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Erdoğan KARAKUŞ
Em. Hv. Korgeneral
TESUD Genel Başkanı

Değerli “BİRLİK” Okurları;

Bu sayıdan önceki Birlik Dergisinde ( Sayı 209), 
terörle mücadelenin ülkemiz için birinci öncelik ol-
duğunu ve 2002 yılındaki terörün olmadığı günlere 
dönüş için yapılması gerekenleri özetlemiştim.

O günden, bu güne Rus uçağının da düşürülmesiy-
le ortaya çıkan gelişmeler, 209 sayılı Birlik Dergisin-
deki baş yazının ne kadar isabetli olduğunu, bu ne-
denle bir kısmının tekrarının yararlı olacağını düşün-
mekteyim.

“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 an-
mak, gazilerimize acil şifalar dilemek, onların kan-
larını yerde bırakmamaktır. Yine ayrıca terörle mü-
cadelede kaybettiğimiz bütün sivil vatandaşlarımızı 
rahmetle anıyor, terörü hangi örgüt olursa olsun ke-
sin bir dille lanetliyoruz.

Bugün sonuç olarak; 1990 yılına kadar ülkemizin 

kuzeyinde büyük güçler arasında cereyan eden soğuk 
savaş, şimdi ülkemizin güneyinde neredeyse sıcak sa-
vaşa dönüşmek üzeredir.

Şu durum açıkça görülmüştür ki elinden silahını 
bırakmayan bir terör örgütüyle müzakere ve çözüm 
süreci söz konusu olamaz. Diğer yönüyle de dış güç-
lerin, sömürgecilerin, emperyalistlerin esiri, kuklası, 
taşeronu ve emir komutasında olan ülke dışına taş-
mış terör örgütüyle de ülke içinde çözüm süreci ara-
mak mümkün değildir.”

Hal böyle iken, dış ilişkilerde tehlikeli ortam de-
vam ederken, dış ilişkilere bağlı olarak iktisadi du-
rum daha da kötüleşirken, kalkınma hızı cumhuriyet 
tarihinin en düşük seviyesine inmişken, Türk halkı-
nın ve yöneticilerinin birinci önceliğinin dış ilişkiler-
de tehlikeli ortamdan sıyrılmak, ilerde halkın huzur 
ve güvenliğinin sağlanması ve terörle mücadele ol-
malıdır.

Bugün Türkiye’de 3 milyona yakın Suriyeli mülte-
cinin bulunması ve bunların bir kısmının Avrupa’ya 
göç yolunda insanlık dramı yaşatması apayrı büyük 
bir sorundur. Bu konuda Sahil Güvenlik Komutanlı-
ğı 200’e yakın yüzer unsur, 20 ‘ye yakın uçar unsurla 
sadece 2015 yılında 60.000 insanı denizden,sahilden 
kurtarmıştır.  Bu konuda sorunun çözümüne kat-
kıda bulunma amaçlı TESUD-Sahil Güvenlik Ko-
mutanlığı, duyarlı vatandaşlarımızla İstanbul Deniz 
Müzesi’nde açılan sergide yaptığım konuşma şu şe-
kildedir;

“Hepinizi, saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. İnsan 
var, insanları birbirine kırdıran, kendi bencilliği için 
dünyayı yaşanmaz hale getiren. İnsan var, insanları 
birbirine kaynaştıran, sevgi bağlarıyla kucaklayan. 
işte TSK’nın, Dz. K.’nin ayrılmaz parçası Sahil Gü-
venlik Komutanlığı insan gibi insanların bir araya 
geldiği büyük Komutanlık.

Gece, gündüz, soğuk, sıcak, fırtına, bora demeden, 
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insanlık dramı yaşanan ülkelerin evlatlarını, çocuk-
larını ölümün soğuk yüzünden kurtarmaya çalışıyor. 
Sizlerle ne kadar övünsek azdır.

Ulus olarak övüneceğimiz diğer bir yönümüz, in-
sanlık denince hemen orada biten, varolan insanla-
rımızın olmasıdır.

Bu konuda Sayın Adnan ÖZTÜRK’ü, Sayın Abi-
din AYDOĞDU’yu, Sayın Ender MERTER’i, Sayın 
Ali İhsan GÖNÜLDAŞ’ı, başta Müze Komutanı ol-
mak üzere bütün Müze personelini, bütün TESUD 
mensuplarını, buraya insanlık için gelenleri gönül-
den kutluyorum.

Bugün yıllar geçtikçe, insan haklarının bütün dün-
yada daha ileri noktalara taşınması gerekirken, in-
san haklarının daha fazla çiğnendiği bir noktadayız.

Bütün dünyaya demokrasi, özgürlük, barış gelece-
ğini, kendilerinin gelişmiş olduğunu söyleyen ülke-
ler, bütün dünyada demokrasi, barış ve özgürlükle-
ri katletmişlerdir.

Bugün Afrika’nın neredeyse tamamında ve 
Ortadoğu’nun büyük bölümünde insanlar açlık, su-
suzluk, sefaletle mücadele etmekte, Avrupa ülkeleri-
ne göçmek isterken bir kısmı Ege ve Akdeniz’in sula-
rında boğulmaktadır.

Tesadüf bu ya, göçmenlerin Macaristan’a girişi sı-
rasında, hani bir bayan   muhabirin   kucağında ço-
cuğunu taşıyan babayı çelmeyle düşürdüğü  bölge-
deydik. Polis yolumuzu kesti. Ancak; ara yollardan 
polisle göçmenlerin çatıştığı noktaya geldiğimizde, 
yerlerdeki paramparça montlar, gömlekler, panto-
lonlar, su şişeleri, çocuk ayakkabıları yaşanan acı-
yı yansıtmaktaydı.

Öte yanda Türkiye 1979-1980 yıllarında, ülkele-
rindeki baskı düzeninde yaşayamayacağını hisseden 
ve zulümden kaçan bir milyon İranlıyı bağrına bastı.

1991 yılında yine Irak’tan kaçan bir milyona yakın 

Iraklıyı bağrına bastı. Şimdi 3 milyona yakın Suriye-
li bağrında. 

Şimdiye kadar 10 milyar dolara yakın para har-
candı. Şimdi batı 3 milyar Euro verelim onları 
Türkiye’de tutun diye çırpınıyor.

Ey batı, ey doğu buralardan, Ortadoğu’dan çekin 
gidin. Bıktık sizin savaşınızdan, savaş çıkarmanız-
dan.

Atam size de söyledi, “Yurtta Barış, Dünya’da Ba-
rış” diye. Size Temel fıkrası mı anlatalım, anlama-
nız için.

“Temel’in bir bayan öğretmeni varmış. Sınıfla dal-
ga geçmek istemiş, özellikle Temel’le. Size bir soru 
soracağım bilene de 10 vereceğim demiş. “Sor öğret-
menim, sor” demişler. Kuzeyde Karadeniz, Güneyde 
Akdeniz, Batıda Ege, Doğuda Ağrı Dağı. Bilin baka-
lım benim yaşım kaç. Temel hemen el kaldırmış, 42 
demiş. Öğretmen şaşırmış nasıl bildin Temel. 

Temel basit hocam, bizim mahallede, böyle acayip, 

abuk subuk sorular soran, kendisine yarım akıllı de-

nen bir adam var. Yaşı 21, ikiye katladım.”

Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum.”

Bu arada Kıbrıs’ta bundan 52 yıl önce Kanlı Noel 

günü Rumlar tarafından katledilen Kıbrıs Türklerini 

rahmetle anarken, bugün Kıbrıs’taki gelişmeleri ir-

deledik. Hem Genel Merkezde tertiplenen, hem de 

İstanbul İl Başkanlığı’nın tertiplediği panele katkıda 

bulunanlara şükranlarımı sunuyorum.

Genel Merkezdeki  panelden kısaca şu sonuç çık-

mıştır; Eğer Türkiye Avrupa Birliğine girmeden, 

Türkiye’nin  güvencesi, adadaki askeri varlığı ve 

KKTC ortadan kalkarak, Kıbrıs’ın Avrupa Birliği-

ne girmesi söz konusu olursa, Kıbrıs Türk’ü Kan-

lı Noel’deki gibi katliamlarla karşı karşıya kalabilir 

veya Filistinliler gibi tecrit edilebilir.
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Kıbrıs Burnu ( Karpas) elden çıktığı, Rumlara ve-
rildiği takdirde, Askeri Üs haline gelir ve İskende-
run Körfezini, sonuç olarak hava unsuruyla bütün 
Türkiye’yi tehdit eder. Suriye’deki gelişmelere bağlı 
olarak bu tehdit artabilir.

Kanlı Noel’de yitirdiğimiz insanları rahmetle anar-
ken, Kore Gazisi, Kıbrıs’a gönül vermiş, Kıbrıs 
Türk’ü için yaşam savaşı vermiş değerli büyüğümüz 
İsmail TANSU’YU kaybettik. Nur içinde yatsın.

Öte yandan, emekli subaylarımızın özlük hakları 
için büyük mücadele içindeyiz. Bu konuda özellikle 
Meclis’te Milli Savunma Komisyonu’yla temas ha-
lindeyiz. Bundan sonra da her ortamda bunun mü-
cadelesini vereceğimizden hiç kimsenin şüphesi ol-
masın.

Bu arada bazı üyelerimiz ve üye olmayanlar tara-
fından TESUD Tüzüğü’nün zaruri masraflarla ilgili 
belirttiği harcırah haricinde, aylık gelir, huzur hakkı 
alıp almadığım sorulmaktadır. Bu durum yanlış anla-
şılmaları önleme açısından benim için fırsat olmuş-
tur. Kendilerine teşekkür ediyorum. Öncelikle aylık 
gelir ve huzur hakkı diye bir gelirim yoktur. TESUD 
Tüzüğü’nün zaruri masraflar için belirttiği harcırah 
ise; yol ücreti, genel merkez çalışanları ve misafir-
lere ikram edilen çay, kahve vb. ihtiyaçlar için öden-
mektedir. Hesaplanırken bir ayda göreve gelinen gün 
sayısı ile; tüzüğe göre belirlenen katsayı TL. çarpıl-
maktadır. Göreve gelinmediği günler hesaplama dışı 
kalmaktadır.

2013 yılında 20.85 TL.  (yirmi lira seksen beş ku-
ruş), 

2014 yılında katsayı 22.11 TL. ( yirmi iki lira on 
bir kuruş), 

2015 yılında katsayı 23.70 TL. ( yirmi üç lira yet-
miş kuruş)’tur. 

Nisan 2013 tarihinde görevi devraldığımdan bu 

güne kadar TESUD Tüzüğü’nün zaruri masraf-
lar için belirttiği harcırahtan bana tahakkuk eden 
4.644.69 TL. ( dört bin altıyüz kırk dört liraatmış do-
kuz kuruş)’u TESUD’a bağışladım. Hibe ettim. Gö-
revimi bitirinceye kadar da bağışlamaya devam ede-
ceğim. Ayrıca genel merkez çalışanları ve misafirle-
re ikram edilen çay, kahve ve ihtiyaçlar için katkı pa-
yını kendim karşılamaktayım.TESUD’a ait cep tele-
fonum yoktur. Kendime ait cep telefonumu çoğu kez 
TESUD’un hizmetinde kullanmakta ve ücretini ken-
dim ödemekteyim. Ankara Gölbaşı’ndaki evimden 
merkeze geliş – gidiş 50 km.dir. Bu amaçla şahsi ara-
cımı kullanmaktayım.

Ayrıca hakkımda bazı başka merakları da gi-
dermek istiyorum. Soranlar olabiliyor. Türk Hava 
Kurumu’nda üç yıla yakın Genel Başkanlık yaptım. 
Hiç aylık almadım. Atatürkçü Düşünce Derneğinde 
Genel Başkan Yardımcılığı yaptım. Hiç aylık alma-
dım.

Şimdiye kadar 550 televizyon programına çıktım. 
Bir kuruş dahi almadım. Amacım halkı aydınlatmak-
tır. 

Ayrıca, Türkiye Emekli Subaylar Derneğinin yan 
kuruluşları olan TESUV ve TESUD A.Ş.’nin bütün 
yönetici ve çalışanları yaptıkları bütün işlemleri yasa 
ve yönetmeliklere uygun  olarak yaptıklarını yetki-
lerim ve sorumluluklarım dahilinde denetlemekte ve  
gözlemlemekte  olduğumu belirtmek isterim. İlave 
olarak, TESUV ve TESUD A.Ş.  ile  ilgili bilgiler  
TESUD  web sayfasında (www.tesud.org.tr) bütün 
ayrıntılarıyla kamuoyuyla paylaşılmaktadır.

Benim için Ulu Önder Atatürk’ün kurduğu Türk 
Hava Kurumu Genel Başkanlığı, Atatürkçü Düşünce 
Derneği Genel Başkan Yardımcılığı, Türkiye Emekli 
Subaylar Derneği Genel Başkanlığı altın harflerle ya-
zılmış bir şereftir. Başka gailem yoktur.

Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.
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CUMHURİYET DÖNEMİNDE ÇAĞDAŞ EĞİTİM VE ÖĞRETİME 
GEÇİŞİN REHBERLERİ 

“BAŞÖĞRETMEN ATATÜRK VE ÖĞRETMENLER” DİR.

“ Yeni Türkiye´nin birkaç yıla sığdırdığı aske-
ri, siyasi, idari devrimler çok büyük, çok önem-
lidir. Bu devrimler, sayın öğretmenler, sizin top-
lumsal ve fikri devrimdeki başarınızla destek-
lenecektir. Hiçbir zaman hatırınızdan çıkmasın 
ki, Cumhuriyet sizden “ Fikri özgür, vicdanı öz-
gür, sezişi özgür kuşaklar ister”.                                                              

            Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK (1924)

24 Kasım 1928 Tarihinde kabul edilen saygıde-

ğer Öğretmenlerimizin “Öğretmenler Günü ve 

Atatürk´ün Başöğretmenliği kabul edişinin 87’nci 

Yıldönümü” ülkemize ve Eğitim toplumumuza kut-

lu ve mutlu olsun!

  ÖĞRETMENLER GÜNÜNÜN TARİHÇESİ

Ülkemiz yaklaşık bin yıldır Türkiye´dir. Türkiye´de 

öğretmenlik mesleğinin kökleri bin yıl öncesine gi-

den uzun bir geçmişe dayanır.

Türkler, ilk önceleri Göktürk 

ve Uygur Alfabelerini kullan-

mışlardır. 8’inci Yüzyıldan iti-

baren, İslamiyet´in kabul edil-

mesiyle birlikte Uygur Alfabesi 

bırakılarak Arap Alfabesine ge-

çilmiştir. Kurtuluş Savaşı kaza-

nıldıktan sonra, 29 Ekim 1923´te Cumhuriyeti kuran 

Ulu Önder ATATÜRK, askeri, ekonomik, sosyal ve 

kültürel alanlarda birçok yenilik başlatmıştır. 

Bu yeniliklerden biri de, 1 Kasım 1928 Tarihinde 

çıkan 1353 sayılı Kanunla, Arap Alfabesi yerine La-

tin Alfabesinin kabulü olmuştur. 

Bu tarihten itibaren yeni harflerin öğrenilmesi ve 

okur-yazar sayısının artırılması konusunda büyük bir 

seferberlik başlatılmıştır. 24 Kasım 1928 tarihinde 

açılan, Millet Mekteplerinde, yaşlı, genç, çocuk, ka-

dın… 

Herkese yani harflerle okuma-yazma öğretilmiştir. 

Millet Mektepleri´nin açılışı ve Atatürk´ün Başöğret-

menliği kabul tarihi olan 24 Kasım günü, 1981 yı-

lından beri Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır.

Ali MARALCAN*

Em. Kur. Kd. Alb.
TESUD Adana Şube Üyesi
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İnsanoğlu; sınırsız ve sonsuz bir evrenin ve bu ev-

rendeki yaşadığı dünyanın sırlarını merak etmiş, bir 

yaratıcı güç tarafından yaratılmış olabileceğini düşü-

nerek, tanrı varlığının olduğuna inanmıştır.

Günümüzde dört büyük dinin yanında, yüzlerce din 

ve inanç sistemi bulunmaktadır. Her dinin içerisinde 

de çeşitli mezhepler ve yüzlerce tarikatlar mevcuttur.

Dinler, giderek toplumların sosyal hayatını etkile-

yerek, çeşitli kültürlerin önemli ögeleri olarak yaşa-

mın bütün alanlarını kapsamına alarak ve varlıkları-

nı koruyarak, günümüze kadar etkilerini sürdürmüş-

lerdir. 

Din ve inanç sistemleri, siyasetin ve devlet yöneti-

minin de parçası haline gelerek binlerce yıldan beri iç 

savaşların ve devletler arası savaşların da aracı olarak 

varlığını sürdürerek büyük acı, mal ve can kayıpları-

nın yaşanmasına neden olmuşlardır.

Dinlerin ortak temel amacı, insanlar arasında ada-

let, saygı ve sevgi, dayanışma, güvenlik gibi temel 

insani ve toplumsal sorunları çözümlemek ve insan-

lığın gelişmesine katkı sağlamaktır. Bu temel amaca 

uygun olarak insanlık için önce barış ve adaleti sağla-

yabilmek konusunda dinlerin gerekli işlevlerini tam 

olarak yerine getirdiklerini söyleyebilmek ne yazık 

ki mümkün değildir.

Dinler ve inanç sistemleri genelde ortak ve ben-

zer hükümler yanında, birbiri ile bağdaşmayan kural-

lar, farklı ibadet ve tapınma şekilleri ile ritüeller içer-

mekte ve bu duruma kültür farklılıkları da dâhil olun-

ca ayrışmalara, anlaşmazlıklara ve çatışmalara ne-

den olmaktadır. Çok önemli diğer bir hususda; tanrı-

nın değişmez buyruğu olarak kabul edilen din kural-

larının zamanın ve koşulların değişmesi,  toplumların 

akıl ve bilimin rehberliğinde gelişerek evrimleşme-

si sonucu oluşan yeni koşullara uyum sağlayamama-

sı hususudur. Binlerce yıldır devam edegelen  “doğ-

ma, nas ve hurafeler” toplumun ilerlemesinin önün-

de engel teşkil etmekte, başka bir ifadeyle toplumla-

rın geri kalmasına neden olduğu yadsınamaz bir ger-

çektir.  Bu yargıya kanaate günümüzde İslam devlet-

lerinin durumu örnek gösterilebilir.    

