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Değerli “BİRLİK” Okurları;

Erdoğan KARAKUŞ
Em. Hv. Korgeneral
TESUD Genel Başkanı

15 Temmuz darbe girişiminden sonra TESUD olarak yaptığımız işler, bütün Basın Yayın Kuruluşlarına yayınladığımız bildiriler, yayınlar sırasıyla okurlara sunulmuştur.
İlk önce 16 Temmuz 2016 saat 09.00’da internet sitemiz (www.tesud.org.tr)’de Darbe girişimine karşı Kamuoyu Duyurusu yayınlanmıştır.
Darbe Girişimine Karşı Kamuoyu Duyurusu (16 Temmuz 2016);
Değerli Meslektaşlarımız;
TESUD; Toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk
Milliyetçiliği’ne ve demokratik, laik, sosyal hukuk devletine bağlıdır ve her türlü darbeye karşıdır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

15 Temmuz’dan kısa bir süre sonra yasayla Kamu Yararına Kurulmuş, Asker Kökenli 4 Dernek
(Türkiye Emekli Subaylar Derneği, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği, Türkiye Muharip Gaziler Derneği ve Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği) 29 Temmuz tarihinde bir araya gelerek darbe girişimini lanetledik.
Bu durum kuruluşlarından beri dört Askeri Derneğin müşterek ilk bildirisi oldu.
Dört Askeri Derneğin Yapmış Olduğu Kamuoyu Duyurusu;
Türkiye Cumhuriyeti’nde darbe girişiminde bulunmuşlardır.
Bu girişim, devlete ve Türk Ordusunun içine sızmış bir grubun, devletin silahının bir kısmını gasp
ederek millete karşı kullandığı bir terör eylemidir.
Yani bu insanlara asker vasfından ziyade terörist olarak yaklaşmak gerekmektedir.
Yüce Türk Milleti 15 Temmuz 2016 tarihinde, küresel güçler Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)’nü kullanarak, demokratik, laik, sosyal hukuk devleti olan

2
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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) hiçbir dönemde
içinden geldiği halkına silah doğrultmamıştır. Bu
darbe girişimi TSK’nın kendi insanına kurşun sıkan,

kendi halkını bombalayan bir yapı olduğu izlenimi
yaratmaya yöneliktir.
Ancak; Yüce Türk Milleti ve onun yeminine sadık
Mehmetçikleri bu hain terör saldırısını kısa sürede
defetmiş, darbecileri ve onları destekleyen küresel
güçleri saf dışı etmiştir.
Şimdi Cumhuriyetin kuruluşundaki gibi sağlam temeller üzerinde birlik beraberlik zamanıdır.
Cumhuriyetimizin temel nitelikleri olan demokratik, laik, sosyal, hukuk devleti etrafında birleşme zamanıdır.
Mustafa
Kemal’in
söylediği
“Türkiye
Cumhuriyeti’ni Kuran Türkiye Halkına Türk Milleti
Denir” düşüncesinde birleşme zamanıdır.
Bizi birbirimize düşürenlere karşı birleşme zamanıdır.
Küresel sermayenin, sömürgecilerin örgütlediği
her türlü din istismarcılığına karşı birleşme zamanıdır.
İçten ve dıştan gelebilecek olan tüm terör eylemlerine karşı olduğumuz gibi FETÖ Terör Örgütüne de
karşı birleşme zamanıdır.
Mehmetçik için “Dünyada yüreği senden
daha temiz asker yoktur” diyen Mustafa Kemal
ATATÜRK’ün sahip çıktığı gibi Mehmetçiğe sahip
çıkma zamanıdır.
Yüce Türk Milleti, zannetme ki fazla zamanın
var. Su (Ordu) uyur düşman (Acun) uyumaz. Dünyada sömürgecilere karşı tek başarıyı kazanmış

Mustafa Kemal ATATÜRK’ün yolundan, Türkiye
Cumhuriyeti’nin kuruluş felsefesinden her ayrılışında, ordunun zayıfladığını hissettiklerinde Haçlılar ve
onların güdümündeki terör örgütleri görev başında
olmuştur.
Tarihten ders al işareti göreceksin. Bu topraklarda
bağımsız ve başı dik olarak yaşamak istiyorsak, sadece PKK Terör Örgütüyle mücadelede 7000’in üzerinde şehit veren, binlercesi gazi olan Türk Milletinin ve Türk Ordusunun göz bebeği olan Mehmetçiğe
sahip çıkmak zorundayız.
Bugün burada toplanan asker kökenli dernekler olarak bizlerin beklentisi; görevinin başında
olan milli orduya sahip çıkılıp, onları rencide edecek tutum ve davranışlardan uzak durulması, kısaca
Ordu’ya ve Mehmetçiğe sahip çıkılmasıdır. Şu anda
Türk Silahlı Kuvvetleri her olaya karşı koyabilecek
durumda olup, birlik ve bütünlük içinde devletinin
ve milletinin emrinde ve demokrasinin yanındadır.
Yüce Türk Milleti doğru tektir. O da Cumhuriyetin temel niteliklerinde birleşme, Mustafa Kemal’in
yolunda ilerlemedir.
Tekrar belirtmek istiyoruz ki; FETÖ Terör Örgütünü Lanetle, Mehmetçiğe Sahip Çık.
Bu vesile ile; darbe girişimi esnasında şehit olan
kahraman silah arkadaşlarımıza, emniyet mensuplarımıza ve kadirşinas milletimizin kahraman evlatlarına Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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Daha sonra TBMM’nde Milletvekili Dursun ÇİÇEK ve Şanal SARIHAN’la birlikte Askeri Lise
ve Harp Okulları’nın kaparılmaması, yapılacak yanlışların Türkiye için daha büyük teklike yaratacağını bildirdik.
TBMM’de Basına Yapılan Konuşma;

Yüce Türk Milleti Büyük Ortadoğu Projesi

tatmin oldum. Algoritma var. Kopya yok.” demiş-

(BOP)’nin, emperyalizmin FETÖ Terör Örgütünün

ti. Biz o zaman algoritma silahlı kuvvetlerde haber-

darbe girişimiyle karşı karşıya kaldı.

leşmede kullanıldığından “Sınavlarda algoritma var-

Buna haçlı zihniyeti de katılınca Serv’e takılı kafalar bizi Nuh Peygamber’in oğlu Yafes’in 10 bin yılı
aşkın yadigarı Anadolu’dan atmayı, Türkiye’yi parçalamayı, iç savaş çıkarmayı tekrar denediler.
Kimse merak etmesin Ulu Önder Mustafa Kemal
Atatürk’ün sağlam temeller üzerine kurduğu Türkiye
Cumhuriyeti sonsuza dek yaşayacaktır.
Türkiye Cumhuriyeti bu noktalara kendiliğinden
gelmedi. 2011 yılında KPSS sınavı ile ilgili bazı şayialar ortaya çıkmıştı. Cumhurbaşkanı GÜL, YÖK
Başkanı Ali DEMİR’den aldığı bilgiye göre “Ben

4
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sa bu kopya için verilmiştir.” diye söyledik. Ancak
dinletemedik. Şimdi 10 binin üzerinde insan davalık.
Bakıldı ki sınavla istenen kişiler istenilen yerlere alınamayacak. 15 Temmuz’dan birkaç ay önce istisnai memurlar gibi birçok kuruma sınavsız memur
alınması kararını aldılar.
Dört sene önce Türkiye’ye tehditleri ve ona göre
alınması gereken tedbirleri belirleyen milli güvenlik
siyaset belgesinden irtica ve bölücülük çıkarıldı. Ülkede irtica olmadığı gibi, çözüm süreci nedeniyle bölücülük de yokmuş. O nedenle; silahlı kuvvetlerin iç

tehdit görevi ortadan kaldırıldı. Jandarma Genel Ko-

görevi icra etmiş, 100 civarında Yunan Taaruzunu

mutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın silahlı

önleyerek, Yunanistan’ın savaştan caymasına neden

kuvvetlerle emir komuta bağı zayıflatıldı.

olmuştur. O nedenle de Gazi üstür. Sancaklı üstür.

Silah bırakmayan bölücülerle çözüm süreci bitti-

Güçlü bir Türk Silahlı Kuvvetleri olması nedeniyle

ğinde bölücülerin sözde çözüm süreci esnasında şe-

Cumhuriyetin kuruluşundan 15 Temmuz darbe giri-

hir ve kasabalarda açtıkları hendekleri, barikatları si-

şimine kadar hiç bir devletin bomba atmayı göze ala-

vil halka zarar vermeden yok etmek için iç tehdit gö-

madığı ülkemize, ne yazık ki 15 Temmuz’da FETÖ

revi olmayan silahlı kuvvetler 600’den fazla şehit

Terör Örgütü mensupları bomba yağdırmıştır.

verdi. Bölücüleri 15 Temmuz’dan önce gördük. Olmadığı söylenen irticayı da. 15 Temmuz’da Cumhurbaşkanı “Bu hain örgütün yüzünü ortaya dökememenin üzüntüsü içindeyim. Hem rabbime, hem milletimize verecek hesabımız olduğunu biliyorum. Rabbim de Milletim de bizi affetsin.”
Bugün millet olarak çok daha büyük tehlike altındayız. Buradaki basın görevlilerine bunu önemle belirtmek istiyorum. Darbe girişimi PKK - PYD, IŞİD,
FETÖ Terör Örgütlerinin arkalarındaki güçlerin de
desteğiyle birleşmelerine fırsat yaratacaktır. O nedenle; bundan böyle bir daha yanılma şansımız kalmamıştır.
En büyük üzüntümde darbe girişiminde ismi Yıldırım Beyazıt yadigarı hainleri unutma anlamındaki Mürted Ovasına kurulmuş Mürted (Akıncı) üssünün darbe teşebbüsü merkezi olarak kullanılmış olmasıdır.
Mürted üssü 1962-1963 Talat AYDEMİR darbelerini önlemiş, Cumhurbaşkanı Cemal GÜRSEL’in

Ülkemizin,milletimizin radyolojik, kimyasal, nükleer, biyolojik saldırılara karşı koruma merkezi
GATA’dır. Terör tehdidinin artması nedeniyle bulaşıcı hastalıklara karşı ilaçlar biyolojik silahlara karşı kullanılacak aşılar , gaz maskesi, koruyucu elbise
önem arzetmektedir.
Ben 1959 yılında askeri liseye girdim. Biz orada
ihtimamla büyüdük. Yeterli hademe olmadığından
Okul Komutanı ve Sınıf Subaylarının eşlerinin koğuşları temizlediğini bilirim.
Ülke,vatan,millet sevgisinden başka birşey öğrenmezdik. Başka sevgi de bilmezdik.
Biz Atatürk ilke ve düşünceleri doğrultusunda fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür askeri liselerimizi geri
istiyoruz.
En kısa zamanda kahraman Askeri Liseliler, Harbiyeliler Derneği’nin kurulmasını arzu ediyoruz.
Demokratik, laik, sosyal, hukuk devletimizi geri istiyoruz.

darbeyi oradan önlediği bir üstür. Daha sonra 9 Mart

Yaşasın, vatanını, milletini, demokratik, laik, sos-

1971 tarihinde de darbeyi önlemiştir. Yani tarihe dar-

yal, hukuk devletimizi gönülden seven kahraman As-

beleri önleyen üs olarak geçmiştir. Kıbrıs Barış Ha-

keri Liseliler ve Harbiyeliler.

rekatında hem bombardıman hem de Hava Savunma
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Kanun Hükmünde Kararnameler ve gelişen durumlara uygun olarak 2 Ağustos 2016 tarihinde kapsamlı TESUD Bildirisini yayınladık.
TESUD Bildirisi;
Kırk yılı aşkın süredir neredeyse tüm iktidarla-

hatta yüzlerce yıl boyunca oluşan, tarihimizin derin-

rın desteğini alarak veya onlarla uyum içinde hare-

liklerinden gelen yapı ve kurumların devletin ortak

ket ederek, devletin tüm kurum ve kuruluşlarına sız-

aklının katkılarını da içeren ayrıntılı ve kapsamlı bir

mak suretiyle, buraları adeta işgal etmiş olan Fethul-

inceleme ve değerlendirme yapılmadan, birkaç gün-

lah Gülen Cemaati mensupları; 15 Temmuz 2016 ta-

lük yüzeysel çalışmalarla tamamen değiştirildiğini

rihinde Türk Silahlı Kuvvetleri ve devletin birçok

üzülerek izlemekteyiz.

kurumunun içine sızmış olan müritleri aracılığıyla
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türk Milletine karşı haince bir saldırı düzenlemiş, yüzlerce vatandaşımızı
vahşice katletmiş, binlerce vatandaşımızın yaralanmasına neden olmuştur.
Ancak, kontrolünde bulunduğu üst aklın ve bu acımasız vatan hainlerinin hesaba katmadığı Türk Ulusunun direnci ve kahraman Türk Silahlı Kuvvetler
mensupları ile kahraman güvenlik güçlerimizin de
canları pahasına yaptığı mücadele sonucunda emellerine ulaşamamışlardır.

Bu kararların tamamı Milli İradenin oluştuğu
TBMM’nde müzakere edilip kabul edilecek kanunlarla yapılmış olsaydı, bu yapılanlara karşı olumlu
veya olumsuz düşüncelerimiz saklı kalmak kaydıyla,
söylenecek çok fazla bir şey olmayabilirdi.
Ancak, kırk yıldır devletin tamamına sızan ve sonunda hain bir kalkışmayla milletimizi ve Türk Silahlı Kuvvetlerini küresel olarak etkisizleştirme hedefi ile hareket eden Fethullah Gülen Terör Örgütünün oluşturduğu tehditle mücadelenin, Türk Silahlı
Kuvvetleri’nin mevcut ana yapısını değiştirmekten

Bu insanlık dışı, canice hareketi en şiddetli şekilde

geçmediği son derece açıktır. Zaten şu anda kamuo-

bir kez daha lanetliyor, aziz şehitlerimize Allah’tan

yu üzerinde yapılmakta olan algı operasyonları veya

rahmet, yaralılarımıza acil şifalar ve milletimize geç-

en hafifinden bilgi noksanlığından kaynaklanan Türk

miş olsun dileklerimizi sunuyoruz.

Silahlı Kuvvetleri’nin sivil iktidarın kontrolünde ol-

Başarısızlığa uğratılan hain kalkışma ve sonrasın-

madığı iddiası kesinlikle gerçeklerden uzaktır.

da hayatın normale dönmesi için yürütülen faaliyet-

Türk Silahlı Kuvvetleri, çıkarılan Kanun Hükmün-

ler kapsamında; Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edil-

de Kararnamelerden önce de Anayasa ve yasalar ge-

mesini ve alınan tedbirlerin bir kısmını anlayışla kar-

reği tamamen sivil otoritenin emri ve kontrolü altın-

şılıyoruz.

daydı. Genelkurmay Başkanı, Başbakana karşı so-

Bununla birlikte; şu ana kadar Kanun Hükmünde
Kararnamelerle alınmış olan kararların çoğunun ma-

rumlu olup tüm terfiler ve atamalar aslında sivil otoritenin kontrolünden ve onayından geçmekteydi.

alesef karşı karşıya olunan tehdidin bertaraf edilme-

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin tüm mali faaliyet-

sinden ziyade, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin “demok-

leri ile kullandığı kaynaklar en geniş şekilde Sa-

ratik kontrol altına alınması” gerekçesi ile onlarca,

yıştay denetimine tabiydi. Kuvvet geliştirme ve

6
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tüm tedarik faaliyetleri de siyasi iktidarın direk-

Askeri liselere FETÖ mensuplarının sızması, aslın-

tif ve talimatları çerçevesinde yürütülmekteydi.

da buna göz yumanların uygulamalarının sonucu ol-

Bütün bunları göz ardı ederek 2011 yılına kadar

masına rağmen, sistemi yeniden düzeltmek çok ko-

FETÖ ile hiçbir sorunu olmayan, hatta ne istediler-

lay iken, değer ve önemini şanlı tarihimizden alan bu

se verdiklerini ifade eden siyasi iktidarın hiçbir so-

kurumları kapatmanın uygun olmadığı değerlendiril-

rumluluğu olmadığını düşünerek, yaşananların tek

mektedir.

sorumlusu sanki Türk Silahlı Kuvvetleri’nin mevcut yapısı imiş gibi bu değişiklikleri yapmaya kalkışmak, eğer art niyet yoksa en azından teşhisin yanlış
konulduğunun göstergesidir.

Ankara ve İstanbul gibi şehirlerin içerisinde kalmış olan kışlaların şehrin dışına çıkarılma kararı aslında doğru bir karar olabilir. Bununla birlikte onlarca yılda oluşan bu birliklerin, uygun yerlerde tüm te-

Türk Silahlı Kuvvetleri’nde bu yapıyla etkin müca-

sisleriyle ihtiyacı karşılayacak, yenilerinin yapılarak

dele edilememiş olmasının tek nedeni TSK’nın istih-

mevcut kışlalarından çıkartılmaları yerine apar topar

barat ve bu kapsamda kendi personelini dahi izleme,

kışlalarından atılmaya çalışılmasının gerekçesi anla-

takip ve araştırma yetkisinin hiçbir şekilde olmama-

şılamamıştır.

sından ve Genelkurmayın teknik istihbarat kaynağı
olan GES K.lığının da bir süre önce elinden alınmış
olmasından kaynaklandığı unutulmamalıdır.

Yukarıda belirtilen ve kararnamelerle yapılan çok
kapsamlı değişikliklerin Fethullahçı Terör Örgütü ile
mücadeleden ziyade, bu kalkışma bahane edilerek

Kuvvet Komutanlıklarının Milli Savunma Bakanı-

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin üzerinde iktidarın istedi-

na bağlanmış olması ve Milli Savunma Bakanı, Baş-

ği operasyonları icra etmesi fırsatını yakalamış oldu-

bakan veya Cumhurbaşkanının doğrudan ast kade-

ğu düşüncesi ile hareket ettiği izlenimini vermekte-

melere emir verme düşüncesi, tüm dünya askerlik ta-

dir.

rihi bakımından en önemli harp prensibi olan “Emir
Komuta Birliğini” ortadan kaldırmıştır. Bu durum
milli güvenliğimizi ciddi şekilde tehlikeye düşürecek
sonuçlar doğurabilir.
Yüksek Askeri Şura’nın yapısının bu şekilde değiştirilmiş olmasının gerekçesi hiçbir şekilde anlaşılamamıştır. Eğer ana görevi liyakat derecelerine göre
terfilere karar vermek olan YAŞ’ta siyasi iktidara
yakın olanların terfileri amaçlanıyor ise, bunun sonuçlarının, tarihimizdeki Balkan Harbinde yaşandığı
gibi çok ağır olacağı bilinmelidir. Bu düzenlemelerle Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin siyasete karışmaması istenirken aksine siyasetin içine çekilmiş

Bu değişikliklerin, Cumhuriyet tarihi boyunca
özenle siyaset dışı kalmaya gayret eden Türk Silahlı Kuvvetleri’ni siyasetin içine çekeceği bilinmelidir.
Sonuç olarak; Kanun Hükmünde Kararnameler ile
alınan kararların sağduyu ile bir kez daha değerlendirilmesi ve milli birlik ve beraberliğin en azından 15
Temmuz 2016’dan bugüne kadar yaratılan olumlu siyasi ortam ve koşullar dikkate alınarak TBMM çatısı altında müzakere edilerek, gerekli düzenlemelerin yapılmasını, aksi takdirde aceleyle alınmış bu kararların acısının yakın gelecekte fazlasıyla çekileceği
Yüce Türk Milletine saygıyla duyurulur.

olacağı değerlendirilmektedir.
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GATA’nın ve Askeri Hastanelerin mevcut yapısının ve bağlantısının değiştirilmesinin ülke güvenliğine etkilerini belirttik.
GATA ve Askeri Hastanelerin Kapatılması;

Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) ve Aske-

Kanun Hükmünde Kararname (KHK)’yle Sağlık Bi-

ri Hastanelerin Sağlık Bakanlığına devredilmesinin

limleri Üniversitesine dönüştürülen, doğrudan emir

Yüce Türk Milletinin güvenliği üzerine etkileri şu şe-

komutasında hiçbir birimi kalmamış ve bütün birim-

kilde özetlenebilir;

leriyle Sağlık Bakanlığına devredilen Gülhane Aske-

Bu güne kadar Sağlık Komutanlığı halinde teşki-

ri Tıp Akademisinden istenmektedir.

latlanan Gülhane Askeri Tıp Akademisi ve Askeri

Bu görevin tanımı ve gereğinin yerine getirilmesi-

Hastanelerin ana görevi ülke insanını kimyasal, bi-

nin önemi ortaya konmadan, derhal eski teşkilat ya-

yolojik, radyolojik, nükleer tehditlere karşı savunma,

pısına dönme ihtiyacı da anlaşılamaz.

hava, uzay, su altı hekimliği, harp cerrahisi faaliyetlerini yürütmek olarak belirtilmiştir.
Belirtilen ana görev GATA ve Askeri Hastanelerinin doğal sağlık hizmetleri dışında, Türkiye’de sade-

Kimyasal, biyolojik, radyolojik, nükleer tehditlere karşı savunma görevi demek, Türkiye
Cumhuriyeti’nin 80 milyon vatandaşının anılan silahlara karşı yaşamının emanet edilmesi demektir.

ce GATA ve Askeri Hastanelerine verilen bir görev-

Bugün dünyada topyekûn savaşların verdiği zarar-

dir ve 80 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı için

ların büyüklüğünü gören kendilerine gelişmiş deni-

hayati önemi vardır.

len, ancak insanlık açısından gelişmemiş ülkeler bu

Ancak şimdi bu görevin tamamı; ülkenin değişik

tür silahları gizlice geliştirmekte, ellerindeki basın,

bölgelerindeki 32 Asker Hastanesi, halkımızın mad-

yayın gücünden de yararlanıp suçu başkalarının üze-

di desteğinin de yapımında kullanıldığı, şanlı gazi-

rine atarak, kendilerinin kurup beslediği terör örgüt-

lerimizin bakımı için gerçekleştirilen Rehabilitasyon

leri vasıtasıyla kullanmaktadır.

