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rine barış, demokrasi, özgürlük getireceğiz sözleriyle başlatılan Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) günahsız, insan kıyımına, milyonların ölümüne , milyonların ülkesini terk etmesine neden olmuştur. Artık “Ortadoğu, Ortadoğulularındır” deme zamanı gelmiştir.
Türkiye bu konuda başat rol oynamalı, Ulu Önder
ATATÜRK’ün “Yurtta Barış, Dünya’da Barış” düşüncesini hayata geçirmelidir.
2. Çözüm sürecinin, anaların ağlamasını önlemediği gibi hem anaları, hem de babaları ağlattığı açıkça
ortaya çıkmıştır. Artık bir daha kesin olarak anlaşılmıştır ki teröristle müzakere değil, mücadele edilerek terör yok edilebilir.
Erdoğan KARAKUŞ
Em. Hv. Korgeneral
TESUD Genel Başkanı

Değerli “BİRLİK” Okurları;
Ülkemizin bugünkü ortamı içerisinde söylenecek
tek şey var. O da ülkemizin, ulusumuzun savunması için canlarını feda eden Subay, Astsubay, Er, Erbaş bütün Mehmetçiklerimizi, emniyet mensuplarımızı, korucularımızı, bütün görevlilerimizi rahmetle
anmak, gazilerimize acil şifalar dilemek, onların kanlarını yerde bırakmamaktır. Yine ayrıca terörle mücadelede kaybettiğimiz bütün sivil vatandaşlarımızı
rahmetle anıyor, terörü hangi örgüt olursa olsun kesin bir dille lanetliyoruz.
Bugün sonuç olarak; 1990 yılına kadar ülkemizin
kuzeyinde büyük güçler arasında cereyan eden soğuk savaş, şimdi ülkemizin güneyinde neredeyse sıcak savaşa dönüşmek üzeredir.

3. 2002 yılından beri terör üç aşamada güç kazanmıştır.
Birinci aşama; Avrupa Birliği (AB) sürecidir.
AB’ne giriş için büyük bir arzu içinde bulunan halkımızın duygularından yararlanarak güvenlikle ilgili
AB uyum yasaları çıkarılmıştır. Halkımızın AB’ne giriş arzusunun yüksekliği nedeniyle çıkarılan bu yasaların irdelenmesi yapılamamıştır. Örneğin;Avrupa’da
öyle olmadığı halde güvenlik güçlerinin yol denetimi yasaklanmış, teröristlerin gizlice silah, mühimmat
taşımaları, kaçakçılık yapmaları kolaylaşmıştır. Göçürülmüş köylülere göçürüldükleri yerlerde, daha iyi
bir yaşam sağlamak yerine köye dönüş yasasıyla, sınır boylarına dönen halkın üzerinde teröristlerin baskısı artmış, köylülerin bir kısmı zorla kaçakçı haline getirilmiş, teröristlerin geçim kaynağı olmuşlardır.
Öte yandan ABD 150 yıl önce Kızılderilileri dağlık
bölgelerden sürmüş, dağlık bölgeleri milli park yapmıştır.

Uzun sözün kısası, 2002 yılında ki terörün olmadığı yıllara dönüş için yapılması gereken hususlar şunlardır;

İhale yasası; bir çok yönü AB ülkeleri ihale yasalarıyla uyumlu olmamasına rağmen, AB’ne uydurulmuş gibi gösterilip değiştirilmiştir. Sonuçta bir çok
ihale yapılamaz hale gelmiş, karakollar ve güvenlikle
ilgili yollar yaptırılamamıştır. Örneğin; ülkeye 2002
yılından bu yana 20.000 Km. bölünmüş yol yapılmasına rağmen, Van gölü güneyinden sınıra kadar, güvenlikle ilgili en zorlanılan bölgede yollar adeta ip
gibi daracıktır. O nedenle; bu bölgelere çözüm sürecinden de yararlanarak patlayıcı yerleştiren teröristler, yolun darlığı nedeniyle patlayıcının tam üstünden geçmek zorunda olan zırhlı araçlardaki personele dahi zarar verebilmektedir.

1. Ülkemizin güvenliğini tehlikeye düşüren dış siyaset tekrar gözden geçirilmelidir.Ortadoğu ülkele-

İhale yasasıyla savunma sanayisi de baltalanmaktadır. Ülkemizde üretilen malzeme, teçhizatın fiatı,

Şu durum açıkça görülmüştür ki elinden silahını bırakmayan bir terör örgütüyle müzakere ve çözüm süreci söz konusu olamaz. Diğer yönüyle de dış güçlerin, sömürgecilerin, emperyalistlerin esiri, kuklası,
taşeronu ve emir komutasında olan ülke dışına taşmış terör örgütüyle de ülke içinde çözüm süreci aramak mümkün değildir.
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ithal fiatından en çok %15 fazla olduğu takdirde yerli malı almak zorunluluğu vardır. Öte yandan AB’nde
bir malzeme veya teçhizatın silahlı kuvvetler tarafından stratejik olduğu belirtilmişse, asla fiatı sorgulanmamakta yerli mal kullanılmaktadır. Diğer bir
sorun da sivil kaynaklardan temin edilen malzeme
ve teçhizata ilgili uyuşmazlıklarda, savaş hali hariç
hiçbir sivil askeri mahkemede yargılanmamaktadır.
Yurt dışından tüyü bitmemiş yetimin hakkıyla alınan
malzeme ve teçhizatla ilgili bir aksaklık çıktığında
Türkiye’de Askeri mahkemeler dışında savunma sanayi, askeri malzeme ve teçhizatla ilgili özel yetkili mahkeme olmadığından, konuyla yakından uzaktan alakası olmayan bir mahkeme davaya bakmaktadır.Öte yandan AB’nde askerler de, siviller de askeri mahkemelerde yargılanmaktadır.Bu durum bir çok
malzeme, teçhizat ve yedek parçanın alınamamasına
neden olmakta, araç ve gereçlerin faaliyet oranı düşmekte, bu da birliklerin etkinliğini düşürmektedir.
Terörün güç kazanmasındaki ikinci aşama;
BOP’nin bir sonucu olarak;” Darbe yapacaklardı”
kumpasıyla TSK’nin zayıflatılması amaçlı Balyoz,
Ergenekon ve diğer davaların açılmasıdır.Bu suretle
halka darbe yapılacakmış gibi gösterilerek TSK’nin
terörle mücadeledeki bir çok olanağı elinden alınmıştır. Bunlardan en önemlileri teröristleri dinlemede, yerlerini kestirmede önemli bir yeri olan Genel
Elektronik Sistemler (GES) Komutanlığının TSK
elinden alınarak MİT’e verilmesidir.
İç hizmet yasasında TSK’nin görevi değiştirilerek
Türkiye’de iç tehdit olmadığı, TSK’nin sadece dış
tehdide yönelik görevler yapacağı yasalaştırılmıştır.
Şimdi ise TSK içeride, dışarıda terörle mücadele etmektedir.
Bu arada ülkenin iç ve dış tehdit değerlendirmesine göre devletin, ulusun bütünüyle güvenliğinin nasıl
sağlanacağını belirleyen Milli Güvenlik Siyaset Belgesi değiştirilmiş, çözüm sürecinin devreye gireceği,
terörün kalmayacağı belirtilerek, terörle mücadelede
TSK devre dışı bırakılmıştır.
Milli Güvenlik Kurulu (MGK) gibi kurulların diğer ülkelerde olmadığı gibi yanlış fikirler yayılarak,
kurulun terörle ilgili mücadelede etkisi azaltılmış,
TSK’nin tavsiyeleri iç tehditle ilgili görevi kalmadığı için değerlendirmeye alınmaz hale gelmiştir.
Diğer önemli bir konu da Emasya protokolünün
kaldırılması olmuş, teröristlere görüldüğü anda mü-

dahale olanağı ortadan kalkmış, Vali’den müsaade
alınıncaya kadar teröristler yapacaklarını yapmıştır.
Özellikle çözüm sürecinde birlikler kışlalara mahkum edilmiş, ancak kendini savunma (meşru müdafaa) hakkını kullanabilmiştir.
Terörün güç kazandığı üçüncü aşama çözüm sürecidir. Bu aşamada özellikle içeride istihbarat kaynakları tükenmiş, kışlalara mahkum edilmiş, bu nedenle alan hakimiyetini yitirmiş TSK’leri, terörle mücadelede etkin dayanışma içinde olduğu Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın
yasasının değişmesiyle, irtibatı İçişleri Bakanlığı
üzerinden kademeli yapar hale gelmiştir. Bu durum
Emasya protokolündeki gibi sorunlar doğurmuştur.
Öte yandan çözüm süreci döneminde, silah bırakması gereken terör örgütü silah bırakmadığı gibi,
daha da silahlanmış, bütün şehirlerde örgütünü kuvvetlendirmiş, bir çok yere silah ve patlayıcı yerleştirmiştir.
Halkımız şimdi haklı olarak kısa sürede terörün
bitmesini istemektedir. Şuna herkes inansın ki bu terör bitecektir.Ancak; daha önce de belirttiğim gibi,
uzun süredir bilinçli, bilinçsiz yapılan yanlışların yarattığı zafiyetin bir anda ortadan kalkma olanağı yoktur. Üç, beş gün önce TSK’nin iç tehditle ilgili görevi yoktur diyenler, şimdi TSK’ni iç tehdit mücadelesinin göbeğine oturtmuştur.
Yüce Türk Milletinden isteğim şudur;terörle ilgili
yapılan yanlışların önemlilerini bir bir yazdım. TSK
şimdiye kadar terörü birkaç kere sıfırladı. Merak etmeyin yine sıfırlayacaktır.
Ancak; terörün devam etmemesi için, terörle mücadelede yapılan yanlışların düzeltilmesi için baskı
unsuru gereklidir.
Ben inanıyorum ki benim Yüce Milletim bu konuda etkin baskı unsuru olacak, terör tamamen bitirilecek, analar gerçekten ağlamayacaktır.
İçimizin yandığı bu dönemde bir güzel haberle yazımı bitirmek istiyorum. Polonya Sopot’ta yapılan
Dünya Muharipler-Emektarlar- Gaziler Federasyonu Genel Kurulu (WVF)’nda büyük mücadele ile
KKTC Emekli Subaylar Derneğini Federasyona kabul ettirdik. Bu dünya çapındaki başarıda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.
Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.
Birlik, Sayı : 209 • Temmuz-Ağustos-Eylül 2015
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TESUD’DA DIŞ (ULUSLARARASI) İLİŞKİLER
Ömer ÇELİKKESEN*

rafından üyelik aidatı ödenmektedir.
2. CIOR’un her yıl yapılan planlı toplantıları şunlardır:
a- CIOR-IBM-1 Toplantısı( CIOR İlkbahar Ara
Toplantısı)
b- CIOR-Yaz Kongresi ve Askeri Yarışmalar
c- CIOR-IBM-2 Toplantısı( CIOR SonbaharAra
Toplantısı)
d- CIOR Semineri ve Kış Kongresi
e- Barış İçin Ortaklık (PFP) ve açılım (outreach)
atölye çalışması
GİRİŞ :
1.TESUD Genel Merkezinde Genel Başkana bağlı
olarak görev yapan birimlerden birisi de Dış İlişkiler
Baskanlığı olup görevi TESUD’un dış yani uluslararası ilişkilerinin yürütülmesinde genel başkana yardımcı olmaktır.
2.Günümüzde her alanda dış ilişkilerin önemi tartışılamayacak kadar büyüktür.Kendi iç ilişkilerinde
güçlü olan teşkilatlar, dış ilişkilerini de etkin bir şekilde yürüttükleri takdirde daha fazla güç ve etkinlik kazanırlar.
3.TESUD da bu anlayışla dış ilişkilerine çok önem
vermektedir.Bu yazının amacı, TESUD’un yürüttüğü dış ilişkiler hakkında üyelerimize bilgi vermektir.
4.TESUD’un dış ilişkiler kapsamında yürüttüğü faaliyetler aşağıda özetle açıklanmıştır.
CIOR FAALİYETLERİ:
1. CIOR (Inter Allied Confederation of Reserve Officers) (Müttefikler Arası İhtiyat Subayları Konfederasyonu ) NATO tarafından da tanınmış bulunan ,ancak NATO’dan bağımsız uluslar- arası bir örgüt olup,
NATO karargahlarında halen CIOR konusu ile ilgilenen birimler ve kişiler görev yapmaktadır.Nitekim,
NATO karargahlarından subaylar CIOR toplantılarına gelip resmen sunum yapmaktadırlar.Halen 36 ülkeden 1.3 milyon ihtiyat (RESERVE) subayının (bizde emekli subayın ) çıkarlarını koruyan dünyanın en
büyük ihtiyat subayı kuruluşudur. CIOR ‘un ana görevi, ihtiyat subaylarının sorunlarıyla ilgilenmek ve
ihtiyat subaylarının muhtemel bir NATO harekatını
en iyi şekilde desteklemesini sağlamaktır.CIOR’da
ülkemizi TESUD temsil etmekte ve her yıl MSB.ta-
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f- Lisan Akademisi
3. CIOR çalışmaları komiteler halinde yapılmaktadır.Başlıca komiteler şunlardır:
a- Savunma ve Güvenlik Komitesi (DEFSEC)
b- Sivil-Asker İşbirliği Komitesi (CIMIC)
c- Halkla İlişkiler Komitesi (PA)
d- Askeri Yarışmalar Komitesi (MILCOMP)
e- Barış İçin Ortaklık ve Açılım Komitesi (PFP)
f- Lisan Akademisi Komitesi (CLA)
WVF (WORLD VETERANS FEDERATION)
FAALİYETLERİ :
1. Veteran tanımının kapsamı halen birçok ülkede
tartışılmaktadır.Bize göre, veteran tanımı kapsamına
,uzun süre hizmet etmiş emekliler, ihtiyatlar (reserve)
ile çeşitli savaşlarda veya BM barış operasyonlarında yanyana veya karşı karşıya savaşmış ve bu nedenle sakat kalmış olanlar , yani bizdeki gaziler girmektedir.Bu yazıda bu sayılanlar kısaca emektar (veteran) olarak isimlendirilecektir.
2. WVF’nun faaliyet alanları,tüm emektarların (veteranların) yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve savaşmış olanların savaş sonrası topluma uyum sağlaması ve sakat kalmış olanların ve sürekli psikolojik
sorunları olanların en iyi şekilde tedavi ve bakımlarının sağlanması ve bu şekilde dünyada barış,istikrar
ve güvenliğe katkıda bulunulmasıdır.
3. WVF ( World Veterans Federation) ,1950 yılında kurulmuş olup halen 84 ülkeden 170 dernek ve
27 milyon kişiyi temsil etmektedir.WVF uluslararası, hükümetler dışı ve siyasi olmayan bir örgüttür.
WVF’DE Türkiye’yi dört askeri dernek temsil et-

mektedir.Her yıl MSB.tarafından üyelik aidatı ödenmektedir.

neticileri ve üyeleri de IAC toplantılarına katılmaktadır

4. WVF teşkilatında şu alt unsurlar bulunmaktadır:

5. IAC Mart 2011’de faaliyete geçmiştir. İlk toplantısını 15 Haziran 2011’de Moskova’da yapmıştır. Amacı, çeşitli ülkelerdeki ihtiyat subaylarının ve
emektarların (veteran) menfaatlerini korumak ve çalışmaları uluslararası düzeyde koordine etmektir. Nihai amaç, dünya barışına katkıda bulunmaktır.

a.İcra Komitesi (Executive
Committee)(
Gn.Bşk.,Gen.Sek.,4 Daimi Komite Bşk/Bşk.Yrd.)
b.Daimi Komiteler (Standing Committees)
-Avrupa Daimi Komitesi (SCEA)
-Asya-Pasifik Daimi Komitesi (SCAP)
-Afrika Daimi Komitesi (SCAA)
-Kadınlar Daimi Komitesi (SCOW)
c.Mali Komite (Financial Committee)
5. Genel Kurul toplantıları her üç yılda bir farklı bir ülkede yapılmaktadır.Son genel kurul toplantısı (28.) 2015 yılında Sopot-Polonya’da yapılmıştır.Bu toplantıda , uzun çalışmalar sonucunda, daha
önce KKTC’nin yaptığı tam üyelik başvurusu TESUD ekibinin de desteğiyle kabul edilmiştir. Bu karar önemli bir başarı olarak değerlendirilmektedir
6. Avrupa Daimi Komitesi (SCEA)toplantıları da
her üç yılda bir farklı bir ülkede yapılmaktadır.Ancak, genel kurul toplantısının yapılacağı yıl SCEA
toplantısı yapılmamaktadır.SCEA son toplantısı
2014 ‘te Çetince-Karadağ’da yapılmıştır.
IAC FAALİYETLERİ :
1. IAC (International Advisory Committee of Organizations of Reserve Officers): Uluslararası İhtiyat
Subayları Dernekleri Danışma Konseyi)dir.
2. Amacı,bu alanda faaliyet gösteren ve halen bizim de üyesi bulunduğumuz diğer iki uluslar- arası
örgüt (CIOR,WVF) ile aynıdır.Halen hem CIOR ve
WVF’e hem de IAC’ye üye olan birçok AVRUPA ülkeSİ bulunmaktadır.
3. IAC katılımı isteğe bağlı ve demokratik bir örgüttür. Kurucu üyeler: Rusya,
Azerbaycan,Ermenistan,Beyaz Rusya, Kazakistan,
Kırgızistan, Litvanya, Slovakya,Tacikistan, Ukrayna, Estonia’dır. Norveç gözlemci statüsünde üyedir.
Sonradan başka ülkeler de üye olmuştur.
4. IAC çeşitli ülkelerdeki ihtiyat subayları ve
emektar (veteran) derneklerinin bir araya gelmesiyle
oluşan bir uluslararası örgüttür. Hiçbir ticari veya siyasi amacı olmayan bağımsız bir örgüttür. WVF yö-

6. Halen 27 ülkeden 29 ihtiyat subayları ve emektar
(veteran) derneği IAC’nin üyesidir. En son Fransa
üyelik başvurusunda bulunmuş ve kabul edilmiştir.
7. IAC prensipleri gereği üyeler siyasi faaliyette
bulunamazlar ve başka ülkelerin iç işlerine müdahale edemezler.
8. IAC’ye üye olmak için giriş aidatı veya üyelik
aidatı ödenmemektedir.
-İki yılda birden daha geç olmamak üzere toplantılar düzenlemektedir.
9. IAC faaliyetlerini, karşılıklı tarihi ziyaretler, bilimsel konferanslar, yasal mevzuat değişimi şeklinde
ihtiyat subayları ve emektarların ( veteran) menfaatlerini korumak için yürütmektedir.
10. Amaç,ihtiyat subayları ve emektarların ( veteran) menfaatlerini korumak için uluslararası ortamda
kamuoyu oluşturmak ve siyasileri demokratik olarak
etkilemek suretiyle lehe yasaların çıkarılmasını sağlamaktır..
11. Genç kuşaklar arasında karşılıklı dostluk duygularını geliştirmek ve onları spora ve sağlıklı bir yaşama teşvik etmek amaçlar arasındadır.
12. Sonuç olarak, IAC’nin kuruluş amacı, ihtiyat
subayları ve emektarların (veteran) menfaatlerini korumak suretiyle dünya barışına katkıda bulunmaktır.
Yani, amacı CIOR ve WVF ile aynıdır.
13. IAC tarafından son olarak Belgrad’da “Birinci Dünya Savaşının sebep ve sonuçları ile Alınması
Gereken Dersler“konusunda bir bilimsel toplantı düzenlenmiştir.
14. IAC tarafından TESUD’a üyelik daveti yapılmış olup bu konuda ilgili bakanlıkların onayı alınmış
olup halen gerekli formaliteler tamamlanmaktadır.
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ROMANYA MİLLİ EMEKLİ VE İHTİYAT
ASKERİ PERSONEL DERNEĞİ İLE İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI
1.Romanya Milli Emekli ve İhtiyat Askeri Personel
Derneği TESUD ile işbirliği anlaşması imzalamak istediğini yazılı olarak bildirmiş, imzalanacak anlaşma
metnini göndermiştir.Bu konuda ilgili bakanlıkların
onayı alınmış olup gerekli formalitelerin tamamlanmasına çalışılmaktadır.
2.Ayrıca, işbirliği kapsamında ilk davet
Romanya’dan gelmiş , derneğin başkent Bükreş’te
27-29 Mayıs 2015 tarihlerinde yapılan kuruluş yıldönümü resmi törenlerine TESUD Genel Başkanı ve
Dış İlişkiler Başkanı katılmıştır.
3.İleride diğer ülkelerin aynı amaçlı dernekleriyle
de bu tür anlaşmalar imzalanmasının ve faaliyetler
yürütülmesinin yararlı olacağı değerlendirilmektedir.
ULUSLAR ARASI TOPLANTILARA EV SAHİPLİĞİ YAPILMASI:
1. Türkiye Emekli Subaylar Derneği en son 2008
yılında İstanbul’da CIOR Yaz Kongresi,Askeri Yarışmalar ve Dil Akademisine ev sahipliği yapmıştır.
Katılanlar hala bu organizasyondan övgüyle bahsetmektedirler.
2. Bu tür toplantıların gelecekte ülkemizde de yapılması bir üyelik zorunluluğu ve ülkemizi tanıtım
açısından yararlı olacağı değerlendirilmektedir.
TÜRKİYE’NİN YAPISINA UYGUN BİR “İHTİYAT SUBAYLIĞI MODELİ “TESPİTİ ÇALIŞMASI :
1.Bugüne kadar katıldığımız toplantılarda yapılan
sunumlardan ve diğer ülkelerdeki muhataplarımızla yaptığımız temaslardan çeşitli ülkelerin ihtiyat subaylığı (reserve) sistemi hakkında bilgiler toplanmıştır.
2.Bu sistemler ve ülkemizdeki mevcut seferberlik
sistemi incelenerek ülkemizin milli yapısına uygun
bir model hazırlanacak ve MSB.lığına ve Gnkur.Bşk.
lığına teklif edilecektir.Bu konuda çalışmalara başlanmıştır.
TOPLANTILARIN İCRASI HAKKINDA GENEL AÇIKLAMALAR:
1.Yurtdışı toplantıların giderleri kesinlikle üyelerin
aidat gelirlerinden karşılanmamaktadır.Bu maksatla
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her yıl TESUD’a Milli Savunma Bakanlığı tarafından ödenek tahsis edilmektedir.
2. Katılacağımız toplantılar bir yıl önceden bakanlığa teklif edilmekte, bakanlıkça onaylanmakta ve bu
toplantılar için ödenek tahsis edilmektedir. Bakanlıkça onaylanmamış bir toplantıya gitmek mümkün değildir. Toplantıların seviyesine göre; CIOR ve WVF
toplantılarına kimlerin katılacağıtüzüklerinde belirtilmiştir. Tüzüğe göre başkanlar (CIOR toplantılarında İhtiyat Kuvvetleri Komutanlıklarında komuta görevlerinde bulunmuş ve bulunmakta olanlar) seviyesindeki toplantılarda Türkiye’yi TESUD Genel Başkanı, diğer toplantılarda TESUD Dış İlişkiler Başkanı temsil etmektedir. Bazı toplantılara ilave temsilci
katılımı yönetim kurulunca belirlenmektedir. Planlı
toplantılara katılım bir görev olarak kabul edilmekte ve önemli bir mazeret olmadıkça katılım sağlanmaktadır.
3. Tahsis edilen ödeneklerin emirlere uygun olarak
kullanılıp kullanılmadığı her yıl MSB müfettişlerince teftiş edilmektedir.
4. Nadiren , ülke menfaatleri gereği onaylı toplantıların dışında bir toplantıya katılmak gerekirse bu
da yönetim kurulu kararı ile mümkün olabilmekte ve
durum Genelkurmay Başkanlığı, MSB ve ilgili Bakanlıklara bildirilmektedir.
5. Toplantılara eşli olarak katılmak ülkemizin imajı açısından yararlı olarak değerlendirilmektedir.Ancak, eşlerin tüm giderleri toplantıya katılan kişiler tarafından karşılanmaktadır.
6. Toplantıların maliyetini asgariye indirmek için;
uçak bileti rezervasyonları çok önceden yaptırılmakta, fiyatı en uygun havayolları ve oteller tercih edilmektedir.
7. Toplantıya azami hazırlıkla gidilmekte , toplantılar esnasında tartışmalara katılım sağlanmakta ve sunumlar yapılmaktadır.
SONUÇ:
TESUD’un dış (uluslararası) ilişkiler alanındaki faaliyetleri daha da arttırılarak devam ettirilmelidir.
* Em. Alb.
TESUD Dış İlişkiler Başkanı

EL YAPIMI PATLAYICILAR (EYP) SEMİNERİ-1
TESUD GENEL MERKEZİNDE İCRA EDİLDİ

17-18 Eylül 2015 tarihlerinde, Merkez Strateji Enstitüsü (MSE) akademik koordinatörlüğünde ve Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD) ev sahipliğinde, birinci EYP semineri icra edilmiştir. Seminere, TESUD üyelerinden, akademik alandan, savunma
sanayi şirketlerinden ve konuyla ilgili diğer kesimlerden katılım sağlanmıştır.
Seminerde görüşülen konular özetle aşağıda sıralanmıştır.
EYP, günümüz geleceğin düşük ve orta yoğunluklu çatışma ortamlarında olduğu kadar, güvenliğin büyük ölçüde sağlandığı bölgelerde de kullanılmaya devam edilecektir.
Özellikleri sebebiyle, EYP konusu, sadece güvenlik kuvvetleri ölçeğinde değil, aynı zamanda devlet
ve sivil toplum ölçeğinde de ele alınması gereken bir
konudur.
Yurt dışında, akademik çevrelerde ve sivil toplum
kesimlerinde, EYP konusu ile ilgilenen pek çok kuruluş mevcut iken, ülkemizde konuya yaygın ilgi gösterilmediği değerlendirilmektedir.
Toplumun her kesimi bu tehdide maruz kalırken
TSK dışında EYP ile sistemik olarak mücadele eden
başka kurumumuz yok gibidir.
Devletin güvenlikle ilgili temel belgelerinde tehdidin bütün boyutlarını içeren bir tanımlamanın yer alması, bu tehditle mücadelede etkinliğin artırılmasına
önemli katkı sağlayacaktır.
EYP saldırıları, terör örgütlerine psikolojik üstünlük sağlamakta, geniş ölçüde terör örgütlerinin amaçlarına hizmet etmektedir.
EYP’ler taktik seviyede, zayiat verdirmek, halkın
dost kuvvetlerle temasını önlemek suretiyle tecrit
sağlamak, dost hareket serbestisini kısıtlamak, dost
kuvvetleri tespit etmek; operatif seviyede; halkı tecrit
etmek, dost kuvvetlerin ve devlet hizmet/faaliyet ve

kurumlarının hareket serbestisini engellemek, halkta
güvensizlik algısı yaratmak; stratejik seviyede, ulusal direnci kırmak, yenilgi algısı yaratmak, güvenliği
tehdit ederek devletin meşruiyet ve saygınlığını ortadan kaldırmak, uluslararası desteği engellemek maksatlarıyla kullanılmaktadır.
2007’de Irak’ta, ABD kayıplarının % 64’ü, Koalisyonun diğer ülkelerinin 2003-2006 dönemindeki kayıplarının % 41’i EYP kaynaklıdır.
Afganistan’da EYP kaynaklı ABD kayıplarının
oranı; 2002-2003 döneminde % 16 ve 12 iken bu
oran 2004’te %44’e, 2008’de %58’e çıkmıştır. Alınan tedbirlerle bu oran 2013’te tekrar %44’e çekilmiş; güvenlik sorumluluğunun Afgan Ordusuna devredildiği 2014 yılında ise uygulamaya konulan ilave
tedbirler ve geliştirilmiş koruyucu teçhizat ve malzemenin kullanımıyla EYP kaynaklı ABD kayıplarının
oranı %25’e düşürülebilmiştir.
2001-2014 yılları arasında, ABD’nin Irak ve
Afganistan’da sadece EYP ile mücadele için toplam
harcaması 75 milyar dolar civarındadır. Bunun 2 milyar doları, askerlerin EYP’ye karşı eğitimi, 7 milyar
doları ise istihbarat için harcanmıştır.
BM, NATO ve AB’de EYP ile mücadele konusunda yapılanmalar mevcuttur
ABD’de bu kapsamdaki faaliyetler, Savunma Bakanlığı koordinatörlüğünde yürütülmektedir. Savunma Bakanlığı bünyesinde, 2007 yılında EYP
İle Mücadele Müşterek Teşkilatı (Joint IED Defeat
Organization-JIEDDO) kurulmuştur. JIEDDO’ya bu
maksatla, 2006-2011 döneminde 18 milyar dolar bütçe tahsis edilmiştir.
EYP ile mücadelede ülkemizde yeterli bilgi birikimi olmakla birlikte; kurumlar arasında koordinasyon
ve birlikte çalışabilirlik konusunda eksiklikler olduğu kıymetlendirilmektedir.
EYP ile mücadele konusunda, devlet, özel sektör, sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere toplumun ilgili bütün kesimlerinin ve millî güç unsurlarının tamamının etkin ve optimum katılımını sağlayan bir yapılanmanın oluşturulması için MSB, TUBİTAK, üniversiteler ve düşünce/uzmanlık kuruluşları arasında bilimsel toplantılar yapılmalı ve projeler başlatılmalıdır.
Seminerde özetle, EYP ile mücadelenin, ulusal güvenliği ilgilendiren bir boyutta ele alınması gerektiği
sonucuna ulaşılmıştır.
Seminer sonuç raporu gizlilik derecesine haiz olmayıp, TESUD Genel Merkezi, MSE ve TESUD internet sitelerinden temin edilebilir.
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MAKARİOS’UN İHANETİ

