülke so-
runlarını, artan olanaklar ve gelişen teknolojiyle bağ-

daştırarak, toplumu geçmişten gelen birlik, beraber-
lik ve vatanseverlik duygularıyla beslemeleri gere-
kir. Bu güçlü Türkiye’yi yaratmak için elzemdir, vaz-
geçilmezdir. Geçmişini öğrenmeden geleceğe açıla-
cak ufukları aydınlatmak da mümkün değildir. Unu-
tulmamalıdırki geçmişin o çok yoksul, eğitimsiz ve 
olanaksız kitlelerini umut dolu bir geleceğe inandır-
mak ve yönlendirmek, başarılara ulaşmak ayırımcı-
lıkla değil, birlik ve beraberlikle ve de inançla sağ-
lanmış, körpe dimağlara her sabah nakşedilen ANDI-
MIZ bunun temel söylemi olmuştur.

Gösteriler sonunda genç Harbiyelilerin NE MUT-
LU TÜRK’ÜM DİYENE.... nidalarının verdiği he-
yecanla yüzlerce konuğun kulakları çınlatan alkışla-
rı ruhumdaki umut ve güven duygularını güçlendirdi. 
Ve daha sonra etrafımı saran gençlerin gözlerindeki 
canlılık ve inançlı bakışları  beni tekrar 70 yıl ötesine 
götürdü. Onlarda ATATÜRK sevgi, saygı coşkusu-
nun bizlerin o yaşlardaki duygularımızla eşdeğer ve 
hatta daha da güçlü olduklarını görmenin verdiği hu-
zur ve güvenle aralarından ayrıldım.

1283!... İÇİMİZDE...                                     
Hamdi KIZGINKAYA*

* Em. Tümg.
TESUD Çankaya Şube Üyesi

TESUD Çankaya şubesi üyemiz   Mehmet    Saim Bilge    
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın düzenlediği iş 
yerlerinde Psikolojik Baskı- Mobbing konulu Ulusal Kari-
katür Yarışmasında Mansiyon ödülü kazanmıştır. 

Ukrayna’da açılan Yeni Dünya Düzeni konulu Karikatür 
Sergisinde bir karikatürü sergilenmeye layık görülmüş ve 
katalogda da yer verilmiştir.

Mısır’da Mısır Krikatürcüler Derneği ve Kültür Bakanlık-
larının ortaklaşa düzenlediği Birinci Uluslararası Karikatür 
Sergisinde beş karikatürü sergilenmeye ve yayımlanan ka-
talogda da  yer almaya hak kazanmıştır.

Kendisini TESUD Ailesi olarak kutluyoruz.

Mehmet Saim BİLGE*

* Em. P. Alb.
TESUD Çankaya Şb. Üyesi

KARİKATÜR



Birlik, Sayı : 207 • Ocak-Şubat-Mart 201544

Sayın Üyelerimiz, Saygıdeğer Meslektaşlarımız,

- Türkiye Emekli Subaylar Derneği’nin sahibi olduğu TESUD A.Ş.’nin, “TESUD Üyelerine 
Uygun Fiyatlarla Konut Edindirme” çalışmaları kapsamında önemli projelerinden olan “Yaz-
lık Konut Tanıtımı ve Satışı Faaliyetleri” büyük bir beğeni ve başarı ile devam etmektedir. 

-  Bu kapsamda; Kuşadası-Davutlar Sevgi Plajı Sahil Bölgesinde 2010-2013 yılları arasında 
uygulanan EGE BİRLİK SİTELERİ-1 ve 2 Projeleri, üyelerimiz ve yakınlarından gördüğü bü-
yük ilgi ve destekle kısa sürede tamamlanmış ve sahiplerine teslim edilmiştir. 

-  Yoğun ilgi üzerine aynı bölgede 2013 yılı sonunda EGE BİRLİK SİTELERİ-3 yazlık konut 
projesi uygulamasına ve inşaat faaliyetlerine başlanmıştır. Proje kapsamında üretim ve satı-
şı sürdürülen 190 adet iki katlı ve bitişik nizam villadan A, B ve C adalarındaki konutların ta-
mamı satılmış olup, halen diğer adalarda kalan sınırlı sayıda konutun satışı devam etmektedir.

-  2014 yılında yine Davutlar Sahil Bölgesinde aynı mimari yapıda 152 adet konuttan olu-
şan EGE BİRLİK TATİL KÖYÜ yazlık konut projesi uygulama ve inşaat faaliyetlerine başlan-
mıştır. Yüklenici Firma ile yapılan yoğun görüşmeler sonucunda, sadece muvazzaf ve emek-
li TSK mensupları ve yakınlarına özel, uygun fiyatlarla anlaşma sağlanmış, sonuç itibariyle 
Ekim 2014 tarihinden itibaren satışlarına başlanmıştır. Ayrıntılı bilgi www.icsproje.com adre-
sinden veya 0532 263 02 39 No’lu telefondan öğrenilebilir.