Merkezi, bağlısı Haydarpaşa GATA ve kendisinin de

8
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Yakın tarihte bunların örneğini gördük. Irak’ta

Saddam’ın Halepçe’de kimyasal silah kullandığı

ki askerdir. Evet askerimizin üstüne havadan kimya-

5.000 kişiyi öldürdüğü bütün dünyaya yayıldı. An-

sal silah da attılar, yangın (Napalm) bombası da. Di-

cak savaştan sonra Irak’ta kimyasal silah buluna-

ğer her türlü silahı da kullandılar. Ancak 3 milyon-

madı. Öyleyse bu insanları hangi örgüt öldürdü. Bu

dan fazla insanımızı yetersiz beslenme, yetersiz sağ-

olay; gerçek mi hala bilinmiyor. Suriye olaylarında

lık koşulları nedeniyle tifo, tifüs, kolera, hummadan

Esad’ın elindeki kimyasal silahların terör örgütlerine

kaybetmemiz kabul edilemez.

geçmemesi gerektiği konusunda Birleşmiş Milletler

Eğer geçmiş savaşlardan ders almazsanız tedbir ve

Teşkilatı yağdı gürledi. Sonra Esad’ın gidici olmadı-

doğru teşkilat yapısını barışta oluşturmazsanız veya

ğını görünce sustu kaldı.

bu konuda alınan tedbir ve doğru teşkilat yapısını bo-

Anlaşılacağı üzere; 80 milyon insanımızın güvende

zarsanız bunun ceremesini millet çeker.

yaşaması, hayatının tehlikeye girmemesi için bu tür

Zaten Balyoz, Ergenekon, Casusluk gibi sahte,

silahları üreten ülkelerin yaptığı çalışmaların ve anı-

kumpas davalarla emir komuta yapısı yıpranan, elin-

lan silahların hangi terör örgütlerine aktarıldığı ve

den en önemli istihbarat kaynağı olan Genel Elektro-

aktarılacağının çok iyi takip edilmesi gerekmektedir.

nik Sistemler (GES) Komutanlığı çeşitli bahaneler-

Takip ve alınacak tedbirler ancak; konunun uzman-

le alınarak MİT’e devredilen Türk Silahlı Kuvvetle-

larının kullanılacağı teşkilata ve istihbarata dayalı

ri, yeni çıkarılan KHK lerle adeta kötürüm hale ge-

olarak geliştirilebilir. Geliştirilen silahlara karşı kul-

tirilmiştir.

lanılacak nükleer, biyolojik, kimyasal (NBC) elbise-

Konumuz kimyasal, biyolojik, radyolojik, nükle-

ler nasıl olmalıdır? Gaz maskelerinde ne tür malzeme

er (KBRN) tehditlere karşı Yüce Türk Milletinin ko-

kullanılmalıdır? Bu tür silahların yarattığı hastalık-

runması olduğundan, KHK’den önceki teşkilat yapı-

lara karşı ne tür aşılar üretilmelidir? Doğrudan kul-

sının ve istihbarat elde edilme şeklinin ortaya kon-

lanılacak ilaçlar hangileridir? Halkımızın basit ola-

ması gerekir.

rak alabileceği tedbirler nelerdir? Hava, su ve toprak
kirletilmesine karşı neler yapılmalıdır? Hangi tür ilaç
ve aşıya bol miktarda ihtiyaç vardır? Radyasyon ölçme cihazları hangi nitelikte üretilmelidir? DNA’larla
oynanarak yaratılan hastalıklara karşı nasıl korunma
sağlanabilir? Dünyada görülen hastalık ve salgınların
ülkemizde en az zarar vermesi için hangilerine daha
çok önem verilmelidir? Alınacak tedbirler saymakla bitmez.
Bu tedbirlerin önemini kavramak için 1.Dünya Savaşı’ndan ders almak şarttır. 1’inci Dünya
Savaşı’nda bilindiği kadarıyla 4 milyon insanımızı
yitirdik. Bunun 2 milyonu sivil, 2 milyonu cephede-

Önce GES Komutanlığından bahsedeyim. Yeteri
kadar GES birimi dağların tepesindeki hava radarlarının yanındaki dinleme ve algılama cihazlarıyla anılan konularda da bilgi toplar tehdidin ivediliğine göre
ilgili yerlere aktarır.
Diğer bilgi edinme merkezleri ise dünyanın önemli
ve Türkiye ile ilgili ülkelerindeki Askeri Ataşelerdir.
Birleşmiş Milletler adına görev yapan Barış Gücü
Birlikleri de elde ettiği bilgileri aktarır. Ayrıca Türk
Silahlı Kuvvetleri (TSK)’nin tabur seviyesindeki bütün birliklerinde bu konuda eğitim görmüş NBC subay ve astsubayları vardır, sağlık birimleriyle birlikte çalışırlar. Aynı teşkilat Jandarma ve Sahil Güven-
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lik Komutanlığında da bulunmaktadır. Çünkü sınır

lık teşkilatındaki emir komuta yapısının bozulması-

boyu Jandarma birlikleriyle, Sahil Güvenlik Birlik-

nın, bu nedenle GATA ve Askeri Hastanelerin görev

leri daha fazla tehdit altındadır. NBC subay ve astsu-

yapamaz hale gelmesinin yansıması, yine son günler-

bayları aldığı bilgileri ve tedbirleri Birlik Komutan-

de terörle mücadelede verilen şehit sayısının artışıy-

lığına ve sahradaki, çatışma sahasındaki sahra hasta-

la doğru orantılı olduğu kanaati uyandırmaktadır. Bu

nesine veya revirdeki askeri hekimlere aktarır. Bil-

kanaat bu günkü şartlarda gerek yaralananların olay

gi ve tedbirler silsileler yoluyla askeri hastanelere ve

mahallinden kurtarılması, gerekse hastanelerde mü-

GATA’ya ulaştırılır. Acil hallerde doğrudan aktarılır

dahalenin eski ortama göre daha yetersiz kaldığı ve

ve yardım istenir. Teşkilat birbirine girdi aktaracak

kalacağı düşüncesiyle oluşmaktadır.

şekilde haberleşme düzeni kurulmuştur.

Elbistan’da 50 bin kişinin şehir şebeke suyundan

Harp Cerrahisine gelince; GATA ve Askeri Has-

hastalanmasının nedeninin, şehir şebekesine kuyu

tanelerin muhatabı sayısal olarak milletin TSK’ne

suyunun karışması olarak belirtilmektedir. Bu kadar

emaneti er ve erbaşlar olduğundan ona göre teşki-

kişiyi etkileyen olayın hafife alınmaması milleti te-

latlanmıştır. Yani Sağlık Bakanlığı’nın hastanelerine

dirgin etmeden başka bir neden olup olmadığı iyice

benzemez.

araştırılması gerekmektedir. Şimdi bu tür olayların

Örneğin; Muhatabı askerler olduğundan GATA’da

ortaya çıkarılması görevinin eli kolu bağlanmış, emir

çocuk kalbi ameliyatı yapan merkez yoktur. Buna

komuta yapısı bozulmuş, GATA’dan istenmekte ol-

karşılık yoğun cerrahi merkezleri, yanık merkezle-

duğu unutulmamalıdır.

ri oluşturulmuş tabip sayısı ve uzmanlıkları bu or-

Askeri Hastanelerin önemli bir yanı da alınan ted-

tama göre ayarlanmıştır. Çünkü amaç savaşta veya

birlerle iyi korunmalarıdır. 1984’ten beri terörle yur-

barışta terörle mücadelede yaralananları önce en uy-

tiçi ve yurtdışında yapılan mücadelede yaralanan as-

gun araçlarla kurtarmak sonra tekrar görevine dön-

kerlerimize, korucularımıza, sivillerimize alınan ted-

dürmektir.

birler nedeniyle en ufak bir saldırı olmamıştır. Öte

Bugüne kadar TSK’nin aldığı tedbirler, askeri has-

yandan Van Devlet Hastanesinin Sağlık Bakanlığı’na

tanelerin yetenek üstünlükleri sayesinde çatışmalar-

devri sonucu, görev yapamaz durumda olması esna-

da yaralananlardan kayıplar %3’tür. Gelişmiş kabul

sında, Van Devlet Hastanesine kaldırılan askerleri-

edilen ülkelerde dahi bu oran %10’dur. Sadece bu

mizi zehirlemek isteyen, PKK’lı olduğu iddia edilen,

oran bile; Askeri Sağlık Teşkilatına dokunulmama-

bir hemşirenin yakalandığı basına yansımıştır.

sı, emir komuta birliğinin bozulmamasının gerektiğini göstermektedir.

Ecdadımız Osmanlının son zamanlarında sağlık konularındaki yetersizliği nedeniyle büyük insan

Ancak son günlerde GATA ve Askeri Hastaneleri-

kaybı neticesi savaşları kaybetmesinin sonuçları or-

nin Sağlık Bakanlığı’na devri nedeniyle, emir komu-

tadayken, KHK’lerle Askeri Sağlık Teşkilatı yapısı-

ta ve teşkilat yapısı bozulmuş ve önemli oranda sağ-

nın ve emir komuta düzeninin bozulmasının Yüce

lık görevlisi bu şartlarda çalışmayı kabul etmeyerek

Türk Milletinin hayatiyetini tehlikeye soktuğunu,

görevinden ayrılmıştır. Hem TSK, hem de askeri sağ-

Yüce Türk Milletine bildirmek görevimdir.
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Çıkarılan KHK’lere göre ve TSK’nın yeniden yapılanması hakkında TESUD’un görüş ve değerlendirmeleri Meclis Milli Savunma Komisyonu başta olmak üzere bütün ilgililere gönderilmiş
ve yayınlanmıştır.
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Yeniden Yapılanması Hakkında
TESUD’un Görüş ve Değerlendirmeleri;
1. TSK Komuta Yapısının Değiştirilmesi :
Mevcut Durum:
TSK’nın statüsü ve siyasi makamlarla ilişkisi yürürlükteki anayasanın 117.maddesinde düzenlenmiştir.
Buna göre:
“Başkomutanlık Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin
manevi şahsiyetinden ayrılamaz ve Cumhurbaşkanı
tarafından temsil olunur.
Milli güvenliğin sağlanmasından ve silahlı kuvvetlerin yurt savunmasına hazırlanmasından Türkiye
Büyük Millet Meclisi’ne karşı Bakanlar Kurulu sorumludur.
Genelkurmay Başkan silahlı kuvvetlerin komutanı
olup, savaşta başkomutanlık görevini Cumhurbaşkanı namına yerine getirir.
Milli Savunma Bakanlığı’nın Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıkları ile ilişkileri ve yetki
alanı kanunla düzenlenir.”
Buna göre Genelkurmay Başkanı barışta kuvvet
komutanlıklarının komutanıdır ve savaşta da bu komutanlıkları (cumhurbaşkanı namına) sevk idare
eder. Genelkurmay Başkanlığı’nın bu görevi yapabilmesi için barıştan itibaren kuvvetlerin harbe Hazırlıklarından sorumlu olması gerekir.
Yapılan değişiklikler :
31 Temmuz 2016 tarihli kanun hükmünde kararname (KHK)’ye göre:
•
Kuvvet komutanlıkları doğrudan Milli Savunma Bakanına bağlanmış,
•
Cumhurbaşkanı ve Başbakan’a kuvvet komutanlıklarına doğrudan emir verme yetkisi verilmiş, bu emirlerin kimseden(Genelkurmay Başkanı
kastediliyor) de onay almadan uygulanacağı belirtilmiş,
•

Genelkurmay Başkanı’nın ise ileride doğru-

dan Cumhurbaşkanı’na bağlanacağı bizzat cumhurbaşkanı tarafından açıklanmıştır.
•
Milli Savunma Bakanlığı kadroları çoğunlukla sivilleştirilmektedir.
Değerlendirme :
Harp prensiplerinden birisi “emir komuta birliği” prensibidir. Buna göre bir yerde tek bir komutan olur bu komutanın savaşta emrindeki birlikleri
sevk idare edebilmesi için barıştan itibaren bu birliklerin savaşa hazırlanmasından da sorumlu olması gerekir. Oysa KHK’ye göre Genelkurmay Başkanı barışta kuvvet komutanlıklarına komuta edemeyecektir.
Yani savaşta kuvvet komutanlıklarını sevk idare edecek olan Genelkurmay Başkanı barışta bu komutanlıkların harbe hazırlanması için gerekli emirleri verme, planlama ve denetleme yetkisi olmayacaktır. Aksine barışta kuvvet komutanlıklarını emrine alan Milli Savunma Bakanının da savaşta sevk idare fonksiyonu (anayasaya göre) yoktur.
Bu durumda şu sorular akla gelmektedir:
1.
Genelkurmay Başkanı barışta kuvvetleri harbe hazırlatamayacağına göre bu birlikleri savaşta nasıl sevk idare edebilecek?
2.
Müşterek ve birleşik harekât için Kuvvet
planlamalarını, harekât ve lojistik planlamalarını barıştan itibaren kim yapacak?
3.
Milli Savunma Bakanı barışta harekât ihtiyaçlarına göre kuvvet yapısı, modernizasyon,
harekât ve lojistik planlamalarını nasıl yönlendirecek
ve onaylayacaktır?
4.
Barıştaki bu planlamalara ve harbe hazırlık
faaliyetlerine, savaşın sevk idaresinden sorumlu olan
Genelkurmay Başkanı nasıl ve ne derecede etkili olabilecektir?
5.
Kriz yönetiminden itibaren müşterek ve birleşik harekâtın planlanması ve sevk idare edilme-
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si nasıl ve kim tarafından yapılacaktır? Müşterek
harekât merkezi kimin kontrolünde olacaktır?

Nitekim, bu kritik düzenlemelerin yapıldığı zaman diliminde:

6.
Anayasaya göre Cumhurbaşkanı yaptığı işlemlerden sorumlu değildir. Sorumsuz
Cumhurbaşkanı’nın Başbakan’a karşı sorumlu olan
Genelkurmay Başkanı’na vereceği emirlerden devlet
bir zarar görürse bunun hesabını kim verecektir?

1.
ması,

Bunun yanı sıra, Jandarma Genel Komutanlığı ve
Sahil Güvenlik Komutanlığının İçişleri Bakanlığına
bağlanması bu güçlerin kara ve Deniz Kuvvetleriyle
tatbikat ve eğitim yapamamasına, yüz binin üzerindeki jandarma gücünün bir harekâtta atıl kalmasına
Kara Kuvvetleri ile bütünleşememesine, aynı şekilde
Sahil Güvenlik Komutanlığının Deniz Kuvvetleri ile
bütünleşememesine neden olacaktır.
GATA ülke insanının radyolojik, kimyasal, biyolojik silahlara karşı korunma merkezidir. Bu korunma en küçük birlik ve ataşeliklerden alınan istihbarata göre tedbir alınması ve gelişmelerin takip edilmesi şeklinde yapılmaktadır. GATA’nın Sağlık Bakanlığına bağlanması teröristlerin dahi bu silahlara sahip
olduğu bu günkü dünyada geniş bir istihbarat ağıyla
olayın takip edilmesinde kesiklikler yaratacak Yüce
Türk Milletinin hayatiyeti tehlikeye düşecektir.
Bunlar akla ilk gelen sorulardır. Uygulamada daha
çok sorunların çıkacağı açıktır.
Bunlara cevap vermeden Kanun Hükmünde Kararnamelerle bu tür köklü değişikliklerin yapılması ulusal güvenliğimiz açısından yaşamsal bir hatadır.
Anayasa Mahkemesi’nin içtihatlarına göre olağanüstü hal KHKleri OHAL süresi bittikten sonra
etki yapacak şekilde düzenlenemez. Bu bakımdan
TSK’nın yapısıyla ilgili bu tür konular TBMM’de
değerlendirilerek kanunlaştırılmalıdır.
Bunların her biri için alınacak tedbirler farklıdır.
Görülen o ki siyasi iktidar darbeleri önlemek maksadıyla yola çıktığını söylemekte, fakat pratikte silahlı kuvvetlerin etkisiz hale gelmesine neden olmakta, bu ise ordusu zayıflamış Türkiye’ye dış güçlerin
daha rahat müdahalesine iç işlerine karışmasına neden olacak ortamı yaratmaktadır.
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Bölücü terör örgütünün faaliyetlerini artır-

2.
Suriye’nin kuzeyinde meydana gelen olumsuz gelişmeler,
3.
mesi,

Ege’de sorunlarının yeniden gündeme gel-

4.
NATO’nun Karadeniz’de varlığını artırma
girişimleri ve Rusya ile ilişkiler,
5.
Kıbrıs müzakerelerindeki olumsuz gelişmeler önem kazanmıştır.
Bütün bu gelişmeler karşısında devlet adamlarına
düşen görev, problemlerin krizlere, krizlerin de savaşlara dönüşmesini önleyecek tedbirler almaktır.
Bunun için diplomatların elindeki en önemli koz arkalarında caydırıcı ve güçlü bir silahlı kuvvetlerin
varlığını bilmeleridir. Oysa son yapılan düzenlemeler TSK’nın caydırıcılık ve savaş gücüne zarar vermektedir.
Sonuç:
1.
İçinde bulunduğumuz ortamda TSK’nın
caydırıcılığına ve savaşma gücüne zarar verecek düzenlemelerden vazgeçilmesi yaşamsal ulusal çıkarlarımız gereğidir.
2.
Bunun ön koşullarından birisi emir-komuta
birliği prensibinin tereddütlere yer bırakmayacak şekilde uygulanmasıdır.
3.
Yapılan düzenlemeler “yeni bir darbe girişiminin önlenmesi” maksadını aşmış, TSK’yı etkisiz hale getirme amacına yönelmiştir. Bu durum ise;
Türkiye’nin bekasını tehlikeye düşüreceğinden, yüce
Türk Milletinin bağımsızlığını korumada büyük sorunlarla karşılaşılmasına neden olacaktır.
2.
Yüksek Askeri Şüranın (YAŞ) Yapısının
Değiştirilmesi, Atama ve Terfilerin Sivil Makamlara Bırakılması :
Esas görevi terfileri yapmak olan YAŞ’ın yapısının
değiştirilerek siyaset kurumunun etkisinin artırılması
için YAŞ’ın üyeleri arasına İçişleri, Dışişleri ve Adalet Bakanı, Başbakan Yardımcılarının alınması Türk
Silahlı Kuvvetlerini doğrudan siyasete sokacaktır.

Ayrıca, YAŞ’ın bu tip bir mantıkla teşkil edilmesi
durumu Bakanlıklar içindeki Sağlık Bakanlığındaki
terfilere Enerji Bakanlığının, İçişleri Bakanlığındaki
terfilere Ekonomi Bakanlığının müdahil olması gibi
bir sonuç ortaya çıkmaktadır ki böyle bir durum Hükümet içinde de kabul edilebilecek bir şey değildir.
3.