Arpa ekenin, buğday biçmeye hakkı yoktur.
Ne ekersen onu biçersin
Türk Ata Söz
Makarios, Baf’ın (Kıbrıs) Panaya köyünde bir çiftçi ailesinin çocuğu olarak dünyaya geldi. (1913). Asıl
adı Mihail Muskos idi. Din eğitimine 13 yaşında Cikko Manastırı’nda (Kıbrıs) başladı. Lefkoşa’da Pangibrion Cimnasyumu’nda burslu olarak okudu. Buradan mezun olduktan sonra din eğitimine, burslu olarak Atina İlahiyat Fakültesi ile Boston (ABD) İlahiyat Fakültesi’nde devam etti. Kıbrıs’a döndüğünde
Kitium Metropolitliği’ne seçildi (1948).
Kıbrıs’ta, Rumlar’ın 1950 yılında yaptığı plebisitin (halk oylaması) ardından Kıbrıs Rum toplumu onu Makarios III adı ile Kıbrıs Ortodoks Kilisesi Başpiskoposluğu’na seçti. (20 Ekim 1950) O tarihten itibaren Makarios, Kıbrıs Rum toplumunun hem
dini ve hem de siyasi lideri olmuş; böylece, Kıbrıs
Rumları’nın sosyal yaşamı ve siyasi geleceği üzerinde söz söyleme hakkına sahip en yetkili kişi konumuna gelmişti.
ENOSİS’e sevdalı Makarios, Başpiskoposluğa seçildiği gün, Kıbrıs’ı Yunanistan’a bağlayacağına dair
aşağıdaki yazılı yemini etmiştir:
“Milli bağısızlığım için çalışacağıma ve Kıbrıs’ın
anavatan Yunanistan’a ilhak edilmesine ilişkin politikamızdan asla vazgeçmeyeceğime kutsal kitap üzerine yemin ederim.”(1)
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Makarios, Başpiskopos olurken ettiği ENOSİS yeminine hayatı boyunca sadık kalmış; bu yemin O’nun
adada başlattığı ve bugün hala devam eden ENOSİS
savaşı ile politikasının temelini oluşturmuştur. Kıbrıs Ortodoks Kilisesi de, adı geçen savaşta en ön safta yerini almış ve yaşamsal rol oynamıştır.
Kıbrıs Rum toplumunun lideri konumuna gelişi
ile Makarios’un ENOSİS tutkusu daha da artmış ve
adayı Yunanistan’a bağlama gayretleri hız kazanmıştı. Makarios, bir taraftan Yunanistan’da hükümet ve
devlet yetkilileri ile gizli görüşmeler yapıp, Kıbrıs’ta
başlatacağı ENOSİS savaşını nasıl gerçekleştireceği
arayışına girerken; bir taraftan da, Birleşmiş Milletler (BM) ve diğer uluslar arası kurumlar ile adanın
sahibi İngiltere nezdinde Kıbrıs’ın Yunanistan’a verilmesi için başvurularını yoğunlaştırmıştı.
Yunanlılar, Osmanlı İmparatorluğu’na karşı silahlı isyana başladıkları 1821 den beri topraklarına kattığı Mora, Tesalya, Makedonya, Ege Adaları, Girit, Batı Trakya ve on İki Adalar’da “Türkler’e karşı bitmeyen bir savaş vermeyi ve buralarda yaşayan
Türkler’in varlıklarını sona erdirmeyi” ENOSİS mücadelelerinin değişmeyen bir ilkesi haline getirmişler ve ilhak ettikleri topraklarda yaşayan yüz binlerce
Türk’ü yok etmişlerdir. Yunanistan ile Kıbrıs Rumları, kiliselerinde papazları, okullarında öğretmenleri vasıtasıyla söz konusu ilkeyi ve “en iyi Türk ölü
Türk’tür” zihniyetini Rum-Yunan gençlerinin dimağlarına yerleştirerek günümüze kadar taşımışlardır. Bugün, Kıbrıs Türk halkı, Türk düşmanı bu fanatik zihniyetin tehdidi altındadır.
Çarlık Rusya, İngiltere ve Fransa’nın himaye ve
destekleri ile Mora, Eğriboz yarımadaları ve Siklat adaları üzerinde 1829 -1830 yıllarında egemen
bir devlet olarak kurulan Yunanistan, yine, anılan
devletlerin himayesinde ve destekleri ile Osmanlı Devleti’nin en zayıf zamanlarından yararlanarak, ondan devamlı toprak almıştır. Son olarak, İkinci Dünya Harbi’nin sonunda, harbin galip devletleri, İtalya’nın işgalinde bulunan ve Uşi Antlaşması ile
Türkiye’nin hükümranlığına bırakılması gereken On
İki Ada’yı Yunanistan’a vermişlerdi. Böylece, Yunanistan egemen bir devlet olarak tarih sahnesine çıktığı 1829 -1830 tarihinden 1947 yılına kadar Osmanlı İmparatorluğu’ndan aldığı topraklarla, ülkesinin
yüzölçümünü 117 senede (1830 -1947) 47000 kilometre kareden, 132000 kilometre kareye çıkarmış-

tır. Hiç şüphe yok ki, bu durum zamanın Yunan Devlet adamlarını büyük ölçüde yüreklendirmiş ve Batılı
Büyük Devletler’in desteği ile Kıbrıs’ı ilhak etmenin
zamanı geldiği düşüncesine kapılmalarına yol açmıştır. Bunun üzerine Yunanistan, Kıbrıs Rumları’nın
dini ve toplum lideri Başpiskopos Makarios ile 1950
-1955 yılları arasında bir dizi gizli görüşmeler yaparak adada yasa dışı EOKA (2) yeraltı teşkilatını kurmuş ve Kıbrıs’ta silahlı ENOSİS savaşını başlatmıştı. Bu savaşın temel hedeflerinden biri, “İngilizleri
Kıbrıs’tan atmak”; diğeri, ENOSİS’in karşısında en
büyük engel olarak gördükleri “Türkler’in’ adadaki
varlıklarına son vermekti.”
(E) Yarbay George Grivas’ın komutasında kurulan EOKA yeraltı teşkilatı, planlandığı şekilde 1Nisan1955 günü adada kanlı eylemlerine başlamış,
böylece, Kıbrıs sorunu, o tarihten itibaren, silahlı bir
boyut kazanmıştı. Onur Öymen, “Çıkış Yolu” adlı kitabında (S:391) EOKA’nın arkasında Yunanistan vardı. Yani bir NATO üyesi ülke, bir diğer NATO üyesi ülkeye karşı Kıbrıs üzerinden dolaylı bir mücadele veriyordu.” diyerek, dikkatleri Yunanistan’nın
Kıbrıs’ta devlet sorumluluğu ile bağdaşmayan hareketi üzerine çekiyordu.
Makarios’un, Yunanistan’ın himayesinde, İngilizleri Kıbrıs’tan atmak ve adadaki Türk varlığına
son vermek üzere başlattığı silahlı ENOSİS savaşı,
Kıbrıs’ı çok kısa bir zaman içerisinde Türkiye, İngiltere ve Yunanistan arsında çok ciddi bir sorun haline getirmiş; Doğu Akdeniz’de mevcut istikrarı, ayni
zamanda Lozan Antlaşması ile kurulan Türk-Yunan
dengesini bozmuştu. Bunun yanı sıra, Rumlar’ın silahlı saldırılarına maruz kalan, can ve mal güvenlikleri tehlikeye giren Kıbrıs Türk halkının, Rumlar’a
olan güvenleri sarsılmış, Türk ve Rum toplumları arasında ciddi bir güven bunalımı yaşanmaya başlanmış, 450 yıla yakın bir zamandan beri iyi ilişkiler içinde, dostça birlikte yaşayan iki toplumun huzurları kaçmış, adada anarşi, terör, tedhiş ve korku
kol gezmeye başlamıştı. En önemlisi, Yunanistan ile
Makarios’un Kıbrıs’ta ortaklaşa yarattıkları bu trajik
durumun bir sonucu olarak, Türk ve Rum toplumları
birbirlerine düşman olmuşlar ve iki toplum arasında
gözle görülür bir ayrışma başlamıştı. Hiç şüphesiz,
Kıbrıs Türk halkı, karşı karşıya bulundukları bu tehdit karşısında, dedelerinden kendilerine miras olarak
intikal eden ve üzerinde 400 yılı aşkın bir zamandan
beri yaşadıkları ve vatan bildikleri bu toprakların, tarihleri ile birlikte yok olmasına razı olamazdı. Bu nedenle, Kıbrıs Türkleri sahibi oldukları topraklar üze-

rinde başı dik, hür ve özgür olarak yaşayabilmek için
Türk Mukavemet Teşkilatı’nı (TMT) kurarak, RumYunan ikilisinin Kıbrıs’ta başlattıkları ENOSİS savaşına karşı, var güçleri ile örgütlü bir direniş başlatmışlardı. Özetle diyebiliriz ki, Makarios, Kıbrıs’ta
“Pandora’nın Kutusu”nun (3) kapağını açmış ve bütün kötülükleri Kıbrıs’a saçmıştı. Bir başka deyişle
cini şişesinden çıkarmış ve aradan yarım asırdan fazla bir zaman geçmesine rağmen bugün hala cini şişesine koymak mümkün olamamıştır.
Adada, bir iç savaş görüntüsü arz eden ve 1959 yılına kadar devam eden bu tehlikeli durum Türkiye, İngiltere, Yunanistan, Kıbrıs Türk toplumunun temsilcisi Dr.Fazıl Küçük ve Kıbrıs Rum toplumunun temsilcisi Makarios tarafından Londra Antlaşması’nın
imzalanmasının ardından, Kıbrıs’ta Türkler ile
Rumlar’ın eşit siyasi haklarına ve ortaklığına dayalı olarak 16Ağustos 1960 da Kıbrıs Cumhuriyeti kurulmuş; adada yeniden bir huzur ve güven ortamı tesis edilmişti. Türk ve Rum toplumlarının ayrı, ayrı
yaptıkları seçimlerle Cumhur- başkanlığı’na Makarios ve Cumhurbaşkan Yardımcılığına da Dr. Fazıl Küçük getirilmişti. O günden itibaren Kıbrıs’ta yaşayan
bütün vatandaşların geleceği; ortak çıkar anlayışı ve
egemenlik paylaşımı esas alınarak kurulan bağımsız,
bağlantısız, egemen Kıbrıs Cumhuriyeti Devleti’nin
güvencesi ve Anayasası’nın garantisi altında idi. Makarios, ülkeyi bu esaslar çerçevesinde yöneteceğine
ve Kıbrıs’ta barışı ve istikrarı sağlayacağına dair irade beyanın da bulunmuş; Londra Antlaşması ile Garanti ve İttifak Antlaşmaları’nı bu esaslar çerçevesinde imzalamıştı.
Kıbrıs’ta cumhuriyet ilan edildikten sonra ülkenin
egemenliğini korumak ve güvenliğini sağlamak; ülkede yaşayan vatandaşların temel hak ve özgürlüklerine saygı göstermek; Kıbrıs’ta adil ve barışçı bir düzen kurmak; anayasayı vatandaşlar arasında hiç bir
ayrım gözetmeden uygulamak, yeni kurulan Kıbrıs
Cumhuriyeti Devleti’nin temel görevlerinin başında
geliyordu. Kıbrıs Cumhuriyeti’nin asli unsurları olan
Türk ve Rum toplumları, devletin kendilerine sağlayacağı güvence, vereceği her türlü hizmet, yaratacağı
fırsat eşitliği ve imkânlar ile adada canından, malından, geleceğinden emin olarak bir arada, barış, huzur,
güven ve refah içinde istikrarlı bir yaşam süreceklerdi. Bütün bunları ve kurulan devletin çatısı altında,
Türkler ile Rumlar’ın, bir arada dostça yaşamalarını ancak bilgili, becerikli, cesur, ön yargılardan uzak,
dürüst ve güçlü bir cumhurbaşkanı sağlayabilirdi.
Birlik, Sayı : 209 • Temmuz-Ağustos-Eylül 2015
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Halbuki, Makarios, Cumhurbaşkanı olduktan
sonra, adeta, ENOSİS krizleri geçiriyor ve Kıbrıs Cumhuriyeti’ni ENOSİS’e giden yolda bir atlama taşı olarak görüyordu. Bu nedenle, Makarios’un
şeytani zekâsı, Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası’nın
kendisine yüklediği sorumlulukları, adada büyük
fedakârlıklarla kurulan devletin değerini, Türk ve
Rum toplumları arasında bin bir emekle tesis edilen
barış ve istikrarı, NATO içinde iki müttefik ülke olarak yer alan Türkiye ile Yunanistan arasındaki dostluğun, Kıbrıs meselesi yüzünden bozulan ilişkilerinin
gelişip güçlenmeye başladığını, en önemlisi Kıbrıs’ın
geleceğini görmesine engel olmuştu. O’nu, ne temel
insan hak ve özgürlükleri, ne devletin temel değerleri,
ne Kıbrıs’ı hiç bir ayrım yapmadan hakça idare edeceğine ve Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası’na saygılı
olacağına dair ettiği yemin ilgilendiriyordu. Londra
Antlaşması ile Garanti ve İttifak Antlaşmaları’nı imzalamakla ettiği ENOSİS yeminine ve Helen milletine ihanet etmenin suçluluk telaşına kapılan Makarios, cumhurbaşkanı olarak Kıbrıs’ı yönetmek yerine,
silah zoru ile Kıbrıs Cumhuriyeti’ni ele geçirmek ve
adada yaşayan Türkleri ortadan kaldırmak için “Akritas Planı’nı”(4) hazırlıyordu. O, artık ENOSİS’ten
başka bir şey göremez olmuştu.
Kıbrıs’ta egemen bir devletin kurulması ile Kıbrıs Türk halkını kümse kapatılmış tavuk gibi gören
Makarios, onlara her istediğini yaptırabileceğini zannediyordu. Kendini hem savcı, hem de hâkim yerine koyarak, uluslar arası antlaşmalarla Kıbrıs Türk
halkına verilen hakların fazla olduğuna karar vermiş; Türkler’e verilen hakları ellerinden alıp, içinde
Türkler’in yaşamadığı bir Kıbrıs yaratmak için kolları sıvamış; kurulan cumhuriyeti bir devlet adamı
gibi ve bir cumhurbaşkanına yakışan bir ciddiyet ve
sorumlulukla değil, bir çete reisi gibi ve EOKA’nın
köhnemiş mantığı ile idare etmeğe kalkışıyor; adada
bombanın pimini çekmeye hazırlanıyordu.
Yunanistan’nın her türlü desteğini arkasına alan
Makarios, Rumlar’ın silahlı bir saldırısı karşısında,
Kıbrıs Türkleri’nin uzun süre dayanamayacaklarına;
onları. Türkiye müdahale edinceye kadar çok kısa
bir süre içerisinde korkutup sindireceğine ve yıldırıp adadan kaçıracağına; Kıbrıs’ta kalanlara boyun
eğdireceğine ve Rumları adada egemen kılacağına
inanıyordu. Ayrıca, Kıbrıs’ta Türkler’e karşı başlatacağı silahlı bir saldırı karşısında Türkiye’nin Garanti Antlaşması’na dayalı olarak yapacağı askeri bir
müdahaleyi Batılı Büyük Devletler’in engelleyeceklerini; hat ta, geçmişte Osmanlı Devleti’nden toprak

10

Birlik, Sayı : 209 • Temmuz-Ağustos-Eylül 2015

alırken yardımlarına mazhar olduğu bu devletlerin,
şimdi de Kıbrıs’ın Yunanistan’a ilhakına yardım edeceklerine kesin gözü ile bakıyordu. Bütün bunların
yanı sıra Makarios, Yunan Devlet adamları ile yapmış olduğu gizli anlaşmalar gereği, Yunanistan’nın,
Türkiye’nin Kıbrıs’a yapması muhtemel bir çıkarmaya karşı Kıbrıs’a asker göndererek adayı savunacağından emin bulunuyordu.
Burada dikkatlerinizi, Londra Antlaşması ile Garanti ve İttifak Antlaşmaları’na imza koyan Makarios’un,
taraf ülkelerden İngiltere ve Yunanistan ile anlaşarak
Türkiye’ye ve Kıbrıs Türk halkına karşı birlikte kurdukları tuzak ve oynamak istedikleri Bizans oyunu
üzerine çekmek istiyorum. Makarios, Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası’nın on üç maddesini değiştirmek istediğini zamanın İngiltere Sömürgeler Bakanı ile görüşmüş ve ondan icazet almıştı. Yunanistan, Makarios ile birlikte hareket ediyor ve Kıbrıs’ı topraklarına
katmak için mücadele veriyordu. Anılan üçlü, Kıbrıs
Cumhuriyeti’ni kuran antlaşmaları ortadan kaldırıp
adaya yeni bir siyasi statü kazandırmak arayışı içine
girmişlerdi. Türkiye ile Kıbrıs Türk halkının, İngiltere, Yunanistan ve Makarios’un kendilerini arkalarından hançerlemeye çalıştıklarından haberleri yoktu.
Ahde vefa göstermeyerek Türkiye’yi ve Kıbrıs Türklerini kalleşçe arkalarından vuran Makarios ile Yunanistan ve İngiltere’nin sinsice ve kurnazca oynadıkları bu Bizans oyunu, Kıbrıs meselesinin başlangıcı
olup, sorunun en can alıcı noktasını ve özünü teşkil
etmektedir.
Türkiye, yaşadığı 1960 ihtilalinin yaralarını sarmaya çalıştığı bir sırada, Kıbrıs’ta ENOSİS hazırlıklarını tamamlayan Makarios, Türkler’in adadaki varlığını sona erdirmeyi ve Kıbrıs’ı Rum hegemonyası altına almayı hedef alan “Akritas Planı”’nı, 1963te
uygulamaya koymuş; Rumlar’ın eline silah vererek,
Türkleri öldürmeleri için seferber etmiş ve Kıbrıs’ta,
tamamen hukuk dışı, haksız ve mantıksız bir savaşı
resmen başlatmıştı.
Kıbrıs Türk halkını silah zoru ile teslim olmaya mecbur bırakacağına inanan Makarios, cumhurbaşkanlığı makamı ile asla bağdaşmayan işlere kalkışmış, Lefkoşa Türk bölgesine karşı başlattığı taarruzları kısa zamanda diğer Türk köylerine ve kasabalardaki Türk bölgelerine de yayarak 103 Türk köyünü yakmış, yıkmış, mallarını çalmış, talan etmiş;
buralarda yaşayan Türkler’in bir kısmını öldürmüş;
canını kurtaran 25000 Türk (adada yaşayan Türk
nüfusun1/4ü) daha güvenli Türk bölgelerine göç etmiştir. Böylece, devletin başı olan Makarios, Türkle-

ri, ada genelinde irili, ufaklı kantonlara hapsederek
dünya ile olan her türlü bağlantılarını kesip, dünyadan tecrit etmiştir.
Bu harekâtla eş zamanlı olarak Makarios, Kıbrıs
Cumhuriyeti Parlamentosu’nda bulunan Türk bakanları ve devlet dairelerinde bulunan Türk memurları, ölümle tehdit ederek, görev yerlerine gitmelerini
engellemiş; bu şekilde Türkleri ortağı oldukları devletin yasama, yürütme ve yargı organlarından silah
zoru ile atarak devleti gasp etmiştir.
Makarios, silah zoru ile gasp ettiği Kıbrıs Cumhuriyeti Devleti’nin yetkilerini, Kıbrıs Türkleri’ni ortadan kaldırmak ve adada kurduğu hukuk dışı yönetime boyun eğdirmek için kullanmaya başlamıştı. Kıbrıs’ta artık, Türk ve Rum toplumlarını bir bütün olarak kucaklayacak; onların hak ve menfaatlerini korumaya dönük hizmetler verecek bir ortak devlet kalmamıştı.
Siyasi, idari, ekonomik ve sosyal bütün hakları ellerinden alınan; bütün milli ve manevi geğerleri
ayaklar altına alınan Kıbrıs Türk halkı, devletin sağladığı güvenceden ve her türlü devlet hizmetinden tamamen yoksun kalmış ve ayni zamanda Rum-Yunan
ikilisinin soykırım tehdidi ile karşı karşıya bulunuyordu. Bu durumda, Kıbrıs Türkleri’nin, Rumlar’ın
gasp ettikleri devletle hiçbir ilişkileri kalmamıştı. Tamamiyle Rumların denetimine geçen Kıbrıs Cumhuriyeti Devleti Kıbrıs Türk halkına artık hizmet vermiyor, güvenliklerini sağlamıyor ve onları temsil etmiyordu.
Adada yaşayan ve vatandaşlık bağı ile Kıbrıs
Cumhuriyeti’ne bağlı olan iki toplum arasında ırk,
dil, din ve mezhep ayrımı yapmadan onların can güvenliklerini, mal güvenliklerini, birlik ve bütünlüklerini sağlamak; ayni zamanda Kıbrıs’ta kamu düzenini, asayişi ve adaleti tesis etmek; bir hukuk devleti olan Kıbrıs Cumhuriyeti Devleti’nde suçluları takip edip, yakalamak ve adalete teslim etmek; yargılayıp cezalandırmak devlet olmanın bir gereği ve devletin başı olan Cumhurbaşkanı Makarios’un en başta
gelen görevi idi. Ne yazık ki, devleti yönetecek bilgiye, beceriye, yeteneklere, deneyime ve iradeye sahip olmayan; yaşamı boyunca gözleri ENOSİS’ten
başka bir şey görmeyen Makarios, Cumhurbaşkanlığı makamının bu temel görevlerini yerine getirmek
şöyle dursun, Kıbrıs’ta, Rum eşkıyaları ile haydutlarının başına geçmiş; adayı hükümranlığı altına almış;
Türkler’e silahlı saldırılar düzenliyor ve devlete vatandaşlık bağı ile bağlı masum Türk vatandaşlarını,

kanun, nizam, insan hakları demeden; çocuk, kadın,
erkek kız, yaşlı, genç ayrımı yapmadan öldürüyor;
köylerini, evlerini yıkıyor, yakıyor, mallarını çalıyor,
yağma ve talan ediyordu. Kıbrıs’ta siyasi emellerini
gerçekleştirmek için şiddeti, anarşi ve terörü bir vasıta kılarak, Türkler’e karşı izlediği korku salma ve
ayrımcı politikası ile Makarios, adada uluslar arası
antlaşmalarla kurulan siyasi düzeni, barış ve istikrarı açıkça ortadan kaldırmış; Rum ve Türk toplumlarını gözle görülür bir şekilde kanlı bir savaşa sürüklemiş ve adayı Türkler için yaşanmaz hale getirmişti. Kıbrıs Türk halkı, Sayın Rauf R. Denktaş’ın deyimi ile “ya mezara girecek; ya adayı terk edecek veya
Hıristiyan olacaktı”.
Dört yüz elli yıla yakın bir zamandan beri, Kıbrıs’ta
üzerinde yaşadıkları vatan topraklarında canından,
malından ve geleceğinden emin olarak insanca yaşama olanağı kalmamış; adaletten, insan temel hak
ve özgürlüklerinden tamamen ve hem de insafsızca
mahrum edilen Kıbrıs Türk halkının bu şartlar altında iki seçeneği vardı:
1. Kıbrıs Cumhuriyeti Devleti’ni silah zoru ile gasp
eden Rumlar’ın egemenliği altına girip, yok olmak;
2. Kıbrıs Türk halkı olarak, can ve mal güvenliklerini sağlamak, ayni zamanda, Rum-Yunan ikilisinin silahlı saldırılarına karşı silahlı mücadele vermek
üzere kendi ayrı devletlerini kurarak, bu devletin güvencesi altında hür, özgür ve refah içinde yaşayıp,
adadaki varlıklarını sonsuza kadar devam ettirmek.
Bir ülkede mevcut olan devlet, kamu düzenini, asayişi, halkın güvenliğini ve adaleti sağlamakta acze
düşerse o zaman toplum kendi düzenini kendisi kurar. Bu değişmez bir kuraldır.
Bu durumda, Rumlar’ın boyunduruğu altına girmenin yok olmakla eş anlam taşıdığını çok iyi bilen
Kıbrıs Türkü, Rumlar’ın kölesi olmaktansa ölmeyi
yeğlemiş; bir taraftan Geçici Türk Yönetimi’ni kurup
kendi kendini yönetmeye başlarken, bir taraftan da
1958 yılında kurduğu Türk Mukavemet Teşkilatı’nın
(TMT) kutsal çatısı altında erkeği, kadını, genci, ihtiyari, çocuğu ile bir araya gelerek Rum-Yunan ikilisinin taarruzlarına karşı, bütün yokluklara rağmen,
köylerini ve kasabalardaki Türk bölgelerini, kahramanca savunmaya başlamışlardı.
Makarios’un Kıbrıs Cumhuriyeti’ni silah zoruyla ele geçirmesine paralel olarak Yunanistan, adaya değişik zamanlarda, gizlice ve yasa dışı yollardan
bir tümenden fazla asker çıkarmış; Makarios’un kurduğu Rum Milli Muhafız Ordusu’na (RMMO) siBirlik, Sayı : 209 • Temmuz-Ağustos-Eylül 2015
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lah, mühimmat, askeri araç, gereç, teçhizat vermiş;
Yunanistan’dan gönderdiği subay, astsubay ve kilit personelle RMMO ‘nu eğitip yapılandırmış ve
Kıbrıs’ı fiilen işgal etmişti. Bu şekilde Kıbrıs’ın denetimini eline geçiren Yunanistan, artık, adayı ilhak
etmeye hazırlanıyordu...
Yunan devlet adamları ile Kıbrıs Rum halkı,
Makarios’un çok büyük bir yanlış içinde olduğunu
bildikleri halde yine de onun peşine takılmışlar, Kıbrısı sonu belli olmayan karanlık bir geleceğe götürüyorlardı. Makarios adeta Yunan devlet adamlarının
burnuna tasma takmış onları dilediği gibi oynatıyordu.
Böylece, Yunan siyasi ve askeri liderleri,
Makarios’un kurnazlığına ve şeytani düşüncelerine
alet olmuşlar; uluslar arası diplomasi ve hukukla asla
bağdaşmayan; dünya devletleri indinde Yunanistan’ı
küçük düşürecek bir politika izleyip, Kıbrıs’ı sonu
belli olmayan bir felakete doğru sürüklüyorlardı. Bunun yanı sıra, Akdeniz’de Türk- Yunan dengesinin
Yunanistan lehine bozulmaya başlamış; bu bölgedeki barışı tehdit eden ve tehlikeye sokan bir boyut kazanmıştı.
Yunanistan’nın desteğini arkasına alarak Kıbrıs’ta
Türklere karşı bir soykırım başlatan Makarios, İnsan Hakları Evrensel Beyannemesi’ni çiğneyerek
Allah’ın insanlara bahşettiği en
doğal yaşama
hakkını Türklerin elinde alıyor ve onları acımadan
diri, diri kitle mezarlara gömüyordu. Hiç şüphe yok
ki, Rum-Yunan ikilisinin Kıbrıs’ta yarattıkları bu trajik durum, siyasi bir skandal ve insanlığa karşı işlenmiş en ağır bir soykırım suçu idi. Kıbrıs’ta bu gelişmeler yaşanırken; Makarios ve Yunan devlet adamları Allah’a ve insanlığa karşı bu en ağır suçları işlerken, insan hakları havarisi kesilen ABD, İngiltere
ve Avrupa Birliği (AB) Makarios’a ve onun suç ortağı Yunanistan’a “dur !.” demiyorlar, Türk halkına
reva görülen bunca vahşete seyirci kalıyorlardı. Büyük devletler bu kadarla da kalmıyorlar, Türkiye’nin
uluslar arası antlaşmalardan kaynaklanan haklarına
dayalı olarak Kıbrıs’a yapacağı askeri müdahaleyi
engelliyorlar; ona siyasi baskı, hatta şantaj yapıyorlardı. Türkiye’nin, Londra-Zürih ve Garanti-İttifak
Antlaşmaları ile ada üzerinde elde ettiği hakları unutan bahse konu devletler açıkça Rum-Yunan yanlısı bir tutum takınmışlardı. Batılı Büyük Devletler’in
Kıbrıs’ta Rum-Yunan ikilisinin yarattıkları trajik duruma ve Türkiye’ye karşı oynadıkları oyuna ve Kıbrıs Cumhuriyeti’ni korsanca ele geçirmelerine seyir-
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ci kalmaları Rum-Yunan ikilisini büyük ölçüde cesaretlendiriyor ve adada başlattıkları ENOSİS savaşını
şiddetlendiriyordu.
Görüldüğü üzere, Cumhurbaşkanı Makarios,
Kıbrıs’ta başlattığı ENOSİS savaşı ve Türk halkına karşı uyguladığı etnik arındırma ile 400 yılı aşkın bir zamandan beri adada Rumlarla iyi ilişkiler
içinde,dostça ve huzur içinde bir yaşam süren Türkler ile Rumlar’ın arasına kin, nefret ve düşmanlık tohumları ekmiş; onları birbirlerine düşman ederek silahlı çatışmaya sürüklemiş; Londra-Zürih Antlaşmaları ile adada kurulan huzur ve barış ortamı ile iki
toplum arasındaki güveni tamamen ortadan kaldırmış; 1955 -1959 yılarında iki toplum arasında baş
gösteren ayrışmayı, 1963 -1974 zaman dilimi içerisinde daha da derinleştirmiş; Türk ve Rum toplumlarının birbirlerinden siyasi, sosyal, ekonomik ve fiziki olarak ayrılmalarını kaçınılmaz hale getirmiş; sonunda, adada yaşayan Türk ve Rum toplumları bir
daha bir araya gelemeyecek şekilde siyasi ve coğrafi olarak birbirlerinden tamamen ayrılmışlardır.
Makarios’un Başpiskoposluğa seçildiği günden itibaren izlediği hak, hukuk tanımaz yanlış ve kısır politikası ile sorumsuz hareketlerinin bir sonucu olarak,
Kıbrıs’ta Zürih-Londra Antlaşmaları ile kurulan siyasi düzen ortadan kalkmış, onun yerine iki ayrı bölgede, “de facto” iki ayrı egemen devlet kurulmuştur.
Bunlardan biri KKTC Devleti ve diğeri GKRY dir.
Kıbrıs Rumları’nın, 1963 -1974 döneminde silah
zoru ile gasp ettikleri Kıbrıs Cumhuriyeti unvanını
ve devlet yönetimini Kıbrıs Türkleri’nin adadaki varlıklarını ortadan kaldırmak için kullanmaları sonucu,
Kıbrıs Türkleri “hymatlos”, yani vatansız konumuna
düşmüşlerdi. Bu nedenle Kıbrıs Türk halkının kendi devletini kurması, adadaki varlığını devam ettirmesi açısından yaşamsal haktı ve ayni zamanda çok
büyük bir önem taşıyordu. Kıbrıs Türk halkının kurduğu egemen KKTC Devleti’nin meşruiyeti işte bu
hakta ve on beş yıl boyunca (1955 -1959;1963 -1974)
Rum-Yunan ikilisinin silahlı saldırılarına karşı yılmadan ve kahramanca verdikleri özgürlük ve var
oluş mücadelesinde saklıdır.
Bugün, artık Kıbrıs’ta, ne Türkler’in Rumlara, ne
de Rumlar’ın Türklere güveni kalmıştır. Aralarında aşılması imkânsız gibi görünen bu güven bunalımı devam ederken; adada hala Rum-Yunan ikilisi
ENOSİS savaşını sürdürürken; Türk ve Rum toplumları arasında ortak amaç birliği, ortak hedef ve ortak bir gelecek yaratma düşüncesi yokken, iki toplu-

