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Erdoğan KARAKUŞ
Em. Hv. Korgeneral
TESUD Genel Başkanı

TESUD’un Amacı;
Cumhuriyetin kazanımlarına, Ulusal Bütünlüğümüze ve Egemenliğimize, Laik, Demokratik ve Sosyal Hukuk Devleti İlkelerine, ATATÜRK İlke ve Devrimlerine, ATATÜRK’ün
Düşünce Sistemine ve Manevi Şahsiyetine içten ve dıştan yapılacak her türlü saldırı ve ihlallere karşı kamuoyunu doğru yönlendirmek
için, yasal her türlü reaksiyonu göstermeyi milli bir görev addetmek ve bu kapsamda gerekli
çalışmaları ve faaliyetleri en etkin şekilde göstermek,
Vatan, Ulus ve Bayrak sevgisini yüceltmek,
çalışmalarını ATATÜRK İlke ve Devrimleri
doğrultusunda yürütmektir.
TESUD olarak;
Bu amaç doğrultusunda her türlü darbenin
karşısındayız.
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Menfur darbe girişimi esnasında şehadet
mertebesine ulaşanlara rahmet, yakınlarına
başsağlığı, sabırlar, yaralılarımıza acil şifalar
dileriz.
TESUD; Toplumun huzuru, milli dayanışma
ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk Milliyetçiliği’ne ve demokratik, laik,
sosyal hukuk devletine bağlı olarak, ülkenin
bütünlüğü, milletin birliğinin yılmaz bekçisidir.

TESUD Türk Bayrağı Fotoğraf Yarışması
TESUD Türk Bayrağı Fotoğraf Yarışmasında Büyük Jüri 25 Nisan Pazartesi günü Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD)’nde toplanmış ve ödül alan fotoğrafları belirlemiştir.
Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD) Türk Bayrağı Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni 19 Mayıs Perşembe günü TESUD Genel Merkezi’nde yapılmıştır.
Şehitlerimize adanan yarışmanın ödül törenine şehit yakınlarımız da katılmış, tören duygulu anlara sahne olmuştur.
Tören’de, Atatürk ve silah arkadaşları ile vatanı için canını feda eden tüm şehitlerimiz ve gazilerimiz saygı ve minnetle anılmıştır.
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BİRİNCİ DÜNYA HARBİNDE YENİLEN OSMANLI DEVLETİNİN,
İTİLAF DEVLETLERİ İLE İMZALADIĞI MONDROS MÜTAREKESİ VE
SEVR ANLAŞMASINI REDDEDEN, ÖZGÜRLÜK VE EGEMENLİK
GÜNEŞİ OLARAK 23 NİSAN 1920 DE VAR OLAN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN DOĞUŞ NEDENLERİ
Düşman İşgalini ve Esareti Destekleyen Gazeteler Mondros anlaşmasını zafer sütunlarıyla manşetlerden verdiler. Parlak cümleli yazılar astılar başlıklara. Gazeteleri okuyan herkes “Ohh! Artık barış geldi’’ diyordu. Oysa anlaşma Türklere bir kefen biçiyordu. Çünkü anlaşmanın maddeleri elem verici idi.
Anadolu’da bunlar olurken hükümet yetkilileri,
bakanlar ve milletvekillerinin çoğu önlem almak yerine, “Yenik düştük, istediklerini yaparlar’’ dediler.
Milli Mücadele´nin Lideri ve Sembolü Mustafa Kemal, bu savaşı verirken bütün bunlardan sonra, birde karşısında basını bulmuştur. Yerli ve yabancı basını… Özellikle yerli basının bir büyük kitlesi Milli
Mücadeleye karşıydı ve Mustafa Kemal ve arkadaşlarıyla aşağılık bir mücadeleye girişmişlerdi. Bunların başında Alemdar, Peyam, Sabah, Peyam-ı Sabah,
Ümit ve şurada burada yayınlanan gazeteler, Refik
Halit, Refi Cevat, Ali Kemal gibi yazarlar geliyordu.
19 Mayıs 1919’da Samsun’da; Türk Ulusunun yüreğinde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ateşlediği, “Bağımsızlık ve Özgürlük Meşalesi’’ Ulusumuzun, Kurtuluş Savaşında olduğu gibi bugünde tek
ve en güçlü aydınlatıcısıdır. Bunun yanısıra ve bu niteliği ile daha pek çok tutsak ulusun da örnek meşalesi olmuştur.
Mustafa Kemal Paşa 16 Mayıs 1919 tarihinde
İstanbul’dan Bandırma vapuru ile hareket ederek, 19

Mayıs 1919’da Samsun’a
çıktı. Samsun’da ve
Havza’da Türk Kurtuluş
Şavaşı’na temel oluşturacak ilk temas ve çalışmalarını gerçekleştirdi.
Mustafa
Kemal
Paşa’nın
Samsun’dan
başlayan
yürüyüşü
Ali MARALCAN*
Ankara’da nokta kondu.
O’nun, öteden beri ileri sürdüğü, işgal güçleri altındaki İstanbul’da bulunan bir meclisin, ülke yararına
kararlar alırsa dağıtılacağı görüşü kesinlik kazanmıştı. İşgal güçleri tehlikeli gördükleri bazı milletvekillerini tutuklayıp Malta adasına sürerken kaçabilenler
Ankara’ya geliyorlardı. O güne kadar İstanbul’da kalıp bir şeyler yapmak isteyenlerin artık tek umutları
Ankara ve Mustafa Kemal Paşa idi.
Yeni yapılacak şeçimlerle, kurucu nitelikte bir meclis toplanmalıydı. Ancak, bu düşünceye İstanbul’daki
bazı yurt severler karşıydı. Onlar, Osmanlı Parlamentosunun statüsü değişmeden Ankara’da oluşmasını
istiyorlardı. Oysa bu, hem Mustafa Kemal Paşanın
isteklerine aykırı düşüyordu; hemde teknik
bakımdan olanaksızdı. Osmanlı parlamentosunun
aynen toplanması halinde padişah ve hükümeti , parlamento üzerinde her zaman baskı yapabilirdi. Öte
yandan, mebusların bir kısmının daha önceki olaylarda tutarsız davranışları, Mustafa Kemal Paşa’nın
onlara olan güvenini sarsmıştı. Teknik sakıncalar
ise şöyle idi: Osmanlı parlemontusu. Meclisi- Mebusan (Millet Meclisi) ve Meclis-i Ayandan (senato)
oluşmuştu. Milletvekillerinin çoğunluğu Ankara’ya
gelse bile ayan Meclisi üyelerinin büyük bir bölümü
Ankara’ya gelmeyeceklerdi. Böylece Parlamento
kurulamayacaktı. Parlamento kurulsa bile, padişah
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ve hükümet İstanbul’da

kaldığı için yürütme ve

yasama organları arasında ilişkiler kopacaktı.

etrafındaydı… Meclis’in açılış günü Perşembe’den
Cumaya getirilerek evvela Hacı Bayram Camiinde

Yeni doğacak Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin

Cuma namazının edası ve oradan o cemaat-ı kübra

mantık ve felsefesini Mustafa Kemal Paşa Yunus

ile meclis’e gidilerek ruhani bir hava içinde açılış

Nadi’ye şöyle açıklıyor:

merasiminin yapılması kararlaştırılmıştır.’’

“Bir devre yetiştik ki, onda her şey meşru olmalıdır.
Millet işlerinde meşruiyet, ancak milli kararlara istinat etmekle, milletin umumi meyillerine tercüman
olmakla hasıl olur. Hiç korkmayalım, o esaret ve zillete razı olmaz. İş onu bir araya toplamakta… İşte
şimdi ben bu yoldayım. Bu yolun çok sağlam bir yol
olduğuna inanıyorum…’’
“Bizim bildiğimiz

hakikatler milletçe de ma-

lum olunca, kararlar bahsinde o da bizim gibi

Açılış programı bizzat Mustafa Kemal tarafından
tebliğ edildi. Bu tebliğ esaslarına göre tören şu
şekilde yapılacaktır.
1. 23 Nisan 1920 Cuma günü, Cuma namazının
ardından Ankara’da Büyük Millet Meclisi açılacaktır.
2. Vatanın istiklali, Hilafet ve Saltanat merkezinin
kurtuluşu gibi önemli bir görevi yürütecek olan
Büyük Millet Meclisinin açılış gününü Cuma’ya tesadüf ettirmekle bu günün kutsiyetinden ve açılıştan
önce bütün mebuslarla Hacıbayram Camiinde Cuma
namazı kılınarak Kuran’ın nurundan ve namazdan
yararlanılacaktır. Namazdan önce, Lihye-i saadet
(Peygamberin sakalı şerifleri) ve Sancak-ı Şerifin
bulunduğu yere gidilecektir. Burada önce kurban kesilip dua edilecektir.
3. Bugünden itibaren merkezde valinin düzenlenmesi ile hatim ve Buhar-i Şerif okunacaktır. Hatmi şerifin son kısmı Cuma namazından sonraya
bırakılacaktır.

düşünecektir.’’
İngilizlerin baskısı ile Halifeyi ve Şeyhülislamı kullanarak Milli Mücadele aleyhine her türlü propaganda
yapmaya başlamaları, Atatürk ve silah arkadaşlarının
giriştiği Ulusal Kurtuluş Mücadelesinin Dinen suç
sayılarak haklarında idam fetvasının yayınlanmasına
sebep olduğu gibi, Türkiye Büyük Millet Meclisinin
açılmasını da bir gün geçiktirmiştir. Yunus Nadi’nin
belirttiğine göre TBMM’nin Perşembe günü açılması
düşünülüyormuş. Ancak,
“Dine hizmet ve riayet bahsinde dahi en büyük
hürmet mevkii, elbette Ankara’da toplanan fedakarlar

4. Vatanın hemen her köşesinde buna benzer
şekilde Kur’an ve Buhar-i Şerif okunacak, vatanın
kurtuluşu için dualar edilecektir.
5. Bu tamim çabuk ve kısa yoldan ulaştırılacaktır.
6. Cenab-ı Hak’tan üstün başarı dilerim.
		

Mustafa Kemal ATATÜRK
Heyeti Temsiliye Reisi

23 Nisan 1920 Cuma sabahı erken saatlerde,
Ankara’da bulunan herkes meclis binası çevresinde
toplandı. Halk, Kendi kaderine sahip çıkmasının
coşkusu içindeydi.
Saat 13.45’de, Ankara’ya gelebilen 115 milletvekili meclis salonunda toplandı. Parlamento geleneklerine göre en yaşlı üye olan Sinop milletvekili Şerif
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Bey (1845) Başkanlık kürsüsüne çıktı ve aşağıdaki
konuşmayı yaparak Meclis’in toplantısını açtı.
“İstanbul’un işgaliyle her türlü devlet işlerinin
iptal edilmiş olmasından dolayı burada açılmak
zorunda olan Meclisin başkanı olarak, Allah’ın
izniyle Türk milletinin bizzat kendi eliyle içte ve dışta
tam bağımsızlığını sağlamak amacıyla çalışmaya
başladığını bütün dünyaya ilan’’ ederek TBMM’ni
açtı.
Bu açış konuşmasında, milli egemenliğe dayalı
yeni Türk parlamentosunun adı da‘ ’Büyük Millet
Meclisi’’ olarak konulmuştu. Bu ad herkesçe benimsendi.
Bu merasimlerin ardından çalışmalara başlandı.
Başkanlık divanı seçildi. Reisliğe M.Kemal Paşa,
reis vekilliklerine ise Mevlevi Postnişini Abdülhalim
Efendi ile Hacı Bektaş Çelebisi Cemaleddin Efendi
seçilmişti.
TBMM’nin açılışı ile birlikte, milli egemenliğe
dayalı yeni Türk Devleti doğmuş oluyordu. Birinci
TBMM’nin iki temel hedefi, kesin zaferi kazanmak
ve yeni devletin otoritesini güçlendirmek, kalıcılığını
gerçekleştirmekti. Öncelikle, ülke topraklarının
yabancı işgalinden kurtulması gerekiyordu.
O gün meclis bu hava içinde ilk toplantısını tamamlar. 24 Nisan 1920’de yani meclisin ikinci oturumunda Ankara mebusu Mustafa Kemal Paşa söz alır. Bu
onun Büyük millet meclisi önünde ilk konuşmasıdır.
Resmi günlere mahsus sivil elbise içinde, oldukça
zayıf, yorgun ve hatta sıkılgandır.
Kendisini, milletin bağrında bir mücahit fert olarak
karar almaya sevk eden zaruretleri açıklar ve şunları
tekrarlar:
“Hayat ve şahsiyetim kendi malı olan necip milletimizin bu haklı talebi üzerine, artık benim için en
mukaddes vazife, milli iradeye itaat etmeyi her şeyin
üstünde görmekti. Bunun üzerine yaptığım bir tamim

yetimle çalışacağımı temin eylerim.
Bu mukaddes emel uğrunda, milletle beraber, nihayetine kadar çalışacağıma da mukaddesatım
namına söz veriyorum.’’
“Çocukları severiz. Çünkü çocuk bizim
devamımızdır. Her çocukta bir edebiyete doğru
uzanıp gitme iştiyakımızın tatminini buluruz.’’ Onun
söylemiyle çocuk sevgisinin veci ifadesidir.
Bütün dünya ülkelerinden sadece Türk çocuklarını
Ata’sı düşünebilmiş ve her yıl kutlanmak üzere
çocuklara bir bayram hediye etmiştir.
Atatürk’ün Türk çocuklarına armağan ettiği
bayram, dünaya çocukları arasında sevgi ve dostluk
bağlarının geliştirilmesi ve tüm insanların barış
içinde yaşayacakşarı bir dünyanın oluşmasına
katkıda bulunmak için her yıl düzenleniyor.
“Küçük hanımlar, küçük beyler!
Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve
ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan
sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli,
Değerli olduğunuzu düşünerek ona göre
çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz.”
Mustafa Kemal ATATÜRK
Bu mutlu ve gurur dolu günleri bizlere yaşatan
devletimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile şehit ve gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz ruhları şad olsun !
Kaynakça;
1.İhanet basını - Aydın Keleşoğlu
2.Atatürk’ünde çocukları vardı - Ali Kuzu
3.Samsun Valiliğinin 29 Ekim 1981.2 sayılı broşürü
4.Çocuk ruh sağlığı - Prof Dr.Atalay Yörükoğlu
5.Tek adam c.2 - Şevket Süreyya Aydemir
6.Bayrak mücadelemiz ve İstiklal Marşı – Yaşar
Çağbayır
7.Gazi paşam - Cevat Şenol
8.Atatürk’ün din anlayışı - Harika Yamak

(genelge) ile kati sözümü verdim. Bu tamimin son
cümleleri şuydu:
Geçirdiğimiz şu hayat ve ölüm günlerinde, umum
millete, her taraftaki amal ve tezahürat ile temine
azmedilen milli istiklalimiz uğrunda, bütün mevcudi-
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Em. Kur. Kd. Alb.
TESUD Adana Şube Üyesi

SİGORTA GÜNDEMİ
Sigorta Sektöründe bir yıldır
yaşanmakta olan
ve sonuçları hepimizi etkileyen
trafik sigortalarındaki dengesiz
artışlar başta olmak üzere, tüm
güncel gelişmeleri dergimizin
Bekir DEVELİOĞLU
son
dört sayısında
Biz Bize Sigorta Ara. Hiz. Ltd. Şti.
Genel Müdür / Yön. Kurul Bşk. sizlerle paylaştık.
Em. Top. Yb. (KHO 1985)
Amacımız Acen0532 262 41 32 / 0505 597 06 40 teliğimizin tanıtımını yaparken,
dilimizin döndüğünce de bilgi kirliliğinin en yoğun
olduğu sigorta dünyasından, doğru bilgileri sizlerle
paylaşmaktı. Gerçekten öyle bir dönemdeyiz ki, birisi çıkıp “kasko ve trafik sigortalarının birleştirilmesiyle ilgili çalışmaların devam ettiği ve fiyatlarda yaşanan kötü gidişata bu suretle dur denileceği” şeklinde bir açıklamayı bakan seviyesinde yaptırabiliyor.
Bir diğeri çıkıyor, trafik sigortalarında fiyatların düşeceği ve fazladan alınan ücretlerin iade edileceğini
söylüyor. Bir başkası çıkıp trafik sigortaları şu tarihte bu fiyata indirilip standart hale getirilecek diye bir
rivayet uyduruyor ve inanın önemli bir zamanımız
buna benzer konularda kafası karışan sigortalılarımıza doğruyu anlatmakla geçiyor.
Son günlerde yaşanan bir başka tehlike ise “sigorta
dolandırıcılığıdır”. Kredi kartı bilgilerinin kopyalanması suretiyle size ulaşan dolandırıcılar, sizden hiçbir bilgi sormadan okuduğu bilgilerinizle güveninizi
kazanarak, çok çeşitli yöntemlerle, banka hesaplarınızdan önemli kayıplar yaşatmaktadırlar.
Sigortalarınızı seçerken, tek işi sigortacılık olan
ve size güvenilir hizmet vereceğinden emin olduğunuz profesyonel acenteleri tercih ediniz. Profesyonel
bir acenteyle çalışıyor ve gerçekten hizmetlerinden
memnunsanız acentenizi değiştirmeyiniz. Unutmayınız ki acente dostlarınız size en çok hasar zamanı
lazımdırlar. Ayrıca doğru bilgiler ve teminatlarla düzenlenmeyen her poliçe, hasarda hüsran yaşamanıza
yol açacaktır. İşinin uzmanı, sizi ve hassasiyetlerinizi
yakından bilen bir acenteniz varsa lütfen onunla çalışmaya devam ediniz.

SİGORTA ALIRKEN DOĞRU SATIŞ KANALINI TERCİH EDİN
Adında “satış” olan tüm işlerde olduğu gibi sigortacılıkta da “müşteriye” ki biz buna “sigortalı” diyoruz, bir ürün daha fazla satmanın, bir lira daha fazla
prim kazanmanın, gayretiyle yaklaşım söz konusudur. Sizin kim olduğunuzdan çok size ne kadar ürün
sattıkları onlar için önemlidir. Kredi kullandığınız
bankada, otomobil aldığınız plazada büyük rakamların yanında dikkatinizden kolaylıkla kaçabilecek ve
hatta ihtiyaç duyduğunuzda yeterli teminat içermediğini görebileceğiniz bir sigorta size poliçesi sunulabilir. Sigortacı olarak biz dahi buna benzer örnekleri
sıkça yaşamaktayız.
Bir başka satış kanalı ise “internet sigortacılığı”
ya da “dijital satış kanalı” tabir edilen ve kendi poliçenizi oluşturabileceğiniz web ortamlarıdır. Sigorta
şirketleri rekabetçi piyasaların gereği olarak bu yöntemden uzak kalamamaktadırlar. Hatta önümüzdeki dönemde, sadece internet üzerinden satış yapacak
yabancı şirketlerin sektöre girmesi beklenmektedir.
Bu noktada sigorta yaptıracakları iki büyük problem
sahası beklemektedir. Birincisi, ürün, teminat ve muafiyetler konusunda yeterli bilgiye sahip olmayanların eksik ve yanlış poliçe yapması kaçınılmazdır.
İkincisi ise poliçe düzenletmekle iş bitmez. Bir yıl
boyunca yaşayabileceğiniz hasarlarda, danışmanlık
yardım ve destek anlamında bir acenteden alabileceğiniz hizmeti ne bankacıdan, ne araba satıcısından ne
de web ortamından alabilirsiniz.
SİZİN İÇİN DOĞRU SEÇİM OLDUĞUMUZA
İNANIYORUZ
Çünkü; ihtiyaçlarınıza uygun poliçeyi doğru teminatla, en uygun fiyatı sunan sigorta şirketinden yaptırmanızı sağlayarak size gereksiz prim ödetmeyiz.
Çünkü; poliçe yapılmasından bitimine kadar 1 yıl
süreyle ihtiyaç duyacağınız tüm hasar süreçlerinde
bize 7 gün 24 saat ulaşabileceksiniz. Sizi tanıyan ve
hassasiyetlerinize uygun hizmet verebilecek bir dost
acente her zaman ihtiyacınızdır.
Çünkü birlikte daha güçlü olacağımıza inanıyoruz…
Özetle; Sizlerden birileriyiz, daima sizlerleyiz.
Aynı dilden konuşur, birbirimizi çok iyi anlarız. İhtiyaçlarımız benzer, önceliklerimiz yakındır. Beklentilerimiz benzer, ilkelerimiz aynıdır. Değer yargılarımız benzer, değerlerimiz aynıdır…
Sevgi ve saygılarımla sağlıklı günler dilerim.
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BAŞKOMUTANLIK
Dr. Cihangir DUMANLI *

Ülkemizde son zamanlarda başkomutanlık kavramı da demokrasi, milli irade ve laiklik kavramları
gibi gerçek içeriğinden çok farklı şekilde anlaşılmakta ve uygulanmaktadır..