Kışlaların Şehir Dışına Taşınması :

Uzun yıllar önce büyük şehirlerin dışına yapılmış
olan kışlaların şuanda şehir içinde kalmış olmalarının sorunlar yarattığı bir gerçektir.
Alınacak tedbirler ve yapılacak düzenlemelerle bu
kışlalar şehir dışına çıkarılmalıdır. Ancak, arazileri
son derece kıymetli hale gelmiş ve buralardan rant
elde etmek isteyenlerin ellerini ovuşturdukları bir
dönemde bu kışlaların hiçbir tedbir alınmadan apar
topar taşınmaya çalışılması telafisi mümkün olmayan sorunlar getirebilecektir.
Zaten uzunca bir süredir bu kışlaların nerelere taşınacağı planlanmaktaydı. Yapılması gereken süratle bu birliklerin ihtiyacı olan kışlaların taşınacakları
bölgelerde inşa edilmesi ve birliklerin bir plan dahilinde bu kışlalara taşınmasıdır.
4.
Harp Okullarının Eğitim Öğretime ara
vermesi, Askeri Liselerin Kapatılması :
a. Askeri Liseler, Astsubay Hazırlama Okulları
Öğrencilerinin çoğunluğu Anadolu’nun çeşitli yerlerinden gelen alt ve orta gelir grubuna mensup ailelerin çocuklarından oluşmaktadır.
Sınav sorularının çalınması ve sınav hileleri
ile birçok Fethullah Terör Örgütü mensubu öğrencinin bu okullara yerleştirildiği ortaya çıkmıştır.
Bu okulların öğrencilerinden FETÖ Terör
Örgütüne mensup olanların ilişkilerinin kesilmesi yanında bir kişi dahi olsa ilişkisi olmayanların da
topluca ilişkilerinin kesilmesi büyük bir haksızlık ve
ceza hukukunun “Cezanın şahsiliği” ilkesine aykırıdır. Bu durum çoğunluğu alt gelir grubundan olan aileleri büyük bir üzüntüye sokmuştur. Hukuk Devletinde yapılması gereken içine hainler sızmış olan kurumları kapatmak değil, suç işleyenleri sistem dışına çıkararak mevcutlar ile ara sınıflara alınacak olan
öğrencilerle de kaynaşma sağlayarak eğitim öğretimi

devam ettirmektir.
Kuleli Askeri Lisesi, Işıklar Askeri Lisesi,
Deniz Lisesi, Beylerbeyi Astsubay Hazırlama Okulu
tarihi çok eski olan okullardır. Bunları korumak tarihe önem vermenin ve geçmişimizi geleceğe taşımanın gereğidir.
b. Harp Okulları, GATA Tıp Fakültesi ve
Meslek Yüksek Okulları
Harbiye ruhu TSK içerisine yerleşmiş nice
kahramanlıkları ile örnek aldığımız komutanların
bize bıraktığı bir ruhtur.
Harp Okullarından orduya profesyonel kadroları getirir ve Harp Okulları ordunun temelidir.
Hiçbir okulda Harbiye eğitimini, Harbiye
ruhunu vermek mümkün değildir.
Harbiye öğrencilerinin büyük çoğunluğu
toplumun alt ve orta gelir grubundan gelmekte ve
bu öğrencilerin aileleri gururla çocuğunun teğmen
çıkacağı günü beklemektedir. Bu nedenle, ceza hukukunun “Cezanın şahsiliği” ilkesi dikkate alınarak,
mümkün olması halinde halen mevcut öğrenciler
hakkında detaylı inceleme yapılması ve FETÖ Terör
Örgütü üyesi olmayanların ayırt edilerek eğitim / öğretime devam etmeleri sağlanmalıdır.
Harp Okullarının mezun vermemesi ileride
kıtalarda telafisi mümkün olmayan sorunları ortaya
çıkaracaktır.
Harp Okullarının mezun vermemesi ile doğacak boşluğu üniversite mezunları ve yedek subaylar ile kapatmak mümkün değildir. Bu husus askerlik bilim ve sanatını küçük görmek anlamına gelir.
Harp Okulları sadece bilim ve sanat öğretmez. Aynı
zamanda Harbiye ruhu verir.
Sonuç :
1.
Harp okullarının ve diğer askeri okulların
kapatılması “yeni askeri darbeleri önlemek” maksadını çok aşmış, TSK’ya büyük ve kalıcı zarar verecek hale gelmiştir. Kapatma kararını veren siyasiler
bu kararın ulusal güvenliğe verdiği zararların tarihi
vebaline ortak olmak istemiyorlarsa kararlarını yeniden gözden geçirmeli ve geri almalıdırlar.
2.

Daha önceki yıllarda Fethullahçı Terör Ör-
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gütü üyelerinin baskıları ve uygulamaları ile okullardan kendi isteği ile ayrılmak zorunda kalan veya ayırılan öğrencilerin okullara geri dönüşüne olanak sağlanmalıdır.

rını ve terörizmle mücadeleyi içeren barış ortamında
ve savaşta muharebe stresine, fiziksel ve psikolojik
tramvalara maruz kalan askerin tedavisi ve rehabilitasyonu için önemli işlevlere sahiptir.

3.
Harp Okullarında veya Askeri Liselerde öğrenim gören FETÖ Terör Örgütü mensubu kişilerin
ilişiği kesilerek, kalan öğrenciler, geri dönüşü sağlanan öğrenciler ve özellikle askeri liselerde sivilden
ara sınıflara alınacak öğrenciler ile eğitim öğretim
devam ettirilmelidir.

c. TSK’nın savaşta sağlık faaliyetleri cepheden geriye doğru dört kademedir. Birinci ve ikinci kademe birlikler sağlık imkânlarıyla kurulup işletilirken
üçüncü ve dördüncü kademelerde GATA dâhil askeri
hastaneler görev almaktadır. Askeri sağlık personeli muharebede sağlık hizmeti yapmak üzere yetiştirilir ve bu yönü ile Sağlık Bakanlığının personelinden
farklıdırlar. Bu iki farklı yapıyı karıştırmanın muharebede zayiata, barışta yetersiz sağlık desteğine neden olacağı açıktır.

4.
Askeri liselerin hazırlık sınıflarına ve ara
sınıflarına bu yılki sınav sonuçları ışığında öğrenci
alınmalıdır.
5.
Harp Okulları ve GATA’nın 1’inci sınıflarına bu yıl öğrenci alınmalı ve eğitim öğretim devam
ettirilmelidir.
5.
GATA ve Askeri Sağlık Sisteminin Sağlık
Bakanlığına Bağlanması :
Kanun Hükmünde Kararname ile Milli Savunma
Bakanlığına bağlı sağlık sistemi Sağlık Bakanlığına
bağlanmakta, Sağlık Bakanlığı barış ve savaş durumunda askeri işlev edinerek güvenlik sektörüne sokulmaktadır.
Askeri sıhhiye tahliye ve tedavi sistemi cepheden /
çatışma alanından geriye (Yurtiçi bölgesi) askeri kademeleri takip eden, hasta ve yaralıların her kademedeki tıbbi destek kapasitesine göre tedavi edilebildiği bir sistemdir. GATA bu kademenin en son safhası
olan merkezi hastaneler kademesini oluşturmaktadır.
Askeri sağlık sisteminin bütününün sivilleştirilmesi
teknik olarak olanaklı değildir. Bu değişiklik aşağıdaki sonuçları yaratacaktır.
a. TSK’da barışta ve savaşta sağlık sistemin temel işlevi hastalanan, yaralanan askerlerin kısa sürede tedavilerinin yapılarak, birliklerine/cepheye tekrar gönderilmesi, barış zamanında birliklerin sağlık
yönünden her an göreve hazır tutulması, personel
mevcutlarında dolayısıyla muharebe gücünde zafiyete neden olunmamasıdır. GATA ve askeri hastaneler barış zamanında sağlık personeli ve donanımı ile
birlikleri takviye etmekte, kriz ve savaş ortamlarında
ise birliklerin sağlık desteğini sağlamaktadır.
b. Askeri hastaneler, yüksek gerilimli görev şartla-
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ç. Yukarıda belirtilen sakıncalarına karşın, süreç
içerisinde mesleki yetkinlik ve etik alanda ürettiği
sorunlar nedeniyle hizmet ettiği kitlenin ihtiyaçlarını karşılayamayan, idealist sağlık personelini sistemin dışına iten askerî sağlık sistemindeki aksaklıkların irdelenmesine ve çok geç kalınmış olan tedbirlerin alınmasına ihtiyaç olduğu aşikardır.
6.

Askeri Fabrikalar Hakkında Görüşler :

a. Askeri fabrikaların yeni statüsü hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile düzenleme yapılmasını gerektiren bir yaşanmışlık bulunmamaktadır. Bu
durumda “Acil ve ilk iş olarak” tüm askeri fabrikaların Kanun Hükmünde Kararname ile MSB’ye bağlanmasında hukuki isabet bulunmamaktadır.
b. MSB tarafından yapılan açıklamalarda, darbelerin önlenmesi için güçlerin dağıtılacağı ve merkezi yapılanmaların önleneceği belirtilmektedir. Askeri
fabrikaların KHK öncesi durumu t am olarak bu durumu yansıtmaktadır. Şöyle ki;
(1) Askeri fabrikalar MSB ile sendikalar arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre
yönetilmektedir. İşveren MSB, MSB adına işveren
vekili ise fabrika müdürüdür. Yani MSB bu anlamda
her zaman fabrikalar üzerinde karar yetkisi taşımaktadır. Ayrıca her askeri fabrika, MSB karargâhında
görevli iş müfettişleri ile her yıl denetlenmekte ve raporlanmaktadır.
(2) Askeri fabrikalarda her statüde çalışan bulunmaktadır. (İşçi, memur, subay, astsubay, uzman

erbaş ve er) Büyük çoğunluğu oluşturan işçiler sendika vasıtası ile imzalanan toplu iş sözleşmesi gereği
doğrudan MSB’ye bağlıdır. Ayrıca işçiler işyeri temsilciliği vasıtası ile askeri fabrikaların yönetimine katılmaktadır.
(3) Fabrika müdürlerinin de farklı komutanlıklara emir komuta bağlantısı bulunmaktadır.
Kısacası askeri fabrikalardaki KHK öncesi mevcut
durumu MSB tarafından dile getirilen durumla birebir özdeş durumdadır. Yeni durum ile askeri fabrikaların merkezi tek bir yere bağlanması, ileride oluşabilecek sivil darbelerde bir güç olarak kullanılmasına
hizmet edebilecektir.
(4) Birinci ve ikinci maddeler gereği askeri fabrikalar ile ilgili KHK ile düzenleme yapılması hayatın olağan akışına aykırı ve zorlama bir durumdur.
(5) Askeri fabrikalar savunma sanayi şirketlerinin işlerini yapmamaktadırlar. Bilinenin aksine tamamına yakın askeri fabrikalar “bakım-onarım / lojistik destek” hizmeti üretmektedirler. Yaptıkları imalat ise piyasada maliyet – etkin olarak bulunamayan
veya dünyada imalatı kalkmış yedek parçalardır. Ana
sistem üreten bir iki fabrika bulunmaktadır. Askeri fabrikalar ABD, Almanya, Fransa, Rusya vb. ülkelerden alınmış, halen üretici fabrikaları kapanmış,
yedek parçası üretilmeyen araç-silah-top-obüs-tankhelikopter vb. sistemlerin bakımlarını yapmaktadırlar. Mevcut savunma sanayi firmalarının envanterde bulunan silah ve sistemlerin bakım onarımı destekleyecek yetenekleri bulunmamaktadır. Gelecekte tek tip yerli tank, top, araç vb. imalatı yapıldığında bu konuda ayrı bir değerlendirme yapılabilir. Ayrıca mevcut SAVSAN (Savunma Sanayi) kuruluşları
bir ülkenin, bir firmanın, bir sistemin lisansörü, temsilcisi, iş ortağıdır. Ülkede yaptıkları ise birden fazla, yüzlerce yurtdışı firmadan ithal ettikleri malzemelerin yurtiçinde montajıdır. Bu firmaların envanterde
mevcut araç ve silahların bakım onarım yetenekleri
bulunmamaktadır. Öte yandan askeri fabrikaları destekleyen çok önemli alternatif tedarik kaynakları bulunmaktadır. Ayrıca 60-70 yılda askeri fabrikalar etrafında kümelenmiş imalatçı, ithalatçı kobiler vasıtası ile yurtiçinden yedek parçaların merkezi alım ile
yapılması %80 yerlileşme sağlamıştır. Kısacası aske-

ri fabrikalar ile sivil SAVSAN arasında hiçbir benzerlik bulunmamaktadır.
(6) Askeri lojistik personeli (Subay- astsubayuzman erbaş-er) yerine sivil personel kullanılabileceği düşüncesi ciddi bir yanılgıdır. Cenevre Sözleşmesi gereği harekât alanında sivil personel kullanılması
savaş suçları kapsamındadır. Askeri fabrikalardan askeri personel çıkarılarak sağlanan seyyar bakım onarım desteğinin sivil firma ve sivil personel ile gerçekleştirilmesi mümkün değildir. Ayrıca sigorta firmalarının poliçelerinin bu durumu kapsamaması sivil firmaların görevden kaçmalarına neden olmaktadır. İç
güvenlik operasyon örnekleri ortadadır.
(7) Halen askeri fabrikaların yöneticileri, kıtalarda yetişen lojistik işletmeciler arasından seçilerek,
askeri fabrikaların harekât ihtiyaçlarına uygun kullanılması sağlanmaktadır. Bu işletmeci personel yerine
kıta deneyimi bulunmayan sivil veya askeri mühendis görevlendirilmesi ciddi sıkıntılara neden olacaktır.
(8) Askeri fabrikaların ne yaptığını anlamanın
en kolay yolu, aynı dönemde ABD ana sistemlerini alan Pakistan, Güney Kore, Portekiz gibi ülkelerin envanterinde kalan benzer malzemelerin durumuna bakmak yeterli olacaktır. Örneğin; Pakistan 4000
adet M serisi ZPT ve tankını işletememektedir.
(9) Askeri fabrikalar, eğer “yeni bir özelleştirme uygulaması ile kaynak yaratmak” projesinin bir
parçası ise vahim bir durum söz konusudur. Bu işlem,
satılan diğer fabrikalara asla benzemez. Bu alanda
yürütülen hizmetler asla piyasadan alınamaz. Bilinmelidir ki askeri fabrikalar sivil SAVSAN gibi tek bir
iş ile uğraşmamaktadır. Her askeri fabrika hafif silahından tank ve topuna kadar dünyada halen üreticisi kalmamış malzemelerin bakım onarımı ile uğraşmaktadır. Yanlış bilinen aksine her biri bakım - onarım – modernizasyonun lojistik kalesi olan askeri
fabrikaların elden çıkarılması bir anlamda ülkenin işgaline davetiye çıkarmak anlamına gelir.
Sonuç olarak Kanun Hükmünde Kararname ve askeri fabrikaların durumu TBMM’de görüşülerek yeniden değerlendirilmelidir.
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TESUD GENEL MERKEZ ETKİNLİKLERİ
TESUD Basın Yayın
Başkanlığı

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Sayın Metin FEYZİOĞLU ziyaret edilmiştir.
Kamuoyunda Kumpas Davaları olarak bilinen Ergenekon, Balyoz, Askeri Casusluk, Zirve, 28 Şubat
vb. Davalarda yargılanan silah arkadaşlarımız ve
eşlerinin oluşturduğu bir grupla 17 Ağustos Çarşamba günü Türkiye Barolar Birliği Başkanı Sayın Metin
FEYZİOĞLU ziyaret edilmiştir.
Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyaret esnasında karşılıklı görüşler paylaşılmış, son olaylar değerlendirilmiştir.
30 Ağustos Zafer Tırmanışı
Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD) Doğa
Sporları Topluluğu (TESUDDOST) tarafından her yıl
gerçekleştirilen ‘’30 Ağustos Zafer Tırmanışı’’, bu yıl
‘’ATATÜRK VE ORDUYA SAYGI TIRMANIŞI’’ adıyla
Aladağlar EMLER (3723m) Zirvesine yapılmıştır.

Bu maksatla; Atatürk’ün Askeri 8 Emekli Subay ile
29 Ağustos sabah 07.30’da Ankara’dan Niğde Demirkazık Köyü’ne hareket edilmiş, oradan kamp yeri olan
Sokullupınar’a geçilmiş, çadırların kurulmasından sonra yükseğe uyum için üç saatlik bir yürüyüş yapılmıştır.
30 Ağustos sabahı 05.20’de tırmanışa başlanmış, 12.00’da zirve yapılmış ve 16.30’da kamp yerine dönülmüştür.
Belirli bir yaşın üzerinde olmalarına rağmen, askeri okullarda kazandıkları azim ve iradelerini kullanarak zirveye çıkmayı başaran emekli subaylarımız, ülkemizin birlik ve bütünlüğünü, laik, demokratik ve sosyal bir hukuk devleti olan Cumhuriyetimizi korumakta da aynı azim ve iradeyle mücadeleye devam edecektir.
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Kıbrıs Emekli Subaylar Derneği (ESUD) Ziyareti
TESUD Yönetim Kurulu Üyeleri Em. Tuğg. Namık Kemal ÇALIŞKAN, Em. Yb. Ömer TUTUMLU
ve Em. Alb. Hüsnü ŞİMŞEK tarafından Kıbrıs Emekli Subaylar Derneği (ESUD) ziyaret edilmiş karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmuştur.

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Ziyareti

TESUD Yönetim Kurulu Üyeleri Em. Tuğg. Namık Kemal ÇALIŞKAN, Em. Yb. Ömer TUTUMLU
ve Em. Alb. Hüsnü ŞİMŞEK tarafından Kıbrıs TMT
Mücahitler Derneği ziyaret edilmiştir.

Şehit Ömer HALİSDEMİR’in Kabri Ziyaret Edilmiştir.
TESUD yönetim kurulu üyelerinden Em. Yb.
Ömer TUTUMLU ve TESUD Üyeleri Em. Alb. Zihni GÜÇER ile Em. Alb. Ahmet SARAÇ tarafından,
yönetim kurulu ve üyelerimiz adına Şehit Ömer
HALİSDEMİR’in kabri ziyaret edilmiş olup, ziyaretçi defterine duygu ev düşünceler yazılmış, kederli aileye başsağlığı dilenerek plaket takdim edilmiştir.

EKOMAD Başkan ve Üyelerinin TESUD’u Ziyareti

Eğirdir Komando Asteğmenler Derneği (EKOMAD) Başkanı Ferit BALTACI ve yönetim kurulu
üyeleri 06 Ekim 2016 Perşembe günü TESUD Genel
Merkezini ziyaret etmişlerdir.
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TESUD Yönetim Kurulu Üyeleri Tarafından KKTC’de Yapılan Ziyaretler.
TESUD Yönetim Kurulu Üyeleri Em.
Tuğg. Namık Kemal ÇALIŞKAN, Em. Yb.
Ömer TUTUMLU ve Em. Alb. Hüsnü ŞİMŞEK ve TESUD KKTC Temsilcisi ve Misafirhane Müdürü Em. Alb. Turgut YOLDÜREN tarafından; Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Ömer PAÇ,
KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanı
Tümg. Yılmaz YILDIRIM,
39. Mknz. Piyade Tüm. K. Tuğg. Erdal
ŞENER,
28. Mknz. Piyade. Tüm. K. Tuğg. Faruk
YILDIRIM,
14. Zırhlı Tuğ. K. V. Alb. Murat DİRİCAN makamlarında yönetim kurulu ve üyelerimiz adına TESUD Yönetim Kurulu Üyeleri Em. Tuğg. Namık Kemal ÇALIŞKAN, Em. Yb. Ömer TUTUMLU tarafından ziyaret edilmiş, istişarede bulunulmuş ve görevlerinde başarı dilekleri iletilmiştir.

Doğa Yürüyüşü Yapılmıştır.
Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD) Doğa
Sporları Topluluğu (TESUDDOST) tarafından;
21 Ağustos 2016 Pazar günü Kartalkaya Bölgesinde doğa yürüyüşü,
25 Eylül 2016 Pazar günü Gerede Yünlü Yaylası
Bölgesinde doğa yürüyüşü,
Doğayı ve sporu seven tüm meslektaşlarımızı ve
dostlarımızı TESUDDOST’un faaliyetlerine katılmaya davet ediyoruz.

