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Değerli “BİRLİK” Okurları;

5 Nisan 2016 tarihinde TESUD’un 32’nci kuru-
luş yıldönümünü kutlarken, üç yılda yapılanların 
muhasebesini bütün üyelerimizle, bütün silah arka-
daşlarımızla paylaşmak amacıyla 16’ncı Genel Ku-
rul Faaliyet Raporu sunuş konuşmamı aynen ya-
yınlamayı bir görev addediyorum.

Saygıdeğer TESUD Ailesi,

1. Tüzüğümüzün öngördüğü şekilde 07 Nisan 2013 
tarihinde üye ve delegelerimizin çoğunluğunun onay-
ları ile Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD) 
Genel Başkanlığı görevini ben, Genel Merkez Yöne-
tim, Denetim ve Disiplin Kurulu Üyeliklerini değerli 
arkadaşlarımla birlikte üstlendik.

Görev süremiz esnasında değerli katkı ve tecrübe-
leriyle bizlere destek sağlayan üyelerimize, üye ol-
mamalarına rağmen destek veren silah arkadaşları-
mıza, her zaman yanımızda yer alan devre dernekle-
rine, TESUD Şube Başkanları, Şube Yönetim, Dene-
tim ve mevcut olan Disiplin Kurulu Üyelerine, Tem-
silcilerimize, görevlilerimize sonsuz şükranlarımızı 
sunuyoruz.

2. TESUD’nin bütün kurulları ve bizi gönülden 
destekleyenlerle birlikte, görev süremiz içerisinde 
Tüzüğümüzün “Amaç” maddesinde belirtilen ve he-
pimize sorumluluk yükleyen “Cumhuriyetimizin ka-
zanımlarına, ulusal bütünlüğümüze ve egemenliği-

mize, laik, demokratik, sosyal hukuk devleti ilkele-
rine, Atatürk ilke ve devrimlerine, düşünce sistemine 
ve manevi şahsiyetine içten ve dıştan yapılacak her 
türlü saldırı ve ihlallere karşı üyelerimizi ve kamuo-
yunu doğru ve zamanında bilgilendirmek konusunda 
yasal her türlü reaksiyonu göstermek” ilk hedefimiz 
ve ana ilkemiz olmuştur.

Göreve kanımızın son damlasına kadar, yılmadan, 
bıkmadan, usanmadan, yorulmadan, Tüzüğümüzün 
amacını yerine getirmek düşüncesiyle talip olmuştuk. 
Çünkü o günlerde ülkesini, ulusunu seven 1000’in 
üzerindeki silah arkadaşımız ve sivil vatansever Er-
genekon, Balyoz, Askeri Casusluk, 28 Şubat, Zirve 
vb. gibi sahte davalardan tutuklanarak, Silivri, Has-
dal, Maltepe, Hadımköy, Sincan, Şirinyer, Mamak 
ve diğer yerlerdeki hapishanelerde tutsak idiler. İlk 
işimiz olarak onları yalnız bırakmamak için yanlarına 
koştuk. Acılı ailelerini teselli etmeye çalıştık. 
Kurdukları Vardiya Bizde Platformunu destekledik. 
Sessiz Çığlıklar’da sesimizi hep birlikte duyarlı 
vatandaşlarımıza, bütün dünyaya, dünyanın insan 
gibi insanlarına duyurmaya çalıştık. Sessiz Çığlığın 
çığlığını hâlâ duyar gibiyim. O acıları unutmadık, 
asla da unutmayacağız, unutturmayacağız.

Biliyorduk ki; Türk Silahlı Kuvvetleri’ne yapılan 
bu saldırının ana hedefi Türkiye Cumhuriyeti ile, 
milli birlik ve beraberliğimizdi. Türk Silahlı Ku-
vvetlerinin emekli ve muvazzaf mensupları olarak 
çok acılar çektik. Bir kısım arkadaşımızı kaybet-
tik. Sağlığını yitirenler oldu. Ancak; Yüce Türk 
Milletinin aklı selim sahibi insanlarıyla birlikte, 
kaderde, tasada, kıvançta bir olmayı sürdürdük ve 
sürdüreceğiz. Çok kısa bir süre sonra beraat etmeyen 
silah arkadaşımızın kalmayacağına inancım tamdır.

3. O günlerdeki acıları, ailelerin zorluklarını TESUD 
Eğitim Vakfı (TESUV) ile bir nebze azaltmaya 
çalıştık. Özellikle Yargıtay’ın Balyoz Davası ile ilgili 
9 Ekim 2013 tarihinde verdiği mahkûmiyet kararıyla, 
bazı silah arkadaşlarımız tutuklu olmaları sebebiyle 
zaten azalmış olan maaş veya emekli maaşını alamaz 
hale gelmişti. Anılan silah arkadaşlarımız belirle-
nerek, çocuklarının eğitimlerinin aksamaması için 
ihtiyaç miktarı tespit edilmeye çalışılmış, bu amaçla 

Erdoğan KARAKUŞ
Em. Hv. Korgeneral
TESUD Genel Başkanı
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silah arkadaşlarımızın aileleriyle Ankara, İstanbul, 
Gölcük, İzmit ve İzmir’de yüz yüze görüşmeler 
yapılmıştır. 

Diğer yandan halkımıza, TESUD üyesi olsun, 
olmasın tüm emekli subay camiasına duyuru ve çağrı 
yapılarak, mağdur asker çocuklarının eğitimine katkı 
için TESUV’na bağışta bulunmaları istenmiştir.

Bu çağrıya halkımız ve camiamız büyük tevec-
cüh göstermiş, TESUV’un gelirleri süratle artmıştır. 
TESUV yönetimi mağduriyetlerin giderilmesi, 
ihtiyaçların belirlenmesi esnasında kuvvet (Kara, 
Deniz, Hava, Jandarma) rütbe ve statü (General, Ami-
ral, Subay, Astsubay, Uzman Erbaş, Sivil Memur) 
ayrımı yapmadan işlemlerini adilane yürütmeye özen 
göstermiştir. Bu konuda TESUV’un mütevelli heyeti 
görevini yürüten TESUD Genel Merkez Yönetim 
Kurulu Üyelerini ve TESUV Yönetim Kurulu Üye-
lerini kutluyorum.

TESUV’un 2013 yılı Nisan ayı başında 181.162,23 
TL. olan öz varlık toplamı, 2013 yılı sonunda 
578.558,01 TL.,

2014 yılı sonunda 969.259,31 TL., 2015 yılı so-
nunda 933.805,06 TL. olmuştur.

Bu arada üç yıl içinde üniversite öğrencilerine burs 
ve davalardan mağdur olan silah arkadaşlarımızın 
çocuklarının eğitimi için toplam 360.125,00 TL. 
yardım yapılmıştır.

Sonuç olarak; üç yıl içinde hem 360.125,00 TL.’lik 
eğitim yardımı yapılmış, hem de 181.162,25 TL. 
olan öz varlık toplamı 933.805,06 TL.’na ulaşmış, 
% 415,50 oranında büyümüştür. TESUV şu anda da 
vakıf amacına uygun olarak üniversite öğrencilerine 
burs verme faaliyetine kararlılıkla devam etmektedir.

4. Dönem içinde; Genel Merkez binasındaki zorun-
lu bakım onarım ve aksaklıkların giderilmesi, Şube ve 
Temsilciliklerimizin desteklenmesi, yaşatılması, zo-
runlu ihtiyaçlarının karşılanması, eldeki olanakların 
kullanılması, üyelerimize daha iyi hizmet verilerek 
TESUD’un cazibe merkezi haline getirilmesi, doğu 
ve güneydoğuda TESUD’un temsili, en önemli hede-
flerimizden birisi olmuştur.

Bu amaçla, önce Çankaya Şubemizle paylaştığımız 
Genel Merkez binasından başlamak zorunda kaldık. 
Çünkü binadaki hasar ve çatlaklar nedeniyle, binanın 
bazı kısımları sigorta kapsamı dışında bırakılmıştı. 
Bunun yanı sıra, doğalgaz ısıtma cihaz ve donanımı 
eskiliği nedeniyle, belediye doğalgazı keseceğini 
bildirmişti. 

Sonuçta; doğalgaz, cihaz donanım ve hatları 
yenilendi. Binanın hasar ve çatlakları giderildi. Isı 
kaybını önlemek için mantolama yapıldı.

Daha önceki dönemlerde nasıl inşa edileceği, 
uzun zamandır sürüncemede kalan Karşıyaka Şube 
binası süratle yıkılarak yeniden inşası çalışmaları 
başlatıldı. Sözleşmeye göre sekiz yıllığına yükleni-
cinin kullanımına bırakılmış olan birinci kat kullanım 
hakkı 60.000 TL. verilerek satın alındı ve inşaatın 
hızlandırılması sağlandı. Şu anda binanın iskânı 
alınmış olup, eksikliklerin giderilmesi çalışmaları 
devam etmektedir.

İzmir’de bazı bölgelere doğalgazın yeni gelmesi 
nedeniyle; Konak ve Bornova Şubelerinin doğalgaz 
sorununun halledilmesiyle birlikte, bina tadilat ve 
onarımları da tamamlanmıştır.

Kıbrıs Temsilciliğindeki misafirhanelerde 
şikâyetlere konu olan mefruşat, yatak, banyo 
yenileme, boya badana işlemleri 50.000 TL. sarf ed-
ilerek tamamlanmıştır.

Dönem içerisinde TESUD Bolu Şubesinin öz 
varlığından karşılanmak üzere iki adet gayrimenkul 
alınmış, bunlardan birisi Şubenin kullanımına 
verilmiş, diğeri ise; kiraya verilerek dernek bütçesine 
gelir kaynağı sağlanmıştır.

Ayrıca, belediye ile yapılan takas-trampa 
anlaşmasına göre; eski şube binası yıkılmış, yeni 
bina daha uygun yerde ve daha büyük bir şekilde, 
kira kayıpları belediye tarafından ödenerek inşası de-
vam etmektedir.

Çankaya Şubesinin katkısı dışında, Genel Merkez 
binasına yapılan harcama nedenleri ve miktarları ile 
tabloda açıklanan şube ve temsilciliklere yapılan 
destek harcamaları toplamı 297.207,66 TL.dir. Genel 
Kurula kadar bu rakamın 300.000 TL.nı aşacağı 
değerlendirilmektedir.
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5. TESUD’un üye sayısının artırılması için büyük 
gayret içinde bulunmaktayız. Bu amaçla özel-
likle devre dernekleriyle ilişkiyi en üst seviyeye 
çıkarmaktayız. İki devreye tahsis ettiğimiz çalışma 
odalarını bütün devrelere sağlamaya çalışmaktayız.

2013 yılından itibaren üye sayısında artış eğilimi 
içerisine girmiş iken, yeni Tüzüğün onaylanmasıyla 
birlikte, yeni Tüzükten fahri üyeliğin çıkarılması, 
1000-1200 civarındaki üyenin mevcuttan 
düşülmesine neden olmuştur. 

Her ne kadar misafir üyelik adı altında geçici çözüm 
bulunsa da, misafir üyeler TESUD üyeliği mevcu-
dunda gösterilemediğinden, TESUD üye sayısı azal-
ma eğilimi gösteriyor düşüncesi yaratmaktadır.

Diğer yönüyle misafir üyelerden elde edilen ge-
lir, aidat yerine hibe şekline dönüştüğünden Genel 
Merkez payı gönderilmesinde sorunlar yaratmaktadır.

Ayrıca TESUD son yıllarda özellikle Sivil Toplum 
Kuruluşları içerisinde bir cazibe merkezi haline 
gelmiştir.

Birçok aydın TESUD’a fahri üye olmak istemek-
tedir. Bu konuda Tüzüğümüze tekrar fahri üyeliğin 
konması gerekmektedir.

TESUD’un emekli olacak subaylara tanıtılması 
konusunda son yıllarda büyük ilerleme 
kaydedilmiştir. Birliklerde, orduevlerinde, sosyal te-
sislerde dağıtılmak üzere yenilenen TESUD tanıtım 
broşürü ilgililere teslim edilmektedir.

Bu yıl üç devrenin birden emekli edilecek olması, 
konuya daha fazla önem verilmesi gerektiğinin 
işaretidir.

Ayrıca dönem içerisinde, üyeler arasında birlik 
ve dayanışmayı arttırmak, genç emekli subayları 
TESUD’a üyeliğe özendirmek ve TESUD’un 
tanıtımına katkı sağlamak amacıyla; TESUD Doğa 
Sporları Topluluğu kurulmuş, facebook ve twitter 
hesapları açılarak sosyal medyada faaliyet gösterilm-
eye başlanmıştır.

6. TESUD’a üye olsun, olmasın bütün emekli 
subayların özlük haklarının iyileştirilmesi çabası 
içerisindeyiz.

Özellikle Emekli Binbaşıların sıkıntısını bütün il-
gililere duyurmaktayız. Özlük hakları konusunda 
Sosyal Güvenlik Kurumu ilgilileri, Meclis Milli Sa-
vunma Komisyonu üyeleri, Genelkurmay, Kuvvet 
Komutanlıkları, Milli Savunma Bakanlığının anılan 
konudaki görevlileriyle temas halindeyiz.

7. Geçmiş dönemde TESUD aleyhine açılan dava-
lar ile bu davalara ilişkin ödenmek zorunda kalınan 
yargılama gideri ve karşı vekalet ücreti olarak toplam 
304.220,63 TL. ödeme yapılmıştır.

Devam eden davalarla ilgili ayrıntılı bilgi, hukuk 
müşavirliğinin hazırladığı bölümdedir. Ayrıca Genel 
Merkezin dışında TESUD Anonim Şirketinin Konya 
ecrimisil davaları devam etmektedir.

Anılan davalara ilave olarak, Türkiye Emekli Ast-
subaylar Derneği (TEMAD) tarafından açılan 32 
yıl önceki Türkiye Muharipler Derneği genel kuru-
lun iptali ve TESUD’a devredilen taşınmazlarla il-
gili hak iddiasıyla açılan dava TEMAD lehine karar 
verilmiş, ancak TESUD lehine Yargıtay tarafından 
bozulmuştur. TEMAD karar düzeltme talebinde 
bulunmuştur, Yargıtay’da beklemektedir.
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Davanın açılmasıyla birlikte TEMAD ihtiyati 
tedbir kararı da aldırdığı için, özellikle Bolu Şube 
binasının Belediye ile takas-trampa sözleşmesi 
gecikmiş, TESUD gelir ve zaman kaybına uğramıştır.

8. Dönem içinde TESUD’un görüş ve önerilerinin 
aktarılması, ortak çalışma konularının belirlenmesi 
amacıyla; başta Genelkurmay Başkanı, Kara, Den-
iz, Hava Kuvvetleri Komutanları, Jandarma Genel 
Komutanı, Garnizon Komutanı, MSB Müsteşarı, 
Sahil Güvenlik Komutanı, K.K.Lojistik Komutanı, 
Hava Kuvvetleri Lojistik Komutanı,

TSK Güçlendirme Vakfı Genel Müdürlüğü, OYAK 
Yönetim Kurulu Başkanı, OYAK Genel Müdürü, 
Aselsan, Roketsan, TAI Yönetim Kurulları ve Genel 
Müdürleri, Mehmetçik Vakfı, Jandarma Asayiş Vakfı 
ve daha birçok ilgili, kurum ve kuruluş uygun düzey 
ve katılımla ziyaret edilmiştir.

Özellikle terörle mücadelede kanımızın son 
damlasına kadar Mehmetçiğin yanında olduğumuzu, 
diğer ülkelerdeki ihtiyat kuvvetleri kuruluş ve 
teşkilat yapısını, büyük çabalarımızla KKTC Eme-
kli Subaylar Derneğinin (World Federation-WVF) 
Dünya Emekli-Emektar Gaziler Federasyonu’na üye 
yapıldığını, böylece KKTC’nin uluslararası alanda 
tanınmasına, kendi çapımızda önemli sayılabilecek 
katkıda bulunduğumuzu, TESUD’da her konunun 
uzmanı olduğundan, tam bir Stratejik Araştırma 
Merkezi haline dönüştüğümüzü, “TESUD ne diyor” 
diye sorulur hale geldiğimizi aktarmaya çalıştık.

Bu durumun sonucu olarak özellikle bilgi almak, 
ülkenin önemli konularını görüşmek, TESUD’un 
yaptığı çalışmalara katılmak amacıyla; ülkemizin 
çeşitli meslek dallarındaki aydınları, Sivil Toplum 
Kuruluşları ve temsilcileri, resmi kurum, kuruluşların 

başkan ve temsilcileri, siyasiler, ilim adamları 

TESUD’u ziyaret etmiş, TESUD’un yönettiği panel 

ve seminerlere katılmışlardır.

9. Dergimizin daha fazla okunur hale gelmesi 

için çalışmalarımız devam etmektedir. Bu konuda 

başarının, gelen yazılara bağlı olduğu ortadadır. Her 

konuda daha fazla yazı beklemekteyiz. Daha önce 

aidatını zamanında ödemeyenlerin dergilerinin gön-

derilmemesi uygulamasına son verdik. Sene sonuna 

kadar göndermeye devam etmekteyiz.

10. TESUD A.Ş. faaliyetlerine hızlı bir şekilde de-

vam etmektedir. Bunun en önemli göstergesi 2013 

yılı Nisan ayında nakit varlıklarında sermayesinin 30 

bin lirası azalmış, 70 bin lirası kalmış şirket, yıl sonu-

na kadar 136.231,03 TL. kâra geçmiştir. 2014 yılı 

kârı 199.272,25 TL., 2015 yılı kârı ise 209.327,16 

Tl.dir. Genel Merkezin davalardan kaynaklanan 

maddi sıkıntısı nedeni ile şirketin 2015 yılı olağan 

genel kurulunda kâr payı dağıtımına karar verilmiş 

ve 200.000 TL. Genel Merkeze aktarılmıştır. Ancak 

anılan miktardan kesilecek vergilerle GenelMerkeze 

aktarma miktarı 170.000 TL. dolayında olacaktır. 

Dönem içinde anonim şirkette birer hissesi bulu-

nan, on pay sahibi paylarını Genel Merkez payına 

devretmiş, 2000 hissenin tamamı Genel Merkez 

adına tescil edilmiştir. Pay sahibi silah arkadaşlarımız 

ve varislerine şükranlarımızı sunuyorum.

Öte yandan Şirketi kısa sürede beklenenin üzerinde 

bir ölçüde kâra geçiren Şirket Yönetim Kurulun-

daki  arkadaşlarıma, Şirket Genel Müdürü ve Ticaret 

Müdürüne teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum.
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TESUD 16’NCI GENEL KURULU VE 32’NCİ KURULUŞ YILDÖNÜMÜ

Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD)’nin 
16’ncı Olağan Genel Kurulu 4-5 Nisan 2016 ta-
rihlerinde Merkez Orduevi’nde, Em. Alb. İbrahim 
ERGE’nin Divan Başkanlığında yapılmış olup, Yö-
netim, Denetim ve Disiplin Kurullarına Em. Hv. Kor-
general Erdoğan KARAKUŞ Genel Başkanlığında 
aşağıdaki heyet seçilmiştir.  

YÖNETİM KURULU; 
Em. Tuğg. Namık Kemal ÇALIŞKAN 
Em. Alb. Ali İhsan GÖNÜLDAŞ 
Em. Alb. Hüsnü ŞİMŞEK 
Em. Alb. Ömer ÇELİKKESEN 
Em. Tümg. Orhan TURFAN 
Em. Tuğg. Fikret Salih TOLUNGÜÇ  
Em. Alb. Rafet YAVUZ 
Em. Alb. İbrahim YÜKSEL KUŞ 
Em. Yb. Ömer TUTUMLU 
Em. Alb. Şevket Necdet KAYABAŞ   

DENETİM KURULU; 
Em. Alb. Erkan İNCİRCİOĞLU 
Em. Alb. Sermet TAN Em. Alb. 
Cantürk AYPAR   

DİSİPLİN KURULU; 
Em. Alb. Abdülaziz DİKE 
Em. Yb. Muzaffer BUDAK 
Em. Yb. Emin Yavuz KİRİŞÇİOĞLU 
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TESUD’un 32’nci kuruluş yıldönümü münasebeti-
yle 5 Nisan 2016 Salı günü Anıtkabir’de Ulu Önder 
Atatürk’ün mozolesi ziyaret edilmiş, Anıtkabir özel 
defterine duygu ve düşüncelerimiz yansıtılmış ve 
İnönü’nün mezarı ziyaret edilerek çelenklerimiz 
sunulmuştur.   

TESUD Genel Başkanı Em. Hv. Korgeneral 
Erdoğan KARAKUŞ tarafından Anıtkabir özel 
defterine aşağıdaki duygu ve düşüncelerimiz 
yansıtıldı.   

ULU ÖNDER ATAM,  
TÜRKİYE EMEKLİ SUBAYLAR DERNEĞİ 

OLARAK; HUZURUNUZDA; 
SÖMÜRGECİLERE KARŞI VERİLEN TO-

PYEKÜN HALK MÜCADELESİ SONUNDA KU-
RULAN TÜRKİYE CUMHURİYETİ’Nİ VE BU 
MÜCADELENİN TABANINDAKİ TARİHSEL, 
TOPLUMSAL VE AMAÇ BİRİKİMİNİN SO-
NUCU OLAN TÜM NİTELİKLERİNİ, KURUM-
LARINI, KAZANIMLARINI KORUMAYA SÖZ 
VERMEK İÇİN GELDİK.  

BİZLERE KURTULUŞ SAVAŞI’NDA 
“KENDİ ÇIKARLARI İÇİN, YABANCILARLA 
İŞBİRLİĞİNE GİREN VE GÜCÜNÜ HALKTAN 
ALMAYAN KÜÇÜK BİR AZINLIĞIN DIŞINDAKİ 
TÜM GÜÇLER, ENGELLERİ AŞMAK İÇİN 
BÜTÜN AYRILIKLARI ERTELEYEREK, BİRLİK 
VE BERABERLİĞİMİZİ GÜÇLENDİRİNİZ” 
BUYURMUŞTUNUZ. 

BUGÜN AYNEN YİNE BUNA İHTİYACIMIZ 
VAR.  BUGÜN GELİNEN NOKTADA; ÜLKE 
ÇEVRESİ ATEŞ ÇEMBERİ OLSA DA, İÇERDE 
TERÖRLE BOĞUŞULSADA, ŞİMDİ DAHA 
GÜÇLÜYÜZ. ÇÜNKÜ ÜLKEMİZDE ALGI 
YÖNTEMİYLE SANAL BİR ORTAM YARA-
TILARAK YÜRÜTÜLEN ERGENEKON, BA-
LYOZ, CASUSLUK VE BENZERİ KUMPAS 
DAVALARI ÇÖKTÜ. BU DURUMUN DAHA 
GÜÇLÜ BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZİN 
BİR İŞARETİ OLDUĞUNA İNANCIMIZ TAM-
DIR. BU İNANÇLA TÜRKİYE CUMHURİYETİ’ 
Nİ İLELEBET KORUYACAĞIMIZA AND 
İÇİYORUZ.  

RUHUN ŞAD OLSUN.
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 ÇANAKKALE HARBİ
(100’ncü Yıl Anısına)

Çanakkale bir ruhtur, anlayamaz kimiler,

O eşsiz kahramanlar, sanki gökten indirler.

Birer birer girdiler, cennetin kapısından,

Tanırız biz onları, vatanın tapusundan.

Onbeşliler gittiler, Çanakkale Harbi’ne,

O yaşta düşmüşlerdi, vatan,namus derdine.

Mektepliler savaşa, gönüllü katıldılar.

Çocuk yaşta şehitlik, rütbesini aldılar.

Onların arkasından, çok türküler yakıldı,

Ümitler tükensede, hep yollara bakıldı.

Bu onur savaşında, çok yiğitler kaybettik,

Yüreklere taş basıp, cennete yolcu ettik.

Takım ve Yahya Çavuş, kıyıda savştılar,

Allah’ı arzu edip, akşama kavuştular.

O, Onbaşı Seyit’in, bombayı kaldırışı,

İngiliz zırhlısına, yiğitçe saldırışı.

Mesudiye, Dardanos, Mecidiye Tabyası,

O modern armadanın, bozulmuştu kimyası.

Nusrat Mayın Gemisi, boğazda pusu kurdu,

O dualı mayınlar, nice zırhlılar vurdu.

Bomba sırtı olayı, bize ait hasletti,

Şehitler ve gaziler, gönülleri fethetti.

Türk’ü, Kürt’ü, Çerkez’i, Arnavut’u, Boşnağı,

Modern düşman gücünü, ettiler al aşağı.

Çanakkale Harbi’nin, çoktur kahramanları,

Maziyi unutmayıp, anmalıyız onları.

Onlar anılıyorken, söylenir behemehal,

Öne çıkan kahraman, Yarbay Mustafa Kemal.

Taaruz etmek değil, ölümü emretmişti,

Eşsiz kahramanlığı, tarihde kaydetmişti.

Mehmetçiği tanıyan, Türk’ün bu öz evladı,

Milletine ruh verdi, özgüven aşıladı.

Kahramanlar bizlerin,öncü karakteridir,

Onları anlamayan, ölü gezen diridir.

Marifet bir bakıma, şehidi anlamaktır,

Ruhuna kamşu olup, onlarla yaşamaktır.

Şanlar,şerefler yaşar, güzel Çanakkale’de,

Şehitlikler mühürdür, düne ve bugünede.

*Em. Alb.
TESUD Konak Şb. Üyesi

Yaşar ERTAN*
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KIBRIS ÖYKÜSÜ
Kıbrıs Barış Harekatına Hava İndirme  Tugayı  ile 

katıldım. 18 Ağustos 1974  günü bir çok arkadaşı-
mın bana takılmaları ve beni  kutlaması ile değişik 
bir gün yaşadım.Evime yazdığım mektupta duygula-
rımı şiir ile de iletmiştim. Eşimin iş yeri arkadaşları 
“bu duygu dolu satırlar sana ait ama tüm ulusa du-
yurulmalı ,hepimizle paylaşmalısın” diyerek şiir de-
nememi Hürriyet Gazetesine ulaştırmışlar, gazetenin 
17 Ağustos 1974 tarihli nushasını ertesi gün akşama 
doğru bulup okuyabilmiştim.

 KIBRIS ANISI
Bir hüzünle ayrıldım ocağımdan,
Yaktı,buruk bıraktı bu ayrılık,
Dört yıllık mutluluğumu dudaklarımda.
Emindim sevenlerin buluşacağından.

Dualar edip gazamız için yola çıktık,
Islak gözler,sallanan ellerle yurdumuzdan.
Sevinçle uçtuk bir solukta yeşil adaya,
Rum uşakların top mermileriyle karşılandık.

İmanla,inanarak,koşarak geldim.
Mutlaka Allah haklının yanında olacaktı.
Kustular ölümleri o pis silahlarından,
Birçok şehit verdik yanımızda ötemizde.

Gözüpek mücahitler,aslan mehmetcikler,
Söktüler mevzileri,adım,adım ilerlediler.
Komadılar öcünü,komutanlarının,adaşlarının,
Korkak palikaryaları kovaladılar,geberttiler.

Kızıma anlat annesi “düşman çiçek göndermez”
Bayrağı,Atatürk’ü,Vatanı,Kıbrıs’ı bilsin.
Babası burada onlar için bulunuyor.
Böyle ders vermedikçe düşman uslanmaz.

Şimdi susan top seslerinin yerini
Vatan türküleri,zafer yankıları aldı.
Artık buğulu gözlerimle sizi düşünüyorum.
Sımsıcak sevgini arıyor,özlüyorum Özlem’imi. 
 
Bu şerefli görevi tamamlayıp, şiirde söylediğim şe-

kilde silahlar susmuş halde Kıbrıs Harekatından gazi 
olarak yuvama dönüyordum. Saat gece yarısını ge-
çiyordu.Savaş sırasında Nihal’ciğim ve Özlem çoğu 
kez Kayınvalidemde kalıyorlardı. 

O gece onlara uğrayıp uykulu bir vaziyette Özlem’i 

kucaklayıp otomobilimiz-
le evin yolunu tuttuk. Kı-
zım bana ilk kez gecenin 
alaca karanlığında dikkatle 
bakıyordu,beni inceliyordu.
Ben eşyamı bagaj dan alır-
ken, uykulu hali ile ters bir 
tepki alır ve psikolojik du-
rumunu bozarım endişesi ile 
fakat bastıramadığım duygularımla ona kaçamak ba-
kıyor ve kendimi zor tutuyordum ki; o ana kadar hiç 
sesi çıkmayan kızım,karanlığı ve sessizliği bozdu.

Bıyıklı, koman giysili, bereli, tabancalı, komando 
bıçaklı, bu adamın yüzüne “benim babam da Kıbrıs 
ta, bana bebek getirecek” dedi. Bu konuşma ile san-
ki şimşekler çaktı ve düşen yıldırım bütün vücudu-
mu  yaktı, rum uşakların yıkamadığı bedenim az kal-
sın oraya yığılıyordu.