mu birleştirme ve onlara “Birleşik Kıbrıs” çözümünü dayatma çabaları nafile bir gayrettir. Eğer, kişi,
kurum veya kuruluşlar, bir kaynak, zaman ve emek
harcar da bir sonuca varamıyorsa faaliyet tuzağı içine girerler. Bu noktadan hareketle denilebilir ki, Kıbrıs sorununa çözüm arayışları, halihazırda, bir faaliyet tuzağı içine girmiştir., Adada bir asırdan daha
fazla bir zamandan beri yaşanmış olaylar ve bugünkü mevcut gerçekler dikkate alınmadan Kıbrıs sorununa çözüm bulmak mümkün değildir.. Geçmişi
unutun, birbirinizden nefret etmeyin demek kolaydır. Amma, Rumlar’ın on beş sene (1955 -1959;1960
-1974) Türklere yaptıkları mezalimi, soykırımı, yıkımı unutmak o kadar kolay mıdır? Birbirinizden nefret etmeyin. yeniden bir araya gelerek Kıbrısı birleştirin ve “Birleşik Kıbrıs’ta” dostça, kardeşçe yaşayın” sözleri; Rumlar’ın, Kıbrıs’ta Türkleri yeniden
öldürmelerini istemekle eş anlam taşımaz mı? Kıbrıs
Türkü bunu anlayamayacak kadar saf mıdır?
Bugün Rum-Yunan ikilisi, Makarios’un çarpık zihniyetine ve yüz yılların gerisinde kalmış modası geçmiş Megali İdea ideolojisine takılmışlar; Kıbrıs’ta
hala EOSİS’i gerçekleştirmek için başlattıkları savaşı devam ettiriyorlar. Söylediklerim bir varsayım değil, geçeğin ta kendisidir.
Kıbrıs’ta Türk halkına silah zoru ile boyun eğdiremeyeceğini anlayan Rum-Yunan ikilisi başlangıçta adada silahlı güce dayalı olarak sürdürdükleri ENOSİS savaşının yöntem ve stratejisinde köklü bir değişiklik yapmış; adayı Yunanistan’a ilhak
etmek için Türkiye’yi siyasi manevralarla ve Batılı Büyük Devletler’i kullanarak baskı altına almaya; ona şantaj yapmaya ve entrika çevirmeye; Kıbrıs Türkleri’ni ekonomik ambargolarla; yıkıcı propagandalarla ve psikolojik harekatla çökertmeye ağırlık
vermişlerdir. Böylece, Kıbrıs’taki ENOSİS savaşını
uzun bir zamana yayarak kazanmayı planlamaktadırlar. Rum-Yunan ikilisi, Kıbrıs’ta, bir taraftan Türkiye
ile Kıbrıs Türk halkına karşı “Düşük Şiddette Çatışma” (DŞÇ) (5) harekâtını sürdürürken, bir taraftan da,
bahse konu harekâtın bir sonuca ulaşabilmesini sağlamak üzere ihtiyaç duyduğu zamanı kazanmaya çalışmakta ve toplumlar arası müzakereleri bir vasıta
olarak kullanmaktadır.
Türkiye ile Kıbrıs Türkleri, Rum-Yunan ikilisinin,
Batılı Büyük Devletler’in desteğinde, Kıbrıs’ta ustalıkla sürdürdükleri DŞÇ harekâtını hafife almamalı;
onlara karşı birlik ve beraberlik içinde, örgütlü ve etkili bir şekilde var oluş mücadelelerini yılmadan ve

yorulmadan sürdürmelidirler. Hiç şüphe yok ki bu
mücadelenin nihai hedefi, Kıbrıs Türkleri’nin adada insanca, hür ve özgür olarak, güven içinde, huzur
ve refah dolu korkusuz bir yaşam sürmelerini sağlamak; şehitler vererek kurulan KKTC Devleti’ni yaşatıp, dünyaya tanıtmaktır.
Unutmayalım ki, Yunanlılar egemen bir devlet olarak tarih sahnesine çıktıkları günden beri (1829 -1830)
bir gücü, diğer bir güce karşı oynamakta mahirdirler.
Şimdi, AB’ni Türkiye’ye ve Kıbrıs Türkleri’ne karşı oynayarak Kıbrıs’ta emellerine ulaşmayı hedeflemektedirler.
Sonuç:
Yaşamak, insanoğluna ve bütün canlılara Allah tarafından bahşedilmiş en doğal ve en değerli bir haktır. Üç semavi dine ait olan kutsal kitaplar Tevrat, İncil ve Kuran, üçü de “çalmayı, yalan söylemeyi, öldürmeyi” en büyük günah saymışlar ve inananlarına
bu gibi davranışlarda bulunmayı kesinlikle yasaklamışlardı.
Başpiskopos Makarios, her şeyden önce bir din
adamı olarak, dindaşlarına İncili öğreteceğine; ayrım yapmadan insanlara doğru yolu göstereceğine ve
Allah’a hizmet edeceğine, henüz daha Başpiskopos
olduğu gün, Kıbrıs’ta yaşayan Türkleri ortadan kaldırıp, adayı Yunanistan’a ilhak edeceğine dair yemin
etmişti. Daha sonra, Yunanistan ile birlikte EOKA
yeraltı teşkilatını kurarak Kıbrıs Türkleri’ne karşı silahlı taarruzlar başlatmış ve masum insanları öldürmeye başlamıştı. Her şeyden önce Makarios’un bu
hareketi Hıristiyanlığa ve insanlığa yapılmış en büyük ihanetti.
Cumhurbaşkanı Makarios, Kıbrıs Türk halkının
eşit siyasi haklarına ve ortaklığına dayalı olarak kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti’ni, 21Aralık1963 te gasp
etmiş ve adada yaşayan Türkleri etnik arındırmaya
tabi tutması üzerine Türk ve Rum toplumları birbirlerinden siyasi, ekonomik, sosyal ve coğrafi olarak ayrılmışlar; adada, kendi egemen devletlerini kurmuşlardır.
Görüldüğü üzere, bugün karşımızda kangren olmuş
bir vaziyette duran Kıbrıs sorunu, Makarios’un, devletin başı olarak,1960 da kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti
Devleti’ni, idare edememesinden, anılan devleti kuran Türk ve Rum toplumlarını barış içinde, bir arada
yaşatmayı becerememesinden; uluslar arası hukuku
ve hukuk ahlakını hiçe sayarak planlı ve kasıtlı olarak iki toplumu birbirlerine düşman edip bir iç harbe
Birlik, Sayı : 209 • Temmuz-Ağustos-Eylül 2015
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sürüklemesinden; Yunanistan’nın, Makarios ile işbirliği yaparak adayı kaba kuvvetle topraklarına katmak
ve yayılmacılığını Doğu Akdeniz’e taşımak istemesi sonucu ortaya çıkmıştır. Bu nedenle, bugüne kadar
Kıbrıs’ta Türk ve Rum toplumlarının yaşadıkları bütün acıların, dökülen kanların, katledilen Türkler’in
yegâne ve yegâne sorumlusu Kıbrıs’ı felakete sürükleyen Makarios ile Yunanistan’dır.
Makarios’un liderliğinde, Rumlar’ın Kıbrıs
Türkleri’ne karşı giriştikleri soykırım; Türk köylerinde ve kasabalardaki Türk bölgelerinde yarattıkları vahşet tarihe kara bir leke olarak geçecektir. Kıbrıs Türk halkı, Rum-Yunan ikilisinin kendilerine reva
gördükleri katliamı ve on beş yıl yaptıkları mezalimi asla unutmayacak; onları hiçbir zaman affetmeyecektir. Hiç kimse böyle bir davranışı Türkler’den
beklememelidir.
Hiç bir sebep, Kıbrıs’ta, Rumlar’ın, Türkler’e karşı giriştikleri katliamı haklı gösteremez. Makarios,
Kıbrıs’ta işlediği cinayetlerini ve on beş yıl boyunca
(1955 -1959;1963 -1974) Türkler’e yaptığı kötülükleri hiç bir mazeretin arkasına saklayamaz ve Türklere yaptığı fenalıklarını haklı gösterecek bir gerekçe
ortaya koyamaz.
Özetle, Makarios ve o dönemin Yunan devlet
adamları insanlığa karşı işlenebilecek en büyük suçu,
“soykırım suçunu” işlemişlerdir. Bu nedenle, hepsi
de birer harp suçlusu olup, uluslar arası mahkemelerde yargılanmaları gerekmektedir.
Yunanlılar ile Kıbrıs Rumları bir eşkıya ile bir
halk kahramanı arasında ayrım yapmazlar. Onun için
Rum-Yunan ikilisi Makarios’u, (E.) Yarbay George Grivas’ı ( daha sonra (E) Korgeneral), insan kasabı ile maruf Nikos Samson’u, EOKA’nın üst düzey yöneticilerinden Polikarpos Yorgacis’, Glafkos
Klerides’i, Tasos Papadobulos’u kahraman sayarlar.
Halbuki onlar Kıbrıs’ta Türklere karşı girişilen soykırımın birinci dereceden sorumluları olup; en büyük
insanlık suçunu işlemiş birer katildirler.
Bu nedenle, Makarios’u büyük bir devlet adamı,
bir kahraman olarak görmek ve göstermek Kıbrıs’ta
yaşananları ve tarihi inkâr etmek olur. Makarios, insanlıktan nasibini almamış, devlet adamlığı niteliklerinden tamamen yoksun; Türkiye, İngiltere ve Kıbrıs Türkleri’ne ihanet etmiş; kurnaz, sahtekâr, yalancı, kalleş, riyakâr, Türk düşmanı, eli kanlı bir katil;
haydutlar çetesinin reisinden başka biri olamaz.
Kıbrıs Türk halkı, Kıbrıs’ta, on beş yıl boyunca, Rumlar’ın silahlı saldırılarına karşı savaşmış ve
onların boyunduruğu altına girmeyerek kendi ege-
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men devletlerini kurmuştur. Canlarını vererek ve
kanlarını akıtarak kurdukları KKTC Devleti, Kıbrıs Türkleri’nin en değerli ortak varlığı ve adadaki varlıklarının devamının yegâne güvencesidir. Bugün, KKTC Devlet’i, halen, Kıbrıs üzerinde karanlık emeller besleyen güçlerin yıkıcı propagandasının;
sinsi, örtülü, yıkıcı, bölücü faaliyetlerinin tehdidi altındadır. Söz konusu güçler tarafından satın alınmış,
kendini bilmez bazı kişiler, kurumlar ve kuruluşlar,
Kıbrıs Türkü’nü adada yaşananların sorumlusu olarak gösterme gafletine düşmüşlerdir. Hiç şüphe yok
ki bu hareket Kıbrıs Türkü’ne ve onun şanlı tarihine
yapılmış en büyük hakarettir..
Kıbrıs Türk halkı, birlik beraberlik içinde ve örgütlü bir biçimde, iç ve dış düşmanlarına karşı, planlı olarak özgürlük ve var oluş mücadelesini, en etkili bir şekilde sürdürmek; KKTC Devleti’ni koruyup, yaşatmak ve dünyaya tanıtmakla yükümlüdür.
Bu, onların en başta gelen ve en öncelikli vatan vazifesidir.
Dip Notları:
(1)
Cyprus Problem: Why No Solution; 1997; Public Relations Department Of The TRNC Ministry Of Foreign Affairs And Defence Nicosia. P:8
(2)
EOKA: Kıbrıs’ta Yunanistan’nın ENOSİS’i gerçekleştirmek amacı ile kurduğu yasa dışı bir yeraltı örgütüdür.
Rumca, “Ellenikos Organismos Kybriagon Agoniston”
kelimelerinin baş harflerinin bir araya gelmesi ile oluşan
bir kısaltma olup, “Kıbrıs Rum Milli Mücadele Teşkilatı”
anlamına gelir.
(3)
Pandora: İnsanlara Tanrı Zeus tarafından gönderilen
güzel kadın
Pandora’nın Kutusu: Pandora’ya Tanrı Zeus tarafından
verilen, içi her türlü kötülükle dolu bir kutu. Padora, kendisine verilen bu kutuyu açtığında bütün kötülükler dünyaya dağılmış ve kutuda sadece ümit kalmış diye rivayet
edilir.
(4)
Akritas Planı: Politik, ekonomik ve askeri eylemlerle Kıbrıs’ta Türkleri imhayı ve silah zoru ile Kıbrıs
Cumhuriyeti’ni ele geçirmeyi öngören; Rum-Yunan ikilisinin elbirliği ile hazırladığı bir ihanet planıdır.
(5)
Düşük Şiddette Çatışma (DŞÇ): Bir ülkenin güvenliğini ve refahını tehdit eden politik ve ekonomik vasıtalar ile
şiddeti bir araç olarak kullanarak parlamenter demokratik düzeni ortadan kaldırmaya veya işlemez hale getirmeye
yönelik faaliyetlerin tamamına denir. (The British Police
And Terrorism, FEC Gregorm Ünivercity Of Southamton)

* Em. Tümgeneral
TESUD Yıldız Şb.Üyesi

TUĞAMİRAL CEM AZİZ ÇAKMAK’IN
ARDINDAN…

Atilla KEZEK*

-163 Vatansever askerin topluca tutuklandığı kara
Cuma 11 Şubat 2011’i ,
-Tutuklu iken 37 askerin üniformalarının alındığı
Ağustos 2012 Yüksek Askeri Şura kararlarını,
-Diri diri betona gömüldükleri 21 Eylül 2011 Silivri Mahkemesi kararlarını,
-Oy birliği ile alınan 9 Ekim 2013 Yargıtay kararlaKısa bir yolculuktur yaşam,
Başlangıçtan sona uzanan.
Onu anlamlı kılan,
Ve bitmeyecek sanılan zaman,
Eriyip gider,
Farkında bile olmadan.
Demişti Cem Aziz ÇAKMAK “Hücremin Lumbuzundan” isimli şiir kitabının ilk şiiri olan “Yaşam”
da.
1963 yılında donanma kenti Gölcük’te doğmuştu.
Şiirde ifade ettiği kısa yolculuğa çok şeyler sığdırmıştı.
1983 yılında Deniz Harp Okulu’ndan mezun olup
hayatını adadığı Cumhuriyet Donanması ile tanışmıştı. Parlak bir meslek yaşamı olmuştu donanmanın göz bebeği harp filosunun fırkateynlerinde. NATO’nun Akdeniz Daimi Görev Kuvveti
(STANAVFORMED)’nde görev yapmıştı.
Malezya’da Askeri Ataşelik yapmıştı. 2008 yılında
Tuğamiral olmuş, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Eğitim Daire Başkanlığı ve Güney Görev Grup
Komutanlığı yapmıştı. Ancak o dönemde her başarının bir ödülü vardı. Tuğamiral Cem Aziz ÇAKMAK

rını, sığdırmıştı kısa yolculuğuna.
Hücresinin lumbuzundan “İhanet ve Esaret “ isimli şiirinde;
Bu tertipi bilmeye gerekmez meziyet,
Bütün çıplaklığı ile ortadadır ihanet,
Özünde var olan kin ve nefret,
Hedef alınan gözümüzün nuru cumhuriyet,
Kör eden koltuğa ve makama ibadet.
Mısralarıyla açıklıyordu Tuğamiral Cem Aziz
ÇAKMAK olanları.
Neydi suçu Cem Aziz ÇAKMAK’ın. Cevabı Mustafa MUTLU’nun “Önsöz”ünden;
“Tek suçu satışa boyun eğmeyecek oluşu onun
hangi satışa mı?
Eh onu da siz bulun bir zahmet”
Ömrünü ülkesine adayan vatanseverleri komplo
davalarla hapse atan vatan haini firari savcıları şimdi
kaçtıkları ülkelerden getirmeye çalışanlar acaba Cem
Aziz ÇAKMAK’ı geri getirebilecekler mi? Hayır.
Ama şunu iyi bilsinler ki Cem, vatan haini savcıları, hakimleri, yargısız infaz yapanları ve korkudan
sessiz kalanları diğer tarafta bekleyecek ve oradaki
mahkeme adil olacaktır.
Sevgili arkadaşım

Tuğamiral Cem Aziz ÇAK-

önce Hasdal bilahare Silivri zindanları ile ödüllen-

MAK son seyrinde sana sakin denizler, geride bı-

dirildi.

raktığın sevenlerine sabırlar dilerim.

O kısacık yaşama daha neler sığdırmamıştı ki Cem
Aziz ÇAKMAK.

Em. Koramiral
TESUD Çankaya Şube Üyesi
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İZMİR’İN DAĞLARINDA ÇİÇEKLER AÇAR
Ş. Osman ARAS*

9 Eylül 1922 Cumartesi günü akşama doğru,
1’inci Ordunun Belkahve’deki gözetleme yerinde
bir hareketlilik vardı. Çünkü, Türkiye Millet Meclisi (TBMM) Ordularının Başkomutanı Mareşal Gazi
Mustafa Kemal Paşa, Genelkurmay Başkanı Mareşal Fevzi Paşa ve de Garp Cephesi Komutanı İsmet
Paşa üstü açık otomobilleriyle Kasaba (Turgutlu) yönünden Belkahve’ye varmak üzereydiler. Başkomutanı (*) ve beraberindekileri, 1’inci Ordu Komutanı
Nurettin Paşa karşıladı…Paşalar, hiç gecikmeksizin,
dürbünlerin başına geçtiler.
İlk baktıkları yer Kadifekale oldu. Şükürler olsun, Kadifekale’deki Yunan bayrağı indirilmiş; AyYıldızlı Şanlı Bayrağımız orada onurla dalgalanıyordu. Ardından Körfez’i, Körfez’deki düşman gemilerini, Karşıyaka’yı ve diğer her yeri dikkatle incelediler. 26 Ağustos Cumartesi sabahı başlayıp, 15 günden
beri aralıksız devam eden genel karşı-taarruz nihayet stratejik hedefine ulaşmış bulunuyordu. 15 Mayıs 1919’da Yunanlıların eline geçen, Aydın Vilayetinin merkez sancağı güzel İzmir’imiz işgalden kurtarılmıştı. Herkes yorgun, fakat çok mutluydu.
Başkomutan, İsmet Paşa’ya dönerek;
“Biliyor musun ? Sanki bir rüya görmüş gibiyim”
dedi.
İsmet Paşa;
“Haklısınız. Bu kadar mucize, ancak bir rüyada yaşanabilir” diyerek yanıtladı.
Başkomutan ve Paşalar İzmir’e 10 Eylül sabahı
girecekti. O nedenle, geceyi geçirmek üzere Nif’e
(şimdiki adıyla Kemalpaşa’ya) geri döndüler.
İZMİR’E İLK GİRENLER
Panik halinde kaçan düşmanı en ileride, Fahrettin
(Altay) Paşa’nın komutasındaki, 5’inci Süvari Kolordusu kovalıyordu. Düşman hem kaçıyor, hem de
önüne ne gelirse yakıp yıkıyordu. 5 Eylül’de Salihli, 8 Eylül’de Manisa kurtarıldı. 5’inci Süvari Kolordusu 9 Eylül sabahı iki gruba ayrıldı. Kolordu Karargahı ve 14’ üncü Süvari Tümeni batı istikametinde
ilerleyerek, Menemen’i işgalden kurtardıktan sonra,
Saat:16.30 sıralarında Karşıyaka İskelesi’ne ulaştı.
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1 ve 2’nci Süvari Tümenleri ise, güney istikametinde ilerleyerek, Sabuncubeli’ni aşıp İzmir’e vardılar. 1’inci Süvari Tümeni Bornova’dan, 2’nci Süvari Tümeni Mersinli’den İzmir’e girerek, karşılaştıkları düşman artıklarını etkisiz hale getirdiler. İzmirliler
bu iğrenç işgalin bir gün sona ereceğini ümit ederek
yaşıyordu. Yunanlılar işgalin ilk günlerinde, şehirdeki Türk Bayraklarını toplatmıştı. Ancak, gelinlik
genç kızlarımız gece/gündüz demeden gizlice çalıştılar. Çeyiz yerine, kurtuluş günü için Bayrak hazırladılar. Yunanlılar ve onların işbirlikçisi yerli Rumlar
panik halinde kaçarlarken, İzmir bir anda gelincik
tarlasına dönüşüverdi...Çünkü, her yer Ay-Yıldızlı
Şanlı Bayrağımızla donatılmıştı.
Yüzbaşı Şerafettin Bey’in komuta ettiği birlik
Kordon’da ilerlerken binalardan üzerlerine ateş açılıp, bir de, el bombası atıldı. Şerafettin Bey yaralanan atını değiştirdi. Boynundaki yarayı da çok acele sardırarak, hiç gecikmeksizin ilerleyişini sürdürdü.
Saat:10.30 sıralarında birliklerimiz Konak Meydanına ulaşmıştı. Yüzbaşı Zeki Bey Sarıkışla’ya, Yüzbaşı Şerafettin Bey Vilayet Konağına Bayrağımızı çektiler. Kahramanlığı takdirle karşılanan Yüzbaşı Şerafettin’e Buhara Cumhuriyetinden gönderilen
“Üçüncü Kılıç” (**) armağan edilecek; 1934 yılında
kendisine, ATATÜRK tarafından İZMİR Soyadı verilecektir…9 Eylül günü, Kadifekale’deki Yunan Bayrağını indirmek 5’inci Kafkas Tümenine nasip oldu.
Asteğmen Besim, 5’inci Kolordunun Süvari Tümenlerinden önce, bir hamlede Kadifekale’ye yetişerek,
Bayrağımızı kalenin burcuna çekti.
TÜRK’ÜN ATEŞLE İMTİHANI
İstiklal Savaşımızın Onbaşısı Halide Edip Hanım ile Başkomutanlık Karargahından bazı Subaylar, 9 Eylül akşamı Saat:20.00 sıralarında at sırtında
Salihli’den yola çıkarak, sabaha karşı Saat: 04.00’te
Nif’e (Kemalpaşa’ya) vardılar. Gazi Paşa’nın ünlü
Ali Çavuşu, Halide Hanıma acele bir yer temin etti.
Sabah 08.00’de, Paşalarla birlikte kahvaltı için hazır olmasını tembihleyip, gitti. Halide Onbaşı, içinden geçip geldiği ateş cehennemini düşünürken, dalıp gitti. Evet, 30 Ağustos’tan sonra yaşananlar, tam
anlamıyla; “TÜRK’ÜN ATEŞLE İMTİHANI” idi.

30 Ağustos 1922 günü “BAŞKUMANDAN MEYDAN MUHAREBESİNDE” General Trikupis’in komutasındaki beş Yunan Tümeni, Dumlupınar kuzeyinde çembere alınıp imha edilmişti. Peki, çembere girmeden Banaz-Uşak istikametinde kaçan, General Franko’nun komuta ettiği iki Tümenden fazla
(25-30 bin kişilik) eşkiya sürüsünün vahşetine ne demeliydi? Günümüzde sık sık adı geçen Savaş Suçluları Mahkemesi, asıl o zaman kurulmuş olmalıydı.
Franko’nun sorumluluğundaki savaş artıkları, en
son 16 Eylül 1922 günü Çeşme’den gemiye binerek,
defolup gittiler. Arkalarında korkunç bir felaket ve
de bir enkaz bırakarak…Yaşanan felaketin dehşetini anlatabilmek için, Halide Edip (Adıvar) Hanım’ın
“TÜRK’ÜN ATEŞLE İMTİHANI” adlı kitabından
bazı rakamlar verelim: Yunanlılar Salihli’yi ateşe
vermişler, 8.000 evden ancak 250-300 kadarı ayakta
kalabilmişti. Kasaba’da (Turgutlu) 12.000 evden geriye kalan yoktu. Manisa’daki 18.000 evden kurtarılabilenler ise, 500 civarında idi.
Bakar mısınız? Bizim bazı Bakanlarımızın “uzo”
içip, “sirtaki” oynadığı 1999 yılında Yunan Parlamentosu bir yasa kabul ederek; hiç utanıp arlanmaksızın 14 Eylül 1922 tarihini “Küçük Asya (ANADOLU) Soykırım Günü” ilan etmiştir. Oysa, o gün güzel
İzmir’imiz, Ermeni Mahallesinde başlatılan, cehennem misali bir yangınla kavruluyordu… Batılı emperyalistlerin, dokuzuncu Haçlı Ordusu olarak, Türklüğü ve Müslümanlığı yok etmek için Anadolu’ya
saldırttığı “Megalı İdeacı” Yunan siyasetinde hiç insaf ve vicdan olmadığı, alınan bu kararla bir kez daha
kanıtlanmıştır. Bize gelince; böylesine sessiz ve tepkisiz kaldığımız sürece, aleyhimizde daha nice kararların alınması kaçınılmazdır.
KİM UYGAR , KİM BARBAR?
Onbaşı Halide Edip Hanım, Ali Çavuşun tembihlediği gibi, 10 Eylül sabahı, Saat:8.00’de Paşaların kahvaltı sofrasındaydı. Gazi Paşa;” Bugün İzmir’e gireceğiz” dedi. Halide Onbaşı ayrı gitmek istediyse de
kabul ettiremedi. Kuşluk vakti, zeytin dallarıyla süslenmiş beş otomobille İzmir’e hareket edildi. Şimdiki Tepecik Semtini Basmane’ye bağlayan (Yeşildere üzerindeki) Kemer köprüsünden geçildikten sonra, Kapılar’da bir Süvari Alayı onları karşıladı. Süvarilerimizin kılıçları güneşte parıldıyor, atlarımızın
nal sesleri kulakları çınlatıyordu. Anafartalar yoluyla, Kemeraltı çarşısından geçerek, Konak Meydanın-

daki Hükümet Konağına geldiklerinde; Gazi Paşa’yı
yoğun bir karşılama ve diplomasi trafiği bekliyordu.
Başkomutan ikindi vaktine kadar Hükümet Konağındaki çalışmalarını sürdürdükten sonra,
İzmir’lilerin armağanı olan, çiçeklerle bezenmiş
bir otomobille Karşıyaka’ya hareket etti. O gece,
Yalı’daki İplikçizade Köşkünde kalacaktı.(***) Yunan
Kralı Kostantin de, İzmir’e geldiğinde, bu Köşkte kalmıştı. Şimdilerde, Karşıyaka Nikah Dairesinin
tam karşısında, 380 No.lu Çağlayan Apartmanının
inşa edildiği yerdeki Köşke geldiklerinde, kadınlıerkekli mahşeri bir kalabalık onları bekliyordu. Bütün herkes, sevinçten gözyaşları döküyordu. Ancak,
köşkün girişine bir de Yunan Bayrağı serilmişti.
Gazi Paşa kaşlarını çattı. Bayrağın oraya niçin serildiğini sordu. Arz ettiler… Yunan Kralı 1’inci Kostantin, 12 Haziran 1921 günü İzmir’e geldiğinde,
aynı yere serilen Türk Bayrağını çiğneyerek, Köşke girmişti. “Paşam, ne olur siz de Yunan Bayrağını çiğneyerek, öcümüzü alın” dediler. Başkomutan
Gazi Mustafa Kemal Paşa, Bayrağımızın Kral tarafından çiğnenmesine çok üzülmüş ve öfkelenmişti. “Sizi anlıyorum ama, Bayrak bir milletin şeref
timsalidir. Kral Bayrağımızı çiğnemekle hata etmiş.
Ben bu hatayı tekrarlamam” dedi. Yunan Bayrağını
yerden kaldırtarak, İplikçizade Köşküne girdi.
Dip notları :
Günümüzdeki “Başkomutan” deyimi yerine, İstiklal Savaşımızda “Başkumandan” deyimi kullanılmakta
idi. Bu bağlamda; 30 AĞUSTOS 1922 günü kazandığımız muharebeye,Garp Cephesi K. İsmet Paşa’nın önerisiyle “Başkumandan Meydan Muharebesi” adı verilmiştir.
(*)

Üçüncü Kılıç: 1921 yılında kazandığımız Sakarya
Zaferi, sadece Anadolu’da değil, bütün Türk Dünyasında büyük bir sevinçle karşılanmıştı. Zaferimizi kutlamak
için, Ortaasya’daki Buhara Cumhuriyetinden çok değerli taşlarla süslenmiş üç kılıç gönderildi. Gazi Paşa bu kılıçlardan birini kendisi kuşandı. Diğerini, Garp Cephesi
Komutanı İsmet Paşaya armağan etti. ÜÇÜNCÜ KILIÇ
ise, İzmir’in kurtuluşunda en çok yararlık gösteren, Yzb.
Şerafettin’e verilmiştir.
(**)

İplikçizadeler bu köşkü Alatini adındaki bir
Levanten’den satın aldıkları için, bazı kaynaklarda adı
“Alatini Köşkü” olarak geçmektedir.
(***)

*Em. Kur. Alb.
Tarihçi Yazar
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BİR SUBAYIN KIBRIS ANILARI
Ahmet Şerafettin YAMANER*

K.T.K.A. ‘DA KURMAY ALBAY
EŞREF BİTLİS’LE ANIM
Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alayında Kur. Alb. Mustafa KATIRCIOĞLU’nun Alay Komutanlığından sonra Alay Komutanımız Kur. Alb. Eşref BİTLİK olmuştur.