18
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19 Eylül Gaziler Günü Kutlandı.

19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle düzenlenen törene TESUD Genel Başkanı Em. Hv. Korgeneral Erdoğan KARAKUŞ ve TESUD Yön. Krl. Üyeleri katılmıştır.

“Vatan Nasıl Sağ Kalır?’’
konulu toplantı gerçekleştirilmiştir.

09 Ekim 2016 Pazar günü yapılması planlanan
“Vatan Nasıl Sağ Kalır?’’ konulu toplantı yaklaşık
150 kişinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.
Toplantıya katılan ve destek veren meslektaşlarımıza ve dostlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz.
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TESUD Üyeleri CIOR Yabancı Dil Kursu’na Katıldı.
(18-29 Temmuz 2016)
1. CIOR (Interallied
Confederation of Reserve Officers)(Müttefikler Arası İhtiyat Subayları Konfederasyonu ) NATO tarafından
da tanınmış bulunan ,
ancak NATO’dan bağımsız uluslararası bir
örgüt olup, NATO karargahlarında halen
CIOR konusu ile ilgilenen birimler ve kişiler görev yapmaktadır.
Nitekim, NATO karargahlarından subaylar CIOR toplantılarına gelip resmen sunum yapmaktadırlar.
Halen 36 ülkeden1.3 milyon ihtiyat (reserve) subayının (bizde emekli subayın ) çıkarlarını koruyan
dünyanın en büyük ihtiyat subayı kuruluşudur.
CIOR ‘un ana görevi,ihtiyat subaylarının sorunlarıyla ilgilenmek ve ihtiyat subaylarının muhtemel bir
NATO harekatını en iyi şekilde desteklemesini sağlamaktır.CIOR’da ülkemizi TESUD temsil etmektedir.
2. CIOR’un her yıl yapılan planlı toplantıları şunlardır:
a. CIOR-IBM-1 Toplantısı( CIOR İlkbahar AraToplantısı)
b. CIOR-Yaz Kongresi ve Askeri Yarışmalar
c. CIOR-IBM-2 Toplantısı( CIOR SonbaharAraToplantısı)
d. CIOR Semineri ve Kış Kongresi
e. Barış İçin Ortaklık (PFP) ve açılım (outreach)
atölye çalışması
f. Lisan Akademisi(CLA:CIOR LANGUAGE ACADEMY)
3. CIOR çalışmaları komiteler halinde yapılmaktadır.
Başlıca komiteler şunlardır:
a. Savunma ve Güvenlik Komitesi (DEFSEC)
b. Sivil-Asker İşbirliği Komitesi (CIMIC)
c. Halkla İlişkiler Komitesi (PA)
d. Askeri Yarışmalar Komitesi (MILCOMP)
e. Barış İçin Ortaklık ve Açılım Atölye Çalışması
Komitesi (PFP)
f. Hukuku Komitesi (LA)
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g. Genç İhtiyat Subayları Atölye Çalışması Komitesi (YROW)
h. Sempozyum Komitesi
ı. CIOR Lisan Akademisi Komitesi (CLA)
CIOR Lisan Akademisi Komitesi (CLA)
a. CLA tarafından ,her yıl farklı bir ülkede olmak
üzere, yaz aylarında yabancı dil kursu düzenlenmektedir.
b. Kurslar iki hafta sürelidir.
c. Kurslar İngilizce va Fransızca dillerinden verilmektedir.
d. Kurslarda ana dili İngilizce veya Fransızca olan
gönüllü öğretmenler görev yapmaktadır.
e. Kurslardan yararlanmak için TESUD üyesi olmak şarttır.
f. Bu yıl için kurs ücreti kişi başına 380 avro olup
kurs başlarken elden toplanmaktadır.Bu ücrete iki
hafta süresince yeme,barınma,eğitim,havalanında
karşılama ve uğurlama, orada yapılacak turustik tanıtım gezileri dahildir.Her türlü gidiş ve geliş masrafları kişilerin kendilerine aittir.
g. 2016 yılında kurslar, 18-29 Temmuz 2016 tarihleri arasında Estonya’da düzenlenmiş olup, gelecek
yıl (2017) Arnavutluk’da düzenlenecektir.
h. Kurs yerleri eşlerin de beraber kalmasına elverişli değildir.
ı.Yetişkin çocuklar ve eşler bu kursa katılamamaktadır
Kurslara Türkiye’den katılım
a. 2016 yılına kadar bu kurslara sadece bir üyemiz katılmıştır.
b. 2016 yılında ilk kez,Ankara’dan beş üyemiz ,İngilizce kurslarına katılmıştır.Katılan üyelerimiz şunlardır:
- Em.Alb.Sedat Türker
- Em.Alb.E.Ozan Odabaş
- Ömer Faruk Köse
-Em.Alb.Necdet Çetinkaya
-Em.Yb.Emin Yavuz Kirişçioğlu
c. Katılanların gelecek yıllarda tekrar katılması
mümkün olup,öncelik hiç katılmayanlarda olacaktır.
d. Bu yıl kursa katılanların ortak izlenimleri
şunlardır:

- Süre kısa olmasına rağmen istenirse çok şey öğrenilebilir.
- Uluslararası bir ortamda güzel arkadaşlıklar
kurmak mümkündür.

- İdari hususlarda sorun teşkil edecek bir şeyle karşılaşılmamıştır.
- Üyelerimize gelecek yıllarda bu kurslara katılmalarını tavsiye etmektedirler.
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TESUD ŞUBE ETKİNLİKLERİ
TESUD Basın Yayın
Başkanlığı

TESUD KADIKÖY ŞUBESİ

TESUD Kadıköy Şubesi’nin 2011-2012 eğitim yılında vermeye başladığı “Karşılıksız Burs”tan yararlanmaya hak kazanan ve 2016 yılında mezun olarak bizleri gururlandıran öğrencilerimiz;
YETİM

ŞEHİT KIZI
Adı Soyadı

Adı Soyadı

: Pınar SİZER

D. Yeri ve Tarihi : Üsküdar / 22.11.1992
Okul

: Sivan Cumhuriyet Ünv.

Okul

: Sivan Cumhuriyet Ünv.

Fakülte

: Mühendislik Fakültesi

Fakülte

: İktisadi ve İdari Bilimler

: Gıda Mühendisliği

Bölüm

: Çalışma Eko. ve End. İliş.

Bölüm

Diploma Tarihi : 16.06.2016

Diploma Tarihi : 02.06.2016

YETİM

YETİM
Adı Soyadı

Adı Soyadı

: Tansu GÜLTEKİN

: Şeyda KARAMAN

D. Yeri ve Tarihi : Havza / 03.05.1994

D. Yeri ve Tarihi : Gölbaşı / 01.01.1991

Okul

: Sivan Cumhuriyet Ünv.

Fakülte

: İktisadi ve İdari Bilimler

Okul

: Sivan Cumhuriyet Ünv.

Bölüm

: Çalışma Eko. ve End. İliş.

Fakülte

: Edebiyat Fakültesi

Bölüm

: Sosyoloji

Diploma Tarihi : 16.06.2016

TESUD RASİMPAŞA ŞUBESİ

29 Eylül 2016 tarihinde İstanbul Valisi Sayın Vasip
ŞAHİN ve Kadıköy Kaymakam Vekili Üsküdar Kaymakamı Sayın Mustafa GÜLER TESUD Rasimpaşa
Şubesini ziyaret etmişlerdir.
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: Ezgi ÇETİNKAYA

D. Yeri ve Tarihi : Ayancık / 28.09.1992
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TESUD İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI

19 Eylül 2016 Gaziler Günü dolayısıyla Taksim
Anıtı’nda yapılan törene TESUD İstanbul İl Başkanlığı olarak iştirak edilmiştir.

TESUD ERZURUM TEMSİLCİLİĞİ

Erzurum’daki 9’uncu Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Özoğlu, TESUD Erzurum Temsilciliğini ziyaret etmiştir.

TESUD Erzurum Temsilciliği; TSK Mehmetçik
Vakfı Erzurum Temsilciliğini ziyaret etmştir.

Türkiye Gazeteciler Federasyonu Kurucu Üyesi,
Doğan Haber Ajansi (DHA) Erzurum Bölge Temsilcisi ve Anadolu Basın Kulübü Onursal Başkanı Gazeteci Kadir SABUNCUOĞLU, 01 Ekim 2016 tarihinde TESUD Erzurum Temsilciliğini ziyaret etmiştir.

KARİKATÜR

Mehmet Saim BİLGE*

TESUD Çankaya Üyesi Em. Alb. Mehmet Saim
BİLGE’nin;
1. GESAM tarafından düzenlenen telif hakları konulu afiş
ve karikatür sergisinde bir karikatürü 23 Ağustos 2016 tarihinde Ankara’da bilahare de Giresun, Antalya, Konya ve
Çankırı’da da sergilenmiştir.
2. Marmaris Kültür Merkezi tarafından düzenlenen Uluslararası Barış ve Hoşgörü ve Kültür Sanat Festivalinde 2 karikatürü Marmaris’te 1 -30 Eylül 2016 tarihleri arasında sergilenmiştir
Kendisini TESUD Ailesi olarak kutluyoruz.

* Em. P. Alb.
TESUD Çankaya Şb. Üyesi
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KIBRIS’TA RUMLARLA TÜRKLER İÇ, İÇE
BARIŞ İÇİNDE YAŞAYABİLİRLER Mİ?
Gerçekten Kıbrıs adasında Rumlarla, Türkler barış
içinde iç içe yaşayabilir miydi? Tarih sayfalarını karıştırdığımızda karşımıza çıkan gerçekler; bunun hiçbir dönemde olmadığını, olamayacağını anlatıyor!
Adanın en azından 60 yıllık sürecine, çok değil,
1963-1974 yılları arasında yaşanan acılı yıllara bakıldığında, insanca yaşayabilmek adına verilen onca
mücadeleyi, bu uğurda feda edilen nice canları, hep
Kıbrıs Türk tarafı yaşamış, adada hayatta kalabilmek
adına bedel ödeyen hep Kıbrıs Türk’ü olmuştur.
Yaşanan bunca tarihi gerçeğe rağmen, Rumların
Türklere yaptığı katliamlar, izolasyonlar, hala devam
eden ambargolar söz konusu olduğunda; Rum’la birleşme yanlısı cephenin verdiği cevap hep aynıdır: “O
olaylar artık çoktan geride kalmıştır. Korkularla yaşayamayız, Çözüm adına bazı fedakârlıklar kaçınılmazdır’’..!
2008’den beri, müzakere masasında süren görüşmelere bakıldığında; ‘’Birleşik Kıbrıs’’ çatısı altında bir arada yaşanabilir seslerinin giderek arttığı bir
süreç yaşanmaktadır. Yine de, müzakere masasından
çıkacak sonuç her ne olursa olsun; bu sonucun kararını, adada yaşayan iki halk verecektir.
Ancak 2016 yılını adada çözüm yılı olarak ilan
edenlere, adada yaşanan önemli gerçeklerin altını bir
kez daha çizerek, Rum tarafının olası bir çözüme nasıl baktığını bir kez daha hatırlatmak gerekir!
Bilindiği üzere K.K.T.C Kurucu Cumhurbaşkanı
rahmetli Sn. Denktaş’ın onayı ve 23 Nisan 2003 tarihinde K.K.T.C Bakanlar kurulunun verdiği kararla;
Rumların kuzeye, Türklerin de güneye geçmelerinin
önü açılmıştı.
Ama bu tarihten sonraki döneme, GKRY bölgesinde yaşanan aşağıdaki olaylara baktığımızda; iki ayrı
halkın aynı bölgede bir arada yaşabilmesi pek mümkün görünmemektedir…
GKRY’de yaşayan Rumların büyük bir çoğunluğunun, Türklerle bir arada yaşamak istemediği, Annan Planı referandumunda bu ortak yaşama hayır diyen %75’lik bir nüfusun hala değişmediği, özellikle
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‘Rum Gençlerinin’ bu yaşam biçimine karşı çıktığı
yapılan güncel anketlerin
sonuçlarıyla da teyit edilmiştir.
Şimdi 23 Nisan 2003
tarihinden
günümüze; Kıbrıs Türklerinin,
Rum tarafında yaşadığı
Atilla ÇİLİNGİR*
ferdi pek çok olumsuzlukları bu konunun dışında tutarak, bütün toplumu ilgilendiren olaylardan öne çıkanları sıralayalım:
Rum tarafında çalışan Türk işçilerinin sosyal hakları ve maaşlarının zamanında ödenmesi konusunda
Rumlar çok büyük zorluklar çıkarmaktadır.
K.K.T.C deki okullarımızda tarih kitaplarından
milli tarihimizin büyük bir bölümü, Rumların yaptığı katliamlar çıkarılırken; Rumların tarih kitaplarında, K.K.T.C’nin bir ilçesi olan Girne’deki tarihi eser
niteliği taşıyan kaleye ilişkin ‘’Girne Kalesine Yunan
bayrağı (Rum bayrağı da değil!) dikeceğiz‘’ ifadesi
gibi benzer ifadeler yer almakta, Rum okullarında,
Rum çocuklarına bu tür ayrılıkçı fikirler aşılanmaya
devam etmektedir…
.Rum yönetimi; sınırlarında yaşayan kadın, erkek
bütün yetişkinlerine silah dağıtmıştır. Bu halk milislerine Rum tarafına geçen, ya da orada çalışan Türkleri tutuklama yetkisi verilmesi dahi gündeme getirilebilmiştir!
Rum Milli Muhafız ordusunda 20.000 Yunan kökenli profesyonel asker, Yunan Silahlı Kuvvetlerinden gönderilmiş subayların olduğu bilinmektedir.
Rum yönetimi her geçen yıl biraz daha silahlanmakta, ateş gücü ve menzili yüksek silahlar almaktadır. Bu silahların büyük bir kısmı Rus ve Fransız yapısı olup, bu silahlanmanın kimi karşı yapıldığı bellidir…
Rum pasaportlarında Rumlar için ‘’Rum‘’, Türk-

ler için ‘’Kıbrıslı‘’ ifadeleri yer almaktadır! Rumlar;
Türkleri bırakınız ayrı bir millet, ya da halk; toplum
olarak bile görmemekte Türklere Müslüman azınlık
muamelesi yapmaktadır.(Biz Kıbrıslıyız diyen teslimiyetçiler Rum’ların kurmuş olduğu bu tuzağı artık
anlamalıdırlar!)
Kıbrıs Türk Halkının kültürel ve sportif yönde
uluslararası etkinliklere katılması dahi Rum’larca engellenmeye devam edilmektedir..
Kıbrıs Türk çiftçisinin ürettiği, adanın simgesi Hellim peyniri için K.K.T.C makamlarının yapmış olduğu tescil başvurusunda dahi Rumlar, ortalığı ayağa
kaldırabilmişlerdir. Rum tarafının Kıbrıs Türk Halkına uygulamış olduğu türlü ekonomik, siyasi ambargo
yıllardan beri aynen devam etmektedir.
Kıbrıs Cumhuriyeti’ne yapılan tüm ekonomik yardımlar, Rum merkez bankasında bloke edilmekte;
bu cumhuriyetin ortağı olduğu 1960 anlaşmaları ile
halen geçerli olan kurucu ortak Türk tarafının hakkı
olan yardım parası, Rum’lar tarafından gasp edilmeye devam edilmektedir.
Son dönemde adanın çevresinde tespit edilen petrol ve doğal gaz yataklarının işletilmesi konusunda,
GKRY’nin tek taraflı sözleşmeler yapması, Kıbrıs
Türk Halkının bu doğal zenginliklerden kaynaklanan
hakkının göz ardı edilmesi, Rumların hangi niyeti taşıdıklarının en çarpıcı kanıtıdır..!
En nihayetinde, GKRY’nin başına kim seçilirse
seçilsin; hedefinin, milli lider olarak kabul ettikleri
Makarios’un ideali olduğunu ifade etmiştir. Bu hedef; adanın eninde sonunda Yunanistan’a ilhak edilmesidir, yani Enosistir!
Bu arada adanın Kuzeyine geçen Rum vatandaşlarına, bugüne değin Kıbrıs Türk’ü tarafından yapılmış
en ufak bir taciz dahi olmamıştır.
Yukarıda sıraladığım bu gerçeklere bakıldığında;
hele, hele GKRY Başkanı Bay Anastasiadis’in öncelikli hedefinin adayı Türkiye’nin garantörlüğünden, Türk Askerinin varlığından kurtarmak olduğunu açıklaması ortada dururken;
Çözüme giden yolda ortaya çıkan/çıkacak olan hususlar, Kıbrıs Türk Halkının aleyhine olduğunu, olacağını işaret ediyorsa; adada Birleşik Kıbrıs çatısı al-

tında yaşamayı hedefleyen bir çözüm sağlanabilir
mi? Gerçekten de Rum’larla, Türkler bir arada yaşayabilir mi?
O gün geldiğinde, Rumların, Türk’lere 2’nci sınıf
insan muamelesi yapmak istemesi önlenebilecek midir? Tarih sayfaları Rumların bu haksızlıklarını anlatan sayısız örneklerle dolu değil midir?
Sözün kısası; Kıbrıs adasında önümüzdeki dönem
dili, dini, ırkı, örfü ve âdeti birbirine benzemeyen iki
halkı tek millet, tek devlet, tek egemenlik çatısı altında yaşatmak için anlaşma metni hazırlanmaktadır.
Tarihi gerçekleri yok sayarak, tarihi yeniden yapmanın gayreti içerisinde olanlar, bunun olamayacağını, yaşanan gerçekleri hatırlayarak, görerek anlamalıdırlar.
Adada hiçbir zaman değişmeyecek tek bir gerçek
vardır. O da Mücahit Kıbrıs Türk Halkının 1878’den
beri adada vermiş olduğu var oluş mücadelesinin hiçbir döneminde; ne İngiliz’e, ne de Rum’a diz çökmemesi, Yüce Türk Milletinin Kıbrıs Milli Davamıza sahip çıkması, bu uğurda her türlü fedakârlığı yapmış olmasıdır.
Yukarıda anlatmaya çalıştığım gerçeklerin göz ardı
edildiği/edilebileceği bir Kıbrıs çözümü açı(lımı)klaması; gerçekçi ve kalıcı olabilir mi?
Adada yaşayan halkların tarihi geçmişine bakıldığında; Kıbrıs’ta Rumlarla, Türkler; İç, İçe Barış
İçinde Yaşayabilir mi?
Unutulmasın ki; “Tarih, en adil yargıçtır’’
An gelecek; eninde sonunda, KKTC’de Rum’larla
bir arada yaşanabileceğinin metnini yazanlar değil;
Kıbrıs’ta kanı ve canı pahasına mücadele ederek, şanlı tarihimize pırıl, pırıl bir Türk devletinin;
“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin‘’ adını yazanlar
haklı çıkacak, bağımsız K.K.T.C sonsuza kadar yaşayacaktır.