Harekat-ı askeriyenin icrası
Hukuk-u mukaddesei padişahi cümlesindendir”
denilmektedir. 3

Bu yazıda başkomutanlık kavramının tarihi geçmişi ve gerçek anlamı incelenmeye çalışılacaktır.
Başkomutanlık nedir?

Bu günkü Türkçe ile:
Yabancı devletlerle savaş ve barış ilanı, kara ve deniz kuvvetlerinin komutası, askeri harekatın yürütül-

Türk dil kurumu (TDK)’nın hazırladığı Türkçe
sözlükte başkomutan şöyle tanımlanmıştır:
“Başkomutan: savaşta bir devletin bütün kara,
deniz ve hava kuvvetlerine komuta eden en büyük
komutan, Başkumandan, serdar.”

Kuvvei berriye ve bahriyenin kumandası;

1

“Başkomutanlık: başkomutan görevi veya makamı” 2

mesi padişahın kutsal haklarındandır.
Görüldüğü gibi Osmanlı’ anayasasında başkomutanlık yetki ve sorumluluğu savaş hali ile sınırlandırılmış ve padişaha verilmiştir.
1921 Anayasası:
Osmanlı

İmparatorluğu’ndan

Türkiye

Cumhuriyeti’ne geçiş döneminde Birinci Meclis ta-

Bu tanımlardan açıkça anlaşıldığı gibi başkomu-

rafından 20 Ocak 1921’de kabul edilen 1921 anaya-

tanlık ancak savaş halinde söz konusu olabilmekte-

sası, bilindiği gibi kurtuluş savaşının ağır koşulları

dir. Devletin hukuken (TBMM kararı ile açıkça ilan

gereği yasama ve yürütme organlarını tek elde Bü-

edilmiş bir düşmana karşı) savaş durumunda olmadı-

yük Millet Meclisi (BMM)’de toplayan “kuvvetler

ğı hallerde “başkomutanlıktan” söz etmek, “başko-

birliği (meclis hükümeti) sistemini benimsemiştir.

mutanlık” iddiasında bulunmak hukuken doğru değildir.
Tarihi Geçmiş
Osmanlı İmparatorluğu’nda başkomutanlık padişahın yetkisindedir. Özelikle yükselme dönemindeki pek çok seferlerde padişahın bizzat savaş alanına
giderek devletin silahlı kuvvetlerini sevk idare ettiği
bilinen bir gerçektir.

1921 Anayasasını 2. Maddesi şöyledir:
“İcra kudreti ve teşri salahiyeti milletin yegâne ve
hakiki mümessili olan Büyük Millet Meclisi’nde tecelli ve temerküz eder.” 4
O günlere en önemli ve öncelikli yürütme (icra )
faaliyeti, ise kuşkusuz kurtuluş savaşının başarı ile
sevk idaresi ve iç isyanların bastırılması idi. Bu nedenle savaşın yönetimi yani başkomutanlık yetki-

Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk anayasası olan

si de doğal olarak BMM’de olmaktadır (1924,1961

1876 anayasası 7. Maddesinde padişahın yetkilerini

ve 1982 anayasalarında “başkomutanlık TBMM’nin

sayarken:

manevi varlığından ayrılamaz” hükmünün kökeni

“devleti ecnebiye ile harp ve sulh ilanı;

8
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1921 anayasasıdır).

Başkomutanlık Kanunu (5 Ağustos 1921)

aylık süre için geçerli olmasını da istemiştir.

Kurtuluş savaşımızın en kritik muharebelerinden

“Başkomutanlık Kanunu” olarak bilinen bu ka-

biri Afyon-Kütahya-Eskişehir muharebeleridir. Bi-

nunda da görüldüğü gibi Mustafa kemal TBMM’nin

rinci ve ikinci İnönü muharebelerinde hayal kırıklı-

tüm yetkilerini değil, yalnızca ordunun güçlendiril-

ğına uğrayan Yunan ordusu seferberliğini tamamla-

mesi ve savaşın sevk idaresi ile ilgili yetkilerini al-

mış ve 10 Temmuz 1921’de bu defa Eskişehir isti-

mıştır. Yani başkomutanlık savaş koşullarında ve sa-

kametinde değil, sıklet merkezi ile Kütahya ve Af-

vaşla ilgili bir kurumdur.

yon İstikametinde ve Eskişehir-Kütahya demiryo-

Mustafa Kemal’e üçer aylık sürelerle verilen baş-

lunu kesmek maksadıyla büyük çaplı yeni bir taar-

komutanlık yetkisi; 30 Ekim 1921,4 Şubat 1922, 6

ruz başlatmış, 17 Temmuz’da Kütahya’yı ele geçir-

Mayıs 1922 tarihlerinde üçer aylık ve son olarak da

miştir. Ertesi gün (18 Temmuz) sabah saat 0500’de

20 Temmuz 1922 tarihinde süresiz olarak

TBMM Başkanı Mustafa kemal Eskişehir’e Gelerek

mıştır.

7

uzatıl-

Batı Cephesi Komutanı İsmet Beyle (İnönü) durumu

Mustafa kemal başkomutanlığı döneminde Sakar-

değerlendirmiş ve orduyu kurtarmanın arazi kaybet-

ya meydan muharebesi ile düşmanın Sakarya nehri-

mekten daha önemli olduğu düşüncesi ile; düşman-

nin doğusuna geçerek Ankara’yı işgaline engel ol-

la olan mesafeyi açmak,, düşmanı ikmal merkezle-

muş ve nihayet 30 ağustos 1922’de Büyük Taar-

rinden uzaklaştırmak ve müteakip muharebeyi bizim

ruz ve Başkomutan Meydan Muharebesi ile düşma-

seçtiğimiz hazırlıklı mevzide kabul etmek maksadıy-

na kesin sonuçlu darbeyi indirerek vatan toprakları-

la Sakarya nehrinin doğusuna çekilme kararını ver-

nı işgalcilerden temizlemiştir. Başkomutanlığı saray-

mişlerdir.5

larda, konferans salonlarında veya törenlerde değil;

Böyle stratejik bir çekilme ile vatan topraklarının
düşmana kaptırıldığını düşünen bazı milletvekilleri

Dua Tepe’de, Çiğil Tepe’de, Zafer Tepe’de icra etmiştir.

BMM’de Mustafa Kemal aleyhinde büyük bir kam-

1924 Anayasası

panya başlatmışlar ve Mustafa Kemal’in sorumlulu-

Cumhuriyetimizin ilk anayasası olan 20 Nisan

ğu üstlenmesini istemişlerdir. Uzun tartışmalardan

1924 tarihli anayasanın 40. Maddesi başkomutanlık

sonra kürsüye çıkan Mustafa Kemal sorumluluğu al-

konusunun şöyle düzenlemiştir:

maya hazır olduğunu söylemiş ve bu yönde bir takrir
(kanun teklifi) vermiştir.

“başkomutanlık Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin
yüce varlığından ayrılamaz ve cumhurbaşkanı ta-

Aynen yasalaşan bu kanuna göre:

rafından temsil olunur.(yerine getirilir değil C.D.)

“Başkomutan ordunun maddi ve manevi gücünü

Harp kuvvetlerinin komutası barışta özel kanununa

azami surette çoğaltmak ve yönetiminin bir kat daha

göre Genelkurmay Başkanlığı’na ve seferde bakan-

sağlamlaştırılması konusunda TBMM’nin bu yolda-

lar kurulunun teklifi üzerine cumhurbaşkanı tarafın-

ki yetkisini meclis adına fiilen kullanmaya izinlidir.6

dan tayin edilecek kimseye verilir. 8

Mustafa kemal kendi kurdurduğu TBMM’ne ve de-

Görüldüğü gibi 1924 anayasası da 1921 anayasası

mokrasiye saygısını göstermek için bu yetkinin üç

gibi başkomutanlığı TBMM’nin manevi (yüce) varBirlik, Sayı : 212 • Nisan-Mayıs-Haziran 2016
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lığından ayırmamıştır. Zira 1924 anayasası da selefi

manevi varlığından ayrılamaz ve cumhurbaşkanı ta-

gibi yasama ve yürütme güçlerini TBMM’de topla-

rafından temsil olunur.

yan “güçler birliği” hükümet sistemini benimsemişti (md.5).
Mustafa kemal 1924 anayasasının kabulünden

Milli güvenliğin sağlanmasından ve silahlı kuvvetlerin yurt savunmasına hazırlanmasından TBMM’ne
karşı bakanlar kurulu sorumludur.

önce 29 Ekim 1923’de cumhurbaşkanı seçilmiştir.

Genelkurmay Başkanı silahlı kuvvetlerin komuta-

Ancak son olarak 20 Temmuz 1922’de süresiz olarak

nı olup savaşta başkomutanlık görevini cumhurbaş-

uzatılan başkomutanlık yetkisi de (ayrı bir kanunla

kanı namına yerine getirir.

kaldırılmadığı için) devam etmektedir. Yani Mustafa Kemal aynı zamanda hem başkomutan hem cumhurbaşkanıdır. Bu nedenle başkomutanlık yetkisinin
cumhurbaşkanı tarafından temsil olunması o günkü
koşulların doğal bir sonucudur.
1961 Anayasası

….Genelkurmay Başkanı görev ve yetkilerinden
dolayı başbakana karşı sorumludur” 10.
Silahlı kuvvetlerin savaşa Hazırlanmasından Bakanlar Kurulu’nun cumhurbaşkanına karşı değil de
TBMM’ne karşı sorumlu tutulması asıl başkomutanın TBMM olmasının doğal sonucudur. Nitekim

9 Temmuz 1961 Tarihli anayasa da başkomutanlı-

anayasanın 92. Maddesi silahlı kuvvetlerin yabancı

ğı kendisinden önceki iki anayasaya benzer şekilde

ülkelere gönderilmesinde TBMM’ni (yani asıl baş-

düzenlemiştir

komutanı) yetkili kılmıştır cumhurbaşkanının başko-

1961 anayasasının110. Maddesi şöyledir:

mutan olarak silahlı kuvvetleri yurt dışına gönderme

“Başkomutanlık Türkiye büyük millet Meclisi’nin

gibi bir yetkisi yoktur. Ancak TBMM tatilde veya ara

manevi varlığından ayrılamaz ve cumhurbaşkanı ta-

vermede iken ülkenin ani bir silahlı saldırıya uğra-

rafından temsil olunur.

ması ve bu sebeple silahlı kuvvetlerin kullanılmasına

Milli güvenliğin sağlanmasından ve silahlı kuvvetlerin savaşa hazırlanmasından TBMM’ne karşı Bakanlar Kurulu sorumludur.
Genelkurmay Başkanı silahlı kuvvetlerin komutanıdır.” 9
1982 Anayasası
Halen yürürlükte bulunan 1982 anayasasında da
başkomutanlık konusunda önceki anayasalara benzer bir düzenleme yapılmıştır:
md117: Başkomutanlık Ve Genelkurmay Başkanlığı

de cumhurbaşkanı Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanılmasına karar verebilir (md.92). Yani cumhurbaşkanın silahlı kuvvetleri kullanma yetkisi istisnai bir
halde mümkündür. Gerçek başkomutan olsa idi normal hallerde de (ABD başkanının olduğu gibi 11) bu
yetkiye sahip olurdu.
Anayasanın 105. Maddesine göre; cumhurbaşkanı…..tek başına yapabileceği belirtilen işlemleri dışındaki bütün kararlar başbakan ve ilgili bakanlarca
imzalanır bu kararlardan başbakan ve ilgili bakan sorumludur. Bu durumda cumhurbaşkanı başkomutan

Başkomutanlık Türkiye büyük Milet Meclisi’nin

10

derhal karar verilmesinin kaçınılmaz olması halin-
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temsilcisi ve devletin başı sıfatı ile silahlı kuvvetlere

bir direktif vermesi ve bu direktiften dolayı devletin

2.Cumhurbaşkanı başkomutan değildir. Ancak asıl

zarar görmesi durumunda sorumsuz olacaktır. Oysa

başkomutan olan TBMM’nin temsilcisidir. Bu tem-

başkomutanlık sorumluluk gerektiren bir görevdir.

silcilik de kurtuluş savaşı koşullarına göre hazırlanan

Ayrıca silahlı kuvvetlerin sevk idaresi/savaşın yö-

1921 anayasasından gelmektedir

netimi bu konuda özel bir eğitim ve deneyim iste-

3.Anayasamızda başkomutanlık yetki ve sorumlu-

yen ağır bir görevdir. Bizim cumhurbaşkanlarımız

luğu açısından yukarıda açıklanan Cumhurbaşkanı-

ise (asker kökenliler dışında) böyle bir eğitim ve de-

Başbakan-Genelkurmay Başkanı arasında mevcut

neyime sahip değillerdir.

hiyerarşik sakatlık düzeltilmelidir.

1982 Anayasasına göre;
1.Asıl başkomutan TBMM olmaya devam etmektedir.
Cumhurbaşkanı başkomutan değil, başkomutanlığın temsilcisidir (anayasa koyucu aksini düşünse idi
“başkomutan cumhurbaşkanıdır” derdi, böyle yapmamıştır).
2.Genelkurmay başkanının başkomutanlık görevini (Cumhurbaşkanı namına) yerine getirmesi savaş
haline munhasır kılınmıştır
Bu durumda anayasamızda şöyle bir çelişki ortaya çıkmaktadır:
Genelkurmay başkanı görev ve yetkilerinden dola-

Türk dil kurumu, Türkçe Sözlük, Milliyet Yayınları, İs-

1

tanbul, 1982cit 1s.154.
a.g.e.

2

Suna Kili, Şeref Gözübüyük, Türk Anayasa Metinleri,

3

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Yyy,Yty S91.
Kili, Gözübüyük, a.g.e. s91.

4

Lord Kinross, Atatürk, Bir Milletin Yeniden Doğuşu,

5

Türkçesi Necdet Sender, Altın Kitaplar Yayınevi, İstanbul,25. Basım Haziran 2013, s.315
Lord Kinross, Atatürk, Bir Milletin Yeniden Doğuşu,

6

Türkçesi Necdet Sender, Altın Kitaplar Yayınevi, İstanbul,25. Basım Haziran 2013, s.323.

yı başbakana karşı sorumlu iken başkomutanlık gö-

7

revini cumhurbaşkanı namına yerine getirmektedir.

8

Cumhurbaşkanı ise devletin başıdır (md.104). Yani

9

Genelkurmay Başkanı başkomutanlık görevini dev-

10

letin başı namına yerine getirirken, devleti yürütme

11

KİNROS a.g.e. S.362
Kili, Gözübüyük, a.g.e. s.118.
A.g.e. s.203.
a.g.e.s.291.

ABD 1974 tarihli savaş yetkileri yasasına göre Başkan

organın başı olan ve cumhurbaşkanı tarafından ata-

ABD ulusal çıkarlarının gerektirdiği hallerde kongrenin

nan başbakana karşı sorumlu olmaktadır. Bu durum-

onayı olmadan(ancak kongre üyeleri ile danışarak) dün-

da hiyerarşik bir sakatlık bulunmaktadır. Yapılacak

yanın herhangi bir yerine Amerikan askerlerini gönder-

bir anayasa değişikliğinde bu hususun dikkate alın-

meye yetkilidir. bu durumda 24 saat içinde kongreye bil-

ması yararlı olacaktır.

gi verir. Kongre 60 gün içinde bu kararı onaylamazsa baş-

Sonuçlar;
1.Barış durumunda başkomutanlık söz konusu ola-

kan askerleri geri çeker.
* Em. Tuğg.

maz. Başkomutanlık savaşta yapılır.
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ATATÜRK GENELGELER VE KONGRELER
Necip BELEN*

I.Dünya harbinin sonunda, işgal edilmiş ülke toprakları ile bir İstanbul hükümeti var. Bundan, şüphesiz
tüm ülke rahatsız,yapacakları bir şey yok,çaresizler.
Fakat bu olup devam eden olaylardan rahatsız olan
çırpınan ve çare arayan birisi var ki, “ Mustafa Kemal”. “Ülke parçalanıyor, bir avuç kalan “Ana Yurt”
onu da paylaşacaklar, Padişah ve Hali-feliğin de bir
anlamı yok, Bağımsızlık için kimden yardım istenebilir ki, tek kararım,o da; Ulusal egemenliğe dayanan, tam bağımsız, yeni bir Türk devleti kurmak.”

yecanla, M.Kemal Paşa, Ali Fuat Paşa ve Refet Bey’i
yanına alarak “ Amasya Genelgesini” yazarlar.
Genelge, Erzurum’da bulunan Kazım Paşa ile
Konya’daki Cemal Paşa’ya da telgırafla bildirilerek
son şeklini alır. Genelge,
1-TC.nin kurulması yolunda atılan ilk adım olması
2-Mücadelenin programını oluşturması
3-Mücadelenin amacını,gerekçesini,yöntemini belirleyici olası nedeniyle önemlidir.

M.Kemal paşa,bu düşüncelerini arkadaşlarıyla pay-

Amasya’dan Anadoluya şöyle bir ses yükseliyor;

laşıyor ve bu düşünceler Padişaha da ulaştırılıyor. Bu

Halkına, Ordusuna, Subayına, Erine, “Milletin istik-

ve başka düşüncelerin verdiği rahatsızlıklar sebebiy-

balini yine Milletin azmi ve kararı kurtaracaktır”.

le M.Kemal Paşa,bilindiği gibi Anadolu’ya görevle

Mücadelenin daha başındayız, azim, karar dorukta.

gönderiliyor. Evet kendisine bir görev verilmiştir.
1-Samsun ve Karadeniz havalisinde halka eziyet
eden Rum çetelerinin faaliyetlerini engellemek.
2- Türk direniş ekiplerinin teşkili
3-Bölgede var olan silah ve mühimmatın toplanarak depolara konması gibi.
BURASI HAVZA’DIR;
Haber salar dört yana. Halkı ateşlemek gerek. Milli mücadele, milli ruh ile halk pişmeli. Halkını yakından tanır. Dertleşir uzun uzun. Burada görür,
Samsun’da ektiği tohumun böylesine çabuk fışkırdığını.Artık ok yaydan fırlamıştır, Anadolu el ele vermek üzeredir, kurtuluşa,özgürlüğe giden yoldayız.
BURASI AMASYA’DIR;
Kişisel çıkarlarını çoktan aşmış, kendini halkına
adamış M. Kemal paşa, Amasyalılara seslenir; “Padişah ve hükümet esir olmuş memleket elden gitmek
üzere, bu duruma tek çare, sizlerle işbirliğimizdedir.
Hep birlikte yemin edelim.” Bu yeminin verdiği he-

12
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BURASI SİVAS;
Anadolunun o andaki ortamı içinde Sivas emniyetli gibi görünse de eşkıya ve silahlı çeteler ile İttihatçıların etken olduğu bir yerdi. Ayrıca, İstanbul hükümetinden M.Kemal’i tutuklama emri alan ve pusuda
bekleyen bir Vali ile İngiliz subayı vardı. Burada kalmak sakıncalıydı. Tekrar yol göründü yiğidin harman
olduğu ERZURUMA. NEDEN ERZURUM ?
1-Burası galip devletlerin en geç ulaşabilecekleri
yerdir.
2-Burada,Kazım Kara Bekir Paşanın terhis edilmemiş ordusu güvenceydi.
3-Anadolu Müdafaa-yı Hukuk Cemiyetinin hazırlıkları vardı. Anadolunun mücadele damarları
Erzurum’da atmaktadır. Bu mücadelede artık İstanbul yok. M.Kemal dünde halktandı, halktı ama, bugün yani 9 temmuz 1919, Çeşitli zorluklar altında
görev yaptığı makam ve rütbelerinden ayrılarak en
büyük makam ve rütbe, halkın sevgisi, halkın güveninde yerini almıştır.