Kızım beni, geçen üç buçuk ayda unutmuştu baba-
sını tanımamıştı. Benim beklemediğim bir tepkiydi o 
anda yutkundum sesim çıkmadı ve Nihal’ciğim beni 
şevkatli koluyla sardı ve bunu doğal karşılamamı ha-
tırlattı.Adeta sürüklenerek eve çıktık. 

Özlem salonda bizden uzaktaki kanepeye büzül-
müş bir vaziyette oturmuş, biz ise kaldığımız yerden 
hararetli söyleşimizi sürdürüyorduk daha doğrusu üç 
buçuk aylık serüveni bir solukta birlikte yaşıyorduk.
Özlem bizi dinliyormuydu? Dinlemiyor muydu? Bi-
lemiyorum.Hatta onunla nasıl konuşacağımı da kes-
tiremedim. 

Sanırım oturalı yarım saate yaklaşmıştı.Ailenin 
üçüncü üyesi bu konuş malardan eskiyi hatırlamış ol-
malıki kanepesinden bir çırpıda inip koşarak bizim 
oturduğumuz koltuğa çıktı ve benim kucağıma atıla-
rak minik kolları ile ama korkunç bir güçle beni sım-
sıkı sardı. 

Biraz evvel dondurduğu kanımı bu sefer ısıtmış 
hatta yakmıştı. Öpücükler koklaşmalar göz yaşları 
birbirine karıştı,üçümüz yumak  olmuştuk. 

Aradan 36 yıl geçtikten sonra duygularımı daha 
fazla anlatmaya hafızam yetmeyecek. 

Bu sırada beklediği bebeğini çantadan çıkarıp ver-
miştim.

Attila KAHRAMAN*

*Em. Yb.
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SEFERBERLİK (İHTİYAT,RESERVE) 
SİSTEMİ UYGULAMALARI  DOKÜMANI

1.Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD) 
ihtiyat sistemi gelişmiş olan Almanya, İngiltere, 
Fransa,ABD, Hollanda ,Danimarka  gibi) ülkelerin  
ihtiyat sistemleri hakkında bilgileri kapsayan “Sefer-
berlik (ihtiyat,reserve) Sistemi Uygulamaları Dokü-
manı “nı  hazırlayarak MSB.lığı ve Gnkur.Bşk.lığına 
sunmuştur. Aşağıdaki yazı bu amaçla hazırlanmıştır:

2. Soğuk savaş döneminde Varşova Paktı üyele-
rinden NATO ittifakına her an geniş cepheli bir sal-
dırı beklendiğinden bütün savunma konsepti bunun 
üzerine kurulmuştu. Barışta büyük ordular bulundur-
mak, birliklerin hareket yeteneğini yüksek tutmak, 
personel ve malzeme kadrolarını tam tutmak ve se-
fer stoklarını birliklerin yanında hazır  bulundurmak 
ana ilkelerdi. 

3.Öncelik halkın refahını yükseltmekte değil sa-
vunma harcamalarındaydı.

4.Zamanla Varşova Paktı dağıldı , tehdit değişti ve 
ülkeler bu yeni tehdide göre savunma politikaların 
yeniden oluşturmaya başladılar.Çünkü, artık ani bir 
saldırı riski yoktu  , artık saldırıya reaksiyon süre-
si daha uzundu ve ülkeler savunmaya fazla para har-
camak istemiyor ve halkının refahını ön planda tutu-
yordu.

5.Artık savunma hizmetleri en az maliyetle yapıl-
mak isteniyordu. Barışta daha etkin ama daha küçük 
ve az sayıda birlik bulundurmak isteniyordu. Birlik-
leri barışta tam mevcutlu bulundurmak pahalı oldu-
ğundan asgari mevcutla bulundurmak ve eksikleri ih-
tiyaç anında ihtiyatlarla tamamlamak  tercih ediliyor-
du.

6.Batı toplumlarında anti -militarist hareketler güç-
leniyor , halk asker olmak istemiyor ve zorunlu as-
kerliğe karşı çıkıyordu.

7. Bunların sonucu olarak, batılı ülkelerde zorunlu 
askerlik kalkmaya başladı. Birlikler barışta en az sa-
yıda personelle çalışmaya savaş anında eksiklikleri 
ihtiyatlarla tamamlamaya başladılar.

8.Ayrıca, askerlik mes-
leğini seven, ancak top-
lumdaki anti-militarist at-
mosfer  nedeniyle asker-
lik mesleğini seçmeye ce-
saret edemeyenler için ih-
tiyat yani  hem sivil hem 
asker olma fırsatı doğu-
yordu.İhtiyatlar sayesinde 
Silahlı Kuvvetler ile sivil 
toplum arasında daha iyi iletişim kurulabilecek  ve 
askerler sivil toplum tarafından daha iyi anlaşılabi-
lecekti..

9.Bugüne kadar ve halen ülkemizdeki personel se-
ferberlik sistemi şu esaslar üzerine oturtulmuştur:

-İnsan kaynağının yeterli olacağı,

-Zorunlu askerliğin var olacağı,

-İlk aşamada yeni terhis edilmiş, eğitimi taze per-
sonele görev verileceğinden ve ihtiyatlar muvazzaf-
lık hizmetini yaptığı aynı birliklere görevlendirildi-
ğinden  ihtiyatların fazla bir eğitime ihtiyaç duyma-
yacağı,

-Zorunlu askeri hizmetin tamamlanmasını mütea-
kip belli bir yaşa kadar ihtiyat olarak görevlendirme 
yapılması, yani tüm ihtiyatların emekli veya terhis ol-
muş personel olacağı,

10.Batılı ülkelerde de durum buna benzemekteydi. 
Ancak, durum zamanla değişti ve askerler istemedi-
ği halde ve ülkenin şartları  elverişli olmadığı halde 
, toplumdan gelen talepler ve siyasi düşüncelerle zo-
runlu askerlik uygulaması kaldırıldı.

11.Artık, batı toplumlarında insanlar subay olmak 
istememekte  ve askerlik yapmak istememektedirler.
Bu nedenle, Silahlı Kuvvetlerin savaş halinde perso-
nel ihtiyacı  ihtiyatlarla karşılanmak zorundadır. Her 
rütbeden en iyi personeli ihtiyat olarak  seçmek, bu-
nun için ihtiyat olmayı özendirmek, onları en iyi şe-
kilde eğitmek ve uzun süre ihtiyat olarak kalmaları-

Ömer ÇELİKKESEN*
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nı sağlayacak ,ayrıca bu ihtiyatları istihdam edecek 
işverenleri de teşvik edecek hukuki ve mali tedbirler 
almak  zorunlu hale gelmiştir

12. CIOR çatısı altında ihtiyat sistemini yıllar önce 
kurmuş ve geliştirmiş ülkeler olduğu gibi  bu işe yeni 
başlayan ülkeler de bulunmaktadır. CIOR’a üye ül-
keler arasında bilgi ve tecrübe paylaşımı amacıyla 
toplantılar ve seminerler düzenlenmektedir.

13.NATO ihtiyat konularına ve CIOR’a büyük 
önem vermektedir.NATO karargahında CIOR un 
daimi temsilcisi bulunmaktadır.CIOR toplantıları-
na NATO karargahlarından görevli subaylar gelerek 
konferans vermektedirler.

14.Ülkemizde de önemli gelişmeler yaşanmakta-
dır.Yakın zamana kadar konuşulamayan paralı asker-
lik uygulanmaya başlanmıştır.Parlamentoda zorun-
lu askerliğin kalkması gerektiği, bunun yerine her-
kese yaz tatillerinde temel askerlik eğitimi verilmesi, 
bu eğitim sonunda isteyenlerin paralı olarak asker-
lik yapmaya devam etmesi konuşulmaya başlanmış-
tır. Geçmiş deneyimler göstermiştir ki her ülkede si-
yasiler topluma hoş görünmek ve tekrar seçilebilmek 
için  her şeyi yapabilmektedirler.

15.Türk Silahlı Kuvvetleri de bu olası geliş-
melere ayak uydurmak ve personel seferberlik 
(ihtiyat,reserve) sistemini yeni duruma uydurmak 
üzere hazırlık yapmalıdır.Aksi halde beklemediği bir 
zamanda hiç beklemediği durumlarla hazırlıksız kar-
şılaşabilir.

16.İhtiyat temininde her ülkenin ilk amacı Silah-
lı Kuvvetlerde yıllarca görev yapıp ayrılmış veya 
emekli olmuş olanların ihtiyat olarak sisteme tekrar 
kazandırılmasıdır.Bir örnek vermek gerekirse, her yıl 
Hava Kuvvetlerinden çok sayıda pilotun sivil hava-
cılığa geçmesi harbe hazırlık açısından endişe yarat-
maktadır.Oysa etkin bir ihtiyat sistemi kurularak, bu 
pilotlar her yıl belli sürelerle askeri eğitim verilerek 
seferde yeteri kadar muharebe pilotumuz olabilir ve 
endişeye gerek kalmaz.Halen ABD. de bu sistem uy-
gulanmaktadır

17,Unutulmamalıdır ki ülkeler aynı zamanda 
önemli menfaatleri olduğu için ihtiyat sistemine geç-
mektedir. İhtiyat kullanılmasının amaçları  şunlardır: 
1)Tasarruf sağlamak  (2)Gerektiğinde Silahlı Kuv-
vetlerin personel eksiğini tamamlamak  (3)Muvaz-
zaf askerlerin sadece cephe ile ilgilenmesini sağla-
mak için diğer hizmetleri ihtiyatlardan kurulu birlik-
lere yaptırmak  (4)Silahlı   Kuvvetlerde barışta ye-
terli sayıda bulunmayan teknik branşta personel ihti-
yacını karşılamak (5) İhtiyatlar aracılığıyla sivil sek-
tördeki yenliklerin askeri sektöre aktarılmasını sağla-
mak,(6) Sivil yaşamla askerlik arasında köprü görevi 
yaparak anlayış beraberliği sağlamak

18. TESUD yıllardır kısa adı CIOR olan  NATO 
Müttefikleri Arası İhtiyat Subayları Konfederasyo-
nuna üyedir ve MSB.lığının da onayıyla bu kurulu-
şun toplantılarına katılmaktadır. Bu toplantılarda ba-
zen yapılan takdimlerden ve bazen de şahsi ilişkiler 
kurularak gelişmiş ülkelerin ihtiyat (seferberlik, re-
serve) sistemlerini öğrenme imkanına sahip olmuş-
tur.

19.TESUD , bir çalışma grubu kurmak suretiy-
le  bu ülkelerin ihtiyat sistemleri hakkındaki temin 
edilebilen İngilizce dokümanları (Almanya, İngilte-
re.Fransa.Hollanda.Danimarka,ABD ) Türkçe’ye çe-
virmek ve ilgili karargah çalışmalarında kullanılmak 
üzere komuta kademelerine sunmak amacıyla başla-
tılan çalışmayı tamamlamıştır. Ayrıca, ileride araştır-
macılara kolaylık olsun diye hem NATO İhtiyat Kon-
septi ve hem de Türk Seferberlik Sistemi bu çalışma-
ya ilave edilmiştir.

20.Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD) 
olarak ,çeşitli ülkelerin ihtiyat sistemleri hakkın-
da derleyebildiğimiz bilgileri kapsayan Seferberlik 
(ihtiyat,reserve) Sistemi Uygulamaları Dokümanı ‘nı  
bu konuda araştırma  yapmak isteyenlerin istifadesi-
ne  sunmaktan  gurur  duyuyoruz.

* Em. Kur. Alb.
TESUD Dış. İlş. Bşk.



12 Birlik, Sayı : 211 • Ocak-Şubat-Mart 2016

Yıl 1873. Osmanlı İmparatorluğu’nun başında on 
iki yıldır Sultan  Abdülaziz (1830-1876) (saltanatı 
1861-1876) bulunmaktadır, daha da üç yıl  padişah-
lık yapacaktır. Mart ayının son günleri, İstanbul’da 
Güllü Agop’un işlettiği Gedikpaşa Tiyatrosu’nda bir 
oyun sahneye konmaktadır. O günleri, damadı  Rıfat  
Menemencioğlu şöyle anlatıyor:                                                                      

“Oyunun  Gedikpaşa Tiyatrosunda ilk defa sah-
neye konulmasında   her yerin fiyatı üç katıydı. Pe-
derin muvafakatini (babamın iznini) alarak tiyatro-
ya gittim. Ayakta durmak için bile yer bulamayarak 
eve döndüm. Ertesi gün bilet bulabildim koltuk nu-
maram yirmi sekiz idi. Oyunu hayranlıkla, kendim-
den geçerek, izledim. Tiyatro o gün başka bir alem-
di. Aktörlerin ağzından çıkan her cümle alkışlanıyor 
hususiyle (özellikle) vatan, hürriyet veya millet söz-
leri duyuldukça bütün seyirciler coşuyor, ayağa kal-
kıyor,  naralar atıyor, tiyatro binası yerinden oynu-
yordu. Oyunun sonunda;  “Yaşasın kemal-i millet!”,  
“Yaşasın vatan!” , “Yaşasın hürriyet!”   sözleri tiyat-
royu inletti. Bunu takiben seyirciler salonu terk etmi-
yordu. “Muharriri (yazarı) isteriz” diye bağırıyordu. 
Dakikalar geçiyor bağrışma, çağrışma, gürültü artı-
yor fakat muharrir gelmiyordu. Nihayet sahneye bi-
risi çıktı “muharririn burada olmadığını, ikinci perde 
açıldığı sırada tiyatroya zaptiyelerin (polislerin)  ge-
lip onu tevkif ettiğini (tutukladığını) ve hapishaneye 
götürdüklerini” söyledi. Bunun üzerine halk sandal-
yeleri kırmaya başladı ve o hiddetle dışarı taştı, Bab-ı 
Ali’ye  doğru yürümeye başladı. Hatta en öndekiler 
koşuyorlardı. Yolda onları zaptiyeler engelledi. Bir-
çok yaralanan oldu. Bu oyunun adı, “Vatan Yahut Si-
listre”, yazarın adı ise Namık Kemal idi. Hemen er-
tesi günü özel bir vapurla Namık Kemal Magosa’ya 
sürgün olarak götürüldü. Aynı gün Ahmet Mithat 
Efendi (1844 İst.-1912 İst.) ve Ebüzziya Tevfik Bey 
de(1849 İst - 1913 İst.) Rodos adasına sürgün edildi.                               

Atatürk  Namık Kemal için der ki: 
“Bedenimin babası Ali Rıza Efendi (1830 Selanik 

- 1893), fikirlerimin babası Ziya Gökalp ( 23 Mart 
1876 Diyarbakır – 25 Ekim 1924 İst.), duygularımın 
babası Namık Kemal’dir.”

Namık Kemal’in kendisi, dedeleri, çocukları ve to-
runları hakkında detaylı bir soyağacı şeması Lond-
ra Müzesi’nde bulunmaktadır. Şairin  gerek dedele-
ri, gerekse torunları arasında tarihimizin ünlü kişile-
ri vardır. Örneğin Topal Osman Paşa, beş kuşak ön-
ceden dedesidir. 

Topal Osman Paşa Prut Savaşına iştirak etmiş, sad-
razamlık, Vidil, Trabzon, Erzurum Valiliği yapmış 
Keşkük’de şehit olmuştur.

Topal Osman Paşa’nın oğlu Ahmet Ratip  Paşa’dır 
Vidin,  Yanya valiliklerinde bulunmuş, 1743’te 
Kaptan-ı Derya olmuştur.

Namık Kemal yedi yaşında iken, dedesinin göre-
vi nedeniyle Afyon’dadır ve orada annesini kaybe-
der, babası başka bir kadınla evlenince, onu dedesi 
büyütür, atanmalar nedeniyle düzenli okula gidemez 
fakat özel dersler alır örneğin Afyon’da Farsça ders-
leri görür.

Sekiz yaşında İstanbul’dadır, üç ay Beyazıt 
Rüştiyesi’ne dokuz ay da Valide Mektebi’ne devam 
etmiştir.

1853 yılında  dedesi Kars Valisidir. Namık Kemal 
bir buçuk yıl orada yaşar. Karslı şair ve müderris Va-
izzade Mehmet Efendi’den Divan Edebiyatı dersle-
ri alır, ilk şiir denemelerini orada yazar. Kars’ta bir 
kızın cenazesine gider, bu kız asker olan sevgilisi-
nin arkasından, erkek kıyafeti giyerek gitmiş, orduya 
katılmış, savaşırken şehit düşmüştür. Bu kızın öykü-
sü, ilerde yazacağı ve ünlenmesine neden olan “Va-
tan Yahut Silistre” adlı tiyatro yapıtına esin kaynağı 
olur. Kars’ta cirit, binicilik gibi spor dallarıyle de il-
gilenmiştir, orada kaldıkları ev halen Namık Kemal 
Müzesi’dir.

Namık Kemal, on beş yaşındayken Sofya’ya gider. 
Dedesi, Sofya valisidir, babası da Filibe malmüdürü-

Ölümünün 127’nci yılında Vatan Şairi

NAMIK KEMAL

  ( 21 Aralık 1840 Tekirdağ / 2 Aralık 1888 Sakız Adası )
Yılmaz ÇONGAR*
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dür.  Orada kaldığı dört yıl boyunca yine öğretmen-
ler tutulur, özel dersler alır. Hece ve aruz ölçüleriy-
le şiirler yazar, dedesinin şair arkadaşı Binbaşı Eşref 
Bey’e okur, o da çok beğenir, yine böyle şiir okuduğu 
birgün, Eşref Bey ona (yazıcı, yazar) anlamına gelen 
(Namık) adını verir. O günden sonra Namık Kemal 
bu ad ile anılır, kendi de bu adı  benimser.

Şair on sekiz yaşına geldiğinde Niş kadısı (yargıcı) 
Ragıp beyin kızı Nesime hanımla evlendirilir. Bu ev-
lilik daha çok aile baskısıyla olmuştur oysa eşi kültür 
ve yetişme yöntemleri bakımından ona hiç uygun de-
ğildir. Birbirleriyle duygusal bağlar kuramazlar, za-
ten yaşamları ayrı geçmiş, Namık Kemal gurbetler-
de, sürgün adalarında dolaşırken eşi hep kızıyla otur-
muştur. Bu evlilikten Feride adlı kızı ve Ali Ekrem 
adlı  oğlu dünyaya gelir. 

Namık Kemal 1857 yılında İstanbul’a döner, kısa 
süre içinde büyük annesini ve dedesi Abdüllatif 
Paşa’yı yitirir. Babasının, ikinci eşi Dürriye Hanım’la 
oturduğu Kocamustafapaşa’daki eve yerleşir, yanla-
rında bir de üvey kardeşi Naşit Bey vardır. Namık 
Kemal, Hariciye Nezareti, Tercüme Bürosu’nda (Dı-
şişleri Bakanlığı Çeviri Bürosu) işe başlar, bu ara-
da Divan Edebiyatını öğrenir, şair arkadaşlar edinir. 
Yenişehir’li Avni’den (1826 Larissa, Yunanistan- 
1884 İst.) etkilenir, Leskofça’lı Galip Bey’le (1828 
Leskovaç, Sırbistan – 1867 İst.) tanışır, Hersekli Arif 
Hikmet Bey’in (1839 – 1903) Laleli’deki konağında 
düzenlenen edebiyat toplantılarına katılır, Encümen-i 
Şuara adlı şairler topluluğunda kendine yer bulur. 
1863 yılında yani yirmi üç yaşındayken, edebiyat-
ta batılılaşmanın ilk adımını atan Şinasi (1826 İst. – 
1871 İst.) ile tanışır ve yaşamının yönü değişir. İlgisi-
ni batıya çevirir, batının tarihini, geçirdiği politik ve 
siyasi evreleri öğrenir, sanatını ve sanatçılarını izler. 
Bu arada Fransızca’sını ilerletir ve Şinasi’nin yayın-
ladığı Tasvir’i Efkar gazetesinin yazı kadrosuna ka-
tılır. Gazetede yayınlanan yazılarında vatan, millet, 
hürriyet, parlamento, hukuk gibi sözcükleri çok kul-
lanarak halkın usunda o zaman için yeni olan bu kav-
ramları geliştirmeye ve onları bilinçlendirmeye çalı-
şır. Sanatçı yeteneğini toplum için kullanır, yaşamı 
boyunca “Toplum için sanat” der.

1865 yılında Şinasi gizlice Paris’e gider, gazetenin 

idaresi kendine kalır.O günlerde, adı önce “İttifak-ı 
Hamiyyet” olan, “Yeni Osmanlılar” denen gizli der-
neğin kurucularındandır. Avrupalılar bu derneğe 
“Jeune Turque” (Jöntürk),  yani “Genç Türk” der-
ler. Derneğin amacı, Osmanlı İmparatorluğu’nda, 
Avrupa’daki devletlerde olduğu gibi, bir anayasa 
hazırlanması ve ülkenin bir meclis tarafından idare 
edilmesidir yani Meşrutiyetin kurulmasıdır.  

 Elindeki gazeteye her gün devlete ve padişahlığa 
karşı çok şiddetli ve iki üç sayfayı dolduracak ka-
dar yazılar yazar. Sonunda derneği maddi bakım-
dan destekleyen Mustafa Fazıl Paşa’nın (1829 Ka-
hire – 1875 İst.) Sultan Abdülaziz’e karşı yazdığı ve 
Belçika’da yayımlanan bir yazıyı çevirerek Tasvir-i 
Efkar’da halka duyurur. Bu bardağı taşıran son dam-
la olur ve 1867 yılı şubat ayında gazete kapatılır. Na-
mık Kemal İstanbul’dan uzaklaştırılmak amacıyla 
Erzurum’a vali yardımcısı olarak, Muhbir gazetesi-
nin sahibi Ali Suavi (8 Aralık 1839 İst. – 20 Mayıs 
1878 İst.) Kastamonu’ya, Ziya Paşa da (1825 İst. – 
17 Mayıs 1880 Adana) Kıbrıs Kaymakamlığına ata-
nır. Her üçü de yeni görevlerine gitmezler ve ma-
yıs ayında Paris’e kaçarlar. Avrupalılar onlara kucak 
açar. Sultan Abdülaziz’ in o yıl Paris’i ziyareti üze-
rine Jöntürkler Londra’ya geçerler. Muhbir gazetesi 
orada yayımlanır. Namık Kemal, Ali Suavi ile anla-
şamaz ve Muhbir’den ayrılır. Londra’da Mustafa Fa-
zıl Paşa’nın maddi desteği ile Ziya Paşa’yla beraber 
Hürriyet gazetesini çıkarmaya başlar. Bir süre son-
ra Mustafa Fazıl Paşa Sultan Abdülaziz ile arasını 
düzeltip İstanbul’a döner ve Jöntürklere olan maddi 
desteğini keser. Gazete kapanır, Namık Kemal sadra-
zam Ali Paşa’nın (1815 İst. – 1871 İst.) bilgisi altında 
devlete karşı yazı yazmamak koşuluyla yurda döner. 

Ali Paşa 1871’de ölür. Namık Kemal, Ebüzziya 
Tevfik ile İbret gazetesini yayımlar ve yine devlet po-
litikasını eleştiren yazılar yazar, sonunda “garaz ma-
razdır” adlı Mithat Paşa’yı koruyan bir yazı üzerine 
Namık Kemal İstanbul’dan uzaklaştırılmak amacıy-
la Gelibolu’ya Kaymakam olarak atanır. Birkaç ay 
görev yaptığı ilçede Vatan Yahut Silistre adlı oyunu-
nu kaleme alır. Gazi Süleyman Paşa’nın (1316 Sö-
ğüt - 1359 Bolayır ) Bolayır’daki gömütünü  ziyaret 
eder ve yanındaki Ebüzziya Tevfik Bey’e,” ölürsem 
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beni buraya gömün” der.
Gelibolu’daki görevini sürdürürken yine Padişah’a 

karşı yazılar yazar, gazetelere yollar sonuçta oradaki 
bir kuduz salgını bahane edilerek yalnız kaymakam-
lıktan alınmakla kalınmaz devlet görevinden de açı-
ğa alınır.

İstanbul’a döndüğünde yıl 1873’tür, İbret gaze-
tesinin başına geçer, ayni zamanda kendini tiyat-
ro oyunları yazmaya verir, “Vatan Yahut Silistre” 
adlı oyunu Gedikpaşa’daki Güllü Agop’un Osman-
lı Tiyatrosu’nda sahneye konur. Oyun, her gece hal-
kı coşturur, “vatan, özgürlük, Şehzade Murat” diye 
bağıran halk sokaklara dökülür. Sonuçta Namık Ke-
mal tutuklanır, özel bir gemiyle Kıbrıs’a götürülür, 
Magosa’da zindana konur, ayni zamanda Ahmet Mit-
hat Efendi ve Ebüzziya Tevfik Bey Rodos Adası’na 
sürülür.

Namık Kemal, çok olumsuz koşullar altında otuz 
sekiz ay zindanda yaşar. Yazınsal nitelikli yapıtları-
nın büyük kısmını burada yazar. Örneğin “İntibah” 
(Uyanış) romanı. Bu yapıt, olayların toplumsal ve bi-
reysel yönlerini araştırmak, ruhsal sorunların çözüm-
lerine ışık tutmak bakımından Türk yazınında bir ilk-
tir.

30 Mayıs 1876 günü bir darbe olur, Sultan Abdü-
laziz tahttan indirilir, yerine Sultan Abdülmecit’in 
(25 Nisan 1823 – 25 Haziran 1861) ( saltanatı 1839 
-1861 )oğlu Beşinci  Murat (21 Eylül 1840 – 29 
Ağustos 1904) (Saltanatı 1876’da 93 gün) geçirilir. 
Beş gün sonra, yani dört haziranda, Sultan Abdülaziz 
Feriye Sarayı’nda  bilekleri kesilmiş olarak ölü bulu-
nur. Ölüm şekli hakkında rivayetler hiçbir zaman bit-
mez, hatta bugüne dek sürer, acaba intihar mı etti? 
Yoksa öldürüldü mü?  Darbeyi yapan Serasker Hü-
seyin Avni Paşa (1819 İsparta – 1876 İst.) ise, on bir 
gün sonra, on beş haziranda Abdülaziz’in kayın bira-
deri Kurmay Binbaşı Çerkes Hasan tarafından öldü-
rülür. Katil hemen ertesi gün asılarak idam edilir. Bu 
denli dehşet verici olayların üstüste gelmesi karşısın-
da, psikolojisi zaten bozuk olan yeni padişahın akli 
dengesi tümüyle gider, ve doksan üç gün süren sal-
tanattan  sonra tahttan indirilir. Yerine kendinden iki 
yaş küçük olan, otuz dört yaşındaki  İkinci Abdülha-
mit geçirilir.

Namık Kemal, bu arada tüm mahkumlar için ya-
yımlanan bir “genel af” tan yararlanarak  19 Hazi-
ran 1876’da Magosa’dan İstanbul’a döner ve  kahra-
man gibi karşılanır. Padişah’ın anayasa oluşturmak 
için kurduğu komisyonda görev alır. 23 Aralık 1876 
günü meşrutiyet ilan edilir. 24 Nisan 1877’de  93 har-
bi (1293), Türk-Rus Savaşı başlar,  ve İkinci Abdül-
hamit (1842 – 1918) (Saltanatı 1876 1909) harbi ba-
hane ederek Millet Meclisi’ni 13 Şubat 1878’de süre-
siz kapatır ve bu durum İkinci Meşrutiyetin ilan edil-
diği  23 Temmuz 1908’e dek sürer. Bu devre “İstib-
dat” veya  “Mutlakiyet” devri denir, 30 yıl, 5 ay, 9 
gün sürer.

Padişah, meşrutiyet yanlısı olan tüm gazetecileri, 
politikacıları birer bahaneyle İstanbul’dan uzaklaş-
tırır. O günlerde Namık Kemal bir şiir yazar ve ya-
yımlar, birçok sözcüğü Arapça ve Farsça olan şiir-
de:   “Bir şey ikilenirse üçlenir” denilmektedir,  bu-
nunla; Abdülaziz’in gittiği, Beşinci Murat’ın gittiği, 
sıranın  İkinci Abdülhamit’e geldiği, anlatılmak iste-
nir. Namık Kemal  hapse atılır, beş ay tutuklu kalır, 
sonuçta Midilli Adası’na sürgün edilir. İki buçuk yıl 
sonra adaya kaymakam olarak atanır. Oradaki ilk gi-
rişimi Türklerin yaşam düzeyini yükseltmektir, yirmi 
adet Türk okulu açar, edebiyat çalışmalarına hız ve-
rir, Vaveyla, Vatan Mersiyesi, Murabba, adada yaz-
dığı şiirlerdir. Namık Kemal’in Türkleri kalkındır-
ma çalışmalarından hoşlanmayan Rum ahalisinin şi-
kayeti üzerine Şair 1884’te Rodos kaymakamlığına 
atanır. Burada önceden başladığı “Osmanlı Tarihi” 
adlı yapıtı üzerinde çalışır, birinci cildini Saray’a 
Padişah’a gönderir, fakat yapılan bir ihbar sonucun-
da yapıtın basımı durdurulur ve tüm kopyaları top-
latılır. Bu adada da İngilizlerin ve Rumların şikaye-
ti üzerine 1887’de Sakız  Adası’na kaymakam ola-
rak atanır. Orada rahatsızlanır, yakalandığı zatür-
rie hastalığından  kurtulamaz 2 Aralık 1888 günü 
ölür. Cenazesi önce  adadaki bir caminin gömütlüğü-
ne  (haziresine) gömülür, sonradan vasiyetine uyula-
rak Gelibolu, Bolayır’da Orhan Gazi’nin (1281 Sö-
ğüt-1360 Bursa ) (Beyliği 1326 – 1359) oğlu Rume-
li Fatihi Gazi Süleyman Paşa’nın  türbesinin yanı-
na nakledilir. 