-  Ortak değerlere ve birlikte yaşama kültürüne sahip kişilerden oluşmasını arzu ettiğimiz 
projemizde, sizleri de aramızda görmekten büyük mutluluk duyacağımızı belirtir, projemizin 
emekli ve muvazzaf TSK mensupları ve yakınlarına duyurulmasında göstereceğiniz ilgi ve des-
tek için teşekkür eder, sağlık ve esenlikler dileriz.

-  Şirketimizin yıllık olağan genel kurulu 24 Mart 2015 günü Türk Ticaret Kanununa uygun 
olarak yapılmış, şirket 2014 yıllık faaliyetini 199.274,48 TL. net kar ile tamamlamıştır. Sizler-
den aldığımız güç ve destekle çok daha iyi seviyelere ulaşacağımızı umut ediyoruz. 

                                                                                                         TESUD A.Ş.Yönetim Kurulu

TESUD A.Ş.’DEN HABERLER                                    
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J. B. Gidney “A Mandate for Armenia/Ermenistan 
için bir Manda” adlı kitabında, Amerikalıların Erme-
ni meselesi ile nasıl tanıştığını şöyle anlatıyor:

“Bu çalışmamdan haberi olan tanıdık herkes, Er-
meniler hakkında çocukluğunda çok şey duyduğunu 
belirtmektedir. Önüne konan her şeyi yemek isteme-
diği zaman annesinin hemen Ermenileri öne sürdü-
ğünü, Ermeniler bunları bulsalar ne kadar memnun 
olurlar veya “Ermeniler açlık çekerken bu yiyecek-
leri bırakmaktan utanmalısın” diye çıkıştığını söy-
lemekteydiler. Bu sözler diğer kişilerin hatıralarıyla 
uyuşuyor. Hatta bu gün bile herhangi bir kişinin, “Er-
meniler hakkında bütün bildiğim onların açlık çekti-
ğidir” dediğini duyabilirsiniz.

Bu gibi ve benzer mütalaalar onların hikâyesini an-
latır. Bir dönemde Amerika’da Ermeniler için yaygın 
bir sempati oluştu. Bu sempati misyoner gayretleriy-
le beslendi, sadece kiliseler tarafından değil gazete 
ve dergilerde canlı tutuldu ve Birinci Dünya Savaşı 
sırasında Türklerin zulmü nedeniyle acı çeken Erme-
nilere yardım kampanyaları düzenlendi.

Sempati anlayışa mani oldu. Hatta bugün bile mil-
yonlarca Amerikalıların çocuklarında “Türklerin Al-
lah adıyla isimlendirilen sahte bir tanrıya taptıkla-
rını, ona en büyük hizmetin, ona inanmayan herke-
sin öldürülmesi olarak kabul ettiklerini öğrendikleri-
ni” söyleyebiliriz. İşte bu nedenle “Ermeniler, Hıris-
tiyanlığa bağlılıkta sadakat gösterdikleri için öldürü-
lüyorlar.” deniyor (1)

1920 yılından itibaren çocuklara Pazar okulları ve 
İncil derslerinde iyi Somaritan’ların zulme uğrama 
sahneleriyle süslü hikâyeler, Ermenilerin durumu-
nun anlatılmasına yardımcı oluyordu. ... Kısaca söy-
lemek gerekirse Amerikalılar Ermenilere Türkler ta-
rafından yapılan çirkin muamelelerin nedenleri hak-

kında tamamen yanlış bilgilere sahipti ve gerek ken-
di ülkelerinin gerekse diğer Hıristiyan ülkelerin oy-
nadığı rol hakkında bilgileri yoktu. Ermenilere kar-
şı duyulan sempati, Türklere karşı duyulan nefretten 
fazla genel değildi. Avrupa güçleri de Ermenileri ko-
ruyamadıkları için sert biçimde tenkit ediliyordu.” (2)

“Ermenilerin kaderi ile ilgili olarak 1896 yılında 
Kongre’ye birkaç yasa teklifi verildi. Yazarlar aşırı 
milliyetçilik ve Monroe Doktrinini değiştirip nefret 
edilen İngilizlerle müşterek çalışma imkânı doğunca-
ya kadar konuyu tahrik etmenin uygun olmayacağı-
nı anladılar. Bu anlayış sağlanıncaya kadar Ermeniler 
dinlerine bağlılıkları nedeni ile öldürülüyorlardı.” (3)

Bu anlayış Türkiye’deki Amerikan misyonerlerin 
öğretilerinden farklı değildi. İlkel dinsel fanatizmi, 
devamlı okşayan, olayları daima Türk ve Müslüman-
ların aleyhine olabildiğince egzejere edilerek aktar-
mayı cazip gören, kolay, sadece inanca dayanan, güç-
lü fakat gerçek dışı bir anlayış.