O şimdi tam bir halk ferdidir M.Kemal Paşa bu haliyle Anadolu ve Trakya’daki kumandanlara; artık,
1-Milletin milli iradesine ordu hakimdir.
2-Müfettiş ve kumandanlar görevden alınsalar bile
bulundukları yerde milli vazifelerine devam edeceklerdir.

manda idaresini siz de kabul ederseniz sizi de reddeder vatanı kurtaran değil vatan batırıcı olarak adlandırır ve telin ederiz diye bağırır”. Topluluğa dönen Mustaf Kemal, “Efendiler, gençliğe bakın! Türk
Milli bünyesindeki asıl kanı ifadesine bakın ve Hikmet Beye dönerek müsterih ol,gençlerle iftihar ediyo-

3-Hükümet, milli birlik ve örgütümüzü kaldırmak istesede

bul edemem,edenleri şiddetle red ve ayıplarız eğer

rum ve gençliğe güveniyorum”. Tartışmalar sonunda

kabul edilmeyecektir. Bildirisini ya-

Kongre,on maddelik bir anlaşma ile 11 Eylül 1919

yınlamıştır. Milli mücadele azmi, kararı Amasya’da

tarihinde kabul ediliyor. Sivas Kongresi , “Türk ta-

Amasya Kongresiyle ateşlendi.Türk için toprağı, hal-

rihinin dönüm noktalarından biridir.Burada alınan

kı, haysiyeti uğruna can vermek şereflerin en yüce-

kararlar Türk Ulusunu ikinci defa Ergenekondan çı-

sidir. Erzurum kongresi bu kanıların en asil belge-

karan haykırışı, silkinişin ifadesi olmuştur.Bağım-

si olup Doğu Anadolu’nun güç olayları ile bölgenin

sız, hür T.C.nin temelleri” “Ya istiklal ya ölüm” pa-

bütünlüğü gibi sorunların giderilmesi için 23 Tem-

rolası ile manda ve esaretin reddedildiği önemli bir

muz /7 Ağustos 1919 tarihlerinde Milli mücadeleyi

belgesidir.Önemli olan demem odur ki; TC.nin ku-

ateşleyen ikinci kongredir.

ruluş temellerinin harcı, tohumları 19 Mayıs 1919

Bundan sonra çabalar Sivas Kongresi yönündedir. Fakat engel bitmiyor ki, İstanbul boyuna engel
üretiyor, önleyici tedbirler alıyor. Tek düşünce Sivas Kongre hazırlığıdır. Kongre için neden SİVAS?;
“Mustafa Kemal’in Sivas akına güveni çoktu Sivas
Mondros Mütarekesi sonrasında İtilaf devletlerince
işgal edilmeyen Anadolu şehri oluşu Amasya “genelgesinde” Sivas’ın Kongre için en güvenli şehir oldu-

da Samsun’a çıkışla atılmış ve bu olay Spor Gençlik
Bayramı ile, TBMM.nin açılma kararı 23 Nisan Çocuk Bayramı ile, Cumhuriyetin ilanı 29 EKİM Cumhuriyet Bayramı ile, 30 Ağustos günümüz Zafer
bayramı olarak taçlandırılmışlarsa; Bunlar gibi,bütün
bu oluşum kararlarının hazirlandığı Amasya Genelgesi ile Erzurum ve Sivas Kongreleri de “MİLLİ
EMANETLERİMİZ” olarak sürdürülmelidir.

ğunun belirtilmesi”.
Bu iyi niyetlere rağmen Kongre hazırlıkları ve devamı süresince birçok engeller doğdu; “Başta bir İngiliz subayı ile Elazığ valisinin Kongreyi baltalama

KAYNAKÇA:
-Kültür Bakanlığı

girişimleri,Kongre Başkanı kim olacak tartışmalar,

-Gazinin milli mücadele destanı

en önemlisi dış odaklı “MANDA İDARESİ” şeklinin

-Bilgisayar notları.

taraflarca tartışılmasıdır”.
İstanbul Askeri Tıp öğrencisinin manda idaresine yaptığı red cevabı Kogreye renk katar; “Ben.
Askeri Tıp öğrencileri adına delege öğrenci Hikmet Bey (Boran), Paşam buraya, istiklal davamı-

*Em. Alb.
TESUD Çankaya Şb. Üyesi

zı savunmak için gönderildim, Manda idaresini kaBirlik, Sayı : 212 • Nisan-Mayıs-Haziran 2016
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TESUD GENEL MERKEZ
ETKİNLİKLERİ

TESUD Basın Yayın
Başkanlığı

TESUD Tekirdağ Şube Başkanı Em. Alb. Recep YILDIZ koordinesinde TESUD Genel Başkanı Em. Hv. Korgeneral Erdoğan KARAKUŞ tarafından 1 Haziran 2016 Çarşamba günü saat 18.00’da Tekirdağ’da “Atatürk
İlkeleri Işığında Türkiye ve Dünyadaki Gelişmeler” konulu konferans verilmiştir.

Basın Açıklaması
‘’Birlikte Türk Milletiyiz’’ Grubu ile birlikte
18 Mayıs Çarşamba günü saat 12.30’da Ankara,
Güvenpark’ta, Almanya Parlamentosu’nda görüşülecek Ermeni Tasarısına karşı basın açıklaması yapılmıştır.

19 Mayıs Yürüyüşü
19 Mayıs 2016 Perşembe günü Atatürk’ü Anma,
Gençlik ve Spor Bayramında, saat 12.00’da
Atatürk’ün Kurtuluş Savaşının yol haritasını belirlediği karargah olan Şişli Atatürk Evi önünde başlayan ve Dolmabahçe’de sona eren 19 Mayıs yürüyüşene iştirak edilmiştir.

14
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Doğa Yürüyüşü

Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD) Doğa Sporları Topluluğu (TESUDDOST) tarafından;
20-24 Nisan tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen 1. Uluslararası Antalya Doğa ve Deniz Festivali
(ADALYAFEST)’ne katılmıştır.
01 Mayıs 2016 Pazar günü Yünlü Yaylaları Bölgesinde doğa yürüyüşü,
15 Mayıs 2016 Pazar günü Esertepe-Urumşah Yaylaları Bölgesinde doğa yürüyüşü,
21 Mayıs 2016 Cumartesi günü Işık Dağı Bölgesinde doğa yürüyüşü,
2-5 Haziran 2016 tarihleri arasında İnebolu-Kastamonu arasında yapılan Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşüne katılmıştır.
Yürüyüşe katılan arkadaşlarımızı kutluyor, doğayı ve sporu seven tüm meslektaşlarımızı ve dostlarımızı
TESUDDOST’un faaliyetlerine katılmaya davet ediyoruz.

30 Haziran Dünya Emekliler Günü Kutlaması

Türkiye Emekliler Platformunu oluşturan Derneklerle birlikte 30 Haziran 2016 tarihinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de emeklilik günü olarak kabul
edilen Dünya Emekliler Gününde Anıtkabir’de yapılmış olan törene katılım gerçekleşmiştir.

Birlik, Sayı : 212 • Nisan-Mayıs-Haziran 2016
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TESUD ŞUBE ETKİNLİKLERİ
TESUD ŞİŞLİ ŞUBESİ

TESUD Basın Yayın
Başkanlığı

TESUD ÜSKÜDAR ŞUBESİ

TESUD Şişli Şubesi tarafından 26 Mart 2016 tarihinde 32 üye ile birlikte Selimiye Kışlası ziyaret edilmiştir.

2015-2016 Eğitim-Öğretim yılını başarı ile tamamlayan TESUD Üsküdar Şubesinin Burslu Orta
Öğretim Öğrencisi Sude Neriman ÜÇPINAR derneği
teşekkür amaçlı ziyaret etmiştir.

TESUD ERZURUM TEMSİLCİLİĞİ

MSB Erzurum İnşaat Emlak Bölge Başkanı İs.Kd.
Alb.Coşkun OKUYUCU 24 Mart 2016 tarihinde TESUD Erzurum Temsilciliğini ziyaret etmiştir.
TSK Mehmetçik Vakfı Erzurum Temsilciliğine atanan emekli Topçu Albay Sabri Topdağı, iki yıldan
beri sürdürdüğü Türkiye Emekli Subaylar Derneği
(TESUD) Temsilcilik görevini emekli Piyade Albay
K. Hakan Tuluk’a devretti.

16
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TESUD TEKİRDAĞ ŞUBESİ

01 Nisan 2016 tarihinde; Namık Kemal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm
Başkanı Prof.Dr. Yaşar Şenler; TESUD Tekirdağ Şubesi tarafından düzenlenen “Türk Şiirinde Atatürk Algısı” konulu konferans vermiştir.
25 Nisan 2016 tarihinde; Dünü Bugünü ve Yarınıyla Ermeni Meselesine Bakış konulu Panel ve Müzik dinletisi yine TESUD Tekirdağ Şubesi koordinatörlüğünde düzenlenmiştir.
26 Nisan 2016 tarihinde; Namık Kemal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlı’ğının talepleri üzerine üyemiz Yrd.Doç.Dr. (E.Alb.) Süleyman Özmen (Okan Üniversitesi/TESUD Tekirdağ Şubesi Yönetim Kurulu üyesi) tarafından Namık Kemal Üniversitesi konferans salonunda “Modern Dünyada Güvenlik Algısı”
başlıklı konferans TESUD Tekirdağ Şube Başkanı Recep Yıldız ve üyelerinin de katılımıyla icra edilmiştir.

TESUD RASİMPAŞA ŞUBESİ

20 Haziran 2016 tarihinde TMT Kıbrıs Mücahitler
Derneğinden 20 üye TESUD Rasimpaşa Şubesini ziyaret etmişlerdir.

Her bayram olduğu gibi bu bayramda Şehit aileleri TESUD Rasimpaşa Şubesi tarafından ziyaret edilmiştir.

Birlik, Sayı : 212 • Nisan-Mayıs-Haziran 2016
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TESUD KONAK ŞUBESİ

TESUD Konak şubesi tarafından;
19 Nisan 2016 tarihinde İzmir Kitap Fuarında son
dönemde yayınlanan kitapların alımı yapılmıştır.
22 Nisan 2016 tarihinde
E.Yb.
TARKUN(Kr.56) evinde ziyaret edilmiştir.

Haluk

Özel Konak Kardiyoloji Tıp Merkezi ile yapılan protokol kapsamında 25 Nisan 2016’dan itibaren üyelerimize ücretsiz kardiyoloji check up paketi uygulanmıştır.
26 Nisan 2016 tarihinde TESUD KONAK, BORNOVA VE KARŞIYAKA Şubelerinin aylık koordinasyon toplantısı BORNOVA Şubesinde yapılmıştır.
05 Mayıs 2016 tarihinde İzmir Körfezinde düzenlenen Laiklik Zinciri etkinliğine iştirak edilmiştir.
06 MAYIS 2016 tarihinde, rahatsızlık geçiren üyemiz E.Hv.Alb. Cevat UÇAR evinde ziyaret edilmiştir.
07-08 Mayıs 2016 tarihlerinde Anneler Günü dolayısıyla Marmaris Gezisi düzenlenmiştir.
15 Mayıs 2016 tarihinde Kadifekale Hava Şehitliği ziyaret edilmiştir.
15 Mayıs 2016 tarihinde, E. Gazi Alb. Baki Yurdaer AKGÜN’ün damadı, Çekiç Güç Harekatında şehit olan
Plt. Ütğm. Bülent ÖZTÜRK için yapılan mevlide iştirak edilmiştir.
19 Mayıs 2016 tarihinde Güzelbahçe/İzmir’de ŞEHİT BİNBAŞI ARSLAN KULAKSIZ PARKI VE ANITI’nın
açılışına iştirak edilmiştir.
19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Bağımsızlık Koşusuna, TESUD KONAK Şube Başkanı
E.Hv.Kur.Alb. Cengiz TATAR katılmış ve madalya kazanmıştır.
20 Mayıs ve 06 Haziran 2016 tarihlerinde İZMİR SPASTİK FELÇLİLERİ KORUMA VE GÜÇLENDİRME
VAKFI Başkanı TESUD KONAK Şb. Üyesi E. Alb. Eşi Meliha ALPAT ziyaret edilmiş, vakfa ait Özel Salih
Dede Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezine kırtasiye ve temizlik malzemesi desteğinde bulunulmuştur.
27 Mayıs 2016 tarihinde E.Alb. Ali BEKTAŞ (Dz.69), Narlıdere/İzmir Huzurevinde ziyaret edilmiştir.
03 Haziran 2016 tarihinde E.Hv.Alb.Orhan ÖZDEMİR (Hv.45), E.Alb.Mehmet ÖZDEMİR (Kr.85), baba
oğul üyelerimiz evlerinde yönetim kurulu üyeleri tarafından ziyaret edilmiştir.
04 Haziran 2016 tarihinde, TESUD KONAK Şube tarafından eğitim yardımı yapılan 15 öğrencinin iştiraki ile yıl sonu değerlendirme toplantısı yapılmış, öğrencilere kitap hediye edilmiştir.
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BAĞIMSIZLIĞIMIZA ATILAN İLK ADIM
19 MAYIS 1919
(Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Anlatımıyla)
19 Mayıs 1919; 1’nci Dünya Savaşından yenik
çıkan Osmanlı Devletinin, Mondros Mütarekesiyle paramparça edilmesinden, topraklarımızın
düşman işgaline uğramasından sonra, sadece milletine güvenen büyük bir dâhinin, Gazi Mustafa
Kemal Atatürk’ün liderliğinde; milletçe esaretten
kurtuluşumuza giden yolun başlangıcı, bağımsızlığımıza atılan ilk adımın adıdır.
Mustafa Kemal Paşa Samsun’a gönderilişini
anlatıyor:
Vahdettin kabinelerinde benim için iki zıt fikir
vardı: Biri beni lehlerinde kazanmaya çalışanlar,
diğeri hiçbir suretle itimat edilmemek lazım olduğunu
iddia edenler! Aylarca münakaşalardan sonra hangi
fikir kazanmış, bilir misiniz: Mustafa Kemal’e emniyet edilemez! Mustafa Kemal İstanbul’da birtakım
menfi telkinler, belki hazırlıklar yapıyor. Bu adamı
İstanbul’dan uzaklaştırmak lazımdır.
“Mustafa Kemal’i Anadolu dağlarına atmalı
ve orada çürütmeli!’’ Nihayet bu karar üzerinde
mutabık kalmışlar. Bunu işiten yakın arkadaşlarım
beni tebrik ettiler.
Beni İstanbul’dan çıkarmakla ağır bir yükten
kurtulacaklarını zannedenler, makul bir sebep aramakla meşgul idiler. Nihayet bu sebep, işgal kuvvetleri subaylarının raporları ile dolu bir dosya
halinde ellerine geldi. Bir gün Harbiye Nazırı rahmetli Şakir Paşa beni makamına davet etti (29 Nisan
1919). Bürosunda karşısına oturdum. Bir tek kelime
söylemeksizin bana dosyayı uzattı:
Bunu okur musunuz? dedi.
Dosyayı baştan nihayetine kadar gözden geçirdim. Özeti şu idi: “Samsun ve havalisinde birçok
Rum köyleri Türkler tarafından her gün tecavüze
uğramaktadır. (aslında tam tersine Samsun
Sancağında Rum Pontus yanlısı 50’den fazla çete
türemiş, asayiş denen bir şey kalmamıştı. Türk
köylerinin de bu çetelerden kendilerini korumak
maksadıyla silahlandığı bilinen gerçektir.) İstanbul
Hükümeti bu vahşi tecavüzlerin önüne geçememektedir. Bu havalinin emniyet ve huzurunu temin etmek
insaniyet namına borcumuzdur’’. Raporlar İstanbul
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Hükümetine verilirken,
bir de protesto ilave
edilmişti:
“Bu tecavüzleri men
etmek lazımdır. Eğer siz
aciz iseniz, vazifeyi biz
üstümüze alacağız…’’
İşgal
kuvvetleri
komutanlığınca Osmanlı/
Atilla ÇİLİNGİR*
İstanbul hükümetine verilen bu kesin uyarıdan
sonra Mustafa Kemal Paşanın Samsun ve havalisinde
olduğu iddia edilen bu olayları incelemek adına 9’ncu
Ordu Birlikleri Müfettişi olarak görevlendirilmesi,
Gazi’nin bir an önce Anadolu’ya geçerek, yakacağı
istiklal meşalesi için bulunmaz bir fırsat yaratmıştı.
Bu önemli görev öncesi, İstanbul’dan ayrılmadan
önce Hükümet üyelerine veda etmek istedi…
İstanbul Hükümetinin Bakanlarına veda:
Başka ziyaretlerde de bulunmak lazımdı. Harbiye
Nazırını, Sadrazamı, Dâhiliye Nazırını aradım (15
Mayıs 1919) Hiçbiri makamında yoktu. Toplantı
halinde imişler. En kestirmesi Babıâli’ye gidip kendilerine haber vermekti. Beni Sadaret bekleme salonuna aldılar. Benim geldiğimi duyan bazı nazırların da
salona geldiklerini görerek biraz şaşırdım. Mehmet
Ali Bey beni meraktan kurtardı:
Allah Allah ne küstahlık… İşittiniz mi efendim,
Yunanlılar İzmir’e çıkıyor…
Bu sözleri Bahriye Nazırı doğruladı.
Ya… Dedim, bu da mı oldu?
Evet…
Ne yapmayı tasavvur ediyorsunuz? Diye sordum.
Protesto edeceğiz! Cevabını verdiler.
Bu lazımdır, doğrudur. Ancak böyle bir protesto ile
Yunanlıların İzmir’den geri çekileceklerine ihtimal
veriyor musunuz?
Yüzüme baktılar:
Fakat başka ne yapabiliriz? ’’
Samsun’a hareket etmeden önce Padişah’la Son

Buluşma:
“……….. Yıldız Sarayı’nın ufak bir salonunda
Vahdettin’le adeta diz dize denecek kadar yakın
oturduk. (16 Mayıs 1919) Sağında dirseğini dayamış
olduğu bir masa, üstünde bir kitap var. Salonun
Boğaziçi’ne doğru açılan penceresinden gördüğüm
manzara şu: Birbirine paralel hatlar üzerine düşman
zırhlıları! Bordalarındaki toplar sanki Yıldız
Sarayı’na doğrulmuş! Manzarayı görmek için
oturduğumuz yerlerden başlarımızı sağa sola çevirmek kâfi idi.
Vahdettin hiç unutamayacağım
konuşmaya başladı:

şu

sözlerle

Paşa, paşa! Şimdiye kadar devlete çok hizmet ettin.
Bunların hepsi kitaba girmiştir (elini kitabın üzerine
bastı ve ilave etti), tarihe geçmiştir. (O zaman bunun bir tarih kitabı olduğunu anladım. Dikkatle ve
sükûnetle dinliyordum). Bunları unutun dedi; asıl
şimdi yapacağın hizmet hepsinden mühim olabilir.
Paşa, paşa devleti kurtarabilirsin!
Bu son sözlerden hayrete düştüm. Acaba Vahdettin samimi mi konuşuyor? O Vahdettin ki yabancı
hükümetlerin yüzüncü derecede aletleri ile temas arayarak, devletini ve saltanatını kurtarmaya
çalışıyordu. Bütün yaptıklarından pişman mı idi?
Aldatıldığını mı anlamıştı? Fakat böyle bir tahmin
ile başka bahislere girişmeyi tehlikeli addettim.
Kendisine basit cevaplar verdim;
Hakkımdaki teveccüh ve itimada arz-ı teşekkür ederim. Elimden gelen hizmette kusur etmeyeceğime
emniyet buyurunuz.
Söylerken, kafamdaki muammayı da halletmeye
uğraşıyordum. Çok iyi anladığım, veliahtlığında,
padişahlığında bütün his ve fikirlerini, temayüllerini
tanıdığım adamdan nasıl yüksek ve asil bir hareket
bekleyebilirdim? Memleketi kurtarmak lazımdır,
istersem bunu yapabilirmişim. Nasıl? Hemen hüküm
verdim: Vahdettin demek istiyor ki, hiçbir kuvvetimiz
yoktur. Tek dayanağımız İstanbul’a hâkim olanların
siyasetine uymaktır. Benim memuriyetim, onların
şikâyet ettikleri meseleleri halletmektir. Eğer onları
memnun edebilirsem, memleketi ve halkı bu siyasetin doğru olduğuna inandırabilirsem ve bu siyasete
karşı gelen Türkleri yola getirirsem, Vahdettin’in
arzularını yerine getirmiş olacaktım.
Merak buyurmayınız efendimiz, dedim. Nokta-i nazar-ı şahanenizi anladım. İrade-i seniyeniz

olursa… Hemen hareket edeceğim ve bana emir
buyurduklarınızı bir an unutmayacağım.
“Muvaffak ol’’ hitab-ı şahanesine mazhar olduktan sonra, huzurundan çıktım. Naci Paşa, padişahın
yaveri, fakat benim hocam, derhal benimle buluştu.
Elinde ufak bir muhafaza içine bir şey tutuyordu:
Zat-ı Şahanenin hatırası dedi.
Kapağının üzerine Vahdettin’in isminin ilk
harfleri işlenmiş bir saatti. ‘’Peki, teşekkür ederim’’, dedim. Yaverim aldı. Sonra sanki Yıldız
Sarayından çıktığımızı ve hareket etmek üzere
olduğumuzu gizlemek, saklamak ister gibi bir ihtiyatla, ayaklarımızın patırtısını işittirmekten korkarak,
saraydan uzaklaştık…’’
Mustafa Kemal Paşa; padişahın iradesiyle görevlendirildiği 9’ncu Ordu Komutanlığı
Müfettişliği göreviyle ilgili olarak tüm hazırlıklarını
tamamlamış, kendisine verilen görev emriyle birlikte
Karadeniz’e açılmaya o da hazırdır, Bandırma vapuru da hazır…
Samsun’a Doğru:
“………..Artık Şişli’deki evi bırakmak üzereyiz.
Bandırma vapuru Galata rıhtımında hazır, bildiğimiz
bu!
Karargâhımızdan olanlar belirlenen saatte rıhtımda toplanmış olacaklardı. Otomobil
kapımın önünde idi. Evdeki vedaları bitirmiştim.
Tam o sırada gelerek beni büroma götüren bir
dostum (Rauf Orbay), aldığı bir habere göre benim ya hareketime müsaade edilmeyeceğini yahut
vapurun Karadeniz’de batırılacağını söyledi.
Yıldırımla vurulmuşa döndüm. Daha sonra vaktiyle uzun süre yanımda çalışan bir kurmay da
gelerek, mahiyetinde çalıştığı bir damattan aynı
şeyleri öğrendiğini bildirdi. Bir an yalnız kaldım. Ve
düşündüm. Bu dakikada düşmanların elinde idim.
Bana her istediklerini yapamazlar mıydı?
Beynimden bir şimşek geçti:
Tutabilirler, sürebilirler, fakat öldürmek! Bunun için beni Karadeniz’in coşkun dalgaları
arasında yakalamak lazımdır.
Bu ihtimal mantıklı idi. Ancak benim için yakalanmak, hapsolmak, sürülmek, düşündüklerimi
yapmaktan alıkonulmak, hepsi ölümle denk idi.
Hemen karar verdim, otomobile atlayarak Galata rıhtımına geldim. Baktım ki rıhtıma yanaşmış
Birlik, Sayı : 212 • Nisan-Mayıs-Haziran 2016
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olacağını sandığım vapur uzaklardadır.
Sandallarla vapura gittik. Kaptana yola çıkmak
için emir verdimse de, Kız Kulesi açıklarında muayeneye tabi tutulduk. Birkaç yabancı subay ve askeri
bizi yoklayacaklardı. Muayene uzayıp gitti. Gelip
gidildiğine göre acaba bunlarla şehirdekiler arasında
bir muhabere mi vardı?
Maksat beni tevkif etmekse, bütün bu şeylere lüzum yoktu. Sıkılıyordum. Bir kararsızlık da olabilir
diye düşündüm. Bundan istifade edebilmek için kaptana hazırlıklarını çabuklaştırmasını söyledim.
Yirmi yedi yıllık ihtiyar kaptan demir aldırmaya
başladı. Ben kaptan yerinde idim. İngiliz Subay ve
askerleri dışarı çıktılar. Hareket ettik. (16 Mayıs
1919, Cuma saat: 14.50)
Karadeniz Boğazı’ndan çıkarken, kaptana tehlikeleri anlattım. Cevap verdi:
Ne aksi, dedi, bu denizi pekiyi tanımam,
pusulamızda biraz bozuk…
Mümkün olduğu kadar kıyıları takip etmesini
tavsiye ettim. Çünkü bundan sonra benim tek
istediğim, Anadolu’nun bir kara parçasına ayak
basmaktan ibaretti…’’
Devrime İlk Adım:
“Ve nihayet 19 Mayıs 1919 Pazartesi sabahı Mustafa Kemal Paşa, saat 07.00 sularında Samsun’a
çıktı. Dil İskelesi’nden Anadolu toprağına ilk adımı
attığında yeniden doğmuş gibiydi. Aylardan beri
süren kâbus artık sona ermişti. Mustafa Kemal
Paşa ve beraberinde tek, tek kendisinin seçtiği 18
arkadaşı vardı. Devrime giden yolda ilk adımı bu
arkadaşlarıyla birlikte atacaktı.
Samsun limanı yetersiz olduğu için açıkta
demirleyen “Bandırma’ya’’ Samsun’daki tümenden
Binbaşı Mahmut Ekrem Bey yanaşmış, Paşa ve
karargâhını alıp karaya çıkartmıştı.
Görünüşte diğerlerinden pek de farklı olmayan,
sıradan bir günü yaşamaya hazırlanıyordu Samsun.
İzmir’in işgali üzerine duyulan tepkinin getirdiği
gerginlik, Rum Pontus Çetelerinin yarattığı tedirginlik, halkın bakışlarından okunan yorgunluk bir
bakışta fark ediliyordu. Eğer Samsun’u üç kelime
ile anlatmak gerekse, şu söylenebilirdi; yorgun,
kızgın, bezgin…’’
“Mustafa Kemal Paşa’nın
gönderilişinin bir tek amacı vardır:
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Birlik, Sayı : 212 • Nisan-Mayıs-Haziran 2016

O da İngiltere’nin Samsun ve çevresini işgal etmek
için bahane arayarak Hükümet’e 21 Nisan 1919’da
verdiği notanın gereğini yerine getirerek, böylesi bir
bahaneyi ortadan kaldırmak ve böylece işgale engel
olmak.
O günlerde Padişah ve Hükümet, İstanbul’u
kurtarmanın kaygısına düşmüşlerdir. Bu nedenle
Anadolu’ya sırtlarını çevirmiş gibidirler. Anadolu,
adeta kaderine razı bir tevekkülle başına geleceği
bekler gibidir.
İstanbul Hükümetini asıl kaygılandıran nokta, imzalanan Mondros Mütarekesi’nin yedinci maddesidir.
Bu maddeye Mustafa Kemal, ilk günden itiraz etmiş,
dinletememişti. Şimdi haklı olduğu anlaşılıyordu.
Yedinci maddeye dayanarak, işgalciler, asayişi yeterli görmedikleri her yeri işgal edebilirlerdi…’’
Ve öylede yaptılar! Ülkemizin her yanı çok
geçmeden düşman işgaline uğramıştı…
Ancak bundan böyle önlerinde büyük bir engel
olacaktı:
Türk Milleti ve Mustafa Kemal…
Düşmanın öngördüğü halde ne Karadeniz’in
azgın sularında, ne de Samsun’da ele geçirmedikleri Gazi Paşa; bundan sonrasını Türk Milletinden aldığı o büyük güçle tarih sayfalarına
kazıyacak; Türk Milletinin Kurtuluş Savaşının
destanı, Anadolu’da yazılacaktı…
Sevgili okur;
Tarih, hiçbir neden uğruna siyaset malzemesi
yapılmayacak/yapılamayacak kadar önemlidir!
Çünkü tarihi gerçekleri görmezden gelerek,
çarpıtarak, kendisine göre yorumlayanlara
en iyi cevabı: Tarih sayfalarına acıyla, kanla,
gözyaşıyla, sevinçle yazdığımız nice zaferlerimiz,
başarılarımız verir.
Unutulmasın ki!
Tarih gerçeklerin sesidir, tarih tutkunun esiri
olmaz..!
Gerçeklerin çığlığıdır zaman asla kaybolmaz.
*Em. Yb.
Kıbrıs Gazisi
www.atillacilingir.com

İNADIN HAKKI
Ahmet GÖKSAN

“Gösterdiğimiz hüsnüniyet derecesinde bir karşılık görmedikçe, kaybolan itimat tekrar doğamaz.
İtimat olmayınca da uzatılan zeytin dalına yaklaşmak ve onu tutmaya yeltenmenin varlığımıza mal
olacağını bilmekteyiz. Binaenaleyh Makarios’un
elindeki zeytin dalı ancak tekkelerin, keçilerin yakalanmasına yardım eder. Onlara yem olur. Bizlere değil”. 1967
				
Dr. Fazıl KÜÇÜK
İngiltere’de son yapılan yerel ve bölgesel seçimlerde ilginç olan bir sonucun çıkmadığını söylemek olasıdır. İlginç olan ve bazı ülkelerde olay yaratan konu başkent Londra’ya Pakistan kökenli bir
Müslüman’ın Belediye Başkanı seçilmesidir. İlginç
olan bir başka konu ise İşçi Partili Sadiq Khan’ın rakibi Muhafazakar Partili adaya 10 puan fark atmasıdır.
Burada unutulmaması gereken en önemli husus
Bay Khan’ın daha önceleri Bakanlık yapmış olmasıdır. O günlerde sorgulanmayan Müslümanlığının
şimdilerde sorgulanıyor olması anlamsızdır. Buna
koşut İşçi Partisinin ilkelerini kabul ederek mücadele etmesi ve başarılı olmasıdır. İlk Müslüman Belediye Başkanlığı kendi adına da artı puan getirebilir
diye düşünüyoruz. Buna koşut seçim sonucunun ülkede fazladan deprem etkisi yapmamış olmasıdır.
İngiltere’de yaşananlara koşut olarak göçmen krizinin AB’ni iyice sallamaya başladığına vurgu yapmak
istiyoruz. Geride bıraktığımız Nisan ayında Kıbrıs’a
giderek görüşmeler yapmış olan Avrupa Parlamentosu Başkanı Bay Martin Schulz, “Kıbrıs’ın yeniden
birleşmesi AB’ne umut verebilecek. Biz Türkiye’nin
üyeliğini herkesten fazla istiyoruz” diyordu.
Buna karşın AB Konseyi Başkanı Bay Donald
Tusk, İtalya’nın ev sahipliğini yaptığı toplantıda
AB’ne iyi bir gelecek çizmiyordu. AB’nin temelinin
atıldığı 1957 tarihli Roma Anlaşması’nın imzalandığı salonda düzenlenen toplantının bir hayli tartışmalı geçtiğini de belirtmek istiyoruz. Son nokta konmamış olsa bile Bay Tusk’un konuşması gelecek için
fazladan umut vermiyordu. Bay Tusk, “Bu gün kabul etmeliyiz ki, tek bir ortak çıkar, tek bir vizyonu
olan tek bir Avrupa devleti, tek bir Avrupa ulusu hayali… Bu bir yanılsamaydı” itirafında bulunuyordu.
Görünen odur ki Türkiye ile ne kadar didişirlerse,
tartışırlarsa tartışsınlar sona doğru koşar adım ilerlemektedirler. Suriyeli sığınmacı sorunu AB olayının

sonunu tetiklemektedir. Suriyeli sığınmacılar konusunda karşı çıkışları ile öne çıkan Avusturya Başbakanı Bay Werner Faymann, ülkesinde ki ırkçı partinin yükselişe geçtiği bir dönemde partisinin desteğini yitirdiğini gerekçe göstererek istifa etti. Buna koşut işsizliğin en düşük düzeyde olan Avusturya bu
özelliğini yitiriyor. İstifanın nedenlerinin bu iki gerekçeye dayandırılmış olması AB’ne de ders niteliğindedir.
Kıbrıs Cumhuriyetinin kurulduğu dönemde denenmiş olmasına karşın başarılı olmamış bir yapının yeniden kurulmak isteniyor olmasını, eskiye rağbet olsa idi bit pazarına nur yağardı diye tanımlamak
istiyoruz. Rum basınında birleşik ordu kurulacağına
ilişkin haberler yer almaya başladı. Adada çözüme
ulaşılması halinde iki toplumlu “Birleşik Ordu” kurulacağı belirtiliyor. Kıbrıs Cumhuriyeti döneminde
ki ordunun Rum görevlileri silahla görev yaparlarken Türk görevlilerin ıslık çalar gibi silahsız görev
yaptıklarını da anımsatmak istiyoruz.
Konuya ilişkin olarak Filelefteros gazetesine konuşan mendil büyüklüğündeki ülkenin Savunma Bakanı Bay Hristoforos Fokaidis, Kıbrıs’ın ve çıkarlarının korunmasını sağlayacak Türk ve Rum askerlerinden oluşan profesyonel ordu kurulacağı konusunda ısrar ediyordu. Bu olmayacak duaya amin demekten başka sözü şimdilik bulamıyoruz.
BM Genel Yazmanı Ban Ki Moon geçtiğimiz günlerde Fas’ın Batı Sahrayı işgal ettiğini söylüyordu.
Aynı şekilde Türkiye’nin Kıbrıs’ın kuzeyini işgal ettiğini kabul ediyor mu?şeklinde ki soru Yahudi asıllı bir Amerikalı gazeteci tarafından soruluyordu. Bu
soruya yanıt veren BM Sözcüsü Stephane Dujarric,
bu iki soru karşısında iki konunun aynı olmadığını
“Hayır, hayır Kıbrıs ve Batı Sahra’daki müzakereler için aynı nitelendirmeyi kullanamam ikisi bir birinden farklı” diyerek yanıt veriyordu. Kıbrıs’ta müzakerelerin devam etmesinden de memnun olduklarını belirtiyordu. Bu değerlendirme ile Türkiye’nin
Kıbrıs’ta işgalci olmadığı bir kez daha uluslararası
toplum tarafından da doğrulanmış oluyor.
Yaşanan bu gelişmeden sonra karşı tarafın söylemlerini değiştirerek inadından vazgeçerek Kıbrıs
Türklerinin haklarını teslim etmesi gerektiğini kabul
etmesi gerekiyor mu ne…
SEVGİ ile kalınız…
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KOD ADI: BOZKURT

“Sanılır ki, Cumhuriyet

Kenan ÇOYGUN

dirilmiştir.

Fakat asıl

dönemi ile birlikte kahra-

görevi TMT’yi yeniden

manlık devri kapanmış-

teşkilâtlandırmak,

tır.’’ diye başlıyor kita-

landırmak, Rum çeteleri-

bın önsözü.[1] Oysa öyle

nin tecavüz ve katliamla-

olmadığını kitabı okuyup

rına karşı direnişi örgütle-

bitirince anladım.

mektir. Kıbrıs’taki unvanı

“Kod Adı: Bozkurt’’
isimli kitaptan bahsedi-

yorum. Yazarı Cüneyt Öztürk.
Yazar, Kıbrıs Türklerinin 1962-1967 yılları arasındaki tarihinin gizli kalmış yanlarını aydınlatıyor. Bozkurt amblemli TMT (Türk Mukavemet
Teşkilatı)’nın kuruluşunu, ilk yıllarını, anılan yıllarda
Kıbrıs Türk’ünün verdiği şerefli mücadeleyi sürükleyici, sürükleyici olduğu kadar da duygulandırıcı bir
biçimde ve biyografik roman niteliğinde anlatıyor.

can-

Osman Nuri ARARAT*

Bayraktar[2], kod adı Bozkurt’tur. 1962-1967 yılları
arasında Kıbrıs Türklerini o idare etmiştir. Ada’da
ki her türlü faaliyetin, plânlamanın ve icraatın içinde ve arkasında o vardır. Karşı tarafın içine nüfuz
ederek, Rumların dengesini bozmuş ve adeta şaşkına çevirmiştir. Çatışmaların en yoğun olarak yaşandığı 1964-1967 yıllarında savaşı bizzat o yönetmiştir.
Türklerin moral, motivasyon, savaşma azim ve iradesini daima üst seviyede tutarak, milli konularda inatçı bir kararlılıkla sonuna kadar savaşan örnek bir özel
harp subayıdır. Kıbrıs Türk’leri, uzun yıllar boyun-

Kitapta, adı-sanı pek duyulmamış, ancak Kıbrıs’ta

ca her şeyi plânlayan ve düzenleyen Bayraktar’ın as-

çok önemli işler başarmış ve yakın tarihimizin gizli

lında kim olduğunu bilmemişlerdir. Deşifre olduktan

kalmış kahramanlarından birinden bahsediliyor.

sonra da Kıbrıs Türk’ünün kahramanı olmuştur.

Adı Kenan Çoygun.

Kenan Çoygun’u anlatmak için önce Kıbrıs tarihi-

Kenan Çoygun, 1924 yılında Bursa’da doğdu.

ne kısaca gözatmak gerek. Kıbrıs’ta 1 Nisan 1955’te

1942 yılında Kara Harp Okulu’nu bitirerek Türk Si-

kurulan Rumların ‘‘EOKA’’ adlı tedhiş örgütü, Türk

lahlı Kuvvetleri’ne katıldı. Kıbrıs’ta EOKA saldırıla-

köylerini yakıp yıkmaya, Türk’lere saldırmaya başla-

rının artması üzerine, 1962 yılında, TMT Komutan-

dı. Bu örgüte karşı Türk halkının savunmasını yapa-

lığı yapmak üzere TSK tarafından Kıbrıs’a gönderil-

cak bir örgütlenme ihtiyacını duyan Kıbrıs Türk’leri,

di. 1967 yılında Kıbrıs’tan ayrıldı. 1973 yılında Türk

önceleri çeşitli mukavemet grupları oluşturdu. Bun-

Silahlı Kuvvetleri’nden Tuğgeneral rütbesiyle emek-

lar arasında en etkili olanı Volkan’dı. Ancak, dağı-

li oldu. 13 Ekim 2005 tarihinde Ankara’da vefat etti.

nık, küçük ve eğitimsiz olan bu mukavemet grupla-

Kenan Çoygun 1962 yılında yarbay rütbesiyle Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği’nde, -Kemal
Coşkun takma adıyla- İdari Ataşe olarak görevlen-
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rının askeri bir yapıya sahip EOKA’ya karşı koyması mümkün olmadı. Bu eksikliği gidermek amacıyla,
Burhan Nalbantoğlu, Rauf Denktaş ve Kemal Tan-

rısevdi tarafından 27 Temmuz 1957’de, Lefkoşa’da

bakıma bize unuttuklarımızı, Kıbrıs Türk’ünün neler

kurulan TMT, dağınık olarak faaliyet gösteren kü-

çektiğini ve acılar içinde nasıl kahramanlar çıkardı-

çük mukavemet gruplarını birleştirerek, tüm adaya

ğını tekrar hatırlatıyor. Bir nebze olsun Kıbrıs’ın acı,

yaygın, her Türk köyünde varlık gösteren güçlü bir

gözyaşı ve kanlı geçmişinden hangi hâl ve şartlarda

mukavemet örgütü oldu.[3] Söz konusu örgüt, Kıbrıs

bugünlere nasıl gelindiğinin muhasebe ve muhake-

Türk’ünün şanlı direnişini sağlamıştır. Kıbrıs’ın kah-

mesini yapıyor.

raman evlatları bu örgüt sayesinde Rum çetelerinin
kendilerini yok etme plânlarına karşı sağlam ve kararlı bir duruş sergilemiş ve kendilerini korumayı başarmışlardır. Bu durum aynı zamanda, bu yıl 42. yıldönümünü kutlayacağımız 20 Temmuz 1974 Kıbrıs
Barış Harekâtının zeminini hazırlamıştır.

Vatan topraklarında bugün dahi yaşadığımız ihanetler geçici, kahramanlıklar kalıcıdır. Bu nedenle de, söz konusu kitap, her Kıbrıs Türk’ünün evine girmeli ve her Türk çocuğu bu kitabı okumalıdır.
Bütün Türk subayları, bütün askerî okul öğrencileri
bu eseri okumalı; örnek bir Türk subayı olan General

Kıbrıs davasının efsane ismi Rauf Denktaş, onun

Kenan Çoygun’un hayatını öğrenmelidir. Böylelik-

hakkında şunları söyler: “Dinamik, vatan millet için

le Türk Milletinin gizli kalmış kahramanlarının seci-

canını ortaya koymuş, anında karar veren ve o ka-

ye, ahlâk, cesâret ve dürüstlüğününden haberdar ol-

rarın arkasında duran, kahraman bir Türk askeriy-

malıdır.

di. Milli direnişin yıkılmaz direği oldu. Eğer Kenan
Çoygun olmasaydı, o direniş, o güç, o otorite olmasaydı bizim içimizde bile; ‘canım artık bu iş bitmiştir Türkiye gelmiyor, teslim olalım gidelim’ diyen insanlar çoktu.”[4]
Denktaş 14 Ekim 2005

KAYNAKÇA :
[1]

Kod Adı:Bozkurt, Cüneyt Özdemir, -İlgi Kültür Sanat

Yayıncılık-İstanbul Kasım, 2013
Bayraktarlık, “TMT’nin Başkomutanı’’ anlamına ge-

[2]

tarihinde katıldığı,

Ankara’da yapılan Kenan Çoygun’un cenaze töreninde ise gazetecilere: “O direnişin yıkılmaz direği
ve efsane sembolüydü’’ der ve devam eder, ‘’Büyük
bir insan, büyük bir komutan, büyük bir taktisyen. En
kötü anlarda halkın maneviyatını yüksekte tutan, ha-

lir.
[3]

http://www.hurriyet.com.tr/tmt-nin-efsanevi-

bayraktar[4]

A.g.e. S.401

[5]

15 Ekim 2005 tarihli Hürriyet Gazetesi

kikaten büyük bir insan. Büyük bir kayıp.’’ [5]
Son yıllarda, özellikle de Kıbrıs davasının efsane
kahramanı ve lideri merhum Denktaş’ın vefatından
sonra, Ada’da verilen onurlu mücadele ne yazık ki

*Em. Alb.
TESUD Çankaya Şb. Üyesi

unutulmaya yüz tuttu, sekteye ve akamete uğramaya
başladı. Orada yaşanan acıların ve verilen onurlu mücadelenin izlerini yok etmeye matuf politikalar izlenmeye başladı. Şimdi yukarda bahsi geçen kitap bir
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GAZİ ÜSTEĞMEN FATMA SEHER HANIM (KARA FATMA)
Ş. Osman ARAS*

İstiklal Savaşımızın kahramanları arasında bir çok

mek istediklerini duyunca, Milli Mücadeleye katıl-

Fatma Hanım vardır. Ancak, en ünlüsü Erzurum’lu

mak için (Gazi M Kemal Paşa’nın 4 Eylül 1919 Si-

Kara Fatma (Fatma Seher Hanım)’dır. Şehit Binbaşı

vas Kongresini topladığı günlerde) Sivas’a gelmiştir.