Namık Kemal’in  yalnız bir tane saçlı fotoğrafı var-
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dır, o da tüm okul kitaplarında ve dergilerde yayım-
lanmış olduğundan toplum onu saçları gür bir kişi 
olarak tanır, oysa diğer tüm resimlerinde Namık 
Kemal’in başı çıplaktır yalnız  yanlarda biraz saçı 
vardır. 

Şairin, Hacı Arif Bey (1831 İst. – 1885 İst.) tara-
fından segah makamında bestelenmiş olan “Olmaz 
ilaç sine-i sadpareme” isimli eseri halen Türk Müzi-
ği konserlerinde icra edilir.

Önceleri şiire nazirelerle yani, başka şairlerin şiir-
lerine benzetmeler yapmakla başlayan, giderek Di-
van Şiiri’ni inceleyen ve benimseyen Namık Kemal, 
o zamanlar Leskofça’lı Galib’i “Mürşid-i alicenabım 
Galib-i Agah’tır.” diyerek anar, fakat Şinasi’yle kar-
şılaşıp, Tasvir-i Efkar’ın yazı kadrosuna girdikten ve 
özellikle batı ülkelerindeki sanatsal akımları izledik-
ten, onların düşünce düzeylerini algıladıktan sonra ti-
yatro, roman, şiir, düzyazı ve eleştiri alanlarında ye-
nilikçi atılımlar yapmaya başlar. Gazetelerde yayım-
lanan beş yüzü aşkın yazılarında batı ülkelerindeki 
parlamenter sistemi ve onların devlet yönetim biçim-
lerini överek açıklar. Bizim ülkemizde de bir an önce 
meclis-i mebusanın (millet meclisinin)  kurulmasını, 
teşkilat-ı esasiye kanununun (anayasanın) hazırlanıp 
uygulanmasını önerir, devlet yönetiminde tek elden 
idareye, yani mutlakiyete son verilmesini ister, elbet-
te bu yazılar Saray çevrelerinin, padişahın hiç hoşu-
na gitmez, bu nedenle yaşamı süresince hapislerden, 
sürgünlerden kurtulamaz.

Namık Kemal, düşünmeden yapılan ticaret anlaş-
maları nedeniyle, ülkemizin, endüstriyel kalkınmala-
rını başaran devletler karşısında, onlara hammadde 
sağlayan bir pazar haline dönüşeceğini vurgular, yet-
kili makamları uyarır. O, bugün bile ülkemizde çok 
gerekli olan atılgan, mücadeleci, tam bir aydın tipi-
dir.

Şair, Londra’ da 29 Haziran 1868 günü yayımlan-
maya başlayan Hürriyet gazetesinde “Hubbu’l Vatan 
Minel İman”, yani “Vatan Sevgisi İmandan Gelir” 
adlı başyazısında “özgür düşüncenin ancak vatan ile 
birlikte yaşayabileceğini” anlatır. Kişilerin doğuştan 
sahip oldukları özgürlük düşüncesinin, baskıyla ve 
zulümle asla ortadan kalkmayacağını belirtir.

“Barika-i Hakikat, Müsademe-i Efkardan Doğar”, 
yani “Gerçeklik Güneşi, Düşüncelerin Çarpışmasın-
dan Doğar” adlı yazısında yine devlet yönetimini 
yerer, meşrutiyet idaresine ulaşmak için gerekli ko-
şulları ortaya koyar. 

Hukuk konusunda Fransız bilim adamı 
Montesquieu’den (1689 Bordeaux- 1755 Paris) etki-
lenir. Ona göre hukuk, her ulusun kendi tarihine, ken-
di coğrafyasına, gelenek ve göreneklerine göre geli-
şen bir sistemdir.      

Tüm yapıtlarında toplumu düzeltmek ve eğitmek 
amacını güder. Şiirlerinde biçim ve kullandığı dil, 
yani sözcükler ve tamlamalar bakımından eskiye 
bağlılıktan kurtulamaz ama anlam, duygu, kavram, 
içerik  yönünden tam olarak yenidir.  Mertlik, kah-
ramanlık, yiğitlik, vatanseverlik, özgürlük aşılayan 
sözcükleri o denli yerinde, etkili ve şiddetli kullanır 
ki, dizeleri günümüze dek ulaşmış ve her aydının ez-
berinde ve kalbinde yer etmiştir. Hürriyet Kasidesi 
en iyi örnektir.

Görüp ahkam-ı asrı münharif sıtk-ı selametten
Çekildik izzet-i ikbal ile bab-ı hükümetten
Felek her türlü esbab-ı cefasın toplasın gelsin
Dönersem kahbeyim millet yolunda bir azimetten
Ne mümkün zulm ile bidad ile imhay-ı hürriyet
Çalış idraki kaldır muktedirsen ademiyetten
Sen oldun cevrine, ey dilşiken, sen mahzun,  ben 

mahzun
Felek gülsün sevinsin şimdi, sen mahzun,  ben 

mahzun
Ölürsem görmeden millette ümmid ettiğim feyzi
Yazılsın seng-i kabrime vatan mahzun, ben mah-

zun.
Şairin vatan Mersiyesinden “Vatanın bağrına düş-

man dayadı hançerini Yoğimiş kurtaracak baht-ı 
kara maderini” sözlerine Mustafa Kemalin Yanıtı:

“Vatanın bağrına düşman dayasın hançerini 
Bulunur kurtaracak baht-ı kara maderini”.

*Em.Kur. Alb.
Rasimpaşa Şube Üyesi
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TESUD GENEL MERKEZ 
ETKİNLİKLERİ

TESUD Basın Yayın 
Başkanlığı

Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD) Doğa 
Sporları Topluluğu (TESUDDOST) tarafından yılın 
ilk doğa yürüyüşü 3 Ocak Pazar günü Soğuksu Milli 
Parkı Bölgesinde yapılmıştır.  

Soğuk bir havada 7 doğa severin katılımı ile ger-
çekleştirilen yürüyüş öncesinde Kızılcahamam’da 
Güneydoğu Şehitlerimizin künyelerinin asılı olduğu 
ağaç önünde tüm şehitlerimiz anılmıştır.  

Yürüyüşe katılan tüm meslektaşlarımıza ve dostla-
rımıza teşekkür ediyoruz.  Doğayı ve sporu seven herkesi TESUDDOST’un faaliyetlerine katılmaya davet 
ediyoruz 

12 Ocak 2016 Salı günü 14.00-15.30 saatleri ara-
sında Nişantaşı Üniversitesinde görevli Yrd. Doç. 
Dr. Ayşegül GÜNGÖR tarafından ‘’Sporda Başarı - 
Yapılan Harcamaların Karşılığı Alınıyor mu?’’ konu-
lu bir konferans verilmiştir.

   KAMU-DER Genel  Başkanı Cevdet BAŞTUĞ 
14 Ocak 2016 tarihinde TESUD’u ziyaret etmiştir. 

  Yüksek Askeri Şura Üyesi Orgeneral Akın ÖZ-
TÜRK 21 Mart 2016 tarihinde TESUD’u ziyaret et-
miştir. 

Yılın İlk Doğa Yürüyüşü - Soğuksu Milli Parkı

Konferans

TESUD’u Ziyaret
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 14 Ocak 2016 Perşembe günü 14.00-16.00 saatleri 
arasında TESUD Genel Merkezi’nde, ‘’TSK Mensup-
larının Yargılandığı Kumpas Davalarındaki Gelişme-
ler’’ ile ilgili bir söyleşi yapılmıştır.  

Söyleşide, KUMPASDER Başkanı E. Hv. Hak. Alb. 
A. Zeki ÜÇOK ve KUMPASDER Ynt. Krl. Üyesi E. J. 
Alb. Mustafa ÖNSEL kumpasçılara yapılan işlemler 
hakkında bilgi vermiştir.  

Söyleşiden sonra imza etkinliği düzenlenmiştir.

Doğa Yürüyüşü

Amatör Denizci Belgesi ve Kısa Mesafe Telsiz Operatörü Yeterlik Belgesi

Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD)’nde 
Amatör Denizci Belgesi ve Kısa Mesafe Telsiz Ope-
ratörü Yeterlik Belgesi alınmasına yönelik seminer-
lerin 3’üncüsü 22-26 Şubat tarihleri arasında 6 kişi-
nin katılımı ile icra edilmiştir.

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

17 Ocak 2016 Pazar günü Eser Tepe, Hacıveli-Urumşah Yaylaları Bölgesinde kar yürüyüşü,

31 Ocak 2016 Pazar günü Emeklidede Tepe (2080m) Bölgesinde kar yürüyüşü,

07 Şubat 2016 Pazar günü Alakoç, Meşeler ve Yünlü Yaylaları Bölgesinde derin kar yürüyüşü,

14 Şubat 2016 Pazar günü Işık Dağı’nda (2034m) derin kar yürüyüşü,

28 Şubat 2016 Pazar günü Şahinler Yaylası’nda doğa yürüyüşü,

06 Mart 2016 Pazar günü Dorukkaya-Yazıkara Bölgesinde doğa yürüyüşü,

13 Mart 2016 Pazar günü Sey Hamamı Bölgesinde doğa yürüyüşü yapılmıştır.  

Yürüyüşe katılan arkadaşlarımızı kutluyor, doğayı ve sporu seven tüm meslektaşlarımızı ve dostlarımızı 
TESUDDOST’un faaliyetlerine katılmaya davet ediyoruz.
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17 Şubat 2016 Çarşamba günü Ankara’da Türk Si-
lahlı Kuvvetleri personelini taşıyan servis araçlarına 
alçakça bir terör saldırısı düzenlenmiştir.   

Terörü lanetleyip, birlik ve beraberliğimizi göster-
mek maksadıyla, Türkiye Emekli Subaylar Derneği 
eşgüdümünde, Cumhuriyet Kadınları Derneği, Tür-
kiye Muharip Gaziler Derneği, Kumpas-Der ve çok 
sayıda emekli subayın katılımı ile 24 Şubat 2016 Çar-
şamba günü saat 14.00’da menfur saldırının yapıldı-
ğı Devlet Mahallesi Merasim Sokakta Basın Açıkla-
ması yapılmış ve olay yerine karanfil bırakılmıştır.

TESUD Genel Başkanı Em. Hv. Korgeneral Erdo-
ğan KARAKUŞ’un yapmış olduğu basın açıklaması 
aşağıdadır.   

Değerli Basın Mensupları,  17 Şubat 2016 Çar-
şamba günü, şu anda bulunduğumuz yerde Türk Si-
lahlı Kuvvetleri personelini taşıyan servis araçlarına 
alçakça bir terör saldırısı düzenlenmiştir.

   Bir insanlık suçu olan terörü ve masum insanla-
ra karşı gerçekleştirilen bu saldırıyı şiddetle kınıyor 
ve lanetliyoruz.   

Saldırıda hayatını kaybeden silah arkadaşlarımıza 
ve vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve 
Yüce Türk Milletine başsağlığı, yaralanan silah ar-
kadaşlarımıza ve vatandaşlarımıza acil şifalar dili-
yoruz.   

Bu kalleş saldırı; Ergenekon, Balyoz, Askeri Ca-
susluk, 28 Şubat, Zirve vb. gibi sahte davalarla çö-
kertilmeye çalışılan Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör-
le mücadele azim ve kararlılığını kırmaya ve ülkemi-
zin üniter yapısını parçalamaya yönelik bir eylem-
dir.  

Saldırının esas hedefi Türkiye Cumhuriyeti ile mil-
li birlik ve beraberliğimizdir. 

Yüce Türk Milleti bu oyuna gelmeyecek, tüm ayrış-
tırma çabalarına rağmen kaderde, tasada ve kıvanç-
ta bir olmayı sürdürecektir.  

Yine biliyoruz ki kahraman silahlı kuvvetlerimiz, 
dün olduğu gibi bugün de ülkemizin birlik ve bera-
berliğine yönelen her türlü saldırıya karşı kararlı 
mücadelesine devam edecektir.  

Bu vesile ile başta Mustafa Kemal Atatürk ve si-
lah arkadaşları olmak üzere bu vatan için canını ver-
miş tüm şehitlerimizi rahmet ve minnet duygularıy-
la bir kez daha anıyor ve halen hayatta olan vatan 
sevgisinin simgeleri gazilerimize şükranlarımızı su-
nuyoruz. 

Terörü Lanetliyoruz

Şirketimiz 2015 Yılı 8’inci Olağan Genel Kurul 
Toplantısı, 24 ŞUBAT 2016 Çarşamba Günü saat 
11:00 de Şirket Merkezinde yapılmıştır.  

2013-2016 yılları arasında hisse devrini yapan şir-
ket yönetimi Başkan ve üyelerine plaket takdim edil-
miştir.

TESUD A.Ş. 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı
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Türkiye Barolar Birliği Başkanı Prof. Dr. Metin 
FEYZİOĞLU ve çok sayıda İl Baro Başkanı 17 Şubat 
2016 Çarşamba günü Ankara’da Meydana Gelen Te-
rör Saldırısını nedeniyle 24 Şubat 2016 Çarşamba 
günü TESUD Genel Merkezini ziyaret etmişlerdir.

TESUD’u Ziyaret

25 Şubat 2016 Perşembe günü 14.00-16.00 sa-
atleri arasında Sayın Adnan ÖZTÜRK tarafından 
‘’Atatürk’ün Güneydoğu Siyaseti’’ konulu konferans 
verilmiştir.  

15 Mart 2016 Salı günü 14.00-15.30 saatleri ara-
sında Em.Tuğg. Cihangir DUMANLI tarafından 
Türkiye Emekli Subaylar Derneği Genel Merkezi 3. 
Kat toplantı salonunda ‘’Çanakkale Muharebeleri’’ 
konulu konferans verilmiştir.

13 Mart 2016 Pazar günü saat 18.45 sularında Gü-
venpark Kızılay/Ankara’da vatandaşlarımıza yönelik 
bir terör saldırısı düzenlenmiştir.  

Alçakça ve kalleşçe düzenlenen bu saldırıyı bir kez 
daha lanetliyor, saldırıda hayatını kaybeden vatan-
daşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve milletimi-
ze başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar di-
liyoruz.  

Türkiye Emekli Subaylar Derneği olarak; terörü la-
netleyip, hayatını kaybeden vatandaşlarımızı anmak 

üzere, 18 Mart 2016 Cuma günü saat 13.00’da Güvenpark’ta toplanarak menfur saldırının yapıldığı yere ka-
ranfil bırakılmıştır.

Konferans

Terörü Lanetliyoruz
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Ülkemizin ve milletimizin birlik ve bütünlüğüne kas-
teden bölücü terör örgütü masum vatandaşlarımıza ve 
güvenlik güçlerimize yönelik hain saldırılarına devam 
etmektedir.

Türk Silahlı Kuvvetleri, ülkemizin ve milletimizin 
huzur ve güvenliği için Emniyet Mensupları ve Geçi-
ci Köy Korucuları ile birlikte teröristlerle mücadelesi-
ni sürdürmektedir.

Yapılan operasyonlarda şehit olan kahraman silah 
arkadaşlarımıza, Emniyet Mensuplarımıza, Geçici 

Köy Korucularımıza ve vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, değerli ailelerine, yakınlarına başsağlığı ve sa-
bır, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.

Terörle mücadelede büyük bir kahramanlık ve fedakârlık gösteren, omuz omuza görev yapan; gerektiğinde 
şehit olan veya yaralanan güvenlik kuvvetlerimize destek vermek ve onların yanında olduğumuzu göstermek 
amacıyla 10 Mart 2016 tarihinde evlerimize Türk Bayrağı Asma Kampanyası başlatılmıştır.

Tüm meslektaşlarımızı ve dostlarımızı, evlerine bayrak asarak kahraman güvenlik kuvvetlerimize destek 
olmaya davet ediyoruz.

Fotografın gücü ile birlikte bayrağımızı yeni farklı görsellerini hafızalarımıza taşıyıp, şehitlerimize, gazi-
lerimize, terörle mücadele eden bütün devlet birimlerimize sanatımızla destek vermek amacıyla düzenlenen 
TESUD Türk Bayrağı Fotoğraf Yarışması 18 Mart’ta başlamıştır. 

Yarışmanın ödül töreni 19 Mayıs 2016’da yapılacaktır.

Yarışma ile ilgili detaylı  bilgiler www.tesud.org.tr internet sitemizde mevcuttur.

Türk Bayrağı Asma Kampanyası

Şube Başkanları Paneli

TESUD Türk Bayrağı Fotoğraf Yarışması

Türkiye Emekli Subaylar Derneği Genel Merke-
zinde, 06 Nisan 2016 tarihinde Şube Başkanları Pa-
neli yapılmıştır.

Şube Başkanlarının gündeme getirdiği hususlar, 
Genel Merkez Yönetim Kurulunca not alınmış ve 
önümüzdeki dönemde değerlendirileceği bildiril-
miştir.
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Milli Anayasa Hareketi

 Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD), Cum-
huriyetin kazanımlarına, ülkemizin bütünlüğüne, 
Atatürk İlke ve Devrimlerine ve anayasanın değiş-
tirilemez hükümlerine zarar vereceği anlaşılan yeni 
anayasa girişimine karşı oluşturulan Milli Anayasa 
Hareketine katılmış ve Genel Başkanımız E. Korg. 
Erdoğan Karakuş hareketin yönetim kurulunda yer 
almıştır. 

“Milli Anayasa Hareketi” 10 Şubat Çarşamba 
günü Ankara’da Türkiye Barolar Birliği toplantı sa-
lonunda yaptığı basın açıklaması ile çalışmalarına 
başlamıştır.  

Basın açıklamasını yapan eski TBMM Başkanve-
kili Hasan Korkmazcan, “Yeni Anayasa” ile milletin 
birliğine, vatanın bütünlüğüne yönelik en kapsamlı 
saldırıya hazırlanıldığını ifade etmiş ve bu saldırı-
ya karşı sessiz kalınamayacağını kaydederek “Mil-
li Anayasa Hareketi olarak göreve hazırız. 81 ilde 
harekete geçiyoruz. Mart ayı içinde Ankara’da bü-
tün illerden gelecek katılımcılarla geniş bir toplan-
tı yapacağız. Bütün milletimizi harekete geçireceğiz” 
demiştir. Korkmazcan’dan sonra söz alan eski CHP 
Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Birgül Ayman Gü-
ler “Milli Anayasa Hareketi’nin “Yeni Anayasa” sal-
dırısına karşı tezlerini şöyle sıralamıştır.  

YENİ ANAYASA İHTİYACI YOK Ülkemizin karşı 
karşıya olduğu sorunlar, anayasa ile ilgili değildir. 
Halkımızın gündeminde anayasanın topyekün değiş-
tirilmesi diye bir madde yoktur.  

Yeni Anayasa gündemi, çeşitli siyaset çevrelerince 
ortaya atılmış, zorlama ve yapay bir gündemdir. Ana-
yasalar, ancak, toplumun tümünü temsil edecek güç-
te olan “kurucu meclis”ler eliyle yapılabilir. DAR-
BE ANAYASASI ALDATMACA “Anayasa’nın ilk dört 
maddesine dokundurtmam” siyaseti, Türk ulusçulu-

ğunu “parçalayıcı ruh” ilan edip buna savaş açtığını 
açıkça dile getiren “Yeni Anayasa” siyaseti karşısın-
da, yetersiz ve aldatıcıdır. 1982 Anayasasının önemli 
bir bölümü değiştirilmiştir. 

“Darbe Anayasası” söylemi tam anlamıyla aldat-
macadır.  

EŞİT VATANDAŞLIK BÖLÜCÜ Partilerin siyaset 
belgelerinde ilan ettikleri “anayasal vatandaşlık/eşit 
vatandaşlık anlayışına dayalı yeni anayasa yapmak” 
hedefi, halkın önünde somut biçimde açıklanmamak-
ta, dolambaçlı ifadelerle dile getirilmektedir. Anaya-
sal/eşit vatandaşlık adı verilen anlayış, bireysel eşit-
lik anlayışı değildir.  

Bu, etnik topluluklara anayasal statü vermek anla-
yışıdır. Bölücüdür.  

TÜRKLÜK ANAYASADAN ÇIKARILMAK İSTE-
NİYOR Yeni Anayasacı cephe, “Türk”lüğün bir et-
nisite olduğu iddiasında büyük bir yanılgı içindedir. 
Ülkemizde “Türk”lük bir etnik grubu değil, genetik 
kökenden ayrı olarak bireyler hangi etnik kökenden 
gelirse gelsin, kurulmuş olan büyük siyasal birliğin 
kendisini, ulusu/milleti ifade eder. 

Türk Milleti anayasadan çıkarılamaz.  
ÖZERKLİK İSTENİYOR “Yeni Anayasacı” cephe, 

değişik tonlamalarla “özerklik” adını verdikleri yeni 
bir devlet örgütlenmesinden söz etmektedirler. 

Bu bakımdan aralarında bir dil birliği bulamamış 
görünmekle birlikte, “Yerel Yönetimler Özerklik Şar-
tındaki çekincelerin tümüyle kaldırılması”ndan söz 
etmektedirler. Bu büyük tehlikedir.  

“Yeni Anayasacı” cephede PKK ile çevresindeki 
yasal siyasal parti ve hareketler, silahların ve hen-
deklerin eşliğinde, çeşitli kasaba ve kentlerimizde 
“özerklik - özyönetim ilanları” yapmıştır. 

Bu ilanların öncesinde ve sonrasında, Oslo Mü-
zakerelerinde ve 2011 Anayasa Uzlaşma Komis-
yonuna HDP tarafından verilen resmi önerilerde, 
Türkiye’nin bölgelere ayrılması pazarlık konusu ya-
pılmıştır. Şimdi varılan anlaşmalar anayasaya yer-
leştirilmeye çalışılıyor.  

BAŞKANLIK KARANLIK BAŞLIK Yeni Anayasa 
gerekçesi olarak ilan edilen “Başkanlık Rejimi” ta-
lebi de, diğer konular gibi, özellikleri ve niteliği açık-
ça dile getirilmeyen kapalı ve karanlık başlıklardan 
biridir. 
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Türksüz anayasa yapmaya kalkışanların “Türk tipi 
başkanlık rejimi”nden söz etmeleri, samimiyet yok-
sunluğunun çarpıcı örneklerinden biridir. 

Başkanlık Rejimi’nin, PKK ve çevresi tarafından 
istenen “bölgesel özerklik” için bir kılıf oluşturdu-
ğu açıktır. 

YENİ ANAYASA VE ABD-AB Yeni Anayasacılık, 
hiçbir egemen ve bağımsız bir devletin kabul edeme-
yeceği ölçüde, AB ve ABD merkezlerinden yönlen-
dirilmektedir. AB, küreselci dönemde yaygınlaştırı-
lan ‘uluslararası hukukun iç hukuktan üstünlüğü’ ge-
rekçesini kullanmakta, ABD ise diplomatik çizgileri 
de aşarak doğrudan emredici müdahalelerle kendi-
ni göstermektedir.  

BÖLÜCÜ ANAYASAYA KARŞI KİMLER VAR? 
Milli Anayasa Hareketi Yönetim Kurulu’nda kadın, 
gençlik örgütleri, sanatçı örgütleri ile birlikte emek-
li asker, 68 liderleri, örgüt temsilcileri, aydınlar, çe-
şitli siyasi partilerden eski bakanlar ve milletvekille-
ri de yer aldı.  

Hareketin yönetim kurulu şu isimlerden oluşuyor: 
Hasan Korkmazcan (Eski TBMM Başkanvekili), 
Prof. Dr. Birgül Ayman Güler (Eski CHP Genel 

Başkan Yardımcısı),  
Utku Reyhan (Vatan Partisi Genel Başkan Yardım-

cısı), 
Av. Dilek Akagün Yılmaz (Eski CHP Uşak Millet-

vekili),  
Yavuz Alogan (Yazar, çevirmen), 
Dr. Canan Arıtman (Cumhuriyet Kadınları Derne-

ği Genel Başkanı),  

Prof. Dr. Süheyl Batum (Eski CHP Milletveki-
li, TBMM 24. Dönem Anayasa Uzlaşma Komisyonu 
Üyesi),  

Av. Tülay Bekar,  
Naci Beştepe (E. Tümgeneral, Ulusal Strateji Mer-

kezi Başkanı),  
Namık Kemal Boya (68’liler Birliği Vakfı Genel 

Başkanı),  
Çağdaş Cengiz (Türkiye Gençlik Birliği Genel 

Başkanı),  
Erdoğan Karakuş (E. Korgeneral, Türkiye Emekli 

Subaylar Derneği Genel Başkanı),  
Prof. Dr. Ramazan Mirzaoğlu (Eski Devlet Bakanı, 

eski MHP Kırşehir Milletvekili),  
Yaşar Okuyan (Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanı),  
Enis Öksüz (Eski Ulaştırma Bakanı, eski MHP 

Mersin Milletvekili),  
Av. Metin Öney (Eski TBMM ANAP Grup Başkan-

vekili, eski İzmir Milletvekili),  
Osman Özbek (E. Tümgeneral, araştırmacı ya-

zar),  
İnci Özdil (Orkestra Şefi, Türkiye Sanatçılar Birli-

ği Genel Başkanı),  
Av. Nusret Senem (Vatan Partisi Genel Başkan Yar-

dımcısı),  
Prof. Dr. Nur Serter (Eski İstanbul Üniversitesi 

Rektör Yardımcısı, eski CHP Milletvekili),  
Rıza Zelyut (Gazeteci, Yazar)

Milli Anayasa Kurultayı Sonuç Bildirisi

Milli Anayasa Hareketi tarafından düzenlenen 
Milli Anayasa Kurultayı 27 Mart 2016 Pazar günü 
Ankara’da binlerce kişinin katılımı ile gerçekleştiril-
miştir.  

Kurultay’da oy birliği ile kabul edilen sonuç bildi-
risi aşağıda sunulmuştur.  

Vatanımız ve Cumhuriyetimiz, uzun süreden bu 

yana büyük saldırılar altındadır.  Ülkemizin varlı-
ğının tehdit edildiği bugünlerde, biz Türk vatandaş-
ları, Yeni Anayasa yaptırarak Gazi Meclis’i anaya-
sal düzeni ortadan kaldırma gibi ağır bir siyasal suç 
işlemeye sürükleyenlere karşı, 27 Mart 2016 günü 
Ankara’da toplandık ve aşağıda belirttiğimiz tutum-
da birleştik.  
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1- Türkiye Cumhuriyeti’nin ülkesi bölünmez bir bü-
tündür. Topraklarımız üzerinde birden fazla egemen-
lik alanı yaratılamaz. Bölgecilik yapılarak özerk-
lik, federasyonculuk güdülemez.  Ülkemizin bir karış 
toprağından vazgeçilmesi söz konusu dahi olamaz.  

2- Türkiye Cumhuriyeti’nde egemenlik Türk 
Milleti’ne aittir. Çokkültürcülük adına etnik ayrılık-
çılık, ümmetçilik adına mezhebi parçalanma yoluyla 
Türk Milleti’nin bütünlüğü bölünemez. Ulusun varlı-
ğı ve egemenlik hakları, hiçbir koşulda ortadan kal-
dırılamaz.  

3- Milli birliğimizin sağlamlaşarak sürdürülmesi, 
egemenlik ve bağımsızlık haklarımızın dokunulmazlı-
ğı için 1919’dan sonra bir kez daha, tarihsel bir gö-
rev ile karşı karşıyayız. Bu görev ‘müdafaa-i hukuku 
milliye’ görevidir. Bu görevi üstleniyor, ulusal hakla-
rımızı savunma mücadelesinden bir an bile geri dur-
mayacağımızı ilan ediyoruz.  