Oysa gerçek durumu yakından incelenmiş olan bir 
rahip Y. G. Cark, 1953 yılında yayınlanan eserinde 
“Eğer Türkler İstanbul’a gelmemiş veya gelmeleri 
gecikmiş olsaydı. Ermenilerin İstanbul’a yerleşmele-
ri ve gelişmeleri pek şüpheli olacak, hatta belki de iz-
leri bile bulunamayacaktı.” (4) sözleri ile bazı gerçek-
leri hatırlatacaktır.

Yer yer temas ettiğimiz gibi, psikolojik olarak Av-
rupa gibi Amerika da beyaz ırkın ve Hıristiyanların 
üstünlüğüne inanıyordu. Bu nedenle Batı diğer ırk 
ve milletleri yönetme, eğitme ve medenileştirmenin 
kendileri için tabii bir hak olduğu inancını taşıyorlar-
dı. Batılılar diğer halkları, Hıristiyanlaştırma ve Batı 
kültürü anlayışı ve yaşamına kavuşturmayı bir insan-
lık görevi olarak telakki ediyorlardı (5) ve biz bunu 

AMERİKA’DA ERMENİ MESELESİNİN DOĞUŞU                                        
Dr. M. Galip BAYSAN

   2015 yılı hem yurt dışı ve hem de yurtiçinde yaşayan vatandaşlarımız için çok çetin bir yıl olacak. Hiç 
şüphe edilmemeli ki Diyaspora Ermenileri ve onlara destek veren toplumlar ve kurumlar Ermeni Tehcir 
olayının 100ncü yılını ülkemize ve halkımıza nefret tohumları ekerek anacaklar. Diğer ülkelerde olduğu 
gibi ABD halkı da bu faaliyetlerle yoğun bir şekilde meşgul olacak.  Amerikan halkının bu konuya neden bu 
kadar ilgi gösterdiği ve 1915 olaylarını bir soykırım olarak tanımaya neden bu kadar hazır olduğu Türk ka-
muoyunca pek bilinmeyen ve garipsenen bir durumdur. Ancak geçmişte Ermeni olaylarının en fazla işlendiği 
toplum Fransa ve İngiltere’den de çok Amerikan halkıdır. Günümüzde ABD ‘de meydana gelecek gelişmeleri 
değerlendirebilmek için olayların başlangıcı ile ilgili bilgilerin hatırlanmasının yararlı olacağına inanıyoruz.
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nasıl yapmaya çalıştıklarını bazı yazılarımızda anlat-
maya çalıştık.

Dinsel anlayışlarda özgürlüğe ve tek ve çok tanrı-
lı bütün dinlere saygılıyız ancak İslâm dini için hak-
sız yere yanlış iddialar için basit bir örnek sunmak is-
tiyoruz. Osmanlı Kanunnamelerinde yüzlerce yaşta 
olan bir madde, Türklerin Hıristiyanları bırakın öl-
dürmeyi veya baskı altına almayı, tam tersine ken-
di dinlerine saygılı olmayı teşvik ettiğinin bir gös-
tergesidir.

Kanun şunu emrediyor: “Hıristiyan olan bir şahıs, 
sonradan papaz olur ve bunu da Hıristiyanların men-
faati için yaparsa, ispençe ve haraç (Hıristiyanlardan 
alınan vergiler) alınmaz”. (6) Merak ediyor ve sormak 
istiyoruz, acaba Avrupa veya Amerika’nın hangi be-
yaz, hangi medeni Hıristiyan ülkesinin kanunlarında, 
ülkedeki diğer dinler, mezhepler veya milletler için 
buna benzer bir hak tanıyan madde var?

Profesör Yurga’nın Türk-Ermeni ilişkileri ile ilgili 
gözlemleri şöyledir: “Türkler tarafından Ermenilere 
başka milletlere gösterilmeyen hürmet ve saygı gös-

terilmektedir. Ermeniler, Rumlardan fazla Türklere 
verilmiş mezhep hürriyetine sahiptirler” (7) Bu gerçek 
nasıl unutulabilir ki?

 
DİPNOTLAR:

(1) James B. Gidney, A Mandate For Armenia, s.41-42 
(The Kent State University Press, Ohia –196).

(2) Aynı Eser, s.42.

(3) Aynı Eser, s.42-43.

(4) Y. Çark, Türk Hizmetinde Ermeniler, S1 (İstanbul – 
1953).

(5) The Eastern Question: imperialism and The Arme-
nion Community, Bayram Kodaman, s.7 (İnstitute for the 
Study of Turkish Culture, Ankara – 1987).

(6) Cemal Anadol, Tarihin Işığında Ermeni Dosyası, 
s.56 (İstanbul – 1982).

(7) Prof. N. Yurga, Geschichte des Osmanischen Recic-
hes, Cilt-5, s.606.
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İmplant Nedir?