Derviş Erden Bey’in eşi olan Fatma Hanımın Anne-

Gazi Paşa, at binmeyi, silah kullanmayı çok iyi bilen

si Ayşe Hanım, Babası Yusuf Abdal Ağa’dır. Doğum

bu cesur Türk Kadını’nı İstanbul ve İzmit bölgesinde

yılı belli değildir. 1922 yılında Tevhid-i Efkar Gaze-

görevlendirmiştir.

tesinde yayınlanan bir söyleşide, 45 yaşlarında oldu-

Mustafa Kemal Paşa’nın yazılı talimatı ile, 9 yaşın-

ğu belirtildiğine göre; 1877 yılında doğduğu tahmin

daki Kızı Fatma’yı da yanına alarak gizlice İstanbul’a

edilmektedir.

gelen Fatma Seher Hanım, orada oluşturduğu çetey-

30 Ekim 1918 tarihinde imzalanan Mondros Mü-

le bir süre Anadolu’ya silah kaçırmış; daha sonra

tarekesinin ardından, o tarihte Van’da ikamet etmek-

İzmit’e gelmiştir. Burada, Kardeşi Mehmet Çavuşun

te olan ailesinin yanına geldiğinde, Ermeni Çetele-

yönetiminde İzmit’e gelmiş bulunan 150 kişilik Sü-

rinin Müslüman halka yaptığı zulümleri öğrenince

vari (Atlı) Müfrezeyi emrine alarak, iç ve dış düş-

büyük bir üzüntüye kapılmıştır. Bu yetmediği gibi,

manlarla savaşmaya başlamıştır. Önce, Albay Kara

bir de, Birinci Dünya Savaşının galibi İtilaf Devlet-

Emin’in, sonra da, Albay Üsküdarlı Neşet Bey’in ko-

lerinin Doğu Anadolu Vilayetlerini Ermenilere ver-

mutasında Kaynarca, Bereket ve Alakaya’daki ça-
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tışmalara katılmıştır. Bir ara düşmana esir düşmüş

tan sonra, Gazi Üsteğmen Fatma Seher Hanım mü-

ise de, kaçıp/kurtularak yeniden müfrezesinin başı-

cahitlik görevini onur ve gururla tamamlayarak, ter-

na geçmiştir.

his edilmiştir. Gazi Fatma Seher Hanım, İstiklal Sa-

1921 yılı başında Yunan kuvvetlerinin Eskişehir

vaşına katılan kadın savaşçılarımız arasında, Subay-

yönündeki ilerlemesini durduran İnönü Muharebe-

lık statüsüne yükseltilmiş olan tek kişidir. İlaveten,

lerinde müfrezesiyle birlikte görev almıştır. Bu sıra-

üstün cesareti ve başarıları nedeniyle İstiklal Madal-

da, düşmanın cephe gerisine düzenlenen bir baskın-

yası kazanmıştır. Ne var ki, terhis edildikten sonra

da yaralanmıştır. Kızılay Hastanesinde tedavi edil-

üsteğmen maaşını savaşta yarasını tedavi etmiş bu-

dikten sonra, Kocaeli Grubu’nun emrine girmiştir.

lunan Kızılay’a bağışladığından, sonraki yıllarda ge-

Bu çatışmalarda, bir çok savaşçısını kaybetmiş olan

çim sıkıntısına düşmüştür.

Kara Fatma Müfrezesi, Kocaeli Grup Komutanlığın-

1954 yılı başında, İstanbul’daki bir kulübede yardı-

ca takviye edilerek, Hendek/Düzce arasındaki Nef-

ma muhtaç bir durumda olduğu işitilince; Kars Mil-

ren Boğazı’nın emniyetini sağlamak için görevlen-

letvekili Tezer Taşkıran Hanımefendi ile Rize Millet-

dirilmiştir.

vekili Rıza Akçal’ın verdiği ortak önerge TBMM’de

İzmit’in 28 Haziran 1921’de Yunan işgalinden kur-

kabul edilerek, 22 Şubat 1954 günü 8640 sayılı Res-

tarılmasından sonra, Çavuşluk rütbesine yükselmiş-

mi Gazetede yayınlanan kanunla kendisine “vatana

tir. 24 Ekim 1921 tarihli dilekçesi Kocaeli Grup Ko-

hizmet tertibinden” 170 TL aylık bağlanmıştır. An-

mutanı Halit Bey tarafından uygun görülerek, ikin-

cak, İstiklal Savaşımızın Kahraman Gazisi bu maaş-

ci bir emre kadar izinli sayılmıştır. 1 Mayıs 1922’de

tan yeterince yaralanamadan, 2 Temmuz 1955 tari-

Ankara’daki “Çiçek Bayramı” şenliklerinde düzen-

hinde İstanbul/Darülaceze’de Hakkın Rahmetine ka-

lenen Atış Yarışmasında birinci olarak, Başkomutan

vuşmuştur.

Gazi Mustafa Kemal Paşa’dan ödül almış ve de Teğ-

3 Temmuz’da İstanbul-Kasımpaşa’daki “Kulak-

men rütbesine terfi ettirilmiştir. Ankara günlerinden

sız Mezarlığına” defnedilen Gazi Üsteğmen Fatma

sonra, (muhtemelen Sovyet Büyükelçisi Aralof’un

Seher Hanım’ın kabrinin, sonraki yıllarda düzenle-

önerdiği) bir Kırım gezisine gitmiştir.

nen bir yol inşaatı sırasında ne olduğu/nereye kal-

Kırım gezisinin ardından, Erzurum’daki Ailesine

dırıldığı bilinmemektedir. Bu elbette ki, vicdanımızı

gitmek için Trabzon Limanına vardığında, büyük bir

kıyamete kadar sızlatacak olan, çok büyük bir ayıp-

coşkuyla karşılanmış; oradaki İstikbal Gazetesinde

tır. Bu konudaki yayınlara nihayet kulak veren Kızı-

savaş anıları yayınlanmıştır. İzin sonrası cephedeki

lay Yönetimi 2014 yılında, Kasımpaşa/Kulaksız’da

görevine dönen Kahramanımız, yeniden müfrezesi-

bir Anıt-Mezar yaptırarak, üzüntümüzü kısmen ol-

nin başına geçmiştir. Kara Fatma Süvari (Atlı) Müf-

sun hafifletmiştir. Gazi Milis Üsteğmen Fatma Se-

rezesi 26 Ağustos 1922 günü başlatılan Büyük Taar-

her Hanımı rahmetle, minnetle, hürmetle anıyoruz.

ruzda, diğer akıncı müfrezeleriyle birlikte, düşmanın
gerisine akınlar düzenleyerek Ordumuzun takip harekatına katkıda bulunmuştur.

Em. Kur. Alb.
Tarihçi - Yazar
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KORE SAVAŞI’NIN 66.YILI
66 yıl önce, Kore yarımadası’nda büyük bir insanlık dramı yaşanmıştır. Kuzey Kore, 25 Haziran 1950
tarihinde ani bir saldırı ile Güney Kore’nin büyük
bir kısmını işgal etti. Bu işgal
sonucu, Güney
Kore’nin toprak bütünlüğü
ve bağımsızlığı
tehlikeye düşmüştü. Komünist Çin ve Sovyet Rusya tarafından desteklenen Kuzey Kore’nin
saldırısı bölge barışının yanı sıra dünya barışı için de
büyük bir tehdit oluşturmaktaydı.

Kore Savaşı, istilaya
uğramış bir ülkenin özgürlüğü uğrunda Birleşmiş Milletlerin ilk müşterek silahlı karşı koymasıdır. Kore Savaşı,
II. Dünya Savaşı’ndan
sonra soğuk savaşın ilk sıcak çatışması olmuştur.
BM’nin müdahalesi, çatışmanın daha da büyümesini
ve dünya sathına yayılmasını engellemiştir.
Türkiye, Kore Savaşı’na başlangıçta 5.090 kişilik bir tugay ile katılmıştır. Türkiye’nin 1950 yılından başlayarak

Yok olma tehlikesiyle karşı karşıya gelen Güney
Kore, Birleşmiş Milletler Teşkilatı’ndan yardım talebinde bulundu. İstilaya uğramış hür bir ülkenin özgürlüğünü ve dünya barışını göz önüne alan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, silahlı müdahale kararı alarak, üye ülkelerden Güney Kore’ye asker göndermelerini istedi.
16’sı muharip, 5’i sıhhi destek birliği olmak üzere 21 devlete mensup yüz binlerce askerden oluşan
Birleşmiş Milletler Ordusu Güney Kore’nin yanında
savaşa dahil oldu. Birleşmiş Milletler Ordusu Kore
Savaşı’nda büyük fedakarlıklar göstererek, düşmanı
bozguna uğratmış ve Güney Kore’yi terk etmek zorunda bırakmıştır.

M. Şükrü TANDOĞAN*

1971 yılına kadar, savaşta ve
savaş sonrasında Kore’ye gönderdiği asker sayısı 56.538’dir.
Bu askerlerden 21.213’ü savaşa katılarak “Gazi” unvanı almıştır. Kore’ye Panmunjom Ateş-Kes anlaşmasından sonra 35.325 asker daha gönderilmiştir.
Kore Savaşı’nda Türk Tugayları, Kore’ye ayak basılan 18 Ekim 1950 tarihinden 27 Temmuz 1953 Panmunjom Ateş-Kes Anlaşmasına kadar geçen üç sene
içerisinde, çeşitli çap ve büyüklükte birçok oyalama,
taarruz ve savunma muharebeleri icra etmişlerdir. Bu
muharebelerden dördü Kore Savaşı’nın kaderini ve
seyrini değiştirmiştir.
26 Kasım 1950’de, Çin birliklerinin aniden başlattığı taarruz sonucu Birleşmiş Milletlere mensup
birlikler geri çekilmek zorunda kalmışlardı. Türk
Tugayı’na da çekilmeyi himaye görevi verilmişti.
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Türk Tugayı, düşmanı Kunuri’de yavaşlatmış, dur-

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “Yurtta

durmuş, yer yer bozguna uğratarak Birleşmiş Millet-

Barış, Dünyada Barış” prensibi kapsamında Türkiye,

ler askerlerinin imha olmadan geri çekilmelerini sağ-

Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşlar-

lamıştır.
Türk Tugayı, Kunuri muharebelerinden sonra iler-

da barış ve insanlık adına görev yapmaya devam etmektedir.

leyişini devam ettiren Çin birlikleriyle Kumyangjangni bölgesinde bir kez daha karşılaştı. İki gün süren muharebede, 12 şehidimize karşın, 1.734 Çin askeri öldürülerek Çin ordusunun büyük bir kısmı imha
edilmişti. Türk Tugayı bu muharebe ile, Çin ordusunun yenilmezliğine de son vermiştir. Kumyangjangni muharebesi, Birleşmiş Milletler ordularının Çin
ordusu karşısında elde ettiği ilk başarıdır. Bu muharebe; Birleşmiş Milletler ordusunu içinde bulunduğu
zor durumdan kurtarmış ve savaşın Birleşmiş Milletler lehinde devamı sağlanmıştır.
Türk askeri, başkent Seul’un savunmasında büyük
rol oynamış ve Seul’un tekrar düşman eline geçmesini önlemiştir. Vegas İleri Karakol Muharebeleriyle
son Çin taarruzları başarıyla önlenmiş ve ateş-kes anlaşmasının imzalanarak Kore Savaşı’nın sona ermesinde büyük katkı sağlamıştır.
Kore Savaşı’nda 892 Türk askeri şehit oldu ve on
binlerce Birleşmiş Milletler askeri de hayatını kaybetti. Hayatlarını kaybeden tüm Birleşmiş Milletler
askerleri bugün Kore topraklarında görevlerini yapmanın huzuru içinde yan yana yatmaktadırlar. Onların fedakarlıkları Güney Kore’nin kurtuluşunu sağlayarak; Güney Kore’nin yeniden, daha güçlü bir şekilde doğmasına neden olmuştur.
66 yıl önce meydana gelen Kore Savaşı, büyük can
kaybı ve yıkıma neden olmuştur. Bu acı geçmişe rağmen, çilekeş Güney Kore halkı, savaşın olumsuzluklarını kısa sürede gidermiştir. Günümüzde Güney

Kore Savaşı’nın başlamasının 66.yılında, Kore şehitlerimizi ve aramızdan ayrılan Kore gazilerimizi
minnet, saygı ve şükranla anıyoruz. 21.213 Kore
gazisinden bugün hayatta olanların sayısı 3.070’dir.
Onlara saygılar sunuyor, sağlıklı ve esenlik dolu günler diliyoruz.
Kore Savaşı, harp tarihimizin altın sayfalarında hak
ettiği yeri almıştır. Türk askeri, Kurtuluş Savaşı’ndan
28 yıl sonra bir şey kaybetmediğini ortaya koymuştur. Bu savaşta Türk askeri, Birleşmiş Milletler ordusunu teşkil eden diğer ülke askerleri arasında kahramanlığı ve cesareti ile temayüz etmiş ve tüm dünyanın takdirini kazanmıştır. Milletler Ordusu Komutanı General Mc. Arthur’un dediği gibi, savaşta “Number One-Bir numara” olmuştur.
Asker-sivil yaklaşık 1.5 milyon insanın hayatına
mal olan Kore Savaşı kalıcı bir antlaşmayla sonuçlandırılamamıştır. Nükleer silahlara sahip olan ve bir
diktatör tarafından yönetilen Kuzey Kore, bölge ve

Kore, ekonomik yönden dünyanın en gelişmiş ülke-

dünya barışı için tehdit oluşturmaya devam etmek-

leri arasına girmeyi başarmıştır. Güney Kore’nin ba-

tedir.

ğımsızlığı ve toprak bütünlüğü için dökülen kanlar,
fedakarlıklar karşılıksız kalmamıştır.

*Em. P. Kd. Alb.
Türkiye Muharip Gaziler Derneği
Genel Başkanı
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İZMİR’DE TOPLANAN TÜRKİYE 1.İKTİSAT KONGRESİNİN;
(17.02.1923-04.03.1923)
LOZAN BARIŞ KONFERANSI AÇISINDAN ÖNEMİ
				
(20.11.1922-04.02.1923)
Osmanlı İmparatorluğunun sona ermesindeki en
önemli sebeplerden bir tanesi de “Devletin ekonomik
olarak çöküşüdür”. Dış borçlarını ödeyemeyen Osmanlı devleti yabancılara “idari, kaza-ı ve mali” birçok imtiyaz vermesinin yanında; devletin maliyesini “duyunu –umumiye” denilen yabancı idaresine bırakmak zorunda kalmıştır.
Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kazanılan kurtuluş savaşının akabinde 11.10.1922 tarihinde yapılan Mudanya ateşkes mütarekesi imzalanmıştır. “İtilaf devletlerinin” daveti üzerine 20.11.1922
tarihinde Lozan’da başlayan barış görüşmeleri İtilaf
devletlerinin Osmanlı devletinden elde ettikleri imtiyazların; aynen devam etmesi yönündeki ısrarlı talepleri üzerine anlaşma sağlanamayarak, barış görüşmelerine 04.02.1923 tarihinde ara verilerek, Türk delegasyonu yurda dönmüştür.
Türk delegasyonunun yurda dönmesinden kısa bir
zaman sonra (17.02.1923-04.03.1923) tarihlerinde İzmir’de Türkiye 1.İktisat Kongresi toplanmıştır. Bu konferans gerek toplantının zamanlaması ve
gerekse toplantıda alınan kararların içeriyi açısından
“Lozan barış konferansında görüşmelere taraf olan
itilaf devletlerine ve ilgili dünya devletlerine Yeni
Türkiye devletinin temel ilkeleri ve hedefleri acısından verilen mesajların önemi büyüktür. Bu konuda
bir değerlendirme yapılmadan önce “Mustafa kemal
Atatürk’ün” konferansı açış konuşmasından konuyla
ilgili bölümlerinin hatırlanmasında yarar vardır.(konuşmanın ilgili bölümleri kısmen günümüz Türkçesine çevrilerek aşağıda sunulmuştur.)
“ Efendiler … yeni Türkiye’mizi layık olduğu seviyeye ulaştırabilmemiz için mutlaka ekonomimize
çok önem vermek mecburiyetindeyiz, zamanımız tamamen bir iktisat devriden başka bir şey değildir….
İtirafa mecburuz ki ekonomimize gereği kadar ödem
veremedik….”
“… Efendiler kılıç kullanan kol yorulur saban kullanan kol her gün daha kuvvetlenir ve toprağa daha
çok sahip olur. ….. Osmanlı devleti bağımsızlıktan
yoksun bir hale getirilmişti. Bir devlet ki uyruğuna koyduğu vergiyi ecnebilere koyamaz, bir devlet ki
gümrükler için vergi muameleleri vesaire hakkından
yasaklanır, bir devlet ki ecnebiler üzerinde yargılama hakkına sahip değildir o millete bağımsız denilemez….. Osmanlı ülkesi yabancıların sömürgesinden
başka bir şey değildi. Osmanlı halkı, Türk milleti esir
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vaziyete getirilmişti…”
“… Misak-i milli milletin tam bağımsızlığını temin eden ekonomik tam
bağımsızlık dâhil temel
bir düsturdur. Teşkilatı
esasi-ye kanunu. Osmanlı devletinin tarihe dönüşmüş olduğunu onun yeriRauf BEKİROĞLU*
ne yeni Türkiye devletinin
kaim olduğunu ilan eden bir kanundur. Bu ilke icabı bütün cihan bilmelidir ki; Türkiye halkı egemenliğini hiçbir şahıs veya makama veremez. Egemenlik
demek şeref demek, namus demek, haysiyet demektir.
Bir milletten bu vasıfları kaldırılmasını istemek onu
insanlıktan çıkartman demektir. …”
“… Arkadaşlar; Memleketimizi artık esir ülkesi yaptırmayız. Nazarı dikkatinizi çekmiş olan Lozan konferansının son müzakeratı bu nokta ile alakalıdır. Konferansın talike uğraması bu nokta ile alakalıdır……Millet, meclis ve hükümetimiz sulh taraftarı bulunduğu için itilaf devletleri tabi hukukumuzu ve meşru haklarımızı müzakere ile onaylayacaklarını , halledeceklerini söyledikleri için: Muzaffer
ordularımızı durdurarak, yetkili heyetimizi Lozan’a
gönderdik, aylardan beri müzakereler, münakaşalar
devam etti, muhataplarımız hukukumuzu tasdik etmiş
olmadı…..…Konferansta (Lozan) muhataplarımız
bizimle üç- dört senelik değil: üç yüz- dört yüz senelik hesabı görüyorlar ve hala muhataplarımız Osmanlı devletinin tarihe karıştığını, yeni Türkiye’nin
mevcudiyetini, bunu kuran halkın çok azimkar, imanlı ve kahraman olduğunu, tam bağımsızlık ve egemenliğinden zerre kadar fedakarlık yapamayacaklarını hala anlamamışlardır anlayamamışlardır……Bu
millet için tereddüt devri geçmiştir….. Bütün cihan
bilsin ki; bu millet tam bağımsızlığının temin edildiğini görmedikçe yürümeğe başladığı yoldan bir an
bile durma, durakla göstermeyecektir.”…..
“….. Görülüyor ki; bu kadar yüksek askeri zaferden sonra dahi bizi sulha kavuşturmaktan men eden
sebep doğrudan doğruya iktisadiyedir. Bu millet bu
devlet iktisadi hâkimiyetini temin ederse, o kadar
kuvvetli temeller üzerinde yükselmeye başlamış olacaktır. Başarabilmemiz için çok çalışmak lazım olduğunu bilmeliyiz…….”
“….tam bağımsızlık için şu düstur vardır ; mil-