İSLAMİYET:

Arabistan yarımadasında kabile halinde yaşayan 

topluluklar, kendi kabile örfi hukukları ile varlıkları-

nı sürdürmekte, atalarından kalan dinlerine inanmak-

ta, bu topluluklar sosyal sorunlar, insan hakları ve 

adalet acısından çok büyük sorunlar yaşamakta idiler. 

Örneğin; insanlar esir pazarlarında alınıp, satılmakta, 

esir kadınlara her türlü istismar yapılabilmekte, ka-

dınlar adeta erkeğin malı sayılmakta, bir erkek öldü-

ğünde eşi miras yoluyla, erkeğin mirasçısına miras  

olarak intikal etmekte, kız çocukları diri-diri kumlara 

gömülmekte,  insanlar birbirlerini katletmekte, güç-

lü alan zayıf olanı maddi manevi ezerek yok etmek-

te, sınırsız evlilikler yapılabilmekte, İnanç yönünden 

ise; insanlar atalarının kabile dinlerine inanarak put-

lara tapınmakta idiler.

Mekke’de Miladi 571 tarihinde dünyaya gelen Hz. 

Muhammed bu şartların mevcut olduğu bir ortam-

da doğmuş ve 25 yaşında Hz. Hatice ile evlenerek 

kervanlarla ticaret hayatına atılmış, gittiği yörelerde 

Musevi ve Hristiyanlarla geniş ilişkiler kurarak, din-

leri hakkında bilgiler edinmiştir.

40 yaşına geldiğinde  Allah tarafından kendisine 

DİN,İSLAM VE CUMHURİYET
Rauf BEKİROĞLU
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peygamberlik görevi verildiğini ifade ederek, gelen 

vahiyleri  topluma tebliğ etmeye başlamıştır. Netice-

de  63 yaşında vefat edinceye kadar  114 sürede 6666 

ayet indiğini ve bu ayetlerin Kuran-ı  Kerim’de top-

landığını, İslam dininin gelişerek dünyada sayısal ba-

kımdan ikinci din konumuna  geldiğini, bugün 57 İs-

lam ülkesinde 1.5 milyarı aşkın  insanın bu dine inan-

dığını hepimiz bilmekteyiz.

Bilindiği gibi, İslam dini kendisinden önce gelen 

dinler gibi; insanlığın hayrına, iyiliğe, güzelliğe, hak 

ve adaletin sağlanmasına, sosyal dayanışma, yardım-

laşma ve adalete, barış ve kardeşliğin pekişmesine ve 

toplumun bir arada barış ve güvenlik içinde yaşaya-

bilmesine yönelik dünyevi kurallar yanında iman ve 

ibadete yönelik bir çok kural ve ritüeller içermekte-

dir.

İslamiyetin, Hz. Peygamberin  M.S. 632’de ölümü 

dönemine kadar Arap yarımadasındaki sosyal, top-

lumsal sorunlara köklü değişiklikler getirerek bir de-

ğişim ve dönüşüm (devrim) hareketi olduğu kuşku-

suzdur. 1. Halife Ebubekir’den sonra da ayrışmala-

rın ve kavgaların başladığı da tarihsel bir gerçektir.

Dini referansların aynı zamanda hukuk sistemini 

oluşturması, Halifenin aynı zamanda devlet başkanı 

olması ve devlet erkini elinde bulundurması  çatış-

malarının ve iktidar  kavgalarını başlamasına aynı di-

nin mensupları arasında kanlı hesaplaşmalara ve bü-

yük ayrışmalara neden olduğu tarihsel bir gerçektir. 

Örneğin: 2. Halife Hz. Ömer, 3.Halife Hz. Osman, 

4.Halife Hz. Ali, Peygamberimizin torunları, Hz. 

Hasan, Hz Hüseyin, Ehlibeyt mensuplar 12 imam, 4 

mezhebin kurucularından, İmamı Azam Ebu Hanefi, 

İmam Şafi,  İmam Maliki ve bir çok din bilgini ikti-

dar kavgalara ya da dini görüşlerinden dolayı katle-

dilmişlerdir.

İslam dininde inanç ve ibadet bazında da ayrışma-

lar meydana gelerek, mezhepler ve  yüzlerce tarikat 

meydana gelmiştir. Bu ayrışmaların tabii sonucu ola-

rak da; bitmeyen, tükenmeyen  kanlı hesaplaşmala-

ra ve çatışmalara duçar olunmuştur. Günümüzde dahi 

bu çatışmalar sürmektedir. Örneğin: Şii- Sünni, Hiz-

bullah, El Nusra, Nusayri, İşid gösterilebilir.

Günümüzde dünyada  vatandaşların çoğu Müslü-

man olan 57 adet devlet bulunmaktadır; bu devletle-

rin yapısal durumu analiz edildiğinde: Bu ülkelerde 

Anayasasında devletin şeklinin “LAİKLİK” olduğu 

yazılan ve bütün kurum ve kuruluşlar ile laik demok-

ratik ülke sadece yüce Atatürk’ün kurduğu T.C. dev-

letidir. (Tunus, Senegal, Mali gibi ülkelerde de laik 

uygulamalar mevcuttur.)

SONUÇ :

Dinler birey bazında insanların her bakımdan top-

luma  yararlı, kâmil ve mükemmel insanların yetişti-

rilmesini amaç edinmişlerdir. Bu bağlamda: insanlı-

ğa yararlı, üstün insanlık değerlerini özümsemiş, akıl 

ve bilimi ön plana alan çağdaş, laik eğitim kurumla-

rının dinlerin temel amacına uygun kurumlar olduğu 

kuşkusuzdur. Bu kurumlardan yetişenlerin de insan-

lığın yararına ve ilerleyerek gelişmesine katkı sağ-

layan aydın ve kâmil    insanlar olarak dinin gerçek 

hedefine hizmet ettikleri yadsınamaz bir gerçektir. 

Ünlü batıni İslam bilgini Muhittin Arabi’nin (M.S. 

1165-1240) “İnsan-ı kâmile din gerekmez” sözünde 

bu gerçeğin anlatılmak istendiği değerlendirilmekte-

dir.

İslam dini, daha önceki dinlerden ve inanç sistem-

lerinden ve kültürlerden etkilenerek bir çok benzer 

ve ortak dünyevi kuralların yanında iman ve ibade-

te yönelik kural ve ritüelleri içermektedir. Bireyin 
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inanç özgürlüğü bağlamında, inanç ve ibadete yö-
nelik hüküm ve kurallara temel insan hakları bağla-
mında söylenecek bir söz yoktur, saygı duyulmalıdır. 
Ancak dünyevi kurallar bakımından konunun sorgu-
lanması, irdelenmesi ve analiz edilerek bilim ve akı-
lın ışığında değerlendirmeye tabi tutulması çağımı-
zın gerçeklerine uygundur. Bilindiği üzere, dünyada 
yaşam koşulları ve ihtiyaçlar değişkendir, insanoğlu 
evrimleşerek bu günkü düzeye akıl ve bilimin öncü-
lüğünde ulaşmıştır.                                                                        

Bu gelişmeler karşısında dünyevi din kuralları du-
rağan olamaz, olmamalıdır, olduğu taktirde toplum-
ların ilerlemeleri söz konusu olamaz. Günümüzde İs-
lam dinine mensup devletlerin her alanda çok geri 
kalmaları bu sebepten ötürüdür.

Asırlar önce o günkü ihtiyaçlara, sosyal ve toplum-
sal olaylara göre, tanrısal buyruk olarak kabul edilen 
din kuralları, şartlar ve ihtiyaçlar değiştiğinden uygu-
lanmasında ısrar edilmesi halinde toplumun zararına 

sonuç vermekte ve geri kalmaya neden olmaktadır.

Ünlü İslam bilgini İmamı Azam Abu Hanefi (M.S 

699-767) “şartlar değiştiğinde, hükümler de değişir” 

yorumuna önem verilmelidir. İslam dininin de deği-

şen olaylar, şartlar ve ihtiyaçlar dikkate alınarak dün-

yevi kurallar açısından akıl ve bilim normları dikkate 

alınarak yeniden bir yoruma tabi tutulması, doğma, 

nas, hurafelerin kaldırılmasının, daha doğrusu ve kı-

sası bir “Rönesans” ın zamanı gelmiş olduğu kanaa-

timce doğru bir yaklaşım olacaktır.

Bir dinsel ya da sosyal grubun vesayetinde, temel 

insan haklarına ve “laik” sisteme dayanmayan bir yö-

netim, hür seçimle iş başına gelse dahi çağdaş norm-

larda bir cumhuriyet sayılamaz.

Bu durumdaki özelikle İslam devletlerinin çağdaş 

normlarda “laik, demokratik cumhuriyete geçmele-

ri”,  milletlerini barışa, huzura, adalete ve temel in-

san haklarına ulaştırmaları bakımıdan büyük önem 
arz etmektedir. 

KİLİT TAŞI

Atlar kör, topal,

Araba ağır aksak, yürüyor,

Taşlar; Birer - birer söküldü,

Kilit taşı düştü düşecek imdat...!

Aydınlık karanlığın girdabında,

Vicdanlar rehin alınmış kilitli,

Adalet: Koltuk değneğine muhtaç,

İşleyiş yaya,

Hak hukuk ararsan bilinmez aya.

Zaman;

Ne yaman zaman,

Kahramanlar hain ilan edildi,

Hain olan kahraman.

Kula kul olmak devri,

Haramzade maraton koşuyor,

Namus erbabı yalın ayak yaya.

Başlar geriye bakıyor,

Tarih geriye doğru akıyor,

Saflar sarık, türban takıyor,

Uyuyanlar, uyanmadı yatıyor,

Gemi delinmiş batıyor,

Hainler kına yakıyor,

Taşlar birer-birer söküldü,

Kilit taşı düştü düşecek imdat...!

Bu Şiirimi “Beşiktaş’ta sırtlan pususu” kitabında an-

latılan ve suçsuz yere tutuklu ve hükümlü kahraman va-

tan evlatlarının hepsi adına kitabın yazarı sayın Mustafa 

ÖNSEL’e armağan olarak arz ve takdim ediyorum. Sevgi 

ve saygılarımla.
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“Ey Milletim;

Ben Mustafa Kemal’im.

Çağın gerisinde kaldıysa düşüncelerim, hala en hakiki mürşit değilse ilim,                                                                                                                                            
Kurusun damağım, dilim , özür dilerim.                                                                                                                                         
Unutun bütün dediklerimi, yıkın diktiğiniz heykellerimi.. 

                                                                                                                                                         
Özgürlük hala, en yüce değer değilse eğer,
Prangalı kalsın diyorsanız köleler,                                                                                                                                
Unutun bütün dediklerimi,  yıkın diktiğiniz heykellerimi  .. 
   
                                                                                                                                                                              
Yoksa,çağdaş medeniyetin bir anlamı, Ortaçağ’a taşımak istiyorsanız zamanı ,                                                                                                                     
Baş tacı edebiliyorsanız,  san’atın içine tüküren adamı,                                                                                                                                           
Unutun bütün dediklerimi, yıkın diktiğiniz heykellerimi .. 
 
                                                                                                                                                      
Yetmediyse acısı,şiddetin,savaşın, anlamı kalmadıysa                                                                                                             
Yurtta sulh,dünyada barışın, eğer varsa ödülü,silahlanmaya yarışın                                                                                                                                          
Unutun tüm dediklerimi,  yıkın diktiğiniz heykellerimi..  

                                                                                                                                                    
Özlediyseniz fesi,peçeyi,   aydınlığa yeğliyorsanız kara geceyi,                                                                                                                                          
Hala medet umuyorsanız  şıhtan, şeyhten,dervişten                                                                                                                                
Şifa buluyorsanız ,muskadan, üfürükçüden  
Unutun tüm dediklerimi ,yıkın diktiğiniz heykellerimi..  

Eşit olmasın diyorsanız, kadın erkek, kara çarşafa girsin diyorsanız,,                           
Yobazın gazabından ürkerek  diyorsanız ki     
Okumasın kadınımız, kızımız, budur bizim alın yazımız                                                                                                     
Unutun tüm dediklerimi , yıkın diktiğiniz heykellerimi..

Fazla geldiyse size,Hürriyet,Cumhuriyet , özlemini çekiyorsanız saltanatın,sultanın..    
Hala önemini anlamadıysanız  Millet olmanın, kul olun,ümmet kalın,                                                                           
Fetvasını bekleyin Şeyhülislamın 
Unutun tüm dediklerimi,   RAHAT BIRAKIN BENI..”

YIKIN HEYKELLERİMİ
Süleyman APAYDIN
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1985  - 1992 yılları arasında Hatay’ın Dörtyol il-
çesinde görev yaptım. O yıllarda Dörtyol’lu öğret-
men Kadir ASLAN aslında Milli Mücadelede İlk 
Kurşun’un İzmir’de değil Hatay’ın Döryol ilçesinde 
atıldığını, bu konuda belgeleri ve şahitleri olduğunu 
değişik platformlarda dile getirirdi. Bu konunun tes-
cili için Genelkurmay Başkanlığı nezdinde de kim-
lere başvurması gerektiği konusunda şahsımdan da 
talepleri olmuştu. O günlerde resmi tarihi bilgimiz; 
Milli Mücadelede İlk Kurşun’un  gazeteci Hasan 
Tahsin tarafından, 15 Mayıs 1919 tarihinde İzmir’de 
atıldığı yönündeydi. Dolayısıyla bu konudaki girişi-
mi kuşkuyla karşılamıştım. Herkesin kendi doğduğu 
topraklara ve hemşehrilerine sevgisi ve bağlılığı bi-
raz daha fazladır. Bu duygularla başlatılan bir girişim 
olarak gördüm. Ayrıca tarih boyunca esir edilmemiş 
ve esir olmaktansa ölmeyi yeğleyen bir milletin üye-
leri, işgal edilen tarihler arasında fark olsa da işgal-
cilere karşı her bölgede direnmişlerdir. Ancak tarihi 
gerçekleri bilmek ve tarihi yapanlara saygı açısından 
bu konuyu kamuoyuyla paylaşmayı bir borç bilirim. 

Dörtyol 11 Aralık 
1918’de  Fransız  ve  
Ermeniler  tarafından  
işgal    edilmiştir. Kara 
Mehmet (Mehmet Ça-
vuş)  Türklere  zülüm  
eden işgalcilere karşı 
koyarak Karakese Kö-
yünde   arkadaşlarıy-
la birlikte barikat ku-
rar, Fransızlar Kara 
Mehmet’i yakalamak 

için köye geldiklerinde Mehmet Çavuş İlk Kurşun‘u 
sıkar ve ateş emrini verir. Bu olay Kurtuluş Savaş’ını 
başlatan ilk kıvılcımdır.

İlk Kurşun sembolik anlamda da çok önemlidir. 
Ancak Milli Mücadele; esir edilemeyen bir milletin 
karanlıklara gömülmeden aydınlıklara çıkmasını bi-
len hürriyet güneşi gibi parlayan ve ölüme gözünü 
kırpmadan giden yiğit insanların feryadı, haykırışı ve 
isyanıdır. 

Kurtuluş Savaşı bizim övüncümüz, onurumuz, acı-
mız, sevincimizdir. Milli  Mücadele ve Kuvay-i  Mil-
liye ruhu; Türk  Milletinin topyekün düşmana baş 

kaldırış hareketi, bağım-
sızlık ve hürriyet için “ Ya 
İstiklal Ya Ölüm” parola-
sının özüdür. 

Milli Mücadele hareke-
ti  Dünya’da da mazlum 
milletlerin uyanış hareketi 
olmuştur. 19 Aralık 1918 
Türkiye’de milli mücade-
lenin başladığı ve düşma-
na “İlk Kurşun’un” atıl-
dığı tarihtir. 

Aslında düşmana “İlk Kurşun’un” kim tarafından 
atıldığı pekte önemli değildir. Önemli olan Kurtuluş 
Savaşı’nın top yekün Türk Milletinin varoluş savaşı 
olduğu gerçeğidir.

Hatay Dörtyol’da Mehmet Çavuş, İzmir’de Ha-
san Tahsin,  Balıkesir’de Alaca mescit halkı direni-
şin sembolleri olmuşlar; Velhasıl vatanın diğer köşe-
lerinde isimsiz diğer kahramanlar bu büyük destana 
destek vermişlerdir. Hiç şüphe yok ki; İlk Kurşun’lar 
Anadolu’nun her köşesinde atılmıştır.

MİLLİ MÜCADELE’DE İLK KURŞUN’UN 19 ARALIK 
1918’DE DÖRTYOL’DA ATILDIĞINI BİLİYOR MUYDUNUZ?

* Em. Yb.
TESUD Muhasip

Ömer TUTUMLU*
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Bir milletin temelini kültür meydana getirir. Kül-

tür, bir topluluğun kendine has, özgü yaşayış ve dav-

ranmış biçimlerinin tamamıdır. Kültürün unsurları; 

dil, din, ırk, inanç, örf, adet, gelenek ve görenekler 

ile sanat, hukuk ve ahlâk olarak belirlenmiştir. 

Ziya Gökalp’in “Türkçülüğün Esasları’’ kitabın-

da belirttiği millet kavramı, “Aynı milli kültüre men-

sup insanların meydana getirdiği sosyal topluluk, dil, 

kültür ve ülkü birliği ile birlikte bağlı olan insanların 

oluşturduğu sosyal varlık’’ olarak ifade edilmektedir.

Şu halde, milletleri var eden onların kültürleridir. 

Türklerde millet kavramı, Türk tarihinin başlangıcın-

dan beri vardır. Türk adının, kültürel karakter özel-

liğine sahip bir millet adı  olarak,  ilk defa “Orhun 

Abideleri’’nde geçtiği bilinmektedir. 

Buradan şuraya gelmek istiyorum:  Ne hazindir ki, 

son yıllarda anlaşılmaz bir şekilde  “Ne Mutlu Tür-

küm Diyene’’ sözü tartışılır hale geldi.  2013 yılın-

da Diyarbakır’da Valilik binası önündeki  “Ne Mutlu 

Türk’üm Diyene’’  tabelası indirildi. 