*Em. Yb.
Kıbrıs Gazisi
www.atillacilingir.com
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CUMHURİYETİMİZİN
93. YILDÖNÜMÜ

Erdoğan AKÜNAL*

Büyük Önder ATATÜRK’ün “En büyük eserim

Kemal ve Arkadaşları bunu yırtılıp atılacak bir ka-

Cumhuriyet’tir…” diyerek vurguladığı, “Cumhuri-

ğıt parçası olarak değerlendirirken, saltanat ve hila-

yet” Türkiye’mizin en büyük Bayramıdır. Bu yıl 93.

fet ise bunu kurtarıcı bir belge olarak nitelendiriyor-

Yıldönümünü kutlayacağımız bu büyük bayram he-

du. I.Dünya Savaşına bir oldu-bittiyle, Almanya saf-

pimize kutlu olsun ..

larında savaşa giren Osmanlı Devleti Savaşının ba-

Dünyada monarşi veya tek parti ile yönetilen pek
çok cumhuriyet ülkesi vardır. Ancak bunlardan hiç

şında 1,710 bin Km. yüzölçümüne ve çeşitli ırk , dil
ve dinlere mensup 22 milyonluk bir nüfusa sahipti.

birinde Türklerin verdiği mücadele benzeri , demok-

Dört yıl süren kanlı savaş boyunca 2, 850.000 kişi

rasi ile taçlandırılmış bir Cumhuriyet rejimine rast-

silah altına alınmış, 74.000 şehit ve yaralı, 250.000

lanamaz. Bu bakımdan Cumhuriyetimizin Kuruluş

kayıp ve esir, yaklaşık 975.000 kişiye yakın zayi-

Öyküsüyle gururlanmakta haklıyız.

at vermişti. Türk Orduları Galiçya, Doğu Anadolu,

Osmanlı İmparatorluğu yükselme, duraklama dönemlerinden sonra gerileme döneminde , İngiltere
ve Fransa’nın başını çektiği İtilaf Devletleri tarafından 10 Ağustos 1920 tarihinde imzalanan “ Sevr Anlaşması” ile ağır kayıplara uğramaktaydı. Mustafa
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Kafkasya, Suriye, Irak, Gazze ve Yemen cephelerinde çarpışmak zorunda bırakılmıştı. Bu esnada Doğu
Bölgesinde de çetin savaşlar hüküm sürüyordu. Bir
tarafta Ermeniler sindirilirken, diğer taraftan Ruslara karşı cephe açılıyordu. Türk Halkı harp felaketinin

bütün acılarını çekmekteydi.
31 Ekim 1918 yılında Osmanlı Devletiyle, İttifak
Devletleri arasında Mondros Mütarekesi imzalandı.
Bununla Türk Milletine büyük bir darbe daha vurmaktaydı. Bu mütarekenin 24. Maddesi gerek gördüğünde İşgal Kuvvetlerine tüm bölgede işgal hakkı tanıyordu. Daha sonraları da Erzurum, Van, Bitlis ve
Sivas’ı kapsayan yörede bir Ermeni Devleti kurma
hakkı veriyor; Doğuda ise Musul’un İngiltere aracılığında kurulacak Kürt Devletinin toprakları içinde olduğunu dikte ettiriyordu.
13 Kasım’da İttifak Devletleri İstanbul’a 3.626 asker çıkardı. Gerekçe olarak ta Padişahlığı, Hilafeti ve
Azınlıkları korumak gösteriliyordu aydınların çoğu
bağımsızlık inancını kaybetmiş; Türk Ordusu ise,
çok büyük ölçüde güç kaybına ve moral çöküntüsüne uğramıştı. Öte yandan kapitülasyonlar ve buna
bağlı olarak yapılan ticari anlaşmalarla çöken ekonomi, İmparatorluğu Avrupa’nın açık pazarı haline getirmişti. Bu kara günleri üzüntüyle izleyen Mustafa
Kemal, kendisi gibi vatanperver Arkadaşları ile vatanın kurtuluşu için planlar düşlüyordu.
Albay rütbesiyle Mustafa Kemal, Çanakkale Savunmasından sorumlu Komutan, Alman Generali Liman Vob Sanders’in emrine atanmıştı. General gerek

cağını dikkate alarak, emrindeki kuvvetleri bu doğrultuda konuşlandıran Anafartalar Gurubu Komutanı
Albay Mustafa Kemal, Savaşın en kritik safhasında,
8 Ağustos 1915 tarihinde, Anafartalar’ da kazandırdığı zaferle savaşın kaderini değiştirmiş ve gösterdiği üstün başarı ve hizmetleri nedeniyle Padişah tarafından “Altın Liyakat Madalyası” ile ödüllendirilmiş; 1 Nisan 1916 yılında ise Mirlivalığa (Tuğgeneral )’lığa terfi ettirilmişti.
Mustafa Kemal Yurdun işgali ve Padişah ve Hükümetinin acizliği karşısında, artık örgütlenme zamanını geldiğini düşünerek bu kabustan kurtulmanın
yollarını yakın arkadaşları İsmet Paşa, Kazım Karabekir Paşa, Rauf Orbay ve bazı sivil zevat ile yaptığı müzakere sonucu 19 Mayıs 1919 yılında, kendini 9. Ordu Müfettişi olarak tayin ettirerek, Samsun’a
çıkmış ve kurtuluş meşalesini Anadolu’ya taşımıştı.
“Amasya Tamimi” bunun ilk ışığı ve Ülke çapında
bir direnişin belirtisiydi. Mustafa Kemal bunu “Sivas” ve “Erzurum Kongreleri” ile perçinledi ve düzenli ordunun kurulması için gerekli adımlar atıldı.
9 Temmuz 1919’da çok sevdiği askerlikten istifa
ederek Padişahın emir kulu olmaktan kurtulup, kendisini destekleyen Ordu ve Halk ile daha yakından
kaynaştı.

birliklerin konuşlandırılmasında, gerek İtilaf Kuvvet-

Zamanı ve yeri dehasıyla değerlendiren Mustafa

lerinin yapacağı çıkarma alanının belirlenmesinde

Kemal, 18 Mart 1920 tarihinde Meşrutiyet İdaresi

taktik hatalar içindeydi. Mustafa Kemal Liman Von

Meclisinin kapanmasını fırsat bilerek, yurt sathından

Sanders’in taktik ve stratejik hatalarını Askeri terbi-

gelen vatan severlerle 23 Nisan 1920 tarihinde Bü-

ye dahilinde hatalı buluyor, fakat görüşlerine değer

yük Millet Meclisini (BMM) Ankara’da topladı. Bu

verilmiyordu.

tarihten itibaren İstanbul Hükümetinin yetkileri sı-

Çıkarmanın Seddül Bahir ve Boztepe’ye yapıla-

nırlı kalırken, Ankara’da oluşan Meclis ve Hükümet
fiilen Türkiye’nin yönetimini ele almıştı.
Birlik, Sayı : 213 • Temmuz-Ağustos-Eylül 2016

27

Mustafa Kemal ‘in önderliğine kadar, dünya mutluluğunun din topluluğu halinde yaşamasıyla sağlanacağını sanan halk, artık İmparatorluğun karşıt öğelerle birlikte ilerlemeyen ve yerinde sayan Osmanlının hükümranlığını sürdüremeyeceğine inanmıştı.

Lozan’da en büyük mücadelesini ekonomik ve siyasi kapitülasyonların kaldırılması için vermişti.
23 Nisan 1922 tarihinde yapılan Lozan Konferansında, TBMM’yi temsil eden İsmet Paşa, toplantı boyunca devamlı olarak Mustafa Kemal ile telgraf mu-

5 Ağustos

haberesi yaparak “Kurtlar Sofrasında” ki İşgal Dev-

1921’de Başkomutan olarak Türk Ordusunun başına

letleri Temsilcilerine Türkiye’nin idari, mali, huku-

geçmek üzere görevlendirilmişti. Sakarya Meydan

ki alanlardaki varlığını benimsetmişler; ekonomik ve

Muharebesini Baş Komutan olarak idare eden Mus-

siyasi alanlardaki kapitülasyonlardaki kapitülasyon-

tafa Kemal’e kazanılan zaferin ardından 19 Eylül

ların kaldırılmasını kabul ettirmişlerdi.

Mustafa Kemal BMM tarafından

1921’de Mareşallik rütbesi ve Gazi’lik unvanı verilmişti.
1 Kasım 1921 tarihinde ise, Türkiye Büyük Millet
Meclisi (TBMM) İstanbul Hükümetinin hukuki varlığına son vererek, Türkiye’nin tek ve tartışmasız hakimi olmuştu. Osmanlı Padişahına ise sadece Dini
Başkanlık yetkileri tanınmıştı.

1920’de başlayan ve bir destan niteliği taşıyan
Kurtuluş Savaşında, 4 yıl içinde Doğu ve Güney
Cephelerindeki savaşlarda, tarihte eşi görülmemiş
galibiyetler elde edildi, isyanlar bastırıldı.
İzmir’in Yunan işgali kurtuluşundan sonra, 19 Eylül 1922’de Mudanya Müzakeresi yapıldı; takiben
İngiliz İşgal Kuvvetleri İstanbul’dan çekildi. 22 Ni-

10 Kasım’da Sultan Vahdettin’in İngiltere’ye il-

san 1922’de TBMM’nin açılışı ve Milli Egemenliğe

ticası üzerine, TBMM Veliaht Abdülmecit Efendi-

dayalı yeni bir devletin kurulmasına rağmen, Kurtu-

yi Halife ilan etmiş ve sadece Müslümanların Hali-

luş Savaşı devam ederken, milli birlik ve beraberli-

fesi unvanını kullanmasını talep etmişti. Abdülme-

ğin bozulmaması adına rejimin adı konmamıştı.

cit Efendi ise, “Halife-i Müslimin” adı altında, hilafeti ayrı bir hükümet, kendini ise bir padişah olarak
göstermek eylemindeydi. Mustafa Kemal, Halifelik
mevcut oldukça Türkiye’de halk için yapılması zorunlu olan sosyal ve laik karakterlerdeki devrimlerin
yapılamayacağı kanısındaydı. TBMM bu nedenlerle
3 Mart 1924 tarihli “ Hilafetin İlgasına dair kanun”
ile hilafet kaldırarak dinimizi vesayet altından kurtarmıştı.
Savaşta gösterdiği başarıları, emperyalist güçlere
karşı barış masasında da gösteren Mustafa Kemal
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Mustafa Kemal daha Erzurum Kongresi sırasında Hükümet şeklinin “Cumhuriyet” olacağını düşünüyordu. Gerçekte TBMM’de en çok tartışılan konulardan biri de yeni devletin niteliği sorunuydu. Hükümet TBMM Hükümeti adını taşıyor; Meclis Başkanı Hükümet Başkanlığını da üstleniyordu. Bu sistem içinde devlet başkanlığı boş görünüyordu. Milli mücadele döneminde kurulmuş olan Meclis Hükümeti de artık işlemez olmuştu.
Mustafa Kemal, 25 Ekim 1923’te Fethi Okyar Başkanlığındaki Hükümetin istifası ve yeni hükümetin

kurulmasında karşılaşılan güçlükler karşısında, yakın
arkadaşlarıyla durum değerlendirmesi yaptı.

Türk Milleti Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Silah
Arkadaşlarına minnettardır.

O bir eylemci ve düşünen adam özelliğiyle soruna

Türk Gençliği kendisine emanet edilen bu kutsal

çoktan çözüm üretmişti. 28 Ekim 1923 gecesi İsmet

emaneti, DEMOKRASİ ile taçlandırarak daha ileri

Paşa ile sabaha kadar süren çalışma sonucu, 1921

götürmek için ATATÜRK sevgisini ve onun ilkelerini

Anayasasının bazı maddelerini değiştiren bir kanun

güçlü bedenindeki ve kafasındaki bütün hücrelerine

tasarısı hazırladı : “Türkiye Devletinin Hükümet

nakşederek yüceltecektir.

şekli CUMHURİYET” tir hükmünün yer aldığı ta-

Cumhuriyetimizin 93. Yıldönümü kutlu olsun...

sarı, ertesi gün TBMM’de yaptığı özlü bir konuşmadan sonra oylamaya kondu ve kabul edildi. Ardından
Şair Mehmet Efendinin, “YAŞASIN CUMHURİ-

Kaynaklar :

YET” diye bağırması üzerine, heyecanlanan bütün

1. ATATÜRK bu gün olsaydı, Cemal Kutay

Milletvekilleri “YAŞASIN CUNHURİYET” haykırışlarıyla, alkış tutular.
Aynı oturumda Gazi Mustafa Kemal Cumhurbaşkanı seçildi. Kürsüye davet edilen Gazi Mustafa

2. Aratürk’ü ve Cumhuriyeti anmak, Doç. Dr. Ali Güler
3. ATATÜRKÇÜLÜK, Genkur. Basımevi
4. Türk İnkilap Tarihi

Kemal yaptığı kısa konuşmasını; “TÜRK MİLLE-

5. ATATÜRK’ten Düşünceler, Enver Ziya Karal

Tİ CİHANDA İŞGAL ETTİĞİ MEVKİYE LAYIK

6. Birlik Dergisi, TESUD Yayınları

OLDUĞUNUN İSPAT EDECEKTİR. TÜRKİYE
CUMHURİYETİ MESUT, MUVAFFAK VE MU-

7. İnternet

ZAFFER OLACAKTIR !..” cümlesiyle sonlandırmıştı.
Cumhuriyetin ilanı günlerce bütün Yurtta sevinç
ve coşku ile kutlanmıştı.
Bu öykü Cumhuriyet Devriminin doğum öyküsüdür.
Türk Ulusunu çağdaş düzeyine çıkaracak devrimlerin yolunu açmıştır.
Yalnız Türk Ulusunun değil, Dünyadaki bütün maz-

*Em. Hv. Kur. Alb.
TESUD Kadıköy Şb.Üyesi

lum Milletlerin örnek aldığı bir destandır.
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13 EYLÜL 1921 SAKARYA MEYDAN MUHAREBESİ ZAFERİ
BÜYÜK TÜRK MİLLETİNİN VE KAHRAMAN TÜRK ORDUSUNUN
YENİDEN DİRİLİŞİ VE VAROLUŞUNUN ADIDIR
″Hatt-ı müdafaa yoktur, sath-ı müdafaa vardır. O satıh, bütün vatandır.
Vatanın her karış toprağı, vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça, terk olunamaz.”
						
26 Ağustos 1921
						
Başkomutan Mustafa Kemal
					
Büyük Millet Meclisi Başkanı
						
Bundan tam 95 yıl önce bugün Yunan Ordusunun Anadolu işgalini durduran ve
kilitleyen Türk Ordusu ile dünyanın en büyük, en kanlı ve en uzun Sakarya Meydan Muharebesi zaferinin kazanılmasını sağlayan Başkomutan Mustafa Kemal
Paşa ve silah arkadaşları ile şehit ve gazilerimizi bu vesileyle gurur ve saygıyla anıyoruz.
TÜRK ORDUSU ESKİŞEHİR SAVUNMA HATTINDAN NEDEN SAKARYA NEHRİ DOĞUSUNA ÇEKİLDİ?

İnönü’de ikinci kez yenilen Yunanlılar, ordularını güçlendirmek amacıyla kuvvetlerini artırmışlardı. Türk Ordusu ise henüz hazırlıklarını tamamlayamamış, yurdun bütün kaynaklarından faydalanma
imkânını bulamamış Ancak 2. İnönü Savaşından sonra, Güney Cephesi kaldırılmış, Güney ve Batı cepheleri birleştirilmişti. Böylece Batı Cephesinde daha
fazla kuvvet toplamak imkânı sağlanmıştı.
Mustafa Kemal Paşa 18 Temmuz 1921 tarihinde İsmet Paşa’nın Eskişehir’in Güney batısında Karacahisar da bulunan komuta merkezine giderek, durumu
yakından inceledikten sonra İsmet Paşa’ya genel olarak şu direktifi vermiştir.
″Orduyu, Eskişehir’in kuzey ve güneyinde topladıktan sonra, düşman ordusuyla aramızda büyük bir
açıklık bırakmak gerekir ki, orduyu derleyip toparlamak ve güçlendirmek mümkün olabilsin. Bunun için
Sakarya’nın doğusuna kadar çekilmek yerindedir.
Düşman hiç durmadan takip ederse, hareket üssünden uzaklaşacak ve yeniden ulaştırma hatları kurmaya mecbur olacak; herhalde beklemediği birçok güçlüklerle karşılaşacak; buna karşılık bizim ordumuz
toplu bulunacak ve daha elverişli şartlara sahip olacaktır. Bu şekildeki çekilişimizin en büyük sakıncası,
Eskişehir gibi önemli yerlerimizi ve birçok topraklarımızı düşmana bırakmaktan dolayı kamuoyunda
doğabilecek manevi sarsıntıdır. Fakat kısa zamanda
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elde edebileceğimiz başarılı sonuçlarla, bu sakıncalar kendiliğinden ortadan kalkacaktır. Askerliğin gereğini, tereddüt etmeden uygulayalım. Başka türden
sakıncalara karşı koyabiliriz.”
M. Kemal Paşa İsmet Paşa ile konuşmak için
Polatlı’ya geldi. İsmet Paşa’nın küçük odasında durumu gözden geçirdiler.
Sonuç belli olmuştu. Ordu, 1.643 şehit, 4.981 yaralı ve 374 esir vermiş, 18 top, 47 ağır, 34 hafif makineli tüfek kaybetmişti. Elde yalnız 28.825 tüfek kalmıştı.
Gerçek buydu.
“Kaçak sayısı?”
“Tam sayı belli oldu. Şaşırmaya hazır ol: 30.809.”
“Neee?”
“Üstelik bunların 30.122’si de tüfeği ile kaçmış. O
yüzden elimizde az tüfek kaldı.”
“Ordunun yarısı bu!”
“Ne yazık ki evet. “
M. Kemal isyanla ayağa kalktı:
“Anadolu’yu yüzlerce yıl, yalnız canına ve malına
ihtiyacın olduğu zaman hatırlarsan, bunun dışında
kaderine terk ve cehalete teslim edersen, sonuç tabii
böyle olur. İnsanlarımızı okutmamış, bilinçlendirmemiş, kafalarını ve yüreklerini milli bir terbiyeden geçirmemişiz ki. Cami okullarında ve medreselerde, ne
tarih, coğrafya dersi verilir, ne de vatan, millet nedir
öğretilir. Bu yüzden iki yıldan beri düşman kadar, cahil, gafil ve hainlerle de uğraşıyoruz. Komutanlar bu

sefer çok dikkatli olsunlar, bozgunculara fırsat verilmesin.”
“Başüstüne.”
TÜRK ORDUSUNUN SAKARYA NEHRİ DOĞUSUNA ÇEKİLMESİNİ MÜTEAKİP HÜKÜMET MERKEZİNİN KAYSERİYE NAKLİ İÇİN 25 TEMMUZ 1921
TARİHİNDE TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN YAPTIĞI GİZLİ OTURUM VE VERDİĞİ TARİHİ KARAR

T.B.M.M Hükümetin isteği üzerine
gizli oturuma geçmişti. Fevzi (ÇAKMAK) Paşa kürsüye geldi şunları söyledi:
“Düşmanı Ankara batısında, Sakarya mevzilerinde karşılamaya hazırlanıyoruz. Fakat biz Ankara’da kaldıkça, ordu,
daima Ankara’yı korumak zorunluluğunu duyacak
ve serbestçe savaşamayacaktır. Bakanlar Kurulu, orduyu manevralarında serbest bırakmak için hükümet merkezimizin Kayseri’ye naklini uygun görmektedir.”
Bir şaşkınlık sessizliğinden sonra Meclis patladı:
“Hayırr! Aslaaa! Olmaz öyle şey!!!”

gidebilir. Herkes gidebilir.” Cebinden silahını çıkarıp kürsünün üstüne koydu:
“..Ama biz, elimizde silah, burada öleceğiz. Hiçbirimiz şehitlerimizden daha büyük değiliz”
Meclis ayağa fırlayıp Durak Bey’i alkışlamaya başladı. Bakanlar Kurulu’nun önerisini her reddeden yoğun alkışla destekleniyordu. Ama birkaç milletvekilinin telaşa kapıldığı da gözleniyordu. Son olarak beklenilmez bir şey oldu, o güne kadar hiç söz alıp konuşmamış olan Tunceli Milletvekili Diyap Ağa’nın
elini kaldırdığı görüldü. Dr. Adnan Bey inanamadı,
sordu:
“Söz mü istiyorsunuz Diyap Ağa?”
“He ya.”
“Buyrun:”
Meclis sustu. Sakalı göğsüne inen Diyap Ağa ağır
ağır kürsüye geldi. Gözlerini kısarak Meclis’i süzdü,
“Lafım kısadır.” dedi, “..biz buraya kaçmaya mı geldik, yoksa kavga ederek ölmeye mi?”
Kürsüden indi.
Meclis alkıştan yıkılacaktı.
Milletvekillerinin isteği üzerine Samsun Mahkemesi de eklenerek, üç yeni İstiklal Mahkemesinin kurulması oybirliği ile kararlaştırıldı. Bu mahkemelere
ilerde Yozgat İstiklal Mahkemesi de katılacaktır. Hükümet arşivlerinin Kayseri’ye taşınması kabul edildi.

Çoğu ayağa kalkmıştı. Bazıları sıraları yumrukluyordu. Fevzi Paşa konuşmasını gürültüler arasında
sürdürerek sözünü zorlukla tamamlayabildi:

Seçilecek bir kurul Sakarya doğusuna çekilen orduya Meclis’in selamını götürmek için cepheye gidecekti.