İmplant; vücu-
dumuzda kaybolan 
bir doku veya orga-
nın yerini ve göre-
vini üstlenen yapı-
dır. Diş implantı ise, 
eksik dişlerin yeri-
ne konması amacıyla 
çene kemiği içerisin-

de diş kökünün yerini alan ve vücut ile biyouyumlu-
luğu %100 olan titanyum metalinden elde edilen ya-
pıdır. Bir anlamda diş implantına ‘suni diş kökü’ de 
denilebilir.

İmplant Her Hastaya Yapılabilir mi?

Öncelikli olarak radyolojik ve klinik muayene ya-
pılması gerekmektedir. İmplant uygulaması planla-
nan bölgelerde yeterli ve sağlıklı kemik miktarı var 
ise veya çeşitli ileri cerrahi yöntemlerle (sinüs lifting 
ve greftleme,kemik ögmentasyonu, sinir repozisyonu 
vb. gerekli kemik miktarı elde edilebilecek ise imp-
lant yapılmasına engel bir durum yoktur.

İmplantlarda Başarı Nelere Bağlıdır? 

Çeşitli literatürlerde implant başarı oranı % 98 ola-
rak ifade edilmiştir. İmplantların başarısı temel ola-
rak şu faktörlere bağlıdır: Uygun vaka ve implant se-
çimi, doğru teşhis ve tedavi planlaması, doğru cerra-
hi prosedür, steril çalışma koşulları, doğru protez üst 
yapısı ve iyi bir ağız bakımı. Periyodik kontrollerin 
zamanında ve düzenli yapılmaması, aşırı alkol ve si-
gara kullanılması ve en önemlisi kötü bir ağız hijyeni 
implant başarısını olumsuz etkilemektedir. 

İmplantla İlgili Olarak Bahsedilen Sinüs Ameliya-
tı Nedir?

Üst çene arka bölgelerde, elmacık kemiklerimizin 
altına denk gelen yerde hepimizin maksiller sinüsleri 
vardır. Bu bölgedeki azı dişlerin kökleri sinüs boşlu-
ğuna, tıpkı bir çatıya destek olan direkler gibi destek 
olmaktadır. Bu dişlerin çekimi ile zamanla hem si-
nüs boşluğu aşağı doğru genişlemekte hem de diş çe-
kimine bağlı olarak bir miktar kemik erimesi gerçek-
leşmektedir. Dolayısıyla, üst çene arka bölgeye imp-
lant yapmak istediğimizde, kimi zaman yeterli mik-
tarda kemik bulunamamaktadır.

İşte böyle bir durumda sinüs boşluklarının kemik 
tozları ile doldurularak istenilen miktarda kemik elde 
edilmesi işlemine “sinüs lifting” denilmektedir. 

İmplant Cerrahisi Nasıl Yapılmaktadır?

İmplant öncelikle klinik muayene ve çeşitli rad-
yografik (panoramik filmler, periapikal filmler, den-
tal tomografiler) tetkikler yardımıyla doğru bir plan-
lama sonrasında yapılmalıdır. İmplant cerrahisi mut-
laka branşında uzman (çene cerrahisi uzmanı) he-
kimler tarafından yapılmalıdır. Cerrahi işlem, diş çe-
kilmesi yerine diş takılması gibi düşünülebilir. Yani 
lokal anestezi yapılarak yalnızca çalışılacak olan böl-
genin uyuşturulması ile gerçekleştirilen oldukça ba-
sit bir uygulamadır. 

*Uzm. Dr. Atilla KOÇER

Ağız, Diş, Çene Cerrahisi ve İmplantoloji Uzmanı

Viadent Kocatepe Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği

www.viadent.com.tr / info@viadent.com.tr / 

Bankacı Sk. No: 2/1 Kocatepe-Ankara

0312 417 14 12 - 0541 417 14 12

VİADENT KOCATEPE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI POLİKLİNİĞİ
BİLGİLENDİRİYOR

Atilla KOÇER*
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Kederli ailelerine ve arkadaşlarına başsağlığı diler, 
hizmetlerini saygı ile anarız.

 TESUD Genel Merkezi

ARAMIZDAN AYRILANLAR

RESİM
 YOK

K. Süleyman ALKIN
Em. Hv. Per. Alb. (1947-53)  
Pendik Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 07/07/2011
Adres: Altayçeşme Mah. Sanayi Sok. 
Manolya Apt. A-5/9 
Maltepe/İSTANBUL
Tel: (0216) 352 45 56

Mustafa AKINCI
Em. Müh. Bnb. (1942-6)
Çankaya Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 17/04/2012
Adres: Güniz Sok. No:46/3 
Kavaklıdere/ANKARA

Tel: (0532) 323 41 02

Hacer Nadire EROĞLU

Em. Alb. Hakkı EROĞLU’nun Eşi 
Çankaya Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 22/02/2013
Adres: Fevzi Çakmak Sok. Zümrüt 
Apt. No:4/6 Kızılay/ANKARA
Tel: (0312) 230 13 19