4- Her türlü kültürel ve toplumsal özelliklerimizin 
red ve inkarına karşı olduğumuz gibi, bu özellikle-
rimizi Türk Milleti’ni etnik – mezhebi topluluklara 
bölme aracı yapan her türlü kimlikçiliği ve siyasal-
laştırmayı reddediyoruz. Etnikçi ve ümmetçi kesim-
lerle bunları destekleyen dış dünya aktörlerine, Türk 
Milleti’nin varlığına ve haklarına saygı göstermele-
rini hatırlatıyor ve bu yöndeki Yeni Anayasa girişim-
lerinden vazgeçmelerini ihtar ediyoruz.

  5-Anayasa’dan Türk Vatandaşlığı statümüzü sil-
meye ve egemenliği Türk Milleti’nden almaya yel-
tenen Yeni Anayasa saldırısına karşı, varoluşumuzu 
savunma ve direnme esasının meşru olduğunu ilan 
ediyoruz.  

6- Siyasal ümmetçilik güdenlerin ortadan kaldır-
mak istedikleri milli devlet, bireysel ve sosyal özgür-
lüklerimizin güvencesi olan laikliğin koruyucu zırhı-
dır. Laikliği ortadan kaldırarak bireysel hak ve öz-
gürlüklerimizi cemaatlere devredecek, halkımızı 

mezheplerin, inanç gruplarının iktidar savaşlarına 
mahkum edecek bir Yeni Anayasa’ya karşı, yurttaş-
lık haklarımızı ve özgürlüğümüzü savunma ve diren-
me esasının meşru olduğunu bildiriyoruz.  

7- Cumhuriyetimizin kuruluş ve gelişmesinde temel 
olmuş hükmetme biçimi, kaynağını meclisten alan 
parlamenter hükümet sistemidir. Bunu ortadan kal-
dırmak, basit bir hükümet işleyişi değişikliği değil, 
egemenliğimizin kullanılış tarzını değiştirmek anla-
mı taşır. Egemenlik hakkımızı, hiçbir partizan hedefe 
ve hiçbir kişisel hevese kurban etmeyeceğimizi açık-
lıyoruz.  

8- Yeni Anayasa, etnik bölücülükle 2008 yılından 
bu yana yapılan hukuk dışı “müzakere”lerin nihai 
halkasıdır. Yeni Anayasa ısrarıyla bölücü çevrele-
rin taleplerini müzakereye açmak, bölücü teröre kar-
şı yürütülen savaşa ciddi zararlar vermektedir. Şim-
diye kadar yapılmış yasa dışı sözde “müzakere ve 
mutabakatlar”ın Yeni Anayasa hüllesiyle anayasal 
düzen haline getirilmesi, hiçbir koşulda kabul edile-
mez.  

9- Yeni Anayasacılığın ana damarı dışarıdadır. 
Yeni Anayasalar, dünyada ve bölgemizde yeniden bir 
paylaşım savaşı yürüten küresel emperyalizmin sal-
dırı aracıdır. Ülkemizde sözde çokkültürcülük, etnik-
çilik, mezhepçilik peşinde sürüklenenleri, çağımızın 
bu çıplak gerçeğini fark ederek, bu gayrımilli sal-
dırganlığa alet olmaktan vazgeçmeleri için uyarıyo-
ruz.

  10- Büyük Ortadoğu Projesi temelinde Kuzey Afri-
ka ülkelerinde, komşularımız Irak’ta, Suriye’de tanık 
olduğumuz gerçek, milli varoluşların ortadan kaldı-
rılmasından ve ülkelerin kabile - aşiretlere, etnisite 
- mezheplere ayrıştırılmasından, parçalanmasından 
ibarettir. Ulusal varoluşları ve hakları yok edilmeye 
çalışılan komşularımızın, tüm dünya uluslarının ve 
insanlığın kutlu geleceği için, küresel emperyalizmin 
tam karşısında olduğumuzu duyuruyoruz.  

11- Milli Anayasa Hareketi, karşı karşıya olduğu-
muz Atatürksüz, Türksüz, bölücü gayrımilli anayasa-
cılık saldırısına karşı, ulusal varlığımızı, milli birli-
ğimizi, vatanımızın bütünlüğünü ve bu değerlere iliş-
kin tüm haklarımızı savunma ve direnme kararlılığı-
nı ifade eder. Aynı iradeye sahip bütün siyasi parti-
leri, demokratik kitle örgütlerini, toplulukları ve kişi-
leri, hiçbir ayırım gözetmeksizin, bu iradeyi yükselt-
meye çağırır.
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21 Şubat 2016 Pazar günü saat 14.00 de Beşiktaş 
meydanında teröre lanet toplantısı yapılmıştır. TE-
SUD İstanbul Teşkilatının dışında pek çok subay ve 
sivil iştirak etmiştir.

TESUD İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI  

TESUD Eskişehir Şubesinin yeni seçilen başkan, 
yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyeleri; Muha-
rip Hava Kuvveti ve Hava Füze Savunma  Komutanı 
Hv.Korg. Sayın Mehmet Şanver’e nezaket ziyaretin-
de bulunmuşlardır.

TESUD ESKİŞEHİR ŞUBESİ

TESUD ŞUBE ETKİNLİKLERİ
TESUD Basın Yayın 
Başkanlığı

TESUD ADANA ŞUBESİ

6’ncı Zrhl. Mknz. P. Tümen K.  Tümgeneral Os-
man ERBAŞ 14.12.2015 günü saat 14.30 da derne-
ğimizi ziyaret etmiş, Dernek Başkanı Em. Alb.Daniş 
HOŞBAY’a  Tümen K.lığı Plaketini vererek Üyeleri-
mizle sohbet etmiştir.

TESUD ve ADD Adana Şubeleri birlikte 10 Kasım 
2015 tarihinde Adana Ziraat Mühendisleri Odasın-
da Atatürk’ü anma etkinliği düzenlemiştir.
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TESUD ERZURUM TEMSİLCİLİĞİ

05 Mart 2016 tarihinde Türkiye Gazeteciler Fede-
rasyonu kurucu üyesi, Doğan Haber Ajansı (DHA) 
Erzurum bölge temsilcisi ve Anadolu Basın Kulübü 
Onursal Başkanı Gazeteci Kadir SABUNCUOĞLU, 
TESUD Erzurum Temsilciliğini ziyaret etmiştir. 

Erzurum Barosunun en kıdemli avukatlarından Av. 
Sadrettin HAŞILOĞLU’nun da hazır bulunduğu zi-
yarette Em. Topçu Albay Sabri TOPDAĞI tarafından 
Gazeteci Kadir SABUNCUOĞLU’na ziyaret anısı 
olarak plaket takdim edilmiştir. 

TESUD Erzurum Temsilciliğince; 14 Ocak 2016 ta-
rihinde 55’inci Bakım Merkezi Komutanlığı’na ziya-
rette bulunulmuştur. 

TESUD Erzurum Temsilcisi Em.Topçu Albay Sabri 
TOPDAĞI ile Temsilci Yardımcısı Em.Tnk.Albay Ah-
met AVCI’nın katıldığı ziyarette 55’inci Bakım Mer-
kezi Komutanı Bakım Yarbay Kadir KÜPÇÜ’ye ziya-
ret anısı olarak TESUD madalyonu takdim edilmiştir.

Erzurum’da bulunan emekli subayların aylık ye-
mekli toplantısı, 11 Şubat 2016 tarihinde Tortum 
Bağbaşı Cağ Kebap Salonu’nda gerçekleştirilmiştir. 
Yemeğe davet edilen Erzurum Barosu Avukatlarından 
Av. Sadrettin HAŞILOĞLU ile Harp Malulü Gaziler 
Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Erzurum Şube Başka-
nı Recep AKGÜL de katılmıştır.
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 88 yıllık ömrü boyunca, adını tüm dünyanın ezber-
lediği, ‘Kıbrıs Türk’ünün, Türk Dünyasının Özgür-
lük Savaşçısı, Son Bozkurt’ Denktaş Kimdi? 

 İşte benim gözlemlerimle Son Bozkurt, Can Lide-
rim Denktaş:

 41 yıl önce Kıbrıs adasında;  Kıbrıs Türk Halkının 
Rumlar tarafından topyekûn imha edilmesini, ada-
nın Yunanistan’a bağlanmasını, Lozan’da kurulan 
Türk-Yunan dengesinin bozulmasını önlemek adına 
20 Temmuz 1974 tarihinde garantörlük hakkını kul-
lanarak adaya müdahale kararı alan T.C. Hükümeti-
nin, bu savaşa gönderdiği T.S.K. birlikleri içerisin-
de bölük komutanı olarak görev alan ben; rahmetli 
Denktaş’ı o yıldan beri ismen tanıyordum.

Sonrasında ise; o büyük devlet ve dava adamını, 
insan Denktaş’ı daha yakından tanımam, kendisinin 
Cumhurbaşkanlığı görevindeyken 1994 yılında bana 
ait savaş anılarımı toplatarak, Lefkoşa’da bastırdığı 
ve ‘’Özgürlük Nefesi’’ isminin verildiği kitabım ve-
silesiyle olmuştu…

 Onunla birlikte daha yakinen, aynı idealler doğrul-
tusunda çalışmamız,  kendisinin Cumhurbaşkanlığı 
görevini bırakmasıyla başlayacak; Kıbrıs Türk Kül-
tür Derneği İstanbul Şubesi çatısı altında 2003 yılın-
da yönetimde görev almamla birlikte daha da ilerle-
yecek, iki ‘ Kıbrıs Gazisi ’ olarak, bu yakınlığımız, o 
büyük devlet adamının son nefesine kadar artarak de-
vam edecekti.

Öylesine nazik, öylesine öğretici, öylesine bilgi do-
luydu ki. Onun yanında geçen zamana unutamayaca-
ğım anılar sığdırarak, böylesine tarihe mal olmuş bir 
devlet adamının çok yakınında bulunabildiğim için 
kendimi çok şanslı addediyorum

 Unutulmasın ki, Kıbrıs adası elimizden kayıp 
gitmemiş, hala üzerinde ay yıldızlı bayraklarımız 
şanla, şerefle dalgalanıyorsa; Kıbrıs Türk Halkı 
adada özgürce, bağımsız bir devlet yapısı içinde 
yaşayabiliyor ise; bu milli ve ulvi değerleri:  

Öncelikle bu uğurda hayatlarını seve, seve feda 
eden şehitlerimize, 50’li yıllardan son nefeslerine ka-

dar, Kıbrıs’taki tarihsel ve 
hukuki kazanımlarımız 
için yılmadan çalışan, ça-
balayan; tarihin hiçbir dö-
neminde Rum tarafına diz 
çökmeyen, daima Anava-
tanları Türkiye’ye, Türk 
Milletine güvenen Kıbrıs 
Davasının simge isimle-
ri; Dr. Fazıl Küçük, Rauf Raif Denktaş ve dava ar-
kadaşlarına, bu uzun süreçte Kıbrıs konusunu Türk 
Ulusunun vazgeçilmezi olarak gören, bu konuyu mil-
li menfaatlerimize uygun bir şekilde her platformda 
yılmadan savunan siyasetçilerimize ama hepsinden 
de önemlisi;  Yüce Türk Milletine, onun ayrılmaz 
parçası Kıbrıs Türk Halkına borçluyuz. 

 Sn. Denktaş’ın etrafında çok insan vardı. Kimi-
leri dava arkadaşları, kimileri onun adından istifade 
ile bir takım talep peşinde olan siyasetçiler, kimileri 
onun engin deneyiminden istifade etmek isteyenler, 
bilgilerini öğrenmek isteyenler; kimileri sanat çevre-
sinden, kimileri dış dünyadan, kimileri gazeteci ve 
yazar ama en çok da gençler… 

 Can liderim Denktaş ise; özellikle gençleri çevre-
sinde gördüğünde gözleri parlar, adeta onlarla genç-
leşirdi. Yanına gelen herkese istedikleri konuda yar-
dım etmeye çalışır, hiç kimseyi geri çevirmezdi. 
Çünkü O öncelikle mükemmel bir insan, sonrasında 
da kendini savunduğu davasına adamış büyük bir li-
derdi.

 Aynı zamanda çok iyi bir aile reisi, sevgi dolu bir 
eş, davası uğruna çocuklarına yeterince zaman ayıra-
madığının hüznünü, acısını kalbinde hisseden, taşı-
yan çok iyi bir baba, son derece tecrübeli bir hukuk-
çu, devlet tecrübesini, devletlerarası müzakerelerde 
edinmiş, çok iyi bir diplomat ve devlet adamı, şair 
ve yazar, fotoğraf sanatçısı, doğa ve doğa canlılarına 
karşı duyarlı,  inançlı ve vicdanlı; kısacası insan ola-
bilmenin tüm üstün niteliklerini kendisinde toplamış 
bir faniydi…

Cumhurbaşkanlığı görevini bırakıp da, aktif si-
yaset arenasından çekildikten sonra, herkes onun 

SON BOZKURT, 

 CAN LİDERİM DENKTAŞ…

Atilla ÇİLİNGİR*
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bir kenara çekilip, emeklilik dönemi yaşayacağı-
nı sanmıştı!

 Ama o sevdalısı olduğu bu topraklarda, Kıb-
rıs adasında bir devlet kurmuş, bu kuruluşun ya-
kın tarihini yazmış, halkının özgürce yaşam hak-
kı için inançla direnmiş, mücadele etmiş, bu uğur-
da ölmek pahasına yola çıkmış bir dava adamıydı. 

Ona göre yapılacak daha çok şey vardı.

 17 Nisan 2005 tarihinde Cumhurbaşkanlığı göre-
vini bıraktıktan sonra, kendisine refakat eden birkaç 
çalışma arkadaşıyla birlikte, Lefkoşa Köşklü Çiftlik-
teki çalışma ofisinde başlayacağı yeni çalışma süre-
cinde; bilge kişiliğinden taşan tarihsel doğruları; ön-
celikle kendi halkıyla, sonrasında ise; Türk Milletiy-
le paylaşmaya devam edecekti…

O süreçte Sn. Denktaş, belki de ilk kez bir Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümetiyle görüş ayrılığına düşmüş-
tü! 

 Bunun hüznünü, hayal kırıklığını hep yaşadı...

O ki, Anavatan Türkiyesiz hiçbir şeyin başarılama-
yacağını tarihin akışıyla gören,  yaşayan bu gerçeği 
çok iyi bilen, Kıbrıs konusunda ardında bıraktığı ya-
rım asrı aşkın aktif siyaset sürecini, Türkiye’deki hü-
kümetlerle uyum içinde geçiren bir liderdi.

Ama Sn. Denktaş; özellikle AB müzakere süreci-
nin başlamasıyla birlikte, ortaya çıkan ‘Annan Planı-
na’ karşı çıkmış. Bu süreçte K.K.T.C’de yaşananlar, 
Kıbrıs konusunda yıllardan beri vermiş olduğu müca-
delenin, savunduğu ilkelerin, kendi siyasi tercihleri-
nin, dönemin Türkiye Başbakanı Tayyip Erdoğan’ın 
siyasi görüşü ve tercihleriyle örtüşmediğini görmüş. 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetiyle uyumsuzluk ya-
şandığı görüntüsünü vermemek adına; gerek kendi-
sinden sonra Kıbrıs konusuna çözüm üretebilecek 
yeni siyasetçilerin önünü açmak için, gerekse Türki-
ye Cumhuriyeti hükümetinin bu müzakere sürecinde 
elini kolaylaştırmak için aktif siyaseti bırakma kara-
rı almıştı…

 Çünkü o canı kadar sevdiği Anavatanı söz konusu 
olduğunda, görevinden çekilmesini de bilen, yeni si-
yasetçilerin önünü de açabilen önemli bir devlet ada-
mıydı.

Yazımın bu bölümünde Sn. Denktaş’ın Cum-
hurbaşkanı olarak son kez katıldığı törende yaşa-
nanları anlatarak tarihe not düşmek isterim: 

 ‘’Tarih: 15 Kasım 2004, Denktaş’ın Cumhur-
başkanı olarak katıldığı 21’nci Kuruluş yıl dönü-
mü:

  O büyük lider; kendisinden sonra seçilen 2’nci 
K.K.T.C Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat’a 
görevini teslim etmeden önce, kurmuş oldu-
ğu K.K.T.C’nin 21’nci kuruluş yıl dönümünde 
Lefkoşa’daki tören alanında Tük Milletine, Kıb-
rıs Türk Halkına, Rum tarafına ve dünyaya Cum-
hurbaşkanı sıfatıyla son kez seslenecekti. O tö-
rende yapmış olduğu konuşmasında hem halkına 
veda etmiş, hem de çok önemli mesajlar vermişti.

Yıllar boyunca Mücahitleriyle birlikte omuz, 
omuza mücadele veren; ‘Saint- Hilarion’un’ zir-
vesinden, Anavatan Türkiye’ye, Toros’ların mor 
lacivert görüntülerine özlemle bakan o gözler:

“Cumhurbaşkanlığı görevim bitti ama daha henüz 
bu topraklara, ‘Bu Gazi Topraklar’ uğruna hayatları-
nı feda eden Şehitlerimize olan borcum bitmedi. ’’ ’’ 
Der gibi pırıl, pırıldı…

Cumhurbaşkanı olarak son kez selamladı, ge-
rektiğinde uğruna ölmek için ant içtiği,  ‘Mücade-
le ve Cumhurbaşkanlığı’ yemini ettiği Ay Yıldızlı 
Sancaklarını.

Törene katılan birlikleri son kez denetledi. 
Mehmetçiğin, Mücahit’in hançeresini yırtarca-
sına söylediği ‘Sağol’ sesini son kez işitti… . İşte 
Devlet, İşte Millet, tam karşısındaydı; onu bir kez 
daha şükranla selamlıyordu…

Törende yapmış olduğu konuşma; aslında hal-
kına, devletine veda ama tarih sayfalarına da dü-
şülen çok önemli bir not niteliğindeydi.

 Konuşmasını sonlandırırken: ‘Halkı ve doğup 
büyüdüğü topraklar için yaptığı her şeyi helal etti. 
Halkından da helallik istedi…’ Bu duygu yoğun-
luklu konuşmasıyla halkını Cumhurbaşkanı ola-
rak son kez selamladı, veda etti…

 Konuşmasını sonlandırıp, yerine oturduğunda; 
güneş gözlüğünün ardına sakladığı gözlerinden 
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akan iki damla yaşı kaç göz fark etmişti bilemem?

 Aktif siyaseti bıraktıktan hemen sonra, Lefkoşa 
Köşklü Çiftlikteki çalışma ofisinde Sn. Denktaş’ı zi-
yaret ettiğimde; bundan sonrası için nasıl bir yol izle-
yeceğini öğrenmek adına sorduğum sorulara, vermiş 
olduğu yanıtlarında:  

 ‘’Kıbrıs Milli Davasının’’ doğrularını, bu konuda 
milletçe elde etmiş olduğumuz hukuki kazanımları-
mızı, hem adada, hem de Türkiye’de millete anlatma-
ya devam edeceğini,  siyasilerin bu konuyla ilgili ata-
cakları her yanlış adıma karşı çıkacağını; bu yanlışla-
rın nedenlerini, Türk Milleti ve Kıbrıs Türk Halkıy-
la paylaşacağını söylemiş.  Özellikle çözüm için ko-
nuşulan ‘Birleşik Kıbrıs’ çatısı altında tek egemenlik, 
tek devlet, tek kimlik konusunun; adada ki, Türklerin 
sonu olacağının altını kalın harflerle çizmişti.

 Sn. Denktaş, bu söylediklerinin son nefesine ka-
dar arkasında durmuştur. Kıbrıs konusundaki engin 
devlet adamı tecrübelerini paylaşmak adına; AB sü-
recinde Annan planına karşı ve özellikle 2008 yılın-
dan itibaren taraflar arasında yeniden başlayan Kıbrıs 
Müzakerelerinde yapılan yanlışları, Türkiye’de Türk 
Milletine, adada kendi halkına anlatmak için her plat-
formu kullanmıştır. 

  Denktaş asla pes etmedi. Çünkü o bir dava adamı, 
aynı zamanda da bir direnişçiydi. O müreffeh gelece-
ği için yemin ettiği, bunun için yıllarca çalışıp, çaba-
ladığı vatan topraklarında tüm kurumlarıyla yaşayan 
devletinin kurucusuydu.

 Ama günü geldi!  Anavatanım dediği Türkiye’yi 
yönetenlerden: ‘Kıbrıs davası Denktaş’ın kendi 
davası değildir.’,‘Artık Kıbrıs konusunda tavizler 
vermenin zamanı gelmiştir.’ Cümlelerini duydu-
ğunda çok üzüldü…

 Hele, hele dönemin Başbakanı: ‘Git sen kendi 
ülkende konuş! Davanı git kendi halkına anlat!’ 
Söylemini işittiğinde; yüreği paramparça oldu 
ama yanıt dahi vermedi! Çünkü o, anavatanına ve 
yönetimine sonsuz bir sevgi ve saygıyla bağlıydı.

Annan planı döneminde Kıbrıs Türk Halkının 
zihnini bulandırmak adına verilen o parlak vaatle-
re, Kıbrıs Türk Halkına ‘evet’ demeleri için yapı-
lan onca baskıya rağmen, o hep direndi. Halkına ve 

Türkiye’ye yapılan yanlışları anlatmaya devam etti.

Annan planı döneminde ‘Kıbrıs’ı verelim kurtula-
lım.’ Diyenlere; o süreçte öylesine bir yanıt verdi ki! 
İşte aşağıdaki o yanıt, ömrünü bu davaya adayan bir 
lidere, yaşaması için yemin ettiği devletinin kurucu-
suna yakışır nitelikteydi:

 “Ada Yunan’ın olmayacak, bu şerefsizlikse al-
nıma yazın. Hakkımızı sonuna kadar savunaca-
ğız. Hakkını savunmayan insanlığından feragat 
etmiş sayılır. Eğer illa ver kurtul gitsin derlerse 
ben vermem. İstiyorsa Türkiye versin, ben ver-
mem…’’

Sn. Denktaş; bir önceki liderinden Dr. Fazıl Kü-
çük ’ten aldığı mücadele bayrağını dimdik tutan, son 
nefesine kadar da bu kararlılıkla hareket eden büyük 
bir lider, yılmayan bir direnişçi, milletine sevdalı bir 
dava adamı, Akdeniz’de kurulan son Türk devleti-
nin kurucu Cumhurbaşkanıydı. (BK: Elveda Kıbrıs 
Ama Bir Gün Mutlaka isimli kitabım)

Rahmetli Denktaş’la ilgili olarak, bugüne kadar 
çok şey söylendi, yazıldı, çizildi. Hakkında çok kitap 
yayınlandı. Yaptıklarıyla, yapamadıklarıyla yine pek 
çok kitaplar yazılacaktır. 

 İnancım odur ki;

“O Son Bozkurt, Can Liderim Denktaş’; ‘Kar-
kot Deresinin’ özgürce akan sularında, Saint Hila-
rion Kalesinin zirvesini selamlayan Toros Dağla-
rında, Beşparmak Dağlarına kazınan ‘Ay Yıldız-
lı Bayraklarımızda, Kıbrıs Türk Halkının, Türk 
Milletinin kalbinde yaşamaya, batmayan bir gü-
neş gibi Kıbrıs adasında parlamaya; o eşiz hita-
betiyle söylediği: “Benim iki bayrağım var/ İkisinin 
de bağrında namusumdur ayla, yıldız…’’ dizeleriy-
le, sonsuza kadar o semalarda duyulmaya devam 
edecektir. 

Ruhu şad olsun. Vatan ona minnettardır.

*Em. Yb.
Kıbrıs Gazisi
www.atillacilingir.com



SİGORTA GÜNDEMİ 
Dergimizin bu 

sayısında sizlere 
sigortalı yaşamı 
geniş bir perspek-
tifte ele alarak, 
sizlere tüm aile 
fertlerinize hitap 
edebileceğini dü-
şündüğüm ve ger-
çekten yaşamınız-
da ihtiyaç duyabi-
leceğiniz sigorta-
cılık ürün ve hiz-
metlerini anlata-
cağım. Burada al-
tını özellikle çiz-
mek istediğim hu-

sus “sigortanın ihtiyaç duyulduğunda alınamayacak 
tek şey” olduğudur. Bu nedenle öncelikle bir hasarla 
karşılaşmadan önce hayatımızda yer alan riskleri be-
lirlemeliyiz. Sonrasında ise bütçemiz ve öncelikleri-
miz çerçevesinde sigortalarımızı yaptırıp taşıdığımız 
riskleri en aza indirgemeliyiz. 

SİGORTALI YAŞAMDAKİ ÖNCELİKLERİMİZ 
NELER OLMALI 

KASKO ve TRAFİK SİGORTALARI: Birbirinin 
tamamlayıcısı olan bu iki poliçe, otomobil kullanı-
cıları için olmazsa olmaz sigortalardır. Özetle Tra-
fik sigortası üçüncü şahısların maddi ve bedeni za-
rarlarını (değer kaybı tazminatı dahil) öderken, kas-
ko sigortası kendi aracınızda meydana gelen hasarla-
rın yanında trafik sigortası teminatlarının yetmediği 
durumda üçüncü şahıslara verilen maddi ve bedeni 
zararları da (manevi tazminat dahil) karşılamaktadır.

Kasko Sigortanızı yaptırırken manevi tazminat, 
anahtarlı çalınma, hasarsızlık koruma teminatı, te-
rör muafiyeti gibi çok önemli ayrıntılara dikkat edi-
niz. Poliçelerinizi internet üzerinden değil, profesyo-
nel acenteniz aracılığıyla ve mutlaka yazılı teklif ala-
rak düzenletiniz.

KONUT SİGORTASI: Günümüz koşullarında 
mutlaka yaptırmanızı önerdiğimiz konut sigortala-
rı, tüm risklere karşı sağladığı teminatların yanında, 
elektrik ve su tesisat arızaları ile çilingir, cam kırıl-
ması vb. durumlarda 365 gün 24 saat esasına göre 
hizmet sunmaktadır. Ayrıca altın, mücevher, antika 
eşya, tablo, silah vb. değerli eşyalarınız da konut si-
gortası kapsamında teminat altına alınabilmektedir. 
Ve en güzeli tüm bunlar için aylık bütçenizden ayır-
manız gereken tutar, sigortalanacak değerlerinize ve 
yaşadığınız bölgeye göre aylık 20-40 TL arasında 
olacaktır.

BİREYSEL VEYA TAMAMLAYICI SAĞLIK Sİ-
GORTALARI

Tüm sigorta branşlarında olduğu gibi sigorta şir-
ketleri, sağlık sigortalarında da düzenlendiği tarihten 
önce başlamış ya da tedavi görülmüş hastalıkları ve 
bu hastalıklara ilişkin komplikasyonları teminat dı-
şında tutar. Bu önemli ayrıntıyı göz önünde bulundu-
rarak herhangi bir hastalık başlamadan önce sağlık 
sigortası yaptırmak en doğru olanıdır. Sağlıkta uygu-
lanan politikalar artık insanları adeta özel sağlık ku-
ruluşlarından hizmet almaya yönlendirmektedir. Bu 
nedenle özellikle genç kuşakların vakit geçirmeden 
sağlık sigortası yaptırması, ileriki yaşamlarını garan-
tiye almak için çok önemlidir. 

TEHLİKELİ HASTALIKLAR SİGORTASI (HA-
YATA DEVAM)

60 yaşına kadar başlayabileceğiniz ve 70 yaşına ka-
dar devam ettirebileceğiniz Aksigorta Hayata Devam 
Sigortası, tüm sektörde gerek yaş segmentinin yük-
sekliği, gerekse teminat limitleri açısından eşi ben-
zeri olmayan bir sigortadır. Kanser, Böbrek Yetmez-
liği, Organ Nakli (Kalp, Karaciğer, Akciğer, Pankre-
as), Körlük, Multipl Skleroz (MS), Parkinson, Alz-
heimer, Yanık (3. Derece), İşitme Kaybı olmak üze-
re 9 önemli hastalığa karşı tazminat esaslı bir temi-
nat sağlanmaktadır. Bu hastalıkların görülme sıklığı-
nın, 40 yaş üzeri olarak istatistiklere yansıdığını dü-
şündüğümüzde ne kadar önemli bir sigorta olduğu 
daha fazla anlaşılmaktadır. Aylık 17 TL (9 ay boyun-
ca) taksitle 30.000, 30 TL taksitle 50.000, 60 TL tak-
sitle 100.000 TL teminat alacaksınız. Sizce yukarıda 
sıraladığımız yaşamsal hastalıklara karşı, hiç kullan-
mamak dileğiyle bu kadarlık bir hovardalık yapma-
ya değmez mi? 

SİGORTACILIK ÜRÜN VE HİZMETLERİNDE 
BİZİ TERCİH EDİN

Çünkü; ihtiyaçlarınıza uygun poliçeyi doğru temi-
natla, en uygun fiyatı sunan sigorta şirketinden yap-
tırmanızı sağlayarak size gereksiz prim ödetmeyiz.