li bağımsızlık, iktisadi bağımsızlık ile tersin edilmelidir.”…..
Büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün
İzmir’de toplanan 1. İktisat kongresinin açış konuşmasından alıntı yapılan bölümlerden Lozan konferansına taraf olan “İtilaf devletlerine ve tüm dünya
devletlerine verilmek istenen mesajların değerlendirmesi aşağıda bilgilerinize sunulmuştur:
1-) Kongrenin toplanma tarihinin zamanlama bakımından kongreye ara verilen tarihe denk getirilmesi
rastlantı olmayıp, bilinçli olarak belirlendiği değerlendirilmektedir. Bu konuda verilmek istenen mesaj
yeni harpten çıkmış ve çok büyük ekonomik sorunları olan Türk milletinin bu durumunu “itilaf devletlerinin” bir zafiyet olarak görmemeleri ve Türk ulusunun kendi ulusal kaynakları ile kendine yeterli olabileceği ve kendi kaynakları ile ayakta durabileceği ve
kalkınabileceği,
2-) Osmanlı devletinin sona erdiği, Türkiye’nin
yeni kurulan bir devlet olarak iktisadi anlamda maziden değil istikbalden sorumlu olacağı,
3-) Türkiye’nin iktisadi bakımdan tam bağımsız bir
devlet olarak, Osmanlı devletince kabul edilmiş olan
hiç bir idari, kaza-i ve mali imtiyazları hiç bir suretle kabul etmeyeceği ve bu Konu da hiçbir anlaşmayı
imza etmeyeceği,
4-) Tam bağımsızlığın temel ilkesinin iktisadi bağımsızlık olduğu, yer altı ve yer üstü kaynaklarının
Türkiye ulusuna ait olduğu, iktisadı faaliyetlerinin
ulusal kaynaklara dayalı olarak ve kendi bilim adamlarımızın önerileri dâhilinde planlanıp, uygulanarak
işletileceği, devletin maliyesinin ulusal kaynaklara
dayalı denk bütçe ilkesine dayalı olacağı,
5-) Yeni Türkiye devletinin, ulusal egemenliğe dayalı tam bağımsız devlet olarak hâkimiyetini hiçbir
şahsa ya da makama veremeyeceği, hâkimiyetin millete ait bir devlet olarak, iktisadi yönden de tam bağımsız bir ülke olarak varlığını sürdüreceği,
Mesajlarının verildiği, bu mesajlar istikametinde
kararlı devlet politikası ve başarılı diplomatik çalışmalar ve temsil sonucunda 2. Lozan barış görüşmelerinde Konferansa taraf olan itilaf devletlerinin istek
ve taleplerinden vazgeçmelerinde ve konferansın barış anlaşması ile sonuçlanmasında etkili olduğu değerlendirilmektedir.
Türk milletinin büyük evladı Mustafa kemal
Atatürk’ün ebediyete intikali ve ikinci dünya savaşını müteakip; Türkiye Cumhuriyetinin Batı blo-

ku içerisin yer alarak NATO’ya girmesi, 1946 yılında çok partili sisteme geçilmesi, karma ekonomi modelinden, liberal sisteme dönülmesi, başta A.B.D olmak üzere batı blokuna dâhil Avrupa ülkeleri ile birçok alanda ikili anlaşmalar yapılması, özelleştirme
ve globalleşme ekseninde yeni koşulların oluşması,
Bu koşullara göre; diş siyaset ve ikili ilişkilerde eşitlik dengesinin ve karşılıklılık temel ilkesinin korunamaması, yapılan hatalar sonucu dengesiz ödünler verilmesi nedenlerinden ötürü günümüzde gelinen noktada: milli, iktisadi ve siyasi bağımsızlık ve ulusal
egemenlik, kapsamında tam bağımsızlık ilkelerinde
gevşemeler ve sapmalar olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Akıl ve bilimin ön plana alınarak kısa, orta ve
uzun vadede izlenecek yeni bir stratejik planlama ve
uygulama ile “ her alanda devletimizi tam bağımsız”
bir yapıya kavuşturması karar ve uygulama merciinde olanların ana hedefi olmalıdır.
Türkiye cumhuriyetini kuran kurucu irade; Büyük
Türk milleti adına başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk
ve çalışma arkadaşlarını Minnet ve şükran duygularımla yâd eder, saygılarımı arz ederim.

Şair / Yazar
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BEKLEDİMDE GELMEDİN
M. Erol EKENLEROĞLU

“Yollarda masum insanlar şehit edildi.Çocuk-

lı Kuvvetleri değil Yunanistan Silahlı Kuvvetleri’dir.

lar sokak ortalarında dumdum kurşunları ile can

Bu Yunan Yüksek Mahkemesi tarafından tescillen-

verdi.Köyler basıldı;evler yakıldı,camiler, mescitler

miş bir karardır. Yunan Yüksek Mahkemesi’nin 21

tahrip edildi.Aç ve susuz kaldığımız zamanlar çok

Mart 1979 tarih ve 2658/79 sayılı kararında “Yunan

oldu. Bütün bunlar, inandığımız davadan bizleri çe-

askerleri’nin, Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşka-

viremedi.Sonunda kahraman Mehmetçiğin yardımı

nı Makarios’a darbe yaparak Cumhuriyeti yıktığı-

ile layık olduğumuz özgürlüğü elde edebildik.”

nı, 15 Mart 1974 de General Yuanidis ve Ada ‘daki

			

Dr.Fazıl Küçük 1976

Kıbrıs uyuşmazlığının çözümü görüşmelerinde,
Rum tarafının isteklerinden birisininde Türk Silahlı
Kuvvetleri’nin adadan çekilmesi olduğu bilinmektedir. Rum’ların görüşüne göre Türk Silahlı Kuvvetleri
Ada’da işgalci olarak durmaktadır.
Türkiye’de yaşanan terör olayları ve özellikle sınır güvenliği için Ada’da görevli Türk Silahlı
Kuvvetleri’nden bir birimin Türkiye’ye çağırılması
Rum’ları sevindirmiş ve istenilen yavaş yavaş oluyor izlemini yaratmıştır.Bunun karşısında hemen sormamız gereken soru da şudur. Yunanistan’ın SilahlıKuvvetleri Ada’da ne yapmaktadır, sayıları kaçtır ve
azaltılmakta mıdır? Bu sorunun cevabı da Ege adalarında olduğu gibi giderek artmaktadır olacaktır. Peki

Yunan Komutanı General Yorgacis ve 102 Yunanlı subayın yer aldığı darbe de Kıbrıs anayasasını
çiğnedikleri, 20 Temmuz 1974 de Türkiye’nin Zürih ve Londra Anlaşmaları çerçevesinde garantör
devlet olarak Kıbrıs’a müdahalesi yasaldır.Asıl sorumlu haklarında dava açılan Yunanlı subaylardır”
diye tescillenmiştir.Bu durumda işgalci kim olmaktadır? Yunanistan Silahlı Kuvvetleri, savaş suçunu
kim işlemiştir? Yunanistan Silahlı Kuvvetleri. Bu karar Yunanistan Yüksek Mahkemesine aittir. Yani Hukuken de tescil edilmiştir. Şimdi soralım mızıkcılara
ve AB’ye, nerede kaldı sizin hukukun üstünlüğü savunuculuğunuz? Buna karşın Türk Silahlı Kuvvetleri Ada’da yasal olarak durmaktadır. Ateşkes kuralları devam ettiği içinde Ada’dan hukuken çekilmesi de

Ada’da askeri güç dengesi önemli değil midir? Çok

olanaksızdır. Havan’da su dövmeye de gerek yoktur.

önemlidir. O zaman tek taraflı yapılanlar riskli ola-

Rum tarafı böyle düşünürken, Ada’da KKTC içe-

caktır.

risinde aynı şekilde düşünenler olduğunu da biliyo-

Kafalarında ENOSİS çakılı olanların yıllardır

ruz.Onlara da tarihten bazı gerçekleri hatırlatarak

söylediklerini, değişik söylem ve belgelerle hep

kendi kendilerini sorgulamalarına yardımcı olalım.

yalanladık,gerçekleri yazmaya da devam ediyo-

Her düşünceye saygılı olan bir kişi olarak, sen yanlış

ruz.2011 yılında Yunanistan Dış İşleri Bakanı Dimit-

düşünüyorsun,benim ki doğru gibi bir iddia da bulun-

ris Durustos, “Türkiye Ada’daki işgal güçlerini çek-

muyorum.Önderlerimizin verdiği mücadeleler gele-

mediği sürece AB üyesi olamaz” demişti. Şimdikiler

cek kuşaklar için büyük bir ders olduğu için zaman

de Kıbrıs’ta çözüm olmadan Türkiye AB’ye giremez

zaman bu hatırlatmaları yapmamız gerektiğine ina-

diyorlar.Biz de onlara diyoruz ki işgalci Türk Silah-

nıyorum.

32

Birlik, Sayı : 212 • Nisan-Mayıs-Haziran 2016

Liderimiz Dr. Fazıl Küçük, 1958 tarihinde “Em-

tın da Lefkoşa’da, Mağosa’da Türk Askeri’ne karşı

niyet Kuvvetlerinin madem ki her yere yetişmesi-

Kıbrıs Türk halkının sevgisi ve coşkulu tezahuratının

ne imkan ve ihtimal yoktur ve olamıyor. Türk hal-

da unutulmaması gerekmektedir. Sayın Alper Faik

kının hak ve hukukunu koruyamıyor. O halde sa-

Genç “Güneşin Kuzeyden Doğduğu Gün 1974 Lar-

dık dost ve müttefiki bulunan Türkiye’den yardım-

naka Savunması Güneydeki 20 Temmuz” kitabının

cı Polis Kuvvetlerini vakit geçirmeden Ada’ya gön-

son bölümünde Kıbrıs Türk Halkının Kuzeye geçi-

dermesini istemekden daha tabii bir şey olamaz. Bi-

şini şu şekilde ifade etmiştir.’’Kuzey’den doğan gü-

zim kadar hükümette emin olmalıdır ki Türk Aske-

neşin ışıkları artık Güney’i de ısıtmaya başlamıştır!.

rinin Ada’ya ayak bastığı gün sulh ve sukün iade

Güneşin 20 Temmuz günü, Kuzey’den doğduğunu

edilecek,dökülen kanlar duracak, akan gözyaşları

seyredemeyen Güney’deki Kıbrıs Türk’ü 16 Ağus-

dinecektir.” Öyle de olmuştur. Türk Askeri gelmiş,

tos 1974’ten itibaren o güneşin Güney’e ulaşan ışın-

Ada’da kan ve akan gözyaşı dinmiştir.

larıyla ısınmış, evini barkını, işyerini, her şeyini bı-

Şimdi de 14 Mayıs 1962’ye gidelim. Sn. Ah-

rakarak Kuzey’den doğan Hürriyet Güneşi’ne seve

met Göksan ‘ın bu tarihli Halkın Sesi Gazetesinde-

seve koşmuştur.’’ Ne güzel aktarılmış. Burada ki seve

ki, Türk Askeri “Mehmetçikler Balıkitre’de (Balı-

seve koşma arzusu Rum’ların iki harekat arasında sa-

kesir) “ başlığı ile verdiği haberde, Türk Askerleri-

vunmasız durumda olan Güney’deki Türk köyleri’ne

nin davul zurna eşliğinde köye geldiklerini, asker-

katliamlar yapmasından dolayı, hürriyet içindir.

lerin geçtiği bütün yollara mersin dalları serpildi-

Ey Kıbrıs Türk’ü! Egemenliğinin güvencesi olan

ğini, yaşlı ninelerin askerlerimizi zeytin yaprağı ile

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin varlığını sorgularsak

tütsülediğini belirttikten sonra köy öğretmeni Rem-

“Bekledim de Gelmedin’’ şarkısını koro halinde söy-

zi Toprakoğlu’nun konuşmasını aktarmıştır. Ben’de

lemek zorunda kalırız. Mutlu sağlıklı bilgili ve uya-

kısaca, özetleyerek yazmak istiyorum. “Büyük Türk

nık olalım.

Milleti’nin ve Şanlı Türk Ordusu’nun Kahraman
evlatları, Mehmetçik’leri bağrımıza basmanın sevinç ve gururu içindeyiz. Yıllarca çaresizlik ve mesnetsizlik içinde çalkalanıp kıvranan Kıbrıs Türk’ü
sizlerin mutlu ayağının Kıbrıs topraklarına bastığı
günden beri huzur ve iç ferahlığına kavuşmuş bulunuyor.”
1974 öncesi Kıbrıs Türk’ünün, Türkiye’nin müda-

Kaynakça;
-Halkınsesi gazetesi 14 mayıs 1962s.1 Ahmet Göksan
haberi Mehmetcikler Balıkitre’de, Kıbrıs Türk Kütür Derneği yayını Kıbrıs mektubu dergisi Mayıs 2012 sayısı shf.8

halesini beklediğini, Rum’ların alaylı bir şekilde daha

-Alper Faik Genç ‘’Güneşin Kuzeyden Doğduğu gün

çok beklersiniz anlamında “Bekledım de Gelmedin’

1974 Larnaka Savunması Güneydeki 20 Temmuz” kitabı

şarkısını söylediğini, buna karşın Türkiye’den yayın

Ateş matbaacılık Lefkoşa 2002

yapan radyodan cevaben “Bir Gece Ansızın Gelebilirim” şarkısının çalındığının, 1974’te Barış Hareka-

-Kıbrıs Türk Kültür Derneği yayını Türk Basınında,
KKTC’nin Kuruluşu Filiz Köksal kitabı.
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ASİMETRİK HARP
Savaş, bir milletin haysiyeti ve varlığını ortaya
koyduğu en çetin imtihandır. Yalnız silahların konuştuğu sanılan bu imtihanda ancak maddi güç, manevi değerlerle beslenip desteklendiği müddetçe zafere ulaşır. Savaş gibi bir ölüm- kalım muhasebesinde
başarı şansı barış devresinin milli birliği koruyucu ve
kuvvetlendirici çalışmaları ile pek yakından ilgilidir
ve savaş; çok daha önceleri, barış yıllarında kazanılır veya kaybedilir.
Türk Ordusunun yaşı Türk Milleti ile yaşıt olup,
ona biçilecek tarih Türk Milleti kadar eskidir.Bu 3-4
bin yılı ifade ederse de, Türk Ordusunun teşkilatına
dair araştırmacıların bulabildiği en eski kayıtlar miladdan önce 3 ncü yüzyıla aittir.Daha o tarihlerde bugünkü teşkilatımıza benzer şekilde Hun imparatoru
Mo-tun 10 bin kişilik birlikler olan ‘’tümen’’ leri binlere, yüzlere ve onlara bölerek her kıtanın başına kumandanlar tayin etmişti.
Türk Milleti ve Ordusu üzerinde tecrübesi ve bilgisi olan bazı kişilerin gözlemleri ve sözleri Türk Ordusunun gerçek gücünü analiz etmemiz için bize ışık
tutabilir.
Avusturyalı Mareşal Montecuccoli ‘’Türkler ölmesini biliyorlar, Bende ölmesini bilen bir milletin yenilmeyeceğini bilecek kadar tecrübeliyim.’’ demiştir.
Dokuzuncu yüzyılda yaşamış olan Arap edibi Cahiz;
“10 milletten 10 yiğidin kuvveti bir Türk’ün kadar
olamaz.’’ diyerek Türk Ordusunun kudretini övmüş,
ondan bin sene sonra ise Baş Komutanımız Atatürk;
bizzat kendisinin emir komuta ettiği asker için “Bir
Türk 10 düşmana değil, dünyaya bedeldir.’’ diyerek
gerçek durumu tespit etmiştir.
Tarihte hiçbir zaman Türk Ordusu ile Türk Milleti
arasında fark olmamış, ayrılık gözetilmemiştir. Kadını ve erkeği ile her Türk askerdir. Ünlü Fransız komutan Napolyon; “İnsanları yükselten iki büyük meziyet, özellik vardır: erkeğin cesur, kadının sadık olması. Bu iki özelliğin yanı başında her iki cinsi, kadınla erkeği şereflendiren tek bir iyi özellik vardır: vata-
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na, icabında her şeyi tereddütsüz feda edecek kadar,
bağlı olmak. bu iyi özellikler, en büyük kahramanlığı, hayatın zorluklarına karşı göğüs germeyi doğurur. İşte, cesur Türkler bu çeşit kahramanlardandır
ve ondan dolayı, Türkler savaşta asla yenilemezler.”
Ünlü Alman generali Moltke’nin “Ordu_Milletin en
canlı örneği Türklerdir’’ sözü bunların en somut örnekleridir.
Türk Milleti de, toprak bütünlüğünü muhafaza ve
istiklalini müdafaa görevinde emsalsiz bir vazife aşkı
ile yüklü olan Ordusuna, her milletten fazla güvenmekte ve onunla, haklı olarak her milletten çok fazla
iftihar etmektedir. Dünyanın hiçbir milleti Türk Milleti gibi evladını askere gönderirken davulla zurna ile
bir düğün havasında göndermekte , şehit olduğunda
“Vatan Sağ Olsun’’ demektedir. Diğer ülke askerlerinin para ile yaptığı askerlik hizmeti “Vatan Borcu’’
telakkisi içinde Türk Milleti tarafından şerefle yapılmakta ve askerine kutsal bir isim olan “Mehmetçik’’
demektedir.
Türk Ordusu bu uzun ve şerefli mazisi içinde zaman zaman suikastlara da maruz kalmıştır. Savaş
meydanlarında mağlup edilemeyen bu orduyu içinden çökertmek maksadı ile tarihte türlü çarelere başvurulmuştur. Bizi üzse de Türk Ordusunun vazifesini
yapamadığı zamanlarda devletlerimiz yıkılmış, imparatorluklarımız tasfiye edilmiş ve milletimiz için
ızdıraplı yıllar başlamıştır.
Asimetrik savaşın tarihi çok eskilere dayanmakta,
Çin kaynaklarına kadar gitmektedir. Tarihteki ilk istihbarat kitabı olan Shun Tzu’nun yazmış olduğu Savaş Sanatında şu teknikler önerilmektedir.
“Hasım ülkelerin hakanlarının ve yöneticilerinin
başarılarını, kişiliklerini küçük göstererek hasım ülkelerde iyi olan şeyleri gözden düşürünüz.’’
“Yöneticilerin ve askerlerin şöhretlerine gölge düşürünüz ve zamanı geldiğinde de kendi halkının onları hor görmesini sağlayınız.’’
“Düşman halkın kendi aralarında olan çelişki, düş-

manlık, uyuşmazlık ve kavgalarını yayınız.’’
“Hasmınızın geleneklerini gülünç hale getiriniz.
Kültürünü çökertiniz.’’
“Etki ajanları ve vatan haini casuslar yaratınız.Ülkeyi içten fetih ediniz.’’
“İnsan beynindeki savaşı kazanınız. Önce düşmanı yenileceğine ikna ediniz! İnsan beynindeki savaşı kazanırsanız, yenik bir düşman ile savaşırsınız! O
zaman güçsüz bir ordunuz olsa bile mücadele edebilirsiniz.’’
Görüldüğü gibi Asimetrik savaşın tarihi çok eskilere dayanmakta Çin kaynaklarına kadar gitmektedir Yukarıda sıralanan teknikler Shun Tzu’nun önerdiği propaganda tekniklerinden sadece bazılarıdır ve
yüzyıllardır Çin’in o zamanki komşuları olan başta Türkler olmak üzere diğer devletlere ve milletlere
başarı ile uygulanmıştır.
Asimetrik ve psikolojik modern savaşta amaç, zamanında Çinlilerin atalarımıza yaptığı gibi düşman
hatlarının sinir sistemi olan halklara, orduların gerçek güçleri olan manevi ve kültürel değerlere saldırmaktır. Bu şekilde düşman hiçbir silah kullanılmadan
enformasyon savaşıyla yok edilebilir ve kendisinden
istendiği gibi davranışa zorlanabilir. Böyle savaşlar
maliyet-etkinlik analizi çerçevesinde incelendiğinde
çok ucuz ve etkinliği konvansiyonel harbe göre çok
daha fazladır. Bu savaşta düşman akıl ve bilimi; devletleri, milletleri ve orduları yok etmek için yapacağı silahlar ve kullanacağı askerler yerine, tek mermi
dahi atmadan ve hiçbir kayıp vermeden bu devletleri ve milletleri kendi menfaatlerini sağlamasına aracı olmaları için kullanmaktadır. Bu savaşın metodları çoktur ve halen geliştirilmektedir.
Çinliler, atalarımızı savaş meydanlarında mertçe
yenememişler, hatta bugün uzaydan insan yapımı tek
gözükebilen Çin Sedlerini yaparak atalarımızı durduramamışlar ve daha sonra geliştirdikleri bu teknikleri atalarımıza ustalıkla kullanarak bizi sinsice birbirine düşürmüş, yenmiş ve büyük göçe zorlayabilmişlerdir..