Halbuki, “Ne Mutlu Türküm Diyene’’ sözleri, çok 

zor koşullarda milli mücadeleyi veren ve Kurtuluş 

Savaşını yapan cumhuriyet kuşağını kutlamak ama-

cıyla ve geleceğe daha da güvenle bakılması için 

söylenmiş sözlerdir. Bu sözlerden bir ırkın bir baş-

ka ırkı ezmesi ve tahakkümü altına alması anlamı çı-

karılamaz.  Böyle bir anlam çıkarılmasına da izin ve-

rilemez.

Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 

“Türk’’ kavramını, ırk anlamından ziyade sosyolojik  

bir gelişme olarak tanımlamıştır. Bununla birlikte,  

“Ne Mutlu Türk’üm Diyene’’ sözünün asıl  gayesi, 

milletleşme yani uluslaşma gereğini hatırlatmak ve 

ortaya koymaktır.  Bu sözlerle  millet, vatan ve  va-

tandaşlık kavramlarını bütünleştirmek hedeflenmiş-

tir.  Türklerin bir millet olarak  tarih sahnesinde yer 

almasının temeli  bu sözlerle atılmıştır. 

Diğer taraftan, “Türk Milleti’’ kavramı, Kürt, Laz, 

Çerkez, Arnavut, Çeçen, Arap, Zaza, Süryani gibi 

bütün etnik topluluklar ile, Rum, Ermeni, Yahudi 

gibi gayrimüslim azınlıkları  da kucaklayan bir kav-

ramdır. Bu çeşit etnik topluluk ve azınlıkları birleş-

tiren ortak bağ yurttaşlıktır. ‘‘Ne Mutlu Türküm Di-

yene’’ sözleri de bu bağlamda değerlendirilmelidir.  

Burada düşünülmesi gereken şey, hiçbir ayırım yap-

madan Türkiye’deki tüm etnik toplulukları kucakla-

yan “yurttaşlık bilincinin’’ geliştirilmesi ve bu bilin-

cin yerleştirilmesi olmalıdır.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 1922 tarihinde 

İzmit’te yaptığı konuşmada: “Bizim milli sınırları-

mız içinde Kürt ögeleri öylesine yerleşmiştir ki, pek 

sınırlı yerde yoğun olarak yaşarlar. Bu yoğunlukları-

nı kaybede kaybede ve Türklerin içine gire gire öyle 

bir sınır oluşmuştur ki, Kürtlük adına bir sınır çiz-

sek Türkiye’yi mahvetmek gerekir’’ demektedir. Yine 

aynı yıl, “Türk Milleti söz konusu olurken Kürtleri 

de beraber ifade etmek gerekir’’ diyor. İşte bu söz-

ler, birleştirici ve bütünleştiriciliğe örnek teşkil eden, 

yurttaşlık bağı ve bilincinin oluşması için söylenmiş 

sözlerdir.

“Ne Mutlu Türk’üm Diyene’’ 
Sözü Ne Anlama Gelir?

Ömer TUTUMLU*

Osman Nuri ARARAT*

* Em. Top. Kur. Alb.
Çankaya Şb. Üyesi
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Sayın Üyemiz;
Türkiye Emekli Subaylar Derneği’nin ticari kuruluşu olan TESUD A.Ş.’nin, “Uygun Fiyatlarla 

Konut Edindirme” çalışmaları kapsamında önemli projelerinden olan “Yazlık Konut Tanıtım ve 
Satışı Faaliyetleri” büyük bir beğeni ve başarı ile devam etmektedir. 

Bu kapsamda; Kuşadası-Davutlar Sevgi Plajı Sahil Bölgesinde 2010-2013 yılları arasında uygu-
lanan EGE BİRLİK SİTELERİ-1, 2 ve 3 Projeleri, üyelerimiz ve yakınlarından gördüğü büyük 
ilgi ve destekle kısa sürede tamamlanmış ve sahiplerine teslim edilmiştir. Uygulamasına ve inşaatı-
na 2014 yılında başlanılan EGE BİRLİK TATİL KÖYÜ Projesi ise devam etmekte olup, konutlar 
planlandığı şekilde zamanında sahiplerine teslim edilmektedir. 

Yoğun ilgi üzerine;  Ekim 2015 ayında, bu kez Kuşadası’nın yeni yaşam merkezi olan Değirmen-
dere Mahallesi Güzellikiçi Mevkiinde, Kuşadası Kadınlar Denizine 2 Km., Kuşadası Şehir Merkezi-
ne 3 Km. mesafede, Ege Birlik Siteleri projelerinin devamı olarak yaz-kış oturmaya müsait  “EGE 
BİRLİK RESİDENCE Projesi” uygulamasına başlanmıştır. 

Ege Birlik Residence Projesi; her biri 4’er katlı 12 Blok’ta, farklı büyüklükte 1+1, 2+1, 3+1 alter-
natif daire seçeneklerinden oluşan toplam 238 adet Konut, Açık ve Kapalı Yüzme Havuzları, Fit-
ness, Sauna ve zengin sosyal donatıları ile güvenlik, kalite ve konfor öncelikli bir projedir.

Yüklenici Firma ile yapılan yoğun görüşmeler sonucunda, sadece muvazzaf ve emekli TSK men-
supları ve yakınlarına özel, uygun fiyatlarla anlaşma sağlanmış ve satışlarına başlanmıştır.

 
Ayrıntılı bilgi 0530 683 35 40 numaralı telefondan öğrenilebilir. 

Sayın Üyemiz,
Ortak değerlere ve birlikte yaşama kültürüne sahip kişilerden oluşmasını arzu ettiğimiz projemiz-

de sizleri de aramızda görmekten büyük mutluluk duyacağımızı belirtir, projemizin emekli ve mu-
vazzaf TSK mensupları ve yakınlarına duyurulmasında göstereceğiniz ilgi ve destek için şimdiden 
teşekkür eder, sağlık ve esenlikler dileriz. 

                      TESUD A.Ş. YÖNETİM KURULU
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TESUD GENEL MERKEZ 
ETKİNLİKLERİ

TESUD Basın Yayın 
Başkanlığı

 Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD) ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’nca  “Ege’de Umut” adlı bir 
fotoğraf sergisi düzenlenmiştir.

Dünya İnsan Hakları Haftası dolayısıyla hazırlanan sergi, Deniz Müzesi - Beşiktaş /İstanbul adresinde 14-
31 Aralık 2015 tarihleri arasında ziyarete açılmıştır.

Kıbrıs Türk Kültür Derneği ile birlikte 22 Aralık 
2015 Salı günü 14.00 - 16.00 saatleri arasında TE-
SUD Genel Merkezi’nde “Kanlı Noel’in 52. Yılında 
Kıbrıs Sorunu” konulu bir panel düzenlenmiştir.

TESUD Genel Başkanı Em. Hv. Korg. Erdoğan 
KARAKUŞ’un yönettiği panele konuşmacı olarak; 
Kıbrıs Türk Kültür Derneği Genel Başkanı Büyükel-
çi (E) Dr. Ahmet Zeki BULUNÇ, Kıbrıs Gazisi E.Yb. 
Atilla ÇİLİNGİR ve Kıbrıs Gazisi Sayın Fikret GÖK-
ÇE katılmışlardır.

29 Aralık 2015 Salı günü 14.00-15.30 saatleri ara-
sında TESUD Genel Merkezi’nde Em.Tuğg. Cihan-
gir DUMANLI tarafından ‘’Günümüzde Türkiye 
Ekonomisi’’ konulu bir konferans vdüzenlenmiştir.

“Ege’de Umut” Adlı Fotoğraf Sergisi

 “Kanlı Noel’in 52. Yılında Kıbrıs Sorunu” Konulu Panel 

“Günümüzde Türkiye Ekonomisi’’ Konulu Konferans
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Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD) Doğa Sporları Topluluğu (TESUDDOST) tarafından; 

17 Ekim 2015 Cumartesi günü Karagöl’e Doğa Yürüyüşü, 

25 Ekim 2015 Pazar günü Sorgun Göleti Bölgesinde Doğa Yürüyüşü, 

08 Kasım 2015 Pazar günü Kızılcahamam Güvem Kasabası Seyhamamı Köyü Bölgesinde Doğa Yürüyüşü, 

22 Kasım 2015 Pazar günü Kızılcahamam Mahkeme Ağacin Köyü Bölgesinde Doğa Yürüyüşü, 

29 Kasım 2015 Pazar günü Yünlü, Alakoç ve Meşeler Yaylaları Bölgesinde Doğa Yürüyüşü,

 6 Aralık 2015 Pazar günü Çamlıdere Yaylası Aluç Dağı Bölgesinde Doğa Yürüyüşü, 

12 Aralık 2015 Cumartesi günü Çamkoru Milli Parkı Bölgesinde Doğa Yürüyüşü, 

20 Aralık 2015 Pazar günü Sorgun Göleti Bölgesinde Doğa Yürüyüşü, 

27 Aralık 2015 Pazar günü Kızılcaören-Yanık Köyü Bölgesinde Doğa Yürüyüşü yapılmıştır.  

Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD) Doğa 
Sporları Topluluğu (TESUDDOST) tarafından 21-22 
Aralık 2015 Pazartesi ve Salı günleri Demirci Akın-
cılarının Kurtuluş Savaşı’nda kullandıkları güzer-
gah üzerinde yürüyüş düzenlenmiştir.

Demirci Akıncılarının Kurtuluş Savaşı’nda kullandıkları 
güzergah üzerinde yürüyüş düzenlenmiştir.

Doğa Sporları Topluluğu (TESUDDOST) Tarafından Doğa Yürüyüşü Yapılmıştır.
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TESUD’u Ziyaretler;

 TSK Eğitim Vakfı Genel Müdürü Em. Tuğg. Ke-
mal KORKMAZ ile Personel Öğrenci ve İdari İşler 
Müdürü Em. Alb. İbrahim CAN 19 Kasım 2015 Per-
şembe günü TESUD Genel Merkezini ziyaret etmiş-
lerdir. 

1982 Devre Derneği Yeni Heyeti 27 Ekim 2015 ta-
rihinde TESUD Genel Merkezini ziyaret etmişler-
dir. 

K.K.T.C. Askeri Ataşesi P. Kur. Alb. Ali KORUK, 
Kara Ataşesi Bnb. Mücahit SAZLIK ile İkmal ve İr-
tibat Ataşesi Yzb. Mehmet UYGUROĞLU 27 Ekim 
2015 tarihinde TESUD Genel Merkezini ziyaret et-
mişlerdir.

 KKTC Emekli Subaylar Derneği üyesi Em. Bnb. 
Mehmet ARİFOĞLU 26 Ekim 2015 tarihinde TE-
SUD Genel Merkezini Ziyaret etmiştir.

Çek Cumhuriyetinde yaşayan TESUD Çankaya 
Şube Üyesi Em. Alb. İş Adamı Cantekin KOÇAK 16 
Ekim 2015 tarihinde TESUD Genel Merkezini Ziya-
ret etmiştir. 

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Yadigar 
GÖKALP İLHAN Yurt dışı görevine atanması nede-
niyle, 6 Ekim 2015 Salı günü TESUD Genel Merke-
zine veda ziyaretinde bulunmuştur. 
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Muharip Gaziler Derneği’nin TESUD’u Ziyareti

80. Büyük Atatürk Koşusu Yapılmıştır.

Amatör Denizci ve Kısa Mesafe Telsiz Belgesi Seminerleri Başlamıştır.

Muharip   Gaziler Derneği Genel Başkanı Em. Alb. 
Şükrü    TANDOĞAN   ve Yönetim Kurulu Üyeleri   
23 Aralık 2015 tarihinde TESUD Genel Merkezini 
ziyaret etmişlerdir.

Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD), 
Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 96. Yıldönümü Kut-
lama Programı kapsamında 27 Aralık 2015 tarihin-
de yapılmış olan 80. Büyük Atatürk Koşusu’na katıl-
mıştır.

Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD)’ne Amatör Denizci 
Belgesi için seminer düzenlenmesine yönelik talepte bulunulmuştur.

Konu ile ilgili olarak yapılan çalışma neticesinde; üyelerimiz, mes-
lektaşlarımız ve talep eden vatandaşlarımız için Ankara’da TESUD 
A.Ş. bünyesinde Amatör Denizci Belgesi ve Kısa Mesafe Telsiz Ope-
ratörü Belgesi alınmasına yönelik seminerler düzenlenmesine baş-
lanmıştır.

Amatör Denizci Belgesi Seminerinin süresi 12 saat, Kısa Mesafe 
Telsiz Operatörü Belgesi Seminerinin süresi ise 3 saattir. Seminer za-

manı katılımcılar ile koordine edilerek belirlenmektedir.

Seminer konuları; Temel Denizcilik, Seyir, Tekne Kullanma, Denizde Çatışmayı Önleme Kuralları, Meteo-
roloji, İlk yardım, Deniz Hukuku ve Uluslararası Sözleşmeler, Motor ve Elektrik ile Denizde Güvenlik ve Ha-
berleşme Kurallarıdır.

Detaylı  bilgi  ve  kayıt için;  Türkiye  Emekli  Subaylar  Derneği Genel   Merkezinin  0 312  418  20  54  ve  
0 549 710 19 99 numaralı telefonlarını arayabilirsiniz. 
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TESUD Rasimpaşa şubesi tarafından Kanlı Noel’i 
anma günü düzenlenmiştir.

TESUD Şişli şubesi tarafından 03-15 kasım 2015 
tarihleri arasında Beşiktaş Belediyesi Kültür Merke-
zinde Beşiktaş Karma Resim Sergisi açılmıştır.

TESUD ŞİŞLİ ŞUBESİ

TESUD ŞUBE ETKİNLİKLERİ
TESUD Basın Yayın 
Başkanlığı

TESUD RASİMPAŞA ŞUBESİ

10 Kasım 2015 saat 09.05’de Taksim Atatürk Anı-
tına  TESUD çelengi konmuştur.

TESUD İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI

KKTC 32’nci yıl kutlamalari, TESUD İstanbul Şu-
belerinin Taksim Cumhuriyet Anıtına çelenk koyma 
töreni ile kutlanmıştır.

TESUD ERZURUM TEMSİLCİLİĞİ

17 Ekim 2015 tarihinde,  uzmanlık alanındaki ça-
lışma ve eserlerinin yanı sıra tarihi ve kültürel konu-
larda da önemli birçok araştırma ve esere imza at-
mış olan  Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşi-
rürji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Hakan Hadi 
KADIOĞLU, TESUD Erzurum Temsilciliği’ni ziya-
ret etmiştir.

Ziyarette kendisine ziyaret anısı olarak plaket tak-
dim edilmiştir. 



19     Birlik, Sayı : 210 • Ekim-Kasım-Aralık 2015

TESUD Çankaya Şubesi Üyesi Sn. Sadakat KALKANLI’ya  Burs 
Konusunda Şubemize yapmış olduğu katkılardan dolayı TESUD Ge-
nel  Başkanı Sn. Em. Hv. Korg. Erdoğan KARAKUŞ’un katılımlarıyla 
13 Kasım 2015 tarihinde teşekkür beratı ve şilti verilmiştir. 

Değerli üyemize bundan sonraki yaşamında başarılar diler,  saygı-
lar sunarız.

TESUD Beşiktaş Şubesi 23 Kasım 2015 tarihinde,  Beşiktaş Belediye Başkanı Sayın Av. Murat HAZİNEDAR’ı 
ziyaret etmişlerdir.

TESUD ÇANKAYA ŞUBESİ

TESUD BEŞİKTAŞ ŞUBESİ
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2015Yılının Mart ayında TESUD Şişli Şube yö-
netim kurul üyelerimizle bir araya geldiğimizde, bo-
ğazdan her geçişimizde gururla seyrettiğimiz okulu-
muzu üyelerimizle gezebilir miyiz diye düşündük. 
Düşüncemizi gerçekleştirmek için gerekli izni Kara 
Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığı’ndan Ni-
san ayında aldık. Ancak anılarını tazelemek maksa-
dıyla Kuleli Askeri Lisesi’ni ziyaret eden diğer me-
zunların toplu ziyaret yoğunluğundan, şubemize 29 
Kasım 2015 Pazar günü ziyaret için gün tahsis edildi.

Takriben 8 ay özlemle ziyaret günümüzün gelmesi-
ni bekledik. Zaman yaklaştıkça üyelerimizi incitme-
den bu tarihi güne katılacakları nasıl belirleyeceğimi-
zi düşünmeye başladık. Ancak bizi rahatlatan düşün-
ce üyelerimizin bizim her zaman ince eleyip sık do-
kuduğumuzu bilmeleriydi. Benzer bir diğer etkinlik-
te bu gezimize katılmayan üyelerimizle beraber ola-
caklarını bilirlerdi.

Nihayet beklediğimiz gün gelmiştir. Beşiktaş Bele-
diyesinden temin ettiğimiz araçla, kendi imkânlarıyla 
30 üyemiz ve emekli albayın iki erkek torunuyla Ku-
leli Askeri Lisesine hareket ettik. Bu geziye katılan 
ben dahil bir kısım arkadaşım mezun olduğu yuvaya 
tekrar kavuşacak, bir kısmı babasının mezun olduğu 
yuvayı görecek, gurubumuzdaki emekli hava ve de-
niz subayı ailelerinde boğazın incisi bu yuvayı ziya-
ret edeceklerinin heyecanı içeresindeydi. Saat 11.30 
da gezimiz boyunca bize okul hakkında bilgilendiri-
len öğretmen üst teğmen Veysel TAŞKAYA tarafın-
dan Okul Nizamiyesinde sıcak bir ilgiyle karşılan-
dık. Saat 11.30 -13.30 arasında yazlık bahçede; en-
fes pide, pizza ve ızgara seçenekleriyle gün boyun-
ca yeterli enerjimizi aldık. Yemek üstüne çay ve kah-
ve keyfinden sonra gezimize başladık. Takriben 90 
dakika süren unutulmaz gezimizde; önce halen res-
torasyonda bulunan harika tavan çinileri olan ”Ta-
rihi Gazinoyu” gördük. Daha sonra özellikle Kuleli 
Askeri Lisesi’nde okuyan mezunların hiçbir zaman 
unutmadıkları derslikleri gezdik. Okul çağlarımızın 

hatıralarını ailelerimizle paylaştık. Öğrencilik yılları-
mızın sıralarında bir kere daha oturduk. Sınıfların ça-
ğımızın tüm olanakları ile donatılmış olmasından gu-
rur duyduk. Denize çıkan balkonlarda bol bol resim 
çektirdik. Bilahare “komutanlık katına” çıkarak bu-
radaki okul maketinden bilgi aldık, gezimize “okul 
karargâhını” gezerek devam ettik.