Bahri GÜNDOĞDU

Em. Plt. Kd. Ütğm. (1990-77)
Samsun Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 05/11/2014
Adres: Fevzi Çakmak Mah. 
İbni Sina Sok. No:19/2 
SAMSUN

Abdulhalim ATALAY
Em. Per. Bnb. (1945-2)
Çankaya Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 31/08/2012
Adres: Kafkas Sit. Ankaralılar Cad. 
No:26 Ümitköy Çankaya/ANKARA

Tel: (0312) 235 28 49

Rasim ADANIR
Em.Ulş.Alb. (1949-9)
Konak Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 05/07/2013
Adres: İnönü Cad. No:875/10 
Hatay/İZMİR
Tel: (0232) 285 89 12

Ahmet TINAR
Em. P. Alb. 
Antalya Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 18/07/2014
Adres: Anafartalar Cad. 
Berberoğlu Apt. No:20/21 
ANTALYA
Tel: (0242) 248 39 13

Mualla ERSAN
Subay Eşi
Üsküdar Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 27/09/2014
Adres: Çiftehavuzlar Hasanali Yücel 
Sok. Zeytin Çıkmazı No:14/2 
Kadıköy/İSTANBUL
Tel : (0532) 627 09 27

M. Niyazi YÜCE

Em. Müh. Alb. (1950-3)
Çankaya Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 05/08/2014
Adres: Yaşamkent Mah. 3222. Cad. 
No:3/11 Çankaya/ANKARA
Tel: (0312) 217 10 94

İsmail ÇUBUKÇU
Em. Top. Alb.
Antalya Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 28/10/2014
Adres: Konuksever Mah. 821 Sok. 3 
Blok No:17 ANTALYA
Tel: (0535) 958 40 72

Birlik, Sayı : 207 • Ocak-Şubat-Mart 201550



51     Birlik, Sayı : 207 • Ocak-Şubat-Mart 2015

Nafiz ÜNALAN

Em.Top. Alb. (1966-61)

Kadıköy Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:01/12/2014
Adres: Ataköy 7-8 Kısım A-21 
B Blok D:147 Bakırköy/İSTANBUL
Tel: (0532) 686 17 31

Fahiye TÜRKER

Em. Alb. Orhan TÜRKER’in Eşi

Çankaya Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:03/12/2014
Adres: Bağlarbaşı Mah. Çoşkun Sok. 
Altın Apt. No:20/5 
Keçiören /ANKARA

M. Hayri ÖZDAĞ
Em. Hv. P. Alb. (1954-134)
Kadıköy Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 05/12/2014
Adres:Kozyatağı Mah. Oyak Sit. B 
Grubu Hüseyin Ayanoğlu Sok. 
Yıldız Apt. D:5 Kadıköy/İSTANBUL
Tel: (0537) 326 38 61

Cihadiye GÜNTEL

Em. Bnb. İbrahim GÜNTEL’in Kızı

Kadıköy Şb. Üyesi

Vefat Tarihi:08/12/2014

Adres: Maltepe Huzur Evi 

Maltepe/İSTANBUL

Hilmi Oğuz KAVRUK

Em. Lv. Alb. (1945-3)
Kadıköy Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 14/12/2014
Adres: Moda Cad. Çınar Apt. 
No:112/10 
Kadıköy/İSTANBUL

Hayrunnisa ERDÖLEK
Em. Alb. Arif ERDÖLEK’in Eşi
Şişli Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:09/12/2014
Adres: Lv. Sb. Sit.  1. Kısım Olcay 
Apt. No:6 Levazım Mah. 
Beşiktaş/İSTANBUL
Tel: (0212) 272 95 26

A. Hulki ERDEMİ

Em. Hv. Bnb. (1939-85)
Kadıköy Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:08/12/2014
Adres: Göztepe Mah. 18 Mart Sok. 
Akınay Sit. C Blok No:11/2 Kadıköy/
İSTANBUL

Osman Zeki TAR
Em.Top. Kd. Alb. (1942-18)
Şişli Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:28/11/2014
Adres: Uçaksavar Sit. Muharipler 
Sit. Muharipler Sok. No:27/8 Etiler 
Beşiktaş/İSTANBUL
Tel: (0535) 456 65 40

Tahir BURKAY
Em.Kd. Alb. (1951-9)
Konak Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 27/11/2014
Adres: İnönü Cad. No:803-3 
Konak/İZMİR
Tel: (0232) 285 89 98

Nevin AHISKALIOĞLU
Subay Eşi
Çankaya Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:28/11/2014
Adres: İvedik Cad. Bankacılar Sok. 
No:9/7 Çamlık Apt. 
Yenimahhale/ANKARA