KAHRAMANLIK ÖRNEĞİ
Kıbrıs Barış Harekatında bir Türk Tankının Beşparmak Dağları’nın zirvesine kadar tırmanıp orada
kaldığından bahsedilir. Bu bir hikaye değildir. Gerçektir.
Dünya savaş tarihinin ibret dolu bir tablosudur. Bu
tankı buraya çıkaran, Onbaşı Gürler ERDAĞ, Er Abdulkadir KURT, Er Recep DOĞANYİĞİT’tir.
Birliğin Komutanı, tankın sürücüsü kahraman askere;
Evladım bu tankı buraya nasıl çıkardın? diye sorunca,
Asker;Komutanım, o anda gözlerimin önünde engelsiz düz bir yol göründü. Rumlar kaçıyordu. Ateş
aderek buraya kadar çıktım.
Komutan Mehmetçiğe emreder;
Tankı indir.
Er cevap verir;

Grammer School ( Dil Koleji)
Komutanı Ahmet YAMANER

Ben Yunan Alayının Lefkoşe tarafındaki Grammer
School ( Dil Koleji) Komutanıyım. 01 Ocak 1975’te
gece saat tam 00.00’da 75 metre karşımızdaki Rum
ve Yunan mevzilerinden benim takımımın işgal ettiği
mevzilere yoğun bir ateş başladı. (Yılbaşı gecesi) ben
de o akşam yani yılbaşı gecesi hem birliğimin başında bulunuyorum hem de nöbetçi subayıyım.
Gece yanımda bir baktım rahmetli Orgeneral Eşref
BİTLİS Komutanım benim yanımda duruyor. Elinde küçük bir yılbaşı hediyesi, sırtımı sıvazladı, unutamam.
Alay Komutanımız Kurbay Albay Eşref BİTLİS’le
daha çok anılarım vardır.
***
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O yolu görmeden nasıl indireyim komutanım.
Tank hala o dağın zirvesinde durmaktadır. Bu bir
destandır. Dilden dile, gönülden gönüle ulaştırılacak
destandır.
Selam olsun bu destanı yazanlara,
Selam olsun bu destanı yazarken can verenlere.
***

ÇAVUŞ NECMİ ALAYBEYOĞLU
İLE ANILARIM
Çavuş Necmi ALAYBEYOĞLU Adapazarlı’dır.
K.T.K.A. da Havan Takımı Çavuşudur. İri yarıdır.
185 Cm. boyunda futbol oynar. Ben de futbol takımı
kaptanı idim. Hareket esnasında her yer ateş altında,
top mermimiz kalmadı, cephanedeyiz. Geri bölgeye
paraşütlerle mermi sandıkları atılıyor. Mermileri al-

maya gittiğimizde Yunana ve Rum Havan mermileri ateşi altında kalıyoruz. Çoğu ateşlerden dolayı yerinde patlıyor.
Çavuş Necmi ALAYBEYOĞLU Havan aracı ile
geliyor. “Komutanım bir sandık mermimizi getirdim.” Deyince sevinçle sandığın başındaki iplerden
tuttuğumuzda Necmi sandığın diğer ipini birden bırakıyor. “Ne oldu oğlum” dediğimde Necmi boynundan vurulmuştu.
Necmi’yi top jeepine koyup ilk yardım yerine götürürken Çavuş Necmi şehit oluyor.Üzerimiz
Necmi’nin kanıyla boyanıyor, üzerimizi sildiğimizde Temmuzun sıcağı tüfekler elimizde, bombalar belimizde sizler düşünün.
1980 yılında Yüzbaşı olarak İzmit Kandıra’ya atanıyorum. Adapazarı’nda Vagon Fabrikası civarında evlerini buluyorum. Tek katlı kapının önünde hanımlar
oturuyor. Şehit Çavuş Necmi ALAYBEYOĞLU’nu
sorduğumda annesi burada deniyor. Çavuş Necmi
ALAYBEYOĞLU ile futbol takımında çektirdiğimiz, bende de aynı olan resmini gösteriyor. Birbirimize hiçbir şey anlatamıyoruz.
***

ŞEHİT ONBAŞI ALİ ÖZDEMİR
Onbaşı Ali ÖZDEMİR yanıma 17 Temmuz 1974
günü geldi. Bana endişelerini bildirdi. Ben de kendisine durumu anlattım. “Hiç merak etmeyin Alayda
25 Subay, 650 Askeriz ama bunlar bizimle muharebe edemezler, çünkü arkamızda büyük güçlü bir Türkiye ve Ordumuz var, zafer kesinlikle bizim olacak.”
Ve Onbaşı Ali ÖZDEMİR’i rahatlattım.
Onbaşı Ali görev yerine gitti. Ali’nin görev yeri
düşmanın en sağlam mevzilerine rastlıyordu. O takım iki gün muharebede çok şehit verdi. Takımın
morali bozuktu. Takımın başka bir takımla değiştirilmesi düşünüldü. Şehit olmayıp gelen askerler moralleri bozuk vaziyette toplanmışlardı. Başlarında çok
iyi hatırladığım Astsubay Zülfikar DİZİKARA bulunuyordu.

Zülfikar Başçavuş’um “Ali ÖZDEMİR’i bana bir
gönder” dedim. Astsubay DİZİKARA takıma dönerek
Ali ÖZDEMİR” diye bağırdı. Askerlerin
başları birden öne eğildi. Ali şehit olmuştu. Bu anı
unutmak mümkün değildi.
Onbaşı Ali ÖZDEMİR evli idi, 2 yaşında bir kızı
dokuz aylık bir oğlu vardı. Eşi, anne babası ve çocukları Lefkoşa Şehitliğindeki babalarını imkansızlıklar
nedeni ile görememişlerdi.
2002 yılında Bolu’da Kahraman Komando Tugayımızın başında Tuğgeneral Muzaffer ÇARPAN Paşa
bulunuyordu. Bir gün yemekte kendisine durumu anlattım. Tuğgeneral Muzaffer ÇARPAN Kara Kuvvetleri Komutanlığı ile Kıbrıs Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı arasındaki görüşmelerden sonra aileyi gezi
programı dahilinde Kıbrıs’ta ağırladılar.
Güvenlik Kuvvetleri Komutanı o tarihte Tuğgeneral Galip MENDİ idi. Bu duyarlılığı gösteren değerli
komutanlarımıza ben emekli bir subay olarak teşekkürlerimi iletiyorum.
Onbaşı Ali ÖZDEMİR’in babası harekat sonunda
bana telefon etti. Ben telefonlara bakamadım, defalarca aradı. Benden haber bekliyordu. Sonunda telefonu açtım. Ben şehidin babasına bir şey demeden
“Ahmet bey ben sizi anlıyorum, herhalde oğlum şehit oldu. Allah rahmet eylesin. Vatanımız sağ olsun”
demiştir.
Şehit Onbaşı Ali ÖZDEMİR’in eşi ve çocukları ile
irtibatımız devam etmektedir.
Türk ana ve babaları bu kutsal göreve şair M.Emin
YURDAKUL’un; YA GAZİ OL YA ŞEHİT şiiri ile
katılırlar;
“Git evladım, yıllarca ben oğulsuz kalayım,
Şu yaralı bağrıma kara taşlar çalayım,
Haydi oğlum haydi git ya gazi ol ya şehit.”

*Em. P. Kd. Bnb.
Kıbrıs Gazisi
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TESUD GENEL MERKEZ
ETKİNLİKLERİ
26-30 Ağustos Zafer Haftası Faaliyetleri;

TESUD Basın Yayın
Başkanlığı

Değerli meslektaşlarımız,
26 Ağustos 2015 Çarşamba sabahı Afyon Çakırözü
köyünden Kocatepe’ye yapılan Zafer Yürüyüşü’ne iştirak ettik.
Yürüyüşe diğer illerden gelen arkadaşlarımız ile buluştuktan sonra 00.03’te başladık.
Tempolu bir yürüyüşle 04.30’da Kocatepe’ye vardık.
Yürüyüş esnasında marşlar söyledik, Büyük Zafer’in
önderi Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Vatanı, Türk
Ordusu ve Şehitlerimiz ile ilgili sloganlar atarak Afyon Ovasını çınlattık.
Mustafa Kemal ATATÜRK’ün Kocatepe’ye çıktığı 14 km’lik yolu, duygu yüklü bir ortamda, hafif ayazda
birbirimize destek olarak aştık.
Kocatepe’de askerlerimiz bizi çorba, ekmek ve üzüm hoşafı ile karşıladı.
İçimiz ısındı, kendimizi daha iyi hissetmeye başlamıştık.
Kocatepe adeta bir bayram yeri gibiydi. İçi vatan sevgisi dolu binlerce insanla kucaklaştık, Büyük Zaferi
kutladık, o zaman ve şimdi bu kutsal Vatan uğruna can veren şehitlerimizi minnet ve şükranla andık.
05.30’da BAŞKOMUTAN’ın İZİNDE KOCATEPE’den İZMİR’e isimli toplam 14 gün sürecek Zafer
Yürüyüşü’ne katılacak arkadaşlarımızı alkışlarla uğurladık.
2016’da tekrar buluşmak dileğiyle 06.00’da aracımıza binerek Kocatepe’den ayrıldık.
Yorgun ama gururluyduk. Yürüyüşümüze grup olarak katılan Vardiya Bizde - Ankara’ya, Eğirdir Komando Asteğmenler Derneği (EKOMAD)’ne ve diğer katılımcılara teşekkürlerimizi sunuyoruz.
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Zafer Tırmanışı;
Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD), Mustafa Kemal
ATATÜRK’ün önderliğinde kazanılan Büyük
Zafer’in 93. yılında; zaferi kutlamak, şehitlerimizi anmak ve Mehmetçiklerimize destek
olmak amacıyla Batı
Karadeniz’in en yüksek dağına “Zafer Tırmanışı” gerçekleştirmiştir.
TESUD Doğa Sporları Topluluğu (TESUDDOST) tarafından organize edilen ve 30 Ağustos sabahı 08.00’da başlayarak 17.00’da sona
eren Zafer Tırmanışı’na dokuz arkadaşımız katılmıştır.
Ilgaz Dağı Küçük Hacet (2546 m) zirvesine yapılan tırmanış esnasında ve zirvede, bağımsız ve çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’nin Zaferi kutlanmış, zaferi kazananlar saygı ve minnetle hatırlanmış, iki Güneydoğu Şehitimizin resimleri taşınarak, dün olduğu gibi bugün de kutsal vatan topraklarını savunan Mehmetçiklerimiz şükranla anılmışlardır.
Tırmanış grubuna liderlik yapan Sayın Mustafa ASLANKURT’a ve katılan tüm arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz.

Kıbrıs Türk Barış Harekâtı’nın
41. Yıl Dönümü

20 Temmuz 1974 yılında Rumların Kıbrıs Türk’ü
üzerindeki insanlık dışı uygulamalarına son vermek
ve adaya barış götürmek üzere başlatılan harekatın
yıl dönümünde Anıtkabir ve Ulus Meydanında tören
icra edilmiştir.
Türkiye Muharip Gaziler Derneği tarafından düzenlenen törene ; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Büyükelçiliği, Ankara Garnizonunda bulunan Askeri
Personel ile Türkiye Emekli Subaylar Derneği, Kıbrıs Türk Kültür Derneği ve Türk Mukavemet Teşkilatı Derneği tarafından katılım sağlamış olup, Ulus
Atatürk Anıtı’na çelenk konulmuştur.

Kıbrıs Türk Barış Harekâtı’nın 41. Yıl Dönümü
nedeniyle Türkiye Emekli Subaylar Derneği ve Kıbrıs Türk Kültür Derneği’nin birlikte düzenledikleri
“KIBRIS TÜRK BARIŞ HAREKÂTI’NIN SİYASAL,
STRATEJİK SONUÇLARI VE KIBRIS UYUŞMAZLIĞINA ETKİLERİ” Konulu Panelde Kıbrıs Türk
Kültür Derneği Başkanı Dr. Ahmet Zeki BULUNÇ,
TESUD Genel Başkanı Em. Hv. Korg. Erdoğan KARAKUŞ, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel
Başkanı Em. Alb. Şükrü TANDOĞAN ve Kıbrıs Gazisi Em. Yb. Atilla ÇİLİNGİR tarafından sunumlar
gerçekleştirilmiştir.
Panelde ayrıca, KKTC’nin bugünü ve geleceği ile
ilgili değerlendirmeler yapılmıştır.
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TESUD Genel Merkezi’nde Çalıştay Ön Toplantısı Yapılmıştır.
Türkiye Bilimsel Kültürel ve Stratejik Araştırmalar
Merkezi (TÜBİKAM), Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD) ve Gazi Üniversitesi arasında “SURİYE VE MÜLTECİLER” konusunda yapılacak olan çalıştayın esaslarını oluşturacak olan bilimsel çalışmalar kapsamında; 23 Temmuz 2015 Perşembe günü saat
14.00’da TESUD Genel Merkezi’nde, Askeri Strateji
Uzmanları ile akademisyen ve yetkililerin katıldığı çalıştay ön toplantısı gerçekleştirilmiştir.
Bu kapsamda; Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Sibel KÜÇÜK tarafından
“Türkiye’de Suriyeli Mülteci Sorunu” konulu sunum yapılmıştır.

14-19 Eylül 2015 Gaziler Gaziler Haftası Etkinlikleri

14-19 Eylül 2015 Gaziler Gaziler Haftası nedeniyle, Türkiye Muharip Gaziler Derneği, Türkiye Emekli
Astsubaylar Derneği ve Türkiye Emekli Subaylar Derneği olarak GATA ve TSK Rehabilitasyon Merkezi ve
Gazi Uyum Evinde tedavi gören gazilerimiz ziyaret edilmiştir.
Ayrıca, anılan dernekler ile birlikte Cebeci Askeri Şehitliği, Devlet Mezarlığı ve Karşıyaka Mezarlığında
bulunan edebiyete intikal etmiş devlet büyükleri ve gazilerimizin mezarları ziyaret edilmiştir.

“Teröre Hayır, Kardeşliğe Evet” yürüyüşüne katılım gerçekleşmiştir.
17 Eylül 2015 Perşembe Günü Saat:16.30’da sivil toplum örgütleri tarafından düzenlenmiş olan ve Sıhhiye Meydanında başlayıp, Ulus Birinci Meclise kadar devam eden “Teröre Hayır,Kardeşliğe Evet” yürüyüşüne yaklaşık bir milyon vatandaşımızla birlikte Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD )’de katılmıştır .
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TESUD ŞUBE ETKİNLİKLERİ
TESUD ERZURUM TEMSİLCİLİĞİ

TESUD Basın Yayın
Başkanlığı

TESUD Erzurum Temsilcisi Em. Topçu Albay Sabri Topdağı, temsilci yardımcısı Em.Tnk. Albay Avcı,
Em. Hv. Bnb. Muktedun Fırat ve Em. Kd. Bçvş. Selçuk Somunsu, Tedarik Bölge Başkanı İkmal Albay
Haşim Efe’ye iadei ziyarette bulundu.

TESUD İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI
TESUD RASİMPAŞA ŞUBESİ

TESUD Rasimpaşa Şubesi ve TESUD Kadıköy Şubesi 30 Ağustos Zafer Haftası nedeniyle Kadıköy
Atatürk Anıtına çelenk koyma törenine katılmışlardır.

Şehit Ailelerine Ziyaret

19 Eylül 2015 günü Taksim ‘de yapılan törene TESUD İstanbul İl Başkanlığı olarak iştirak edildi. Vali
Yardımcısı, Garnizon Komutanı ve Belediye Başkan
Yardımcısının iştiraki ile tören icra edildi.
Törende Gazi Dernek Üyeleri, Harp Malülü Gazi,
Şehit Dul ve Yetimler Derneği Başkanları,TESUD İl
Başkanlığı, TEMAD İl Başkanlığı ,Kıbrıs Başkonsolosluğu .Kıbrıs Türk Kültür Derneği Başkanlığı olarak büyük bir katılım vardı.

TESUD ŞİŞLİ ŞUBESİ

TESUD Rasimpaşa Şubesi tarafından her yıl bayramlarda ve yıl başlarında şehit ailelerini ziyaret
ederek gönüllerini almak ve unutulmadıklarını göstermek için ziyaretler düzenlenmektedir.
22 Eylül 2015 günü de şehit aileleri ziyaret edilmiştir.

TESUD Şişli Şubesi tarafından 18-27 Eylül 2015
tarihinde TESUD Kıbrıs Misafirhanesine 15 kişiyle
gezi düzenlenmiştir.
Ayrıca 27 Haziran -7 Temmuz 2015 tarihleri arasında 30 Kişiyle, 10 gece 11 Gün süren VOLGA
VOLGA BEYAZ GECELER (ST.Petersburg -Moskova) gezisi düzenlenmiştir.
Birlik, Sayı : 209 • Temmuz-Ağustos-Eylül 2015
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TESUD MARMARİS ŞUBESİ

TESUD KARŞIYAKA ŞUBESİ

30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesinin 93’üncü Yıldönümünde, 30 Ağustos 2015 saat 09.00’da
Marmaris Atatürk Anıtına çelenk sunumu ile
saygı duruşunda bulunulmuştur.
TESUD Karşıyaka Şubesi tarafından 18 Eylül
2015 tarihinde Ege Ordu Komutanlığı’na bayram ziyaretinde bulunulmuştur.

BURSA ASKERİ LİSESİNİN BAŞARISI

KALENDER ORDUEVİ’NDEN DUYURU
“Bir milletin yaşlı vatandaşlarına ve emeklilerine karşı tutumu;
o milletin yaşama kudretinin en önemli kıstasıdır. Geçmişte çok
güçlüyken, tüm gücüyle çalışmış olanlara karşı minnet hissi duymayan bir milletin, geleceğe güvenle bakmağa hakkı yoktur.”
M. Kemal Atatürk
Siz Değerli Emekli Komutanlarımızı Kalender Orduevi’nde
ağırlamaktan onur duyarız.
M. Güngör SEVGİLİ
Per. Alb.
Orduevi Müdürü
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ATATÜRK DESTANI
Mustafa’m,
Kemal’im,
Mustafa Kemal’im.
En büyük Harbiyelim,
Bakışında şimşekler çakan,
Benim genç zabitim,
Erkân-ı harbim.
Çanakkale’deki inancım,
Askerine ölmeyi emreden,
Anafartalar kahramanım.
Kolordu, Ordu Komutanım,
Yıldırım Orduları Komutanım.
Dokuzuncu Ordu Müfettişim,
Samsun’dan doğan güneşim,
Amasya’da yakılan ateşim,
Erzurum’da başlayan direnişim.
Sivas’ta Temsil Heyeti Reisim,
Orada birleşti Anadolu ve Rumeli
Müdafaa-i Hukuk Cemiyetim.
Ankara’da açıldı Meclisim,
Sendin benim ilk Meclis Reisim.
Yurdumu işgal edince düşmanlar,
Bizi sırtımızdan vurmuştu,
İçimizdeki hainler ve isyanlar.
Teslim olmuştu hasta adam,
Elden çıkmak üzereydi vatan,
Sen önüne düştün milletin,
Seninle ümitlendi milletim,
Seninle başladı İstiklal Harbim.
Kuruldu düzenli ordum,
Kurtulacaktı mutlak yurdum,
Yırtılacaktı Sevr denilen zulüm,
Kurtulacaktı onurum
Ve de kırılan gururum.
İstanbul, İnebolu, Kastamonu,
Zafere inananlar ve kağnılarla,
Yayan yapıldak yüründü,
Taa Ankara’ya İstiklal Yolu.
Yaşlı, genç, erkek, kadın,
Kuvvam, efem, kızanım.
Kara Fatmam, Şerife Bacım,
Donmuş bebem, kırık kağnım,
Değişmeliydi bu kara yazgım.
Birinci ve ikinci İnönü’m,
Ya istiklal, ya ölüm!
Buydu kurtuluş formülüm.

Yedi düvel acımasızdı,
Yunan onun maşasıydı,
Sen olmalıydın Başkomutan,
Zira aleyhimizeydi zaman.
Meclis sana devretti yetkisini,
Millet sana teslim etti kaderini,
Sen kendin yazdın satır satır,
Milli Yükümlülük Yasalarını,
Yardıma çağırdın tüm halkını.
Gönderdi herkes varını yoğunu,
Haykırdı sana bütün Anadolu!
“Sen emret Başkomutanım,
Ben seninle her şeye varım!”
Arkasındaydı bu yüce millet,
Senin dehanın ve kararlılığının.
Anlayamayanlara anlattın,
“Hattı müdafa yoktur,
Sathı müdafa vardır.
O satıh bütün vatandır.”
Kısa sürede yazdığın,
Şanlı destan Sakarya’dır.
Durdurulmuştu emperyalizm,
Sen oldun benim,
Sakarya’da değişen kaderim.
Viyana’dan beri ilk kez,
Dönmüştü makûs talihim.
Sendin artık Mareşalim, Gazim,
Sendin Halâskâr Gazim,
Gazi Hazretlerim,
Gazi Mustafa Kemal’im.
Büyük taarruzla şahlanan,
O yüce ruhtu bedenine sığmayan.
Kocatepe, Metristepe, Çiğiltepe,
Mehmet’im, zabitim can vere vere,
Kanla sulandı istisnasız her tepe.
Dumlupınar’da verdiğin o emri,
Bu millet aylarca bekledi.
“Ordular ilk hedefiniz,
Akdeniz’dir. İleri!”
Bir devirdi önüne kattığın,
Düveli Muazzamaydı,
Anadolu’dan söküp attığın,
Tarihe altın bir sayfaydı açtığın.
Yenilmişti emperyalizm,
Taçlanmıştı senin İzmir’de
Dünyaya ilan ettiğin zaferin.

İlker KOÇAK*

Lozan ülkemin tescilidir,
Diplomaside de kazandığın,
Bir başka büyük zaferindir.
Emperyalizmin masada,
Belki de tek yenilgisidir.
Sendin artık benim;
Cumhuriyetimin banisi,
Sendin ilk Reisi Cumhurum,
En büyük devrimcim,
Başöğretmenim,
Barışım, medeniyetim,
Aydınlık geleceğim,
Ulu önderim.
Sendin,
Tam bağımsızlığa inanan,
Milletinin gücüne dayanan,
Kendi fabrikalarımızı kurup,
Bozkırda cennet yaratan,
Ülkemi yoktan var eden,
Tarihte örneği olmayıp,
Milletine hesap veren.
Sendin,
Türk olmaktan onur duyan,
Tebaa olmaktan çıkarıp,
Türklüğümüzü hatırlatan,
Yaptığın birçok devrimle,
Sendin bize çağ atlatan.
Sendin,
Düşmanlarının bile,
Sayıp takdir ettiği,
Dünyanın gıpta ettiği,
Yüzyıla damgasını vuran,
Korkusuz, yiğit mi yiğit,
Sıra dışı bir insan ve
Adam gibi bir adam.
Sendin,
Dünyaya ışık saçan,
En büyük hümanist,
Çağının çok ilerisinde,
Tanrı’nın bir lütfu olup,
Ne mutlu ki bana,
Milletime kısmet olan,
Kalbimizde yaşayan,
Ölümsüz insan,
Ata’m,
Atatürk’üm,
Yüce Atatürk’üm,
En büyük Türk’üm,
Mustafa Kemal Atatürk’üm.
* Em. Top. Kd. Alb.
TESUD Antalya Şube Üyesi
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GAZİLERİMİZİN HER TÜRLÜ İHTİYAÇLARI KARŞILANIYOR !
TSK Reh. ve Bkm. Mrk. Bşk.lığı

Vatanın bölünmez bütünlüğü uğruna canlarını ortaya koyan ve çeşitli uzuvlarını kaybeden “Kahraman
Gazilerimizin” ihtiyacı olan tıbbi malzemelerin karşılanmasının sağlanması ve onların yaşam koşullarının iyileştirilmesi, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve dolayısıyla TSK Rehabilitasyon ve Bakım Merkez Başkanlığının öncelikli görevleri arasında bulunmaktadır.

Bu kapsamda, yıllardır yürütülen çeşitli faaliyetlere ilave olarak Genelkurmay II’nci Başkanı Org.
Sayın Yaşar GÜLER tarafından “Gazilerden ihtiyacı olan, ancak mevcut mevzuattaki çeşitli güçlükler
nedeniyle alınamayan ‘akülü tekerlekli sandalye’ ve
‘akıllı klozet’ in tedarik edilerek gazilerimize verilmesi” emredilmiştir.
Bu çerçevede yapılan çalışmada; ihtiyacı olduğu
belirlenen gazilerimiz için ilk aşamada Türk Silahlı Kuvvetleri Elele Vakfı kanalıyla 16 adet ‘’ akülüözellikli tekerlekli sandalye’’ temin edilerek ihtiyacı
olanlara 21 Nisan 2015’de teslim edilmiştir.

kım Merkezi Başkanlığı’nda yapılan mini törenle ihtiyaç sahibi gazilerimize verilmiştir.
Ayrıca, 10 adet akıllı klozetten bir kısmı aynı ay
içerisinde ihtiyacı olan gazilerimizin evlerine gidilerek, moral ekibimiz tarafından ilgili yerlere monte
edilmiş, bir kısmı ise, hastanede kalan gazilerimizin
kullandığı odaların ilgili bölümlerine monte edilerek
kullanıma sunulmuştur.
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin gazilerimizi, sadece özel günlerde ve bayramlarda değil hiçbir zaman
yalnız bırakmaması ve onların her türlü ihtiyaçlarını
karşılaması, bu hizmeti alan gazi ve ailelerini oldukça mutlu etmiştir. Gösterilen yakın ve sıcak ilgi ile
kendilerini Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bir ferdi olarak gören Gazilerimiz, bu tür hizmetlerin sunulmasından dolayı Türk Silahlı Kuvvetleri’ne minnet ve
şükranlarını bildirmişlerdir.

Gazilerimiz; hak ettikleri ilgi, saygı ve sevginin sadece Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından değil, bağrından çıktıkları Türk Milleti ve devletin ilgili olan diğer kurumları tarafından da gösterilmesini beklediklerini ifade ederek verilen yapılan hizmetlerle ilgili
teşekkürlerini sunmuşlardır.
***

Ayrıca, ikinci aşama olarak Milli Savunma Bakanlığı vasıtasıyla 5 adet ‘’nitelikli akülü tekerlekli sandalye’’ ile 10 adet son teknoloji ürünü ‘’akıllı klozet’’
temin edilmiştir.
Milli Savunma Bakanlığınca hibe işlemleri tamamlanan 5 adet “nitelikli akülü tekerlekli sandalye” 15
Haziran 2015 tarihinde, TSK Rehabilitasyon ve Ba-
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“YAKIN TARİHİMİZİN YAŞAYAN CANLI
TANIKLARI GAZİLERİMİZ”
Bize kendiniz hakkında bilgi verir misiniz?
Ben Em. P. Er. Mustafa AMAÇ, 19.11.1992 yılında Suruç /Şanlıurfa’da doğdum. İlk ve ortaokulu
Suruç’ta okudum. Çeşitli nedenlerle eğitim hayatıma
devam edemedim ve ortaöğretim mezunuyum. Ailem
çiftçilikle geçiniyordu. 9 yaşındayken aileme yardım

amacıyla pamuk toplamaya giderdim. Daha
sonra Şanlıurfa’da fazla
iş imkânı olmadığı için
Gaziantep’e taşındık. 15
yaşında aileme maddi
destek sağlamak amacıyla Gaziantep Şeker Fabrikasında işçi olarak çalışmaya başladım. 5 yıl çeşitli
sektörlerde (şeker, matbaa ve tekstil) çalıştıktan sonra askerlik çağım geldiği için askerlik görevimi yapmak üzere askerlik şubesinden çağrıldım.
Nasıl gazi olduğunuzu kısaca anlatır mısınız?
Gaziantep Şehitkâmil askerlik şubesinden J.Er olarak Serinyol / Hatay askeri birliğine acemi asker olarak vatani görevimi yapmak için gönderildim. 75 gün
acemi askerliğimi yaptıktan sonra usta birliği olarak
Şırnak / Uludere / Şenova / Sokuna tepe üst bölgesinde Piyade Er olarak görevlendirildim. 01.11.2012 yılında üst bölgesinde operasyon sırasında bölücü terör örgütü mensuplarının döşediği mayına basma sonucunda yaralandım. Mayına bastığım esnada büyük
patlama sonucu havaya sıçradım ve yere düştüm. İlk
olarak ayağıma baktım, sol ayağımın kanlar içinde
olduğunu gördüm. Yanımdaki arkadaşımın da gözüne şarapnel parçasının saplanması nedeniyle gözü kanıyordu. O sırada yanıma, bölük komutanı geldi. Yanımda sürekli bana destek oldu ve helikopter istedi.
Tedavi süreciniz hakkında bilgi verir misiniz?
Helikoptere bindirildikten sonra bayıldım, uyandığımda olayın üzerinden 3 gün geçtiğini, olay sonrasında önce Şırnak Askeri Hastanesi götürüldüğümü, ilk müdahaleden sonra GATA Askeri Hastanesi
Yoğun Bakım Servisi’ne tedavi için ambulans helikopter ile gönderildiğimi öğrendim. Yanımda sürekli
bana destek olan bölükten görevli gönderilen bir başçavuş vardı ve benimle yaklaşık 1,5 ay kadar kaldı.
Tedavim boyunca yardımcı oldu. GATA Askeri Hastanesi Yoğun Bakım Servisi’nde 5 gün kaldıktan sonra Plastik Cerrahi Kliniği Yoğun Bakım Servisi’ne
geçtim ve yaklaşık 3 ay tedavim devam etti. Bu tedavilerim esnasında sol ayağımın bilekten aşağısının
kesildiğini ve üst bölgesinde de kırık olduğunu öğrendim. Ayrıca bacağımda demirler olduğunu görünce endişelendim. Toplam 6 ay ortopedi kliniğinde tedavi gördükten sonra fizik tedavi görmem ve protez
yaptırmam gerektiği belirtilerek TSK Rehabilitasyon
ve Bakım Merkezinin varlığından bahsedildi. Böylece TSK Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi’ne geldim.