Gezimizin devamında bizi bir sürpriz bekliyordu. 
Boğazdan özellikle deniz yolundan geçerken ilgimi-
zi çeken Kuleli Askeri Lisesi iki kulesinden “ Gü-
ney Kulesine “ dar merdivenlerle içeriden çıktık. Ha-
rika boğaz manzarasını doya doya izledik. Güney ku-
leden indiğimiz “ Yiğitler kapısında “ bizi iki deği-
şik duygu karşıladı. Yiğitler kapısında Kuleli Askeri 
Lisesi’nin kurulduğu 1845 yılından beri; bu şanlı yu-
vadan mezun olmuş Cumhurbaşkanları, Genel Kur-
may Başkanları, Kuvvet Komutanları, Orgeneralle-
rin resimleri ve isimlerini görerek yuvamızın Türkiye 
Cumhuriyetindeki önemini bir kere daha hatırlayarak 
gururlandık. Diğer yandan Kuleli Askeri Lisesi’nden 
mezun olan muhtelif savaşlarda, operasyonlarda ve 
görevlerle ilgili faaliyetlerde ettikleri yemine sadık 
kalarak şehadet mertebesine ulaşan kahraman Ku-
lelilerin aziz hatıraları önünde saygıyla eğilerek hü-
zünlendik. Gezimizin bir sonraki durağı okul kanti-
niydi, okulumuzun maket ve diğer hediyelik eşyala-
rını alarak gezimizin son durağı olan “okul kütüpha-
nesine” hareket ettik. Kütüphanedeki yayınların çe-
şitliliği ve miktarı okulumuzun araştırma ile çağımı-
zın tüm gelişmelerinin anında takibinin göstergesiy-
di. Kütüphaneden sonra okul çağlarımızda ders dışı 
zamanlarda haftamızın beş günü turlayarak geçirdi-
ğimiz iç bahçeye geçtik. Öğrenciliğimizdeki anıları-
mız bu bahçeyi gezerken bir kere daha gözümüzün 
önünden geçti. Gezimizin sonunda yine ilk karşılan-
dığımız

“Yazlık Bahçeye” geldik. Burada Okul Komuta-
nı Kur. Alb. Muammer AYGAR’a takdim edilmek 
üzere gezi plaketimizi öğretmen üsteğmen Veysel 
TAŞKAYA’ya üyelerimizin huzurunda takdim ettim. 
Evlerimize dönmek üzere bizi bekleyen araçla saat 
15.45 de okuldan hareket ettiğimizde, okulumuzun 
emin ellerde her geçen gün daha mükemmel seviye-
ye çıktığını görmenin huzur ve mutluluğunda idik. 
Bu duygu ve düşüncelerle emeği gecen tüm Kule-
li Askeri Lisesi Mensuplarına saygı ve sevgilerimizi 
sunar, vefat eden tüm Kuleli Askeri Lisesi mensupla-
rını da rahmetle anarız.

* Em. Tnk. Kd. Alb.
TESUD Şişli Şube Bşk. / TESUD Yönt. Krl. Üyesi

ŞANLI YUVA KULELİ ASKERİ LİSESİ’Nİ ZİYARET
Ş. Necdet KAYABAŞ*
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SİGORTA GÜNDEMİ 
TRAFİK 

SİGORTASI 
FİYATLARI 

NEDEN AŞIRI 
YÜKSELDİ 

Elbette ki ana 
neden tüm sigor-
ta şirketlerinin bu 
branşta aşırı za-
rar etmeleridir. Bu 
kadar yüksek fi-
yatlarla üretilen 
poliçelere rağmen, 
hala poliçe başı-
na 300-400 TL za-
rar ettiklerini ifa-
de eden sektör yö-

neticilerinin çözüm üretebilme arayışları devam et-
mektedir. Burada zararın tek sebebi, poliçelerin ön-
ceki yıllarda ucuz satılması değildir. Özellikle bede-
ni hasarların geçmişe dönük tazmin edilebilmesi, te-
minat tanımlarından kaynaklı farklı yargı kararları, 1 
Haziran 2015 itibarıyla yürürlüğe giren ve değer kay-
bı tazminatlarının ödenmesini de içeren yönetmelik 
hükümleri ve Hazine Müsteşarlığınca belirlenen tra-
fik poliçe teminatlarının yüksekliği bir araya gelin-
ce, karşımıza anormal fiyatlarla düzenlenen trafik si-
gortaları tablosu çıkmıştır. Önceki yıllarda ucuz tra-
fik sigortası sunmakla reklam yapan büyük bir şirke-
tin başına yeni atanan CEO’nun “bu iş böyle devam 
edemez, bu hasarları ödemek için para basma matba-
amız yok” tarzındaki açıklamaları durumu yeterince 
izah etmektedir. Ayrıca bu durumdan, sigorta şirket-
leri ve sigortalılar olduğu kadar, komisyonları sigorta 
şirketlerince azaltılan Acenteler de mağdur olmuşlar-
dır. Çözüm hepimizin ortak beklentisidir.

TRAFİK SİGORTANIZIN AŞIRI YÜKSEL-
MEMESİ İÇİN

Öncelikle kazasız günler dileriz. Kusurlu kazalar 
sonucu üçüncü şahıslara ödenen tazminatlar, mikta-
rı ne olursa olsun bir sonraki yıl poliçenizde önem-
li artış olarak karşınıza çıkacaktır. Hele birden faz-
la kazaya karışırsanız çok daha ciddi sigorta rakam-
ları ile karşılaşmanız kaçınılmaz olacaktır. Bu neden-
le %100 kusurlu olduğunuz küçük kazalarda hemen 
zabıt tutmak yerine karşı tarafla uzlaşmak çok daha 
uygun bir çözüm olabilir. En doğrusu bu durumla-
rı sigortacınıza danışarak değerlendirmeniz olacaktır. 
Trafik Sigortasında, sektörde güçlü olan şirketler ara-
sında uygun fiyatlı olanı tercih edebilirsiniz. Unut-
mayınız ki kusurlu olduğunuz kazalarda sorumluluk 
size aittir.

KASKO SİGORTALARINDA SON GELİŞ-
MELER

Kaskolarda fiyat ve hizmet rekabeti açısından çok 

olumlu yönde gidiş olduğunu söyleyebiliriz. Tüm si-
gorta şirketleri ürün geliştirme gayretlerinin yanın-
da, sigortalıların meslek, yaş, hasarsızlık vb. prime 
olumlu yansıyabilecek indirim konularında detaylı 
değerlendirmeler yapmaktadırlar. Burada en önem-
li husus, sigortacınız tarafından kişisel ve araç bil-
gilerinizin eksiksiz olarak sisteme tanımlanmasıdır. 
Özellikle dikkatinizi çekmek istediğimiz bir diğer 
husus, acente dışındaki farklı satış kanalları tarafın-
dan sunulmaya çalışılan sadece fiyat odaklı hazırlan-
mış tekliflere dikkatle yaklaşmanız gerektiğidir. Dik-
katinizden kaçabilecek ya da önemsemediğiniz kü-
çük ayrıntılar, hasar gerçekleştiğinde çok ciddi mağ-
duriyetinize yol açabilecektir.

DOĞRU POLİÇE VE HASARDA SIKINTI YA-
ŞAMAMAK İÇİN

-İşi sadece sigortacılık olan profesyonel acenteler-
le çalışınız.

-Yazılı teklif alarak ayrıntılı karşılaştırma yapınız.
-Ek sözleşme maddelerini kontrol ediniz.
-Muafiyetleri inceleyerek kararınızı veriniz.
-Aynı sigorta şirketinden farklı fiyatlara itibar et-

meyiniz.
-Klişeleşmiş söylemlerden uzak durunuz.
KONUT SİGORTASI YAPTIRMAYI İHMAL 

ETMEYİNİZ
Ev sahibi ya da kiracı olmanız fark etmez, sade-

ce bir telefon ile evinizi ve eşyalarınızı tüm risklere 
karşı korumaya alınız. Konut sigortaları tüm riskle-
re karşı sağladığı teminatların yanında, elektrik ve su 
tesisat arızaları ile çilingir, cam kırılması vb. durum-
larda 365 gün 24 saat esasına göre hizmet sunmakta-
dır. Ayrıca altın, mücevher, antika eşya, tablo, silah 
vb. değerli eşyalarınız da KONUT SİGORTASI kap-
samında teminat altına alınabilmektedir. Ve en güze-
li de tüm bunlar için aylık bütçenizden ayırmanız ge-
reken tutar, sigortalanacak değerlerinize ve yaşadığı-
nız bölgeye göre aylık 20-40 TL arasında olacaktır.

SİGORTA DOLANDIRICILIĞINA LÜTFEN 
ÇOK DİKKAT EDİNİZ

Kişisel bilgilerimiz maalesef kötü niyetli kişiler-
ce kolaylıkla ele geçirilebilmekte ve dolandırıcılıkla 
karşılaşabilmekteyiz. Son dönemde artan sigorta do-
landırıcılığından korunmak için, sizlere telefonla ula-
şarak çeşitli banka ya da kurumlardan aradığını söy-
leyip sigorta yapmaya çalışan kişilerle hiçbir bilgi-
nizi paylaşmayınız ve görüşmeyiniz. Sigorta poliçe-
si bir sözleşmedir ve bu sözleşmeyi sadece güven-
diğiniz sigorta acentesi vasıtasıyla düzenletiniz. Aksi 
takdirde hasar süreçlerinde ilgili sigorta şirketlerinin 
müşteri hizmetleri personeli dışında, size özel des-
tek verebilecek profesyonel bir danışmandan yoksun 
kalabilirsiniz. Bir sonraki sayıda buluşmak dileğiyle 
mutlu yıllar diliyoruz…

Bekir DEVELİOĞLU 
Biz Bize Sigorta Ara. Hiz. Ltd. Şti.

Genel Müdür / Yön. Kurul Bşk.
Em. Top. Yb. (KHO 1985)

0532 262 41 32 / 0505 597 06 40



MAZLUM MİLLETLERİN GÖK GÖZLÜ PAŞASI…

“Bugün, ufukta güneşin doğduğunu nasıl görüyor-
sam, uzaktan bütün Doğu uluslarının uyanışını da 
öyle görüyorum. Bağımsızlık ve özgürlüklerine kavu-
şacak olan daha çok kardeş ulus var... Bu uluslar, bü-
tün güçlüklere, bütün engellere rağmen muzaffer ola-
caklar ve kendilerini bekleyen bağımsızlığa kavuşa-
caklardır. Sömürgecilik ve emperyalizm yeryüzünde 
yok olacak ve yerlerine ulusların aralarında hiçbir 
renk, din ve ırk farkı gözetmeden yeni bir ahenk ve 
işbirliği çağı hakim olacaktır...” (M. Gönlübol –C. Sar, 
Atatürk ve Türkiye’nin Dış Politikası(1919-1938), Anka-
ra 1997 ,s.145; E.Z. Karal,Atatürk’ten Düşünceler, İstan-
bul 1981, s. 14)  İşte böyle, bütün zamanların gök göz-
lü paşasının insanlık ideali… 

Milli Mücadele, XX.Yüzyılda emperyalizme kar-
şı indirilen ilk büyük darbedir; ama orada kalmaz… 
“Efendiler bu saldırılar Anadolu’ya yöneltilmiş ve 
ayrılmış değildir. Bu saldırıların genel hedefi bütün 
doğudur. Anadolu her türlü saldırılara karşı bütün 
varlığıyla kendini savunmaktadır. Ve bundan başarı-
ya ulaşacağından eminim. Anadolu bu savunmasıy-
la yalnız kendi yaşamına ait görevi ifa etmiyor, bel-
ki bütün doğuya yönelik saldırılar mutlaka kırılacak-
tır.” (Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri-II,s.44 ;O. Koloğlu, 
Mazlum Milletler Devrimleri, Ankara, 1979 s.41

Türk milletinin bu süreçte nasıl ağır bir maliyet 
ödediğini ise şöyle ifade ediyor: “Türkiye’nin bu-
günkü mücadelesi, yalnız kendi nam ve hesabına ol-
saydı belki daha kısa, daha az kanlı olur ve daha ça-
buk bitebilirdi. Türkiye, büyük ve mühim bir gayret 
sarf ediyor. Çünkü müdafaa ettiği bütün mazlum mil-
letlerin, bütün doğunun davasıdır ve bunu nihayete 
getirinceye kadar Türkiye, kendisiyle beraber olan 
doğu milletlerinin beraber yürüyeceğinden emindir.” 
(1922) (Atatürk’ün S.D. II, s. 40)

Gök Gözlü Paşanın, emperyalistler için hala kara-
basan olmasının asıl nedeni bu… Mazlum milletlere 
ve o ülkelerin önderlerine, aydınlarına, esin kaynağı 
olması ve de bunu hala sürdürmesi… Bin bir mani-
pülasyonla O’nun yerine milletlerin başına son tahlil-

de kendilerine “kusursuz 
hizmette kusur etmeyecek 
lümpen adamları” musal-
lat etmelerinin temel nede-
ni bu…

Nitekim, o dönemde ör-
neğin;

- Dönemin Fransa baş-
bakanı Poincare’nin İngil-
tere dışişlerine (Curzon’a) 2 Şubat l922 de gönderdi-
ği yazının eki Mareşal Foch’un değerlendirme notun-
da “Fransa ve özellikle İngiltere açısından Yakın Do-
ğudaki askeri ve siyasi eylemlerinin başarısızlığa uğ-
raması vahim tehlikeler yaratabilir. Böyle bir başa-
rısızlık, bölgede ve Avrupa’da doğuracağı sonuçlar 
dışında, bu iki devletin sömürge imparatorluklarının 
uzak köşelerinde de yankılar uyandıracaktır. Türk 
Milliyetçiliğinin itilaf Devletlerine karşı elde edece-
ği açık bir zafer, Arap Krallıklarında ve Hindistan’da 
Müslüman halkın dini fanatizmini ve bunun yanında 
bağımsızlık ruhunu uyandırmaktan ve şahlanmaktan 
geri kalmayacaktır … Müzakerelerde İtilaf Devletle-
rinin göz önünde tutmaları gereken gerçekler bunlar-
dır.” (Turhan Feyzioğlu, Milli Kurtuluş Önderi Atatürk , 
ve Milletler Arası Etkisi, Atatürk Araştırma MerkeziDergi-
si , CIII.,Kasım 1986 sayı 7’den ayrıbasım, s.1211)

- Belçika Temsilcisi Michotte de Welle’nin l921 
deki bir raporu da Milli Mücadelenin yurt dışın-
daki akislerini gösteriyor: “Türk Milli hareketi 
Ankara’dan Kafkasya’ya, İran, Arabistan , Suriye 
ve Mısır’a aksetmekle kalmadı. Tesir sahasını Bal-
kanlar, Rumeli ve Arnavutluk’a kadar genişletti”. (E. 
Dayı , ,”Atatürk’ün Doğu ve Batı Alemine Tesirleri” Ulus-
lar arası İkinci Atatürk Sempozyumu)

- Bir başka örnek 15 Mart l923de Foreing Affairs’de 
yayınlanan bir makale: “Hint Müslümanları da dahil 
olmak üzere milyonlarca Müslüman’ın İslâmın yenil-
mez kılıcı olarak gördüğü Türkiye, milyonlarca Müs-
lüman olmayan Asyalı tarafından da desteklenmekte 

Dr. Noyan UMRUK
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ve Batıya karşı ayaklanışın öncüsü sayılmaktadır.”. 
(E. Dayı , a.g.m., s.1087)

Emperyalist paradigma haklı… Gerçekten, 
Fas’tan Endonezya’ya kadar uzanan İslam dünya-
sında ve birçok Afrika ülkesinde Tunus’ta Burgiba, 
Mısır’da l952 de krallığı deviren Genç Subaylar Ha-
reketi, Endonezya’da Sukarno, Hindistan’da Gandi, 
Pakistan’ın kurucusu Muhammed Ali Cinnah, Ceza-
yir Milliyetçileri, Afrika ve Asya’nın diğer mazlum 
milletleri için tek ilham kaynağı ve yol göstericisi 
Atatürk’ün Türkiye’si oldu.

Günümüzde bile O’nun insanlık ideallerine henüz 
ulaşamamış olsa bile, o dönemde bağımsızlığını ka-
zanmış mazlum ülkeleri darmadağın etmek kendile-
rinin yarattıkları “Umacı İslama” rağmen, Chavez’in 
Venezuela’sından tüm L. Amerika’ya yayılan anti-
emperyalist dalgada (1), beğenin beğenmeyin Esad’ın 

direnişinde, ona destek sağlayan Avrasya dayanışma-
sında, Tunus’un Nida’sında, Akdenizdeki gelişmeler-
de, PODEMOS (YAPABİLİRİZ-İspanya), Beş Yıl-
dız (İtalya) ve SYRİZA’da Anıt Kabir’den esen ka-
rarlı ve tatlı rüzgarın etkisini hissetmiyor musunuz?

Rüzgârın bile, hala sadece bize değil yedi düvele 
yetiyor gök gözlü paşam… Işığını ve rüzgârını in-
sanlıktan ve bizden esirgeme… Bize düşen ise O’nun 
ışığı ile aydınlanıp, O’nu çok daha iyi anlayıp, bık-
madan usanmadan dünya âleme anlatabilmek, devri-
mini korkusuzca sürdürebilmek…Unutmayalım; hiç-
bir atılım ya da devrim çoğunlukla başlamaz… 

(1) Noyan UMRUK; Chavez no nos dejes-Chavez Bizi Bı-
rakma, Destek Yayınları, 2012

Dr. Noyan UMRUK
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29 EKİM 1923’DEN, 29 EKİM 2015’E CUMHURİYET…

 “Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizindir. 

Cumhuriyeti biz kurduk, 

onu devam ettirecek sizlersiniz.’’ 