“Bu iki hususun görüşülerek karara bağlanmasını
rica ediyorum.”

5
AĞUSTOS 1921’de
Başkomutanlık
yetkisini
Mustafa Kemal Paşa’ya
veren kanunun
kabulü üzerine
Mustafa Kemal Paşa doğrudan doğruya Başkomutanlığı üzerine almıştı.

Kürsüden indi. Erzurum Milletvekili Durak Bey
(Sakarya) kürsüye yürürken bağırdı:
“Söz istiyorum!”
Oturumu yöneten Dr. Adnan Bey’in cevabını beklemeden kürsüye çıktı: “Efendiler! Biz bu davaya
başladığımız gün, elimizde ne böyle bir ordu vardı,
ne bu kadar silah. Bugün eskiye nispetle çok kuvvetliyiz. Bu sebeple Bakanlar Kurulu’nun önerisini reddediyorum..”
Alkışlar yükseldi.
“..Halk gidebilir. Ailelerimiz gidebilir. Memurlar

Yeni teşkilatta, Başkomutan; Mustafa Kemal Paşa,
Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa, Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa’dır.
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SAKARYA MEYDAN MUHAREBESİDE 23 AĞUSTOS – 13 EYLÜL 1921 TÜRK VE YUNAN ORDULARININ KUVVET YAPISI NASILDI?

Bu muharebeye fiilen katılan kurmaylar ve mesela Garp
cephesi karargâhında
vazife gören Cevdet Kerim (İncedayı, mebus-vekil) Sakarya harbinde Türk
gücünü 55.000 tüfek,
241 makineli tüfek, 164 top olarak yazar. Diğer yazarlar bunu doğrulayıcıdır. 100 kilometrelik hareketli bir cephe üstünde daha başka türlü dayanmak imkanı da yoktur. Yunan kuvvetine gelince, onların savaşa 75.000 kadar tüfek, 300 kadar top ve Türklerinkinin birkaç misli fazla makineli tüfek çokluğu anlaşılmaktadır.
SAKARYA MEYDAN MUHAREBESİDE
23 AĞUSTOS – 13 EYLÜL 1921

Yunan Ordusu 14 Ağustos 1921 günü üç koldan
Yunan ordusu,14 Ağustos 1921 günü üç koldan
Sakarya’ya doğru yürüyüşe geçti. Yunan ordusunun
planı Türk ordusunun batıya dönük cephesi karşısına bir tümen bırakıp bütün birliklerini Sakarya güneyinde toplamak, Türk cephesini yarmak ve sol kanadını kuşatmaktı. Böylece milli orduyu yok etmiş olacaklardı. General Papulas ve kurmay heyeti bu sonucu alacaklarına inanıyorlardı. 23 Ağustos 1921 Salı
sabahı Sakarya Meydan Muharebesi başladı. Yunan
ordusu bütün gücüyle taarruza geçti. Yunan birlikleri Türk sol kanadını kuşatmak için sağ kanadını sürekli uzatıyordu ama karşısında daima o kanada kaydırılmış fedakâr bir Türk birliğini buluyordu. Cephenin uzunluğu 100 kilometreyi geçmişti. Mustafa Kemal Paşa tarihe geçen ünlü emrini verdi. Bu yepyeni bir savunma anlayışıydı: “Hattı müdafaa yoktur.
Sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaş kanı ile ıslanmadıkça
terk olunamaz.” Kesin olarak gerekmedikçe bir küçük tepecik bile terk edilmeyecekti. Bu alışılmamış
ve özverili savunma düzeni karşısında Yunan ordusu hızla erimeye başladı. Binlerce kaybına karşı Yunan ordusu, cephe boyunca ortalama sadece on kilometre ilerleyebilmişti. Cephe gerisine sızan Türk
süvarileri ikmal kollarını vurduğu için cephane, yiyecek ve benzin sıkıntısı da çekmeye başlamışlardı.
Yunan karargâhındaki iyimserlik yerini giderek derin
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bir kaygıya bıraktı. Durum Yunan ordusunun aleyhine döndüğü için taarruz sırası Türk ordusuna gelmişti. 10 Eylül 1921 Cumartesi günü sabahı Türk karşı taarruzu başladı. Sağ kanatta ilk hamlede Duatepe geri alındı ve süngü pırıltıları içinde al sancaklar
göğe yükseldi. Sol kanatta da süvari kolordusu kaçan
düşman artçılarının peşine düşmüştü.
Yunan
hükümeti
ordunun geri çekilmesini onayladı.
Oysa Yunan ordu
karargâhı Sakarya batısına geçmişti bile. General Papulas, ordusunu, bütünüyle mahvolmadan kurtarıp geriye çekilebilme telaşı içindeydi. Yunan Genelkurmay Başkanı General Dusmanis durumu şöyle özetleyecekti:
“Yunan ordusunun kaçmaktan başka bir karar verebilecek güçleri kalmamıştı.” Yunan ordusu muharip
kuvvetinin yarısını Sakarya’ da kaybetmiş, taarruz
gücünü yitirmiş bir şekilde bütünüyle Sakarya nehrinin batısına geçmişti.
SAKARYA MEYDAN MUHAREBESİ SONUNDA
TÜRK VE YUNAN ORDULARININ VERDİKLERİ KAYIPLAR

Sakarya Meydan Muharebesi sonunda, Türk ordusunun zayiatı; 5.713 şehit 18.480 yaralı, 828 esir ve
14.258 kayıp olmak üzere toplam 49.289’dur. Yunan
ordusunun zayiatı ise 3.758 ölü, 18.955 yaralı, 354
kayıp olmak üzere toplam 23.067’dir.
General Papulas ve kurmay heyeti bu sonucu alacaklarına inanmıyorlardı.
İSMET PAŞA’NIN ZAFERLE İLGİLİ OLARAK
BAŞKOMUTANLIĞA GÖNDERDİĞİ MESAJI

Başkomutanlığa,
23 Ağustos’tan bu yana süren Sakarya Meydan
Savaşı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Ordusu’nun
kesin zaferiyle sonuçlanmıştır. Üç gündür süren genel karşı taarruzun etkisiyle bugün öğleden sonra
düşman ordusu yenik olarak ve tümüyle Sakarya ırmağı batısına atılmış bulunuyor. Düşmanı aralıksız
izliyoruz. 13 Eylül 1921
		

Batı Cephesi Komutanı İsmet

BAŞKOMUTAN GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA 20
EYLÜL 1921’DE ORDUYA ŞÖYLE BİR BİLDİRİ YAYINLADI

Başkomutanlık
Orduya Bildiri
Arkadaşlar! Milletimizi yabancıların elinde köle
olmuş görmemek için giriştiğimiz bu muharebede
Sakarya Zaferi gibi adı her zaman anılacak yeni ve
büyük bir zafer kazandınız. Benim gibi yaşamını yıllardan beri saflarınızın yanında geçirmiş olan bir silah arkadaşınız; ezilmiş, kahredilmiş düşmanın geri
çekilmesinden sonra sizler için duyduğum değeri ve
hayranlığı, minnet ve şükranı ordunun her bireyi ve
memleketin her yönünden duyulacak kadar yüksek
sesle söylemeye gerek gördüm. Sakarya boyunda verdiğimiz muharebe önceki birçok muharebelerimizde
olduğu gibi anayurdun yalnız bir köşesini ufak veya
büyük bir parçasını tehlikeye düşürüyordu. Orada
biz bütün memleket, bütün varlığımız ve bağımsızlığımız pahasına denecek kadar önemli büyük bir muharebeye giriştik. 21 gün 21 gece bir milletin bağımsızlık düşüncesiyle bir milletin saldırı ve yağma düşüncesi birbiriyle boğuştu. Sizin, başını eğmeye razı
olmayan bağımsızlık düşünceleriniz, gururla ilerleyen düşmanı geri çekilmek zorunda bıraktı. Kızgın
bir ufuk üzerinde tüten ve yanan yüzlerce köylerimizi arkasında bırakarak, düşman ordusu ceza önünde
kaçan bir cani gibi geldiği yerlere gidiyor. Hâlbuki o,
bir muharebe değil, yalnız bir akın düşünüyordu. Düşünce ve imanın güçlü ve salt kuvvetine kazandığınız
zafer kadar büyük bir kanıt olmaz. Mazlum milletimizi tarihinin en tehlikeli bir zamanında yeniden ışığa
ve kurtuluşa kavuşturan bu muharebede sizin Başkomutanınız olmaktan dolayı bir insan yüreği için alın
yazısı olabilecek en derin mutluluğu ve kıvancı duydum.
“Komutanlara”
Tehlike büyüdükçe yükselen azim ve tedbirlerimiz,
derin ve ince zekalarınızla muharebenin başarılı bir
surette sevk ve idaresinde gösterdiğiniz üstün değerlilik için:
“Subaylara”
Trablusgarp, Balkan ve Dünya Savaşı’ndan henüz
çıkmış iken bir ateşten diğerine geçerek milletin istiklal savaşında tuttuğunuz yer genç ve çok değerli başlarınız üzerinde dönen yeni ölüme karşı gösterdiğiniz canını esirgememezliği yüreklerinizde ışıldayan ve bize zafer yolumuzu aydınlatan, millet aşkını
bütün bir heyecanla seyrettiğim sayısız kahramanlıklarınız için:

“Erlere”
Kurtuluş için yaptığımız bu savaştan çok daha
önce sizi başka muharebe meydanlarında da tanımış
idim. Dünyanın hiç bir ordusunda yüreği seninkinden
daha temiz, daha sağlam bir askere rastlanmamıştır. Her zaferin mayası sendedir. Her zaferin en büyük payı sendedir. Kanaatinle, imanınla, itaatinle hiç
bir korkunun yıldıramadığı demir gibi temiz yüreğinle düşmanı sonunda alt eden büyük çaban için minnet ve şükranımı söylemeyi kendime en değerli bir
borç bilirim.
Sizin gibi Komutanları, subayları, erleri olan bir
millete yabancı elleri altında köle olmak olanaklı değildir. Bu kez Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin benim
için yeni bir rütbe ve gazilik ünvanı ile beliren iltifatlar doğrudan doğruya sizindir. Milletin verdiği bu
rütbe ile yükselen ordudur: onurlu ve en ulu bir savaş
ile seçkin olan yine ordudur. Sizin kahramanlığınızla
sizin gösterdiğiniz sonsuz fedakârlıklar pahasına kazanılan büyük zaferin milletçe beğenildiğini gösteren
bu ünvanı ve rütbeyi ancak size mal ederek, bütün askerlik yaşantımın en büyük kıvanç sermayesi olarak
taşıyacağım. Ulu Tanrı giriştiğimiz kurtuluş savaşında onurlu silah arkadaşlarıma kendilerini ayırt eden
soyluluğun, yiğitlinin, kahramanlığın hakkı olan kesin kurtuluşu da nasip etsin. 20 Eylül 1921
				
Başkomutan
				
Mustafa Kemal
Kaynakça:
1.
Nutuk - Mustafa Kemal ATATÜRK
2.
Tek Adam C.2 - Şevket Süreyya AYDEMİR
3.
Anıtkabir Komutanlığının Alagöz Karargâh Müzesi Broşürü
4.
Atatürk ve Liderlik - Harika YAMAK
5.
Samsun Valiliğinin 29 Ekim 1981 tarihli Samsun
ve İlk Adım Dergisi
6.
Bayrak Mücadelemiz ve İstiklal Marşı - Yaşar
ÇAĞBAYIR
7.
İhanet Basını - Aydın KELEŞOĞLU
8.
İsmet İNÖNÜ ve Yakın Tarih Sırları - Kahraman
YUSUFOĞLU
9.
Atatürk’ün Kehanetleri - Ali BEKTAN
10.
Şu Çılgın Türkler - Turgut ÖZAKMAN
11.
Geldikleri Gibi Giderler - Kahraman YUSUFOĞLU
12.

Askeri Deha - Kahraman YUSUFOĞLU
Em. Kur. Kd. Alb.
TESUD Adana Şube Üyesi
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Fetullahçı Terör Örgütü’nde
Mankurtlaşmış Askerler

Ali Fikret ATUN*

Güvercinler kargalarla arkadaşlık yaparsa
tüyleri beyaz kalır, fakat kalpleri kararır.
Alman Atasözü
“ Mankurt, Kırgız yazar Cengiz Aytmatov’un Tür- bir silahlı ayaklanma girişiminde bulunmuşlar, kenkiye Türkçesi’ne, Gün Olur Asra Bedel adıyla çevri- dilerine kardeşlerinden daha yakın olan silah arkadaşlarına, devletin jandarması ile polisine ve yüce
len romanındaki Nayman Ana söylencesinde geçer.
Milâttan Sonra 200’lü yıllarda, Orta Asya’dan ku- Türk ulusunun masum insanlarına acımasızca kurşun
zeye doğru göç eden Juan Juanlar, Kırgızlar’ın hem sıkmışlar; Türkiye Cumhuriyeti’nin (TC) en kutsal
komşusu hem de can düşmanlarıdırlar. Son dere- mekânı olan TC Büyük Millet Meclis (TBMM) binace gaddar ve acımasız olan Juan Juanlar, her fırsatta sını, Ankara’da Emniyet Genel Müdürlüğü ile Polis
Kırgız kabile ve oymaklara saldırır, yakıp yıkarlardı. Özel Kuvvetler binalarını havadan bombalamışlar;
Marmaris’te tatilini geçiren TC Cumhurbaşkanı’na
Ancak Juan Juanlar’ın genç Kırgız savaşçılarını başarısız bir suikast düzenlemişler; yüzlerce insanı
köle yapmak için mankurtlaştırma yöntemi vardı ki şehit etmişler ve binlerce insanı yaralamışlardır. Türk
Cengiz Aytmatov bunu inanılmaz bir akılcılıkla an- tarihine kara bir leke olarak geçen bu ayaklanmayı ve
latır.
o gece yaşanan kanlı vahşeti yapanları ne devlet, ne
Juan Juanlar esirin başını kazır, saç tellerini tek tek millet, ne de tarih unutmayacak ve affetmeyecektir.
kökünden çıkarırlarmış. Bunu yaparken bir kasap da Devletin varlığına ve milletin canına kasteden bu caoracıkta bir hayvanı öldürüp derisini yüzermiş.
niler en kısa zamanda Türk adaleti önünde hesap veSonra taze hayvan derisini, esirin kan içinde olan recekler ve en ağır cezaya çarptırılacaklardır.
kazınmış başına sımsıkı sararmış. Daha sonra tutsakAsker üniforması giymiş beyinlerinden özürlü bu
ların boynuna, başlarını yere sürmesinler diye bir kü- teröristlerin Türkiye’yi bir iç harbe sürükleme amacıtük, ya da tahta kalıp bağlar, yürek parçalayan çığ- na yönelik darbe girişimini devlet, millet, ordu, janlıkları duyulmasın diye uzak, ıssız bir yere götürür- darma, polis el ele vererek bastırmışlar; demokrasiye
ler, elleri ayakları bağlı kızgın güneşin altına bırakır- ve Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet’e sahip çıkmışlarmış.
lardır. Bu silahlı ayaklanmayı önlerken şehit düşenBaşı saran hayvan derisi kuruyup büzüldükçe men- lere Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlıgene gibi olurmuş. Acılar içinde kıvranan her beş ğı; yaralananlara acil şifalar dilerim. Allah her zaman
Kırgız esirinden ancak bir veya iki kişi sağ kalırmış. yüce Türk ulusunu korusun.
Fetullahçı Terör Örgütü mensubu bu çılgın teröSağ kalanlar ise hafızalarını, kimliklerini kaybederlermiş. Juan Juanlar belleğini yitiren tutsağı alır, yi- ristlerin,15 Temmuz 2016 gecesi Ankara, İstanbul ve
Marmaris’i kana bulayan darbe girişimleri devletin
yecek, içecek verirlermiş.
Bir süre sonra gücünü toplayan tutsak, artık bir bütün kurum ve kuruluşlarına zarar vermiş; buralarmankurt haline gelmiştir. Bir mankurt, kim olduğu- da, onarılması uzun zaman alacak hasarlar oluşturnu, hangi soydan, hangi kabileden geldiğini, anasını, muştur. Darbe girişimi ile ölümcül yara alan TSK, büyük ölçüde yıpranmış ve görevlerini güçlükle yerine
babasını, çocukluğunu artık bilmezmiş.
getirecek bir konuma düşürülmüştür. Bu durum muBilinci, benliği olmadığı için efendisine bir köle
vacehesinde TSK’nin daha fazla itibar ve güç kaybetgibi itaat ve hizmet edermiş. En pis, en zor işleri gık
meye tahammülü yoktur. Çünkü TC Devleti’nin egedemeden yapar, efendisinin sözünden hiç çıkmazmış.
menliğinin, toprak bütünlüğünün, ulusun bölünmezEfendisinin emriyle, kendisinden aslına dönmesini liğinin ve ulusal güvenliğinin sağlanmasında kilit rol
isteyen öz annesini öldürecek kadar kimliğinden ve oynayan yurt savunmasının vazgeçilmez tek gücü ve
kişiliğinden uzaklaşır hale gelirmiş” (1).
teminatı olan TSK, Türk milletinin, alternatifi olmaFetullahçı Terör Örgütü içinde belleğini, bilincini, yan bir tek ordusudur ve onun ruhudur. Türkiye’de
kimliğini, kişiliğini kaybederek efendisine köle gibi yaşayan herkesin, her kurum ve kuruluşun ona ihtiitaat eden asker elbisesi giymiş bir grup mankurtlaş- yacı vardır.
mış cani terörist, 15 Temmuz2016 akşamı mensubu
Orta Asya’dan beri 2200 yılı aşkın bir zamandır (2)
oldukları Türk Silahlı Kuvvetleri’nde (TSK) komuta kontrolü ele geçirip devletine ve milletine karşı köklü askeri geleneklere sahip olarak varlığını devam
ettiren TSK, dünyanın en güçlü orduları arasındaki
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yerini korumuştur. Bu büyük ve güçlü ordu, hiç şüphe yok ki, en büyük gücünü sinesinden çıktığı Türk
milletinin ona karşı duyduğu sevgiden ve güvenden
almaktadır. Milleti adına silah taşıyan TSK, milletinin sevgisinden ve güveninden mahrum kalması halinde ciddi güç kaybına uğrar ve görevlerini yerine
getirmede ciddi sorunlarla karşılaşması kaçınılmaz
olur.
Çok genel olarak “ ordu, bir milletin yok olmasının
veya ayakta kalmasının bağlı olduğu bir askeri güç”
olarak tarif edilebilir. Yani, büyük devlet adamı, eşsiz
komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi
“Ordumuz Türk birliğinin, Türk kabiliyetinin, Türk
vatanseverliğinin çelikleşmiş bir ifadesidir.”
Ayni zamanda ordu, yönetimin en güçlü halkalarından biridir. Güçlü bir orduya sahip olmayan bir devletin varlığını güven içinde idamesi mümkün değildir. Napolyon Bonapart’ın deyimi ile “ Ordu olmadan ne sivil hak ve özgürlükler, nede siyasi bağımsızlık var olur.”
Türkiye’nin ulusal güvenliği, siyasi, ekonomi ve
TSK olmak üzere üç ana direk üzerine oturtulmuştur.
Ulusal güvenliğin en güçlü ve en sağlam direği olan
TSK itibarsızlaştırılarak yıpratılıp zayıflatılırsa hem
maneviyatını, hem de inandırıcılığı ile caydırıcılığını
kaybedecektir. Unutulmamalıdır ki, maneviyatını ve
inandırıcılığı ile caydırıcılığını kaybeden ordular savaşamazlar.
TSK’nin, Türkiye ve Türk ulusu için ne denli hayati bir öneme sahip olduğunun bilincinde olarak, gerek iktidar ve gerekse muhalefetteki siyasi partilerle yazılı, görsel, işitsel kitle iletişim vasıtaları, sivil
toplum örgütleri, bütün kurum ve kuruluşlar; kısaca
herkes TSK’ni hedef haline getirmekten, onu yıpratacak, itibarsızlaştıracak, güç kaybetmesine neden olacak söylem, eylem ve hareketlerden özenle kaçınmalıdırlar. Aksini yapanların, Türkiye üzerinde karanlık
emelleri olan, görünmeyen güçlere hizmet etmiş olacakları izahtan varestedir. Bütün bu nedenlerle Türk
milletinin gözbebeği olan TSK’nin fiziki ve moral
gücünü kısa zamanda en üst düzeye çıkarmak ve onu
yüceltmek devletin ve milletin en başta gelen görevidir. Aksi takdirde, yetkili ve sorunlu makamlara “bu
milleti savunmasız kim bıraktı?” sualini sorarlar.
Sonuç:
1. “Millet, bağımsızlığının korunmasını ordudan,
ordunun esas ve ruhunu teşkil eden subaylardan bekler. İşte subayların yüce olan vazifesi budur… Milletin bağımsızlığı ihlal edilirse bunun vebali subaylara
ait olacaktır.” Gazi Mustafa Kemal Atatürk.
2. Hiçbir zaman TSK Cumhuriyet düşmanları ile