TSK Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi Ampute Rehabilitasyon Kliniği’ne Eylül 2013 tarihinde
ilk kez yatış yaptım. Yatış yaptığım esnada çift kanedyen ile yürüyebiliyordum, bacağımda kırık vardı ve refakatçiye ihtiyaç duyuyordum. Tedavim yaklaşık bir yıl sürdü. Bu süreçte hava değişimlerine gidip, geldim. Tedavilerim sonucunda ‘‘TSK’da Görev
Yapamaz’’ kararı aldım. Fizik tedavim halen devam
etmekte olup, protezim yapıldı ve kırık bacağım kaynadı.
Tıbbi tedavilerimin yanında hem psikolojik sıkıntılarımın giderilmesi, hem de sosyal hayata uyum sağlayabilmem için sosyal hizmet uzmanı ve psikologdan destek aldım ve her istediğim zaman yanlarına
gidebiliyor olmak bana moral ve destek verdi. Hastane sürecinde tedavide kullanılacak tıbbi malzemelerin alımı, ödemesi vb. konular, emeklilik öncesinde
ve sonrasında verilen haklar ve bunların kullanılması konusunda sosyal hizmet uzmanlarının büyük yardım ve desteğini gördüm.
Merkezimizde sizi etkileyen şeylere örnek verir
misiniz?
TSK’nın güzide kurumlarından biri olan TSK Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi’nde bizim için düzenlenen faaliyetler unutulmadığımızı göstermekte ve sıkıntılarımızdan uzaklaşarak moral bulmamızı sağlamaktadır.
Sporu özellikle de futbolu çok sevdiğim için bir
malul gazi arkadaşımla ampute futbol takımının maçını izlemeye gittiğimde takımın koçu ile tanıştım.
Onun yönlendirmesiyle ampute futbol ile ilgilendim.
Şimdi lisans işlemlerim sürüyor. Bacağımdaki sıkıntı nedeniyle bir süre ara vermiş olsam da ampute futbol aracılığıyla spor yapabiliyor olmak, sosyal hayata adaptasyonum açısından bana olumlu katkıları olmuştur.
Bu kapsamda bu imkânları bize sunan TSK Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi’ne ve Spor Kulübü’nü
kuran, çeşitli branşlarda yapılmasını sağlamaya çalışan ve gelişmesini destekleyen tüm emeği geçenlere
teşekkürler…
Son olarak ne söylemek istersiniz?
Tedavi sürecinde desteklerini hiç eksik etmeyen,
beni hiç yalnız bırakmayan; başta ailem olmak üzere,
görev yaptığım birliğimdeki arkadaşlarım ve komutanlarıma, hastanede tanıştığım diğer gazi arkadaşlarıma ve TSK Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi‘nde
görevli tüm personele çok teşekkür ederim.
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SİGORTA GÜNDEMİ
Değerli Üyeler;
Bu köşede bundan
böyle sizlere, sigorta sektöründeki güncel konularda bilgilendirmeler yaparak
önemli hususlara
dikkatinizi çekmeyi ve güncel konular hakkında doğru
bilgileri ulaştırmayı
Bekir DEVELİOĞLU
Biz Bize Sigorta Ara. Hiz. Ltd. Şti. hedefliyoruz. Ayrıca
Genel Müdür / Yön. Kurul Bşk. sigorta ile ilgili her
Em. Top. Yb. (KHO 1985)
konudaki sorularınız
0532 262 41 32 / 0505 597 06 40 için bize telefon veya
mail yoluyla ulaşabilirsiniz. Ayrıca TSK personeli /emeklileri ve diğer TESUD üyeleri için özel indirimli olarak düzenleyeceğimiz
poliçelerinizle ilgili olarak, 24 saat esasına göre yardım
ve desteğinizde olacağız. Acentesi olduğumuz 7 ayrı sigorta şirketi yanında, ihtiyaç halinde diğer sigorta şirketlerinden de çözüm üretebilecek, sizlerden birisi olarak güven duyabileceğiniz sigorta danışmanınız olmak arzusundayız. Bu arada hali hazırda sigortacılık yapan eski meslektaşlarımızla, sigortacılık mesleğine ilgi duyan emeklilerimiz ya da evlatlarımıza yardım, destek ve işbirliği için
hazır olduğumuzu da belirtmek isterim.

TRAFİK KAZALARINDA BEDENİ ZARARLARDA SİGORTA ŞİRKETLERİNDEN TAZMİNAT NASIL ALINMALIDIR?
Trafik kazaları sonucunda yaşamını yitirenlerin varislerine ya da sakat kalanlara sigorta şirketleri Trafik Sigortası kapsamında maddi tazminat ödemekle
yükümlüdür. Yaya vatandaşa motorlu bir aracın çarpıp kaçtığı durumlarda kişinin tüm hastane masrafları
SGK tarafından karşılanmaktadır. Bu kişi vefat ettiğinde ise varislerine Güvence Hesabı tarafından tazminat ödemesi yapılmaktadır.
Olaya karışan motorlu aracın belli olduğu durumlarda ise özetle, vefat veya sakat kalma durumunda
ilgili sigorta şirketlerinin hasar birimlerine dilekçe ve
ilgili hasar evrakları ile başvurmanız yeterlidir. Sigorta Şirketleri bu tazminatları ödemek zorunda olduklarını ve geciken her ödemenin katlanarak bilançolarına yansıyacağını, açılabilecek davaların aleyhlerine sonuçlanacağını çok iyi bilmektedirler.

Ancak son yıllarda bu süreçlerin takibini yaparak,
mağdurlar üzerinden sömürüye dayalı kazanç elde
eden “sigorta danışmanlığı” adı altında faaliyet gösteren meslek grupları oluştu. Bu aracılar mağdurlara
çeşitli yollarla ulaşıp vekâletlerini alarak yüksek komisyonlarla aracılık yapmaktadırlar. Ayrıca geciken
her ödeme, komisyonlarındaki artış anlamına geldiğinden de olabildiğince ödemeyi geciktirmek işlerine gelmektedir. Yani mağdur ya da varislerin çok basit olarak yapabileceği başvuruyu, vekâletle yapmalarının karşılığında, gerçek hak sahiplerinin haklarından yarıya yakınını kendi kazançlarına dönüştürmektedirler. Lütfen benzer durumlarda olanları uyararak bu tuzaklara düşmelerine engel olunuz. Her türlü hasarınızda, profesyonel acentenizin yönlendirmeleri doğrultusunda hasar süreçlerinizin yürütülmesini tercih ediniz.
KONUT SİGORTALARIYLA İLGİLİ OLARAK;
Konut Sigortalarının sadece bir telefonla ve beyanınız üzerine düzenlenebildiğini, (0312 473 21 56)
-Yangın, hırsızlık, terör, kötü niyetli hareket, sel,
dahili su vb. pek çok riske kaşı teminat verdiğini,
-Mücevher, takı, silah, antika eşya, kıymetli tablo,
nakit paralarınızın da sigortalanabildiğini,
-Konutunuzdaki elektrik ve sıhhi tesisat arızaları
ile çilingir, kırılan camların değiştirilmesi ve konut
mini onarım hizmetlerinden 365 gün 24 saat esasına
göre ücretsiz olarak yararlanabildiğinizi,
-Konut Sigortalarının yıllık primlerinin sanıldığı
kadar çok olmadığını BİLİYOR MUYDUNUZ?
KONUT SİGORTASINI Acenteliğimizden yaptıracak TESUD Üyeleri / TSK Personeli ve Emeklilerine, çok özel indirimler yapmaya söz veriyoruz. Ayrıntılı bilgi ve poliçe talepleriniz için Acenteliğimizi
ve eski silah arkadaşınız olarak beni mobil telefonlarım dâhil her zaman arayabilirsiniz. Size özel indirimlerimiz için, BİRLİK Dergisi referansıyla aradığınızı lütfen iletiniz. Unutmayınız ki sizler bizim için
“özel ve önceliklisiniz”.
Ve son olarak “BİZE GÜVENEBİLİRSİNİZ”…
Tam 10 yıldır bizden güvenlerini esirgemeyen tüm
sigortalılarımız gibi….

DİŞ HEKİMLİĞİ
CERRAHİSİ VE DENTAL İMPLANT
Son elli yılda tıp alanında hızla gelişen tedavi
seçenekleri ve ameliyat
çeşitliliklerinden en çok
yararlanan tıp dallarından biriside diş hekimliği olmuştur. Özellikle diş
hekimliğinde çene cerrahisi branşının tıpta uzmanlık eğitimi dallarından birisi hâline gelmesi, diş hekimliği ile ilgili operasyonların hem yasal hemde daha geniş boyutlarda yapılabilir olmasını sağlamıştır. Eski yıllarda diş hekimleri cerrahi anlamda sadece diş çekim
cerrahisi yapan hekimler iken günümüzde,ağız ,diş,
çene ,eklem,dişeti, kist, tümör, implant ve buna bağlı
bir çok cerrahi işlemi hem lokal hemde genel anestezi ortamında yapılabilir hale gelmişlerdir.
Ancak tüm bu cerrahi çeşitlilik içinde özellikle
1960 yıllarda bir ortopedi doktoru olan Brenamark
tarafından temelleri atılan ve yıllar içinde inanılmaz
gelişim gösteren dental implant ön plana çıkmaktadır. Çok eski ilkel çağlarda bile insanlar, çivi, odun,
taş parçalarını diş şekillerine getirip çenelerine yerleştirip fonksiyon kazanmaya çalışmışlar, ancak tüm
bunlar modern dental implantlar keşfedilinceye kadar son derece ilkel çabalar olarak kalmıştır. Şu bir
gerçektirki, dental implant diş hekimliğinin en büyük
keşiflerinden biridir.

5 milyona yakın dental uygulama yapılmakta ve insanların implant hakkındaki bilgileri arttıkça ve maddi olarak refahları arttıkça bu oran hızla artmaktadır.
Dental implantlar çene kemiği içine cerrahi bir işlemle çoğu kez lokal anestezi altında çok kısa bir işlemle yerleştirilmektedirler. İşlem esnasında ağrı olmamakta ve işlem sonrası birkaç gün hafif şişlik ve
sızlama sonrası doku iyileşmekte ve yaklaşık üç aylık süre sonunda da üzerine diş kısmı yapılabilmektedir.
Dental implantlar, size
bu uygulamayı yapacak
cerrah, uygun cerrahi ortam ve idela implant markası
ile beraber harika sonuçlar doğurmaktadır ve insanların dişsiz kalmalarını kesin olarak tedavi etmektedir.

İmplant, herkez için uygun olmayabilir. Bazı sistemik hastalıklar,iyileşme bozuklukları, kemik ve
doku yetersizliği durumları engel teşkil edebilmektedir. Kemik yetersizliği en büyük engellerden biridir. Ancak bunuda hastanın ağız içinden veya kalça
bölgesinden alınacak bir miktar kemik ile tedavi edebilmekteyiz.Tedavi seçenekleri tek diş eksikliği olan
hastalardan hiç dişi olmayan hastalara kadar geniş bir
yelpazede olan implantların ehil ellerde ve kliniklerde yapılması geri dönülemez tedavi sonuçlarının ortaya çıkmasını engelleyecektir.
Sağlıklı günler ve dişler dilerim...
Can Engin DURMAZ
Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Uzmanı

İmplant bir organ veya organel eksikliğini tamamlamak üzere dokuya yerleştirilen biyouyumlu materyallerdir. Dental implant ise diş eksikliklerinde kullanılan ve çene kemiğine yerleştirilen titanyum esaslı
metallere verilen isimdir.Günümüzde yıllık dünyada

Özel Çankaya Hikmet BOZYEL Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği
Tel: (0312) 442 20 57-58
www.canengindurmaz.com
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ULUSAL KURTULUŞ SAVAŞI’NI TETİKLEYEN VE
ATEŞLEYEN İZMİR’İN İŞGALİ VE TÜRK
DİRENİŞİNİN DOĞUŞU

“ İzmir her yönden Türk memleketidir, Anadolu’nun
ayrılmaz bir parçasıdır. Yunanlılar İzmir’de hiç bir tarihi
ve ırki hakka sahip değillerdir”
Mustafa Kemal Paşa
17 ocak 1921
İZMİR TARİHİ VE ATATÜRK’ÜN
İZMİRLE İLGİSİ

Asil ve Soylu Türk İzmirliler
Atatürk 11 Ekim 1925 tarihinde İzmir Belediye balkonundan halka hitap etmiş ve bu konuşmada
şunları söylemiştir:
“İzmir’i birinci ve ikinci ziyaretim çok gamlı ve
kasvetli zamanlarda olmuştur. İzmir’i ilk gördüğüm
gün, okulu terk ederek sürgüne gönderildiğim gündür. Bu güzel memlekette, sürgün yerime giderken
birkaç saat geçirmiştim. O zaman bu güzel rıhtımı
baştanbaşa bize can düşmanımız olan yabancı bir ırkın mensuplarıyla doldu görmüştüm. Bende tepkileri oluşturan bu insanların, bu memleketin gerçek evlatlarından daha mutlu, daha müreffeh, daha zengin
oluşu mu beni rahatsız eden? O zaman karar vermiştim ki; İzmir, gerçek, asil ve soylu Türk İzmirlilerden gitmişti.”
İZMİR’İN İŞGALİNDEN ÖNCE TÜRK DİRENİŞİ
NASIL BAŞLADI VE GELİŞTİ

İzmirli gençler direniş amacıyla 14 Mayıs 1919 gecesi bir okulda toplandılar. Padişaha, Belediye Başkanı Hacı Hasan’a, Vali Kambur İzzet’e ve Kolordu
komutanı Ali İzzet Paşa’ya inat, “red” ilkesini ortaya attılar. Ve Anadolu’da ilk direniş, “Reddi ilhak”
Ege’den güzel İzmir’den işte o gece doğdu. “Reddi İlhak” ilk Türk direnişinin ilk kıvılcımıydı. Tohumuydu.
İzmirli gençler son bir kez daha temsilcilerini Vali
Kambur İzzet’e gönderdiler. Ama Vali, gençleri oya-
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layarak geri gönderdi. Ardından gençler Kolordu Komutanı Ali Nadir Paşa’ya giderek, “ Paşa ne yapmak gerekirse söyleyin yapalım. Bizi
eli kolu bağlı düşmana teslim mi edeceksiniz? dediler.”
Ali MARALCAN*
Ve kendilerine silah verilmesi için Paşa’yı sıkıştırdılar. Paşa cevap vermedi. Silah da vermedi. Üstelik karargâhtaki silah deposunda İzmir’liler yağma etmesin diye cephane nöbetçilerini artırdı.
Bunun üzerine gençler çaresiz oradan ayrıldılar. Üzgün halde tekrar arkadaşlarının yanına dönerek “ Ey bedbaht Türk” başlıklı bir bildiri hazırladılar ve İzmirlilere dağıttılar. Bu bildiri Haydar Rüştü tarafından da Anadolu gazetesinde yayımlandı.İzmirliler Maşatlıkta özgürlük ateşini yaktılar. Ege kıyılarına çıkarma yapıldığını gören İzmir’liler herkesi Maşatlık’a çağırdı. O gece tam 40.000 kişi geldi.
Maşatlık’taki (Bahri Baba Parkı ) bu kıvılcım, bu tohum bu ateş, Anadolu mücadelesinde bir ilkti. İlk direniş, ilk örgüt ve ilk ateşti. Özgürlük şarkılarını acı
bir ezgiyle söylediler sabaha dek. Bu ilk direniş toplantısına; “ Aheng gazetesi başyazarı Şevki, aynı gazetenin sahibi Ali Nazmi, eski İttihat ve Terakki murahhası Mahmut Celal ( Bayar ), Sultani İkinci Müdürü Kemal, İsmail Habip (Sevük) idadi müdürü Ahmet Nail, matematik öğretmeni Nazmi, maiyet memuru Enver ( eski İzmir milletvekili Özgen), Fesçizade Halim, çiftçi Necati, müftü Cevherizade Ahmet
Hamdi, Mevlevi Şeyhi Nuri, Doktor Menekşeli Hüsnü, Şifa Eczanesi sahibi Ferit ( Eczacıbaşı), jandarma
subayı Mümin, Poligon Müdürü Yüzbaşı Faik ( Canat ), Köylü Gazetesi sahibi Rafet ve bir çok kişi katılmıştır.
O gece silahlanarak iç bölgelere çekilme kararı
alındı. Ve ardından İzmir’in minarelerinde sala verildi. Kadınlı erkekli İzmir halkı sabaha kadar ateşler
yakarak limandaki Agamemnon gemilerine karşı işgali protesto ettiklerini gösterdiler. İşte o gece Köprülü Kazım sol eliyle silahı havaya kaldırarak haykırdı.
“Savaşabilen herkes, silahlarıyla dağa çıksın. Savaşalım.”
İzmir’in işgali öncesi 14/15 Mayıs 1919 gecesi,
Yahudi Maşatlığı ( şimdiki Bahri Baba Parkı)’nda
yapılan bu toplantıda düşmana karşı mücadele et-

mek fikri oluşur. Ancak zaman ve zemin müsait olmadığından pek çok vatansever, içerilere doğru çekilmek zorunda kalır. Çünkü Balkan Harbinde Yunan
mezalimini gören ve yaşayan bu kişiler aynı şeylerin yine meydana geleceğini kesin olarak bilmektedirler. Vatan müdafaası amacıyla kurulacak bir cepheye katılmak veya böyle bir cepheyi kurmak niyetiyle İzmir’den ayrılmaları vatanseverliklerinin bir
sonucu idi. Böylece Anadolu’da düşmana karşı milli
bir direnme başlamıştır. Milli Mücadelemizin en etkili direnme gücünü elinde bulunduran Kuvay-ı Milliye, bu düşünce ve inancın esiridir.

İZMİR’İN İŞGALİ VE ULUSAL KURTULUŞ
SAVAŞ’INDA GAZETECİ HASAN TAHSİN’İN
YERİ VE ÖNEMİ

Mustafa Kemal, Samsun’a giderken kara haber tüm
dünyaya yayıldı birden. Anadolu semalarının ufkuna
müthiş bir karanlık çöktü. Ölüm güzel İzmir’e siyah
bir peçe örütüyordu. 15 Mayıs 1919 Günü sabah saat
08:00’de 20’yi aşkın nakliye gemisi ile 12.000 kişilik Yunan askeri kıyıya çıkarma yaptı. Hemen Kadife
kale’ye savaş topları yerleştirdiler. İzmir’in Başpapazı Hrisantos, kıyıya çıkan her Yunan askerini birer birer kutsuyor, tütsüleyip takdis ediyordu özlemle. Öfkenin ocağından bir kin ateşi gibi yanıyordu gözleri.
Ellerinde Yunan bayraklarıyla rıhtıma birikmiş
Rumlar, Helen askerlerini görünce alkış kopardılar
ve Rum kızları sevinçle Efzon askerlerine çiçekler
uzattılar. İzmir florasının en narin çiçekleri serpildi
çılgınca. Fanatik Rumlar, bayramlık elbiseleriyle iskeleye koştular.
İzmir’ in bütün Rumları heyecanlıydı o gün. Yunan askerlerini karşılamak için gelen yerli Rumlar
Kordonboyu’nu doldurdular. Elleri çiçekler ve bayraklarla donatılmış Rum kızlarının üzerlerinde mavi
beyaz elbiseler vardı. Rumlar ellerindeki Yunan bayraklarını sallıyor, çiçekler, alkışlar ve “Zito Venizelos” sesleriyle Yunan askerlerini selamlıyorlardı.
Rıhtımdaki bütün binalar Yunan bayraklarıyla donatıldılar.

Vapurlar ve fabrikalar sürekli düdük çalıyor, başta Aya Fotini kilisesi olmak üzere kiliselerin çanları kulakları yırtıyordu. Bandolar davullarını patlatırcasına Yunan Marşını çaldılar. Metropolit ve rahipler
diz çökmüş, ağlayarak ilahiler söylüyorlardı kıyıda.
Yere eğilip Yunan bayraklarını sevinçle öptüler. Ama
Türkler tedirgin, Türkler kaygılıydı.
Mondros basını İttihatçı haberler ve yabancı hayranlığıyla halkı oyalamaya çalışırken, Hasan Tahsin
İzmir limanında Anadolu’nun ilk mücadelesini başlatıyordu.
Ardından elindeki salibi yukarı kaldırarak Yunan
komutan ve yardımcıları sırayla takdis etti. Ve tekrar
Yunan askerlerine dönerek heyecanla tarihi bir nutuk
çekti. “ Asker evlatlarım! Helen çocukları! Bugün ecdat topraklarını yeniden fethetmekle, İsa’nın en büyük mucizesini göstermiş olacaksınız. Bu uğurda ne
kadar Türk kanı döküp içerseniz o kadar sevaba girmiş olacaksınız. Ben de bir bardak Türk kanı içmekle onlara karşı olan kin ve nefretimi teskin etmiş olacağım. Haydi yürüyünüz! Bütün azizler sizlerin arkasında olacaktır. Yürüyünüz! Ecdadınızın toprakları sizleri bekliyor. Yunan milleti! 3000 yıllık bir ayrılıktan sonra Anadolu’daki ırkdaşlarını Türklerin zulmünden kurtardıkları için Tanrı’ya minnet ve şükran
duygularımı sunuyorum. Ve Albay Zafiriu’da halka
şöyle seslendi ardından: “ İzmir ve çevresi 3000 seneden beri Yunanistan’a aittir! “
Takdis töreninden sonra Yunan askerleri silahlı
Rum kalabalığının alkışları arasından iskeleden kente doğru yürüyüşe geçtiler. 3000 yıl öncesinin Helen
askerleri gibi giriyorlardı şehre. Hemen orada, kalabalığın arkasındaki bir kafede oturan saçları dağınık
temiz yüzlü bir genç, yerinden fırlayacak bir ok gibi
söyleniyordu kendi kendine: “ Kollarını sallaya sallaya mı girecekler? Olmaz, Olmaz ki “ ve aniden kalabalığın ardından yüksek sesle haykırdı : “ Sonunda
ölüm var kan var. Bunu anlamalılar” dedi. Birden fırlayarak öne atılınca silahlı Yunan askerlerinin karşısında kendini buluverdi. Göstericilerin bakışları arasında gökleri yırtan bir silah sesi geldi o an.
Ve aniden. Parlak saçlı ve masum yüzlü genç iki
kurşun sıktı Yunan’ a. Törenle ilerleyen Efzon birliğinin sancaktarını vurdu tabancasıyla. Mondros gazetecilerine inat, tetiği sıktı tek başına. Yıkıldı Yunan
sancaktarı. Bir kaçı da kapaklandı yere. Karıştı ortalık birden. Yağmur olup yağdı Yunan mermileri gökyüzünden. O genç, gazeteci Hasan Tahsin idi. Ardından O da düştü yere. Yere düşen genç, güneşe doğru
açtı gözlerini. Ölüm, onu kollarının arasına aldı usulca. Ve ruhunu arasına alarak uçtu sonsuzluğa. HaBirlik, Sayı : 209 • Temmuz-Ağustos-Eylül 2015
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san Tahsin Anadolu’nun özgürlük ateşini yakmıştı.
Bu ilk kurşunla ilk Türk direnişi başladı. İzmir’den,
Ege’den. Kanlar içindeyken yerde. Güneş gülümsüyordu gökyüzünde. Hasan Tahsin öldü. Hasan Tahsin şehit oldu. Bir gece önce Maşatlık’ta halka direniş için haykıran ses susmuştu. Susturulmuştu. Ve İzmir Hasan Tahsin’in gözleri gibi karanlığa gömüldü.

ULUSAL KURTULUŞ SAVAŞ’INDA
DİRENİŞİ BAŞLATAN VE İLK FETVAYI
VEREN KAHRAMAN DENİZLİ MÜFTÜSÜ
AHMET HULUSİ EFENDİ

17-19 Mart 1919 tarihlerinde toplanan İzmir Redd-i
İlhak Kongresine katılan Denizli Müftüsü Ahmet
Hulusi Efendi, bu kongrede alınan karar gereğince
memleketin elim bir akıbete sürüklenmekte olduğunu sezdiğinden teşkilat kurmak için harekete geçmişti. Bu amaçla Denizli’nin bütün köy ve kasabalarını
dolaşmış ve yaklaşan tehlikenin büyüklüğünü anlatmıştı. İzmir’in işgal haberini alınca Mutasarrıf Faik
(Öztırak) Beyle bir protesto mitingi düzenledi.
Bayramyeri’ndeki kalabalıkta heyecan doruğa
ulaşmıştı. Trampetler çalınarak halk sükûnete davet
edildi. Bir an için oluşan sessizlikte gür bir ses işitildi. Ahmet Hulusi Efendi burada şöyle konuştu:
“Muhterem Denizliler!
Bugün sabahın erken saatlerinde İzmir Yunanlar tarafından işgal edilmiştir. Bu tecavüze karşı hareketsiz
kalmak din ve devlete ihanettir. Vatana karşı işlenecek suçların Allah ve tarih önünde affı imkânsız günahtır. Cihat, tam manasıyla teşekkül etmiş dini vazife olarak karşımızdadır. Hemşehrilerim, karşımıza
çıkarılan dünkü tebaamız Yunan’a biz mağlup olmadık. Onlar, öteki düşmanlarımızın vasıtasıdır. Bu düşman, her kim olursa olsun, Türk’ün ve Müslümanlığın son müstakil yurdu olan topraklar da elimizden
alınmak isteniyor. Biz şimdiye kadar esir yaşamadık ve yaşamayız. Yunan’ın, bir Türk beldesini ellerine geçirmelerinin ne manaya geldiğini, İzmir’de şu
birkaç saat içinde işlenen cinayetler gösteriyor. Sila-
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hımız olmayabilir; topumuz, tüfeğimiz olmayabilir.
Sapan taşları ile düşmanın karşısına çıkacağız. İstiklal aşkı, vatan sevgisi, haysiyet şuurumuz ile kalplerimizdeki iman ile mücadelemizin sonunda zaferi kazanacağız. Bu uğurda canını verenler şehit, kalanlar
gazidir. Bu mutlak olarak cihad-ı mukaddestir. Sizlere vatanımızı düşmana teslim etmenin çaresiz olduğunu söyleyenler, düşmanın esareti altında olanlardır. Onlar irade ve kanaatlerine sahip değildiler. Bu
vaziyette onların emirleri ve fetvaları aklen ve şer’an
makbul ve muteber değildir. Meşru olan sadece vatan
savunması ve istiklal uğruna cihattır. Silahımız yoksa sapan taşıyla düşmana karşı çıkmak ve onu tepelemek her Türk ve Müslüman’a farz-ı ayındır. Birçok
ülkeler fethetmiş fatihlerin torunlarıyız. ( Yerli Hristiyan Rumları göstererek) onlar bize emanettir, onlara dokunmayınız. Korkmayınız… Me’yus olmayınız… Bu Liva-yı Hamd’in altında toplanınız ve mücadeleye hazırlanınız. Müftünüz olarak Cihad-ı Mukaddes fetvasını ilan ve tebliğ ediyorum.”
Bu fetva, Milli Mücadele tarihimizde, yurdun savunulması için verilmiş ilk fetvadır. Ve İzmir’in işgal haberinin alınması üzerine dört saat gibi kısa bir
sürede düzenlenen bu gösterinin çevrede büyük bir
etkisi olmuştur. Bu mitingi takiben 16 Mayıs 1919
Cuma günü Tavas, Acıpayan ve Sarayköy’de; 17 Mayıs 1919 Cumartesi günü de Çal’da mitingler yapıldı.
Bu mutlu ve onurlu günler bizlere armağan
eden, bizleri özgürlük ve egemenliğimize kavuşturan, Ay Yıldızlı Bayrağımızı semalarımızda dalgalandıran Ulu Önder ATATÜRK ve silah arkadaşlarının, aziz şehit ve gazilerimizin manevi huzurunda
saygıyla eğiliyoruz.
Ruhları şaad olsun!
KAYNAKÇA;
1-Egede Kurtuluş Savaşı Başlarken Nurdoğan TAÇALAN
2-İhanet Basanı Aydın KELEŞOĞLU
3-Tek Adan C. 1 ve 2 Şevket Süreyya AYDEMİR
4-Türk - Fransız Mücadelesi YRD. Doc.Dr. Süleyman
HATİPOĞLU
5-Atatürk ve İzmir Harika YAMAK