(Gazi Mustafa Kemal Atatürk)

“Tarih: 29 Ekim 1923. Saat: 18.00 Yer: T.B.M.M 
Ankara… Meclis, Çorum Milletvekili İsmail Eker 
Bey’in başkanlığında toplanmıştır. Salon birkaç gün-
den beri elektrikle aydınlatılıyordu. Işıl ışıldı…

Anayasada yapılacak değişiklik tasarısı Anayasa 
komisyonuna havale edilmişti. Meclis Muhafız Ta-
bur Komutanı İsmail Hakkı Tekçe 8. Tümenden se-
kiz top almış Meclis’in yanına yerleştirmişti. Cum-
huriyet kabul edilince 101 pare top atışı yapılması 
grup toplantısında karara bağlanmıştı. Başkan sırası 
gelince bu değişikliğin öncelik ve ivedilikle görüşül-
mesi için raporu ve tasarıyı okuttu. Raporu ve tasarı-
yı Ruşen Eşref Bey gür sesiyle okudu. 

Tarihi oturum başlamıştı.

Koridordaki milletvekilleri salona girdiler. Mec-
lis memurları balkonların altına koşuştular. İki bal-
kon da cumhuriyetin ilanını bilen basın mensupları, 
Ankara’nın ileri gelenleriyle doluydu. Balkona sığ-
mayan dinleyiciler salonun kenarında toplandılar. 
Herkes kucak kucağa gibiydi. Heyecan dolu bir hava 
vardı. Mustafa Kemal Paşa en öndeki sıranın sağ kö-
şesinde oturuyordu. Yanında İsmet Paşa, Fethi Bey, 
Fevzi Paşa ve son bakanlar vardı. İlk sözü Anayasa 
Komisyonu Başkanı Yunus Nadi Bey aldı. Sonrasın-
da diğer milletvekilleri konuştular…

Şair Mehmet Emin Yurdakul süt beyaz sakalıy-
la çağdaş bir Dede Korkut gibiydi. Bütün milletve-
killerini ‘ayağa kalkarak üç kez yaşasın cumhuriyet 
diye bağırmaya’ davet etti. Bütün milletvekilleri coş-
ku içinde ayağa fırlayarak ‘’Yaşasın Cumhuriyet’’ 
diye bağırdılar. Cumhuriyet ile ilgili birinci madde 
saat: 19.37’de alkışlar, sevinç çığlıkları arasında ka-
bul edildi.

Başkan da heyecanlıydı. Titreyen bir sesle dedi 
ki: “Kanunun tümünü kabul edenler lütfen el kal-

dırsın.’’ Başkan cumhuriyet 
rejimini oya sunuyordu. Bü-
tün eller havaya kalktı. “Oy 
birliği ile kabul edilmiştir.’’, 
“Yaşasın Cumhuriyet’’ Saat 
20.30’du…’’ (Değerli yazar, 
rahmetli Turgut Özakman’ın 
Cumhuriyet-Türk Mucizesi 
isimli kitabından.)

Tam 92 yıl geçti bu mucizevi gerçeğin ardından. 
Neredeyse bir asır... Ne olaylar yaşadık, ne çok badi-
reler atlattık?

 Üç kıtaya hükmeden bir Devlet’i paramparça ede-
rek; bize kalan son yurt parçasını lokma, lokma yut-
maya yeminli nice devletlerin bu iştahlarını kursak-
larında bıraktık.

Çanakkale’de, Anadolu’da milletçe kuruluş desta-
nımızı yazdık. Hiçbir zaman onlar, bizler olmadık. 
Cumhuriyet mucizesine imzasını atan o altın kuşağın 
iki gücü vardı sadece: Akıl ve yurtseverlik. Çökmüş, 
darmadağın olmuş bir devletten, tam bağımsız, dün-
ya devletleriyle eşit haklara sahip, saygın bir Türkiye 
Cumhuriyetini bu güçle, milletçe kurduk.

  Tam 623 yıl dünyanın en kudretlisi; üç kıtada at 
oynatan Büyük Osmanlı Devletinden sonra geriye 
kalan cehalet, yoksulluk, utandırıcı bir gerilik, yöne-
tici ve uzman yetersizliği, büyük bir borç batağı, ka-
dın erkek eşitsizliği, sağlıksız bir toplum, Arapçılık, 
çağdışı kanunlar, hurafeler, batıl inançlar, Sevr’i iste-
yen ayrılıkçılar, Lozan’ı affetmeyen emperyalist bir 
dünya ile karşı karşıyaydık…

 Ama o altın kuşak asla yılmadı ilk 10 yılda dünya 
devletlerine örnek olacak başarılara imza attı, bugün-
lerde hep birlikte söylediğimiz, her duyduğumuzda 
bizleri ayağa kaldıran ‘10’ncu yıl marşı’ ile o başa-
rılı dönemi hatırladık. Cumhuriyetin 15’nci yılında 
ise uygar dünyanın tüm gelişmiş uygulamaları yur-
dumuzda yer almıştı.

 Bu mucizeye imza atan ise Büyük Önder Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk ve yol arkadaşlarıydı. Onla-

Atilla ÇİLİNGİR*
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rın yegâne güvenç ve güç kaynağı ise daima milletin 
kendisinden başkası olmamıştı.

Şimdilerde 2000’li yılları yaşıyoruz, milenyum-
lu yılların ilk çeyreğindeyiz. Zaman büyük bir hızla 
ilerliyor. Dünya devletleri bilimin, özgür düşüncenin, 
aklın gücüyle büyük bir hızla gelişmeye devam edi-
yor. Ülkemizin bu gelişime ayak uydurmak, bu dev-
letlerin gelişim hızını yakalamak adına yapabilece-
ği çok şey var. Hepsinden önemlisi ülkemizin genç 
bir nüfusu var. Dünya ülkelerini kıskandıran da bu-
dur zaten. Gelişen dünyanın teknolojik yapısıyla do-
nanmış gençlerimizin ülkemiz adına yaptıkları, yapa-
bilecekleri o kadar güzel şey var ki. Yeter ki, bilim-
den, akıl çağından, çağdaşlıktan vazgeçilmeden, on-
lara yol açılsın, zemin hazırlansın.

Ülkemizin ardında kalan, özellikle son yıllarda ya-
şanan, yaşatılan tüm aymazlıklar; bu topraklarda ya-
şayan insanlarımızın ezici bir çoğunluğunu şaşkına 
çevirse de:

Birlik ve beraberliğimizi hiçbir nifak tohumu-
nun bozmasına müsaade etmeden, bu ülke top-
rakları hepimizindir inancı ile bugünlere geldik. 
Vatanımızın işgalinde, düşman çizmesi ile kir-
letilen ata yadigârı topraklarımızı kurtarabil-
mek, yüce dinimiz İslam’ın camilerimizde ki sesi 
‘Ezan-ı Şerif’i’ yeniden duyabilmek için hiçbir et-
nik kimliğe bakılmaksızın birbirimize sımsıkı sa-
rıldık.

Hürriyetimiz ve bağımsızlığımız uğruna hep 
birlikte omuz omuza savaştık. Kanımız, kanımı-
za değdi. Birbirimizin kucağında nefes alıp, nefes 
verdik. Medeniyetler otağı Anadolu’muzun tüm 
zenginliklerini birlikte paylaştık. Gün geldi sofra-
mızdaki ekmeği bölüştük, günü geldi hayvan dış-
kısındaki arpaları ayıklayıp yedik ama asla düş-
manın karşısında diz çökmedik. Ülkemizin başa-
rılarıyla hep birlikte gururlandık, sevindik, gül-
dük; günü geldi ortak acılarımız için kenetlendik 
hep birlikte ağladık. Kürt, Türk, Laz, Arap, Çer-
kez, Roman, Sünni, Alevi demedik; birbirimizden 
kız alıp, kız verdik, milletimizin temelini oluştu-
ran aile birlikteliğini kurduk.  Hiçbir zaman ne 
inanç kimliğimizi, ne de kimlik aslımızı sorgula-
dık.

Yazımın girişinde tırnak içinde anlatılan olayların 

nasıl ki tamamı gerçekse; siyah renk ile yazmış oldu-
ğum yaşadıklarımız da, tarihimize kazınmış gerçek-
lerin ta kendisidir.

Cumhuriyetimizin kuruluş mucizesinde var olan, 
hala yaşayan bu gerçekler ortadayken; özellikle son 
dönemde vatan topraklarımızın bölünmesi, milleti-
mizin parçalanması için her türlü melaneti sergile-
yenlerin bu ölümcül oyununa, sağduyu sahibi yurt-
taşlarımız hiç bir şekilde itibar etmeyecek; dış güçle-
rin, ülkemizdeki işbirlikçilerinin, bizi bize kırdırma-
nın kumpasına düşmeyeceklerdir. 

Unutulmamalıdır ki: Bu Gazi Toprakların her zer-
resinin bedeli; şehitliklerimizde yatan yüz binlerce 
şühedanın canıyla, kanıyla ödenmiştir.  

Ülkemizi var eden gerçekler, o aziz ve ölümsüz be-
denlerinin varlığı; milli ve ulvi değerlerimiz, dilimiz, 
dinimiz, örfümüz ve geleneklerimiz; birlik ve bera-
berliğimizin mührüdür. Bu değerler çerçevesinde, ta-
rihin hiçbir döneminde iç ve dış düşmanlarına asla 
diz çökmeyen Türk Milleti, vatan topraklarımızın 
türbedarlığını yapmaya devam edecektir. O nedenle 
bugün hepimize düşen görev: Ulvi ve milli değerle-
rimize, yurttaşlık bilincine, Cumhuriyete sahip çıka-
rak; yedi düvele diz çöktüren Çanakkale’yi, Kurtuluş 
Savaşı’nı kazanan, Cumhuriyetimizi kuran ruhu ko-
rumak, bu bilinci gelecek nesillere aktarmak olma-
lıdır.

Ulus Devlet kimliğini sonsuza kadar muhafaza 
edecek olan Türk Milleti dili, dini, kültürü, tarihi ve 
saygın kimliğiyle aydınlık yarınlara el, ele güçlü bir 
biçimde Cumhuriyet yolunda yürümeye devam ede-
cektir. Bunun için:   

 “Muhtaç olduğumuz kudret, 
damarlarımızdaki asil kanda mevcuttur.’’

 “Yaşasın Cumhuriyet’’, 

“Ne Mutlu Türküm Diyene’’

* Em. Yb.
Kıbrıs Gazisi
www.atillacilingir.com
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TESUD Çankaya Üyesi Em. Alb. Mehmet Saim 
BİLGE’nin;

1-  35’inci Uluslararası Nasreddin Hoca Karikatür Yarış-
masında karikatürü  67 Ülkeden 815 Sanatçının 1785 Kari-
katürü arasından seçilerek sergilenmeye ve yayımlanan al-
bümde yer almaya hak kazanmıştır.

2- İzmir Bayraklı Belediyesi 1’inci Ulusal Karikatür Ya-
rışmasında 235  Çizerin 454 Karikatürle katıldığı yarışmada 
Karikatürü Mansiyon Ödülü kazanmıştır.

3- 27 kasım 2015 tarihinde bir Karikatürü İzmir’de açı-
lan “Sanatın İçinden’’ konulu Karikatür Sergisinde sergilen-
miştir.

4- 9-21 Kasım tarihleri arasında Sofya’da açılan Balkan 
Ülkeleri Karikatür Sergisinde Karikatürleri sergilenmiştir.

Kendisini TESUD Ailesi olarak kutluyoruz.

Mehmet Saim BİLGE*

* Em. P. Alb.
TESUD Çankaya Şb. Üyesi

KARİKATÜR

BARIŞ KARTALI PROĞRAMI           
                                                     

2015ARALIK9 DÖRDÜNCÜ 
HİK UÇAĞI TESLİM ALINDI

Hava Kuvvetleri Komutanlığı, “Barış Kartalı 
Programı” kapsamında dördüncü HİK uçağını da 
teslim aldı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı, teslim 
aldığı dördüncü Havadan Erken İhbar ve Kontrol 
(HİK) uçağı ile bölgede önemli bir üstünlük ka-
zandı.

Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile Boeing firma-
sı arasında B737-700 tipi HİK uçağının tedarikine 

yönelik imzalanan sözleşme 2003’te yürürlüğe girmiş, “Barış Kartalı Programı” kapsamında Boeing firma-
sından B 737 tipi 4 HİK uçağı ile bir yer destek sistemi alması planlanmıştı. Proje paydaşları ile birlikte Türk 
Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) ‘nde gerçekleştirildi.

İlk uçağa “Kuzey” adı verilirken diğer teslim alınan uçakların isimleri, “Güney”, “Doğu” ve “Batı” 
oldu.”Batı” adı verilen uçağın da hizmete alınmasıyla Hava Kuvvetleri Komutanlığı önemli bir güce kavuştu. 

Konya’daki 3’üncü Ana jet Üs Komutanlığı bünyesinde görev yapan HİK uçakları milli, uluslararası, ikili, 
çok uluslu görevler ve eğitimlerde, tatbikatlarda, Türk hava sahasına yönelecek tehditleri tespit, teşhis etme 
ve gerekirse bertaraf etmek maksatlı görevlerde kullanılıyor.
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SİBER GÜVENLİK HUKUKU

1. Teknolojideki Başdöndürücü Gelişmeler ve 

Hukuk 

Bilgisayar ve iletişim teknolojilerindeki gelişme-

ler günümüzde insanlık tarihi acısından çok önem-

li bir devrim olarak kabul edilmektedir. Bu alanda 

da yeni suç tipleri ortaya çıkmış ve suçlular da tek-

nolojinin getirdiği yenilik ve kolaylıkları kullanma-

ya başlamıştır. Günümüzde bilgisayar kavramı sade-

ce hayatımızı kolaylaştıran bir devrim olmaktan çık-

mış suç kavramı ile birlikte anılan bir araç haline de 

gelmiştir.

2. NATO’nun Siber Savunma Girişimleri 

Uluslararası hukuk bağlamında, NATO Siber Sa-

vunma Mükemmeliyet Merkezi koordinatörlüğün-

de ve Uluslarası Bağımsız Uzmanlar Grubu’nun ka-

tılımıyla, siber harekâtın karmaşık hukuk problem-

lerine, özellikle de “Savaşa Girmenin Haklı Neden-

leri” ve “Savaş Sırasında Uyulması Gereken Kural-

lar” konularına açıklık getirmek maksadıyla, 2009 

yılında başlatılan proje çalışmalarının sonunda “Si-

ber Savaşta Uygulanacak Hukuk Hakkında El Kita-

bı” hazırlanmıştır. 2013 yılının Mart ayında Camb-

ridge Üniversitesi tarafından yayımlanan El Kita-

bı; “Uluslararası Siber Güvenlik Hukuku” ve “Siber 

Silahlı Çatışma Hukuku” başlıklı iki ana bölümden 

oluşmaktadır. 

Kitabın birinci bölümünde, “Devletler ve Siber 

Uzay” alt konuları ele alınırken, ikinci bölümünde 

“Genel Siber Silahlı Çatışma Hukuku”, “Düşmanca 

Davranışlar”, “Belirli Kişiler, Nesneler ve Faaliyet-

ler”, “İşgal” ve “Tarafsızlık” alt konularına açıklık 

getirilmiştir. El Kitabında yukarıda belirtilen konu 

başlıkları altında toplam olarak 95 adet kural tanım-

lanmış ve detaylı açıklamaları yapılmıştır.

3. Siber Güvenliğin Ulusla-

rarası Boyutu 

Bir devlet, kendi egemen-

lik bölgesi dâhilinde, siber alt-

yapı ve siber eylemler üzerin-

de kontrol yetkisini kullanabi-

lir. Ancak ilgili devlet, uygulanabilir uluslararası yü-

kümlülükleri ihlal etmeden, kendi sınırlarındaki siber 

faaliyetlerle ilgili kişiler üzerinde, kendi sınırlarında-

ki yerleşik siber altyapı üzerinde, uluslararası hukuk-

la uyumlu biçimde, kendi sınırı haricinde de, yargı-

lama yetkisini de kullanabilir. Devletlere uluslararası 

yargılama yetkisi de tanınmış olup, uçaklar, gemiler 

veya uluslararası hava sahasındaki diğer platformlar-

da açık deniz üzerinde veya uzay boşluğu içinde yer-

leşik siber altyapılar, ait olduğu veya kayıtlı olduğu 

devletin yargılama yetkisine konu olurlar. 

Nerede olursa olsun, siber sistemlere sahip bir dev-

letin diğer bir devleti etkilemesi, o devletin egemen-

liğine ihlal anlamına gelir. Bu nedenle, bir devlet, 

kendi sınırları veya kendi münhasır kontrolü içeri-

sinde olan bölgelerdeki siber altyapıların başka dev-

letleri olumsuz ya da hukuksuz olarak etkileyecek şe-

kilde kullanılmasına bilerek izin veremez. 

4. Devletlerin Siber Güvenlik Kapsamındaki 

Yetkileri 

Devletler, kendisine atfedilebilen ve uluslararası 

yükümlülük ihlali oluşturan bir siber operasyon ko-

nusunda uluslararası yasal sorumluluğu taşırlar. Dev-

lete ait siber altyapıdan başlatılan veya bu altyapıdan 

kaynaklanan siber harekât, o devletin siber harekât 

icra ettiğine delil teşkil etmemekte,emare teşkil et-

mektedir.

Uluslararası faaliyetlerden zarar görmüş bir devlet, 

Dr. M. Yasin ASLAN*
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sorumlu devlete karşı, siber karşı tedbirler dâhil ol-

mak üzere orantılı karşı tedbirlere başvurabilir. Bir 

devletin hudut bütünlüğüne, siyasi bağımsızlığına 

tehdit teşkil eden veya kuvvet kullanımı içeren ya da 

Birleşmiş Milletlerin amaçlarıyla uyumsuz olan bir 

siber harekât hukuksuzdur. Yine de bir siber harekât, 

çapı ve etkileri itibariyle, siber olmayan bir harekâtın 
çapı ve etkisine denk bir etki yaratıyor ise, o siber 
harekât “kuvvet kullanımı” anlamına gelir. Gerçek-
leştiği takdirde hukuksuz güç kullanımı anlamına ge-
lebilecek bir siber harekât ya da siber harekât tehdidi 
hukuka aykırı kuvvet tehdidi anlamına gelir. 

Silahlı saldırı seviyesine gelmiş bir siber harekâtın 
hedefi olan bir devlet, doğal olarak meşru müdafaa 
hakkını kullanabilir. Meşru müdafaa hakkını kulla-
nan bir devlet tarafından siber harekâtı da içeren güç 
kullanımı, gerekli ve orantılı olmalıdır.

Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’nin 51’inci madde-
si doğrultusunda, meşru müdafaa hakkını kullanmak-
ta olan devletler, siber harekât ile ilgili almış olduk-
ları tedbirleri gecikmeksizin Birleşmiş Milletler Gü-
venlik Konseyi’ne raporlamalıdır. Birleşmiş Millet-
ler Güvenlik Konseyi, bir eylemin barışı tehdit veya 
ihlal ettiğini veya saldırı eylemi olduğunu belirlerse, 
ilk önce siber harekât dâhil olmak üzere, kuvvet kul-
lanımı içermeyen tedbirlere izin verebilir. Eğer Gü-
venlik Konseyi, bu tedbirlerin yetersiz olduğunu de-
ğerlendirirse, siber tedbirler dâhil, kuvvet kullanımı 
içeren tedbirlerin uygulanmasına karar verebilir.

5. Siber Uzay ve Silahlı Çatışma 

Silahlı çatışma kapsamında icra edilen siber 
harekât da silahlı çatışma hukukuna tâbi olup, silahlı 
çatışma sırasında uygulanan uluslararası hukukun il-
gili hükümlerinden kaynaklanan coğrafi kısıtlamala-
ra da tâbidir. Bilindiği üzere, uluslararası çatışma, iki 
veya daha fazla devlet arasında, siber harekâtı içeren 
veya siber harekâtla sınırlı savaş durumunun gerçek-
leşmesi halinde meydana gelir. Uluslararası olmayan 

silahlı çatışma, devletlerin silahlı kuvvetleri ile bir 
ya da daha fazla silahlı gruplar arasında veya böyle 
grupların arasında meydana gelen siber harekâtı içe-
ren veya siber harekâtla sınırlı silahlı şiddet olayla-
rının mevcudiyetinde meydana gelir. Ancak, çatış-
ma belirli bir yoğunluğa ulaşmalı ve çatışmaya dâhil 
olan gruplar belirli bir seviyede kurumsallığa sahip 
olmalıdır. 

Komutanlar ve diğer amirlerin, savaş suçlarını 
oluşturan siber harekât emirlerine ilişkin cezai so-
rumlulukları da vardır. Komutanların, astlarının sa-
vaş suçu işliyor olması, işlemek üzere olması veya 
işlemiş olmasını bildiği veya bilmesi gerektiği du-
rumlarda; söz konusu eylemlerin engellenmesi için 
mantıklı ve mümkün önlemleri almak ve sorumluları 
cezalandırmakta başarısız olmaları halinde cezai so-
rumlulukları vardır. 

6. Siber Ortamda Uygulanacak Silahlı Çatışma Hu-

kuku 

Silahlı çatışma hukuku, herhangi bir kategorideki 

kişilerin siber harekâta iştirak etmesini engellemez. 

Fakat iştirakin yasal sonuçları, silahlı çatışmanın do-

ğasından ve bireyin ait olduğu kategoriye bağlı ola-

rak değişir. Uluslararası silahlı bir çatışmada, çatış-

maya taraf olan silahlı kuvvetlerin siber harekât es-

nasında harbin şartlarına uymada başarısız olan men-

supları harp dokunulmazlığı ve esirlik haklarını kay-

beder. Uluslararası bir silahlı çatışmada, işgal altında 

olmayan bir bölgenin kitlesel isyanın bir parçası ola-

rak siber harekâta dâhil olmuş sakinleri, harp doku-

nulmazlığı ve esirliği durumundan yararlanır. Ancak, 

siber harekâta dâhil olan paralı askerler, harp doku-

nulmazlığı ve esirlik durumundan yararlanamaz. Si-

villerin düşmanlık boyutundaki siber harekâta katı-

lımları doğrudan yasaklanmamıştır, fakat katılımla-

rı süresince saldırılardan korunma haklarını kaybe-

derler. 



Birlik, Sayı : 210 • Ekim-Kasım-Aralık 201530

Doğası gereği ayrımcı olmayan siber savaşın araç 

ve metotlarını kullanmak da yasaktır. Siber savaşın 

araç ve metotları özel bir askeri hedefe yönlendiril-

mediğinde ve sivil-asker ayrımı yapmaksızın saldı-

rıldığında doğası gereği ayrımcı değildir. Bu gerek-

çeyle silahlı çatışma hukukunda özellikle belirtilen 

nesnelerle ilişkili siber bubi tuzaklarının kullanımı 

yasaklanmıştır.

Taraf devletlerin sivil halkı, sivil bireyleri, si-

vil nesneleri, kültürel nesneleri, ibadet yerlerini, si-

vil halkın hayatı için zorunlu olan nesneleri, doğal 

çevreyi ve barajları, su setlerini, nükleer elektrik üre-

ten tesisleri misilleme yoluyla siber saldırının hedefi 

yapmaları yasaktır.

Koşullar izin verdiği sürece, sivil nüfusu etkileye-

bilecek siber saldırılar için önceden etkili uyarılar ya-

pılacaktır. Savaş hileleri olarak nitelendirilen Siber 

Harekâta da izin verilmiştir. Ancak, Silahlı Çatışma 

Hukukunda belirtilen (Birleşmiş Milletlerin dâhil) 

koruyucu amblem, işaret ve uyarıların uygun olma-

yan şekilde kullanılması yasaktır.

Bununla birlikte, silahlı çatışma süresince, siber 

casusluk veya düşmana yöneltilmiş olan diğer bilgi 

toplama yöntemleri Silahlı Çatışma Hukukunu ihlal 

etmez. Ancak düşman kontrolü altındaki topraklar-

da siber casusluk görevi verilmiş bir silahlı kuvvetler 

personeli esir olma hakkını kaybeder ve ait olduğu si-

lahlı kuvvetlere katılmadan yakalanırsa casus olarak 

muamele görür.

Barajlar, su bentleri ve nükleer elektrik santralleri-

nin barındırdıkları tehlikeli gücün salıverilmesini ve 

buna bağlı olarak ağır sivil nüfus kayıplarını engelle-

mek için bu tür tesislere karşı yapılacak siber taarruz-

larda özel koruma tedbirleri alınmalıdır.

Silahlı çatışmanın tarafları, siber uzayda yer alan 

veya siber taarruzlardan etkilenecek olan kültürel 

varlıkları gözetmeli ve korumalıdır. 

İşgal edilmiş bölgedeki korunan kişiler, siber 

harekâtın zararlı etkilerine karşı korunmalı ve göze-

tilmelidir. İşgalci güçler kendi gücü dâhilinde müm-

kün olduğu kadar kamu düzeni ve güvenliğini sağla-

mak için ülkedeki yürürlükte olan ve siber faaliyet-

lere uygulanabilir kuralları da içeren yasalar çerçe-

vesinde gerekli tüm tedbirleri almalıdır. Siber altya-

pının ve sistemin kontrol altına alınması maksadıy-

la, işgalci güçler tarafından el koyma ve kamulaştır-

ma yapılabilir.
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Türklerin tarih sahnesine çıkışları; 12500 yıl önce 
Nuh peygamberin oğlu Yafes’in toprakları içinde 
olan Cudi dağıdır. Sonraki yıllarda Sinop-Adana hat-
tının doğusunda kurulan Türk krallığı ile Anadolu 
Türklüğü perçinlenir. Bununla birlikte Türklerin Tür-
kistan coğrafyasında, tarih sahnesine yaklaşık 2500 
yıl önce çıktıkları Kazakistan ve Moğolistan sınırın-
daki Altaylarda 20 bin nehir, 7 bin göl ve etrafı çeşitli 
ağaç, çiçek ve bitki ile bezenmiş bu coğrafyayı “mu-
kaddes yurt” olarak kabullenmişler. İşte burası “Ötü-
ken” dir. Burası Türkistan Türklerinin yer yüzüne da-
ğıldığı kutsal topraktır. Burada Orhun nehri ve kıyı-
ları Göktürkler, Hun imparatorluğu, Uygur kağanlı-
ğının ve Cengiz Han’ın kurduğu devletlerin başken-
ti olmuştur.

Kainatta iki uç vardır “Gök- Yer” (yani toprak). 
Gök, yağmurları, selleri, rüzgarları ve güneşi ile 
“Yer’i” besler. Bunun kapsadığı topraklar halk di-
linde “Kara toprak- toprak ana, şiirlere konu olarak 
benim sadık yarim kara topraktır” diyerek kutsallaş-
mıştır. Hatta eski Türkler, yer ve suyun kutsal ruh-
larla temsil edildiğine inanırlarmış ve kabile reisleri, 
Gök ve Yer’in emirleriyle ülkesindeki isyanları bas-
tırırmış.

Türklerin tarih akışı içinde toprak anlayışı Milli ve 
Manevi değerlerle bütünleşerek “Vatan-Yurt” olgu-
suna bürünür. Bu kavramla da kara toprak kutsallaşır. 
Yer’e kara diyen Karacaoğlan şöyle seslenir;

Evvel sende yücelerden uçardın,
Şimdi enginlere indin mi gönül?
Derya, deniz, dağ, taş demez geçerdin,
Karada menzilin adın mı gönül?
İnsanın, yaradılışından sonra “İlk insan”, ağzında-

ki toprağı tükürmüş ve bir dağ kümesi oluşmuş. Kara 
han da yarattığı bu toprağın üzerine bir kuş gönder-
miş; kuşun gagaladığı topraklar çıkıntılı dağlar hali-
ne gelmiş. Bu oluşumdan itibaren Türkler, kendileri-
ne “Gök Dağ Kültürü” yaratmışlar. Dağları tanrı ta-
nımışlar, koruyucu bilmişler, Tanrılara, Tanrıçalara, 
Dağ Perilerine makam yapmışlar, dağları ana, baba 
saymışlar. Kutsal saydıkları dağ ve tepeleri, “Kabe, 
Haç” benzeri, 7 defa dönerek tavaf etmişler, aziz bil-
dikleri kişilerin mezarları bu dağların tepelerine ya-
pılmış, dağları Tanrı makamı yapmışlar, her Boy ve 
Oymak’ın kutsal dağları olmuş, buralarda kurbanlar 
kesilmiş. Var olduğuna inanılan ve YİZİMPİY adın-
daki dağ ruhları, insanlara iyilik eder, kötülüklerden 

korur, yol gösterir ama saygısızlık edenleri de ceza-
landırır (hastalık gibi). Hunlar, HAN YOAN, HİMA-
LAYA dağlarına kurban kesip kutsallaştırdıkları gibi 
Moğolların BURHAN KALDUNU gibi kutsal dağ-
ları vardır.

Bilindiği gibi tarih, İlk, Orta, Yeni ve Yakınçağ ola-
rak sınıflandırılmıştır. Süre gelen bu çağlar dilimi 
içinde Türkler, yukarıda belirtilen ve kutsal saydık-
ları olayların sahibi olmuşlardır. 1789 Fransız ihtila-
linden zamanımıza kadar süren “Yakın Çağ” dilimi 
içindeki Türkiye’mizde; Hıristiyanların kutsal say-
dıkları “Efes,İzmir,Bergama, Salihli’de 7 kilise var-
dır.” 

Türk halkına gelince ; “Topkapı müzesinde koruma 
altına alınmış kutsal emanetlerle, bazı dini kişilerin 
mezarları, Çanakkale şehitleri, bazı devlet büyükle-
ri, kahramanlık göstermiş kişiler adına yapılmış anıt 
mezar ve heykeller”, halk tarafından şahsi istekleri 
için dua  edilip kutsal saydıkları yerlerdir. Yakın Çağ 
dilimi içinde öyle bir zaman dilimi var ki, o, Türk 
milletinin inanışını, azmini, kararlılığını, mücadele-
sini ve dirilişini kapsayan zaman dilimidir. Öyle ki, 
Samsun’a doğru süzülen gemi, bir inanışı taşıyordu. 
19 Mayıs 1919 azmin başlangıç noktası. Amasya, Si-
vas ve Erzurum Kongreleri mücadelenin planlandığı, 
Ankara kararlılığın merkezi, İnönü, Sakarya, Dum-
lupınar, Büyük Taarruz Muharebeleri ile sonuçlanan 
Kurtuluş Savaşımız, mücadelenin simgesi oldular. 
Bütün bu uğraşların ışığında bütün dünya devletle-
ri ile yapılan siyasi oturumlar ve Lozan Antlaşmasıy-
la diriliş gerçekleşir ve yeni, hür, bağımsız Türk Dev-
leti doğar. TC.’tinin doğuşu, dirilişinin devamlılığını 
sağlayan, hatırlatan 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bay-
ramı, 23 Nisan Çocuk Bayramı, 29 Ekim Cumhuri-
yet Bayramı, Atatürk ilkeleri ve Cumhuriyet rejimi 
olguları da Türkiye Devletinin “kutsal saydığı” mil-
li emanetimizdirler.

Bunlar kutsal emanetler gibi bir odada saklanıp ko-
runamazlar. Bunları ancak zamanında ve özellikleri 
doğrultusunda kutlayarak canlı tutar ve koruyabiliriz.

Kaynakça;

Eski Türk Mitolojisi,

Türk Kültür Tarihine Giriş (Bahaeddin ÖGEL)

Anadolu Türklüğü Makalesi ( Erdoğan KARAKUŞ)

TÜRKLERİN KUTSAL SAYDIKLARI BÖLGELER
Necip BELEN*

* Em. Top. Alb.
TESUD Çankaya Şube Üyesi
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Harbiye 79 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 

Derneği tarafından düzenlenen, Işıklar Askeri Hava 

Lisesi’nden 1975 yılında mezuniyetin  40’ncı yılı ne-

deni ile 17 Ekim 2015 günü Işıklar Askeri Hava Li-

sesi gezisi  gerçekleştirilmiştir.

Etkinlik, Okul Komutanı, yöneticiler ve eşlerinin 

misafirleri okul içtima alanında karşılaması ile baş-

lamış , 1975 yılı mezunları adına Atatürk Anıtına çe-

lenk konulmuştur.

Öğrenciler tarafından hazırlanan müzik dinletisi ve 

kılıç kalkan gösterisi sunulmuş,     40 yıl önce me-

zun olan arkadaşlarımız duygulu anlar yaşamışlardır.

1975 yılı mezunları adına Em.Hv.Alb.Rafet 

YAVUZ’un ve Harbiye 79 Derneği Başkanı  Em. 

Alb. Hüsnü ŞİMŞEK’in konuşmalarından sonra he-

diye teatisi yapılmış; katılımcılara mezuniyet belge-

leri genç öğrenciler tarafından verilmesi heyecanlı 

anların yaşamasına ortam sağlamıştır.

Işıklar Askeri Hava Lisesi Komutanı Hv.Plt. Kur.

Alb. M.Latif ÖZGEN ve Okul Yönetiminin sıcak ve 

samimi davranışları ile Kara ve Hava Harp Okulla-

rından mezun olan ve farklı kuvvetlerde görev alan 

arkadaşları biraraya getiren etkinlik, Uludağ  Kış 

Eğitim Merkezinde yenilen akşam yemeği ile son-

landırılmıştır.

1975 yılı mezunları adına Em.Hv.Alb.Rafet 

YAVUZ’un yapmış olduğu konuşma;

“Sayın Komutanlar, Hanımefendiler, Kıymetli Öğ-

retmenler, Sevgili Genç Kartallar, Değerli Konuklar,

IŞIKLAR ASKERİ HAVA LİSESİNDEN 
1979 YILINDA MEZUNİYETİN  40’INCI YILI
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1972 Yılının sıcak bir Ağustos günü; Balıkesirli 

Nahit Sönmez, Giresunlu İzzet Ağdere, Burdurlu Do-

ğan Aykaç, Ağrılı Rafet Yavuz, Balıkesirli L.Turgut 

Koç, Adıyamanlı Recep Yegül, Ankaralı Mehmet Öz, 

Konyalı Osman Çiçekli, Trabzonlu Süleyman Özkan 

(Nuhoğlu), Çorumlu Ethem Senoğlu, Karslı Gürkan 

Kocaoğlu, Tarsuslu Ali Döven, Edirneli Ersoy Kork-

maz, Artvinli Adem Fener, Karabüklü Mehmet Bulut, 

Kastamonulu Muzaffer Süngü,  İzmirli Enis Bakış-

kan, Diyarbakırlı Feyzi Askar, Milaslı Ahmet Özcan, 

Kayserili Hasret Çakmak, Eskişehirli Fatih Akkul, 

Sakaryalı Ergin Aydın, Bandırmalı Recep Durusoy, 

Ankaralı Nihat Emihan ve adını sayamadığım vatan 

evlatları ile birlikte kutsal bir yolculuğa çıkmıştık.

Bu kutsal yolculukta amaç; uçmak ve gençlik ha-

yallerini gerçekleştirmenin yanı sıra, iyi bir meslek 

sahibi olmak, güvenli ve onurlu bir geleceğe kavuş-

mak, kısacası yaşantımızı şekillendirmekti. Doğal 

olarak her zaman şükran ve minnetle anacağımız, 

aile büyüklerimizin, doğru yönlendirmesi ve karşılığı 

hiçbir zaman ödenmez sonsuz destekleriyle. 

İlk adımımızı attığımız. İzmir- Çiğlide konuşlu 

Hava Lisesinde bir ve ikinci sınıftaki eğitim ve öğre-

tim döneminden sonra, alınan bir kararla lağvedilen 

Hava Lisesi, Hava Kuvvetlerinin bünyesinden alınıp, 

Kara Kuvvetleri Komutanlığına devredildi. Mazisi 

1840’lı yıllara kadar dayanan, değişik adlarla, fark-

lı dönemlerle açılıp, kapatılan, kurtuluş savaşı yılla-

rında eğitime ara verilen, Cumhuriyetin ilk yılların-

da açılıp,1961 yılında bir kez daha kapatılan, Işıklar 

Askeri Lisesi adıyla, Bursa’da, şu anda bulunduğu-

muz tarihi mekânda eğitim ve öğretime devam edildi. 

Bakın o günler, şu anda burada bulunan 1975 me-

zunlar yıllığında, Okul Komutanımız Kurmay Albay 

Süleyman GÜLCÜ tarafından söyle tanımlanmakta-

dır. “Takvimlerin 26 Ağustos 1974 gününü gösterdi-

ği, Büyük Taarruzumuzun da başladığı günün yıldö-

nümünde, mutlu bir rastlantı olarak ilk öğrencimiz 

okulumuza geldiğinde, evlatlarımızı karşılar gibi se-

vinçten ne yapacağımızı bilemez duruma gelmiştik.”