Çünkü; poliçe yapılmasından bitimine kadar 1 yıl 
süreyle ihtiyaç duyacağınız tüm hasar süreçlerinde 
bize 7 gün 24 saat ulaşabileceksiniz. Takdir edersiniz 
ki sigortacınıza en fazla ihtiyaç duyacağınız konu, 
hasar yaşandığında doğru ve güçlü destek alabilmek-
tir. Sizi tanıyan ve hassasiyetlerinize uygun hizmet 
verebilecek bir dost acente her zaman ihtiyacınızdır. 
Şayet çalıştığınız acente bu tanıma uyuyorsa gerçek-
ten onunla devam etmenizi öneriyorum.

Özetle; Sizlerden birileriyiz, daima sizlerleyiz… 
Aynı dilden konuşur, birbirimizi çok iyi anlarız… İh-
tiyaçlarımız benzer, önceliklerimiz yakındır… Bek-
lentilerimiz benzer ilkelerimiz aynıdır… Değer yar-
gılarımız benzer, değerlerimiz aynıdır… Sevgi ve 
saygılarımla sağlıklı günler dilerim.

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

1-İstanbul Kimya Mühendisleri Odasının düzenlediği ka-
rikatür yarışmasında yüzlerce karikatür arasından seçilen  
bir karikatürü Mansiyon Ödülüne layık görülmüştür.

2-Bursa Kalder tarafından düzenlenen yarışmada da bir 
karikatürü finale kalmaya hak kazanmıştır.

3-Tayad İstanbul sergisinde de iki karikatürüm sergilendi 
ve bır karikatürü katalogda yer aldı.

4-izmir ve Adana’da açılan Kadın Hakları Sergisinde de 
karikatüğrleri yer almıştır .

Kendisini TESUD Ailesi olarak kutluyoruz.

Mehmet Saim BİLGE*

* Em. P. Alb.
TESUD Çankaya Şb. Üyesi

KARİKATÜR
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SİBER SUÇLAR
(Cyber Crimes)

1. Siber Ortamda İşlenen Suçlar
Siber suçlar özellikle dijital ortamdaki değerle-

re yapılan saldırılardır ve genellikle bankalardaki fi-
nans kayıtları, hastane kayıtları, askeri bilgiler v.b. 
bu saldırılara maruz kalma potansiyeli taşımaktadır. 
Bilgisayar üzerinden daha ucuz ve kolay suç işleme 
olanağı ileride bu suç tipleri ile daha çok karşılaşa-
cağımız ve bildiğimiz klasik suç tiplerinin; hırsızlık, 
soygun, terörizm, sabotaj, kaçakçılık ve birçoğunun 
dijital ortamda yerini alacağı anlamına gelmektedir. 
Hatta ülkeler arasındaki sanayi, teknoloji ve strateji 
casusluğu dijital ortamda yapılmakta ve ülkeler bun-
dan dolayı büyük zararlara uğratılabilmektedir. 

Bununla birlikte banka hırsızları artık klasik yön-
temler yerine iletişim sistemlerini kullanarak banka-
lardaki hesap kayıtlarını rahatça değiştirilebilmekte-
dirler. Ayrıca İnternet üzerinde oluşturulan sistem-
ler ile kumar oynatılabilmekte, pornografik ve hat-
ta devlet aleyhine karşı yasadışı yayınlar yapılabil-
mektedir.  Bu suçlarda teknolojinin kullanılması ka-
çınılmazdır. 

Bir bilgisayar, internet uzayı, bir kredi kartı, elekt-
ronik bir cihaz veya cep telefonu ile de bu suçlar işle-
nebilmektedir. Bu yüzden bilgisayar suçlarının kap-
samı çok geniştir. Tanımlamalar da bu yüzden hep 
değişik olmuştur. En basit tabiriyle bilgisayar suçla-
rı olarak tanımlayabildiğimiz gibi; Siber Suçlar, Diji-
tal suçlar, İnternet Suçları, Bilişim Suçları, İleri Tek-
noloji Suçları tanımlamaları ile de karşılaşılmakta-
dır. Diğer ülkelerde yapılan tanımlarda ise; Compu-
ter Crimes, Cyber Crimes, IT Crimes(Information 
Technologies–Bilgi Teknolojileri), Crime of Net-
works gibi, aslında tüm bunlar ile bu suçların bir kıs-
mının tanımlanması yapılmaktadır. Ancak Türkçe-
ye Bilişim Teknolojileri Suçları olarak geçen IT Cri-
me (Information Technologies) bu suçların alanı açı-
sından tanım olarak daha iyi uymaktadır. Bu yüzden 
daha kısa ve yalın bir ifade ile “Bilişim Suçları” ola-
rak kullanılması daha uygun olacaktır. 

2. Bilişim Suçlarının Kapsamı 
Bilişim Suçları kapsamına giren suçların tanım-

lanması ve sınıflandırılmasının yapılması daha sonra 

yapılacak çalışmalara hazırlık 
teşkil edecek ve her bir suç tipi 
daha rahat anlaşılmış olacaktır. 
Burada suç tipleri arasındaki 
farkı oluşturan esas etken “su-
çun işlenmesindeki amaç” ol-
maktadır. Bu tür suçlar herhan-
gi bir yöntemle işleniyor olsa da, hangi amaca hizmet 
ettiğine bakmak lazımdır. Örneğin; bir bilgisayar sis-
temine girmek için birçok yöntem bulunabilir; bir vi-
rüs veya trojan kullanarak veya sistemin açık kapıla-
rı zorlanarak giriş yapılabilir. 

Ancak burada amacın “sisteme girme” eylemi ol-
duğuna dikkat etmek lazımdır. Burada kullanılan 
yöntemler ancak suçun ağırlaştırıcı sebeplerini oluş-
turabilir. Mesela bir sisteme girerken başka sistemle-
re de sızmış olması gibi. Bu suç tipleri; 

• Bilgisayar sistemlerine ve servislerine yetki-
siz olarak girme ve engelleme, 

• Bilgisayarlara fiziksel veya mantıksal yollar 
ile zarar verme, 

• Bilgisayar yoluyla dolandırıcılık, 
• Bilgisayar yoluyla sahtecilik, 
• Lisans haklarına aykırı olarak bir bilgisayar 

yazılımının izinsiz kullanımı, 
• İnternet üzerinden yasadışı yayın yapma şek-

lindedir. 
Teknolojinin ilerlemesi ile birilikte birçok yeni suç 

tipinin daha ortaya çıkması muhtemeldir. Bahsedilen 
suç tiplerine dikkat edildiğinde iki şekilde kategori-
ze edebiliriz. Bunlardan birincisi; geleneksel suçların 
bilgisayar yoluyla, işlenmesi diğeri ise yeni teknolo-
jiler ile birlikte ortaya çıkan suç tipleridir. Bu suçla-
rın mağdurlarını en aza indirmek için kanunlarımız-
da bu konuda yeterli düzeyde tanımlamaların yapıl-
ması gerekmektedir. Polis güçleri; kamu düzeni ve 
güvenliğinin sağlanmasının yanında, insanların te-
mel hak ve hürriyetlerinden en iyi içimde ve eksik-
siz yararlanmasını temin etmekte görevlidir. Ancak 
bu konuda görevleri kanunlarla sınırlandırılmış bu-
lunan emniyet güçlerinin daha verimli çalışabilme-

Dr. M. Yasin ASLAN*
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si için kanunlarda radikal değişimlerin yapılması ge-
rekmektedir. 

Bilişim Suçları, teknolojik gelişmelere açık ülke-
lerce öncelikli problem olarak kabul edilmiş ve bu 
alanda gerekli çalışmalar başlatılmıştır. Özellikle 
ABD ve Avrupa ülkelerinde bu alandaki hukuki ve 
idari yapılanmaların düzenlenmesi için birçok çalış-
malar yapılmaktadır. Bilişim Suçları olgusu tekno-
lojiyi kullanan ve kullanacak bütün ülkelerin ortak 
problemi haline gelmiştir. Bilişim teknolojilerinde-
ki gelişmeler bilgisayar ağları sayesinde milli sınır-
ları aşmış, bu nedenle ulusal düzenlemeler ve ulusal 
hukuklar bilişim suçları ile mücadelede yetersiz kal-
mıştır. Teknolojik gelişmeler ile giderek küreselleşen 
dünyamızda; tüm ülkelerin işbirliği ile bu tip suçlara 
karşı mücadele etme gereği ortaya çıkmıştır. Bu yüz-
den Bilişim Suçları konusunda İnterpol, Birleşmiş 
Milletler ve Avrupa Birliği gibi büyük organizasyon-
lar tarafından yapılan birçok çalışma bulunmaktadır. 
Ayrıca özellikle ABD ve bazı Avrupa ülkeleri ken-
di bünyelerinde hukuki düzenlerini ve polisiye yapı-
lanmalarında büyük ilerlemeler göstermiştir. Konu-
nun bir diğer yönünü ise siber terörizm oluşturmak-
tadır. Henüz tüm netliğiyle hissetmediğimiz bu kav-
ram üzerinde durulması gerekmektedir. 

Terörizme ilişkin suç unsuru taşıyan faaliyetler şu 
an için propaganda çerçeveli olarak yürütülüyor olsa 
da, sosyal hayatın tamamıyla sanal ortama geçtiği bir 
dönemde şiddet içerikli (patlayan bombalar, acil ser-
vis hizmetlerinin sekteye uğratılması, ekonomik za-
rarların verilmesi, insan öldürülmesi, baskı-cebir uy-
gulanması gibi) uygulamalar da görülebilecektir. 
Çünkü artık bilgisayarlar, terör örgütlerince strateji 
belirlerken, propaganda yaparken ve operasyonları 
destekleyen tüm alanlarda kullanılmaktadır. 

Teröristler siber terörizmle; kentin bütün trafik ışık-
larını durdurabilirler, telefonları felç edebilir, elektrik 
ve doğalgazı kapatabilirler. Bilgisayar sistemlerini 
karmakarışık hale getirebilirler, ulaşım ve su sistem-
lerini allak bullak edebilirler. Bankacılık ve finans 
sektörünü çökertebilir, acil yardım, polis, hastaneler 
ve itfaiyelerin çalışmasını engelleyebilirler. Hükümet 
kurumlarını alt üst edebilirler ve tüm sistem birden 
durur. Tehlike bu kadar ciddi boyutlardadır. 

3. Siber Suçlarla Mücadele Esasları 
Gerçek hayatta güncel olarak rastladığımız suç tip-

lerini artık dijital ortamda da sıkça görmekteyiz. Por-
nografik ve yasadışı yayınlar, kredi kartı dolandırıcı-
lığı, telif hakları ile korunan bilgisayar yazılımlarının 
kopyalanması v.b. suç tipleri İnternet ve özellikle bil-
gisayarlar üzerinde aktüel olarak işlenmektedir. Ay-
rıca yüksek teknoloji suçları bilinen suç tiplerinden 
farklılık arz etmektedir. 

Bu yüzden bu tip suçlara polisler ve suçun soruş-
turulması esnasında görevli olan herkes daha fark-
lı yaklaşmalıdır. Çünkü elektronik cihazlar, bilgisa-
yarlar ve diğer yüksek teknoloji ürünleri kullanılarak 
daha kolay ve ucuz suç işlenebilmektedir. Bu da; ile-
ride bu suçlar ile daha çok karşılaşacağımız anlamı-
na gelmektedir. Bu yüzden Türkiye’nin Siber Bilişim 
Suçları üzerine ciddi olarak eğilmesi gerekmektedir. 
Siber terörizm bağlamında ele alındığında, konunun 
önemi daha da artmaktadır. 
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Ülke olmadan devlet olmaz. “Toprak;  devletin 
vazgeçilmesi olanaksız temel unsuru, egemenlik ve 
bağımsızlığın simgesidir”.  

1071 Malazgirt meydan savaşında itibaren tarihi 
süreç içerisinde bu topraklar için çok büyük bedeller 
ödenmiştir ve halen de ödenmektedir. 

Dün Çanakkale’yi geçemeyenler ve Sevr’i gerçek-
leştiremeyenler emellerine ulaşabilmek için yeni me-
totlar, hileli ve örtülü yollar deneyebilirler bu hususa 
dikkat edilmeli ve uyanık olunmalıdır.

Yabancı uyruklu gerçek kişilere ve tüzel kişiliği 
olan Yabancı ticaret şirketlerine “mesken bina, tar-
la ve arazi “ satılmasının amacı ve gerekçesi nedir?

 Bu uygulamada : “Kamu yararı var mıdır”?
Konunun; ön yargıdan uzak, samimiyetle, saydam 

bir şekilde analiz edilerek, bütün yönleri ile kamuo-
yunun bilgisine sunulması, bu konudaki kuşkuların 
giderilmesi ilgililerin ve  aydınların görevi olduğu-
na inanmaktayım.

Osmanlıda Tüzel kişilere mülkiyet hakkı veril-
memiştir.  Gerçek  kişilere ise  08.06.1868 tarihli 
“ Tebaa-ı ecnebiye nin emlake mutasarrıf olmaları 
hakkındaki” kanunla verilmiştir. Bu kanun Osman-
lı devletinin ekonomik olarak sıkıntılar dönemin-
de, Avrupa ülkelerinden kredi alabilme için o döne-
min  şartları içerisinde yürürlüğe konulmuş ancak, 1. 
Dünya savaşına kadar devam etmiştir. (uygulandığı-
na ne kadar taşınmaz satıldığına dair bir kayıt bulu-
namamıştır) 

T.C.nin kuruluş belgesi olan 23 temmuz 1923 de 
imzalanan Lozan barış antlaşması ve antlaşmaya ek 
“Lozan ikamet ve selehiyeti adliye mukavelesinde” 
yabancıların ülkemizde gayrimenkul edinebilmele-
ri için “tam karşılıklılık” (tam mütekabiliyet)  ilkesi 
esas olarak kabul edilmiştir.

18.03.1924 tarih ve 442 sayılı kanunun 87. Madde-
si ile de yabancılara köylerde taşınmaz edinimi ya-
saklanmıştır.

Daha sonra yabancılara taşınmaz edinimi konu-
sunda cumhuriyet dönemindeki ilk yasal düzenleme 
22.12.1934 tarih ve 6422 sayılı kanun ile yapılmıştır. 
Bu kanunun 35. Maddesinde yabancıların gayrimen-
kul edinimlerinde “tam Karşılıklılık” ilkesi korun-
muştur. 36.maddesinde ise yabancıların gayrimen-
kul edinebilmesi için bazı sınırlamalar getirilmiştir. 
Örneğin köylerde gayrimenkul edinmeleri yasaklan-

mış” Köy dışı alanlarda 
30 hektar ile sınırlanmış 
ve miras yolu ile intika-
li de yasaklanmıştır. Mü-
teakiben yabancılara ta-
şınmaz satışına imkan ve-
ren pekçok yasa Anayasa 
Mahkemesi tarafından ip-
tal edilmiştir.

İptal kararlarının gerek-
çelerinde yüksek mahkemece özetle: 

Lozan barış antlaşmasına ek mukave-
ledeki “tam karşılıklılık” koşulunun ih-
lal edildiği, içinin boşaltıldığı yada gevşetildi-
ği,                                                                                                                                             

İktisadi maksatla ülke topraklarının yabancılara 
devrinin sakıncalı görüldüğü,                                          

Toprağın devletin vazgeçilmesi olanaksız egemen-
lik asli ve maddi unsurun, egemenliğin  ve bağımsız-
lığın simgesi olduğu, ülke devlet otoritesinin geçerli 
olduğu alanı temsil ettiği,   

Bakanlar Kuruluna sınırları belirlenmeyen yetki-
lerin verilmesini yasama yetkisinin devri   anlamı-
na geleceği bu durumun kuvvetler ayrılığı ilkesi ile 
bağdaşmadığı, 

Karşılıklılık şartıyla dahi yabancı tüzel kişilerin ta-
şınmaz edinimlerinin sakıncalı görüldüğü, 

Toprak bir kere elden çıktımı geri alınmasının ko-
lay olmadığı şeklindedir.

Bu konuda en son ve en kapsamlı düzenleme 
03.05.2012 tarih ve 6302 sayılı yasayla yapılmıştır 
ve halen yürürlükte bulunmaktadır. 

Bu yasaya göre: yabancı uyruklu gerçek kişilere 
ve yabancı devletlerin kendi mevzuatına göre kurul-
muş tüzel ticari şirketlere taşınmaz edinimdeki esas-
lar aşağıda belirtilmiştir.

Yabancı uyruklu gerçek kişilere taşınmaz edini-
minde ve kısmı ayni mal ediniminde “Karşılıklılık” 
ilkesine yer verilmemiştir. (kaldırılmıştır)                                                                                            

Kanuni sınırlamalara uyulması kaydıyla uluslara-
rası ikili ilişkiler yönünden ve ülke menfaatlerinin 
gerektirdiği hallerde Bakanlar Kurulu tarafından be-
lirlenen ülkelerin vatandaşı olan gerçek kişilere T.C. 
de taşınmaz mal ve sınırlı ayni mal edinebilecekleri 
hükmü getirilmiştir.   

YURDUMUZUN EN GÜZEL YERLERİ VE TARIM ALANLARI                                                                            

YABANCILARA SATILMAKTADIR NEDEN?

Rauf BEKİROĞLU*
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Buna göre:                                                                                                                                                            
İlçe bazında uygulama imar planı mevzi imar planı 

sınırları içerisinde kalan toplam alanın yüz ölçümü-
nün %10 unu aşmama şartı kaldırılarak yerine özel 
mülkiyete konu olan arazi yüz ölçümünün %10 ka-
dar yabancı uyruklu gerçek kişilere taşınmaz edin-
me hakkı ve kısmi ayni hak edinebilmesi sağlanmış-
tır. Alınacak taşınmaz mesken veya işyeri olarak kul-
lanma şartı kaldırılmıştır.

Ülke bazında30 hektara kadar, yabancı gerçek kişi-
lere( Bakanlar kurulunca 60 hektara çıkarılabilir) ta-
şınmaz mal edinimi ve sınırlı ayni hak edinimi hak-
kı verilmiştir.

Yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkeler-
de kendi kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sa-
hip ticaret şirketlere taşınmaz mal ve sınırlı ayni hak 
edinimlerini “ülke, kişi, coğrafi alan, bölge, süre, 
sayı, oran, nitelik yüz ölçüm, miktar belirleme, kıs-
mi ve tamamen durdurma veya yasaklama konuların-
da Bakanlar Kurulu’na yetki verilmiştir.

Mesken ve işyeri dışında da taşınmaz edinim hak-
kı getirilmiştir. Bu suretle tarımsal  alandaki araziler-
de yabancı uyruklu gerçek kişilere taşınmaz edinim 
hakkı tanınmıştır.

Kendi ülkelerinde kendi kanunlarına göre kurulan 
tüzel kişiliğe haiz ticaret şirketleri ancak özel kanun 
hükümleri ile taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinebi-
lirler. 

Yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkeler-
de kendi kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sa-
hip ticaret şirketlerine satın aldıkları “Üzerinde yapı 
bulunmayan taşınmazlar” için geliştirdikleri projeyi 
iki yıl içinde ilgili bakanlığa verecekleri hükme bağ-
lanmıştır. Proje onaylandıktan sonra tapunun beyan-
lar hanesine kaydedileceği, projenin süresi içerisinde 
bitirilip, bitirilemediğinin denetleneceği ve takip edi-
leceği, projenin gerçekleşmemesi durumunda azami 
iki yıl içerisinde tasfiye edileceği ve paraya çevrile-
rek bedelin hak sahibine ödeneceği kayda bağlanmış-
tır.Anayasa Mahkemesi bu yasayı iptal etmemiştir.

A.B ülkelerinde de bir kısım kısıtlamalar mevcut-
tur. Örneğin Danimarka, İrlanda ve Avusturya da; tü-
zel kişiler ve ticaret şirketlerinin taşınmaz mal edi-
niminde özel kurallar ve kısıtlamaların mevcut ol-
duğu, yeni üyelerden Estonya, Polonya, Slovakya, 
Malta ve Macaristan da kendilerine tanınan geçiş dö-
nemi boyunca benzer kısıtlayıcı kurallar mevcuttur. 
Fransa, Almanya ve Lüksemburg gibi ülkelerin dı-
şında kalan birçok ülkede sınırlamalar tarım alanla-

rında yoğunlaşmaktadır. Hatta tarım alanlarının ya-
bancıların taşınmaz edinimine acık tutulmaması ge-
nel bir ilke olarak benimsenmektedir. Henüz ülkemi-
zin A.B. ne girmeden yabancı uyruklulara taşınmaz 
edinmesine izin verilmesi büyük eşitsizlik, dengesiz-
lik ve karşılıksız tek taraflı bir ödün niteliğinde ül-
kemizin aleyhine sonuç verecek bir uygulama olarak 
değerlendirilmektedir.

ÜLKEMİZDE YABANCILARA NE KADAR 
TAŞINMAZ SATILMIŞTIR:

Cumhuriyetin kuruluşunda 2003 yılına kadar 80 
yıllık cumhuriyet tarihinde yabancılara satılan top-
rak miktarı toplam 11 milyon m2 dir. 2002 den 2011 
kadar 10 yıllık döneme bakıldığında yabancı gerçek 
kişilere 75.893.700 m2, Yabancı ortaklı ve yabancı 
sermayeli şirketlere 30.186.277 m2 olmak üzere top-
lam. 136.186.277 m2 olup bu miktar 80 yılda satıla-
nın 12 katıdır. 2011 yılından sonra TÜİK (Türkiye 
İstatistik Kurumu) bu bilgileri yayınlıyordu artık ya-
yınlamıyor 2015 sonu itibariyle mesken, işyeri, arsa 
bazında ne kadar yabancı uyruklu gerçek ve tüzel ki-
şilere satış yapıldığı bilgilerine ulaşılamıyor.  

( Yukarıdaki bilgiler Anayasa Mahkemesinin 10.17 
3013 kararına ait dava dilekçesinden alınmıştır)

2007-2013 Dönemi 9. Kalkınma planında 
(T.H.G.M.  verilerine göre): 15.05.2005 itibarı ile Ül-
kemizde 272.511.492 m2  büyüklüğündeki 49.567 ta-
şınmazın 52.818 kişiye satıldığı en fazla mülk edinen 
ülkelerin Suriye, Lübnan, İngiltere, A.B.D. mısır va-
tandaşları olduğu kayıtlıdır.

Ülke bazında: “Almanya, İngiltere, Rusya, Belçi-
ka, Hollanda, İsveç, Danimarka, Suriye, Mısır,   Sudi 
Arabistan, Küvet, A.B.D., İsrail, Mısır.” Uyruklu ya-
bancıların taşınmaz aldıkları anlaşılmaktadır.

Ülkemizde yoğun olarak taşınmaz satın alınan il-
ler ( bu illerin ilçeleri dahildir ayrıca belirtilme-
miştir)  şunlardır; İstanbul, Bursa, Antalya, Muğla, 
Konya, Trabzon, İzmir, Manisa, Şanlıurfa, Aydın, 
Denizli’dir.

2015 sunu itibarı ile gerçek durumun ilgili kurum-
larca kayıtlarındaki konuyla ilgili bilgilerin kamuo-
yunun bilgilerine sunulması ile mümkün olabilecek-
tir. Bu itibarla T.K.G.M İle TÜİK kayıtlarının ulaşı-
labilirliğinin önündeki engellerin kaldırılması gerek-
mektedir.

TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN ARSA 
ENVANTERİ NE KADARDIR:
Ülkemizin Gerçek alanı 814.578 km2 olup, iz dü-
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şümü ise 780.578 km2 dır. Bu alanın %98.7 kara,  
%1.3 su alanlarıdır. Ülke genellikle dağlık, taştık 
olup, orman fundalık, çorak alanlar çıkıldığında “her 
türlü tarıma elverişli alan miktarı %6.5 dur. Ancak 
tarım arazilerimiz erozyon  sebebiyle azalmaktadır.

Ülkemizde Rakamsal olarak yaklaşık  78 mil-
yon hektar arazinin, %27.3 kuru tarım,%5.6 sulu ta-
rım, %3.1 bağ bahçe ve  özel ürün, %27.6 cayır ve 
mera,%29.8 orman ve fundalıktır. Ekilebilir arazi 
miktarı yaklaşık 26.6 milyon hektardır.(bu bilgiler 9. 
Kalkınma planından alınmıştır.)

Görüleceği üzere toprak sabit kalmakta hatta eroz-
yonla azaldığı halde nüfusumuz artmaktadır. Bu ger-
çek durum karşısında Toprak ve su kaynaklarımızın 
korunması ve elden çıkarılmaması aklın ve bilimin 
gereği olarak yurtsever tüm vatandaşlarımızın önde 
gelen görevi ve sorumluluğudur.

6302 sayılı yasanın amacı olarak “kanuni sınırla-
malara uyulmak kaydıyla, uluslararası ilişkiler ve 
ülke menfaatlerinin gerektirdiği hallerden” bahsedil-
mekte ise de; soyut ifadeler ile tapu kanununda deği-
şiklikler sonucu yabancıların toprak edinmesinin ko-
laylaştırılmasın da kamu ve ülke yararının,  ne şekil-
de elde edileceği sorgulanmalıdır.

Mesken yahut işyeri ayrımı yapılmaksızın toprak 
edinilen İlçenin özel mülkiyete tabi toplam alanın 
%10 oranındaki taşınmazların yabancı gerçek yahut 
tüzel kişiliğe haiz ticari şirketlere satılması, ülke ge-
nelinde 30 hektara kadar (ki Bakanlar kurulu tarafın-
dan 60 hektara çıkarabileceği de dikkate alınarak) ta-
rım arazilerinin yabancı gerçek yahut tüzel kişiliğe 
haiz Yabancı ticaret şirketlerine satılması gelecek ne-
sillerimiz için risk arz edip etmediği sincelenmelidir.

Avrupa birliği ülkelerinde tarım alanlarının korun-
ması amacıyla yasaklamalar söz konusu iken ve he-
nüz Avrupa birliğine tam üye statüsü tanınmadan bu 
anda karşılıklılık ilkesini tek taraflı olarak kaldırıl-
ması önümüzdeki dönemde ülkemiz ve gelecek ne-
siller için risk arz edip etmediği araştırılmaktadır.

Taraf olduğumuz Avrupa insan hakları sözleşme-
sinin ek protokolü 17. Maddesi ile yabancı uyruk-
lu gerçek ve tüzel kişiliğe haiz ticari şirketlerin mül-
kiyet haklarına saygı duyulacağı hükmü söz konu-
su iken özellikle proje karşılığı taşınmaz satın alan 
yabancı şirketlerin projelerini hayata geçirememele-
ri halinde taşınmazın geri alınabilmesinin mümkün 
olup, olmadığı tartışılmalıdır.

Ülkemizde taşınmaz edinen gerçek kişiler ve tica-
ret şirketlerin ait olduğu ülkelerle siyası, diplomatik 

yahut askeri anlaşmazlıklar yaşanması halinde bu ta-
şınmazların ve mülkiyet hakkı kazanan yabancıların 
durumlarının de olacağı? Ulusal ve uluslararası gü-
venlik konularında ülkemize herhangi bir zafiyet ya-
ratıp, yaratmayacağı irdelenmelidir.

Belki iyi niyetle Avrupa birliği uyum süreci nede-
niyle yapılan bu değişikliklerin ortaya çıkarabilece-
ği en önemli sorunun ülkemizde satın alınan taşın-
mazların yabancı devletlerin stratejik planları doğ-
rultusunda bilinçli olarak ve devletlerin adına hareket 
eden yabancı gerçek yahut Tüzel kişiliğe haiz ticari 
şirketlerce alınıp, alınmadığı konusu mutlaka araştı-
rılıp, irdelenmelidir.

Her geçen gün artan nüfus yapımız ve ülkemize sı-
ğınan yabancı ülke vatandaşlarının durumu dikkate 
alınarak, ülkemizin topraklarının sadece % 6.5’nin 
tarım alanı olması ve bu topraklarında erozyon sebe-
biyle azalmakta olduğu gerçeği karşısında ülkemizin 
tarım topraklarının yabancılara satılması uzun vade-
de ülke menfaatlerine uygun olup, olmadığı nın araş-
tırılması önemli ve şarttır.

SONUÇ:                                                                                                                                                
   Jeopolitik önemi tartışmasız olan ülkemiz toprak-
larında asırlardır gözü olan yabancıların  Yurdumuzu 
parçalamak ve paylaşmak amacıyla “ ulusumuza” 
dayattığı Sevr Antlaşması  güçlü devlet geleneğimiz 
ve yüksek vatandaşlık bilinciyle   “Yüce Atatürk’ün 
önderliğinde çok büyük özverilerle ve büyük bedel-
ler ödenerek kazandığımız Kurtuluş Savaşı ile” or-
tadan kaldırılabilmiştir. Savaş alanında amacına ula-
şamayan yabancı devletlere yeniden imkan verme-
mek adına  topraklarımızın satışının ancak karşılık-
lılık koşulu ile imkanlı hale getirdiğimizi özellikle-
de tarım arazilerinin satışını yasakladığımız hatırdan 
çıkarılmamalıdır.