Em. Kur. Kd. Alb.
TESUD Adana Şube Üyesi

KIBRIS’TA ÇÖZÜM NASIL SAĞLANIR?
“Kurtlar sofrasında diplomasinin kurallarını
kurtlar koyar. Kuzular değil..!’’
Balkanlarda son dönemde Yugoslavya’nın parçalanmasından sonra, emperyalist çıkarları doğrultusunda, BM kararları ile bu bölgede bağımsız devletlerin kuruluşunu destekleyen ve adeta bu devletlerin arkasındaki güç olan A.B.D; bunun son örneğini
Kosova’nın bağımsızlığının tanınması sırasında göstermişti..!
Ortadoğu’da ve Balkanlar’da, yıllardan beri aralarında sorunlar yaşayan halkların bağımsızlıkları ile taçlandırılan kendi devletlerini kurmaları; başta A.B.D olmak üzere, neredeyse tüm dünya ülkeleri
tarafından kabul edilerek, benzeri sorunları yaşayan
halklar bu çözüm modeline özendirilmektedir!
Ama bir şartla! Bu devletlerin kuruluşunda ve yaşamsal geleceklerinde Amerika’nın seçtirdiği kukla yönetimlerin ve yönetimsel ağırlığının bulunması kaydıyla!
Çünkü ‘Amerikan İmparatorluğunun’ yaşayabilmesi, dünyadaki ama özellikle Ortadoğu’daki etkinliği ancak bu şekilde sağlanabilecektir.
Son dönemde Ortadoğu’da, A.B.D’nin BOP projesine uygun olarak, ’Arap Baharı’ adı altında başlattığı tüm operasyonların, yaşattığı tüm acıların, yaşanan insanlık dramlarının ardında da bu gerçek vardır!
Ya, Kıbrıs adasında süregelen sorun yarım asırdan
beri neden çözülmez? Kıbrıs sorununun çözümü için
neden adada çözüm için bağımsız iki devletli yapı
desteklenmez?
Bu nedenlerin başında, yıllardan beri Rum-Yunan
ikilisinin adayı ilhak etmek istemeleri, yani “Enosis” vardır…
Diğer önemli bir neden ise; yıllardan beri başta
Amerika olmak üzere, BM’ye üye olan ülkelerin, son
dönemde AB’ye üye ülkelerin Kıbrıs’ta ki stratejik
menfaatleri ve vazgeçilmez çıkarları nedeniyle adada çeşitli Bizans oyunlarının tezgâhlanması ve uygulamaya konulmasıdır! (Son dönemde bu Bizans
oyunlarına verilebilecek en önemli örnek, Annan
Planının Kıbrıs Türk Halkına adeta dayatılarak
kabul ettirilmesidir…)
Bu kısa analizimin ardından; uluslararası camianın
stratejik menfaatleri doğrultusunda, Kıbrıs’ta bağımsız iki ayrı devlet yapısını istememelerinin diğer nedenlerini şöyle sıralayabiliriz:
Birinci neden: Kıbrıs adasını kontrolü altında
bulunduran devletin, Orta doğunun zengin petrol
yatakları ile enerji hatlarını kolayca kontrol altında bulundurabilmesi, Akdeniz ve Avrasya platosunda güç üstünlüğüne ulaşılabilmesi gibi adada
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ki müşterek menfaatleri nedeniyle, başta A.B.D olmak
üzere, ne İngiltere, ne Rusya,
ne de son dönemde özellikle
AB ülkeleri ve İsrail, adada
müstakil yapılı iki ayrı devletin kurulmasına izin vermezAtilla ÇİLİNGİR*
ler! (Adada her dönemde bulunan İngiliz üsleri bu tespitimin en çarpıcı örneğidir…)
İkinci neden: Kıbrıs adasının etrafını çevreleyen
karasularında ve münhasır alanlarda zengin petrol ve doğal gaz yataklarının varlığıdır… Böylesine zengin enerji kaynaklarının bulunduğu bir
ada parçasında, özellikle ‘Arap baharı’ adı altında orta doğuda emperyalizmin en vahşi uygulamalarını gerçekleştiren, başta Amerika olmak
üzere bu ülkenin her yaptırımını destekleyen bilinen devletler; tabii ki, Kıbrıs’ta müstakil iki ayrı
devletin kuruluşuna müsaade etmezler…
Üçüncü neden ise: Tarihsel hesaplaşma adına uygulanmak istenen senaryodur ki, bunun tarih içerisinde önemli örneklerini vermek de mümkündür. Nedir bu? Kıbrıs adasında İslamiyet’in temsilcisi bir halk, bu halkın kurduğu bir devlet ve
onu temsil eden askeri bir güç asla olmamalıdır!
İşte onun için adada, bağımsız bir Kıbrıs Türk
Devletinin kurulmasına asla izin vermezler…
Yukarıda sıralamış olduğum nedenlerin yanı sıra,
Rum tarafının çözüm için ön gördüğü, ‘tek devlet,
tek millet ve tek egemenlik’ ısrarını da göz önüne
aldığımızda:
Kıbrıs Türk’ünün müstakil bir devlet yapısı içerisindeki yaşam tercihinin ortadan kaldırılabilmesi için Rum-Yunan ikilisinin elinden gelen her türlü
uluslararası oyunu oynamak önceliği, bu adada hep
olacaktır!
Türkiye’de ülke yönetimini elinde bulunduranlar
ve özellikle 2008 Mayısından sonra, çözümü ‘Birleşik Kıbrıs’ta’ görerek, müzakereler sürecini yürütenler; bu süreçte, neredeyse en haklı olduğumuz Kıbrıs konusunun/adasının elimizden kayıp gitmesi gibi
bir sonuçla karşı, karşıya kalınmasına neden olmuşlardır!
Kıbrıs’ta 24 Nisan 2004 tarihinde Kıbrıs Türk Halkının onayına sunulan ve %65 oyla kabul edilen ’Annan Tuzak Planı’ dönemi öncesinde ve sonrasında
adada yaşananlar, Kıbrıs Türk’üne verilip de tutulmayan sözler, gerçekleşmeyen vaatler unutulmuş değildir! Tarih sayfaları, bu süreçte yaşananları, bu süreci yaşatanları asla unutmayacaktır!
Türkiye’nin AB ile başlatılan görüşmeler sürecin-

de hiçbir şekilde müzakere konusu olmaması gereken Kıbrıs sorununu, bu konuda bu güne kadar elde
ettiğimiz tüm kazanımları görüşmekten çekinmeyen
bir yönetim tarzının tercihi ile Kıbrıs adası; neredeyse elimizden çeke, çeke alınma tehlikesi ile karşı karşıya kalmıştır!
Kıbrıs milli davamızda ( bu davaya millilik vasfını
Yüce Türk Milleti vermiştir.) her türlü tavizi vererek
bugün gelinen noktada; iyimserliklerle yeni bir süreç
başlamıştır diyenlerin, bu çıkmaz sokaktan kurtulmanın çarelerini arar gibi görünenlerin, aslında aradıkları hiçbir şey de yoktur!
BM zemininde 1968’den beri devam eden taraflar arası müzakerelerden bu güne kadar nasıl ki, herhangi bir sonuç çıkmamış ise; Rum yönetimi lideri Anastisiadis ile K.K.T.C’nin yeni Cumhurbaşkanı
Sn. Akıncı ikilisinin 15 Mayıs 2015’te yeniden başlattıkları müzakere sürecinden de bir sonuç alınabilmesi pek mümkün görünmemektedir!
Çünkü bu yeni süreç daha başlamadan önce Rum
tarafını temsil eden müzakerecisinin ve sözcüsünün; AB’ye üye olan ‘sözde Kıbrıs Cumhuriyetinde’ Türkiye’nin Garantörlük hakkının olamayacağını, Türk askerinin adadan çıkması gerektiğini ilk şart
olarak öne sürmesi; ortaklık hükümetinin kurulmasının ‘Sözde Kıbrıs Cumhuriyetinin’ devamına yönelik uygulamaların hayata geçirileceği intibaının yaratılması, bu yönde GYÖ’lerin (güven yükseltici önlemler) alınması, Yunanistan’ın adada ki garantörlük
hakkından vazgeçeceğini açıklaması, Rum tarafının
AB Birincil hukukunun adada uygulanmasını istememesi, ABD ve AB’nin bu yeni süreçte etkin bir şekilde rol almak istemesi, adanın çevresinde ki münhasır bölgelerde tespit edilen zengin hidrokarbon yataklarının kontrolüne, Ortadoğu’nun petrol havzasının kullanımına yönelik stratejik hamleleri:
Kıbrıs’ta yeniden başlayan müzakerelerde
Türkiye’ye ve K.K.T.C’ye karşı kurulmak istenen
yeni bir kumpasın/Bizans oyununun ilk işaretleridir.
Günümüzde bu gerçekler ortada dururken; BM zemininde çözüm aramak, AB’yi daha güçlü bir şekilde konuya dâhil ederek pazarlıklar yapmak, RumYunan ikilisinden sonuç beklemek mümkün müdür?
Özellikle adada ki Garantörlük hakkından vazgeçmeyeceği ısrarını sürdüren Türkiye’nin ve Cumhurbaşkanın daha iki gün önce yinelenen bu beyanı ortadayken, Rum-Yunan ve AB üçlüsünün ‘Türkiye’nin
Garantörlüğü’ kabul edilemez dayatması nasıl aşılacaktır?
Müzakerelerin en hassas konusu olan ‘Toprak ve
Mülkiyet’ başlıkları gündeme geldiğinde; güneyden
gelecek olan Rumlar, eski evlerine yerleştirildiğinde,
Kıbrıs Türk Halkı; yeniden bir göç dalgası mı yaşayacaktır, bu önemli sorun nasıl aşılacaktır?

Kıbrıs’ta kim hangi müzakere sürecini yönetirse yönetsin, hangi çözüm modelini dayatılırsa dayatılsın! Türk Milletinin ve Kıbrıs Türk Halkının
en haklı olduğu bu milli davamızda artık yol ayrımına gelinmiştir.
Yarım asırdan beri çözümü kovalayan ve çözüm
adına haklı olduğu konularda dahi taviz veren/vermeye hazır olan Türkiye’nin, bu barışçıl çabalarını
dikkate almayanlar ile artık bu süreç devam ettirilmemelidir.
Türkiye’nin ‘çözüm adına Rumlardan daima bir
adım önde olacağız’ politikası; Kıbrıs konusunu
yıllardan beri çıkmaza sokanlara hiçbir şey ifade etmemiştir, etmeyecektir!
Önümüzdeki müzakereler sürecinde; Kıbrıs konusunun kalıcı bir çözüme ulaşabilmesi için bizim ısrarla savunacağımız iki tercihimiz olmalıdır/kalmıştır…
Birinci tercihimiz: Adada eşit statüde (egemenlikte
yetkilerini kendilerinin kullanacağı) iki devletin katılımıyla yeni bir ortaklık devletinin kurulması, Kıbrıs Türk Halkının bu statüsü için Türkiye’nin fiili ve
etkin garantörlüğü ve varılacak antlaşmanın AB’nin
birincil hukuku olmasıdır. Böylesi bir çözüm, Kıbrıs
Türk Halkının milli iradesini de yansıtmış olacaktır.
Bu çözüm modeli de kabul edilmez ise:
Son tercihimiz: Anavatan Türkiye’nin; dünya
kamuoyuna seslenerek, K.K.T.C devletinin bağımsız bir devlet olarak tanınması yönünde bir
çağrıda bulunması olmalıdır.
Yapılacak olan bu çağrı; aslında adanın yarı buçuğunu yöneten ve çözüm adına yıllardır hiçbir şey
yapmayan Rum – Yunan ikilisinin, bu konuyu kendi
menfaatleri için yönlendirenlerin uluslararası aktörlerinde anlayacakları/anlayabileceği tek lisandır.
Yeter ki, Türkiye ve K.K.T.C’nin devlet yetkilileri; bu çözüm modelini kamuoyunun önüne getirerek,
güçlü bir şekilde savunsunlar.
Çünkü Kıbrıs adasında kalıcı bir çözüm sağlanacak
ise ancak bu iki tercihten birisi ile sağlanabilecektir.
Kaldı ki; Türkiye’nin bölgedeki stratejik konumu,
askeri gücü, güçlü ekonomik yapısı ve genç nüfusu; ‘O Gazi Toprakların’ türbedarlığını yapan Kıbrıs Türk Halkının vatan topraklarına ve anavatanına olan bağlılığı, 33 yıldan beri dimdik ayakta duran
K.K.T.C devleti, Kıbrıs konusunda böylesine bir çözümü destekleyecek ve uluslararası platformda savunacak en önemli ve güçlü niteliklerimizdir.
* Em. Yb.
Kıbrıs Gazisi
www.atillacilingir.com
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ÇANAKKALE SAVAŞLARINDA
İŞLENEN SAVAŞ SUÇLARI
(War Crimes Committed during the Dardanelles War)
Giriş
Birinci Dünya Savaşı bütün şiddetiyle sürmekteyken, dönemin İttihat ve Terakki hükümetinin çıkarttığı 24 Nisan 1915 tarihli bir yasaya dayanılarak Osmanlı Ermenilerinin zorunlu sevk ve iskânı başlatıldığında, itilaf devletleri olan İngiltere, Fransa ve
Rusya 24 Mayıs 1915 tarihinde yayınladıkları ortak
bildiride Osmanlı hükümeti mensuplarını ve tehcire katılan memurlarını şahsen sorumlu tutacaklarını ilan etmişlerdi. O tarihten bu yana sürekli olarak
Ermenilerin soykırıma maruz kaldıkları iddiası ileri sürülmekte ve bu iddia olaylarda en ufak bir sorumluluğu bulunmayan Türkiye Cumhuriyetine karşı yöneltilmiş bulunmaktadır. Nisan 1915 tarihinden
başlamak üzere, ulusal güvenlik ve askeri zaruret gerekçeleriyle savaş bölgesinde bulunan Ermeni azınlığın casusluk ve ihanet fiillerinin önlenmesi amacıyla zorunlu göçe tabi tutulması, bir kısmı zor iklim ve
yol şartları altında gerçekleşen göç sırasında meydana gelen, diğer bir kısmı ise çetecilerin saldırıları sonucunda meydana gelen ölümler, soykırım iddiasının
temelini oluşturmaktadır.
Hâlbuki aynı dönemde gerçekleşen ve yaklaşık yarım milyon insanın ölmesi ya da yaralanmasıyla sonuçlanan Çanakkale Savaşında işlenen savaş suçları
konusu hiç gündeme getirilmediği gibi, konu hakkında ciddi çalışma da yapılmış değildir. Birinci Dünya
Savaşında İngiltere “Mavi Kitap,” Almanya “Beyaz
Kitap,” Rusya da “Turuncu Kitap” yayımlayıp dünya
kamuoyuna haklı oldukları propagandasını yapmışlardır. Ne yazık ki, Osmanlı Devletinin böyle bir çalışması olmamıştır. Bu çalışmada, Çanakkale Savaşının gerçekleştiği 1915–1916 yıllarında Türk Ordusuna ve Milletine karşı işlenen savaş suçları tarih sırasına göre anlatılmıştır.
1. Savaş Suçlarının Cezalandırılmasının Tarihsel Kökeni:
Birinci ve İkinci Dünya Savaşları sırasında yaşanmış olan çok acı tecrübeler, dikkatlerin savaş suçları üzerinde yoğunlaşmasında önemli bir rol oynamıştır. Bu sebeple savaş suçları kavramı hukuk devleti,
insan hakları ve dünya barışı açısından büyük önem
taşımaktadır. Ancak uluslararası hukukta uzunca bir
süre, savaş suçlarının açık bir şekilde kabul edildiğini
gösteren bir düzenlemeye rastlanmamıştır.
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Yapılan bir araştırmaya göre,
5560 yıllık insanlık tarihi boyunca 14.531 savaş meydana
gelmiştir. Bunun anlamı, ortalama yaşamış olan 185 kuşaktan sadece 10 tanesinin savaşDr. M. Yasin ASLAN*
la tanışmamış olduğudur. Her
yıl için ortalama en az iki savaşın meydana geldiği
göz önüne alındığında, insanlık tarihinin adeta savaşların tarihi olduğunu söylemek herhalde abartılı olmayacaktır. Sadece İkinci Dünya Savaşını takip eden
yirmi yıl boyunca 40 savaşın meydana gelmiş olması, bunların arasında Vietnam ve İran-Irak savaşı gibi
olanların uzun yıllar sürdüğü göz önüne alındığında,
bu tespitte haklılık payının bulunduğu görülmektedir.
Tarih boyunca çeşitli insan topluluklarının ve devletlerin birbirlerine karşı oldukça sık kullandıkları bir
dış politika aracı olan savaşın, sonuçları bakımından
verdiği acı ve yıkımlar savaş kurallarının ayrıntılı bir
şekilde düzenlenmesinde ve savaş suçlarının gelişip
düzenlenmesinde etkili olmuştur.
2. Birinci Dünya Savaşına Kadar Savaşın İnsanileştirilmesi Çalışmaları:
Devletlerarasında meydana gelen savaşların bir
kurala bağlanması gerektiği düşüncesi eski çağlardan bu yana mevcut olmakla birlikte, uluslararası hukukta bu konudaki ilk ciddi adımların on dokuzuncu
yüzyılda atıldığı görülmektedir. Bu düşünceler, hukuk alanına devletleri bağlayıcı uluslararası sözleşmeler olarak ancak bu dönemde yansımaya başlamıştır. Bu uluslararası belgeler, savaşta dost veya düşman ayrımı yapılmaksızın, yaralılara, hastalara, kazaya uğramış denizcilere, savunmasız veya teslim olmuş bir düşmana, savaş esirlerine, işgal edilmiş bir
ülkenin sivil halkına, sağlık kurumlarına, personeline, araçlarına, taşıtlarına, kültür ve sanat varlıklarına saygı, koruma ve ayrıcalıklar öngörmekteydi. İşte
bu düşüncelerden hareket edilerek kodifiye edilmeye
başlanan savaş hukuku kuralları, sırasıyla şu uluslararası sözleşmelerle gerçekleştirilmeye çalışılmıştır:
(1) Korsanlığın Kaldırılması, Deniz Kuşatmalarının Fiili Olması, Tarafsız Gemilerdeki Düşman Eşyasının ve Düşman Gemilerindeki Tarafsız Eşyanın Savaş Kaçağı Olmadıkça Müsadere Edilmemesine İlişkin 16 Nisan 1856Tarihli Paris Deniz Hukuku Beyannamesi,

(2) 22 Ağustos 1864 tarihinde Cenevre’de imzalanan Savaş Alanında Yaralıların Durumunun İyileştirilmesi Sözleşmesi ve bu sözleşmeye 20 Ekim 1868
tarihinde eklenen maddeler,
(3) 1864 Tarihli Cenevre Sözleşmesinin Deniz Savaşlarında da Geçerli Olmasına Dair 1868 Tarihli III
Nolu La Haye Sözleşmesi,
(4) Savaş Yöntem ve Araçlarını İlk Defa Düzenleyen 22 Ağustos 1868 Tarihli Saint-Petersburg Sözleşmesi,
(5) Savaşlarda Patlayıcı ve Yangın Çıkarıcı Maddelerin Kullanılmasını Yasaklayan 11 Aralık 1868
Tarihli Saint-Petersbourg Sözleşmesi,
(6) Tarafsızların Savaş Zamanındaki Yükümlülüklerini Öngören 7 Mayıs 1871 Tarihli Washington
Sözleşmesi,
(7) Kara Savaşının Kurallarını Düzenleyen 29
Temmuz 1899 Tarihli La Haye Sözleşmeleri,
(8) Savaşta Hastane Gemilerinin Devlet Yararına
Konulmuş Bütün Vergi ve Harçlardan Muaf Tutulmasına Dair 21 Aralık 1904 Tarihli La Haye Sözleşmesi,
(9) Savaştaki Hasta ve Yaralıların Durumlarının
İyileştirilmesine Dair 6 Temmuz 1906 Tarihli Cenevre Sözleşmesi,
(10) Birinci La Haye Sözleşmelerinin yeniden gözden geçirilmesi ve genişletilmesi sonucu imzalanan
10 ve 18 Ekim 1907 Tarihli La Haye Sözleşmeleri,
(11) Londra Deniz Konferansının 26 Şubat 1909
Tarihli Son Protokolü ve Deklarasyonu,

Fırlatılmasının Beş Yıl Süreyle Yasaklanmasına, Boğucu Gazların ve Vücutta Genişleyen Mermilerin
Kullanılmamasına Dair Sözleşmeler.
Bu sözleşmeler ile savaş sırasında uyulması zorunlu olan bazı kurallar kabul edilmiştir. Ancak, birinci konferans sırasında birçok sorun çözümsüz kaldığı için, Rusya-Japonya savaşının sona ermesinin ardından, 15 Haziran 1907 tarihinde 44 devlet temsilcisinin katılmasıyla yeni bir konferans yapılmış ve silahlı çatışmaların yürütülmesine ilişkin insancıl hukuk kuralları titizlikle, sistematik ve geniş kapsamlı bir şekilde kodifiye edilmeye çalışılmıştır. Söz konusu konferans insan hakları alanında çok önemli bir
gelişmenin ortaya çıkmasına yol açmıştır.
1907 tarihli La Haye Sözleşmeleri ise şu sözleşmelerden oluşmaktadır:
(1) III Nolu Çatışmaların Başlamasına Dair Sözleşme,
(2) IV Nolu Kara Savaşı Kuralları Sözleşmesi,
(3) V Nolu Kara Savaşında Tarafsızların Hak ve
Yetkilerine Dair Sözleşme,
(4) VI Nolu Çatışmaların Başlangıcında Ticaret
Gemilerine Uygulanacak İşlemlere Dair Sözleşme,
(5) VII Nolu Ticaret Gemilerinin Savaş Gemisi
Durumuna Sokulmasına Dair Sözleşme,
(6) VIII Nolu Denizaltı Mayınlarının Dökülmesine Dair Sözleşme,
(7) IX Nolu Savaş Zamanında Denizden Bombalamaya Dair Sözleşme,
(8) X Nolu Deniz Savaşı Kuralları Sözleşmesi,

(12) Uluslararası Zoralım Mahkemesinin Kurulmasına Dair Sözleşmeye Ek 19 Eylül 1910 Tarihli
Protokol,

(9) XI Nolu Deniz Savaşında Müsadere Hakkının
Sınırlandırılması Sözleşmesi,

18 Mayıs 1899 tarihinde La Haye’de 26 devlet temsilcisinin katılmasıyla Birinci Barış Konferansı yapılmış, konferansın sonunda “Uluslararası Uyuşmazlıkların Barışçı Yollarla Çözümüne İlişkin La Haye
Sözleşmeleri” imzalanmıştır.

(11) XIII Nolu Deniz Savaşında Tarafsız Devletlerin Hak ve Görevlerine Dair Sözleşme,

1899 tarihli La Haye Sözleşmeleri şu sözleşmelerden oluşmaktadır:
(1) II Nolu Kara Savaşının Yasa ve Teamüllerine
Dair Sözleşme ve Eki,
(2) III Nolu Deniz Savaşı Kurallarını Düzenleyen
Cenevre Sözleşmesinin Uyarlanmasına Dair Sözleşme,
(3) IV Nolu Balonlardan Mermi ve Patlayıcıların

(10) XII Nolu Uluslararası Zoralım Mahkemesi
Kurulmasına Dair Sözleşme,

(12) XIV Nolu Balonlardan Patlayıcı Madde Atılmasının Yasaklanmasına Dair Sözleşme.
Bu sözleşmelerde kara savaşının nasıl yürütüleceği, düşman ticaret gemilerinin tabi olacağı muamele, ticaret gemilerinin savaş gemilerine dönüştürülmesi, deniz yüzeyinin altında kendiliğinden faaliyette bulunan temas mayınlarının yerleştirilmesi, savaş
zamanlarında deniz silahlı kuvvetlerinin bombardımanı, deniz savaşına ilişkin Cenevre Sözleşmesi kurallarının uygulanması ve deniz savaşında ganimet
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hakkının kullanılmasına getirilen kısıtlamalar yer almış bulunmaktadır. Her iki La Haye Sözleşmelerinin amacı öncelikle mevcut teamülleri kodifiye etmek, sonra da uzunca bir süre düşünce aşamasında
kalan savaş kurallarını askerlerin bilgisine sunmaktır. Oldukça ayrıntılı düzenlemeler getiren bu sözleşmeler ile savaşın yürütülmesi konusundaki hukuksal
boşluklar kapatılmaya çalışılmış ve bunun için Martens hükmünden yararlanılmıştır. Söz konusu hüküm daha sonra yapılan savaş hukukuna ilişkin birçok sözleşmede de yer almıştır.
Savaş hukuku ve teamüllerine ilişkin 1907 tarihli IV sayılı La Haye Sözleşmesi, özellikle kara savaşı kurallarının belirlenmesi amacıyla kodifiye edilmiş olup, savaş hukukunun içeriğinin zenginleşmesini sağlamıştır. Ancak savaş hukukunu düzenlemeyi
amaçlayan sözleşmeler arasında en önemlisi olan ve
kara savaşının yasa ve teamüllerine ilişkin olan söz
konusu sözleşme, her iki Dünya Savaşında da uygulanmamıştır. Bunun sebebi, Sözleşme’nin 2. maddesine konulmuş olan “genel iştirak şartı”dır. La Haye
Sözleşmelerinin sadece savaşan tarafların hepsinin
bu hükümleri kabul etmesi (si omnes) durumunda
geçerli olacağı hükme bağlanmıştır. La Haye Sözleşmelerinde, ihlalleri önleyecek ve savaş suçlarının takibini sağlayacak bir ceza müeyyidesi de kabul edilmiş değildi. La Haye Sözleşmeleri, uyuşmazlıkların barışçı yollarla çözülmesi hususunda büyük
çaba göstermiş olmasına rağmen, tespit edilen usullerin zorunlu olmaması, devletlerin savaşa başvurma
yetkisine engel olamamıştır. Birinci ve İkinci Dünya
Savaşları bunun en güzel örnekleridir.
1907 tarihli La Haye Sözleşmelerinde silahlı çatışma usulleri ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiş olmakla birlikte, savaş hukuku yine de gerekli müeyyidelerden yoksun kalmıştır. 6 Temmuz 1906 tarihli Cenevre Sözleşmesinin 28. maddesi, sözleşme hükümlerine uymayan devletlere karşı bir ceza tayin etmekteydi. Ancak bu düzenlemelere rağmen, savaşı yasaklamak veya sınırlandırmak konusunda hiçbir ciddi çaba sarf edilmemiş olup, savaş uzunca bir süre
devletlerarasındaki uyuşmazlıkların halledilmesi hususunda normal bir yol olarak kabul edilegelmiştir.
Savaş suçlarının yargılanması hususundaki ilk ciddi adımın Birinci Dünya Savaşından sonra atıldığını kabul etmek gerekmektedir. 18 Ocak 1919 tarihli Versailles Barış Antlaşması ile eski Alman İmparatoru II. Wilhelm “uluslararası ahlak kurallarını
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ve sözleşmeleri çiğneyerek” savaş suçu işlemiş olmakla suçlanmış ve itilaf devletleri tarafından kurulacak özel bir mahkeme önünde yargılanması kararlaştırılmıştı. Antlaşma ile İmparator II. Wilhelm için
Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa, İtalya ve Japonya’nın atadığı beş yargıçtan oluşan özel
bir mahkeme kurulması kararlaştırılmıştı. Versailles
Antlaşması’nın 227. maddesiyle II. Wilhelm’in 1914
yılında dünya savaşını başlatması sebebiyle, “sözleşmelerin kutsal gücüne ve uluslararası ahlaka acımasız saldırı” suçundan dolayı beş büyük devletin birer
yargıcından oluşacak ad hoc bir mahkemede yargılanması açıkça öngörülmüştü. Ancak sözleşmenin bu
hükmü Hollanda’nın kendisine sığınan II. Wilhelm’i
iade etmemesi nedeniyle uygulanamamıştır.
Birinci Dünya Savaşından sonra Almanya ile itilaf
devletleri arasında imzalanan Versailles Barış Antlaşmasının 228–230. maddelerinde, savaş kurallarına
aykırı hareket eden diğer Alman savaş suçlularının
itilaf devletlerinin askeri mahkemelerinde yargılanacaklarına ilişkin hükümler yer almıştı. Ancak, Almanya Alman savaş suçlularının Leipzig’deki Alman
Yüksek Mahkemesinde yargılanmasını teklif etmiştir. İtilaf devletleri, olumsuz tepki ve bazı teknik güçlükleri göz önüne alarak, Alman hükümetinin bu kişilerin Alman mahkemelerinde yargılanması yolundaki teklifini kabul etmişlerdir. Leipzig Yüksek Mahkemesinde yapılan yargılamalar neticesinde, görülen
901 davadan 888’i beraatla sonuçlanmış, sanıkların
altı tanesi hafif hapis cezasına çarptırılabilmiştir.
Gerçekten de Leipzig’deki yargılamalar birçok
güçlükler altında yapılabilmişti. Zira sanıkların büyük çoğunluğu ortadan kaybolmuş veya Almanya dışında bulunduğu için ele geçirilememişti. Ayrıca delillerin toplanması ve mahkeme önüne götürülmesinin zorluğu sebebiyle, yargılamalara ancak 23 Mayıs
1921 tarihinde başlanabilmişti. Üstelik yargılama sonunda çoğunlukla beraat kararları verildiği gibi, verilen mahkûmiyet kararları da yüklenen edilen suçların
ağırlığı ile kıyaslanamayacak kadar hafif olmuştur.
Devletlerin mutlak egemenlik düşüncesine sıkı bir
şekilde bağlı kalmaları Birinci Dünya Savaşından
sonra savaş suçlarının yargılanmasının önündeki en
büyük engel olmuştur. Böylece, savaş suçlarının yargılanmasından istenilen sonuç alınamamış olmaktaydı. Esasen o tarihlerde devletlerin bu yönde yeterince çaba göstermemelerinden, böyle bir yargılamanın
mümkün olabileceğine inanmadıkları anlaşılmakta-

dır. Zira devletlerin iç ceza yasalarında dahi bu yönde gerekli değişiklikler yapılmamıştır.
3.Çanakkale Savaşlarında Meydana Gelen Silahlı Çatışma Hukuku İhlalleri:
Birinci Dünya Savaşında yaklaşık altmış milyon
insan silahaltına alınmış, bunların yarısı ya bir daha
evine geri dönememiş ya da sakat kalmıştır. Bu savaş
sonucunda on bir milyon insanın öldüğü ve on yedi
milyon kişinin de yaralandığı bildirilmektedir. Bu
sebeple, savaş suçlularının ve özellikle savaşı başlatan liderlerin cezalandırılması ihtiyacı, ilk defa bütün şiddetiyle Birinci Dünya Savaşı sırasında ortaya
çıkmıştır.
Bu savaşta Osmanlı Türk kaybının yaklaşık iki yüz
bin asker olduğu tahmin edilmektedir. Çanakkale
Savaşının gerçekleştiği 1915–1916 yıllarında Türk
Ordusuna ve Milletine karşı işlenen savaş suçlarından dikkati çekenleri tarih sırasına göre aşağıda anlatılmıştır:
-Osmanlı Ordusu Başkomutanlığı tarafından Dışişleri Bakanlığına gönderilen 23 Mayıs 1915 tarihli yazıda; 9 Mayıs 1915 tarihinde düşman teyyareleri üzerinde Hilal-i Ahmer işaretleri bulunan Akbaş Tekkesi hastane çadırını bombalayıp tahrip etmiştir. 2 Temmuz 1915 tarihli bir başka yazıda da Düşman birliklerinin Çanakkale’deki Türk birliklerine karşı kullandığı mermilerin boğucu gazlar taşıdığı bildirilmiştir.
-14 Temmuz 1915 tarihinde Gülnihal adlı hastane
gemisine, 16 Temmuz 1915 günü Havuzludere cankurtaranının üzerine, 15 ve 17 Temmuz 1915 tarihlerinde de 19’uncu Piyade Tümen Sıhhiye Bölüğüne
düşman teyyareleri tarafından bombalar atılmış, bazı
personel ve hastalar ölmüş, bazıları da yaralanmıştır.
-Osmanlı Ordusu Başkomutanlığı tarafından Dışişleri Bakanlığına gönderilen 10 Ağustos 1915 tarihli
yazıda; 4 Mayıs 1915 tarihinde kesinlikle askerî bir
amaç olmadan, savunma vasıtalarından yoksun Gelibolu Kasabasının topa tutularak çok sayıda kadın
ve çocuğun öldürüldüğü bildirilmiştir. Ayrıca 10 Mayıs 1915 tarihinde teyyarelerle Maydos bölgesi dışında bulunan hastanenin bombalanması sonucu yangın
çıkmıştır. Buradaki on yaralı yanmış, Çanakkale sahası içinde kalan diğer mevkilerin de bu şekilde yakılacağına dair bildiriler atılmıştır. Düşman tarafından yayımlanıp ele geçirilen bir günlük emirde, özellikle hastane ve sargı merkezlerine atış yapılmasının
istendiğinin bildirilmiş olması dikkati çekmektedir.