Mustafa TUNCAY
Em. Öğr. Kd. Alb. (1950-2)
Çankaya Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:30/11/2014
Adres: İstasyon Mah. Hatboyu Cad. 
No:124 Çınarlıbahçe Evleri E Blok 
D:5 Tuzla/İSTANBUL
Tel: (0533) 471 62 51
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A. Fatma ÖZKETEN
Em.General Cemal Sebahattin’in Eşi
Bakırköy Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 13/12/2014
Adres: Ataköy 1. Kısım A31 Blok D: 
Bakırköy/İSTANBUL
Tel: (0212) 559 61 30
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Gülen Güngör KÖPREK

Em. Alb. Şükrü KÖPREK’in Eşi 
Kadıköy Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 17/12/2014
Adres: Caferağa Mah. Şükran Sok. 
Sargın Apt. No:5/4 Moda 
Kadıköy/İSTANBUL

Sedat BELHAN
Em. Top. Plt. Alb. (1942-54)
Çankaya Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 19/11/2013
Adres: Meksika Cad. B 1 Blok D:4 
Ümitköy/ANKARA

Tel: (0312) 235 14 34

Rıza ZERENER
Em.Dz. Güv. Alb. (1949-2204)
Kadıköy Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 29/12/2014
Adres: Erenköy Mah. Şehit Şakir 
Erkovan Sok. Öztaş Apt. No:8/13 
Kadıköy/İSTANBUL
Tel: (0532) 256 04 59

Ayten KARAHALI
Em.Yb.Muammer KARAHALI’nın Eşi
Kadıköy Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 26/12/2014
Adres: Erenköy Mah. Çamlıköşk Sok. 
Çamlıköşk Apt. No:139/11 
Kadıköy/İSTANBUL

Şinasi DEMİREL
Em.Hv. Kd. Alb. (1963-24)
Karşıyaka Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 30/12/2014
Adres: 1787 Sok. No:29/3 
Karşıyaka/İZMİR
Tel: (0532) 393 02 03

Dündar ATAGEÇ
Em.Top. Kur. Yb. (1951-64)
Çankaya Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 11/01/2015
Adres: Yücetepe Mah. 87. Cad. 
No:15/3 Çankaya/ANKARA
Tel: (0535) 501 89 12

M. Şerafettin GÜREL
Em. Lv. Alb. (1940-13)
Kadıköy Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 12/01/2015
Adres:19 Mayıs Mah. Şemsettin 
Günaltay Cad. Tevfikbey Sok. 
Altay Apt. A Blok No:2/12 
Kadıköy/İSTANBUL
Tel: ( 0532) 365 24 26

İbrahim KARAMİLLİ
Em. İs. Kur. Kd. Alb. (1962-16)
Çankaya Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 17/01/2015
Adres: Bahçelievler Mah. 39. Sok. 
No:14/4 Çankaya/ANKARA
Tel: (0541) 692 60 08

Mualla ÖNAL
Subay Eşi
Çankaya Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 01/01/2015
Adres: Şimşek Sok. 
Sırbahar Apt. No:26/25 A. 
Ayrancı / ANKARA
Tel: (0312) 426 48 94

İlker ATABEY
Em. P. Alb. (1962-61)
Çankaya Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 11/01/2015
Adres: Yenibatı Mah. 11. Cad. 
Granit Sit. 4 Blok D:17 
Batıkent/ANKARA
Tel: (0536) 551 91 06

Süha UMURHAN
Em. Hak. Kd. Alb. (1952-5)
Çankaya Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 15/01/2015
Adres: 20. Sok. No:49/5 
İnal Apt. 
Eryaman/ANKARA
Tel: (0312) 280 25 42

Müjgan KAYA
Em.Yb. Satı KAYA’nın Eşi 
Kadıköy Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 17/01/2015
Adres: Fenerbahçe Mah. Selahattin 
Pınar Sok. No:4/6 
Kadıköy/İSTANBUL
Tel: (0537) 247 40 52
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M. Emin SATILMIŞOĞLU

Em.Lv. Tğm. (1951-19)

Beşiktaş Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:31/01/2015
Adres: Serencebey Yokuşu Lale Apt. 
No:10/ 1 D.6 Beşiktaş/İSTANBUL
Tel: (0212) 261 60 94

M. Olcay ÇINAROĞLU

Em. Lv. Kd. Alb. (1957-4)

Çankaya Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:01/02/2015
Adres: Bahakent Sit. A Blok No:42 
Sancak Mah. Çankaya/ANKARA
Tel: (0312) 441 14 86

M. Kemal TAÇYILDIZ
Em.P. Alb. (1944-2)
Çankaya Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 04/02/2015
Adres:1. Cad. Nur Apt. 
No:129/2 
Bahçelievler/ANKARA
Tel: (0505) 661 67 39

H. Necdet ÖZKAN
Em.Lv. Yb. (1955-29)
Beşiktaş Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:10/02/2015
Adres: Kaptan Paşa Mah. İdil Sit. 
13 A Blok D:14 Şişli/İSTANBUL

Tel: (0541) 377 33 35

Muharrem TUĞLUOĞLU

Em. Lv. Kd. Alb. (1950-42)
Karşıyaka Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 15/02/2015
Adres: 1671 Sok. No:116/1 D:4 
Karşıyaka/İZMİR
Tel: (0232) 381 96 81