Global dünya koşullarına uygun hareket etmek 
amacıyla yapıldığına inanılan yasal değişikliklerin 
bizden sonraki nesillerimizin geleceği düşünülerek, 
ufukların ötesinde farklı amaçlar barındıranlar ola-
bileceği de dikkate alınarak karar merciinde olanlar 
tarafından  konunun yeniden ele alınması son dere-
ce önemlidir.

Unutulmamalıdır ki “Tarihten ders almayanları 
tarih affetmez” saygılarımla.

* Şair- Yazar
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ŞANLI, ŞEREFLİ ASKERİM  
Ey benim gözümün nuru!

Şanlı, şerefli askerim.

Türk milletinin gururu,

Şanlı, şerefli askerim.

Vatanına özden bağlı,

Vuruşurlar sollu sağlı.

Asil bir milletin oğlu,

Şanlı, şerefli askerim.

Başın eğmez, dimdik yürür,

Vazifeyi kutsal görür.

Vatanı için can verir,             

Şanlı, şerefli askerim.

                                 

KIŞLALAR
Kuş sesleri gelir etraftan.

Marşlar duyarsın uzaktan.

Tekmil sesleri gelir içtima alanlarından.

Motor sesleri duyarsın bir yandan.

Garajlarda Man’lar, Land’lar

Kapalı garajlarda tanklar,

Bir yanda zırhlı araçlar.

Nöbetçiler bekler yanı başında.

Numaralı, haki renkli tek tip binalar.

Koğuşlar,ranzalar,yataklar.

Yemekhaneler, çelik bardaklar ve tabaklar.

Çay ocakları,kantinler, iş ocakları.

Eğitim alanları, koşu parkurları

İtalyan çukuru, İrlanda masası ile Pentatlon sahaları,

Atış alanları,hedef tahtaları.

Sürülen şarjörler, atış komutları.

Kışlalar;

Yeşil kışlalar;

Orda olmuş olmak ne güzel...

Orda olmak ne güzel.

 Şener DANYILDIZ
Yapımcı-Yönetmen-Şair-Yazar
 senerdanyildiz@gmail.com

Yusuf YAPRAK
Em. Alb.
TESUD Çankaya Şb. Üyesi

ŞİİR
KÖŞESİ
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GÖKLERDEKİ İSTİKLÂL SAVAŞI

Birinci Dünya Savaşında ulusumuzu kahreden tes-
limiyetle; “Aziz Vatanın bütün kaleleri zaptedil-
miş, bütün tersanelerine girilmiş ve memleketin 
her köşesi bilfiil işgal edilmişti.” Fakat, savaşın en 
olumsuz koşullarında bile, görevlerini üstün başa-
rıyla yerine getirmiş olan Kahraman Havacılarımız, 
mağlubiyeti bir türlü içlerine sindiremiyordu. Hep-
si, bir an önce İstiklal Savaşına katılmak için çırpı-
nıyordu. İşgalci/emperyalist İtilaf devletleri İstanbul/
Yeşilköy’deki uçuş tesislerini denetim altına alınca, 
savaş artığı bazı uçaklar Kartal/Matepe’ye nakledil-
mişti. Ancak, Alman Teknisyenler 30 Ekim 1918’de 
imzalanan Mondros Mütarekesi (Ateşkes) gereğince 
ülkemizden ayrılmış bulunduğundan, gerekli bakım/
onarım malzemesi tedarik edilemiyordu. İlaveten, sa-
vaş sırasında oluşturulan Balon, Uçaksavar ve Mete-
oroloji birimleri de söndürülmüştü. Böylece,kırık/dö-
kük uçaklarla Maltepe,İzmir,Konya ve Erzincan’da 
birer Uçuş İstasyonu kurulmuştu. 

Vatanseverler, yurdumuzu düşman işgalinden kur-
tarmak için, milli mücadeleyi başlatırken; düşmana 
kayıtsız/koşulsuz teslim olmuş bulunan hain İstanbul 
Hükümeti, “Kuvayı İnzibatiye” (Hilafet Ordusu) ile, 
onları ezmeye çalışıyordu. Bunun için, işgalcilerden 
sağlanan teknik yardımla, Kartal/Maltepe Uçuş İstas-
yonundaki bazı uçaklar onarılmaya başlanmıştı. Ne 
var ki, başta Uçuş İstasyonunun Komutanı Yüzbaşı 
Fazıl Bey olmak üzere, bütün Pilotlar mili mücade-
leye katılmak için, fırsat kolluyordu. Bu amaçla dört 
uçak seçilerek, 7 Haziran 1920 günü harekete geçil-
di. Ancak, teknik sorunlar nedeniyle, uçaklardan ikisi 
havalanamayıp kırıma uğradı. Birinde yangın çıktığı 
için, terk edildi. Sadece Pilot Kazım Beyin kullandı-
ğı dördüncü uçak havalanarak, Anadolu’ya kaçırıla-
bildi. Diğerleri ise, karadan gizlice Anadolu’ya geçe-
rek, İstiklal Savaşı’na katıldılar. 

CEPHELERİMİZDEKİ SAVAŞ KARTALLARI
TBMM. Ordularının 1920 yılı sonlarında 

Ermenistan’a karşı ilk zaferi kazandığı Doğu Cephe-
sinde, ele geçirilen 13 uçaktan hiçbirisi faal değildi. 
Çetin kış koşullarında, bütün uçuş görevleri Güney-
den gönderilen 2 Av ve 1 Keşif Uçağı ile yerine ge-
tirildi.  29 Eylül’de Sarıkamış, 30 Ekim’de Kars, Er-
meni işgalinden kurtarıldı. 3 Aralık 1920 tarihinde, 
TBMM.Hükümetiyle Ermenistan arasında Gümrü 
Antlaşması imzalandıktan sonra, asıl gücümüzü do-
ğudan Batı Cephesine kaydırdık. Havacılarımız, Batı 
Cephesinde çok aktif görevler üstlendiler. En zor ko-

şullarda dahi, akıl almaz çare-
ler üreterek, Ordumuzun hare-
katını desteklediler. Örneğin, 
uçakların kanadına sürülme-
si gereken EMAYİT maddesi 
yurtdışından temin edilemiyor-
du. Bu eksikliği gidermek için; 
kanatlara patates püresi-yumurta akı gibi maddeler 
sürerek, uçuş görevlerine çıktılar. Maalesef, yağmur-
lu havalarda bu maddeler aktığı için, bazı uçakları-
mız düşmüş ve Şehitler vermişizdir. 

26 Ağustos 1922 günü başlatılan Büyük Taarruzun 
hazırlık aşamasında; Konya’daki Uçuş İstasyonun-
da genel hava desteği için, 5 adet Silahlı Keşif Uça-
ğı ile İtalyanlardan satın alınan 17 Av Uçağı vardı. 
Buna ilaveten; Yüzbaşı Fazıl Bey’in komutasındaki 
Batı Cephesi Uçak Bölüğünde 2 Keşif, 4 Silahlı Ke-
şif, 1 Av, 1 Bombardıman Uçağı olmak üzere, top-
lam 8 Uçak vardı. Adana Fransız işgalinden kurtarıl-
mış olduğundan, uçuş eğitimleri oradaki Uçuş İstas-
yonunda 2 Uçakla yürütülmekteydi. Böylece, Yunan 
Ordusunun 100 kadar uçağına karşılık, toplam 30 ci-
varında uçağa sahip bulunan Kahraman Havacıları-
mız ölümle dans ederek, kendilerine verilen bütün 
görevleri üstün başarıyla yerine getirmişlerdir. 

EFSANE PİLOT, ŞEHİT FAZIL BEY
Fazıl Bey 1889 İşkodra doğumludur. Eğitim/öğ-

retim sürecini başarıyla tamamlayarak,1910 yılın-
da Harp Okulundan Teğmen rütbesiyle mezun oldu. 
İki yıl sonra havacılığı seçerek, Uçuş Eğitimi için 
İngiltere’ye gönderildi. Ancak, Balkan Savaşı patlak 
verdiği için, eğitimini yarıda bırakarak yurda döndü 
ve Edirne’deki Uçuş Müfrezesinde görevlendirildi.. 
Balkan Savaşı sonrasında, Yeşilköy’deki Uçuş Oku-
lunun Başöğretmenliğine atanan Fazıl Bey bu görev-
de iken, Türk Hava Kuvvetlerinin ilk akrobasi uçu-
şunu gerçekleştirmiştir. 1914-1918 yılları arasındaki 
Birinci Dünya Savaşında, Filistin ve Irak Cephelerin-
de büyük yararlılıklar gösteren Pilot Fazıl Bey, Tem-
muz 1918’de yeniden Yeşilköy’e atanmıştır. Savaşın 
son günlerinde, İstanbul semalarında görülen beş İn-
giliz Uçağıyla havada tek başına savaşarak, yaran-
masına rağmen, onları geri püskürtmüştür. 

İngiliz ve Fransız’lar Yeşilköy’deki uçuş tesis-
lerimizi işgal edince, Yüzbaşı Fazıl Bey Kartal/
Maltepe’deki Uçuş İstasyonunun Komutanlığına 
atanmıştır. 7 Haziran 1920 günü düzenlenen uçak ka-

Ş.Osman ARAS*
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çırma girişimi başarılı olamayınca, karadan gizlice 
Anadolu’ya geçerek, Uşak’ta konuşlu bulunan “Kar-
tal Uçuş Müfrezesi’nin” komutanlığını üstlenmiştir. 
Daha sonra 2’nci Uçak Bölüğünün Komutanlığına 
atanan Fazıl Bey, emrindeki havacılarla birlikte, İnö-
nü Muharebelerinde ve  ardından Sakarya Meydan 
Savaşında başarıdan başarıya koşmuştur. 26 Ağustos 
1922 sabahı başlatılan

Büyük Taarruzda, Batı Cephesi Uçak Bölüğüne ko-
muta eden Fazıl Bey, üstün cesareti ve kahramanlığı 
ile bütün Pilotlarımıza örnek olarak İstiklal Madal-
yası kazanmıştır. 30 Ağustos günü kazanılan Büyük 
Zafer’den sonra rütbesi Binbaşılığa yükseltilmiş ve  
İzmir’deki Hava Birliklerimizin Komutanı olmuştur. 

Komutanlık göreviyle birlikte, (eski adı Seydiköy 
olan)Gaziemir’deki Uçuş Okulunun Başöğretmen-
liğini de üstlenen Binbaşı Fazıl Bey, 27 Ocak 1923 
günü uçuş eğitimi verdiği sırada, öğrencisiyle birlikte 
düşerek Şehit olmuş ve İzmir’deki Hava Şehitliğine 
defnedilmiştir. Başkomutan Mareşal Gazi M. Kemal 
Paşa, Kahraman Pilotumuzun şehadetinden çok et-
kilenmiş; hatırasının yaşatılması için 27 Ocak günü-
nün “Hava Şehitlerini Anma Günü” olmasını emret-
miştir. Bu uygulama 1935 yılına kadar sürdürülmüş 
ise de; Ocak ayındaki çetin hava şartları göz önünde 
tutularak, Hava Şehitlerini Anma Günü 15 Mayıs’a 
alınmıştır. Halen, Kara-Hava-Deniz-Jandarma…
bütün Şehitlerimiz “18 Mart Çanakkale Zaferinde” 
anılmaktadır. Dünya tarihini etkileyen  muhteşem bir 
zaferin kutlanması ve de Aziz Şehitlerimizin anıl-
ması tek bir güne sığdırılamaz… Şehitlerimizin 15 
Mayıs’ta başlatılacak “Şehitler Haftası” etkinlikle-
riyle anılmasını öneriyoruz.

ÖZGÜRLÜK AŞIĞI VECİHİ HÜRKUŞ
Vecihi Bey 1896 yılında İstanbul’da doğdu. Bi-

rinci Dünya Savaşına gönüllü olarak katıldı ve ya-
ralandı. Tedavisinin ardından, Yeşilköy’deki Okulda 
uçuş eğitimi görerek, rütbesiz pilot oldu. Bu statüy-
le görevlendirildiği Kafkas Cephesinde bir Rus uça-
ğını düşürerek, “Savaşta düşman uçağını düşüren ilk 
Türk Pilotu” unvanını kazandı. Bundan sonra Rus-
lara esir düşen Vecihi Bey, esir kampından kaçma-
yı başararak yurda döndü ve Yeşilköy’deki Uçak Bö-
lüğünde görev aldı. Burada geliştirdiği “Av Uçağı” 
projesi, Mondros Mütarekesi imzalandığı için sonuç-
landırılamamıştır. Bunun üzerine, bütün uçuş perso-
neli Yüzbaşı Fazıl Bey’in komutasında olarak Kartal/
Maltepe’deki Uçuş İstasyonuna intikal etmiş; sonra 
da, gizlice Anadolu’ya geçerek İstiklal Savaşına ka-
tılmışlardır. 

Vecihi Bey, rütbesiz/sivil Pilot olarak, İstiklal Sa-

vaşında kendisine verilen bütün görevleri üstün ba-
şarıyla yerine getirmiş ve bir de Yunan uçağı dü-
şürmüştür. Savaştaki üstün cesareti ve kahramanlı-
ğı ile, TBMM’den takdirnameler ve İstiklal Madal-
yası kazanmıştır. İzmir’in Yunan işgalinden kurtu-
luşunda uçağı ile Gaziemir’e inerek uçuş tesisleri-
ne el koymuş ve sonra da, burada faaliyete geçiri-
len Uçuş Okulunda öğretmenliğe başlamıştır. Bu gö-
revde iken, Yunan’dan ele geçirilen bir uçağın mo-
toruyla, ilk uçağımızı gerçekleştirmiştir. Ancak, bu 
uçakla izinsiz uçtuğu öne sürülerek cezalandırılınca, 
Uçuş Okulundan ayrılarak Türk Tayyare Cemiyetine 
(THK) katılmıştır. 

Uçak yapımı konusundaki tutkusu her geçen gün 
artan Pilot Vecihi Bey, THK Heyetiyle gittiği Avrupa 
Gezisi sırasında, Almanya’daki Junkers Uçak Fabri-
kasında incelemeler yaparak, bilgi ve görgüsünü ar-
tırmıştır. Bu geziden sonra THK’dan ayrılarak, Milli 
Savunma Bakanlığının Kayseri’de kurduğu  Tayya-
re ve Motor A.Ş. (TOMTAŞ) Uçak Fabrikasında gö-
rev almıştır. Burada da beklentilerine kavuşamayan 
Kahramanımız, 1928 yılında yeniden THK’na dön-
müş ve 1937 yılında Uçak Mühendisliği eğitimi için 
Almanya’ya gönderilmiştir. Eğitimi tamamlayarak 
1939 yılında yurda döndüğünde, uçak yapımı giri-
şimleri THK Yönetiminden yeterli destek görmeyin-
ce, Ankara’daki görevinden istifa ederek İstanbul’a 
taşınmıştır. Vecihi Bey bundan sonra, “özgün/milli 
uçak yapımı” konusunda karşılaştığı sayısız engeller 
ve zorluklarla boğuşmaya başlamıştır. 

Merhum Vecihi HÜRKUŞ, 1952 yılına kadar,  
uçakla ilaçlama ve reklam işleri yapmıştır. Ancak, 
Türk Hava Yollarının kullanım dışında bıraktığı 12 
adet uçağı banka kredisiyle alması, O’nu mahvetmiş-
tir. Maalesef kaza-kırım, yangın gibi sebeplerle 11 
adet uçağını kaybetmiştir. Geride kalan tek uçağıy-
la, MTA için Güneydoğu’da maden arama çalışma-
larına katılmışsa da, iflastan kurtulamamıştır… Maa-
lesef, vicdansız alacaklılar “Vatana Hizmet” tertibin-
den kendisine bağlanan Gazi aylığına kadar, nesi var 
nesi yoksa, haczettirmişlerdir. Ömrünün kalan yılla-
rında  çok ağır  bunalımlar  geçiren Gazi Pilot Veci-
hi HÜRKUŞ, 1969 yılında Ankara’daki GATA Has-
tanesinde vefat etmiştir. O’nu rahmetle ve hürmetle 
anıyoruz.Türk Uçak Sanayi A.Ş. (TUSAŞ) tarafın-
dan üretilerek 2013 yılında hizmete giren ilk özgün 
eğitim uçağımıza “Hürkuş” adının verilmesi, yerinde 
ve çok anlamlı bir davranış olmuştur.   

* Em. Kur. Alb.
Tarihçi/Yazar
TESUD Konak Şube Üyesi



Birlik, Sayı : 211 • Ocak-Şubat-Mart 201640

Herkesin önünde açıkça olup bitenler, sadece ve 

çoğu kez  derinde  yatan bir sırrı örttüğü bilinen 

bir stratejidir. Bu çalışmada vatanımızda son gün-

lerde ivmelenerek artan terör faaliyetlerinin de-

rinliklerindeki sırların neler olduğu sorgulanmış-

tır.

Her gün iç çekişmelerle şehit kanları dökerek al 

bayrağımızı  dalgalandırmaya devam etmek duru-

munda kaldığımız vatanımızın Doğu ve Güneydo-

ğu Anadolu Bölgesi’ndeki bölücü terör son günler-

de  yoğunluk kazanarak, devletimizin ve aziz milleti-

mizin  bölünmez bütünlüğünü ciddî bir şekilde tehdit 

eder konuma gelmiştir. 

Türk devletlerini parçalamak sanıldığı kadar güç 

olmamaktadır. Bizim gibi, tarihte 17 devlet kurmuş 

başka bir millete   rastlamak mümkün değildir. Dev-

letlerimizin yıkılmasının asıl sebebi araştırıldığında 

ise karşımıza savaşlar değil kardeş kavgaları ve iç 

mücadeleler çıkmaktadır.

Sarıkamış’ta,  Çanakkale’de, Sakarya’da, 

Dumlupınar’da, bizler için kol kola vererek, kanla-

rını akıtarak şehit olmuş atalarımızın mezarlarını zi-

yaret ederken mezar taşlarından anlayabildiğimiz 

Türk’ü, Kürt’ü, Çerkez’i, Yörük’ü, Laz’ı, Alevi’si, 

Sunni’si, Hanefi’si, Türkmen’i, Tatar’ı…..ile geç-

mişteki atalarımızın ruhlarının   bizlere şu anda yeni-

den, Orta Asya’daki atalarımızın da zamanında bizim  

geçmiş atalarımıza söylediği gibi ;

 “Ey Türk budun! (milleti), aklını başına topla, düş-

manlarına kanma, birlik ve beraberlikten ayrılma, 

devletine sahip ol, sonra ölürsün ve bir daha dirile-

mezsin.”  ‘’Türk milleti  artık titreyip kendinize gel-

me zamanı hala gelmedi mi?’’ Sorusunu  göz yaşları 

içinde bizlere tekrar ilettiklerini duyar gibi oluyoruz. 

Derin düşüncelerle atalarımıza cevaplar bulmaya 

çalışırken gözümüzün önünde bir anda büyük ata-

mız Atatürk belirmeye başlıyor ve  büyük atamızın ,  

‘’Türk Milleti zekidir’’ ,’’Silahıyla olduğu gibi aklıy-

la da mücadele etmek zorunda olan milletimizin bi-

rincisinde gösterdiği kudreti ikincisinde de göstere-

ceğine  asla şüphem yoktur.’’sözleri beynimizde ışık-

lar saçmaya ve bir çok yeni sorular oluşmasına se-

bep oluyor.

Niçin bir Amerika, Rusya, Almanya, İngiltere, 

Fransa ve İsrail  bizim gibi iç çekişmelerle evlatları-

nı şehit vermiyor.? Onların tarihleri niçin iç çekişme-

ler ve bu çekişmelerde verilen şehit kanları ile yazıl-

mıyor ?????   

  Niçin yakın Türk tarihi hep iç çekişmeler ve bu 

çekişmelerde verilen kardeş şehit haberleri ile yazılı-

yor???. Niçin?? Niçin??Niçin??????

  Herkesin önünde açıkça olup bitenler, sadece ve 

çoğu kez derinde  yatan bir sırrı örttüğü bilinen bir 

stratejidir. 

  Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Ensti-

tüsünün  2011 yılı dünya silah ticareti tablosuna göre; 

son 200 yıllık dünya tarihi içinde dünyaya silah satan 

ülke isimleri içinde ABD,  Rusya, Almanya ,Fransa 

ve İngiltere ilk beş içinde yer alıyor. 

13 Şubat 2016 tarihinde Türkiye’de  basına yan-

sıyan bir haberde bölücü terör ögütü PKK’ya Çin, 

Rusya ve eski Doğu bloğu ülkelerinden hafif si-

lahlar, Amerika ve Almanya’dan ağır silahlar, mü-

himmatlar, Portekiz’den patayıcı maddeler, İran ve 

Ermenistan’dan füzeler, İtalya’dan mayınların veril-

diği bildiriliyor.    

Bugün tarih ilminin bizleri aydınlatabildiği büyük 

devletlerin   I.Dünya Savaşı sonrası Osmanlı Devleti  

toprak paylaşımı konusunda kendi aralarında anlaş-

TERÖR ve DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ
Mehmet Tuğtigin ŞEN *



41     Birlik, Sayı : 211 • Ocak-Şubat-Mart 2016

mazlık çıkmasını önlemek için yaptığı gizli anlaşma-

lardan olan İstanbul(1915), Londra(1915), Syces-

Picot (1916), St.De Maurienne (1917) anlaşmaları-

na benzer bugün hangi gizli anlaşmalar acaba kulla-

nılıyor?  

Vatanımızın Doğu ve Güneydoğu Anadolu 

Bölgesi’ndeki bölücü terör örgütünce ve onları ön-

lemek için güvenlik güçlerince kullanılan silahlar ve 

de  bugün sınır komşularımızın yer aldığı ortadoğu-

daki iç savaşlarda kullanılan silahlar acaba kimle-

rin???? 

On yıl önce yapılabilen hesaplamalara göre vata-

nımızın doğu ve güneydoğusundaki bölücü terörde 

yaklaşık 40 bin kişi hayatını kaybetmiş, İyimser de-

ğerlendirmelere göre 300 milyar doları aşkın para-

mız  doğrudan  bu mücadelede harcanmış, dolaylı ka-

yıplarla bunun 1 trilyon dolar olduğu hesaplanıyor. 

Ekonomistlerin yaptığı çalışmalara göre sadece 300 

milyar dolar parayla en az 2 milyon kişiye istihdam 

imkânı yaratılabilirdi. 300 milyar dolara; 7 tane GAP, 

30 bin kilometre otoban, 5 milyon derslikli okul, 350 

Boğaziçi Köprüsü, 75 Atatürk Barajı yapılabiliyor. 

Bu rakam aynı zamanda Türkiye’nin hastane ve sağ-

lık ocaklarıyla birlikte 83 yıllık sağlık gideri. 

Teröre harcanan bu para; insanımıza, ekonomiye, 

verimli kaynaklara yatırılabilse devletimizin ve mil-

letimizin şu andaki durumu ne olur?.  Bizler neyi pay-

laşamıyoruz.? Acaba bizler neyin ve kimlerin müca-

delesini yapıyoruz? .

 Vatanımızın doğu ve güneydoğusundaki bölücü te-

rör Büyük Orta Doğu Projesi ve Şark Meselesi faali-

yetlerinin hangi aşamasını oluşturuyor?

Amerika Birleşik Devletleri ılımlı İslam devleti  

stratejisi ile Avrupa Birliğinin imtiyazlı ortaklık mo-

deli tam bir uyum içinde, bunun sebebi ne?

Büyük Ortadoğu  Planının   yeni ayağında aziz va-

tanımız Türkiye ve Türk Milleti mi bulunuyor? Ku-

zey Irak’ta temelleri atılarak, Suriye, İran ve aziz va-

tanımıza sınırları genişletilmek istenen maske dev-

let projede ne amaçlanıyor ve kimler bu projede kul-

lanılıyor?

Aziz Milletimiz, artık on yedinci Türk devleti ka-

bul edilen Türkiye Cumhuriyeti’nin şu anda çektiği 

sıkıntıları, atlattığı tehlikeleri, yaptığı hataları ve bu 

hatalar sonucu milletimizin verdiği büyük kayıpları 

önümüze koyarak bilimsel değerlendirmeli ve ders 

almak zorundayız. Yoksa arkamızda çocuklarımı-

za ve torunlarımıza atalarımızın bizlere bıraktığı bu 

cennet vatanı değil ileride tarih kitaplarında bizlerin 

şu andaki cehaletimizi ve gafletimizi yazan acı tarihi 

satırları  bırakabiliriz.

Haydi  büyük  atamız  Atatürk başta olmak üzere 

bütün atalarımızı  artık dinleyelim. Artık hep beraber 

‘’tek yürek ve tek bilek’’ olalım. 

Haydi büyük atamızın Kurtuluş Savaşında  mille-

timizin bütün kardeşlerini  arkasına alıp karşısındaki 

bütün güçleri  mertçe yendiği gibi  bizlerde hep be-

raber bugün karşımızdaki bütün  namert ve özellikle  

kendilerini bizden zeki sanan sinsi güçlere karşı ak-

lımızla ve yüreğimizle tekrar karşı koyabilir ve onla-

rı  tekrar yenebiliriz. 

Haydi hep beraber yeniden Mehmetçik olalım.

Haydi bu cennet vatanın nimetlerinden ve tarihi 

kardeşliğimizin huzurundan artık ortak aklımızla ve 

gücümüzle beraber faydalanalım.

Haydi Türkiye...

*Em. Top.Kd.Alb.
Araştırmacı  
sentugtigin@gmail.com
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Sovyet Rusya’nın Siyasi Emelleri:                                

1 nci Petro (1672-1675)’nun vasiyetnamesi ile 
Rusya’nın BALKANLAR ve Kafkasya jeopolitik 
bölgeleri üzerindeki siyasi emelleri su yüzüne çık-
mıştır ve bütün Rus Çarları tarafından ısrarla takip 
edilmiştir.

Vasiyetnamede Osmanlı İmparatorluğu topraklan 
ile ilgili maddeleri;  

1. Rusya tüm elverişli koşullar  yaratılarak  kuze-
ye doğru  yönelmeli, Baltık   kıyılarına yayılmalıdır. 
Aynı taktikle güneye ve Karadeniz kıyılarına yayıl-
malıdır.

2. Türkleri Avrupa’dan atmak için Rus ordusu süre-
siz silah altında bulundurulmalı;, Karadeniz kıyısın-
da tersaneler kurulmalı, Avusturya’nın desteğinden 
de istifade edilerek İstanbul alınmalıdır.

3. İngiltere ile sıkı dostluk ve İşbirliği antlaşmala-
rı yapılmalı, ticarî ilişkiler geliştirilerek yürütülme-
lidir. Gerekirse İngiltere’ye Rusya içinde tek yan-
lı yeni haklar da tanınmalıdır. Bu tutum İngiliz tüc-
car ve gemicileri ile Rus çevreleri arasında sessizce 
gelişen dostluğa sebep olacak ve Rusya’nın donan-
masının düzelmesi, geliştirilip güçlenmesini sağlaya-
caktır. O zaman Baltık’ta ve Karadeniz’de egemen-
lik kurmaya çalışacaktır. Bu nokta, ulusal planın ba-
şarıya ulaşması için en önemli olan sorunun can da-
marıdır.

4. Ben I nci Petro, benden sonra gelecek çarlara şu 
gerçeği çok iyi ve tam olarak görmelerini bildiririm.

Hindistan ticareti dünya ticaretidir. Bu ticareti tek 
basma elinde tutan devlet Avrupa’nın  gerçek ege-
men devletidir. Bu nedenle İran’la savaşmak için hiç-
bir fırsatı kaçırmamalı, çöküşünü çabuklaştırmalıdır.

Iran körfezine kadar sızarak, Suriye yolu ile eski 
doğu ticareti kurulmalıdır.

5. Gerek zorla, gerek hile ile her ne şekilde olur-
sa olsun Avrupa’da çıkacak tüm savaşlara, özellik-
le Almanya ile olan savaşlara katılmalı, Avusturya ile 
her zaman dostluk içinde birlik kurmaya çalışmalı ve 
Avusturya’nın üstünlük duygulan okşanmalıdır. En 
küçük eğilimlerden yararlanarak, Avusturya yıpratıcı 
savaşlara itilmeli, çoğu kez ona yardımcı görünmeli 
ve gizlice, tüm Avrupa devletlerini Almanya’ya karşı 
kışkırtarak bu ülkeye düşmanlar sokulmalıdır.