-28 Nisan 1915 günü Bandırma’da yükleme yapan silahsız Osmanlı İttihad Vapuru daha önce uyarılmaksızın torpil saldırısına uğramış, ancak mermi hedefi bulmamıştır. 18 Mayıs 1915 tarihinde ise
Bandırma’dan İstanbul’a gitmekte olan silahsız haldeki Doğan adlı gemiye hiçbir uyarı yapılmadan bir
İngiliz denizaltısından torpil atılmıştır. Gemide çoğu
kadın ve çocuk yedi yüz yolcu bulunuyordu. Bu mermi de hedefe isabet etmemiştir.
-22 Mayıs 1915 günü ölülerin gömülmesi için gönderilen Türk görüşmeciler esir edilmiştir. Amerika
Birleşik Devletleri elçiliği aracılığıyla yapılan girişimler sonucu 15 gün sonra serbest bırakılmışlardır.
-23 Mayıs 1915 tarihinde İstanbul isimli silahsız
Alman gemisine Boğaziçi’nde bir İngiliz denizaltısı
tarafından hiç uyarılmadan ateş açılarak saldırılmış
ve gemi isabet almıştır. İçinde asker ve savaş malzemesi bulunmayan gemi karaya oturmuştur. 31 Mayıs 1915 günü de silahsız Madelayna Rigmorsi isimli
gemi Mudanya’da bir İngiliz denizaltısının torpil saldırısına maruz kalarak isabet almıştır .
-1 Haziran 1915 günü içinde yüzlerce yaralı bulunan, hastane gemisi olduğunu gösteren, talimatlara göre beyaz zemin üzerine Kızılhaç armalı, Willy
Rick Mercy isimli gemiye, silahsız olmasına rağmen,
Yeşilköy civarında bir İngiliz denizaltısı tarafından
uyarı bile yapılmadan saldırılmıştır. Daha sonra 1
Temmuz 1915 tarihinde Arıburnu’nda küçük bir İngiliz harp gemisi, hastane gemisinin arkasında siper
almış, hasta gemilerinden asker ve harp malzemesi
karaya çıkarılmıştır. 30 Haziran 1915 günü de Seddülbahir ile Tepeburnu arasında Kızılhaç otomobili
keşif amaçlı kullanılarak suistimal edilmiştir .
-12 Temmuz 1915 günü aynı şekilde Soğandere civarında seyyar hastaneler teyyarelerce bombalanmış,
altı hasta ölmüş, dört hasta yaralanmıştır. 16 Temmuz
1915 tarihinde Seddülbahir civarında hastane gemilerinden karaya asker çıkarılmıştır. 17 Temmuz 1915
günü de Arıburnu’nun doğusunda Sıhhiye Bölüğünün bulunduğu yer teyyarelerle bombalanmıştır. Osmanlı Ordusu Başkomutanlığı tarafından Dışişleri
Bakanlığına gönderilen 25 Temmuz 1915 tarihli yazıda; 25 Temmuz 1915 tarihinde ise Değirmenburnu istihkâmlarının arkasına rastlayan Ağaderesi civarındaki hastaneye birden çok bomba atılmıştır. Çıkan
yangında yedi asker şehit olmuş, 12 asker ve civarda
bulunan bir kadın yaralanmıştır .
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-26 Temmuz 1915 tarihinde Mudanya iskelesinde
Biga adlı yolcu gemisine bir denizaltı saldırmış, gemi
karaya oturmuştur. Aynı gün bir römorkör çeken ve
askerî amaçla kullanılmayan Haliç gemisine bir denizaltı, içindekilerin kurtarılmasına zaman bırakmaksızın saldırmıştır.
-31 Temmuz 1915 tarihinde Kumkale civarında,
Ezine’de bir hastane teyyare bombardımanıyla kısmen tahrip edilmiştir. 4 Ağustos 1915 günü ise yaralıların bulunduğu Ağadere civarındaki Merkez hastanesi teyyareler tarafından bombalanmıştır. Hastanenin etrafında Hilal-i Ahmer flamaları dikiliydi. Bu
saldırıda dört yaralı ölmüş, 14 yaralı ağır şekilde yaralanmıştır.
Yukarıda sayılan saldırılardan başka pek çok ihlal daha meydana gelmiş, Marmara havzasında halka ait olup da geçimlerini sağlamak için gidip gelen
yelkenliler, kayıklar bombalarla ve mermilerle batırılmış, halk çaresiz bırakılarak sefalete düşürülmüştür. Marmara’da işleyen yolcu gemileri, hiçbir askerî
amaçla kullanılmamalarına rağmen, saldırı ve tacizle
karşı karşıya kalmışlardır.
Silahlı çatışma hukukunun uygulanması bağlamında, Birinci Dünya Savaşı başladığında, diğer ülkelerin Kızılhaç teşkilatlarının olduğu gibi, Osmanlı
Hilal-i Ahmer Cemiyeti de 1906 tarihli Cenevre Sözleşmelerinin ihlallerini Uluslararası Kızılhaç Komitesine şikâyet hakkına sahipti. Cemiyet, bir sivil toplum kuruluşu olarak, ihlalleri Uluslararası Kızılhaç
Komitesine bildirerek etkin bir faaliyet sergilemiştir.
İngiltere ve Fransa’nın, Osmanlı Ordusunun Cenevre Sözleşmelerini ihlal ettiğine dair Uluslararası
Kızılhaç Komitesine tek bir başvurusu veya şikâyeti
olmamıştır. Osmanlı Devleti ise Osmanlı Hilal-i Ahmer Teşkilatı aracılığıyla, bu ülkelerin Cenevre Sözleşmelerini ihlal eden, uluslararası hukuka aykırı fillerini somut delilleriyle defalarca Komiteye bildirmiştir.
16 Mart 1920 tarihinde İstanbul’un işgal edilmesini ardından, İngiltere savaş suçlusu saydığı bazı Osmanlı asker ve sivil bürokratlarını yargılamak üzere Malta Adasına götürmüştür. Ancak çoğunluğu Ermenilerin zorunlu sevk ve iskânıyla ilgili olarak esir
edilen bu bürokratlar aleyhine istihbarat birimlerince
hazırlanan, tarafsızlığı ve doğruluğu şüpheli raporlarından başka hiçbir delil bulunmadığı için ve istihbarat raporları mahkemelerde delil olarak kullanılamadığından, yargılama yapılmamış ve siyasal gelişmelere bağlı olarak, daha sonra salıverilmişlerdir.
Diğer yandan, İngiltere’nin uluslararası hukuka,
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merhamete, şefkate, insanlığa aykırı birçok saldırısına Osmanlı Ordusu tarafından hiçbir şekilde karşılık
verilmemiştir. Osmanlı Devleti, Marmara Denizinde yaralı taşıyan gemilerin içinde Amerika Birleşik
Devletleri Kızılhaç’ından birkaç kişinin bulundurulmasını teklif ederek, o dönem yürürlükte olan hukuka tamamıyla uyduğunu fiilen de ispatlamıştır.
Sonuç:
Savaş suçları ile insan hakları ve barışın korunması
arasında son derece önemli bir ilişki bulunmaktadır.
Özellikle Birinci ve İkinci Dünya Savaşları sırasında
yaşanmış olan acı tecrübeler, dikkatlerin savaş suçları üzerinde yoğunlaşmasında rol oynamıştır.
Çanakkale Savaşları sırasında, Osmanlı Hilal-i
Ahmer Cemiyeti, diğer ülkelerin Kızılhaç teşkilatları gibi, her biri savaş suçu teşkil eden 1906 tarihli Cenevre Sözleşmelerinin ihlallerini somut delilleriyle defalarca Uluslararası Kızılhaç Komitesine
bildirerek etkin bir faaliyet sergilemiştir. Özellikle
İngiltere’nin uluslararası hukuka aykırı saldırılarına
Osmanlı Ordusu tarafından hiçbir şekilde karşılık verilmemiştir.
Bu dönemde İngiltere ve Fransa’nın, Osmanlı Ordusunun Cenevre Sözleşmelerini ihlal ettiğine dair
Uluslararası Kızılhaç Komitesine tek bir başvurusu
veya şikâyeti olmamıştır. Bu durum, Osmanlı Devletinin, silahlı çatışma hukukuna uyduğunu açıkça göstermektedir.
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YAVUZ SULTAN SELİM’İN
ÇALDIRAN MEYDAN MUHAREBESİ (1514)
SEBEP ve SONUÇLARI
1.GİRİŞ
Yavuz Sultan Selim dönemine (24 Nisan 1512- 22
Eylül 1520) kadar Osmanlı Padişahları, daha ziyade
batı yönünde fetih politikasını takip etmişlerdi. Fakat Osmanlı Padişahı II. Beyazıt’ın son zamanlarında
gücünü doğuda İran Hükümdarı Şah İsmail’den alan
ve dini temellere dayanan büyük tehlikeyi görmüştü.
Bu tehlikeyi bertaraf etmek için Yavuz Sultan Selim1,
tahta çıktıktan sonra Doğu yönünde bir fetih politikasına dönmeyi zaruri görmüştü. Ayrıca İslam birliğini
kurmak için karar vermişti.

Yavuz Sultan Selim

Şah İsmail

Bu nedenle; Safêvi Devleti üzerine sefer açan Yavuz Sultan Selim, Çaldıranda 1514 yılında Şah İsmail 2 kuvvetleriyle yaptığı meydan muharebesini
kazanarak Anadolu’nun güvenliğini ve bütünlüğünü
sağlamıştır.
2. ÇALDIRAN MEYDAN MUHAREBESİNİN
ANA SEBEPLERİ
Akkoyunlu devletini yıkarak Şia mezhebinde (On
iki İmam) şeyhlikten şahlığa geçmek suretiyle büyük
ceddi Şeyh Safiyüddin Erdebilî’ye izafeten Safevîye
devletini kurmuş olan (907H.1502M) Şah İsmail’in
asırlardan beri Anadolu’da yaşayan Kızılbaşlar!
onları da kendi camiası altına almaya çalışması,3
Akkoyunlu Devletini ortadan kaldıran, Azerbaycan, Irak ve İran’ı ele geçirerek sınırlarını Ceyhun (Adana) nehrine kadar genişleten batıya yani
Türkiye’ye yayılmak isteyen Şah İsmail’in; Mısır
Memlûk Sultanına elçiler göndererek, Osmanlılara karşı birlikte hareket etmeye çalışması,4
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Şah İsmail’in, 1504 yılında ticari ve siyasi konumu itibariyle önemli bir avantaja sahip olan Bağdat’ı
ele geçirmesi, Bu durumun Osmanlı ve Memlûk
Türk devleti için ekonomik, jeopolitik ve siyasi
kayıp olmakla birlikte bu iki devlet için gelecekte
ciddi problem yaratmaya neden olabileceği,
Şah İsmail’in, 1507 yılında Maraş, Elbistan ve
çevresinde yerleşik olan ve Osmanlı- Memlûk devletleri arasında tampon bir bölge oluşturan, Çukurova ve Doğu Akdeniz ticaretinin yakınında bulunan Dulkadir Beyliğine sefer yapması, Osmanlı sınırlarını ihlal etmesi, Kayseri’ye kadar yürüyerek
Aksaray’da askeri bir kamp kurması,
Birçok devleti ortadan kaldırmaya ve ülkesini genişletmeye muvaffak olan Safêvi Hükümdarı Şah
İsmail’in, Osmanlı ve güneydeki Mısır Memlûk kuvvetlerini de mağlup ederek, kendi liderliği altında
Anadolu ve Acemistan topraklarını kapsayacak şekilde büyük bir İmparatorluk kurmak istemesi.5
Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim’in, dış siyaset konusunda ana fikrinin, evvelâ doğuda Safêvi
Hükümdarı Şah İsmail’in liderliği altındaki Safevî
İmparatorluğunu ortadan kaldırmak, sonra güneyde
Mısır Memlûk sultanlığını yenerek hilafeti elde etmek ve bu suretle Osmanlı Devletinin liderliği altında Sünni bir İmparatorluk kurmak niyet ve maksadında olması. “Dünya bir padişaha yetecek kadar büyük değildir.” Demek suretiyle Yavuz’un, bu
emelini açığa vurması,6
Yavuz Sultan Selim’in Doğu ve Güneydoğu
Anadolu topraklarını fethedip Batı Anadolu’ya
dâhil etmek, Anadolu’nun bir bütün olarak birliğini, beraberliğini ve güvenliğini sağlamak, dolaysıyla
Anadolu’nun jeopolitik durumunu düzeltmek amacını gütmek istemesi,
3. ÇALDIRAN MEYDAN MUHAREBESİ (23
AĞUSTOS 1514) (Kroki-1)
İki ordu Azerbaycan vilayetinin kuzey-batısında
ve Doğubayazıt kasabasının 80 km. güney doğusu

ile Van gölünün kuzey doğusunda bulunan Çaldıran
Ovasında karşılaştılar.
23 Ağustos 1514 Çarşamba günü sabah gün doğarken yaklaşık saat: 04.00 sularında muharebe
başladı.
Safêvi Ordusunun sol cenahına komuta eden Ustaçluoğlu Mehmet (Muhammed) Han, Anadolu Askerlerinin bulunduğu Osmanlı Ordusu sağ kanadına üstün süvari kuvvetleriyle taarruza geçti.
İran süvarileri Osmanlı Topçusunun müessir menziline girdiği zaman, Osmanlı sağ cenah komutanı Anadolu Beylerbeyi Hadım Sinan Paşa, topçunun
önünde mevzilenmiş bulunan Anadolu Azap askerlerini muntazam bir şekilde geri çekilmeye başlamış
ve Osmanlı topları yakın mesafeden Safêvi süvarileri üzerine ateş açmıştı. Safêvi süvari kuvvetleri bu topçu ateşi karşısında şaşırmışlar ve büyük
kayıplar vermişlerdi. Anadolu süvarileri de bu durumdan yararlanarak taarruza geçmişti. Başta Ustaçluoğlu Mehmet Han ve oğulları olmak üzere birçok Safêvi Ordusunun komutanları bu saldırı esnasında hayatlarını kaybetmişlerdi. Safêvi Ordusunun sol cenah ve Merkez grubu ağır kayıplar vererek yenilgiye uğramış, Kurtulabilenlerin bir kısmı ise
Safêvi Şah’ının komuta etmekte olduğu Safêvi sağ
cenah kuvvetlerine doğru çekilmişti…
Safêvi kuvvetlerinin sağ cenahına komuta eden
Şah İsmail’de 10.000’i ağır zırhlı olmak üzere toplam 40.000 kişilik en güzide süvari kuvvetleriyle Osmanlı Ordusunun sol kanadına taarruz etmişti. Rumeli azap askerleri, bu cenahta mevzilenmiş
bulunan topların önünden zamanında çekilmedikleri için Osmanlı topçusu vaktinde ateş açamamış
ve dolaysıyla Şah İsmail’in taarruzu başarılı olmuştu. Şah İsmail, daha sonra taarruzlarını Osmanlı
Ordusu sol cenahının yan ve gerilerine tevcih etmişti. Rumeli askerlerinin asıl kuvvetleri üzerine yüklenen Şah’ın bu saldırısı da başarılı olmuştu. Saatlerce devam eden bu kanlı çatışma sonunda Osmanlı Ordusunun sol cenahı çökmüştü. Başta Rumeli Beylerbeyi ve on kadar Rumeli Sancak Beyi olmak üzere Rumeli askerleri büyük kayıplara uğramışlardı…
Safêvi Şahı, Osmanlı Ordusunun sol cenahını çökerttikten sonra Osmanlı Ordusuna son darbeyi vur-

mak istiyordu. Bunun için de taarruzlarını Yavuz
Sultan Selim’in bulunduğu Osmanlı Ordusunun
merkezine ve yeniçerilerin gerilerine yönlendirdi.
Bu durum karşısında yeniçeriler cephe değiştirmiş
ve ellerinde bulunan tüfeklerle Safêvi süvarilerine ateş etmeye başlamışlardı. Safêvi Ordusu ağır
kayıplar vermeye başlamış ve taarruzu kırılmıştı.
Yedekteki yeniçerilerin, silahtarlar ve sipahi bölüklerinin Yavuz Sultan Selim’in emriyle yaptıkları karşı taarruz sonucu, Safêvi süvarileri geri çekilmek
zorunda kalmıştı. İşte bu anda harbin kaderi Osmanlı Ordusu lehine dönmüştü…
Her taraftan kuşatılmış bulunan Şah’ın emrindeki Safêvi süvari kuvvetleri, çoğunluğu kısmen
imha ve kısmen esir edilmişti. Ağır kayıplara uğramış bulunan Safêvi Şah’ı İsmail, Osmanlı kuşatma çemberi tamamıyla kapanmadan, elinde kalan bir
kısım kuvvetleriyle canını zor kurtararak geri çekilmek mecburiyetinde kalmıştı. Giyinişi ve teçhizatı
Şah İsmail’e benzeyen Şah’ın erkânından olan Mirza Sultan Ali, Şahı kurtarmak üzere ileri atılmış “Şah
benim” demek suretiyle kendini feda etmiştir. O arada İran ordusundan Hızır Aka adında biri de kendini feda ederek atını Şah İsmail’e vermiş böylelikle
Şah’ın mutlak bir esaretten veya ölümden kurtulmasını sağlamışlardı. Savaş meydanından yaklaşık 15
kişilik bir maiyetiyle kaçmaya muvaffak olan Şah
İsmail’in peşinden Şehsuvaroğlu Ali Bey ve Mihaloğlu Mehmet Bey gönderildiyse de Şah yakalanamamış ve Tebriz yönünde kaçmayı başarmıştı. Şah kendini güven altında hissetmediğinden Tebriz’de fazla
kalamamış ve oradan da Safêvi devletinin Hemedan
vilayetine bağlı Dergüzin’e gitmişti. Osmanlı Devleti Çaldıranda büyük ve tarihi bir zafer kazanmıştı.7 Şah İsmail, zevcesi Taçlı Hanım’ı bile terk
ederek, güçlükle hayatını kurtarabilmişti.

Çaldıran Meydan Muharebesi
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Safêvi Şah’ının kaçmasıyla Safêvi Ordusu da dağılmış ve bir kısmı esir edilmişti. Bu suretle 23 Ağustos 1514 sabahı gün doğarken saat: 04.00’da başlamış olan Çaldıran Meydan Muharebesi, gün batarken
saat: 18.00’da Osmanlı Ordusunun zaferi ile sona ermişti.
Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim, 8 Eylül 1514 Cuma günü büyük bir merasimle Safêvi
Şahı’nın hükümet merkezi Tebriz şehrine girdi. Selamlık resmi icra edilmiş ve Sultan Yakup
(veya Uzun Hasan) Camiinde Cuma namazı kılınmış ve Yavuz Sultan Selim adına hutbe okunmuştu. Tebriz’de sekiz gün kalmıştı. Yavuz, Tebriz’de
bulunduğu sırada 1.000 kadar ilim, fen ve sanat
erbabını İstanbul’a göndermişti ki, bunlar içinde
Timurlenk’in ahfadından (torunlarından) Horasan
hükümdarı meşhur Hüseyin Baykara’nın oğlu ve halefi olan Bediüzzaman Mirza, İsfahanlı meşhur hafız
Mehmet ve onun oğlu Hasan Can vardı. Hasan Can,
daha sonraları Yavuz’un nedimi (sohbet arkadaşı) olmuştu. Hasan Can, Yavuz Sultan Selim ölürken yanında bulunmuştu.
4. ÇALDIRAN MEYDAN MUHAREBESİNİN
SONUÇLARI
Yavuz, 8 yıl saltanat sürmüş ve devlet topraklarının yüzölçümünü 2 milyon 373 bin Km.den 6
milyon 557 Km.ye çıkarmıştır. Şah İsmail’in Şiiliği kullandığı gibi Yavuz Sultan Selim de Sünniliği açıkça kullanmıştır. Yavuz Sultan Selim, ömrünün
son yıllarında Veziriazam Piri Paşa’yı huzuruna çağırıp; “Saltanat ve hilafet için ömrümün sonunda
bazı zulüm ve işkence yaptım. Maksat ve muradım, Müslümanların refahı; gayem ve emelim ise
müminlerin huzuru idi.” 8 Şeklinde itirafta bulunmuştur.
Osmanlı Devletini doğudan tehdit eden büyük bir
kuvvet olan Safevi Devletinin yenilmesiyle Osmanlı Orduları ilk defa Azerbaycan’a girmiş ve bilhassa
doğu Anadolu’nun fethi ve Anadolu’nun Osmanlı
idaresi ile birleşmesi bu savaşla mümkün olmuştur.
Yavuz Sultan Selim ve Şah İsmail arasında yapı-
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lan Çaldıran savaşı, Osmanlı, Safêvi ve Batı Asya
tarihinin en önemli kırılma noktalarından birisidir. Çaldıran Savaşı, sadece kendi çağına değil, içinde bulunduğu coğrafyanın siyasal, kültürel ve jeopolitik durumunu etkilemiş ve günümüze kadar etkisini göstermiştir.
Çaldıran Meydan Muharebesinin Yavuz Sultan Selim tarafından kazanılmış olması, Osmanlı Devletinin gerek doğuda, gerekse batıda yabancı devletler nezdinde itibarını arttırmıştır. Ayrıca Osmanlı Devleti’nin doğu yönü güvence altına alınmış,
bunun doğal sonucu olarak da Osmanlı Devletinin batıda ve güneyde hareket yapmaları için geniş bir serbestlik alanı elde edilmişti. Nitekim Yavuz bu durumdan faydalanarak 1516-1517 yıllarında Suriye, Filistin ve Mısır’ı fethetmiş, oğlu Kanuni Süleyman da daha ziyade batıya yönelme imkânı
bulmuştur.
Bu zaferin siyasi alandaki bir sonucu olarak,
Anadolu’nun jeopolitik durumu düzetilerek
Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Batı Anadolu’ya
eklenerek Anadolu’nun bir bütün olarak birliği, beraberliği ve güvenliği sağlanmıştı. Bu suretle Anadolu’muzun, Selçuklulardan sonra bozulan
birliği yeniden temin edilmiş, siyasi haritamızın
bu günkü şekli Çaldıranda dökülen Türk kanlarıyla çizilmiştir. 9
Yavuz Sultan Selim, Çaldırana giderken, ordunun yürüyüşünü ilerden örtmek, Safêvi kuvvetleri ve durum hakkında bilgi almak (keşif ve emniyet) maksadıyla Dokakinoğlu Ahmet Paşa komutasında 20.000 sipahiden oluşan müstakil bir süvari kuvvetini Seyitgazi’den (Eskişehir- Kütahya arasında) Sivas yönüne göndermişti. Bu suretle denilebilir ki, dünya orduları içinde, bir birliği,
müstakil bir ordu süvarisi gibi kullanma taktiğini
ilk uygulayan bir komutan aynı zamanda bir hükümdar olmuştu.
Çaldıran Sahrasında elinde mevcut topları düşman gözünden gizleyerek, yakın mesafeden ateş
açtırmak suretiyle düşmana karşı bir çeşit baskın
tesiri sağlanmıştı. Yavuz Sultan Selim, düşmana
karşı bu baskın prensibini uygulamakla bu zaferin kazanılmasında birinci derecede amil olmuştu.
Osmanlı Ordusu, İstanbul’dan (Üsküdar) hareket tarihi olan 22 Nisan 1514 tarihinden Çaldıran
meydana muharebesinin cereyan ettiği 23 Ağustos
1514 tarihine kadar, dört aydan beri devamlı yürüyüş yapmıştı.

Mezhep yönünden birbirinden farklı dini inançların da başlıca rolü olduğu bu büyük muharebede, bu iki kuvvetli ve kudretli hükümdarların savaşında Yavuz Sultan Selim ve ordusu muvaffak
olmuştur.
Yavuz Sultan Selim’in ihtiyat kuvvetini tam zamanında kullanmasını bilmesi, zaferin kazanılmasında önemli etkenlerden birisi olmuştur. Ayrıca Osmanlı Ordusunun çok yorgun olmasına rağmen, geceleyin birkaç saat gibi kısa bir zaman süresinde muharebe düzenini alarak savaşa hazırlanmasının da bu zafere olan katkısı büyük olmuştur.
Osmanlı Ordusunda mevcut 200 kadar top ve
çok miktarda tüfekle (Safêvi Ordusunda bulunmuyordu) Osmanlı Ordusuna üstünlük sağlıyordu.
Nitekim muharebenin kazanılmasında bu ateşli
silahların ve özellikle topların rolü büyük olmuştu.
Ateşli silahlar ve top üretimini ile hafif topçu
birliklerini geliştiren, teknolojinin önemini kavrayan Sultan II. Beyazıt’tır. Beyazıt, bu suretle kendinden sonra gelecek olan oğlu Yavuz Sultan Selim
ve torunu Kanuni Sultan Süleyman gibi büyük hükümdarların gelecekteki zaferlerinin alt yapısını hazırlamıştır.
Doğuştan kanında mevcut cengâverlik ruhu, eğitim üstünlüğü, Türk Devletine mensup olma, başkomutanları ile iftihar etme duyguları bulunan Türk askerleri, Çaldıran Savaşının kazanılmasında en büyük
rolü oynamışlardır.
Zaferi müteakip Safêvi Ordusundan geri kalanlar esir edilmiş birçok ganimet de ele geçirilmişti. Esirler arasında teşvik maksadıyla muharebe
sahasına kadar getirilmiş olan ümera (emirler-beyler)
eşleri de vardı. Kadın esirler içinde Bağdat valisi
Hulefâ Bey’in kızı, Şah İsmail’in eşi Taçlı Hanım
da bulunmaktaydı. 10
Yavuz Sultan Selim’in ve ordusunun İstanbul’dan
(Üsküdar) hareket tarihi olan 22 Nisan 1514 ile
Tebriz’e varış tarihi olan 6 Eylül 1514 tarihleri arasında tam dört buçuk ay geçmiştir. Bu müddet zar-

fında yaklaşık olarak 2250 km. yol alınmıştır. Dönüş
yolculuğu (Tebriz – Amasya) ise, 78 gün sürmüş ve
1300 km. yol kat edilmiştir. Edirne – İstanbul–Çaldıran–Tebriz–Amasya yürüyüşü ise toplam olarak
4100 km. etmektedir.11 Çaldıran savaşından sonra
da Osmanlı-Acem münasebetleri düzelmemiştir.
Şah İsmail’in ordusu, Antalya, Konya, İçel, Antep, Halep Maraş, Sivas çevresiyle Erzincan, Erzurum ve Diyarbakır gibi Doğu Anadolu bölgelerindeki göçebe ve köylü Türkmenlerinden idiler. Safêvi
Devletinin kurucusu Şah İsmail, Selçuklulardan
Kaçarlara kadar Acemistan’da saltanat sürmüş olan
Türk menşeli hükümdarlar arasında umumi şiir
dili olarak Türkçeyi kullanmış yegâne şahsiyettir.
Şah İsmail’de tıpkı Yavuz Sultan Selim gibi özbeöz Türk bir hükümdardı.
Osmanlı-Safêvi mücadelesi, gerek Yavuz Sultan
Selim ve Şah İsmail dönemlerinde, gerekse onların çocukları ve torunları dönemlerinde çatışma
ve savaşlarla devam etmiştir. Ancak stratejik üstünlük Osmanlı Devletine geçmiştir. Günümüze kadar gelen pek çok siyasal, ekonomik ve dinsel gelişme, doğrudan veya dolaylı bir şekilde Çaldıran savaşının sonucudur.
Bu savaş sonunda Osmanlı Devletinin devamı
olan Türkiye Cumhuriyeti’nin bu günkü doğu ve
güneydoğu Anadolu’nun sınırları çizilmiş ve verimli Çukurova toprakları fethedilerek Memlûk
Devletinin kuzey sınırlarına dayanılmıştır. Ayrıca Suriye-Kızıldeniz-Basra Körfezi-Hint Okyanusu yolu ile dünya ticaretinin merkezinden biri
olan doğu Akdeniz’in egemenliği de ele geçirilmiştir. Çukurova-Hatay-Diyarbakır hattı bugünün
Türkiye’sinde de stratejik önemi sarsılmaz bir şekilde devam etmektedir.
Sonuç olarak; Müslümanlar, özellikle Türk Devletleri arasındaki kanlı çarpışmalar, yargısız infazlar, kaynağını dinden almayan faaliyetler, ne Osmanlı için, ne İslâm âlemi için ne de “İttihadı-ı İslâm”
ve “Türk cihan hâkimiyet” için fayda sağlamıştır.
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Bilakis, dini ve siyasi tartışmalara yol açmış, Müslü-

Eserlerinin hemen hepsini Türkçe olarak yazmıştır. Kendi-

manların birbirlerine karşı kin ve nefretle dolmaları-

lerini Hazreti Ali’nin oğlu Hüseyin’in soyundan addeden

na neden olmuş, hatta İslâm âleminin ya da İslâm

Şah İsmail, aslen halis bir Türk ailesindendir.

ülkelerinin güçlenmelerine engel teşkil etmiştir.

12

Ord. Prof. İsmail Hakkı Uzunçarşılı; Osmanlı Tarihi,

3

Türk Tarih Kurumu Yayınları, II. Cilt, 7. Baskı, s. 253
Muammer Yılmaz; Yavuz Sultan Selim, Elit Kültür Ya-

4

yınları, İstanbul Şubat 2009, s. 68-69
Türk Silahlı Kuvvetler Tarihi; Osmanlı – İran Savaşı,

5

Çaldıran Meydan Muharebesi (1514), Gnkur. ATASE Bşk.
lığı Askeri Tarih Yayınları Seri No: 2, III. Cilt, 2nci Kısım
Eki, Ankara Gnkur. Basımevi, 1979, s. 17
Türk Silahlı Kuvvetler Tarihi; s.5

6

Baron Joseph Von HAMMER; Osmanlı Devleti Tari-

7

Kroki-1: Çaldıran Sahrasında 23 Ağustos 1514
günü sabahı İki Taraf Ordularının Durumu ve İran
Ordusunun Taarruzu

hi, Cilt: IV, İstanbul 1984, s. 1069-1071. Ord. Prof. İsmail Hakkı Uzunçarşılı; s. 268-269. Dr. Tansel Selahattin; Yavuz Sultan Selim, Milli Eğitim Basımevi, Ankara
1969, s. 59-60. Mustafa Cezar; Mufassal Osmanlı Tari-

********

hi, Türk Tarih Kurumu Yayınları, II. Cilt, Ankara 2011, s.
732-733. Muammer Yılmaz; s. 81, Kamil Su; Yavuz Sul-

Dip Notlar;
Yavuz Sultan Selim (1nci Selim); 10 Ekim1470 yılında

1

Amasya’da doğmuş ve babası II. Beyazıt’ın hükümdarlığı
zamanında Trabzon valisi olmuştu. Annesi, Dulkadiroğlu
Alaüddevle Bozkurt Bey’in kızı Ayşe Hatun’dur. Gençliği
dedesi Fatih Sultan Mehmet’in yanında geçer. Beyaz yüzlü, çatık kaşlı, sakalsız uzun bıyıklı ve sert bakışlı idi. İyi
eğitim görmüştü. Bu özelliklerinden dolayı kendine “Yavuz” lakabı verilmişti. Kendinden önceki padişahlar sakal bırakmış oldukları halde, Yavuz, sakalını tıraş ettirirdi.
Şah İsmail (1487-1524) Akkoyunlu Türk Devletini yık-

2

tan Selim, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul 1949
s. 32. M.C. Şehabeddin Tekindağ; Yeni Kaynak ve vesikaların ışığı altında Yavuz Sultan Selim’in İran Seferi, Tarih
Dergisi, Cilt: XVII, Sayı 22’den ayrı Basım Edebiyat Fakültesi Matbaası, İstanbul 1968 s. 69
Arif Erdoğan; Yavuz Sultan Selim’in Faaliyetlerinde

8

Din ve Siyaset Faktörü, Ankara 2007, s. 159
İsmail Hami Danişmend; Osmanlı Tarihi Kronolojisi,

9

Türkiye Yayınevi, Cilt:2, 1948, s. 14
Dr. Tansel Selahattin; Yavuz Sultan Selim, 62-65, İs-

10

mail Hami Danişmend; s. 13-14
Türk Silahlı Kuvvetleri Tarihi; s. 145

tıktan sonra Acem eyaletleri üzerinde hâkim olmuştur.