Özdemir DURANOĞLU

Em.Öğr. Yb. (1945-158)

Çankaya Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:14/02/2015
Adres:Anıttepe Mah. Işık Sok. 
No:14/8 Tandoğan/ANKARA
Tel: (0535) 492 81 38

Mehmet BİLİCİ

Em. P. Yb. (1966-168)
Çankaya Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:12/02/2015
Adres: Fidanlık Mah. Halk Sok. 
No:34/9 Sıhhıye/ANKARA
Tel: (0532) 337 77 26

M. Vefik EREN
Em.Tuğg. (1951-39)
Çankaya Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:22/01/2015
Adres: Bahçelievelr Mah. 
Taşkent Cad. No:4/4 
Çankaya/ANKARA
Tel: (0533) 439 98 25

Ramiz SÖNMEZ
Em. Kd. Yzb. (1956-1)
Çankaya Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 21/01/2015
Adres: 9 Kısım A 12 Kapısı D:68 
Ataköy Bakırköy/İSTANBUL
Tel: (0532) 436 86 58

İ. Burhanettin ŞENER
Em. P. Kur. Alb. ( 1940-28)
Beşiktaş Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:28/01/2015
Adres: Fenerbahçe Mah. Hacı 
Mehmet Efendi Sok. Ege Apt. 
No:11/4 Kadıköy/İSTANBUL
Tel: (0542) 632 94 29

Nebi AKSAL
Em. Tnk. Kd. Alb. (1950-10)
Şişli Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:29/01/2015
Adres: Ortaklar Cad. Görüntü Sok. 
No:6/4 Mecidiyeköy/İSTANBUL
Tel: (0212) 217 90 93
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Ahmet Recai AYGEN
Em.Hv. Kd. Alb. (1946-45)
Karşıyaka Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 14/02/2015
Adres: 1841/3 Sok. No:6/2 Çağdaş 
Apt. Karşıyaka/İZMİR
Tel: (0533) 659 62 10
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İrfan TURAN
Em. Ord. Alb. (1955-5)
Yıldız Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 15/02/2015
Adres: Oyak Sit. 3 Blok D:33 
Çankaya/ANKARA
Tel: (0532) 221 67 41

Halit KESKİN
Em. Hv.  Alb. (1951-10)
Rasimpaşa Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 16/02/2015
Adres: Feneryolu Mah. Camtepe 
Sok. No:14/17 Kadıköy/İSTANBUL

Tel: (0532) 351 65 58

İ. Cevdet YURTSEVEN
Onursal (Fahri) Üye
Kadıköy Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 18/02/2015
Adres: Erenköy Mah. Noter Sok. 
Özlem Apt. No:6/4 
Kadıköy/İSTANBUL
Tel: (0216) 358 43 43

Ali Sedat BAYKAL
Em. Per. Yb.( 1955-37)
Kadıköy Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 26/12/2014
Adres: Hasanpaşa Mah. Derici 
Zeynel Sok. No:2/6 
Kadıköy/İSTANBUL

Bekir Fadıl YENİBALCI
Em. Mu. Alb. (1947-27)
Kadıköy Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 19/02/2015
Adres: Erenköy Mah. Kayışdağı 
Cad. Ömerpaşa Sok. Deniz Apt. 
No:96/10 Kadıköy/İSTANBUL

Süleyman AKYOL
Em.P. Kd. Alb.  (1947-83)
Çankaya Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 23/02/2015
Adres: Ahmet Rasim Sok. 
No:21/4 Çankaya/ANKARA
Tel: (0312) 442 82 31

Fatma Nihal SUNTAY
Em.Yb. Bedrettin SUNTAY’ın Eşi
Kadıköy Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 03/03/2015
Adres:Göztepe Mah. 
Yeşilbayır Sok. Bngi Apt. 
No:7/5 
Kadıköy/İSTANBUL

Şükrü ÖZUÇUCU
Em. Tuğg. (1949-27)
Bursa Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 06/03/2015
Adres: Çekirge Cad. Gökçen Apt. 
No:97 B D:13 Osmangazi/BURSA
Tel: (0535) 477 46 46

Mustafa ERİŞ
Em. P. Alb. (1964-217)
Antalya Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 23/02/2015
Adres: Güllük Cad. 
Günaydın Apt. Kat:4 No:38 
ANTALYA
Tel: (0242) 346 25 25

Muzaffer ALKIŞER
Em. Per. Alb. (1952-59)
Kadıköy Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 23/02/2015
Adres: Feneryolu Mah. Gedikli Sok. 
Çağla Apt. No:32/18 
Kadıköy/İSTANBUL
Tel: (0532) 506 68 68

Yıldırım TÜRKMEN

Em. Per.  Alb. (1979-21)
Çankaya Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 05/03/2015
Adres: Dikmen Cad. 
No:580/7 Dikmen/ANKARA
Tel: (0312) 491 13 78