6. Macaristan’a, Türkiye’ye ve Polonya’nın güne-
yine yayılmış bulunan ve dinsel bakımdan da birlik 
göstermeyenler ile mezheplere bölünmüş olanlar ve 
Yunanlar üzerinde dinin üstün gücünden yararlana-
rak bütün aldatıcı taktiklerle onları kendimize bağla-
malıyız. Yunanlıların koruyucusu olarak tanınmalı ve 
ruhani üstünlük sağlamalıyız.

Bu görünüş ve taktikle; Türkiye, egemenliğimiz al-
tına alınacak, ne kendi güçleriyle, ne de politik iliş-
ki bağlarıyla tutunamıyarak boyunduruğumuz altına 
girecektir.

Harekat alanı; Kafkasya, Doğu Anadolu  :

Bölge : Kuzeyden Karadeniz, Kuzey doğudan Gür-
cistan, Azerbaycan ve Ermenistan, doğudan İran’ın 
Azeri kısmı, güneyden Van Gölü, Diyarbakır bura-
dan batıya doğru uzanan sıradağlar, batıdan Adana 
(Klikya), Elazığ, Erzincan ve Giresun hattı doğusun-
daki bölgeyi kapsar.

Bölgenin jeopolitik Önemi    :

Bölgenin coğrafya konumu, o ülkenin her alanda-
ki politikasını etkiler. Onu yönlendirir. Bu husustaki 
değerlendirmeleri ortaya koyan ilim ise jeopolitiktir.

-Kafkasya, Doğu Anadolu ve    Güneydoğu Anado-

TARİHTE RUSYA’NIN TÜRKİYE ÜZERİNDEKİ 

SİYASİ EMELLERİ VE TÜRKİYE’ NİN JEOPOLİTİK ÖNEMİ    
Sabahattin ÜNAL*
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lu, stratejik durumu ve zengin kaynakları ile sürekli 
ve çok   yönlü çıkar ve güç çatışmalarına sahne olan 
çok hassas bir coğrafyaya sahip bulunmaktadır

Türk Ulusunun 1071 yılından sonra Anadolu’ya 
geldiğinden itibaren, bu coğrafî mevki Avrupa dev-
letlerinin ve bilahare de Rusya’nın ilgi ve etki alam 
içine girmiştir.

Atalarımızın Anadolu’ya gelişleri ve bu bölgeye 
tam olarak egemen oluşlarım müteakip, bu bölge-
de çıkarları olan devletlerin çıkar çatışmalarına sah-
ne olmak Türk insanının değişmez kaderi olmuştur. 
Akdeniz ve Ortadoğu’nun doğu-batı ve kuzey-güney 
asli mihverleri üzerinde bulunan Anadolu tarihsel bir 
köprü özelliği taşımaktadır.

Türkiye; Karadeniz’e kıyısı olan Rusya I nci 
Petro’nun “sıcak denizlere inme” vasiyetini (Bo-
ğazları ele geçirme ve İskenderun’a, İran Körfezine 
inme) ;.....engellemektedir.

Kafkasya bölgesi Ortadoğu’ya yapılacak bir hare-
katta üs durumunda olmaktan başka, zengin petrol 
yataklarına da sahiptir. (Baku, Maykop, Groznı, Ha-
zar Denizi)

Bugün Ermeni sorununu çıkaran devletler, bu böl-
gede kendi çıkarlarına hizmet edecek küçük ve güç-
süz, her yönü ile bağımlı ve uydu devletlerin yaşama-
sını istemekte ve buna engel olabilecek başlıca engel 
olarak da Türkiye’yi görmektedirler.

Türkiye, büyük Ermenistan hayalinin gerçekleşme-
sine engeldir.

Mümbit Hilal adı verilen Çukurova, Fırat, Dicle 
havzalarını ele geçirmek; isteyen komşularına karşı 
engeldir.

Laik, demokratik ve modern Türkiye Humeyni re-
jiminin ülkesinde yayılmasını isteyen İran’a engeldir.

. Halen dünyada tek süper güç olan ve bu bölge-
de İngiltere’nin üslendiği görevi devralan A.B.D.’nin 
çıkarlarına engel olabilecek yegane potansiyel güç 

Türkiye’dir. O halde Türkiye A.B.D. ne muhtaç hal-
de bulundurulmalıdır.

Güçlü bir Türkiye  bulunduğu bölgede her zaman 
çıkarları olan başta A.B n olmak üzere İngiltere, 
Fransa için hatta Avrupa için bir tehdit unsurudur. Bu 
Türkiye’yi politik, ekonomik, sosyal ve kültürel za-
fiyetlerle güçsüz duruma düşürmek için her yöntem 
kullanılmalıdır Terör, devletlerce müşterek baskılar, 
büyük Ermenistan ve güneyde bir Kürdistan kurma 
emelleri devamlı canlı tutulmalıdır.

1991 yılında komünizmin çökmesinden sonra ba-
ğımsızlıklarım kazanan Orta Asya Türk Devletleri 
ile yakın ilişki kuran Türkiye’ye karşı Rusya politik 
ekonomik ye etnik faaliyetlerim artırmakta ve Kaf-
kasya bölgesini bir tampon bölge haline getirmekte-
dir.

Bu suretle hem Ortadoğu’ya, hem de A.B.D. ve 
Türkiye’ye karşı jeopolitik bir üstünlük sağlamakta-
dır.
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KIRIKKALE’DE CEREYANA KAPILAN HANIM
Kırıkkale’de Belediye Başkanlığı görevine baş-

layalı bir hafta bile olmamıştı. Bir bayanın benim-

le görüşmek istediği bildirildi. Buyursun gelsin de-

dim. Kapı açılınca genç bir bayan içeri girdi. Omzun-

da hırkası vardı. Hoş geldiniz diyebilmek için aya-

ğa kalkıp tokalaşmak istedim ama elim havada kaldı.

Buyurun oturun diye yer gösterdim. Koltuğa otu-

rur oturmaz, omzundaki hırka yanına kaydı. Bir anda 

gözlerime inanamadım. Hanımın iki kolu da omzun-

dan itibaren yoktu. Ne diyeceğimi, nasıl söze başla-

yacağımı bilemedim. Bir anlık sessizlikten sonra; şi-

kayetini öğrenmek istiyorum diyebildim. Lütfen an-

latır mısınız? Sizi dinliyorum deyince; genç, yakışık-

lı ve kültürlü bir hanım olduğu aşikardı.

Sayın başkanım, ben evli ve ve bir çocuk sahibi bir 

ev hanımıyım. Mütevazi bir evde mutlu bir yaşamı-

mız vardı.

Bir gün, çamaşırları yıkayıp, kuruması için balkon-

daki ipe silkeleyerek asıyordum. Aklım yalnız başına 

oynayan çocuğumda idi. Çamaşırı asarken, çamaşı-

rın ucu, belediyemize ait, cereyan tellerine değdi, ne 

olduğunu anlamadan savrulup düştüm. Ondan sonra-

sını hastanede gözümü açınca anlayabildim. 

Çığlıklar arasında yardıma koşanlar beni bir şekil-

de hastaneye götürmüşler. Hemen ameliyata almış-

lar. İki gün uyutmuşlar. Uyanınca, belimden boğazı-

ma kadar sargılar içindeydim. Hemşirelerin biri ge-

liyor biri gidiyor. Bir türlü benimle konuşmuyor, so-

rularıma cevap vermiyorlardı. Sonra  üç- dört doktor 

beraberce odaya girdiler, hemşireler de sargılarımı 

açmaya başlamışlardı.  Ameliyatımı   yapan   doktor; 

“Ameliyatınız   çok başarılı geçti. Kısa zamanda iyi-

leşeceksiniz” diyerek beni teselli etmeye çalışıyordu.

Hemşireler sargılarımı açınca çıldırasıya feryada 

başladım. Acılarımı hissetmemem için iğne yapıp 

uyuttular.

Uyandığımda doktorum 

yine başucumda idi. Doktor 

Bey; ameliyatınız başarılı 

oldu, enfeksiyon kapmadı-

nız. Kısa sürede iyileşir, ta-

burcu olursunuz” diyordu. 

Geçmiş olsun deyip gitti.

Tedavim bir ay kadar sürdü. Eşim ve biricik oğlum 

sık sık ziyarete geldiler. Gittikçe gerçekleri öğreni-

yor, gözyaşı döküyor, oğlumu sevip kucaklayamaya-

cağım için kahroluyordum. 

Taburcu olunca, evime, eşime ve yavruma kavu-

şunca, yine de yaşama sevinci duydum.

Ancak; elektrik telleri balkona çok yakın olduğu 

için bu felakete uğradım.

Belediyemize maddi ve manevi tazminat ödeme-

si için dava açtık. Belediye suçlu bulunarak tazmi-

nat ödemeye hükmedildi. Ancak tazminat ödenmedi.

Kollarım olmadığı için hiçbir iş yapamıyor,yavrumu 

kucaklayamıyorum. Dar gelirli, üstelik iş yapamaz 

durumda kalınca bütün düzenimiz alt üst oldu. Taz-

minatı alabilirsek çaresizlikten kurtarabiliriz. Si-

zin himayenize, desteğinize ihtiyacımız var, deyince 

Muhasebe Müdürünü çağırıp, durumu biraz da ondan 

dinleyince; ben belediye başkanı olarak, bu ailenin 

daha fazla mağdur edilmemesi için, tazminat miktarı 

ne ise hemen ödeyelim, gerekli evrakı hemen hazırla, 

birlikte bankaya gidin, tazminat miktarı ne ise öden-

sin, bir taksi ilede evine kadar götürüp,sabrından do-

layı teşekkür edip konuyu kapatmış olalım der de-

mez, sayın bayan sevinçle ayağa kalkıp teşekkür 

ederken, bu talihsiz olayda hafızlarda kaldı.

Sacit SÖNMEZ*

*Em. Kr. Plt. Kd. Alb.
TESUD Çankaya Şb. Üyesi
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   “HARF DEVRİMİNİN ÖNEMİ VE ATATÜRK”

Çinli Filozof Konfüçyüs’e  (MÖ:551-479) sor-
muşlar;     

“- Hükümdar olsaydın yapacağın ilk iş ne olur-
du?..”     

“-Öncelikle dilimizi düzeltir iyileştirirdim!.. Bu 
sayede yasalar anlaşılır hale gelir, halkın birbiriy-
le anlaşması daha kolay olurdu..”  demiş.

Günümüzden yaklaşık 26 asır kadar önce söylenen 
bu sözlerin doğruluğunu bilen ve buna bütün kalbiyle 
inanan Atatürk, Prof.Aksal’ın “Türk Diline Dair ” 
isimli kitabı için kaleme aldığı önsözde şöyle demek-
tedir;   

“ Milli his ile dil arasındaki bağ çok kuvvetlidir. 
Dilin milli ve zengin olması, kolay öğrenilip anla-
şılması, özellikle milli hissin gelişmesinde başlıca 
etkendir.” (01)    

Aslında çok zengin olduğu herkesçe bilinen Türk 
dilini yazmak için tarih boyunca, arka arkaya kimisi 
de bir arada en az “18 alfabe veya yazı sistemi” kul-
lanılmıştır.  Türk Devriminin, Tanzimat’tan ve hatta 
biraz daha öncesinden beri hazırlanan fikri ve mede-
ni düzenlemeleri ancak Cumhuriyetin ilanıyla uygu-
lama alanına geçirilmiştir. (02) 

Meşrutiyetle beraber ‘harf ve imla düzenleme’ 
yolunda komisyonlar kurulmuş ve büyük bir cesaret-
le Latin harflerinin kabulü fikri bile ortaya atılmış an-
cak başarılı olamamıştır. Hatta Enver Paşa’nın ordu-
da uygulatmak istediği, Arap asıllı ayrışık harflerle 
yazmak şeklindeki ‘Hatt-ı Cedit/Yeni Yazı’ reformu 
da tutmamıştır. (03)

Alfabe (Elifba) meselesine ilk temas edenlerden 
biri de Münif Paşa’dır.  1862’de ‘Cemiyeti İlmiye-i 
Osmaniye’de verdiği konferansta Alfabe meselesini 
ele almış; “Arap harflerine yeni bir şekil vermek/  
yazılışı ve okunuşu kolaylaştırmak/ ya da Avrupa-
lıların kullandığı Latin esasına dayanan imla kul-
lanmak ” fikrini ortaya atmıştır. (04)

Arap harflerinin ıslahı konusunda bilinen en cid-

di girişim ise Azer-
baycanlı  yazar Mirza 
Hethali’nin yaptığı çalış-
madır. 1863’de Tiflis’ten 
İstanbul’a gelerek, hazır-
ladığı ‘Harflerin İslahı’ 
tasarısını Sadrazam Keçe-
cizade Fuat Paşa’ya sunar. 
Ancak tasarı “..İslamiye-
te ait  tüm eski eserlerin unutulmasına yol açaca-
ğı” gerekçesiyle reddedilir.

II. Meşrutiyetin ilanından sonra Hüseyin Cahit 
(Yalçın), Abdullah Cevdet, Celal Nuri (İleri) (05), 
Keçecizade Hakkı..  gibi güçlü yazarlar Latin harf-
lerine dayanan bir alfabenin kabulü hakkında olduk-
ça cesaretli yazılar yazmaya başlamışlardır.  Özellik-
le Celal Nuri aşağıdaki gibi ilerici düşünceleri bile 
yazmaktan çekinmemiştir;  

“..Kullandığımız Arap harfleri yetersizdir. Bu 
harflerin ıslahı gibi nafile ve geçici tedbirlere 
başvuracağımıza bir an evvel, üstelik büyük bir 
cesaretle Latin harflerini kabul etmeliyiz. Latin 
harfleri hem basit hem de Türkçenin yazılışına 
çok elverişlidir. !..” (06)

1926’da  temel yasalarımızın İsviçre Medeni 
Hukuku  altında yenileştirilmesinden sonra sıra 
“Yazı (harf-rakam) ve Dil (konuşma) işlerini 
ele almaya” gelmişti. Çünkü; güzel Türkçemize  
kendi bünyesi CELAL NURİ İLERİ (1882-1936)      
içinde milli rengini vermek gerçekten zorunlu ve            
mantıklı bir hareket olacaktı..”

Genç Cumhuriyet Türkiyesi, Gazi’nin önderliğinde 
yeni dil hareketlerine öncelikle, ‘Uluslararası 
Rakamları’ kabul etmekle işe başladı. (1 haz-
iran 1928) Ardından Meşrutiyet Devrinin bir türlü 
kıvıramadığı Alfabe Devrimi ile, Latin harflerini 
kabul ederek yenilikleri devam ettirmenin uygun 
olacağına karar verildi. 

Karar verildi de şimdi herkes düşünmeye başladı; 

Mustafa BAŞEL*
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   “HARF DEVRİMİNİN ÖNEMİ VE ATATÜRK”
Bir millet yazısını nasıl  değiştirebilir?.. Ne ka-
dar zamanda değiştirebilir?.. Uygulama nasıl 
olmalıdır?..  Alfabe projesini Mustafa Kemal’e 
Falih Rıfkı getirmişti;  

- Arkadaşlarınız müddet meselesi için ne 
düşünüyorlar?.. diye sordu.  

- Beş yıl diyen var, on beş yıl diyen var. 
Düşündüklerine göre birkaç yıl okullarda iki yazıyı 
bir arada öğretmelidir. Gazeteler yarımşar sütundan 
başlayarak, yavaş yavaş mesela dört beş yılda yeni 
yazı bütün gazeteyi kaplamalıdır..

Yüzüne dik dik baktı; 

- Çocuğum, dedi. Bu ya üç ayda olur, ya hiç ol-
maz!.. Gazetelerin yeni yazı kısmı var ya, onu hiç 
kimse okumaz, herkes yine eski yazıyı okur. Bir 
harp ya da buhran çıktı mı, inkılap da düşer, yeni-
lik de biter.. demişti.” (07)  

Bu amaçla Milli Eğitim Bakanlığında bir ‘Alfabe 
Encümeni’ kuruldu.(26 Haziran 1928). Encümenin 
ilk işi;  ‘İmla Klavuzu/ Lügatı’  bastırmak, Yeni 
Türk Alfabesinin yerleşmesi için nabız yoklamak ve 
sonunda kapsamlı bir rapor hazırlamak olmuştur.  
   

İşte bu hazırlıklardan sonradır ki, Gazi Mustafa 
Kemal, “Artık dil işlerinin ele alınması zamanının 
geldiğini” gördü. Encümenin  verdiği olumlu rapor 
da bu kanaatini iyice  pekiştirdi.. 

..Ve Gazi, 9/10 Ağustos 1928de  Gülhane/ Saray-
burnu Parkı’nda ‘Harf Devriminin başladığını 
müjdeleyen meşhur nutkunu’ vermekte gecik-
medi; “Arkadaşlar, güzel dilimizi iyi ifade etmek 
için yeni Türk Harflerini kabul ediyoruz. Bizim 
güzel, ahenkli, zengin dilimiz, yeni harflerle 
kendini daha iyi gösterecektir. Asırlardan beri 
kafalarımızı demir çerçeve içinde bulunduran ve 
anlaşılmayan  bu işaretlerden kendimizi kurtar-
mak mecburiyetindeyiz..”   

“..Bu gün yapmaya mecbur olduğumuz  çok lü-
zumlu bir iş daha vardır; Yeni  Harflerini çabuk 
öğrenmek.. ve herkese  öğretmek!.. Bunu vatan-
severlik ve milliyetseverlik vazifesi biliniz. Düşünün 
ki, bir milletin yüzde seksen, doksanı okuma – yazma 
bilmez, bu ayıptır!..  Bu millet utanmak için değil, 
iftihar etmek için yaratılmış ve tarihini iftiharlar-
la doldurmuş bir millettir.. İnanıyorum ki en geç iki 
sene içinde bütün halkımız yeni harfleri öğrenecek, 
milletimiz yazısıyla ve kafasıyla  medeni alemin 
yanında yer aldığını gösterecektir..”   

Bu nutukla harf devriminin ‘hazırlık safhası’ sona 
ermiş ve ‘icra safhası’ başlamış oluyordu. Bunun 
üzerine 11 Ağustos 1928’de, Dolmabahçe Sarayında 
yeni Türk Harfleri üzerine ‘ilk uygulamalı dersler’ 
başladı.  

Artık “Yeni Türk Alfabesinin Başöğretmeni” 
olarak Gazi’nin, yurt gezilerine çıkma zamanı 
gelmişti. Atatürk’ün her toplantısı bir ders, toplantı 
yeri bir okuldu. O’na göre; “..Okul, genç dimağlarda 
insanlığa saygıyı, millete ve memlekete sevgiyi, 
şerefli bir geleceği öğretir. Bağımsızlık tehlikeye 
düştüğü zaman da onu kurtarmak için izlenmesi 
gereken en doğru yolu belletir..” (08)

İlk önce, 23 Ağustos 1928’de Ertuğrul yatı ile 
Tekirdağ’a gitti. Hükumet Konağı, Belediye ve 

BAŞÖĞRETMEN SARAYBURNU’NDA 
YENİ HARFLERİ ÖĞRETİRKEN 

(9/10 AĞUSTOS 1928)
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Askeri Mahfilde karatahta başında halka ders verdi; 
yeni harflerle yazdı ve onlara okuttu.. Dönüşünde 
izlenimlerini; “Tekirdağlı vatandaşlarım daha 
şimdiden yeni Türk Harflerini yazıp okumayı 
öğrenmişler.. Bunu görmek, benim için cidden 
büyük bir saadettir..” şeklinde belirtmiştir.       

Atatürk, yeni yazıyı tanıtmak ve çalışmaları dene-
tlemek üzere 27 Ağustos 1928’de Bursa’ya, ardından 
da 1 Eylül 1928’de Çanakkale’ye öğretim gezisi 
yaptı. Bu tarihi gezi haberi ertesi gün gazetelerde 
şu şekilde yer almıştı; (09) 

“..Gazi Hazretlerini götüren Ertuğrul Yatı 
bu gün(dün) saat 14.45’de Çanakkale’ye vardı. 
Gazi’nin geldiğini duyan halk büyük bir merakla 
iskeleye akın etti. Şehir adeta bir bayram havasına 
bürünmüş, evler, işyerleri ve deniz araçları 
bayraklarla donanmıştı. Saat 15.00’de iskeleye 
çıkan Gazi, halkın sevgi gösterileri arasında  Hü-
kumet Konağı’na gitti. Kendisini karşılayanlara 
önce şu soruyu yöneltti; -Yeni Türk harflerini 
öğrendiniz mi?..

Ardından salonda toplanan kalabalığa kara 
tahta önünde açıklamalarda bulunup ders ver-
di. “Çanakkale halkına teşekkür ediyorum, 
sorularıma hep müspet cevaplar aldım, memnun 
kaldım..”  diyerek ayrılmak üzere  ayağa kalktı. 
Çanakkale kahramanı ile biraz daha beraber ol-
mak ve onu bir gece olsun misafir etmek için ısrar 
eden halka yoğun işlerinden dolayı bunun müm-
kün olmadığını ifade etti.  16.00’da Ertuğrul Yatı 
ile  Çanakkale’den  Maydos (Eceabat) ’a hareket 
etti.” (10)

Geceyi Maydos açıklarında geçiren Atatürk, 
Çanakkale’den sonra Gelibolu’ya da uğramıştır. 
2 Eylül 1928’de gerçekleşen bu müstesna ziyareti 
Türkiye’nin ilk kadın öğretmenlerinden Gelibolulu 
Refet Angın anılarında şöyle aktarıyordu;   

“..Reisicumhur Hazretleri Pazar günü saat 
13.30’da karaya çıktılar. Sevgi gösterileri 
arasında halkı selamlayarak ağır ağır ilerliyordu. 
O sıralarda ben 12-13 yaşlarında bir çocuktum.  
Ata’ya çiçek vermek ve onuyakından görebilmek 
için çabalarken yere düştüm, dizim kanamaya 
başladı. O kalabalıkta gözünden kaçmamış ola-
cak ki, yanına çağırdı. Adımı sorduktan sonra, 
kanayan dizimi gösterip; Acıyor mu çocuk?.. dedi; 

Acımadığını söyledim. Büyüyünce ne olacağımı 
sorunca da.. Hiç tereddütsüz; Öğretmen!. ded-
im..”  

.. Burada bulunanlara da yeni Türk harfleriyle yazı 
yazdırıp okuttuktan sonra saat 16.00’da İstanbul 
yönünde hareket etti. ” (11)

Atatürk,  halk için başlatılan “Alfabe Derslerinin” 
dördüncüsünü, 15 Eylül 1928’de İzmir vapuruyla 
gittiği Sinop’ta, Yatı Mektebi bahçesinde kara tahta 
başında verdi. 

Sinop’tan  sonra mı?.. Tıpkı, 19 Mayıs 1919’da 
Kurtuluş Savaşını başlatmak üzere Anadolu içler-
ine atıldığı gibi, bu sefer de özenle yarattığı devrim-
lerinden birini daha feyizlendirmek  amacıyla 
aynı  kutsal yola, Samsun’a doğru yola çıkıyordu.. 
Samsun’dan sonra  Amasya, Sivas ve Kayseri  halkı 
da; “Yeni Türk Alfabesini bizzat  Başöğretmen 
Atatürk’ten öğrenmek, onun ağzından dinlemek 
ve O’nu yakından görmek saadetini tatmış oluy-
ordu.. ” 

Atatürk’ün başlattığı yenilikler 1924-34 arası on yıl 
kadar tüm hızıyla sürmüştü. Tarihte, hiçbir millet bu 
kadar kısa zamanda müesseselerini bu kadar kökten 
düzeltememiş ve yenileştirememiştir. Bu mucizeyi 
de Yüce Atatürk gerçekleştirmişti!.. Ve.. Bu gün dil 
devriminin neresindeyiz acaba?!..   
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GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ ORGANİZMA (GDO) NEDİR? 

ETKİLERİ VE KORUNMA YOLLARI NELERDİR?

GDO NEDİR?

Ne zaman pazara gitsek çeşit çeşit ,birbirinden 

renkli meyveler sebzeler… Elmalar, çilekler koca-

man kocaman,  domatesler kıpkırmızı…Fakat bu 

gördüğümüzde iştahımızı açan meyve ve sebzele-

ri yediğimiz zaman büyük bir hayal kırıklığı oluyor 

çünkü tatlaArı yok. Belkide hergün tükettiğimiz bazı 

besinlerle farkına varmadan vücudumuza GDO alı-

yoruz. Peki GDO nedir? GDO demek, aslında geneti-

ği değiştirilmiş organizma demektir. Genetiği değiş-

tirilmiş organizma, bir canlının gen dizilimi değiş-

tirilerek ya da bu canlıya çeşitli bakteri, virüs, hay-

van ve bitkilerden gen aktarılarak kendi doğasında 

bulunmayan bir karakter kazandırılması ile elde edi-

lir. Aslında GDO’nun amacı daha çok ve daha da-

yanıklı mahsul elde etmektir. GDO’lar tarımda, tıp-

ta, kağıt, tekstil ve gıda sanayinde kullanılmaktadır. 

Gıda endüstrisinde genetiği değiştirilmiş mikrocanlı-

lar (bakteriler, mayalar ve küfler) ekmek, bira, pey-

nir, bağcılık ürünleri gibi çeşitli üretimlerde, enzim 

ve gıda katkı maddesi olarak (stabilizatör, kıvam ar-

tırıcı, emülgatör, tatlandırıcı, koruyucu, renklendiri-

ci ve tat verici gibi) kullanıl-

maktadır.

GDO İLE BESİN DE-

ĞERİNİN ARTIRILMA-

SI/DEĞİŞTİRİLMESİ 

•     Protein içeriğinde de-

ğişme: Metionin, lizin gibi 

elzem aminoasit içeriğinin artırılmasıyla protein ka-

litesinde artış sağlanabildiği ileri sürülmektedir. 

•  Karbonhidrat içeriğinde değişme: Ticari bir şir-

ket tarafından, nişasta üreten bir bakteri geninin pa-

tates bitkisine yerleştirilmesiyle patatesin, kızartma 

sırasında daha az yağ çektiği iddia edilmektedir. Şir-

ket pişme süresinin kısalması, maliyetin, yakıt kulla-

nımının azalması ve böylece daha lezzetli ve ekono-

mik patates kızartması üretilmesini hedeflemektedir. 

Karbonhidrat içerikleri artırılarak salça, ketçap, do-

mates sosu vb. yapmak için gıda işlemede kullanı-

lacak domateslere yoğun içerik kazandırıldığı iddia 

edilmektedir. Ayrıca gen aktarımıyla laktozsuz süt de 

elde edildiği ileri sürülmektedir. 

•  Yağ asidi içeriğinde değişme: Genetik mühen-

disliğinin doymuş ve trans yağ asitlerinin düzeyinin 

azaltılmasında kullanılabildiği ve bu şekilde kızart-

ma ve diğer işleme yöntemlerinde yüksek sıcaklık-

lara dayanıklı yağlar elde edildiği iddia edilmekte-

dir. Az yağlı, az kolesterollü domuz eti ve düşük ko-

lesterollü yumurta üreten kümes hayvanlarının elde 

edildiği ileri sürülmektedir. Bunlardan başka; o Bazı 

kanser türleri ve kalp hastalıkları üzerine etkisi olan 

biyolojik oksidanların ve zararlı kimyasal reaksiyon-

Hazal TUTUMLU*
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ların oluşumunu yavaşlatıcı etkiye sahip antioksidan 

vitamin (karotenoidler, flavonoidler, A, C ve E vita-

minleri) ve mineral düzeyinin artırıldığı iddia edil-

mektedir. Domateste bulunan biyoaktif madde liko-

penin de gen teknolojisi ile üretildiği iddia edilmek-

tedir.

Ayrıca gen teknolojisi ile;

•  Kahvede kafeinden sorumlu genin inaktif hale 

getirilmesiyle kafeinsiz kahve üretildiği,

•   Soya fasulyesinden pirince gen aktarılarak pirin-

cin demir içeriğinin artırıldığı,

•   Altın pirinç olarak adlandırılan β-karoten içeriği 

artırılmış pirinç üretildiği,

• Yumuşama ve çürüme süreçleri geciktirilerek 

uzun raf ömrüne sahip bitkiler üretildiği,

•   Alerjen olmayan pirinç ve fıstık üretmek için ça-

lışmaların devam ettiği ileri sürülmektedir. 

GDO’LU BESİN TÜKETİMİNİN SAĞLIĞA 

OLASI OLUMSUZ ETKİLERİ

•    Ciddi alerjik rahatsızlıklara neden olabilir.

•    Toksik etkiler gösterebilir.

•  Antibiyotik direncine neden olabilir. Özellik-

le GDO’lu besinlerin antibiyotiklere dirençli gene-

tik materyal taşıması, insan bağırsağındaki bakteri-

lere bu genetik materyalin geçmesi, çok tehlikeli bir 

durum olabilir. Böyle bir aktarım sonucunda bugün 

birçok hastalığın tedavisinde kullanılan antibiyotik-

ler etkisiz kalabilir

EN ÇOK HANGİ BESİNLERDE GDO KUL-

LANILIYOR ?