11

Şah İsmail’in kurduğu devlet, birçok bakımdan Akkoyunlu

12

Arif Erdoğan; Yavuz Sultan Selim’in Faaliyetlerin-

devletinin devamı sayılmaktadır. Devlet idaresinin önem-

de Din ve Siyaset Faktörü, Birinci Baskı, Ankara, Kasım

li mevkilerini, iktidarını daha çok kendilerine borçlu oldu-

2007, s. 165-166

ğu Türk reislerine vermiş olması, bunun en açık delilidir.
Kendisi bir Türk hanedanı ile akrabalığı, yetiştiği muhit ve
hükümdarlığını borçlu bulunduğu büyük bir kütlenin Türk
oluşu sebebiyle, Türkçeyi resmi dil olarak kabul etmiştir.
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ÜÇÜNCÜ BAYRAM (!)
Bu sabah okuduğum gazetenin ilk sayfasında yer
alan şu fotoğraf beni tam “otuz yıl öncesine” sürükleyiverdi.. Bir anda canlanan anılarımı sizinle paylaşmak istedim.. Yıl 1985-87.. Van’da Komando Tabur komutanıyım..			

Ölümle pençeleşen genç
kadın, bu helikopterle Van
Devlet Hastanesine zamanında ulaştırılıp müdahale
edilince..
Ertesi gün Hürriyet Gazetesinde manşetten bir haber; “Askerler, Van’da hamile bir köylü kadının hayatını kurtararak insanlık
dersi verdiler!..”
***

Mustafa BAŞEL*

		

Kadirşinas halkımız gayet iyi bilmektedir ki, bağrından çıkardığı Türk Silahlı Kuvvetlerinde bu davranışlar ne bir ilktir, ne de son olacaktır!..
-II-IBahçesaray kırsalındaki Bölük Komutanı Yüzbaşım;.				
- “Komutanım, bulunduğumuz mezrada hamile bir kadın var.. Bebek ölmüş.. Yardım edilmezse
zehirlenip anne de ölecek!..” diye telaşla bilgi vermeye çalışıyordu.				
Durumun vahametini hemen kavradım. Genç bir
kadının hayatı söz konusuydu. İyi biliyordum ki; o
mezraya ciple gidilemez, katırla zamanında yetişilemez, yaya gitmeye ise neredeyse ömür yetmezdi..
Tereddüt etmeden;
- “Sana bir helikopter ve doktor göndereceğim,
Yüzbaşım!..” dedim.
Hemen Van’daki Jandarma Tugay Komutanını aradım, helikopter istedim. Cevap gecikti. Tekrar aradım. Zaman hızla geçiyordu.. Genel Komutan bölgede birlikleri denetliyormuş, helikopterlerin hepsi görevliymiş!.. Bense ısrar ediyorum. Sıklaşan telsiz konuşmaları, çevredeki görevlilerin telaşlı gidiş
gelişleri ve dışa vuran endişeli halleri Orgeneral Adnan Doğu’nun dikkatinden kaçmamış. Sebebini sormuş, anlatmışlar;					
- “Derhal benim helikopterimi gönderin!..” diye
emir vermiş..
***
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Operasyon bölgesinde 21 ayrı yerde timler halinde yerleşmişti taburum.. Bazen yayan, bazen katırla , bazen de arazi araçları veya helikopterle kontrole gidiyordum.. Bu kontroller aynı zamanda bölge halkı ile bütünleşmeme yardımcı oluyordu.. Yaşlıların ve özellikle çocukların askere ilgisi daha fazlaydı.. Öyle ki; havada pat pat diye helikopter sesini duyanlar, muhtemel iniş yerini bile tahmin ederek geniş bir daire oluşturuyorlar ve beni “Komutan
Amca geliyor!.” diye sevinçle karşılıyorlardı.. Ben
de, karınca kararınca küçük poşetler içinde şeker, çikolata, kalem, silgi gibi şeyler vermeyi ihmal etmiyordum.. 						
*** 					
Yine böyle bir gün Konalga bölgesinde helikopterden indim.. Çocuklar çevrede toplanmış “Komutan
Amcalarını” karşılıyorlardı. Getirdiklerimi dağıtırken kalabalığın arasında 5-6 yaşlarında küçük bir kız
çocuğu dikkatimi çekti. Kendinden 1-2 yaş büyükçe
bir çocuğun koluna sıkıca yapışmış, sesimin geldiği
tarafa doğru bakmaya çalışıyordu. Melek gibi güzel
bir yüz, kirli kızıl saçlar ve kapaklarını araladığında
beyaz iki nokta halinde beliren kapalı iki göz!.. Bu
yaşta perde inmiş, üstelik çok da fakirlermiş.. Yüreğim burkuldu, benim de aynı yaşlarda bir kızım vardı..							
***

Hiç vakit kaybetmeden Çatak Kaymakamını aradım. O zamanlar oluşturulan Fak-Fuk-Fonu’ndan
karşılanmak üzere bu yavrunun tedavisi için talimat
verdim..						
Önce Van’da yerel basında, daha sonra da ulusal
basında bu haber şu şekilde yer aldı; “ Çatak Kaymakamı, kör bir kızın gözlerini açtırdı!..”
Ne fark ederdi ki; Asker ya da Kaymakam!..
Bunlar Türkiye Cumhuriyeti Devletini temsil eden
kurumlar değil miydi?..					
-IIIAylardan kasım.. Bölge; Çatak- Narlı kırsalı..
Yörenin en yüksek, en çetin arazisi Kato (Katı)
Dağı’nda, terörist grupların faaliyet gösterdiğine ,
halka zulmettiğine dair duyumların yoğunluk kazandığı bir mezraya operasyon planlamıştık.. Dünden
beri yağan kar bölgede 20-30 santim olmuştu. Gece
yarısından sonra başlatacağımız operasyon üç gün
sürecek, cephane ve erzak ikmali gündüz helikopterlerle tamamlanacaktı..					
Kar yağışı o gece şiddetini iyice artırdı, tipiye dönüştü. Daha şimdiden kalınlığı bulunduğumuz yerde
40 santime ulaştı. Yükseklerde 50 santimi geçtiğine
şüphe yok. Yağışın durması ve tipinin kesilmesi için
dua ediyoruz. Bu şartlarda bu bölgede bir operasyonun ne kadar güç olacağını kestirmek hiç de zor değil..

birkaç gün önceden planlamıştık.. İptal mi etsek
acaba?..” diye nabız yokladım. Hiç tereddüt etmeden ağız birliği etmişçesine karşı çıktılar..
- “Biz komandolar her koşulda görev yaparız!..
Ne kadar zorlu olursa olsun bu göreve hazırız komutanım!..” dediler. Duymak istediğim cevap işte
buydu!.. Gururlandım.. Zaten pek iptal etme yanlısı
da değildim..		
Saat:01.00.. 					
Kollar, verilen istikametlerde sıra ile hareket ettiler.. Ben ortadaki kolla beraberdim.
.Ortalık zifiri karanlık.. Dakikalar ilerledikçe yağan kar şiddetini daha çok artırıyor, sisten ve tipiden göz gözü
görmüyordu. Rüzgarın savurduğu kar taneleri adeta
birer kırbaç gibi yüzümüze çarpıyor, dayanması çok
zor bir sızı veriyordu. Kullandığımız kar başlığı bile
bu acıyı azaltmaya yetmiyordu.
Saat:04.00’e geldi.. 				
Tırmandığımız yamaçlarda kar kalınlığı neredeyse diz boyuna ulaştı. Vadi ve çataklarda daha da derin.. İz açma postalarının işi iyice zorlaşıyordu. Bu
şartlarda bir adım ilerlemek bile insanüstü bir çaba
gerektiriyor. Biz de ilerleyebilmek için artık bacaklarımızı iki elimizle tutup kaldırmak suretiyle ancak
adım atabiliyoruz. İz açıcı askerleri sık sık değiştiriyoruz. Her şeye rağmen, hedefimize ulaşmakta kararlıyız.							
***		
Uzaklardan gelen köpek havlamaları, mezraya
yaklaştığımızın habercisi gibi.. Hava koşulları bu kadar kötü devam ederse, gündüz bile olsa, bu tipide helikopterlerin görev yapmaları imkansızlaşacak..

Gece yarısını biraz geçti, saat: 00.30..
Son kontrollerini gözden geçiren Bölük Komutanlarım hazır tekmillerini getirdiler. Şartlar gittikçe
zorlaşıyor. Operasyonu uygulamak yada iptal etmek
arasında kısa bir tereddüt geçirdim.. Ve hazır Bölük
Komutanları yanımdayken, bir de onların fikrini alayım dedim;
- “Arkadaşlar!.. Bildiğiniz gibi bu operasyonu

Köpek seslerinin artması mezra halkını tedirgin etmiş, insanlar birer ikişer dışarı çıkıyor, gelen sesleri
değerlendirip hızla meydana yöneliyorlardı..
Kalabalıkta her kafadan bir ses çıkmaya başlamıştı;
-“..Gelenler var herhalde?.. Yoksa köpekler böyle
huysuzlanmaz!..” .		
-“..Bak uzakta, tam şu tarafta bazı karaltılar görüBirlik, Sayı : 209 • Temmuz-Ağustos-Eylül 2015
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nüp kayboluyor!..” 		
-“..Bunlar örgüt olmasın!.. Yine para ve yiyecek
mi isteyecekler?..”		
-“..Eleman isterler bunlar.. Geçen sefer kızlarımızı
da istemişlerdi!..”		
-“..Yok yok, askere benziyor bunlar!.. Askerliğimi
yaptım, anlarım az çok..”
-“..Hadi canım sen de!.. Bu havada, hem de bu saatte, buraya, dağ başındaki bu mezraya asker gelecek!.. Görülmüş şey mi?..”				
			
***			
Mezra dört taraftan sarılıp, çevre emniyeti alındı.
Sonra kollardan biri, ok gibi içeri daldı.. Hızla arama, tarama ve kontrol faaliyetine başlandı..

dırdıktan sonra, sesini iyice yükselterek yarı Türkçe,
yarı Kürtçe şöyle devam etti;
- “..Yüce Allahım, sana şükürler olsun!.. Bana
bu günleri de gösterdin!.. Bu havada, bu saatte
askerler bizim için buraya gelmişler!.. Gelmişler
ya!.. Artık bizim üç bayramımız var.. Birinci bayram Ramazandı, ikinci bayram Kurban.. Üçüncü
bayram da.. Askerlerin buraya gelişi !..”		
		
-?!.. 					
		
***				
Hepimiz şaşırmıştık.. Çünkü, bu sahne sözün bittiği yerdi aslında.. Ve, ihtiyarın gözlerindeki parıltıdan ve davranışındaki içtenlikten ne demek istediğini yeterince anlaşılmıştık zaten!..			

Ben gittiğimde, meydanda, yüzbaşının tam karşısında dua eder gibi duran bir karaltı gördüm. Yüzbaşı Tevfik olanları hızlı hızlı anlatmaya başladı;
“..Komutanım, planladığımız gibi mezraya, saat:
05.30’ da girdim.. Bütün erkekleri meydanda topladım.. Sorularıma cevap vermek yerine, herkes askerlerin buraya nasıl gelebildiğini merak ediyor.. İyi
havalarda gelenler olmuş da, bu şartlar altında gelen
askeri yıllardan beri ilk defa görüyorlarmış!.. Hatta
hiç asker görmeyen de varmış..”		
“..Kalabalık büyüdükçe gürültü de artmaya başlamıştı.. Bir anda büyük bir sessizlik oldu.. Meydandaki herkes karşıdan ağır ağır gelen bir karaltıya çevirdi başını.. Sonra saygı ile iki yana çekilip gelene
yol açtılar. Doğrusu bu ya, ben bu olağanüstü durumdan endişelendim.. Verdiğim bir işaretle askerlerimi uyarma gereğini duydum.. Kararlı adımlarla ilerleyen esrarengiz karaltı iyice yaklaştı.. Ak sakallı,
nur yüzlü, oldukça yaşlı biri.. Ama dimdik!.. Ben de,
merakla bu ihtiyarın gelişini izliyorum..”
“..Yarı anlaşılır, yarı anlaşılmaz bir şeyler mırıldanarak tam karşımda durdu.. Önce ellerini iki yana
açtı.. Sonra yaşından umulmayacak bir çeviklikle atılıp boynuma sarıldı. Minnetle, gözlerimin içine baka
baka heyecanla bir şeyler söyledi.. Ardından iki dizinin üstüne çöktü, dua eder gibi ellerini havaya kal-
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Güçlükle de olsa kendimi toparlamayı başardım.
Yüzbaşının önünde dizleri üstünde duran ihtiyarı
tutup, kaldırdım..
Ve.. Ardından o nasırlı, buruşuk ellerinden saygı ile öpmeyi ihmal etmedim!.. 			
		
***		
İnanın; şu anda bile o sahneyi aynı heyecanla an be
an yaşıyor gibiyim!..
Yaşantınızda her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle!..
(*) Gelibolu Rüzgarı – Eylül /2015

							
					
* Em. Alb.
TESUD Çankaya Şb. Üyesi

LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASININ
92’NCİ YILI KUTLU OLSUN !
Ş. Osman ARAS *

İttihat Terakki’nin sınırsız ihtirasları yüzünden sürüklendiğimiz Birinci Dünya Savaşı, iki bloğa ayrılan batılı emperyalizmin ilk küresel paylaşım savaşıdır. Her iki bloğun da öncelikli hedefi; Osmanlı Devletini parçalamak ve Ortadoğu’daki petrol yataklarını ele geçirmekti. Eğer, Alman İmparatorluğu, İngiltere’nin liderliğindeki İtilaf Devletlerine karşı zafer kazanmış olsaydı bile, kaderimiz değişmeyecekti. Çünkü bu kez, İstiklal Savaşımızı Alman emperyalizmine karşı yapmak zorunda kalacaktık.
Osmanlı’nın son 250 yıllık tarihinde, Mehmetçiğin kanı ve canı pahasına kazandığı savaşlar konferans
masalarında kaybedilmiştir. İşte Lozan, bu açıdan da çok önemlidir.İstiklal Savaşında kazandığımız zaferleri diplomaside de kazanarak, 24 Temmuz 1923 günü İtilaf Devletlerine Lozan’da Barış Antlaşmasını imzalatmışızdır. Bu Antlaşma Türkiye Cumhuriyetinin küresel tapu senedidir. Bazı ihanet odakları; “bu Antlaşmanın 100 yıllık bir süreyi kapsadığı”, “2023 yılında sona ereceği” propagandasını yayarak, milletimizin
zihinlerini bulandırmaya çalışmaktadır. Bu söylemlerin hiçbir dayanağı yoktur. Bu, onların karanlık emellerini açığa çıkaran, hain bir tuzaktır. Asıl, 2023’de onlar sona erecek; “Türkiye Cumhuriyeti ilelebed payidar kalacaktır.”
LORD CURZON’UN İSMET PAŞA’YA SÖYLEDİKLERİ
Bir Lozan akşamında, İngiliz Dışişleri Bakanı Lord Curzon İsmet Paşa’nın karşısında oturmakta ve görüşmelerde İsmet Paşa’nın ödünsüz, katı bir tutum izlemesinden yakınmaktadır: “Aylardır müzakere ediyoruz. İstediklerimizin hiçbirini alamıyoruz. Biliniz ki, geri çevrilen isteklerimizin hepsini cebimize atıyoruz. Yorgun ve fakir bir ulussunuz. Memleketiniz harap. Yarın, bunları tamir etmek ve kalkınmak
için, bizden yardım isteyeceksiniz. Para bende, bir de (ABD’yi kastederek) onlarda var. O zaman, cebimizdekileri birer birer önünüze koyacağız.”
İsmet Paşa ise, asla sarsılmaksızın, Lord Curzon’a, ATATÜRK’ün Dışişleri Bakanına yaraşan şu yanıtı verir: “Biz haklıyız. Lozan’da hakkımızı mutlaka alacağız. Bugün biz bunları alalım. Şayet, yarın kapınıza gelirsek, siz de dilediğinizi yaparsınız.” İsmet Paşa bu yanıtı verirken, ulusumuza ve devletimize sonsuz
bir güven duyarak; kimseye avuç açmadan, kalkınacağımızı hesaplıyordu. ATATÜRK ve İNÖNÜ bunu başardılar. Günümüzde ise; milli gelirimizin yarısı tutarında iç/dış toplam borç yükünü omuzlarımızda taşıyoruz.Türkiye, son 10 yılda, Cumhuriyetimizin ilk 80 yılındaki toplam borçtan iki kat daha fazla borca girmiştir. T.C.vatandaşları olarak bunu sorgulayıp, hesabını da sorabiliyor muyuz?
* Em. Kur. Alb.
Tarihçi Yazar
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ARAMIZDAN AYRILANLAR
Kederli ailelerine ve arkadaşlarına başsağlığı diler,
hizmetlerini saygı ile anarız.
TESUD Genel Merkezi

Nahide NADİR

İsmail KURANOĞLU

Em. Alb. Ziyaettin NADİR’in Eşi
Şişli Şb. Üyesi

Em.Tnk. Kd. Alb. (1948-29)

Vefat Tarihi: 06/05/2015

Vefat Tarihi: 20/05/2015

Adres: Yenilevent Oyak Sit. 43. Blok
No:45 Yenilevent-İSTANBUL

Adres: 1. Cad. 114/8

Tel: (0532) 616 95 10

Tel: (0312) 213 46 76

Çankaya Şb. Üyesi

Bahçelievler-ANKARA

Mehmet ÖZKAYNAK

Fevzi KILIÇ
Em. Lv. Yb. (1950-28)
Üsküdar Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 26/06/2015
Adres: Eski Bağdat Cad. Melik Apt.
No:8/12 Küçükyalı
Maltepe-İSTANBUL
Tel: (0532) 701 92 35

Em. Tnk. Alb. (1945-42)
Kadıköy Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 30/05/2015
Adres: Kordonboyu Mah. Tekel Cad.
No:70/20 Kartal-İSTANBUL
Tevfik KIZILTAN
Em. P. Yb. (138-414)
Şişli Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 14/07/2015
Adres: Emekli Subay Evleri
Tevfik Dönmez Paşa Sok. No:15/8
Esentepe Şişli-İSTANBUL

Mehmet SÖNMEZER

Tevfik Fikret ALPASLAN

Namık Kemal KIZILTAN

Em. Hv. Plt. Korg. (1946-10)

Em. Top. Kd. Alb. (1958-40)

Çankaya Şb. Üyesi

Çankaya Şb. Üyesi

Adres: Cinnah Cad. Kuloğlu Sok.
No:26/8 Çankaya-ANKARA

O
Y
RE
Sİ
M

Vefat Tarihi: 21/07/2015

K

Tel: (0212) 288 18 28

Em. Sağ. Alb. (1970-6)
Kadıköy Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 18/07/2015
Adres: Feneryolu Mah. Fahrettin
Kerim Gökay Cad. Aydınlar Apt.
No:64/24 Kadıköy-İSTANBUL
Tel: (0533) 818 84 81

Vefat Tarihi: 21/07/2015
Adres: Akıncılar Sok. Tanıt Apt.
No:13/16 Maltepe-ANKARA

Tel: (0532) 361 57 47

Tel : (0312) 229 83 60

Mehmet Edip SOYTÜRK

Sedat BARANOĞLU
Em.Hv. Yer. Alb. (1967-75)
Eskişehir Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 25/07/2015
Adres: M. Kemal Paşa Mah. Prof.
Dr. Tunç Atay Sok. Filiz Apt. No:2/7
ESKİŞEHİR
Tel: (0505) 301 71 79

Em. Tnk. Kd. Alb. (1947-6)
Kocaeli Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 24/07/2015
Adres: Mersincik Mah. Volkan Sok.
No:4 Derince-KOCAELİ
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Naci BORATAN

Mustafa KARABOYUN

Em. İs. Kd. Alb. (1946-9)

Em.Hv. Per. Alb. (1972-127)

Çankaya Şb. Üyesi

Konak Şb. Üyesi

Vefat Tarihi: 26/07/2015

Vefat Tarihi:31/07/2015

Adres: Bağlar Cad. Ünal Sit.
No:200/2 Büyükesat-ANKARA

Adres: Çatalkaya Mah. Emekçiler Sok.
No:41/19 Narlıdere-İZMİR

Tel: (0312) 436 90 44

Tel: (0232) 238 51 13

İlhami Uğur YILMAZ
Em. Hak. Alb.( 1964-2)
Çankaya Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:01/08/2015
Adres: Ümit Mah. 2519 Sok. Galeria
Sit. A Blok D:22
Çankaya-ANKARA

Orhan ONGUN

Tel: (0533) 691 32 64

Tel: (0232) 231 46 26

Şenkal BÜTÜN
Em.Kd. Alb. (1960-179)
Çankaya Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:03/08/215
Adres: Göksu Mah. Kaşmir Göl
Evleri Durusu-2 B Blok No:35
Eryaman-ANKARA

Vehpi PARLAR
Em. Tümg. (1944-4)
Beşiktaş Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:05/08/2015
Adres: Türk Bostan Sok. Armanlı Sit.
A-3 Blok No:5 Yeniköy

Tel: (0312) 481 92 42

Tel: (0530) 592 71 76

Süleyman ACAR

Atalay SUBAŞI

Em. İs. Kd. Kur. Alb. (1942-5)

Em. Tnk. Kd. Alb. (1966-86)

Şişli Şb. Üyesi

Konak Şb. Üyesi

Vefat Tarihi: 07/08/2015

Vefat Tarihi:07/08/2015

Adres:Yıldızevler 739 Sok. Ayhan Sit.
A Blok D:39 Çankaya-ANKARA

Adres: Oyak Sit. 2/2 Sok. No:1/7

Tel: (0530) 317 55 56

Tel: (0537) 383 45 25

Necati BAKİOĞLU

Selçuk OKYAY

Em. Ord. Kd. Alb. (1952-11)
Eskişehir Şb. Üyesi

Em.Hv. Kur. Alb. (1939-39)

Vefat Tarihi:10/08/2015

Vefat Tarihi:10/08/2015

Adres: Dr. Sadık Ahmet Cad. Akyurt
Apt. No:20/4 ESKİŞEHİR

Adres:Yalı Cad. No:448-19
Karşıyaka-İZMİR

Tel: (0222) 226 35 75

Tel: (0232) 381 44 02

İhsan Hakkı TUYUN

Ahmet Münir KÖPRÜLÜ

Em. Mu. Kd. Alb. (1940-10)

Em. Dz. Yb. (1959-2817)

Çankaya Şb. Üyesi

Rasimpaşa Şb. Üyesi

Vefat Tarihi: 13/08/2015

Vefat Tarihi: 18/08/2015

Adres: Tunalı Hilmi Cad. No:17/3
Küçükesat-ANKARA

Adres: Yaprak Sok. No:39/1
Acıbadem-ÜSKÜDAR

Tel: (0505) 420 55 48

Tel: (0539) 356 98 52

Em. P. Alb. (1952-25)
Konak Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:03/08/215
Adres: İnönü Cad. Kurtuluş Apt.
No:355/20 Hatay-İZMİR

Sarıyer-İSTANBUL

F. Altay-İZMİR

Karşıyaka Şb. Üyesi
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İbrahim BÜYÜKDEĞİRMENCİ

Özer ÖZDEMİR

Em.Öğr. Alb. (1960-1)

Em.Ulş. Alb. (1952-5)

Çankaya Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 22/08/2015
Adres: Alidede Sok. No:31/11
A.Ayrancı-ANKARA
Tel: (0312) 426 66 26

Karşıyaka Şb. Üyesi

Zeki GÜNGÖR

Adres: Tunus Cad. No:87/7
Kavaklıdere-ANKARA

Muzaffer ÜLKER
Em. P. Kd. Alb. (1954-21)
Çankaya Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:28/08/2015
Adres: Çiğdem Mah. Başak Sit. B-2
Blok No:43 Balgat
Çankaya-ANKARA

Tel: (0532) 216 21 62

Tel: (0539) 477 78 14

Ayşe Nurten ÖZVEYİS

Ahmet ÖNAL

Subay Kızı

Em. Kd. Alb. (1951-10)

Bakırköy Şb. Üyesi

Çankaya Şb. Üyesi

Vefat Tarihi:22/08/2015
Adres: 1780/1 Sok. No:9/10
Karşıyaka-İZMR
Tel: (0232) 323 37 58

Em. Tuğg. (1950-2)
Çankaya Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:28/08/2015

Vefat Tarihi:04/09/2015

Vefat Tarihi:05/09/2015

Adres: Ataköy 9.10 Kısım A-6 Blok
A Kapı D:4 Bakırköy-İSTANBUL

Adres: Reşat Nuri Sok. A Blok No:52
Yukarı Ayrancı Çankaya-ANKARA

Tel: (0532) 212 16 15

Tel: (0312) 231 85 05

Öztürk ERTEN

Tel: (0551) 237 87 78

Metin ÖZKÖK
Em. Per. Alb. (1969-176)
Çankaya Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:07/09/2015
Adres: Konutkent Mah. 2956. Sok.
Oyak-2 Sit. No:17/4
Çankaya-ANKARA
Tel: (0312) 241 60 37

Nejat SÖZGÜDER
Em. Kd. Alb. (1944-16)
Çankaya Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:10/09/2015
Adres: Mesa Koru Sit. Zambak Blok
D:40 Çayyolu
Çankaya-ANKARA
Tel: (0312) 241 74 59

Hasan Selahattin TURKÖZ
Em. J. Kd. Alb. (1947-60)
Çankaya Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:11/09/2015
Adres: Hoşdere Cad. Reşat Nuri
Sok. No:20/5 Yukarı Ayrancı
Çankaya-ANKARA
Tel: (0312) 428 50 61

Em. Tnk. Kd. Bnb. (1965-60)
Çankaya Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 06/09/2015

O
Y
İM
ES
R

Nurettin PINAR
Em.Top. Kd. Alb. (1961-14)
Bakırköy Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 30/09/2015
Adres: İncirli Cad. Tunaboylu Sok.
Manolya Apt. No:6/7
Bakırköy-İSTANBUL

K

Adres:Turan Güneş Bulvarı No:45/4
Yıldız Çankaya-ANKARA

Tel: (0212) 571 90 16
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Gazeteci-yazar ve ressam Fikret OTYAM Vefat Etmiştir.
Böbrek yetmezliği nedeniyle bir süredir tedavi gören, gazeteci-yazar ve ressam Fikret OTYAM (89),
Antalya’da yaşamını yitirmiştir.
Kumpas Davalarının yılmaz destekçisi, Atatürk ve
Cumhuriyet sevdalısı değerli Otyam için 11 Ağustos
2015 tarihinde Ankara’da Çankaya Belediyesi Çağdaş
Sanatlar Merkezi’nde anma töreni düzenlenmiştir.
Gazeteci-yazar ve ressam Fikret Otyam, anma töreninin ardından, vasiyeti üzerine Nevşehir - Hacıbektaş ilçesinde bulunan İz Bırakan Aydınlar Mezarlığı’nda
sonsuzluğa uğurlanmıştır.
Değerli sanatçımıza Allah’tan rahmet, kederli ailesi ile tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır dileriz.
TESUD GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU

Ömer Lütfi EĞİN Vefat Etmiştir.
TESUD Şişli Şubesinin 26.10.1987 - 21.02.2005 tarihleri arasında 18
sene Yönetim Kurul Başkanlığı yapan Em. Kd. Top. Alb. (1941-18) Ömer
Lütfi EĞİN 11 Eylül 2015 tarihinde vefat etmiştir.
Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı ve sabır dileriz.

Adres: Konaklar Mah. Günebakan Sok. 14/A Blok D:2 Yenilevent
Beşiktaş-İSTANBUL
Tel

: (0212) 264 48 39
TESUD GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU
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Mustafa KARAOĞLAN Vefat Etmiştir.
TESUD Beşiktaş Şubesinin 2001 yılından vefat tarihine kadar Yönetim
Kurulunda görev almış olan Em. P. Kd. Alb. (1966-210) Mustafa KARAOĞLAN 22 Haziran 2015 tarihinde vefat etmiştir.
Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı ve sabır dileriz.

Adres: Ayazağa Oyak Sit. 8. Blok B Giriş D:6 Sarıyer -İSTANBUL
Tel

: (0536) 677 19 52
TESUD GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU

Yaşar Berhan KARA Vefat Etmiştir.
TESUD Beşiktaş Şubesinin 2001 yılından vefat tarihine kadar Denetleme Kurulunda görev almış olan Em. Lv. Alb. (1953-21) Yaşar Berhan
KARA 19 Eylül 2015 tarihinde vefat etmiştir.
Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı ve sabır dileriz.

Adres: Akyol Cad. Akyol Apt. No:15/5 Cihangir Beyoğlu-İSTANBUL
Tel

: (0212) 243 49 45
TESUD GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU
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