dış güçlerin menfur emellerine hizmet edenlerle asla
bir ve beraber olmamıştır. Çünkü TSK Cumhuriyet’in
korunmasını, yurdun savunmasını ve ulusal güvenliğin sağlanmasını şerefi ve namusu olarak bilmiştir.
3. TSK, TC Devleti’nin bekasının, egemenliğinin,
toprak bütünlüğünün ve ulusal güvenliğinin en başta
gelen güvencesi ve yılmaz bekçisidir.
4. Türkiye’nin en büyük ve en güçlü milli kurumu
olan TSK, Türk milletinin ordusudur. Türk ulusunun
ordusuna karşı duyduğu sevgi, saygı ve güven onun
yaşam gücü ve ruhudur. Bu nedenle ona saygı duymak, güvenmek ve sahip çıkmak milletin her ferdinin, devletin her kurum ve kuruluşunun en başta gelen görevidir.
5. Uzun bir süreden beri Türkiye, her geçen gün
biraz daha şiddetlenen ve tehlikeli boyutlara ulaşan,
ilan edilmemiş, görünmez bir harbin içindedir. Balkan harbi gibi utanç verici bir mağlubiyeti yaşamamak için, en kısa zamanda TSK’nin harbe hazırlık
derecesi ile muharebe kabiliyeti ve muhabere etkinliği seviyelerini en üst düzeye çıkarılması zorunlu hale
gelmiştir.
6. TSK, 15Temmuz2016 gecesi Fetullahahçı Terör
Örgütü mensubu üniforma giymiş bir grup vatan haini teröristin başlattığı darbe girişiminin ardından aşağıdaki açıklamada bulunmuştur:
“Mazisi şan ve şerefle dolu, gücünü yüce Türk milletinden alan TSK içerisine sızmış yasa dışı çete
mensubu hain teröristlerin (FTÖ) ülkemize yaşattığı
bu zillet ve rezalete katılan/destekleyenlerin ve kullandıkları araçların oranı yüzde 1. 5 seviyesinde kalmıştır. TSK bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra
da, ülkemize ve milletimize yönelecek her türlü tehdidi bertaraf edecek güce ve kararlılığa sahiptir. Bundan kimsenin zerre kadar şüphesi olmasın. Devlet namusumuzdur düsturu ile yola çıkmış olan vatan evlatları bu yolda gözünü kırpmadan seve seve canlarını feda edecektir.” (3)
7. Ülkede, TSK’nin siyasi yapıya müdahalesine
karşı olanlar; ayni zamanda TSK’nin, devletin bekası ve ulusal güvenliğin teminatı olduğundan da asla
vazgeçmemelidirler.
Dip Notlar:
(1)
Sinan Aygün, Avrupa Tuzağında Mankurtlaşan Türkiye, Nisan 2006, Bilgi Yayınevi, Ankara. S:13
(2)
Kara Kuvvetleri’nin temeli Hun İmparatorluğu döneminde, M.Ö. 209 yılında, Mete Han tarafından atılmıştır.
(3)

Hürriyet, 27 Temmuz2016.

* Em. Tümg.
TESUD Yıldız Şb. Üyesi
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YAKIN TARİHİMİZİN
YAŞAYAN CANLI TANIKLARI GAZİLERİMİZ
TSK Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi

Bize kendinizi tanıtır mısınız?
İsmim Muhammet Altınel. 28
yaşındayım. Evliyim, 8 yaşında bir
oğlum var. Memleketim Balıkesir. 2008 yılında 20 yaşındayken Rize-İydere’de J.Onb. olarak askerlik görevimi
yaptım ve memleketime geri döndüm. 2011 yılında
TSK’ya katılmaya karar verdim. Girdiğim sınavları
geçtim, gereken eğitimi aldım ve 2012 yılından, yaralandığım 2015 yılına kadar Van-Başkale’de P.Uzm.
Çvş olarak görev yaptım.
Kısaca nasıl yaralandığınızdan bahseder misiniz?
4. Hudut Tb. 14.Hudut Bl. Yeşil Bulak Karakolunda manga komutanı olarak görev yapmaktaydım. 04
Eylül 2015 günü acemi askerlere atış yaptırmak için
bölük merkezine gidiyorduk. 3013 rakımlı bir tepede,
aramızdaki mesafeleri koruyarak araziye doğru yol
almaktaydık. Hayal meyal türkü söylediğimi hatırlıyorum. Sonra birden patlama oldu. Bölücü terör örgütü tarafından güzergahımıza yerleştirilen bir EYP
uzaktan kumanda ile patlatılmış. Patlama anını ve
sonrasındaki yaklaşık 4 ayı hiç hatırlamıyorum. Bana
anlatıldığı kadarıyla çelik yelek göğsümü ve sırtımı
korumuş fakat vücudumun sol tarafından ağır yaralanmışım. Aşırı kan kaybı nedeniyle de oksijensiz
kalmışım ve beyin sapımda ödem oluşmuş.
Şimdi sizin hatırlamadığınız o 4 ayda neler olduğunu eşinizden dinleyelim. Siz de bize kendinizi tanıtır mısınız?
Adım
Kezban ALTINEL.
Muhammet ile
2007 yılında evlendik.
Önce
Balıkesir’de yaşadık, Uzm.Çvş.
olduktan sonra da
Van’a taşındık. Olay sabah 7.30 civarında olmuş. Ben
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evdeydim. Diğer personel eşleri Muhammet’in yaralandığını haber almışlar ve bana iletmek için organize olmuşlar. Saat 9.30 gibi evime gelerek bana durumu anlattılar. İhtiyaç olabileceği düşünülerek kapımızın önünde ambulans hazır bulundurulmuş. Duyduğum anda dünya başıma yıkıldı sandım. O duyguyu tanımlamam imkansız.
Eşim olay yerinden ambulans helikopter ile Van
100. Yıl Dursun Odabaşı Tıp Fakültesine kaldırılmış.
Ben de evimden ambulans ile onun yanına götürüldüm. Eşimin bir devre arkadaşı ve eşi bana eşlik ettiler.
Ve sonra hepiniz için iyileşme mücadelesi başladı sanırım…
Evet…Hastaneye ulaştığımda Muhammet’e ilk
müdahale yapılmıştı. İlk ameliyatı da aynı hastanede
gerçekleşti. Oradaki doktorlar hep eşimin hayati tehlikesi olduğunu ve her şeye hazırlıklı olmamız gerektiğini söylediler. Benim için çok zor günlerdi. Eşimin
annesi kalp hastası, onlara durumu anlatmam gerekiyordu ve bu haliyle söyleyemezdim. Elimden geldiği kadar yumuşatmaya çalışarak haber verdim. 8 gün
orada kaldıktan sonra 11 Eylül 2015 tarihinde ambulans uçakla GATA’ya nakledildik. GATA’da 3,5 ay
bilinci kapalı olarak yoğun bakımda kaldı. Bizi duymuyordu ama hem anne-babası hem de ben her gün
onunla konuştuk. Umudumuzu hiç kaybetmedik.
Gözlerini açtığı ilk anı hatırlıyor musunuz?
Hatırlamaz mıyım…Kurban Bayramıydı, özel bir
gelişme yoktu aslında ama Muhammet birden gözlerini açtı. Bizim için
mucize gibiydi. Fakat fiziki olarak çok
zayıflamıştı ve gözleri açık olmasına rağmen bizleri görmüyor, duymuyor, hiçbir şekilde tepki vermiyordu. Doktorlar şokta
olduğunu söylediler. Biz de bunun üzerine onu şoktan çıkarabilmek, küçük de olsa bir tepki alabilmek
için elimizden ne geliyorsa yaptık. Bütün bu süreç

boyunca teyzesinin yanında kalan oğlumu hastaneye getirttik. Herkes gibi eşimin de hayatta en sevdiği
şey evladıdır. Düşündük ki onu görmek kendine gelmesine yardımcı olur. Görev yaptığı karakoldan arkadaşları videolar çekip yolladılar, onları izlettirdik.
Bu durum ne kadar devam etti?
Yaklaşık 2,5 ay. Sonra yavaş yavaş benimle göz teması kurmaya ve hafifçe gülümsemeye başladı. Fakat hala konuşmuyordu. Tedavinin devamı için 01
Aralık 2015 tarihinde GATA’dan ayrıldık ve buraya
TSK Rehabilitasyon Merkezi’ne geldik.
Burada neler yaşadığınızdan bahseder misiniz
biraz?
Tedavimiz Akut Kliniğinde yatarak başladı, şu an
Beyin Hasarı Kliniğinde devam ediyor. Her zaman
söylüyorum burası eşime çok iyi geldi. Tedaviye başladığımızda eşim hem fiziksel, hem zihinsel olarak çökmüş durumdaydı. Doktorlarımızın yönlendirmesiyle her türlü
desteği aldık, ihtiyacımız
olan tüm egzersiz salonlarından faydalandık.
Eşim hiç konuşamazken, bir gün dudaklarını kıpırdattığını ve kelimeler
söylemeye çalıştığını fakat ses çıkaramadığını fark
ettik. Bunun üzerine İsmail SAFAZ hocamız buz tedavisini önerdi. Ve bu tedavi sayesinde eşim ses çıkarabilmeye ardından da konuşabilmeye başladı. Diğer
tedavi ve egzersizler sayesinde oturamazken ayakta
durup adım atma çalışmaları yapma aşamasına geldi.
Bu hastane bizim en büyük şansımız oldu.
Peki Muhammet Bey, siz bütün bunları nerden
itibaren hatırlayabiliyorsunuz?
Akutta yatarken çok sevdiğim halamlar ziyaretime
gelmişlerdi, onu hatırlıyorum. Buz yediğim zamanları hatırlıyorum. Bütün bunları dinlediğimde hatırlamamak çok tuhaf geliyor. Fakat şunu biliyorum
ki yaralandığım ve hastaneye yatırıldığım ilk günle şimdiki durumum arasında dağlar kadar fark var.
Kendimi neredeyse tamamen sağlığıma kavuşmuş
gibi hissediyorum.
Son olarak neler söylemek istersiniz?
K.A. :Biz eşimle beraber yeniden doğduk. Oğlumuzun varlığıyla da hep güçlendik. Bütün bu süreçte

Gnkur.Bşk.lığı, GATA, TSK.Reh.Mrk. personeli ve
eşimin mesai arkadaşları bizi hiç yalnız bırakmadılar.
Her zaman ilgi ve destek gördük. Kendimizi asla çaresiz hissetmedik. En büyük mutluluğumuz TSK ailesinin bir parçası olmak. Bundan sonra da her şeyin
yoluna gireceğine ve daha güzel olacağına inanıyoruz.
M.A. :Kendime gelmeye başladığım ilk günlerde
hep neden burada olduğumu sorguladım. Ve anlamaya başladığımda da hiç isyan etmedim. Bu iş sevmeden yapılmaz, ben Türk Silahlı Kuvvetlerine hep vatan sevgisiyle hizmet ettim. Görevde olduğum her an
daha aktif olmak için gönüllü oldum. Ağır yaralanmama rağmen gördüğüm tedaviler, eşimin, yakınlarımın ve TSK ailesinin manevi desteği sayesinde kısa
zamanda toparlandım. Bundan sonra da üzerime düşen ne olursa yapmaya hazırım.
		
		

Şeyma UVALI
Psikolog
TSK Reh. ve Bkm.Mrk.Bşk.lığı

-----------------------------------------Aynur Hanım öncelikle bizimle duygu ve düşüncelerinizi paylaştığınız için teşekkür ederiz. Bize
biraz kendinizi tanıtır mısınız?
Ben de teşekkür ederim. Ben İstiklal Savaşı Gazisi Ali Rıfkı MERTDOĞAN’ın kızı Aynur
MERTDOĞAN’ım. 1939 yılında Tunceli Hozat’ta
doğdum. Babam, Atatürk ile omuz omuza savaşlara girmiş ve İstiklal Madalyası almıştır. Ailemin 5 erkek evladından sonra dünyaya gelen tek kız
çocuğuyum. Babam beni 50 yaşında kucağına aldığı için güzel bir çocukluk geçirdim. İlgilerini, şefkatlerini, sevgilerini üzerimden eksik etmediler. Hala
özlem duyarım o yıllara.
Çok varlıklı bir aile değildik ancak babamın tek
maaşıyla kimseye muhtaç kalmadan bu günlere kadar geldik. Babama sorarlarmış “oturduğun ev kendinin mi” diye. Hala aklıma gelince duygulanırım.
“Evi ne yapayım benim beş apartmanım bir de köşküm var” dermiş. İlkokulu Malatya’nın Darende ilçesinde bitirdim. Ortaokul ve liseyi Ankara’da bitir-
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dim. Ardından 1958 yılında SSK Genel Müdürlüğünde çalışma yaşamıma başladım.
O yıllarda aynı zamanda dil gelişimime önem verdim. 5 yıl Amerikan Kültür’de İngilizce ve 6 yıl
Fransız Kültür’de Fransızca eğitimleri aldım. 20 sene
çalıştıktan sonra emekli oldum. Eşim ise özel şirketlerde çeşitli görevlerde bulundu. Ben de aileden gelen bir gelenekle CHP’de birçok görevde bulundum.
Parti Merkezine gittiğim sıralarda İsmet İnönü ile tanıştım. O sıcacık gülüşü hala gözlerimin önüne gelir.
1969 yılında babamı 1978 yılında ise annemi kaybettim. Dört abimi ise grip kadar yaygın olan hastalıktan, kanserden kaybettim. Eşim ise dört yıl önce vefat etti.
Emekli olduktan sonra neler yaptınız?
Emeklilik yıllarımı dolu dolu geçirdim. Maddi ve manevi imkânlarımın elverdiği kadarıyla yapmak istediğim her
şeyi yaptım. Resim çizdim bir dönem. Şiirler ve bir
de roman yazdım.
Romanımı 15 yaşında
yazmaya
başladım ancak
maddi yetersizlikten dolayı basımını gerçekleştiremedim. Romanı,
bir film veya dizi
senaryosu ya da gazete, mecmua köşelerinde görmeyi çok isterdim. Aynı zamanda stilistliğini kendim
yaptığım kıyafetler tasarladım. Bunların dikimlerini
yaptım. Dolu dolu bir hayat geçirdim. Arkama dönüp baktığımda ise keşke dediğim hiçbir şey olmadı.
Kimse ailemin bana gösterdiği ilgiyi, sevgiyi gösteremediği için o yıllarımı hala ararım.
Babanızın Atatürk ile omuz omuza savaştığını
söylediniz. Peki, size anılarından bahsettiği oldu
mu?
Babam ağabeylerime anılarını anlatırdı. Ancak ben
küçük olduğum için benim ilgimi çekmezdi, dinlemezdim. Zaten babam 50 yaşındayken ben dünyaya
geldiğim için çok fazla vakit geçiremedik.

Merkezi’ni
SSK’da
beraber
çalıştığımız ve burada kalan Ayten
MUTLUER’den
duydum. Kendisiyle görüşmek için
aradığımda burada kaldığını ve çok
memnun olduğunu anlattı. İmkânları hakkında beni
bilgilendirdi. Eşimin vefat etmesiyle yalnız kalınca
burası benim de aklıma yattı ve 2015 yılında buraya
müracaatımı yaptım. Bulunmayacak imkânlarla dolu
çok güzel bir yer. Son derece iyi fiziki şartlara ve ilgili, sıcak, şefkatli personele sahip. Benim en iyi arkadaşlarım da burada görev yapmakta olan personellerdir. Buraya olan uyumum onlar sayesinde hızlandı. Güzel vakit geçirmemi sağladılar.
Kurtuluş Savaşı yıllarında Ali Rıfkı Mertdoğan
Bize vakit ayırdığınız ve keyifli sohbetiniz için teşekkür ederiz Aynur Hanım.
Ben de teşekkür ederim. Sizinle yazmış olduğum
ve bir gazetede yayınlanan şiirimi paylaşmak isterim.
Aynur MERTDOĞAN’ın kaleminden çıkan şiir:
Arıyorum
Tutunacak bir dal,
Sığınacak bir liman arıyorum
Arıyorum Seni,
Seninle geçen günlerimi.
Altında oturduğumuz
Ağaçların gölgesini,
Suyunu içtiğimiz
Kır çeşmesini arıyorum.
Birlikte seyre daldığımız
Mehtabın sihrini
Ve oturduğumuz çardakları,
Bir daha hiç ayrılamayacakmışçasına
Ellerimle kenetlenen ellerini,
Ve gözlerime sevgiyle bakan
Sımsıcak gözlerini arıyorum
Üşüyen ellerimi ısıtan,
Şefkatle bağrına basan
Seni arıyorum.
Seni,
Ve seninle geçen
Günlerimi arıyorum.

Buraya geliş süreciniz ve Özel Bakım Merkezimiz ile ilgili duygularınızı bizimle paylaşır mısınız?

		

Enes Buğra BENLİ

		

Sağ. Atğm.