Bizler de, ailemizin sıcaklığını hiçbir zaman arat-

mayacak yuvamıza, biraz İzmir’den uzaklaşmanın, 

biraz da mavi üniformadan ayrılmanın tatlı hüznü ile 

kavuşmuş, bizi bekleyen komutanlarımızla aynı duy-

guları yaşar hale gelmiştik.

28 Eylül 1974 tarihinde yapılan resmi açılış töre-

ni ile, bizim dönem için üçüncü sınıf, bizden sonraki 

dönemler için ise ikinci ve birinci sınıfların eğitimi-

ne başlanmış oldu.

1974-1975 Eğitim dönemi sonunda, 1975 yılında, 

yani bundan tam kırk yıl önce mezun olarak, kimimiz 

Hava Harp Okulu, kimimiz Kara Harp Okulu ve bir-

kaç arkadaşımız ise Türk Silahlı Kuvvetleri veya ken-

di adına çeşitli üniversitelere başlamak suretiyle yük-

sek öğrenim hayatına başladık.

Böylelikle 2000’li yılların Milli Ordusunun şekil-

lendiği her sınıftan subay ile yüreği Vatan ve Cum-

huriyet sevgisi için çarpan mühendis, doktor, akade-

misyenlerin yetiştiği, feyzi ile bütün ülkeye şan veren 

Işıklar Askeri Lisesinin kazandırdıkları ile bu günle-

re geldik. 

Bu kutsal yuvada, yetişmemizde emeği geçen sıralı 

komutanlarımıza, öğretmenlerimize, yönetici ve ida-

ri personele, kısacası üzerimizde hakkı olan herkese 

şükran borçluyuz. Ebediyete intikal ederek aramız-

dan ayrılanlara Allahtan rahmet, hayatta olanlara 

uzun ve sağlıklı ömürler diliyoruz.

Aldığımız eğitim ile; akıl ve bilimin ışığında, Ata-
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türk ilke ve devrimlerinin yol göstericiliğinde, Ana-

yasa ile teminat altına alınmış, demokratik, laik, sos-

yal ve hukuk devleti prensiplerinin korunup, kanımı-

zın son damlasına kadar savunulmasında, bireysel ve 

kurumsal gelişmemizin temeli atılmış oldu. 

Bize sağlanan ve içinde tüyü bitmemiş yetimin hak-

kının olduğu devlet imkânlarının karşılığı olarak , 

ona, sadakatle hizmet etmek uğruna şehitler verdik. 

Kırk yılda kaybettiklerimiz oldu. Hepsini sevgi ve öz-

lemle anıyor, aziz hatıraları önünde saygı ile eğiliyor, 

tanrıdan rahmet diliyoruz.

Kırk yılın hatırına, kırk yıl aradan sonra arkadaş-

larımız ve ailelerimizle birlikte buluşmamıza olanak 

sağlayan, bu nezih ortamı bize sunan sıralı komutan-

lara, Işıklar Askeri Hava Lisesinin Komutanı Hv.Plt.

Kur.Alb. Mehmet Latif ÖZGEN’e, çalışma arkadaş-

larına ve bu etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen 

herkese en içten duygularımızla teşekkür ediyoruz.

Temel ilkeleri dürüstlük, cesaret ve samimiyet olan, 

geleceğin Hava ve Uzay gücüne hâkim olacak, Türk 

Milletinin geleceği çelik kanatlı Işıklar Hava Liseli 

gençler; Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün akıl ve 

bilimi kullanarak kurduğu Cumhuriyet size emanet-

tir. Yaşadığımız coğrafyanın zorlukları, Türkiye’nin 

jeostratejik konumu nedeniyle üzerinize düşen görev, 

sizinle aynı şartlarda bulunan başka birisinden on-

larca kat fazla olduğunu hiç aklınızdan çıkarmayın. 

Sizlere yüklenen görevleri başarmak için rakipleri-

nize nazaran onlarca kat daha fazla çalışıp, gayret 

göstermeniz gücünüzün göstergesi olacaktır. Sizlere 

inanıyor ve güveniyoruz.

Hepimizin bildiği gibi; şiir, tutkulu aşk ile aşırı 

sevginin yoğunlaştığı sıralarda mısralara dökülür ve 

yazılır. Bu nedenle, bizler de, Vatanımıza, Cumhuri-

yetimize, mesleğimiz olan Askerlik ve Havacılığa ya-

şantımızın her döneminde şiir yazacak kadar âşık ve 

uğrunda canımızı verecek kadar sevgi ile doluyuz. 

Arkadaşımız 344 Muzaffer SÜNGÜ, Pilotlar şiirin-

de hepimizin hislerine tercüman olarak şöyle şiirleş-

tirmiş sevgimizi.

Havalanmış geliyor çelik kanatlar

Yüreği vatan aşkıyla dolu pilotlar. 

Her biri gökte bir kartal misali.

Her biri, kurtarıcı bir melek timsali.

Sen mavi göklerin kara kartalı

Yarım asrı geçti; biz dar kefeni yırtalı

Şimdi mavi gökler senindir.

Uçmak senin her şeyin, gökler evindir.

Yaprak bile titremez yere düşerken

Yurdumun üzerinde gölgen varken.

Kanınla sulansın bu kara toprak

Yeter ki dalgalansın gökte albayrak.

Sözlerime son verirken, bir süre önce Kuleli As-

keri Lisesinin 40. Yıl etkinliklerini başarıyla plan-

layıp uygulayan, buradan elde edilen tecrübe ile bu 

etkinliği de gerçekleştiren Harbiye79 Derneğine te-

şekkür ederek, sözü Dernek Başkanı Em.Alb.Hüsnü 

Şimşek’e bırakıyor, hepinize en içten duygularımla 

saygı ve sevgiler sunuyor, Genç Kartallara öğrenim 

hayatlarında ve bundan sonraki yaşantılarında ba-

şarılar diliyorum.”

234 Numaralı 1975 Işıklar As.Lis.Mezunu 

Em.Hv.Alb.Rafet YAVUZ
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29   Mart    2006 yılında   kurulan   ve  devre  der-
nekleri arasında   etkin   faaliyetleri  ile   dikkat  çe-
ken  Harbiye 79 Sosyal ve Yardımlaşma Derneği’nce 
1979 mezunlarından şehit olan devre arkadaşları-
nın Adlarını Yaşatma Projesi kapsamında; 06 Temm-
muz 1999 yılında Çukurca / HAKKARİ’de şehit olan 
J.Bnb. Erdoğan ÖZDEMİR, 25 Ekim 2015’de Antal-
ya Garnizon 

Şehitliğindeki Kabri başında ailesi, Dernek Yöne-
tim Kurulu ve arkadaşlarının eşli olarak katılımı ile 
anılmıştır.

Bugüne kadar sekiz şehidi bulunmakta olan Harbi-
ye 79 Dernek Yönetim Kurulu’nca yapılan planlama 
ile şehit olma tarih sırası ile Şehitlerin Adlarını Ya-
şatma Projeleri hayata geçirilmiştir. Yapılan bu plan-
lamalarda şehitlerin aile ve akrabaları, mülki amir ve 

yerel yöneticileri  ile koordine edilerek yapılacak fa-
aliyet tespit edilmiştir 

Bu kapsamda: 

Şht.P.Ütğm.Cengiz DUMAN adına 2009 yılında 
memleketi olan Trabzon ili Maçka ilçesi Devlet has-
tanesinde bir Rekteskopi odası yaptırılmış, oda rek-
teskopi cihazı ve  mefruşatı ile hizmete sokulmuştur.

Şht J.Ütğm. Koray SEÇKİN adına 2010 yılında 
memleketi olan Malatya’da İnönü Üniversitesi Tur-
gut Özal Tıp Merkezi’nde bir özel oda oluşturulmuş-
tur.

Şht.Kr.Plt.Ütğm. Ali İlhan UFAKER adına 2011 
yılında Etimesgut/ ANKARA İbrahim Hakkı İlk öğ-
retim okulunda Çok Amaçlı bir Salon yaptırılmış ve 
tefriş edilmiştir.

Şht.J.Kur.Bnb. Kibar Korhan KOÇ adına 2012 
yılından başlamak üzere memleketi olan Terme / 
SAMSUN’dan dört üniversite öğrencisine aylık 
200’er T.L. burs  verilmeye başlanmıştır.

Şht.J.Yzb.Temel KUĞUOĞLU adına 2013 yılın-
dan itibaren memleketi olan Görele / GİRESUN ‘dan 
dört üniversite öğrencisine aylık 200’er T.L. burs ve-
rilmeye başlanmıştır.

Şht.Kr.Plt.Yzb. Adil ERDEMLİ adına 2014 yılın-
dan itibaren memleketi olan Mersin’den  dört Üni-
versite öğrencisine aylık 200’er T.L. burs verilmeye 
başlanmıştır.

Şht. J.Bnb. Erdoğan ÖZDEMİR adına da memle-
keti 2015 yılından itibaren Burdur / ANTALYA ‘dan 
dört Üniversite öğrencisine aylık 200’er T.L. burs ve-
rilmeye başlanmıştır.

Şht. Alb.Ömer BORA adına  da ailesi ile yapılan 
koordine sonucu Merzifon’da anıt çeşme yapılması 
kararlaştırılmış, mimari çizimi tamamlanan projenin 
2016 yılı Mart ayında açılışı planlanmıştır.

Harbiye 79 Derneği 
Şehitlerin Adını Yaşatma Projeleri
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Millî, tarihî ve kültürel hafızamızın en önemli ta-
nıkları, bu güne kadar varlığını koruyabilen tarihi 
yapıtlarımızdır. Onların, tarihimize yaptıkları tanık-
lıkları bilerek veya bilmeyerek çarpıtmazsak, kül-
türel değerlerimizin nesilden nesile aktarılmasın-
da çok önemli olan işlevlerini yerine getireceklerdir. 
Ama araya gerçek dışı olaylar, senaryolar sıkıştırıldı-
ğında, o muhteşem yapıtların tanıklığı da zayıflatıl-
mış olacaktır. Bu nedenle tarihimizi yanlış öğrenme 
veya bizden sonraki nesillere yanlış aktarma; kültü-
rel erozyonun tüm şiddetiyle yaşandığı günümüzde, 
daha da pahalıya mal olacak sonuçlar doğuracaktır. 
Hiçbir gerekçe, tarihi uydurmanın veya çarpıtmanın 
mazereti için neden olarak kabul edilemez.

Tarihimizde çok önemli bir yere sahip olan 1877-
1878 Osmanlı Rus Savaşı (93 Harbi)’nın Kafkas 
Cephesinde bir düğüm noktası olan Aziziye Savun-
masıyla ilgili doğru sanılan ve hangi gerekçeyle uy-
durulduğu belli olmayan bir konudan bahsetmek is-
tiyorum:

Yanında Nene Hatun’un mezarının da bulunduğu 
1 Numaralı Aziziye Tabyası’nın sağlam kalan bölü-
münde pencereden aşağıya doğru kan izi olduğundan 
bahsedilir. Bu izlerin de Aziziye Savunmasında Rus-
lar tarafından, o pencerede başları kesilen Türk As-
kerlerinin kanı olduğu anlatılır. 

Başlı başına büyük bir destan olan Aziziye Savun-
masına bu tür yanlış bilgiler katmaya hiç kimsenin 
hakkının olmadığını düşünüyorum. Her yanlış bilgi o 
destanın doğrularına, büyüklüğüne zarar verecektir. 
Yalanı, yanlışı öğrenen “Acaba başka neler yalan?” 
diye kuşkuya düşecektir.

O büyük destanı kısaca hatırladığımızda yanlış 
açıkça ortaya çıkmaktadır: 

Aziziye Tabyası’na taarruz görevi alan Tuğgene-
ral Amirajibi komutasındaki alaylar, önlerinde tabya 
hendeklerine tırmanmak üzere gerekli merdivenleri 
yanlarında getirmiş olan hain kılavuzlar olduğu hâlde 
karanlıkta sessizce ilerleyerek, 9 Kasım saat 02.00’de 
Aziziye Tabyaları önündeki hendeğe ulaştılar.

Bu sırada Albay Krusenstieren, emrindeki 3’üncü 
Kafkas Piyade Alayı ve bir Kırım Taburu’ndan olu-
şan kuvvetiyle Ahali Tabyası’nı çevirmişti. Tuğgene-
ral Schack da emrindeki Tiflis ve Mingrelli Bombacı 
alaylarıyla, Kars Kapısı’na yürümek üzere Deveboy-
nu Geçidi’nde hazır bulunuyordu. Sekiz Tabur ile top-
çudan oluşan bir kuvvet ise General Tergukasov’un 
emrinde genel ihtiyat olarak ayrılmıştı.

Aziziye Tabyalarındaki Türk nöbetçileri gafil av-
lanmışlar; ancak, Rusların Ermeni kılavuzlara ta-
şıtarak getirdikleri merdivenleri hendek duvarları-
na dayayıp 2 ve 3 numaralı tabyalara çıkmasından 
sonra durumdan şüphelenerek parola sormuşlar; fa-
kat çok iyi Türkçe konuşan Ermeni kılavuzların “Ya-
bancı yok, biz Osmanlı askerleriyiz, Çobandede’den 
geliyo-ruz” gibi sözlerine kanmışlar, biraz sonra da 
onlar tarafından süngülenerek şehit edilmişlerdi. Ön-
lerini boş bulan Rus piyadeleri, bundan sonra der-
hal ileri atılarak tabya içindeki koğuşlarda her şey-
den habersiz olarak uyuyan Tokat ve Maden Taburla-
rının bir kısım personelini süngüleyerek şehit etmiş, 
geri kalanını da esir almışlardı.[1]

Gece karanlığında cereyan eden olayları anlaya-

AZİZİYE’DE DOĞRU SANILAN BİR YANLIŞ
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mayan fakat çıkan bağrışmalar ve tüfek seslerinden 
kuşkulanan Aziziye Tabyası Komutanı Yarbay Bah-
ri, solunda bulunan 2 ve 3 numaralı tabyalarla irtibat 
kurmaya çalıştığı sırada, 1 numaralı tabya’nın ileri-
sine emniyet görevine gönderilmiş olan Süvari Takı-
mının Komutanı Teğmenin “Ayak sesleri ve yaban-
cı dille konuşmalar duydum, baskın var!” diye bildir-
mesi üzerine, hemen 1 numaralı tabya’da bulunan iki 
taburu ve topçuları silah başına sevk etmiş ve bir atlı 
haberciyi Mecidiye Tabyası’nda bulunan Müşir Ha-
san Tahsin Paşa’ya göndermişti.

Bu sırada, 1 numaralı tabyanın şevlerine gelmiş bu-
lunan Rus askerleri, açılan çok şiddetli piyade ve top-
çu ateşi karşısında önce sinmişler ve bir süre sonra 
da, arka arkaya süngü hücumuna kalkışmışlarsa da 
her seferinde ağır zayiat vererek geri atılmışlardı. 
Baskını haber alan Hasan Tahsin Paşa, emrindeki pi-
yade taburlarından birini Mecidiye Tabyası’na, birini 
de Sütnişan siperlerine yerleştirmiş ve telgrafla duru-
mu Ahmet Muhtar Paşa’ya bildirmiştir.[2]

Aziziye Tabyası’ndan  gelen top sesleri, bütün 
Türk birliklerini alarm durumuna geçirmişti. Kars 
Kapısı’na yakın bir binada bulunan Güney Cephesi 
Komutanı Müşir Kurt İsmail Hakkı Paşa, Karargâh 
Süvari Takım Komutanı’nı bilgi toplamak üze-
re Aziziye Tabyası istikametine göndermiş ve ken-
disi de karargâhı ile Kars Kapısı’na doğru hareket 
etmiş¬ti. Buraya vardığı zaman, geri dönen Süva-
ri Teğmeni’nden baskın habe¬rini alınca ihtiyattan 
bir taburu, Kars Kapısı’ndan Mecidiye Tabyası ete-
ğine kadar olan kesime, bir taburu Kumludere’ye ve 
bir bölüğü de sipersiz olan Kumdere ağzına gönde-
rip buraları tıkama mevzisi olarak işgal et¬tirdi ve 
Kars Kapısı’nın iki gözüne barikatlar kurdurarak, du-
rumu şehir içindeki Firdevsoğlu Kışlası’nda bulunan 
Ordu Komutanı Müşir Gazi Ahmet Muhtar Paşa’ya 
bildirdi. Bu suretle Aziziye baskınını haber alan Ordu 
Komutanı, yanında bulunan Mirliva Kaptan Meh-
met Paşa’ya emir vererek, ihtiyattan alacağı iki tabur 

kuvvetle derhâl Mecidiye Tabyası’na hareket etme-
sini ve oradan düşman işgali altında bulunan 2 ve 3 
Numaralı Aziziye Tabyalarına taarruzla bunları geri 
almasını emretti.[3]

Kaptan Mehmet Paşa, yanında iki piyade taburu ol-
duğu hâlde, şehir içindeki kışladan hareketle kısa za-
manda Mecidiye Tabyası’na yetişti. Hemen 2 ve 3 
Numaralı Aziziye Tabyalarına taarruza başladı; fakat 
tabya mazgalları arkasında gizlenmiş olan Rus pi-
yadeleri, buradan açtıkları şid¬detli ateşle, taburla-
rın ilerlemesine engel oldular. Ortalık iyice aydınlan-
mıştı. Bu sırada, Mecidiye Tabyası’nda bulunan Ah-
met Muhtar Paşa, durumu yakından gördükten sonra 
ihtiyattan iki tabur daha celbederek Kaptan Mehmet 
Paşa emrindeki taarruz kuvvetini dört tabura çıkardı.