Mısır; başlıca yağ, un, nişasta, glikoz şurubu ve 

fruktoz şurubu üretiminde kullanılmaktadır. Bunla-

rın kullanımıyla bisküvi, kraker, gofret, çikolata, şe-

kerleme, cips, kaplamalı çerez, puding, mama, ket-

çap, mayonez, et suyu tableti, hazır çorba, kola, ga-

zoz, meyve suyu gibi ürünlere de katılmaktadır. Ayrı-

ca GDO’lu mısır tüketen tavuk ve benzeri hayvansal 

gıdalar aracılığıyla da tüketilmektedir.

Soya;  yağ, un, kıyma, lesitin üretiminde kullanıl-

maktadır. Bunların kullanımıyla kek, gofret, biskü-

vi, kraker, puding, çikolata, kahve kreması, marga-

rin, mayonez, devam sütü, hazır köfte, sucuk, salam, 

sosis gibi ürünlere de katılmaktadır.

Pamuk; yağ sanayisinin önemli bir maddesidir. Ay-

rıca gıda katkı maddesi, emülsifiye edici, stabilizatör, 

dolgu maddesi olarak da kullanılır.

Kanola; kanola yağı ve margarin yapımında kulla-

nılmaktadır.

NASIL UZAK DURURUZ?

•   Sebze ve meyveleri mutlaka mevsiminde tüket-

meliyiz.

•    Alışveriş sırasında en iri,en gösterişlileri değil, 

irili-ufaklı olanları seçmeliyiz.

•   Üzerinde sinek uçuyorsa, içinde böcek varsa bu 

kimyasalın daha az olduğunu gösterir. Alışveriş ya-

parken bunları tercih etmeliyiz.

•  Mümkün olduğu kadar organik reyonlarından 

alışveriş etmeye çalışmalıyız.

*Diyetisyen
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BİR KIRÇİÇEĞİ HİKÂYESİ

Ö.G.: Yurdanur hanım bizimle görüşmeyi kabul et-
tiğiniz için teşekkür ederim kendinizi bize tanıtır mı-
sınız?

A.Y.M.:  Ben teşekkür ederim. Ben 1942 yılında 
İzmit’te doğdum. Babam deniz astsubayı idi ve 25 
yıl Yavuz Harp gemisinde çalıştı. Bu büyük bir onur 
veriyor bana. Yavuz harp gemisi 1. Dünya Savaşı’na 
girmemize neden olan bir gemi olmasından dolayı 
büyük bir etkiye sahiptir benim üzerimde.

Ö.G.: Yavuz harp gemisi sizin için ne ifade ediyor?

A.Y.M.: Öncelikle babamı hatırlatıyor ancak çok 
muazzam bir gemi olarak hayalimde halen canlı 
olarak taşıyorum hatırasını. Ben Yavuz harp gemisini 
gezip, gören bir kişiyim. Bu gemi belki Osmanlı’yı 
savaşa soktu ancak o savaşın küllerinden bizim Cum-
huriyetimiz doğdu.

Ö.G.: Biraz kendinizden bahseder misiniz? 

A.Y.M.: Babamın görevi nedeniyle İzmit’ten 
ortaokulu okuduğum  Çanakkale’ye oradan da 
Ankara’ya geldik. Ankara’da Kız Enstitüsü’ nünde 
eğitimime devam ettim. Hatta babam 1958 yılında 
Lalahan’daki deniz üssünde ilk görevlendirilen 
personellerden olduğu için bir yıl eğitimim için 
Lalahan’dan Ankara’ya gidip geldim. O dönemde kız 
Teknik Okulunu Resim bölümünü kazanmıştım. Bir 
hafta kadar yatılı kaldıktan sonra 18 yaşında yaşım 
büyütülerek evlendirildim.

Ö.G.: Kendi isteğinizin dışında mı evlendirildiniz?

A.Y.M.: Aslında 
hayır. Ancak, o za-
manki şartlarda bir 
kız çocuğu için belli 
bir yaştan sonra ev-
lenip yuva sahibi 
olması beklenirdi. 
Benim ailemde 
eğitimim için yeterli 
desteği sağladığını 
ve bir yuva kurma 
zamanım geldiğini 
düşünmüşlerdi. Eşim 

benim veteriner hekim olarak Lalahan Zooteknik 
Araştırma Enstitüsünde çalışıyordu. Bir yıl süre ile 
bende orada laborant olarak çalışmıştım. Bu dönemde 
eşimle iş arkadaşlığımız vardı zaten. Eşimle şimdiki 
gibi sevgidaşlık ya da arkadaşlığımız olmamıştı. Ben 
çocuktum zaten, okumak niyetindeydim. Evimiz 
ve eşimin görev yaptığı yer birbirine çok yakındı. 
Eşim beni okula gidip gelirken görmüş ve beğenmiş. 
Eşimle 50 yıl boyunca aynı yastığa baş koyduktan 
sonra 2010 yılında kaybettim. Bir kızım, bir oğlum 
ve dört  torunum var. 

Ö.G.:  Meslek yaşamınızla ilgili olarak neler söy-
leyebilirsiniz?

A.Y.M.: Meslek hayatına atılmamda benim asla 
eğitimimden vazgeçmemiş olmam büyük önem 
taşımaktadır. Eğitim hayatıma dışardan sınavlara 
girerek devam ettim. Sınavlara girdiğimden eşimin 
haberi bile yoktu. Ancak benim bu girişimime karşı 
da çıkmadı. Sınavlara girdiğimde on altı yıllık bir 
ara bulunmaktaydı. Oğlum liseyi, kızım ilkokulu 

TSK Ankara Özel Bakım Merkezinde kalan Emekli Deniz Astsubay Kızı Öğretmen Ayşe Yurdanur MÜF-
TÜOĞLU (A.Y.M.) ile Sosyal Çalışmacı Öznur GÜNİ (Ö.G)’nin yaptığı söyleşiyi sizlerle paylaşıyoruz. 

TSK Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi
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bitiriyordu o zamanlar. Sınava o dönem mezunlarıyla 
girip birincilikle kazandım. Zaten Enstitü mezunu 
olduğum için benim öğretmen olarak atanma hakkım 
bulunmaktaydı. Köy kursu sınavlarını kazanıp 
eğitimimi tamamladıktan sonra Lalahan Köy Kursu 
öğretmeni olarak çalışmaya başladım. Türkiye’de ilk 
defa konservecilik eğitimini ben başlattım. 

Ö.G.: Nereden aklınıza geldi böyle bir girişimde 
bulunmak? 

A.Y.M.: Ben uzun bir ara verip tekrar eğitim 
hayatının içine döndükten sonra mezun olduğum 
okul ile hiç bağımı koparmadım.  Sürekli Ankara’ya 
gelip var olan programları takip ettim. Yürütülen 
çalışmaları İsmet Paşa Kız Enstitüsündeki plan ve 
programlarla beraber yürütmeye çalıştım. Aynı za-
manda okuma yazma kurslarını vermeye de devam 
ettim. Çoğunun okuma yazması yoktu. Hatta dikiş 
kursuna katılan birçok bayan modern ölçüm yöntem-
leri yerine karış hesabına dayalı olarak kıyafetlerini 
dikiyorlardı. Ben onlara kalıpla dikiş dikmeyi 
öğrettim. O dönemlerde kumaş bulmakta çok zordu. 
Onlara dikiş dikecek kumaş malzemesini bulmak için 
kullanmadıkları eski kıyafetlerini söktürüp, yıkatarak 
dikiş dikmeyi öğrettim. Halen onlarla görüşmeye de-
vam ediyorum.

Ö.G.:  O dönemlere ilişkin olarak paylaşabileceğiniz 
bir anınız var mı?

A.Y.M.: Olmaz mı? O dönemde köy kursu 
öğretmeni iken hanımlarla beraber durakta oto-
büs gelmesini bekliyordum. Saçlı sakallı yaşlı bir 
dede beni görünce koşarak yanıma geldi ve eller-
ime sarıldı. Bana “senin ve kocanın sayesinde biz-
im çocuklarımız ekmek yiyebiliyor” dedi. Eşimin 
çalıştığı kurum bizim çalışmalarımızı yürütmemiz 
için gerekli olan desteği hep sağlamıştır. İkimizin de 
çok emeği geçmiştir.

Ö.G.: Başka neler aktarabilirsiniz meslek 
yaşamınızla ilgili olarak?

A.Y.M: 26 yıldan daha fazla öğretmenlik yaptım. 
Özellikle son beş yılda işitme ve görme engelli-
ler okulunda hizmet vererek geçirdim. Ben aslında 
halk eğitim müdürlüğüne bağlı olan köy kursu 
öğretmenliği yaptım.  Köy kursu öğretmenliği 
eğitimi köy enstitülerinin devamı niteliğine sa-
hiptir. Bir öğretmen olarak her şeyden bilgi sahibi 
olmanız gerekir. 1977-1985 yılları arasında Lalahan 
Köyünde çalıştım. Aynı zamanda köyde okuma- yaz-
ma eğitimleri verdim. Elli yaşından sonra Eskişehir 
Anadolu Üniversitesinden eğitim alarak mesleğimle 
ilgili yüksek eğitimimi tamamladım. 1983 yılında 
İstanbul Sarıyer Halk Eğitim Merkezinde rehber 
öğretmen sertifikası alarak iki yıl boyunca Elmadağ 
ve köylerindeki köy kurslarını denetleme görevini 
rehber öğretmen olarak yürüttüm. Her yıl Ankara’da 
çıkarılan yıllığın 1985 yılındaki basımında büyük 
katkılarım oldu. Çizimlerin birçoğu benimdir. 1989 
-1990 yılları arasında Halk Eğitim Kursları kooper-
atifinin satışlarına katkı amaçlı olarak görev yaptım.  
1991 yılında Hacı Bayram civarındaki Turgut Reis 
İlköğretim Okulunda “Dikiş Öğretmeni” olarak dikiş 
eğitimi kursu verdim. Yahya Özsoy İşitme Engelliler 
okulunda kurs öğretmenliğine başladım.
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Ö.G.: Nasıl bir tecrübeydi sizin için?
A.Y.M.: Ben engellilerle ilgili özel eğitime ilişkin 

hiçbir eğitim görmedim. Ancak orada çalışmamım 
benim için bir lütuf olduğunu düşünüyorum. Size 
gerçekten ihtiyacı olan kişilerin, verdiğinizin 
karşılığında gözlerinde yaşadıkları mutluluğu 
görmek beni çok mutlu etmiştir. Çok emek verdim 
ancak mesleki anlamda en yüksek mutluluğu orada 
yaşadım. Yahya Özsoy İşitme ve Konuşma Engelliler 
Okulu görevimi 5 yıl sürdürdüm.

Onlarla birlikteyken engelleriniz ortadan kalkıyor. 
Sizde onlar gibi oluyorsunuz.  Onlar gibi konuşup, 
beden dilini kullanarak konuşmayı öğrendim.  

Ö.G.: Peki kurumumuza katılışınız nasıl 
gerçekleşti?

A.Y.M.: Aslında benim böyle bir yerde yaşamakla 
ilgili olarak hiçbir fikrim yoktu. Eşimi kaybettikten 
sonra iki yıl yalnız kaldım. Eşimle biz tek vücut değil 
yekvücutmuşuz. Her şeyi birlikte yapmaya o kadar 
çok alışmışım ki. Ben birçok şeyi eşim sevdiği için 
yapmışım, kendim için hiç bir şey yapmamışım, 
onu fark ettim. Kızım görevi nedeniyle Ankara’dan 
İstanbul’a gidince bastığım yeri bilemedim. O ka-
dar şaşkınlıkla değişik işlere girdim ki anlatamam.  
Çok eski bir aile dostumuz burada kalıyordu. Üç 
çocuğu olduğu halde neden burada kaldığına dair 
merakım beni burada onu ziyarete sürükledi. Onu 
ilk ziyarete geldiğimde kapıdan girdiğim anda bana 
burası o kadar güzel ve rahatlatıcı geldi ki. Burada 
görevli sosyal çalışmacılar o kadar yakın ilgi ve alaka 
gösterdiler ki. Bu kadar ilgi karşısında şaşırdım, ku-
rumu tanıtıp, imkânlarını anlattılar. Hatta tanıdığıma 
yapacağım ziyareti bile unuttum diyebilirim.  Babam  
asker olduğu için kalabileceğimi öğrenince,  yap-
mam gereken işlemleri en kısa sürede tamamlayarak 
burada kalmaya başladım.

Ö.G.: Buradan yararlanan bir kişi olarak neler 
düşünüyorsunuz?   

A.Y.M.: Ben asla yaşadıklarımdan şikayetçi 
değilimdir. Ben, burada olmamım büyük bir lütuf 
olduğunu düşünüyorum. Yalnızca ben değil diğer 
kurumda kalan insanlar içinde burada olmak bir 
lütuf. Tabii belli bir yaşın üstünde insanlar olarak 
yaşanan bazı sıkıntılarda olmuyor değil, ancak ben 
bu sıkıntılarında yaşanması gereken sınavlar olarak 
görüyorum.

Ö.G.: Peki son olarak sizin bu yazıyı okuyanlar 
için hayata dair nasıl bir tavsiyede bulunmak isters-
iniz?

A.Y.M.: Kendilerinden başka bir insanın 
yaşantısının içine girebildikleri için biraz daha 
düşünmeleri gerektiğini, kendilerine bir lütuf olarak 
sunulan bu hayatı en güzel şekilde değerlendirip be-
nim kadar ileriye gidip, geriye dönüp baktıklarında 
mutluluğu her an yaşayabilmelerini tavsiye ediyo-
rum. 

 Hayat o kadar güzel ki. Her sabah kalktığınızda 
aynada karşınızda olan kişiye bakarak kendinize 
teşekkür ederek kafanızda, gönlünüzde olan olumlu 
şeyler için teşekkür edin. Çünkü kapıyı açıp dışarı 
çıktığınız zaman kiminle, ne şekilde karşılaşacağınızı 
bilemezsiniz. Siz kendinizi yıkmazsanız, kimse sizi 
yıkamaz. Kendi kıymetlerini egoistliğe varmay-
an bir şekilde bilip, sahip olduklarıyla hayatlarını 
değerlendirsinler.

Ö.G.: İçten paylaşımlarınız için teşekkürler Yurda-
nur Hanım. Son olarak söyleyeceğiniz var mı ?

A.Y.M.: Ben teşekkür ederim. Son söz olarak 
burada benim kaleme aldığım bir iki şeyi paylaşmak 
isterim;

Hayatın provası yok. Ne yeniden yaşamak 
mümkün ne de yaşadıklarını silebilmek. Geride 
bıraktıklarını en güzel şeklide hatırlamak, 
yaşamın mutluluğudur.

KIZIMA

Gökyüzünde yıldızlar gibisin; güldüğünde,

Yüreğimde sızısın; üzüldüğünde.

Rabbim nice seneler yaşatıp mutlu olduğun, 
Sevdiklerinle sevginin en güzelini nasip etsin sana.

Hak dert nedir bildirmesin, sevgi ile bakan mavi 
gözlerine.

Mesafeler mesafeleri koysa da 

Sen benim her zaman çok sevgili kızımsın…
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YAŞLILARA TAVSİYELER

1-Sizi üzecek, kızdıracak konuşmaları, tartışmaları ve haberleri dinlemeyiniz, önemsemeyiniz.

2-Geçmişte yaşadığınız sıkıntıları, başarısızlıkları ve acıları hatırlamayınız.

3-Gerekmedikçe başkalarının işlerine, inançlarına, kıyafetlerine ve yaşam tarzlarına karışmayınız.

4-Tartışmayınız, sataşmayınız, uyumlu ve merhametli olunuz.

5-Kızmayınız, kızdırmayınız, kimseyi incitmeyiniz ve kıskandırmayınız.

6-Lüzumsuz yere eleştirmeyiniz, çekiştirmeyiniz, hor görmeyiniz, mütevazı ve olumlu olunuz.

7-Kimseyi üzmeyiniz, üzülmeyiniz, endişelenmeyiniz, heyecanlanmayınız, soğuk kanlı ve neşe-
li olunuz.

8-Eve kapanıp kalmayınız, arkadaşlarınızdan ve çevrenizden kopmayınız, hobilerinizi, bedeni ve 
zihni faaliyetlerinizi sürdürünüz.

9-Yaşamdan zevk alınız, karamsar ve kötümser olmayınız, kendinize güveniniz, hoşgörülü ve gü-
ler yüzlü olunuz.

10-Sağlığınızın, mutluluğunuzun ve huzurunuzun bozulmaması için gereken tedbirleri alınız. 

11-Periyodik doktor kontrollerini (Check-up) ihmal etmeyiniz.

12-Yaşınıza ve sağlığınıza uygun sporları, egzersizleri düzenli olarak yapmaya çalışınız.

13-Evhama kapılmayınız, moralinizi bozmayınız, ümidinizi ve cesaretinizi yitirmeyiniz, iyimser 
olunuz ve halinize şükrediniz.

14-Aldırmayınız, boşveriniz, sinirlenmeyiniz, neşeli, güler yüzlü, tatlı dilli, hoşgörülü, iyimser ve 
çok sabırlı olunuz.

15-Bilginiz ve tecrübenizle gençlere faydalı olunuz.

16-İyilik yapınız ve yardım ediniz.

Bu tavsiyelerden bazılarının yerine getirilmesi kolay olmasa da uygulamaya çalışınız.

Sağlıklı, mutlu bir yaşam dileğiyle.

Selahattin ÇETİNER*

*Em. Korg.
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Kederli ailelerine ve arkadaşlarına başsağlığı diler, 
hizmetlerini saygı ile anarız.

 TESUD Genel Merkezi

ARAMIZDAN AYRILANLAR

Numan GÜNEYGİL
Em. P. Bnb. (1946-31)
Karşıyaka Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 06/06/2014
Adres: 2033 Sok. No:16/2 
Karşıyaka-İZMİR
Tel: (0535) 618 87 78

Ahmet TINAR
Em.Top. Kur. Alb. (1947-7)
Antalya Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 17/01/2015
Adres: Güllük Cad. No:20/21 
Muratpaşa-ANTALYA
Tel: (0535) 606 76 11

İsmet GÜNGÖR
Em. Top. Kd. Alb. (1942-79)
Şişli Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:31/08/2015
Adres: Konaklar Mah. Emek Sok. 
19. Blok D:28 
Yenilevent-İSTANBUL
Tel: (0535) 832 51 92

Şaban KUTLU
Em. J. Alb.  (1943-66)
Kadıköy Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 24/12/2015
Adres:Göztepe Yusuf Kamil Paşa Sok. 
Tamiş Apt. No:1/8 
Kadıköy-İSTANBUL

Birsen ÜNALDI

Subay Eşi
Karşıyaka Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 01/07/2015
Adres: 1675 Sok. No:78/2 
Karşıyaka-İZMİR
Tel : (0533) 667 02 35

Münire TÜMER
Subay Eşi
Rasimpaşa Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 21/10/2015
Adres: Yuvam Sok. Esentepe Mah. 
No:8/14
Şişli-İSTANBUL

Atilla TULGAR
Em. P. Yb.(1942-32) 
Karşıyaka Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 02/12/2015
Adres: Mavişehir 2. Etap Kırlangıç 
Apt. B Blok No:32 D:10 Kat:4 
Karşıyaka-İZMİR
Tel: (0232) 324 02 51

Mekin KIRAKLI

Em. Vet. Kd. Alb. (1961-3)
Karşıyaka Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 20/12/2015
Adres: 1671 Sok. No:159-5 
Karşıyaka-İZMİR
Tel : (0542) 720 05 71

İsmet DURUDAŞ
Em. Dz. Gv. Alb. (1951-2327)
Kadıköy Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 03/12/2015
Adres: Feneryolu Mah. Atılay Sok. 
Ferah Apt. No:3/1 
Kadıköy-İSTANBUL

Güngör YILMAZEL
Em. P. Yb. (1956-82)
Kadıköy Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 23/12/2015
Adres:Petrol-İş Mah. Batman Sok. 
Ziyansız Apt. No:5/10 
Kartal-İSTANBUL
Tel: (0532) 233 17 40
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K. Oruç FIRINCIOĞLU
Em. Öğ. Kd. Alb. 
Çankaya Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:09/01/2016
Adres:Uludere Sok. No:42/7 Etlik 
Keçiören-ANKARA
Tel: (0505) 670 23 24

Ömer DAYI
Em. Dz. Yb.  (1957-2627)
Beşiktaş Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:12/01/2016
Adres: Nüzhetiye Cad. Deniz Apt. 
No:34/26 Beşiktaş-İSTANBUL
Tel: (0212) 327 85 70

Mahmut EROL
Em. J. Kd. Alb. (1950-24)
Çankaya Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:14/01/2016
Adres: Selçukcular Cad. Cumhuriyet 
Sit. B Blok No:71/38 
Eryaman-ANKARA
Tel: (0535) 550 53 80

Yılmaz KURTULUŞ
Em. Top. Kur. Alb. (1965-5)
Kadıköy Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:15/01/2016
Adres: 19 Mayıs Mah. Sinan 
Ercan Cad. Öztor Sit. C Blok D:29 
Kadıköy-İSTANBUL
Tel: (0533) 524 14 44

Kazım KIZILTUĞ
Em. Hv. Kd. Alb. (1952-158)
Çankaya Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 19/01/2016
Adres: Meteroloji Atış Cad. Emre 
Apt. No:25/15 Kalaba-ANKARA
Tel: (0312) 314 14 69

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

Ahmet Vasfi AĞARTAN

Em. Per. Alb. (1956-17)

Çankaya Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:17/01/2016
Adres:Bağış Sok. Yelken Apt. 
No:30/3 Küçükesat-ANKARA
Tel: (0312) 417 71 46

Nebiye AYALP
Em.Alb. Fadıl AYALP’ın Eşi
Kadıköy Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:01/01/2016
Adres:Bostancı Mah. Emanet Sok. 
Ürün Apt. No:28/10 
Kadıköy-İSTANBUL

Bilal UZUNİSMAİL
Em. Lv. Yzb. (1956-32)
Pendik Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 29/12/2015
Adres: Batı Mah. Nergis Sok. 
Aşiyan Apt. No:6/6 
Pendik-İSTANBUL
Tel: (0532) 262 60 31

Vesile KALAYCIOĞLU
Em.Tuğg. Remzi 
KALAYCIOĞLU’nun Eşi
Çankaya Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:02/01/2016
Adres: Güniz Sok. No:4/12 
Kavaklıdere-ANKARA
Tel: (0312) 466 47 45

F. Oktay ÜNAL
Em. P. Alb. (1961-43)
Rasimpaşa Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:08/01/2016
Adres: Kozyatağı Mah. Nevzat Bulut 
Sok. No:7/14 
Kadıköy-İSTANBUL
Tel: (0530) 408 35 09

Nesrin AKOVA
Em.Alb. Mustafa AKOVA’nın Eşi
Kadıköy Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 18/01/2016
Adres: Caferağa Mah. Süleyman 
Paşa Cad. 1. Yol Sok. Barış Apt. 
No:12/5 Kadıköy-İSTANBUL

RESİM
 YOK
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Erdal EZER
Em. Hv. Yer. Kd. Alb. (1965-270)
Karşıyaka Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:08/02/2016
Adres: Girne Bulvarı 6045 Sok. 
No:2/4 Karşıyaka-İZMİR
Tel: (0232) 366 75 46

Burhanettin MUTLU
Em. Lv. Kd. Alb.  (1945-50)
Çankaya Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:14/02/2016
Adres: Fidanlık Mah. Ataç-1 Sok. 
No:31/25 Çankaya-ANKARA
Tel: (0532) 418 00 66

Aydemir GÜRGÖZE
Fahri (Onursal) Üye
Pendik Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 18/02/2016
Adres: Seyit Burhan Toprak Cad. Barış 
Apt. No:7/8 Pendik-İSTANBUL
Tel: (0216) 354 52 31

Ali İhsan OKUDUM
Em. Per. Kd. Alb. (1948-62)
Çankaya Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:20/02/2016
Adres: Türkocağı Cad. 1401 Sok. 
No:7/5 Balgat-ANKARA
Tel: (0555) 235 99 33

Mustafa İlhami KARAHAN
Em. Mu. Me. Yzb. (1943-8159)
Beşiktaş Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 18/03/2016
Adres: Girne Mah. Sanatçılar Sit. 
B-17 Blok Kat:4 D:20 Maltepe 
Kartal-İSTANBUL
Tel: (0216) 518 53 54

Aziz DÜZENLİ
Em. Lv. Yb. (1954-25)
Şişli Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:01/03/2016
Adres:Gayrettepe Mah. Hoşsohbet 
Sok. Polat Esin Apt. No:23/8 
Gayrettepe Beşiktaş-İSTANBUL
Tel: (0533) 341 09 67

H. Fehmi GENÇ
Fahri (Onursal) Üye
Adana Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:22/02/2016
Adres:Çınarlı Mah. Atatürk Cad. 
No:131 Filiz Apt. K:3 D:8 
Seyhan-ADANA
Tel: (0507) 848 92 49

Zeki ÇETİN
Em. Per. Alb. (1955-16)
Kadıköy Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:22/01/2015
Adres:Göztepe Mah. Pınar Apt. 
No:27/6 Kadıköy-İSTANBUL
Tel: (0216) 567 11 81

M. Fahrettin ÇETİNEL
Em. Hv. Alb. (1947-4)
Kadıköy Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 20/01/2016
Adres: Fenerbahçe Mah. Egemen 
Sok. Uzay Apt. No:17/14 
Kadıköy-İSTANBUL

M. Galip BAYSAN
Em. İs. Kur. Kd. Alb. (1954-4)
Konak Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:25/01/2016
Adres: Mithatpaşa Cad. 400/3 
Pınarlı Apt. Küçükyalı 
Konak-İZMİR
Tel: (0232) 425 83 46

Ömer KARAÖMEROĞULLARI
Em. Vet. Hek. Yb. (1960-2)
Kadıköy Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:30/01/2016
Adres: Suadiye Mah. Hakim Kemal 
Sok. Işık Apt. No:7/21 
Kadıköy-İSTANBUL
Tel: (0216) 362 23 97

Muazzez ÖZEN
Subay Eşi
Çankaya Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 09/03/2016
Adres: Fevzi Çakmak Sok. 41/B-2 
Kızılay-ANKARA
Tel: (0312) 230 28 34

RESİM
 YOK
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Hasan GÖRGÜN

Em. Per. Kd. Alb. (1955-5)

Konak Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:22/12/2015
Adres: İnönü Cad. Akman Apt. 
No:578-30 Konak-İZMİR
Tel: (0232) 285 34 35

Selçuk BÜYÜKÖCAL
Em. Hv. Lv. Kd. Alb. (1956-114)
Konak Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:09/02/2016
Adres:Mehmetçik Bulvarı A/1 Blok 
No:64/19 Karabağlar-İZMİR
Tel: (0232) 246 06 03

İsmail Hakkı ALTEKİN

Em. Hv. Kd. Alb. (1944-90)
Konak Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 03/03/2016
Adres:İnönü Cad. Yonca Apt. 
No:604/6 Konak-İZMİR
Tel: (0505) 395 95 47

Gündüz ÖZSOY

Em. Ulş.Alb. (1961-219
Beşiktaş Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:30/03/2016
Adres: Ayazağa Oyak Sit. B Blok 
10-A D:7 Sarıyer-İSTANBUL
Tel: (0212) 289 36 10

Tuncer ÖNDERER
Fahri (Onursal) Üye
Pendik Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:19/03/2016
Adres: Batı Mah. Karanfil Sok. 
No:10/7 Pendik-İSTANBUL
Tel: (0216) 354 52 18

Mehmet Remzi GÜVEN
Em.Tümg. (1949-6)
Çankaya Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:19/03/2016
Adres: 1’inci Durak Yıldız Blokları 
A-4 No:24 Yenimahalle-ANKARA
Tel: (0531) 774 94 40

İrfan ÇİMENTEPE
Em. Top. Alb. (1951-5)
Rasimpaşa Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:05/10/2015
Adres: Doğu Mah. Erol Kaya Cad. 
203-1 11 Pendik-İSTANBUL
Tel: (0532) 623 09 36

Şehap Mehmet TOPAKOĞLU
Em. Yzb. Kıbrıs Gazisi (1966-15)
Rasimpaşa Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:20/03/2016
Adres: Fenerbahçe Mah. Erguvan Sok. 
Andaç Apt. No:10/8 
Kadıköy-İSTANBUL
Tel: (0533) 710 72 87
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Hasan GÜNLÜK Vefat Etmiştir.

TESUD Kadıköy Şubesi Yönetim Kurulu Eski Üyhelerinden Em. Kur. Alb. (1947-36) Hasan GÜNLÜK 

04 Aralık 2015  tarihinde vefat etmiştir.

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

Adres: Hasırcıbaşı Sok. Kanarya Apt. No:29/5 Kadıköy-İSTANBUL                                                  

                                                                   TESUD GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU 