Adnan SOYBAY
Em. P. Alb. (1942-39)
Kadıköy Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 12/03/2015
Adres: Feneryolu Mah. Kumbaracı 
Çıkmazı Manalyo Apt. No:24/12 
Kadıköy/İSTANBUL
Tel: (0533) 241 18 28
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M. Nuri KOLAD
Em. P. Alb. (1950-64)
Kadıköy Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:20/03/2015
Adres: Bostancı Mah. Kitapçı Mehmet 
Süleyman Sok. Alişoğlu Apt. No:9/4 
Kadıköy/İSTANBUL
Tel: (0532) 397 34 32

Celal ARAS
Em. Tnk.  Alb. (1945-21)
Kadıköy Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:21/03/2015
Adres: Suadiye Mah. Tüccarkatibi Sok. 
Aras Apt. No:7/11 
Kadıköy/İSTANBUL
Tel: (0533) 540 71 81

Naile DİNÇER
Em.Alb. Hasan DİÇER’in Eşi
Şişli Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 22/03/2015
Adres:Bostanüstü Sok. 
Helvalı Apt. No:18/2 
Bebek Beşiktaş/İSTANBUL
Tel: (0537) 633 63 22

Nazım DEĞİŞ
Em. Mu. Alb.(1955-2)
Yıldız Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:26/03/2015
Adres: Birlik Mah. Doğukent Bulvarı 
Vadi 3000 Sit. B Blok D:8 
Çankaya/ANKARA
Tel: (0537) 395 15 18

S. Nuran GÜRLEN

Em.Alb. Remzi GÜRLEN’in Eşi

Kadıköy Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:26/02/2015
Adres:Ahmediye Mah. Kefçedede 
Sok. Çınar Apt. A Blok No:19/5 
Üsküdar/İSTANBUL

İsmail AKYILDIZ

Em. Hv. Alb. (1957-56)
Rasimpaşa Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:27/03/2015
Adres: Acıbadem Kocatürk Sit. 
B Blok D:9 Üsküdar/İSTANBUL
Tel: (0216) 339 29 98

Aytekin SELÇUK
Em.Hv. Kd. Alb.  (1959-99)
Konak Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:17/03/2015
Adres: Narlı Mah. Cem Sok. 
No:14/14 
Narlıdere/İZMİR
Tel: (0232) 239 39 03

Ethem YAZGAN
Em. Hv. Yer. Yb. (1957-309)
Çankaya Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 13/03/2015
Adres: Hürriyet Cad. No:91/12 
Önder Apt. Dikmen/ANKARA
Tel: (0535) 578 74 80

Adnan ERBAKAN
Em. Tuğg. ( 1945-13)
Kadıköy Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:19/03/2015
Adres: Caddebostan Mah. Kadirağa 
Sok. Göksel Apt. No:14/1 
Kadıköy/İSTANBUL
Tel: (0536) 987 45 70

Hüseyin ÖZDEN
Em. Müh. Kd. Alb. (1947-8)
Çankaya Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:20/03/2015
Adres: 2. Sağlık Sok. No:60/5 
Kolej Çankaya/ANKARA
Tel: (0533) 321 27 83

RESİM
 YOK
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TESUD Bursa Şubesi Onur Üyesi Vefat Etmiştir.

    TESUD  Bursa  Şubesi  Onur Üyesi  K.K.T.C  Eski  Başbakan’ı Osman Nejat 
KONUK 03 Ocak 2015  günü vefat etmiştir.
Adres   : Boğazköy Meriç Sok. No:6 K.K.T.C
Tel       : (0392) 234 63 23

Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve  çalışma arkadaşlarına 
başsağlığı dileriz. 
                                                         TESUD GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU 

TESUD Rasimpaşa Şubesi Üyesi Prof. Dr. Asım ŞEN Vefat Etmiştir.

    TESUD Rasimpaşa Şubesi Üyesi Em. Hv. Üstgm. Prof. 
Dr. Asım ŞEN  vefat etmiştir. 

    Hocalığını yaptığı Beykent Üniversitesi’nde Rektör, De-
kan, öğretim kadrosı, öğrencileri ve sınıf arkadaşlarının 
iştirakı ile 4 Şubat 2015 günü Maslak Kampüsünde yapı-
lan törenle son yolculuğuna uğurlanmıştır.

 Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve  ça-
lışma arkadaşlarına başsağlığı dileriz.  

                    TESUD GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU 

TESUD Kadıköy Şubesi  İdari Personeli Vefat Etmiştir.

 TESUD  Kadıköy  Şubesi  İdari  Personellerinden  Muhasebe  elemanı Yaşar 
Kamil DİKERLER 31 Ocak 2015 günü vefat etmiştir.

Adres   : Armağanevler Mah. Güngör Sok. No:24/5 
              Ümraniye/İSTANBUL

Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve  çalışma arkadaşlarına 
başsağlığı dileriz.             

                                                              TESUD GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU
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