Baskını haber alan; başta Ayazpaşa Camisinin mü-
ezzini Hacı Abdullah Efendi olmak üzere birçok ca-
minin müezzini minarelere çıkarak durumu halka bil-
dirmiş, halkın yardımını istemiştir.[4] Sabah karanlı-
ğında Aziziye Tabyası’ndan gelen top ve tüfek ses-
lerini de duyan Erzurum halkı, camilerden ve evler-
den dışarı fırlamış ve Aziziye Tabyası’na Rusların 
girdiğine dair haberleri alınca büyük heyecana kapıl-
mışlardı. Genç, ihtiyar, erkek, kadın ve çocuk deme-
den eli silah tutabilen herkes askerlerle birlik olup, 
Rusları Aziziye Tabyası’ndan geri atmak için ölün-
ceye kadar savaşmaya hazır olduklarını ilan etmişler 
ve ellerine geçirdikleri tüfek, kılıç, kama, satır, bal-
ta ve sopa gibi silahlar ile birlikte askerlere dağıtıl-
mak üzere aldıkları yiyecek ve içeceklerle bir sel ha-
linde Kars Kapısı’na ve Mecidiye Tabyası’na doğru 
akmaya başlamışlardı.[5] Tabyalara düşmanın girdiği-
ni halka haber veren ve yardım edilmesini sağlayan 
Ayazpaşa Camisinin müezzini Hacı Abdullah Efen-
di de binlerce Erzurumlu gibi cepheye koşmuş, Aha-
li Tabyası bölgesinde şehit düşmüştü.[6]

Kahraman Erzurum halkının bu şahlanışını, büyük 
bir haz içinde ve yaşlı gözlerle seyreden Gazi Ahmet 
Muhtar Paşa; onun bu kutsal isteğine rıza göstermiş, 
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fakat bu yüksek heyecan fırtınası içinde yapılacak 
ufak bir hata sonucu meydana gelebilecek bir felake-
tin önlenmesi maksadıyla da, yanında bulunan Kap-
tan Mehmet Paşa’ya Mecidiye Tabyası gerisin¬deki 
düzlükte toplanan kahramanların, başlarına verilecek 
birkaç subay komutasında ve ayrı bir kol hâlinde ta-
arruza katılmalarının sağlanmasını emretmişti. Müşir 
Kurt İsmail Hakkı Paşa da Kars Kapısı meydanında 
toplananların, kendi emrinde taarruz edecek bir tabu-
run solundan ayrı bir kol hâlinde ilerlemelerini sağla-
mıştı. Gerek Mecidiye Tabyası’nda ve gerekse Kars 
Kapısı’nda toplanan asker ve sivil kuvvetler kısa bir 
hazırlıktan sonra Aziziye Tabyası’na doğru “Allah 
Allah!” nidalarıyla dört kol hâlinde taarruza geçtiler. 
Mirliva Kaptan Mehmet Paşa komutasındaki dört ta-
burluk kuvvet, kısa zamanda tabyaya ulaşarak ora-
daki Rus kuvvetleriyle yaptığı bir boğuşmadan son-
ra Rusları geri attı.[7]

Bu taarruzda Ruslar tarafından esir edilen, Tokat 
Taburu’ndan 170 ve Maden Taburu’ndan 280 kişi sağ 
olarak kurtarıldı.[8] Diğer taarruz kollarının da, tab-
yaya çok yaklaştığını gören Ruslar, kurtuluşu Şehit-
ler Deresi’ne doğru çekilmede buldular. Fakat peş-
lerini bırakmayan Türk birlikleri, Rusları Şehitler 
Deresi’nde de yakaladılar. Aralarında cereyan eden 
çok kanlı boğuşma sonunda iki taraf da ağır zayiat 
verdi. Bu sırada Mecidiye Tabyası’nda Mirliva Musa 
Paşa komutasında düzenlenen dört tabur kuvvetinde-
ki takip kolu, hızla ilerleyerek, çekilen düşmanı Şe-
hitler Deresi doğusundaki Kayalık Tepe’ye kadar ta-
kip etti. Burada taarruza katılan Erzurum halkını da 
topladıktan sonra, yaralı ve şehitleri de yanı¬na ala-
rak Erzurum Garnizonu’na döndü.

Ahali Tabyası’nı kuşatmış olan Albay Krusenstie-
ren komutasındaki dört taburluk Rus kuvveti, Kars 
Kapısı’ndan çıkarak, Aziziye Tabyası’na doğru bü-
yük vecd içinde ilerleyen Türk hücum kollarını gö-
rünce, hemen bulunduğu yeri terk ederek uzaklaş-
mıştı. Kiremitlik Tabya’ya gösteriş taarruzu yapma-
ya yeltenen General Avinov ise, buradaki Türk top-
çusunun şiddetli ateşi karşısında ağır zayiat vererek 
çıkış yerine dönmek zorunda kaldı.[9]

Görüldüğü üzere, 93 Harbinde 1 Numaralı Azizi-

ye Tabyası düşmanın eline geçmemiş ve bu tabya-
nın penceresinde Rusların, Türk askerlerinin başla-
rını kesmesi gibi bir olay yaşanmamıştır. 1 Numaralı 
Aziziye Tabyası’nda bulunan Yarbay Bahri Bey’in ve 
askerlerinin gösterdikleri uyanıklık ve cesaret saye-
sinde 1 Numaralı Aziziye Tabyası düşman eline geç-
meden savunmasına devam etmiş, Erzurum halkının 
yardımı ile yapılan karşı taarruza kadar, son direnme 
noktası olarak şehrin düşmesini önlemiştir.

Tarihi gerçekleri çarpıtmak bir yana; hangi gerek-
çeyle olursa olsun, uydurulan bu yalan; canını, kanı-
nı, tüm varlığını vatan savunması için feda eden o bü-
yük kahramanlarımıza haksızlık değil mi?
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* Em. Top. Kd. Alb.
TESUD Erzurum Temsilciliği
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Kederli ailelerine ve arkadaşlarına başsağlığı diler, 
hizmetlerini saygı ile anarız.

 TESUD Genel Merkezi

ARAMIZDAN AYRILANLAR

RESİM
 YOK

Muzaffer ÇELİK
Em. Lv. Kd. Alb. (1950-20)
Üsküdar Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 18/04/2015
Adres: Cavitpaşa Sok. Pınar Apt. 
No:33/23 Göztep-İSTANBUL
Tel: (0216) 356 33 17

Ali Fuat KUNDAK
Em.Top. Alb. (1945-34)
Kadıköy Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 05/08/2015
Adres: Göztepe Mah. Bahariye Sok. 
Güzel Apt. No:41/1 
Kadıköy-İSTANBUL
Tel: (0532) 365 52 53

Zühtü GÖDEKOĞLU
Em. Top. Alb. (1953-69)
Kadıköy Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 25/08/2015
Adres: Kozyatağı Mah. Hilmipaşa 
Cad. Fulya Apt. No:14/45 
Kadıköy-İSTANBUL
Tel: (0537) 934 55 76

Bahaddin OGAN
Em. Hv. Kd. Bnb. (1957-300)
Karşıyaka Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 17/09/2015
Adres: 1820/1 Sok. No:6/2 
Bostanlı Karşıyaka-İZMİR
Tel: (0533) 432 62 37

Tünay YANARDAĞ
Em. J. Kur. Alb. (1985-55)
Şişli Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 19/08/2015
Adres: Nispetiye Mah. Nazım Kaptan 
Sok. J. Loj. No:5/21 
Beşiktaş-İSTANBUL
Tel : (0534) 291 18 69

Hasan İzzet ISSI

Em. P. Alb. (1946-42)
Kadıköy Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 31/08/2015
Adres: Suadiye Mah. Aydın Sok. 
Dilek Apt. No:24/8 
Kadıköy-İSTANBUL

 Ahmet ÖNAL
Em. Kd. Alb. (1951-10) 
Çankaya Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 05/09/2015
Adres: Reşat Nuri Sok. A Blok 
No:52 Yukarı Ayrancı 
Çankaya-ANKARA
Tel: (0312) 231 65 05

Fatma HINÇALAN

Em. Top. Alb. Eşi
Karşıyaka Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 08/09/2015
Adres: Girne Bulv. 50. Yıl Apt. 
No:25/6 Karşıyaka-İZMİR
Tel : (0535) 309 14 45

Ayşe Naime ÖZÇİÇEK

Em. Yb. İbrahim ÖZÇİÇEK’in Eşi
Şişli Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 08/09/2015
Adres: Çam Yuvası Sit. Şirinkent Mah. 
23T1 Zeytinalanı Urla-İZMİR
Tel: (0533) 583 10 06

Mehmet SUNGUR
Em.Tnk. Alb. (1947-13)
Karşıyaka Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 10/09/2015
Adres: Cengiz Topel Cad. 
No:42/1-10 Karşıyaka-İZMİR
Tel: (0532) 287 65 00
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Fahri ERGÜL
Em. Lv. Yb. (1954-1)
Şişli Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:29/09/2015
Adres: Konaklar Mah. Org. 
İzzettin Aksalur Cad. 7A Blok D:1 
Yenilevent Beşiktaş-İSTANBUL
Tel: (0532) 233 53 63

Dinçer ATEŞ
Em. Tnk. Kur. Kd. Alb.  (1956-8)
Yıldız Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:13/10/2015
Adres: Oyak Sit. 5. Blok D:11 
Çankaya-ANKARA
Tel: (0535) 623 89 67

Hasan Muzaffer ÜNVER
Em. Tbp. Kd. Alb. (1947-70)
Çankaya Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 15/10/2015
Adres: Konutkent-2 Mudanya Cad. 
No:5 Çayyolu-ANKARA
Tel: (0532) 294 66 66

Erdal YALÇIN
Fahri (Onursal) Üye
Pendik Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:16/10/2015
Adres: Batı Mah. Çiğdem Sok. Deniz 
Apt. No:35/5 Pendik-İSTANBUL
Tel: (0535) 817 97 67

Ahmet Nevzat ENGİN
Em. Hv. Yer. Kd. Alb. (1946-64)
Çankaya Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 27/10/2015
Adres: Şehit Bahadır Demir Sok. 
No:71/25 Maltepe 
Çankaya-ANKARA
Tel: (0532) 286 44 07

Vahap GÜLDİZ
Em. Dz. Mk. Yb. (1944-2182)
Kadıköy Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:24/10/2015
Adres:Göztepe Mah. Yeşilbayır Sok. 
Şehir Apt. No:125 
Kadıköy-İSTANBUL
Tel: (0533) 545 95 07

Akın YURTBAY

Em. Dz. İk. Alb. (1964-3352)

Üsküdar Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:19/10/2015
Adres:Turşucudere Sok. Güzelgün 
Apt. No:15/3 Bostancı-İSTANBUL
Tel: (0216) 464 62 82

Metin DİNÇER
Em.Kr. Plt. Kd. Alb. (1955-51)
Bakırköy Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:19/09/2015
Adres:Kartaltepe Mah. İncirli Cad. 
Pelinli Sok. Ömür Saray Apt. Blok 3 
D:42 Bakırköy-İSTANBUL
Tel: (0212) 561 10 59

Naci SAATÇİ
Em. Top. Alb. (1944-169)
Kadıköy Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 25/08/2015
Adres: Kozyatağı Mah. Hilmipaşa 
Cad. Fulya Apt. No:14/45 
Kadıköy/İSTANBUL

Hasan Hüseyin ŞAHİN
Em. Mu. Kd. Alb.( 1941-9)
Marmaris Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:28/09/2015
Adres: Tepe Mah. Ulusal Egemenlik 
Cad. 59. Sok. No:4/3 
MARMARİS
Tel: (0252) 412 12 95

Nurettin SOĞANCI

Em. Kr. Plt. Alb. (1961-15)
Rasimpaşa Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:28/09/2015
Adres: Acıbadem Cad. Genç Sok. 
No:14/15 Üsküdar-İSTANBUL
Tel: (0533) 390 20 64

Zeki ÖZGÜN
Em. J. Kd. Alb. (1940-10)
Çanakkale Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 27/10/2015
Adres: Cevat Paş Mah. Gül Sokak 
No:18/2 ÇANAKKALE
Tel: (0536) 340 49 07
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M. Feyzi ATAR

Em. Hv. Mu. Kd. Alb. (1951-84)

Beşiktaş Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:04/11/2015
Adres: Oyak Sit. No:47/A D:4 
Yenilevent-İSTANBUL
Tel: (0532) 267 89 33

Asiye OYMAK
Em.Alb. Hüseyin Avni OYMAK Eşi
Eskişehir Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:04/11/2015
Adres: İhsaniye Mah. Güler Sok. 
No:10 ESKİŞEHİR
Tel: (0533) 234 63 41

Hanife ALBUZ

Em. Alb. Eşi
Pendik Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 05/11/2015
Adres:Aydınlıyolu Cad. Gonca Apt. 
No:3 Pendik-İSTANBUL
Tel: (0216) 354 09 64

Hayriye KUMRU

Fahri (Onursal) Üye
Şişli Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:06/11/2015
Adres: Şelale Evleri Güden-2 D:5 
Bahçeşehir-İSTANBUL
Tel: (0532) 266 63 91

Memduh ÇETİNKOL
Em. P. Kd. Alb. (1958-10)
Çankaya Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:09/11/2015
Adres: Şehit Osman Avcı Mah. 
56. Sok. No:9/2 
Eryaman-ANKARA
Tel: (0536) 499 71 24

Hüseyin SARI

Em. Lv. Alb. (1939-18)

Kadıköy Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:17/11/2015
Adres: Eskiçeşme Mah. Ergün 
Soykan Cad. Anıl Sit. No:33/2 
Bodrum-MUĞLA

Ahmet Fahri ESKİCİOĞLU
Em. P. Kd. Alb. (1951-99)
Konak Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:07/11/2015
Adres: Zeytinalan Mah. 
Fevzipaşa Cad. No:158 
Urla-İZMİR
Tel: (0535) 855 56 73

Gül AKÇAY
Subay Eşi
Kadıköy Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:29/10/2015
Adres: 19 Mayıs Mah. Gülay Sok. 
Dostlar Apt. No:13 
Kadıköy-İSTANBUL

Türkan KESKİNER
Em. Alb. Eşi
Pendik Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 28/10/2015
Adres: Dr. Orhan Maltepe Cad.  
Keskiner Apt. No:2/8 
Pendik-İSTANBUL
Tel: (0216) 354 39 16

Fatma KARAKULAK
Fahri (Onursal) Üye
Beşiktaş Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:31/10/2015
Adres: Merkez Mah. Kubilay Sok. 
Zeynep Apt. No:41/2 
GOP-İSTANBUL
Tel: (0212) 545 61 52

Nurer AKDAĞ

Em.Mu. Kd. Alb. 

Çankaya Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:01/11/2015
Adres: Tirebolu Sok. No:52/6 
Yukarıayrancı-ANKARA
Tel: (0533) 773 42 36

Melahat KESKİN
Em. Alb. Zati KESKİN’in Eşi
Çankaya Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 09/11/2015
Adres: Servi Sok. Gül Apt. No:6/6 
İmrohor Cad. Kurtuluş-ANKARA
Tel: (0312) 431 75 50
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Nurdoğan GÜMÜŞELİ
Em. Lv. Kd. Alb. (1949-19)
Çankaya Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:12/11/2015
Adres: Şehit Danış Tunalıgil Sok. 
Ercan Apt. No:15/9 
Maltepe-ANKARA
Tel: (0532) 576 38 61

Adil SEZERER
Em.Hv. Yer. Kd. Alb. (1963-125)
Çankaya Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:13/11/2015
Adres: Çiğdem Mah. Park Sit. 
Karanfil Blok No:2 
Karakusunlar-ANKARA

Nurettin PINAR
Em. Top. Kd. Alb. (1961-14)
Bakırköy Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 30/09/2015
Adres:İncirli Cad. Tunaboyu Sok. 
Manolya Apt. No:6/7 
Bakırköy-İSTANBUL
Tel: (0212) 571 90 16

Seyit ÖZBEN

Em. Hv. Kd. Alb. (1949-14)
Konak Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:26/03/2014
Adres: 1789 Sok. No:4/2 Bostanlı 
Karşıyaka-İZMİR
Tel: (0534) 605 74 95

Faruk Halis ÖZTÜRK
Em. Hv. Plt. Kd. Alb. (1948-12)
Çankaya Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:22/12/2015
Adres: Mutlukent Mah. 
Ahlatlıbel Villaları 8/A 
Çayyolu-ANKARA
Tel: (0532) 461 00 94

Hilmi ARIĞ 
Kıbrıs Gazisi Em. P. Alb. (1945-169)
Çankaya Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:19/12/2015
Adres: Yaşamkent Mah. 3228. 
Sok. Botanik Sit. No:10/29 A Blok 
Çankaya-ANKARA
Tel: (0553) 593 34 80

Abdülmecit KURTER

Em. Hv. Tbp. Alb. (1954-33)

Kadıköy Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:30/11/2015
Adres: Acıbadem Mah. Liseyolu Sok. 
İş Bankası Blokları A-5 Blok No:11/5 
Kadıköy-İSTANBUL

Abdullah BALTACI

Em.Kd. Per. Alb. (1956-78)

Karşıyaka Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 29/11/2015
Adres: 1752 Sok. No:4/5 
Karşıyaka-İZMİR
Tel: (0533) 667 02 35

Sıtkı ONUR

Em. Hv. Plt. Kd. Bnb. (1962-74)

Karşıyaka Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:08/12/2015
Adres: İsmet Paşa Mah. Mersinli 
Cad. No:206/6 Karşıyaka-İZMİR
Tel: (0505) 581 45 10

Hüseyin SOĞANGÖZ

Em.J. Kd. Alb. (1951-1) 

Çankaya Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:11/12/2015
Adres: Şair Baki Sok. Tek Apt. 
No:2/3 Yukarıayracı-ANKARA
Tel: (0533) 642 60 03
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İhsan Hakkı TUYUN Vefat Etmiştir.

İsmail  Lütfi TANSU  Vefat Etmiştir.

TESUD Kurucu Üyelerinden,  Çankaya  Şubesi Üyesi  Em. Mu. Kd. 

Alb.  (1940-10) İhsan Hakkı TUYUN 13 Ağustos 2015 tarihinde vefat 

etmiştir.

Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve çalışma arka-

daşlarına başsağlığı ve sabır dileriz. 

Adres: Tunalıhilmi Cad. No:17/3 Küçükesat Çankaya-ANKARA

Tel    : (0505) 420 55 48

                                                 

       TESUD GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU 

Kore Gazisi, Kıbrıs’a gönül vermiş, Kıbrıs Türk’ü için yaşam savaşı 

vermiş değerli büyüğümüz, TESUD  Çankaya  Şubesi Üyesi Em. Ord. 

Yb. (1939-35)  İsmail  Lütfi TANSU 26 Aralık 2015 tarihinde vefat et-

miştir.

Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve çalışma arka-

daşlarına başsağlığı ve sabır dileriz. 

Adres: Hoşdere Cad. Güzelkent Sok. Çankaya Evleri D Blok D:29 
           Çankaya-ANKARA

 Tel    : (0532) 233 88 12

                                                 

             TESUD GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU 