Vatanı korumakla vazifeli Türk Ordusu, son Balkan Savaşlarında, siyaset cambazlarının gayretiyle
bir mağlubiyete mahkum olmuştu. Türk Kumandanları arasına itina ile politika karıştıranlar devleti, milleti, orduyu rezil etmenin mesuliyetinden ne yazık ki
uzak bulunmuşlardır.
Ve ve ne yazık ki, son yıllarda Genelkurmay Başkanlığı dahil Deniz, Hava ve Kara Kuvvetlerinin bütün kritik komuta makamları bu asimetrik savaşta
büyük kayıplar vermiştir. Türk ordusu tarihte girdiği hiçbir gerçek savaşta bu kadar çok kritik komutanını kayıp etmemiştir.
Milletimizi ve devletimizi parçalamayı hedef olarak seçen bu güçlerin karşılarında en büyük engel
olarak gördükleri Türk Ordusuna el atmaları kadar tabii bir şey düşünülemez. Bu güçlerin derin istihbarat
kaynakları vasıtası ile gazeteleri, dergileri ve medya
kuruluşlarını kullanarak Ordu ve Millet arasına başta milletimizin en hassas olduğu kutsal dini, manevi
ve diğer konularla ilgili sahte iddiaları yaymaya çalışmışlardır. Üniversite öğretim üyesi, bilirkişi, şöhretli yazar vb. hüviyet gizleyici rollere sığınarak münazaracı, konferansçı sıfatıyla Millet ve Ordu arasına sızmaya çalışmışlar, Türk Devleti ve Türk Ordusunun gerçek gücü olan Ordu_Millet dayanışmasını
yıkmak istemişlerdir.
Türk Ordusu tarihten süzülüp gelen seciye, ahlaki ve milli karakteri sebebi ile bu sinsi savaşta ilk
başta zorlanmıştır.. Çünkü uygulanan bu teknikler
onun mertlik esasına dayalı milli karakteri ile uyuşmamıştır.
Ama Atatürk’ün söylediği gibi bütün herkes bilmelidir ki,
“Cumhuriyet Orduları; Cumhuriyeti ve kutsal topraklarını güvenle koruma ve savunma kudretindedir.’’
*Em. Top.Kd.Alb.
Araştırmacı
sentugtigin@gmail.com
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YAKIN TARİHİMİZİN
YAŞAYAN CANLI TANIKLARI GAZİLERİMİZ
TSK Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi

Bize kendiniz
hakkında bilgi
verir misin?
Ben
Şakir
GÜLMEZ. 1985
yılında Siirt’in
Baykan ilçesinde
doğdum. Ortaokuldan sonra İstanbul’a çalışmaya gittim. Yaklaşık 5 sene orada çalıştıktan sonra yirmi yaşına gelince askere gitmek için 2005 yılında askerlik
şubesine müracaat ettim.
Nasıl gazi olduğunu kısaca anlatır mısın?
Müracaatıma müteakiben askerlik hizmetimi
yapmak üzere P.Er olarak Isparta 40. P.Er Eğitim
Alayı’na Aralık 2005’te gittim. Tüm bu eğitimlerden
sonra usta birliği olan Diyarbakır Devegeçidi Fazıl
Bilge Kışlasına katıldım. Kışladaki İç Güvenlik Eğitimimden sonra üs bölgesi olan Dicle Kralkızı baraj
kenarına gönderildik.
Üs bölgesinde
bulunduğumuz
süre içinde çeşitli operasyonlara katıldık. Son
olarak 27 Mayıs
2006 katıldığım
Yaralanmadan 3 gün önce
Kurşunlu/DİYARBAKIR
Şehit Murat Er25 Mayıs 2006
dem adlı operasyonun 4’üncü gününde arazide arama tarama faaliyeti icra ederken Diyarbakır Dicle Pizerağa Tepesinde bölücü terör örgütünün döşediği el yapımı A4 plastik mayınına bastım.
Sol bacağımı diz altından kaybettim.
Tedavi sürecin hakkında bilgi verir misin?
Olay sonrasında helikopterle Diyarbakır Asker
Hastanesine ilk müdahalemin yapılmasının ardından
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ambulans uçak ile 29 Mayıs 2006’da GATA’ya ileri
tetkik ve tedavi için sevk edildim. GATA’da uzun bir
süre tedavi gördükten sonra TSK Rehabilitasyon ve
Bakım Merkezi’ne fizik tedavi, protez yapımı ve eğitimi için gönderildim.
Başlarda bir
daha
yürüyemeyeceğimi düşündüğümden psikolojim boJ.Dnt.Bşk.lığı Korg.
zulmuştu. Bu
Harun OCAKLI’nın Ziyareti
dönemde uzman
26 Ocak 2016
personellerden
destek aldım. Bu durumu kabullenmemde en büyük
destek Plastik Cerrahi Kliniğinde çalışan Tbp.Yzb.
Doğan ALHAN’dan gördüm. Kendisi daha önce benim gibi yaralanarak ayağını kaybeden ve protez kullanan Gazi Mustafa TANRIKULU ile tanıştırmıştı.
Gazi arkadaşlarımla paylaşımlarım, hayata bakışımı
değiştirdi ve azimle tüm zorlukların üstesinden geleceğime inanarak hayata daha sıkı bir şekilde sarıldım.
Merkezimizde sizi etkileyen şeylere örnek verir
misiniz?
Hayatımı devam ettirmemi sağlayacak fizik tedavi
rehabilitasyon süreci bu merkezde başladı. Tedavi sürecimde abim hep yanımdaydı. Ailemle birlikte çok
uğraştık, çok çabaladık. Çok sıkıntılı dönemler atlattık. Kolay değildi bu uzun yolculuk.
TSK Rehabilitasyon ve Bakım Merkezinde ise her
biri benim gibi bir hikâyeye sahip diğer gazi arkadaşlarımın olduğunu görmek mücadelemde daha da çaba
sarf etmeme sebep oldu. Bu zorlu süreci gazi arkadaşlarım ve Rehabilitasyon merkezi personeli ile birlikte çalışarak aştık.

2 yıl gibi uzun bir tedavi sürecinden sonra 2008 yılında kesin işlem raporunu alarak 2’nci dereceden
gazi oldum. Bu durum, benim hayatımdaki en büyük
onur oldu. Bu süreçte üzüntümü daha çok artıracak
başka şeyler yaşamış olsam dahi hayattan hiçbir zaman kopmadım. Dönem dönem Rehabilitasyon Merkezine hem tedavim, hem de diğer gazi arkadaşlarımı görmek ve paylaşımlarda bulunmak amacıyla geliyorum. Bu benim ruhsal anlamda rahatlamamı sağlayarak hayata tutunmamda en büyük etken oluyor.
Son olarak söyleyeceğiniz bir şey var mı?
Öncelikle yaralandığımdan itibaren desteklerini hiçbir zaman benden esirgemeyen ve hep yanımda olan, belki de bugün hayata tekrar pozitif bakmama vesile olan aileme ve Rehabilitasyon Merkezi
personeline çok teşekkür ederim. Bu vatanın bölünmez bütünlüğü için birileri bedel ödeyecekse o bedeli vermek de bana nasip olmuşsa bununla daima gurur duyduğumu ve duyacağımı da belirtmek isterim.
Ayrıca, 2008 yılından bugüne kadar ihtiyacım oldukça Rehabilitasyon Merkezine tedaviye geldim.
Özellikle son birkaç senedir daha uzun sürelerle geldim, bana her yönden büyük destek olundu. İş hakkımı kardeşime verdiğimden işsiz kalmıştım, Mrk.
Bşk. ve TSK Güçlendirme Vakfı Başkanının katkılarıyla işe girme imkanı buldum. Bu benim hayatımda
önemli bir aşama oldu. Artık kendi ayaklarımın üzerinde daha rahat durabileceğim. Bu nedenle, Rehabilitasyon Merkezinin hayatımda çok önemli bir yeri
var. Devletime, Türk Silahlı Kuvvetlerine ve milletime her zaman minnet ve şükran borçluyum.
		

Mehmet ÖZTÜRK

		

Sos.Hiz.Uzm.

H.A.E.: Öncelikle böyle bir fırsatı bana verdiğiniz
için teşekkür ederim. 1937 yılında Ankara’da doğdum. Akşam kız sanat okulu mezunuyum. Babam
Atatürk’ün koruma polisiydi. Atatürk vefat edince
Kırklareli’ne tayini çıktı ve oraya yerleştik.
14 sene Kırklareli’nde kaldıktan sonra babamın
emekliliği ile Eskişehir Sivrihisar’a yerleştik. Başta küçük olduğu için istememiştim fakat daha sonra alışınca çok sevdim Sivrihisar’ı.57
sene burada yaşadım.
Babamla olan yıllarıma hala özlem duyarım. O zamanlar polisler daha fazla ün
sahibi olduğu için her
yerde rahat ederdim.
28 yaşında da babamın isteğiyle evlendim. Ailenin tek kızı
Hatice Ayten EVİRGEN, 1955 olduğum için bana kıyamamışlardı. Eşimle ise 1992 yılında çocuklarımın da desteğini alarak
ayrıldım. Eskişehir’de yalnız kalınca oğlum Bursa
Karacabey’de bana ev alarak oraya yerleşmemi istedi. Ancak kendisi Bursa’da işe gittiğinde ben yine
yalnız kalıyordum. Bu sebeple TSK Özel Bakım
Merkezi’ne müracaatımı yapıp 2013 yılında buraya
yerleştim.

Atatürk’e en yakın insanlardan Koruma Polisi Hamdi EVİRGEN’in TSK Özel Bakım
Merkezi’nde kalan kızı Hatice Ayten EVİRGEN
ile Atğm. Enes Buğra BENLİ’nin yaptığı söyleşi;
E.B.B: Ayten Hanım öncelikle bizimle görüşmeyi
kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. Kendinizi bize
tanıtır mısınız?

Hatice Ayten EVİRGEN’in babası Hamdi EVİRGEN,
Ankara, 1930
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E.B.B.: Babanız Atatürk’ün koruma polisi olduğunu söylediniz. Peki, babanızın size Atatürk ile yaşadığı anılardan anlattığı oldu mu?
H.A.E.: Atatürk vefat ettiğinde ben daha 1 yaşındaymışım. Uzun yıllar geçtiği için çok net hatırlayamıyorum. O günlerden bana kalanlar babamın
Atatürk’le olan resimleri. Babamın anlattıklarından
ise çok azını hatırlayabiliyorum. Babamın anlattığına göre Atatürk Balkan memleketlerinde katıldığı
bir gösteri sırasında Karadeniz bölgelerinin oyunlarını pek beğenmiş ve babama ve yanında bulunulanlara Samsun’dan çıkışını hatırlatıp “Dağ Başını Duman Almış” marşını Milli Mücadele boyunca yol sürelerinde söylemeyi yanındakilere adet ettirdiğini anlatmış.

Anadolu Seyahatleri, Adana gezisi. 19 Kasım 1937

Atatürk dinlenmek için sık sık İstanbul’a gider
Boğaziçi’nde gezer denize girermiş. Florya’da denize girdiğinde orada bulunan çocuklar Atatürk’ün yanına gitmek isteyince Polis müdürlüğü kaptanı ve babam onları durdurmaya çalışmış. Atatürk ise onları
görünce; “Bırakın gelsinler, çocuklar yarının büyükleri” diyerek durdurmuş ve çocukların gelmesine izin
vermiş.

Anadolu Seyahatleri, Eskişehir Gezisi. 16 Haziran 1934
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Ayrıca, belirtmek isterim ki Atatürk’ün huzuruna
her çıkan muhakkak onun tesiri altında kalırmış ancak uzun yıllar geçtiği için daha fazlasını hatırlayamıyorum.

E.B.B.: Sizi daha fazla yormayalım o zaman. Peki,
buraya gelişiniz hakkında bize bilgi verir misiniz?
H.A.E.: Biraz öncede belirttiğim gibi Eskişehir’de
yalnız kaldığım için oğlum beni Bursa Karacabey’e
yanına aldı. Ancak onun da işi
Bursa’da olunca ben yine yalnız kaldım. Erdek’teki
bir kampta burayı (TSK Özel Bakım Merkezi) televizyonda gördüm ve 2013 yılında hemen müracaatımı yaptım. Oğlum başta sıcak bakmadı, ancak yine
de buraya giriş yaptım. Yalnız başına kalınca her şey
çok zor olduğu için burada çok rahatım ve memnunum.
E.B.B.: Rahat ve memnun olmanız bizler için sevindirici. Peki, burada nasıl zaman geçiriyorsunuz?
H.A.E.: Daha çok çiçeklerim ve müziğimle vakit
geçiriyorum. Türk sanat müziğini çok severim. Kasetler doldurdum her zaman gelen arkadaşlarıma da
dinletirim. Okumayı bir şeyler yazıp çizmeyi çok severim. Sıkıldığım zamanlar Eskişehir’e gider orduevinde kalırım. Gezmeyi çok seviyorum, gücüm yettikçe geziyorum. Seyahat beni çok rahatlatır. Gezdiğim yerlerden arkadaşlarım oldu. Hala ararlar. Eski
dostların ziyaretleri çok önemli benim için.
E.B.B.: Son olarak bu yazıyı okuyanlar için paylaşmak istedikleriniz var mı?
H.A.E.: Gençler saygılı olsunlar, düzenli ve güzel
bir yaşam geçirsinler. Ailelerinin kıymetini bilsinler
ve onlara layık güzel bir yaşam geçirsinler. Çok okusunlar, bol bol gezsinler.
E.B.B.: Bize vakit ayırdığınız ve güzel anılarınızı bizimle paylaştığınız için çok teşekkür ederiz Ayten Hanım.
H.A.E.: Ben teşekkür ederim.

KARİKATÜR

Mehmet Saim BİLGE*

TESUD Çankaya Üyesi Em. Alb. Mehmet Saim
BİLGE’nin;
1-Mısır Kültür Bakanlığı ve Karikatürcüler Derneğinin
düzenlediği 3. Uluslararası karikatür sergisinde karikatürleri sergilenmiştir.
2-Yeşilay Haftası münasebetiyle Beşiktaş Belediyesi ve
Yeşilay İstanbul Şubesinin ortaklaşa düzenlediği etkinlikte
karikatürleri sergilenmiş ve yayımlanan dergide de yer almıştır.
3-Bursa KALDER ve Anadolu Karikatürcüler Derneğinin
birlikte düzenlediği sürdürülebilir mükemmellik konulu karikatür yarışmasında bir karikatürü sergilenmeğe va yayımlanan katalogda yer almaya hak kazanmıştır.
4-GESAM tarafından düzenlenen telif hakları konulu yarışmada bir karikatürü sergilenmeye layık görülmüştür.
Kendisini TESUD Ailesi olarak kutluyoruz.
* Em. P. Alb.
TESUD Çankaya Şb. Üyesi

Türk Hava Kuvvetlerinin
105’nci Kuruluş Yıldönümünü kutlarız.

Jandarma Teşkilatının
177’nci Kuruluş Yıl Dönümünü kutlarız
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ASELSAN GENEL MÜDÜRÜ DR. FAİK EKEN’İN RÖPORTAJI
berleşme, uydu-hava-deniz haberleşme, kripto ve
bilgi güvenliği, elektro-optik sistemler, seyrüsefer ve
aviyonik sistemler, deniz sistemleri, hava ve füze savunma sistemleri, komuta kontrol-haberleşme ve bilgisayar (C4I) sistemleri, insansız sistemler, güvenlik
1.Firmanızın kuruluşu ile misyonu ve vizyonu
hakkında bilgi verir misiniz?

sistemleri, trafik ve otomasyon sistemleri, ulaşım sistemleri üzerinde çalışıyor.

1975 yılında Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ha-

ASELSAN bünyesinde Türk Silahlı Kuvvetle-

berleşme cihaz ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla

ri için 200’ün üzerinde proje devam ediyor. Pek çok

kurulan ASELSAN, şu an itibarıyla savunma elekt-

ürünümüz envanterdeki ana platformlar üzerinde,

roniğinin her alanında hizmet vermektedir. Türk Si-

onların kabiliyet ve etkinliğini artıracak şekilde en-

lahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’nın bir kurulu-

tegre edilmiş bulunuyor. TSK’nın “Teknoloji Evi”

şu olan ASELSAN’ın birinci faaliyet hedefi Türk Si-

olan ASELSAN’ın görevi projeleri teslim ettiğinde

lahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarının dışa bağımlı olma-

son bulmuyor. Ordumuz Türkiye’nin ve dünyanın

dan karşılanmasıdır.

neresinde ASELSAN ürünü kullanıyorsa onun taktik

Öz görevimiz (Misyonumuz); Elektronik teknolojileri ve sistem entegrasyonu alanında; Türk Silahlı
Kuvvetleri başta olmak üzere, yurt içi ve dışındaki
müşterilerine katma değeri yüksek, yenilikçi ve güvenilir ürün ve çözümler sunmak ve Türkiye’nin teknolojik alanda dışa bağımlılığını azaltıp, küresel hedeflerine marka bilinirliğini artırarak ulaşan, halkına
gurur veren bir savunma şirketi olmaktır.

alanda idamesine kadar her aşamasında ekiplerimiz
görev alıyor.
3.TSK envanterine kazandırdığınız silah/sistemler nelerdir?
Biraz önce de belirttiğim gibi TSK envanterine giren ürünlerimiz yüzlerle ifade ediliyor. 40 yılı aşan
bir birliktelik söz konusu. Öne çıkan ürünlerimizden bazılarını saymak gerekirse Taktik Saha Muha-

Ülkümüz (Vizyonumuz); Küresel pazarda yarattığı

bere Sistemi (TASMUS), Askeri Uydu Haberleşme

değerler ile sürdürülebilir büyümesini koruyan, reka-

Sistemleri, mini termal silah dürbünü, MUHAFIZ

bet gücü ile tercih edilen, stratejik bir ortak gibi gü-

Uzaktan Komutalı Silah Sistemi, KALKAN Hava

ven duyulan, çevreye ve insana duyarlı, bir milli tek-

Savunma Radarı ve Helikopter Elektronik Harp Ken-

noloji firması olmaktır.

dini Koruma Sistemlerini örnek verebilirim.

2.Üzerinde çalıştığınız projeleriniz hakkında
bilgi verir misiniz?
ASELSAN; silah sistemleri, radar sistemleri, elektronik harp sistemleri, askeri ve kamu güvenliği ha-
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ASELSAN Helikopter Elektronik Harp Kendini Koruma Sistemi Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterinde yer alan 120 helikoptere uygulanacaktır.
ATAK ve Genel Maksat helikopterlerinde de Elekt-

ronik Harp kendini Koruma Sistemi kullanılacaktır.
KORAL Mobil Elektronik Harp Sistemi, askeri taktik araçlara entegre edilen ve geniş bir frekans
bandında çalışan Elektronik Destek Sistemi (KORAL ED) ile Elektronik Taarruz Sisteminden (KO-

ASELSAN, MİLGEM için Entegre Muhabere Sistemi, Elektronik Harp Sistemi, Elektro Optik Sistemler, Seyrüsefer Sistemleri, Radarlar, Hava Savunma
ve Silah Sistemleri, Atış Kontrol Sistemleri, Sonarlar ve Torpido Karşı Tedbir Sistemleri geliştirmiştir.

RAL ET) oluşmaktadır. KORAL ED Sistemi radar

ATAK Programı kapsamında T-129 Helikopteri

yayınları için tespit, teşhis, yön bulma fonksiyonları-

Aviyonik ve Silah Sistemleri geliştirme ve entegras-

nı yerine getirirken KORAL ET Sistemi hedef radar-

yon faaliyetleri ASELSAN tarafından gerçekleştiril-

ların karıştırılıp aldatılmasını ve iş yapamaz hale ge-

miştir. Başta Aviyonik Merkezi Kontrol Bilgisayarı

tirilmesini sağlamaktadır. Bu nitelikleriyle KORAL

olmak üzere, AVCI Kaska Entegre Kumanda Sistemi,

Sistemi hedef ülkelerin hava savunma sistemlerinde

Hedef Tespit ve Nişangah Sistemi, Ataletsel Navi-

önemli bir zafiyet oluşturacak yetenektedir.

gasyon ve Yer Belirleme Sistemi, Sayısal Harita Do-

ASELSAN tarafından geliştirilen TASMUS sistemi ile sağlanan haberleşme çözümü, taktik alandaki
tüm haberleşme gereksinimlerini karşılar ve kullanıcılarına kompakt, taşınabilir, genişleyebilir, güvenli
ve kullanımı kolay bir sistem sunmaktadır. 2000 yı-

nanımı, Top ve Silah Arayüz Birimleri, Aviyonik Çokişlevli Ekran, Aviyonik Klavye Ünitesi, Veri Yükleme Birimi, Dahili Haberleşme Sistemi, El Kumanda
Birimleri, Kontrol Panelleri ve Elektronik Harp Sistemleri ASELSAN tarafından geliştirilmiştir.

lından beri Türk Ordusu’nun kullanımında olan TAS-

Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın gece, gündüz ve

MUS sistemi teknolojik gelişmeler ve değişen müş-

her türlü hava şartında hassas taarruz imkan ve ka-

teri gereksinimleri doğrultusunda sürekli olarak gün-

biliyetini arttıracak ASELPOD hedefleme sistemi,

cellenmektedir.TASMUS, taktik alandaki tüm haber-

ASELSAN tarafından geliştirilmiştir. Son teknoloji-

leşme gereksinimlerini entegre bir sistem çözümü ile

leri bünyesinde barındıran ASELSAN elektro-optik

karşılayan, Ağ Merkezli Muharebe konseptine uy-

sistemleri, içerdiği özgün tasarımlar ve etkin algo-

gun, taşınabilir, yüksek beka kabiliyetine sahip, es-

ritmaları ile kullanıcıya her türlü hava koşulunda ve

nek ve güvenilir bir taktik ağ oluşturmak üzere tasar-

muharebe alanında üstün performans sağlamaktadır.

lanmıştır.
Kundağı Motorlu Hava Savunma Sistemi (KORKUT), Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın alçak irtifa
hava savunma ihtiyaçlarını karşılamak üzere ASELSAN tarafından geliştirilmiştir. KORKUT Sistemi,
hareketli unsurlar ile mekanize birliklerin hareket halinde yüksek isabet oranı, gece/gündüz her türlü arazi ve hava şartlarında hava savunmasını etkin şekilde sağlamaktadır.

4.Türkiye’nin ve firmanızın savunma sektöründe dünyadaki konumunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
Türk Savunma Sanayi artık dünyanın tüm savunma
sanayi firmaları ile rekabet eder bir konuma gelmiş
bulunuyor. ASELSAN, Defense News Top 100 Listesinde 62’nci sırada yer almaktadır.
Bazı pazarlar için iş birliği modellerinin kurulma-

Birlik, Sayı : 212 • Nisan-Mayıs-Haziran 2016

41

sı uzun vadeli kazan-kazan politikaları açısından ya-

fark yaratan uluslararası stratejilerimizin bir sonucu-

rarlı olacaktır. Bu sayede henüz girilmemiş pazarlar-

dur. Anılan bölgelerin ihtiyaçlarının artarak devam

da da yer alınması mümkün olacaktır.

edeceği değerlendirilmekte; bu kapsamda faaliyetle-

5.Yurt dışı pazar çalışmalarınız hakkında bilgi
verir misiniz?

rimiz uzun soluklu olarak planlanmaktadır.
Bu kapsamda ASELSAN ile Suudi Arabistan kamu

ASELSAN’ın ihracat gerçekleştirdiği ülke sayı-

şirketi TAQNIA Defense and Security Technologi-

sı 63’e ulaşmıştır. ASELSAN, sadece satmak üzere

es (DST) şirketi arasında Suudi Arabistan Savunma

faaliyetler yürütmemektedir. Tüm faaliyetlerin yürü-

Elektroniği Şirketi kurulmasına yönelik ortak şirket

tüldüğü, binaların anahtar teslim olarak sunulduğu;

anlaşması imzaladık. Tarafların yüzde 50-50 ortak-

üretim, tasarım ve yönetim teknolojilerinin transfe-

lığıyla Suudi Arabistan’da bir limited şirketi olarak

rini içeren çözümler ile bölgede fark yaratmaktayız.

kurulan ortak şirket, inşa edeceği en gelişmiş tekno-

Satışlarımız içinde ihracat payının özellikle son

lojik altyapı ve donanımlara sahip tesisiyle, Radar,

yıllarda arttığını görüyoruz. Toplam satış üzerinden

Elektronik Harp ve Elektro-Optik teknolojilerinin ta-

ihracat oranı %20lerin üzerine çıkmış durumda ama

sarımı, geliştirilmesi, üretilmesi ve satışına imkân

bu yeterli değil, bu rakamları daha da yukarı çıkart-

sağlayarak Suudi Arabistan ve bölgenin ihtiyaçları-

mamız gerekiyor.

nı karşılayacak.

ASELSAN’ın ihracat stratejisi, yalnız ürün satışı-

Bir sözleşme de Nisan ayında Malezya’da imza-

na odaklı değil, hedef ülkelerde teknolojik işbirlikle-

ladık. Uzaktan Komutalı Stabilize Silah Sistemleri

ri oluşturularak ortak üretim ve ortak geliştirme yak-

konusunda, Malezya ve diğer bölge ülkelerinin ihti-

laşımı ile pazarda yer almaya dayanıyor. Bu strate-

yaçlarına yönelik bu ülkede yerleşik olarak faaliyet

jinin sonucu olarak farklı coğrafyalarda altı ayrı ül-

gösterecek ortak bir şirket kurmaya hazırlanıyoruz.

kede yerel üretim gerçekleştiriyoruz, önemli dost ül-

ASELSAN ve K DEFENSETECH SDN BHD arasın-

kelerde ortaklıklarımız var. Pakistan ve Suudi Ara-

daki iş birliğinin temeli olacak imzaları Malezya’da

bistan Silahlı Kuvvetleri, ASELSAN’dan transfer et-

gerçekleştirilen Savunma Hizmetleri Asya Fuarı ve

tikleri teknoloji ile üretilen telsizleri milli telsizleri

Konferansı’nda (DSA 2016) attık.

olarak benimsediler. Bizim rakiplerimizden farkımız
teknolojiyi paylaşmaya ve işbirliğine açık olmamız.

ASELSAN

Bakü

(Azerbaycan),

Kazakhstan

ASELSAN Engineering LLP-KAE (Kazakistan),

Ortak üretim yaptığımız iştiraklerimizde en ile-

ASELSAN Middle East Private Shareholding Com-

ri teknoloji üretim tesisleri kurduk, bu tesislerde ça-

pany Limited (Ürdün), IGG ASELSAN Integrated

lışan yerel personeli eğittik, tüm faaliyetlere teknik

Systems LLC (BAE), ASELSAN Elektronik Sanayi

destek sağlamaktayız. Ayrıca ortak şirketler ile o böl-

ve Ticaret A.Ş. External Profit Company (Güney Af-

gedeki yerel sanayiye de destek sağlıyoruz. Bu da

rika Cumhuriyeti) faaliyetlerine uzun süredir devam
etmektedir.
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6.Üniversiteler ve başta KOBİ’ler olmak üzere

başarı ile mezun olmuş, faaliyet alanlarımızda yük-

alt yükleniciler ile ilişkileriniz hakkında bilgi ve-

sek lisans veya doktora seviyesine sahip ve alanında

rir misiniz?

uzmanlaşmış niteliklere sahip kişiler değerlendirme-

Üniversiteler, ASELSAN’ın stratejik çözüm ortağıdır. Halen 37 üniversitede 172 proje yürütülmek-

ye alınarak, yetkinlik bazlı mülakatlar ile kendileri
için en uygun pozisyona yerleştirilmektedirler.

tedir. Teknolojik gelişmeleri yakından takip eden

Bununla birlikte potansiyel yeteneklerimiz ile öğ-

ASELSAN, bir yandan da üniversitelerimize ihtiyaç-

rencilikleri sırasında veya staj dönemlerinde çeşit-

larını tanımlayarak ürüne dönüşecek araştırmalara

li kaynaşma ve tanıtım etkinlikleri sayesinde tanış-

destek vermektedir.

ma ve değerlendirme fırsatı yakalıyoruz. Bu süreçte

ASELSAN, Savunma Sanayii Müsteşarlığımız ta-

olumlu değerlendirdiğimiz son sınıf öğrencilerini de

rafından hayata geçirilen Savunma Sanayii için Araş-

mezun olmadan önce “Aday Mühendislik” statüsün-

tırmacı Yetiştirme Programına da dahil olarak çok sa-

de bizimle birlikte çalışmaya davet ederek mezuniyet

yıda üniversite ile işbirliği protokolü imzalamıştır.

sonrası için iş imkanları sunmuş oluyoruz.

ASELSAN, tüm iş yaptığı firmalara proje hedeflerine ulaşmakta yardımcı olmayı bir görev kabul etmekte olup; özellikle küçük firmaların yetenek ve
kabiliyet gelişimlerini desteklemektedir. Birçok küçük ve orta ölçekli firma ASELSAN ile çalışabilmek
için üretim ve test altyapılarını geliştirmişlerdir. 2015
yılında 363’ü KOBİ olmak üzere 441 yurtiçi alt yüklenici ile çalışılmıştır. KOBİ ve yurtiçi alt yüklenicilerdeki yıllara sari toplam sipariş miktarı 2,5 Milyar
TL’nin üzerindedir.
7.Çalışanlarınızın eğitim seviyeleri hakkında
bilgi verir misiniz? İnsan kaynakları hangi kriterleri göz önüne alarak personel seçimi yapmaktadır?
Şirketimiz, Türkiye’nin en eğitimli genç beyinlerini işe almaktadır. Personel sayımız 5 bini aşmıştır.
Çalışanlarımızın yüzde 61’i mühendistir. İnsan kaynakları personel seçiminde Türkiye’nin önde gelen
üniversitelerinin mühendislik ve idari bölümlerinden

8.TESUD Dergisi’nin okuyucularına iletmek istediğiniz mesajınız var mı?
Güven veren, insana ve çevreye saygı duyan, yaratıcı ve dinamik düşünceyi destekleyen ve gerçek anlamda küresel bir şirket olarak yolumuza başarı ile
devam ediyoruz. Bu yolda bizim elimizden ilk tutan
ve yol gösteren Türk Silahlı Kuvvetleri oldu. Ürünlerimizi tanıtmak için gittiğimiz her dış ülkede satın alma makamlarının sorduğu ilk soru, “Bu ürünü
ordumuz kullanıyor mu?” oluyor. Türk Ordusu gibi
teknolojiyi özümsemiş, ihtiyaçları doğrultusunda
ürünlerimizi envanterine almış olması bizim için en
önemli referans oluyor. Envantere girmiş bu projelerin altında da üyeleriniz olan emekli komutanlarımızın imzası yer alıyor.
Ordumuzun asli unsuru olan subaylarımızın bize
duyduğu bu güvene müteşekkiriz. Bundan sonraki çalışmalarımızda da sırtımızı yaslayacağımız en
önemli destek bu güven olacaktır.
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ARAMIZDAN AYRILANLAR
Kederli ailelerine ve arkadaşlarına başsağlığı diler,
hizmetlerini saygı ile anarız.
TESUD Genel Merkezi

Adres: Konutkent Mah. 636. Sok.
No:10/1 Çankaya-ANKARA

H. Dündar SÖYLER
Em.Vet. Kd. Bnb.(1945-14)
Çankaya Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 05/04/2015
Adres: Yücetepe Mah. Em. Subay
Evleri 87 Cad. 53. Blok No:19/6
Anıttepe-ANKARA

Tel: (0532) 661 05 55

Tel: (0312) 229 14 00

Abdullah ATALAY

Behice SARIKAYALAR

Em. J. Kd. Alb. (1951-8)
Yıldız Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 01/01/2016
Adres: Yıldızevler Mah. 27. Sok.
No:4/4 Çankaya-ANKARA
Tel : (0312) 441 66 85

Em.Bnb.Behsat SARIKAYALAR Eşi

Kıymet YENEROL

Hikmet KARACA

Ahmet CANLI
Em. Top. Kur. Alb. (1958-58)
Çankaya Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 16/04/2016

Em. Yb. Nimet YENEROL Eşi
Rasimpaşa Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 04/04/2016
Adres: Itri Dede Sok. İlk İş Apt.
No:22/2 Kızıltoprak
Kadıköy-İSTANBUL

Şişli Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:27/02/2016
Adres: Emekli Subay Evleri No:54/1
Esentepe-İSTANBUL
Tel: (0533) 969 84 58

Em. Alb. Şevket KARACA Eşi
Beşiktaş Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 09/04/2016
Adres: Jandarma Subay Evleri A-1/2
D:10 Balmumcu
Beşiktaş-İSTANBUL
Tel: (0532) 413 44 56

Sebat ERGÜL

Fevzi SEÇKİN

Em.Yb. Fahri ERGÜL Eşi

Em. Vet. Kd. Alb. (1953-5)

Şişli Şb. Üyesi

Şişli Şb. Üyesi

Vefat Tarihi: 11/04/2016

Vefat Tarihi: 11/04/2016

Adres: Org. İzzet Aksalur Cad. 7 Blok
A Kapı D-1 Yenilevent-İSTANBUL

Adres: Levazım Subaylar Sit.

Tel: (0532) 233 53 63

Tel : (0212) 266 34 80

İlyas AYDIN
Em. Tnk. Kd. Alb. (1950-134)
Üsküdar Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 21/04/2016
Adres:Şenesenevler Daryol Sok.
Güzide Apt. No:35/8
Bostancı-İSTANBUL
Tel: (0532) 325 55 46

4444

Birlik,
Sayı
: 212
• Nisan-Mayıs-Haziran
2016
Birlik,
Sayı
: 212
• Nisan-Mayıs-Haziran
2016

G-5 Blok No:42 Levent-İSTANBUL

Ahmet Suat ÖZDEMİR
Em. Top. Alb. (1945-84)
Kadıköy Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 22/04/2016
Adres:Çengelköy Mah. Bosna Bulvarı
Nato Yolu Doktorlar Sit. A-7 Blok
D:10 Üsküdar-İSTANBUL
Tel: (0533) 544 88 96

Hüseyin Erip SIKÇA
Em. Kr. Plt. Alb. (1943-346)
Kadıköy Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 25/04/2016
Adres: Bostancı Mah. Ali Nihat
Tarlan Cad. Yonca Apt. No:71/17
Kadıköy-İSTANBUL

Nebiye AYALP

Tel: (0533) 458 27 21

Kadıköy-İSTANBUL

Lütfü KIZILCAN
Em. P. Kur. Alb. (1956-63)
Kadıköy Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:29/04/2016
Adres: Bostancı Mah. Dr. Kemal
Akgüder Cad. Dilek Apt. No:37/23
Kadıköy-İSTANBUL

Erol ARIKAL

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

Em. Mu. Kd. Alb. (1966-45)
Çankaya Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:02/05/2016
Adres: Toki Turkuaz Blokları CK-4
No:1 Etimesgut-ANKARA

Tel: (0541) 216 50 10

Tel: (0532) 361 86 72

Mürşide KIZILTUĞ
Subay Eşi
Rasimpaşa Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:10/05/2016
Adres:Altıyol Dere Gezinme Sok.
Park Apt. No:2/9
Kadıköy-İSTANBUL
Tel: (0216) 633 87 45

Zübeyde CAN

Zekiye KARAKOÇ
Subay Eşi
Üsküdar Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:13/05/2016
Adres: Selimiye Şair Nesimi Sok.
Birlik Apt. No:12/5

Nurhan PAKİZ
Em. Kd. Alb. (1948-47)
Bursa Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:18/05/2016
Adres: Cemal Nadir Cad. Bilecik
Sok. Petek Apt. No:8/2

Üsküdar-İSTANBUL

Osmangazi-BURSA

Tel: (0534) 610 51 80

Tel: (0224) 221 44 54

Firuz Siyami ÜLER
Em. Dz. Kd. Alb. (1952-2367)
Şişli Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:20/05/2016
Adres:Nispetiye Cad. Profesörler
Sit. C-2 Blok No:62/6 Etiler
Beşiktaş-İSTANBUL

Mustafa ATEŞ

Tel: (0533) 472 65 66

Tel: (0533) 237 45 26

Subay Eşi
Kadıköy Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:13/05/2016
Adres: Göztepe Mah. Perçem Sok.
Büyük Apt. No:1/7
Kadıköy-İSTANBUL

Em. P. Kur. Kd. Alb. (1959-34)
Çankaya Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:21/05/2016
Adres:82. Sok. No:37/7
Bahçelievler-ANKARA

Ersin BİGÜTAY

Naciye YÜKSEL

Em.Hv. Yer. Bnb. (1960-220)

Em.Bnb. İsrafil YÜKSEL Eşi

Beşiktaş Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 03/06/2016

Çankaya Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 10/06/2016

Adres: İskenderpaşa Mah. Değnekçi
Sok. No:5 K:1 Fatih-İSTANBUL

Adres: Yücetepe Mah. 6 Sok.
No:67/7 Anıttepe-ANKARA

Tel: (0212) 521 38 06

Tel: (0312) 229 05 83
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E. Hüseyin Şevki ERDOĞ

Osman Nuri ÖZEREN

Em. Per. Yb. (1955-67)

Em.P. Kur. Kd. Alb. (1946-32)

Pendik Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 14/06/2016
Adres: Batı Mah. Somtaş Sit.
No:4/11 Pendik-İSTANBUL
Müşerref SEYHUN
Em.Alb. Arif SEYHUN Eşi
Çankaya Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:16/05/2016
Adres: Refik Belendir Sok.
No:61/11 Yukarıayrancı-ANKARA
Tel: (0312) 438 97 23

Çankaya Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:14/06/2016
Adres:Emek 8 Cad. 2. Sok. No:2/2
Emek-ANKARA
Tel: (0506) 265 65 94
Şükrü KAVLAK
Fahri (Onursal) Üye
Adana Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:18/06/2016
Adres: Çınarlı Mah. Turan Cemal
Beriker Bulvarı Kayahan Apt.
No:9/36 Seyhan-ADANA
Tel: (0532) 700 76 16

Mehmet Suat MERİÇ

Haluk TARKUN

Em. Hv. Kd. Alb. (1946-8)

Em. Per. Yb. (1956-45)

Konak Şb. Üyesi

Konak Şb. Üyesi

Vefat Tarihi:25/06/2016
Adres:Mithatpaşa Cad. No:1172/3
Güzelyalı Konak-İZMİR
Tel: (0232) 285 89 01
Kazım AKAY
Em. Ord. Kd. Alb. (1953-12)
Çankaya Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:18/05/2016
Adres: Oyak Sit. Birlik Mah. Katar
Cad. No:76A/12
Çankaya-ANKARA
Tel: (0533) 562 76 68
Ömer ŞAMLI
Em. P. Alb. (1943-122)
Pendik Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:09/07/2016
Adres:Sahil Mah. Marmara Cad.
MET Yapı Sit. B Blok No:5/1
Çiftlikköy-YALOVA
Tel: (0226) 352 70 55

Vefat Tarihi:26/06/2016
Adres: Ata Cad. Mustafa Kemal Sok.
Ata Apt. No:8/8 Balçova-İZMİR
Tel: (0531) 520 58 03
Yusuf ÖZEL
Em. Kd. Alb. (1968-59)
Tekirdağ Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:04/07/2016
Adres:100. Yıl Mah. Yıldırım Sok.
No:1/14 TEKİRDAĞ
Tel: (0532) 573 14 51
Hüsamettin SOLMAZ
Em. Per. Alb.
Samsun Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:15/07/2016
Adres:19 Mayıs Mah. İstasyon Cad.
No:71/8 İlkadım-SAMSUN

Süleyman Namık BAŞARGAN

Ahmet Erdinç TÜRE

Em. Dz. İs. Kd. Alb. (1946-396)

Em. Tümg. (1958-29)

Şişli Şb. Üyesi

Rasimpaşa Şb. Üyesi

Vefat Tarihi:20/06/2016
Adres:Perihan Sok. Ömür Palas Apt.
No:116-6 Şişli-İSTANBUL
Tel: (0532) 462 69 29
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Vefat Tarihi:23/06/2016
Adres:Ata 2-5 Blok Sedef Cad. D.78
7. Kat Ataşehir-İSTANBUL
Tel: (0532) 737 37 87

Mehmet Nedim SATIR Vefat Etmiştir.

TESUD Üsküdar Şubesi Eski Başkanı Em. P. Yb. (1968-127) Mehmet Nedim SATIR 16 Temmuz 2016
tarihinde vefat etmiştir.
Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı ve sabır dileriz.

Adres : Eski Üsküdar Yolu Sandoz Sit. C Blok D:21 İçerenköy-İSTANBUL
Tel

: ( 0216) 573 89 62

			

TESUD GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU
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