Eşimin vefatından sonra TSK Özel Bakım

		

TSK Ankara Özel Bakım Merkezi

38

Birlik, Sayı : 213 • Temmuz-Ağustos-Eylül 2016

Birlik, Sayı : 213 • Temmuz-Ağustos-Eylül 2016

39

Harp Okulunu Kapatabilirsiniz
Harbiye’yi Kapatamazsınız
Dr. Cihangir DUMANLI*

“Bir ordunun kudreti zabitan ve kumanda heyetinin değeri ile ölçülür”
					
Mustafa Kemal Atatürk
AKP yönetimİ 15 Temmuz Amerikancı-FETÖ’cü
darbe girişimini bahane ederek önceden planladığı
anlaşılan TSK’ni etkisiz hale getirmeye, devleti ordusuzlaştırmaya yönelik tedbirleri süratle almış ve
almaktadır.
Bu tedbirlerden en önemlisi ordunun profesyonel
kadrolarının yetiştirildiği harp okullarının ve diğer
askeri okulların kapatılmasıdır.
Bu kararı verenlerin harp okulu ile harbiye arasındaki farkı bilmedikleri anlaşılmaktadır.
Harp okulu, binalar, dershaneler, laboratuarlar, eğitim aklanları, atış alanları, spor tesisleri… gibi fiziki
yapıdır harbiye ise orduya ruh veren manevi yapıdır.
27 Ağustos 1922’de başkomutan Mustafa kemal’e
söz verdiği halde yarım saat içinde Çiğil Tepe’yi alamayan 57. Tümen komutanı Yarbay Reşat’ı intihar
ettiren harbiye ruhudur.
4 gecedir uykusuz ve hasta olduğu halde10 ağustos 1915’de 7. Tümenin en önüne geçerek kamçı işaretiyle birliğini süngü hucümuna kaldıran ve bu hucumda yaralanan Anafartalar Grup Komutanı Albay
Mustafa Kemal’e bu gücü ve cesareti veren harbiye ruhudur.
Sakarya meydan muharebesinde erbaş ve erlere
örnek olmak için hücum taburları kurarak verdikleri büyük zayiata rağmen düşmana saldıran subaylara
bu gücü veren harbiye ruhudur.
25 Nisan 1915’te inisiyatifini kullanarak ANZAC
birliklerini kıyıya püskürten 19. Tümen Komutanı
Yarbay Mustafa Kemal’e “ben size ölmeyi emrediyorum” diye emir verdiren şey de harbiye ruhudur.
Kendisine yapılan haksız muameleyi gururuna yediremeyip intihar eden Yarbay Ali Tatar’a bunu yaptıran harbiye ruhudur.
Ölümcül hastalığına rağmen doğru bildiği yolda
mücadeleye devam azmini hiç azaltmayan rahmetli
sınıf arkadaşım Muzaffer Tekin’e bu gücü veren harbiye ruhudur.
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Kuva-yı milliye’yi örgütleyen, yöneten ve henüz
düzenli ordu yokken düşmana direnen genç subaylara bunu yaptıran harbiye ruhudur.
19 aralık 1918’de Hatay’ın Dörtyol ilçesi Karaköse
köyünde Fransız işgalcilere Kurtuluş Savaşı’nın ilk
kurşununu attıran teğmen Kara Hasan’a bu cesareti
veren harbiye ruhudur.
17 Mart 1919’da samsun’da takımı ile dağa çıkan
ve İngilizleri telaşa düşüren 17. Tümen makineli tüfek takım komutanı Teğmen Hamdi’ye bu gücü veren
harbiye ruhudur.
Oğlu bir cinayete karıştığı için 30 Temmuz 1946’da
“bulunduğum makam bu lekeyi kaldırmaz” diyerek
istifa eden 3. Genelkurmay başkanı orgeneral Kazım
Orbay’ı istifa ettiren harbiye ruhudur.
Benzer şekilde, “silah arkadaşlarımın haklarını koruyamadım” diyerek 29 Temmuz 2011’de kuvvet komutanları ile birlikte istifa eden 27. Genelkurmay
başkanı Orgeneral Işık Koşaner ve kuvvet komutanlarını istifa ettiren, harbiye ruhudur.
Harp okulundan mezun olamayacağı için gözyaşı
döken gençleri ağlatan da harbiye ruhudur.
Bu konuda sayfalar dolusu örnekler verilebilir. Bu
ruhu subaylara kazandıran harp okulları ve askeri liselerdir.
Onun için harp okulunun kapısına kilit vurabilirsiniz Fakat harbiye ruhuna kilit vurulamaz.
Hap okulunun havasını solumamış olanlar bu ruhu
anlayamazlar.
Kara Harp okulu’nun giriş kapısında (iç nizamiye) bu okuldan mezun olup da şehit olmuş subayların
isimlerinin yazıldığı kitabeler bulunmaktadır. Harbiyeli her sabah okula girerken bu isimleri selamlayarak girer. Bunun anlamı “ben de subay çıktıktan sonra bu büyüklerim gibi vazife uğruna şehit olmayı kabul ederek okula giriyorum” demektir. Harbiyeli bu
ruhla yetişir. Bunu başka bir okulda veremezsiniz.
Harbiyeli Mustafa kemal Atatürk’ün okulunda oku-

manın gururunu duyarak yetişir. Mustafa kemal Atatürk, yazının başındaki sözlerini yıllardır savaş meydanlarında bizzat kazandığı deneyimlere dayanarak
söylemiştir. Komutan ve subaylar iyi yetişmezse ordunun savaş yeteneği azalır.
Harbiye ruhu yüzyıllardır nesilden nesile (devreden
devreye) aktarılan, silahlı kuvvetleri genetik özelliğidir. Bu genetikle oynanırsa GDO (Genetiği Değiştirilmiş Ordu) üretmiş olursunuz. GDO (Genetiği Değiştirilmiş Organizma) insan sağlığına zararlı olduğu gibi, genetiği değiştirilmiş ordu da ülkenin bütünlük ve bağımsızlığı için zararlıdır. Buna yeltenenler
düşmanla işbirliği yapan, zamanımızın Vahideddinleri, Damat Feritleri, Sait Mollaları, Dürrizade Abdullahları, Ahmet Aznavurları, Ali Kemalleri,Nemrut
Mustafalarıdır. Bu hainlerin sonunun ne olduğunu tarih okuyanlar bilirler.
15 Temmuz’da yıllardır TSK’ya yerleştirlen hainlerin yaptığını bahane ederek harp okullarını ve diğer
askeri okulları kapatmak ileride giderilmesi çok zor
ve zaman alıcı olan büyük zararlara yol açar:
1. Büyük bir gayret ve özveri ile üniversite giriş sınavında harp okulunu kazanacak bir başarı elde eden,
dört yıl bu okuldaki zorlu eğitim ve öğrenimini başarıyla tamamlayan, bir ay sonra yıldız takmanın heyecanı ve gururunu (aileleri ile birlikte) yaşayan gençlerimizin bu hayallerini yıkmak büyük bir haksızlık
ve ceza hukukunun “cezanın şahsiliği “ ilkesine aykırıdır. Bu gençlerimizin ailelerinin önemli bir kısmı
küçük burjuva veya emekçi sınıfından gelmektedir.
Kapatma kararı bu aileleri de büyük üzüntülere sokmuştur. Hukuk devletinin yapması gereken, içine hainler sızmış olan kurumları tamamen kapatmak değil, suç işleyenleri yargı önüne çıkartmaktır. Okulların kapatılmasından esas maksadının silahlı kuvvetleri zayıflatmak olduğu anlaşılmaktadır.
2. Bu gençlerin subay olarak kıtalara katılmamaları takım komutanı, pilot, deniz sınıfı subay gibi genç
kadroların boş kalmasına neden olacaktır. Bu gençlerin örneğin 9 yıl sonra yüzbaşı olacakları sene yüzbaşı kadrolarında zafiyet oluşacak ve bu zafiyet zaman içinde her rütbede kendini gösterecektir. Mağdur olan gençlerin sayısı dikkate alındığında bu durum TSK’nin harbe hazırlığını önemi derecede azaltacaktır. Buna bir de harp akademilerinin kapatılması
gibi büyük bir hatayı eklerseniz bu zafiyetin daha da

büyük olacağı açıktır.
3. Bu gençlerin subay olabilmeleri için devlet öğrenci başına……….TL harcamıştır. Gençlerin bu
haklarının elllerinden alınması ile, manevi zararların yanında devlete maddi zarar da verilmiş olunmaktadır.
Harp okullarının kapatılmasından doğacak boşluğun üniversite mezunları ve yedek subaylarla kapatmak çözüm değildir. Bu yaklaşım askerlik bilim ve
sanatını küçük görmektir. askerlik genç yaşlardan itibaren öğretilmesi gereken çok yönlü bir bilim ve sanattır.harp okulları yalnız bu bilim ve sanatı öğretmez, mesleğin gereği olan harbiye ruhunu da verir.
Harp okullarımız Türkiye standartlarının çok üzerinde eğitim vermektedir. Keşke kapatma kararı verenler bir Harbiyelinin nasıl yetiştirildiğini görüp anlamış olsalardı.
Sonuç:
1. Harp okullarının ve diğer askeri okulların kapatılması “yeni askeri darbeleri önlemek” maksadını çok aşmış, TSK’ya büyük ve kalıcı zarar verecek
niteliktedir. Kapatma kararını veren siyasiler bu kararın ulusal güvenliğe verdiği zararların tarihi vebaline ortak olmak istemiyorlarsa uzmanlara danışarak
kararlarını yeniden gözden geçirmeli ve geri almalıdırlar.
2. Bu konuda en büyük görev kendisi de bir harbiyeli olan ve Kara Harp Okulu komutanlığı yapmış
olan Genelkurmay Başkanı’na düşmektedir.
3. Okullarını kapatılması ile hak ihlaline uğrayan gençler topluca hareket ederek Anayasa
Mahkemesi’nde haklarını aramalıdırlar.
4. Muhalefet partileri, STK’lar, üniversiteler, basın ve vatanını seven her vatandaş askeri okulların
kapatılması başta olmak üzere TSK’yı zayıflatmaya
yönelik tüm tedbirlerin geri aldırılması için siyasi iktidara örgütlü, kitlesel ve demokratik baskı yöntemlerini etkin olarak kullanmalıdırlar.

* Em. Tuğg.
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ESKİ TÜRKLERDE BAYRAM VE FESTİVALLER
Necip BELEN*

“Dİ-

içinde kutsal saydıkları“GÖK TANRIYA” at kurban

VAR” da, Türklerin kutladıkları bayram ve festi-

edilir, at yarışları tertiplenirdi. (Eberhard 1942-76).

valleri şöyle anlatır: Bu bayramlar,eski Türklerin

Gök Türklerde Bayram: “ECDAT MAĞA-

Kaşgarlı Mahmut, xı. yy.da yazdığı

“Eğlenme,Gülme,Sevinme”

amaçlı uyguladıkları

eğlencelerdir. Dini olmaktan ziyade Milli anlamlıdırlar. Ama, bazen Tanrılar ve Kahramanlar için kurban
kesme törenleri de düzenlenirdi.
Bayramlar, çiçeklerle süslenmiş, çıra ateşi ile aydınlatılmış ve etrafı da

ağaç dallarıyla çevrilmiş

alanlarda, “İlk bahar ve Sonbahar ilk aylarında yapılırdı. Bayramların , gece ve gündüz tertiplendiği bu
alanlara “GÖNÜL AÇAN” ismi verilmiş. Kız isteme töreninde usul; İstenilen Kız, kahramanlık gösteren erkeği değil, vuruşarak galip gelen erkeği seçermiş. Değiş, şöyle başlar:
- Çek Peyen , sana varamam
- Vuruşalım dermiş
- Sen beni yenersen sana ancak öyle varırım

RASI” denilen yerde toplanılır,Atalarına
ban adanır,İlkbaharda “ GÖK TANRI” ve
saydıkları “YER ve SU”

kurkutsal

Tanrıları için kurban

kesilir,topluca eğlenceye geçilerek kızların

“TE-

PÜK” ayak topu yani günümüz futboluna benzer
oyunlar oynanır, şarkılar söylenirdi. (Eberhard 194287).
Uygur Türklerinde Bayram: Beş grup birleşip yaptıkları toplantılarda Gök Tanrıya kurban
adarlar,eğlenip şarkılar söylenirdi. Mart ayı başlarında Uygur kağana yapılan ziyaretlerde

serinle-

mek amacıyla birbirleri üzerine su atarak “SOĞUK
YEMEK” festivali düzenlenirdi. (İzgi-1989- vd.).
Türklerin yerleştikleri yer, Çin Cumhuriyeti Sincan
Özerk Bölgesi sınırları içinde Taklima çölü bulunan
ve “Tien Shan - Kulun” dağlarının çevrelediği Jeo-

- Yalnız, ben seni yenersem öldür rüm dermiş...

morfolojik görünümünde olan ve suyu çekilmiş kuru

Bize de sonu iyi olsun demek düşer. Gagavuz Türk-

bir gölün kapsadığı

leri de bu evlenme törenlerini şöyle süslerler:
- Uçkum gittim dala kondum.
- Lazere lazere dal
- Dal bana emiş verdi
- Ben emişi er’e ektim
- Er de bana çimen verdi

“TARIM HAVZASI” bölgesi-

dir. Burada yazlar kavurucu sıcaklar yüzünden yer
altında barınaklar yapılır, eğlenceler tertiplenir. Bu
eğlencelerde söylenen şiirler:
Eğlen güzel, yaz gelsin de gidelim
- Bizim iller kıraçlıdır aşılmaz
- Yollar çamur, kurusun da gidelim.
Kavurucu sıcaklar yüzünden yaz aylarında yayla-

- Ben çimeni koyuna verdim

ya çıkmak “Yazlaklar” çok önem kazanır. Türkmen

- Koyun bana kuzu verdi...

yazlakçıları da uzun yayla yolu ve yük stresini gider-

Hunlarda Bayram: “LUNG ÇİNG” denilen meydanda toplanan halk, törelerini uygular, Dini adetleri
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mek için de şöyle ağıt yakar:
Yolum uzun yüküm ağır

- Biri der, sevdan yükünden de ağır.
- Vazgeçme şimdi,ilerle ağır ağır.
- Türkmen kalesine bayrağım gelmiş.

diklerine ve soğuğu uzaklaştırdıklarına inanırlar.(Baharlı 1995-210). Yaz başlangıcında bayram şölenleri düzenlemenin bir sebebi de; Hayvancılıkla geçinen
Türkler, uzun geçen kış aylarından kurtulmanın onu-

Tarım Havzasında, kışlar soğuk ve uzun geçer.Kış

runa bu şölenlerini yaparlar. Kırgızlar yazın ilk ayı-

süresi Türkler için ekonomik zorluklar doğurur.Bay-

na “No-şi-ai” yani “ Baş Ay “derler. Türklerin ,Orta

ram ve festivallerin ilkbahar aylarında yapılmasında

Asya’da devlet kurma ve ekonomik giderlerinin kar-

Ergene kon Destanında geçen olaylarında etkisi var-

şılanmasında “At ve demir” önemli iki unsurdurlar.

dır. Ergenekon’dan çıkış:

Ayrıca at ve demir, bayram şenliklerinde savaş ve

- Bahar gelmiş yüreğime,bahar gelmiş toprağıma

yarışma içerikli milli bir ortam yaratmada da önem

- Ağacıma yaprağıma,bahar gelmiş tüm doğama.

kazanırlar. Türk bayramlarında kullanılan giyim ku-

- Çiçeğime böceğime, bahar gelmiş otağıma.

şam giysilerinde, kilim, çadır gibi eşyaların renklendirilmesinde “kırmız, mavi, yeşil renkler önem ka-

- Gönüllerde güller açmış, bahar gelmiş ocağıma.

zanır. Kurulan Türk Devletlerinin bayrakları bile bu

Günümüze kadar gelmiş, hala kutlanan “NEV-

renklerden oluşurdu. Türk Devletleri, yıkılmaları ha-

RUZ” bayramı; Türklerin, Ergenekon’dan çıkışını,

linde bile töre ve adetlerini yitirmeyen asil bir mil-

yeni yılın başlangıcını belirleyen ve Türklerin yeni-

lettir. Bakınız “Kemal Kaplan” ozanımız nasıl ses-

den doğuşunun, dirilişinin, yeni gün ve hayat anlamı-

leniyor:

nın bir simgesidir. Şöyle dillendirilir:

-Güzel Anadolum, destanın bitmez.

- Nevroz nevroz bahara

-Seni ,deyişlerin dilinde sevdim.

- Güller güller nahara

-Seni ,anlamaya kalemler yetmez

- Bahçamızda gül olsun

-Seni, ozanların telinde sevdim.

- Gül olsun bülbül olsun
Türklerin, mevsimlik ve günümüzde de kutlanan
“HIDIRALLEZ” Bayramı “HIZIR GÜNÜ” olarak
adlandırılır. Hızır ile İlyas Peygamberin yeryüzünde

Kaynakça:
-Google, Türklerde bayram şenlikleri

buluştukları günün simgesidir. Devlet töreni şeklin-

-Anadolu Türkmenleri (A.Tuğçe Şerbetçi)

de yapılan bayramlar, demirden öç alma amacını gü-

-Prof.Salim Koca

der . İlk Bahar ve Sonbahar ilk aylarında bir parça
demir, ateşte kızdırılıp örz üzerinde dövülür. Bu işlem bir adet haline gelmiştir. (Liu Mautsai- 1958.1.540). Oğuz Türklerinde de: Savaştan dönüşten sonra

* Em. Alb.
TESUD Çankaya Şb. Üyesi

Mart ayı sonu “ÖZGÜR BAĞIMSIZ GÜN” denilen bayram şölenlerinde kızdırılmış demir parçası
örz üzerinde dövülür. Amaç, Toprağı ve suyu etkileBirlik, Sayı : 213 • Temmuz-Ağustos-Eylül 2016
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OKUNMAYAN NİYET
Ahmet GÖKSAN

“15 Temmuz darbesinin Kıbrıs Rum’una ne kadar pahalıya mal olduğunu kendileri daha iyi biliyor. Üç beş gün içinde öldürülen Rumların sayısı henüz açıklanmamışsa da binden fazla olduğuna inanılıyor. İngilizlerin büyük fedakarlığı ile canını kurtarabilen Makarios, eğer bu gün tekrar
Ada’ya dönebilmişse bunu da Türk askerine borçludur. Yoksa ebediyete kadar yabancı ülkelerde
sürünecek, vatansız bir kimsenin acısı içinde göç edip gidecekti.” 1975
										

Dr. Fazıl KÜÇÜK

Birleşik Amerika Devletlerinde yapılacak olan

nin bir diğer yolu da kuyruğu dik tutmaktır. Bu duru-

Başkanlık seçimi dünyanın geleceğini etkileyecektir.

munda olan AB Bosna Hersek’in Şubat ayında yaptı-

Kara Avrupa’sının en fazla etkilenebilecek bölgeler

ğı üyelik başvurusuna olumlu yanıt veriyor. Başlatı-

arasında olduğunu da belirtmek durumundayız. Tari-

lan tam üyelik sürecinin bir yıl içinde tamamlanabil-

hi sicilleri iç ve dış savaşlar nedeniyle bozuk olan gü-

mesi için düğmeye basıldığı belirtiliyor.

nümüzün birlik ülkeleri bu nedenle arayış içindeler.
İngiltere’nin birliğin temelini dinamitlemesi sonrasında Avrupa Ordusu kurulması bu nedenlerden yalnızca bir tanesidir. Yapılan bu tartışmaları dağılma
sürecini uzatmaya yönelik bir davranış olarak görüyoruz. Daha önceleri deneme aşamasına kadar getirilen konunun yeniden alevlendirilmesi İngiltere’nin
tutumu ile örtüşmektedir.
İngiltere, birlikten ayrıldıktan sonra kurulacak
olan olası bir Avrupa Ordusunun birliğin devamını
sağlayabileceği öngörüsü var. Düşünülen ordunun
NATO’nun var olduğu ortamda ne gibi işlevler yüklenebileceği ayrı bir tartışma konusudur. NATO’nun
yanında Avrupa Ordusu… Tadından yenmeyecek bir
proje olacak. Hangi ülkelerin ne kadar askerle katılacağı ve komuta kademesinin nasıl şekilleneceği de
ayrı bir tartışma konusudur.

Tıpkı bugüne değin adada yürütülen müzakerelerden düşledikleri sonucu alamayanlar sonuç fos çıksa da soluğu dış merkezlerde aldıkları biliniyor. Son
gerçekleştirilen NewYork seferinin de fos çıktığını söylemek durumundayız. Derin görüş ayrılıkları
devam ederken adada uzlaşamayanların dışarıda uzlaşmalarını beklemek Godo’yu beklemekle koşut bir
yaklaşımdır.
21 Mart 1966 günlü Rum gazetelerinde Glafkos
Klerides’in günümüze de ışık tutan bir açıklaması
yayınlanıyordu. Klerides, Kıbrıs davasında kesin zafere ulaşmak için en önemli koşulun Kıbrıs ile Yunanistan arasında amaç birliği Kıbrıs halkının (ki Rumlar kastediyor) birlik ve beraberliği, Kıbrıs’ın savunmasının etkili olarak yaşama geçirilmesi ve ekonomisinin güçlü olması gerektiğini belirtiyordu. Aynı
Klerides, açıklamasının devamında “Kıbrıs toprakla-

Bölgede özellikle Yugoslavya’nın dağılma süre-

rı alınıp satılabilen ticaret eşyası değildir. Türkiye’ye

cinde yaşanan kırımlar karşısında birlik ülkelerinin

toprak vermek sureti ile Kıbrıs meselesinin halline

olayları izlemekle yetindikleri belleklerdeki tazeliği-

muhalefet ediyoruz ve daima edeceğiz. Kıbrıs me-

ni koruyor. Kendileri yardıma muhtaç olanların baş-

selesinin Türkiye ve Yunanistan arasında bir denge

kalarına iyilik ve yardım etmelerinin beklenilmeme-

unsuru olmasına izin vermeyeceğiz. Kıbrıs mesele-

sini de kanıtlamış oldular. Dağılma sürecini önleme-

sinin taksim veya ayrılma esasına dayanan her han-
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gi bir hal çaresini kabul etmeyeceğiz. Kıbrıs devletini ortadan kaldıracak bir çözümü istemiyoruz” diyordu. Günümüzde verilmiş olan bu mesajın geçerliliğini koruduğunun da bilinmesini istiyoruz.

rek utanma sınırlarını da zorluyordu.
Uzun süredir yürütülen müzakerelerden bir sonuç alınamayacağı artık gün gibi ortalıklara çıkmıştır. 2016 yılı sonu itibarı ile çözümün olabileceği-

O günlerden günümüze gelene dek iyice kemikle-

ni söylemek doğanın eşyasına aykırıdır. Gelinen bu

şen tarafların tutumunun nasıl yumuşatılacağını bi-

noktada Kıbrıs Türklerine dayatılmak istenen çözü-

len varsa beri gelebilir. Klerides, Annan’ın Belge-

mün Bask bölgesinde Katalanlara veya dünyanın di-

sinin oylandığı dönemde uluslararası alanda zemin

ğer bölgelerindeki azınlıklara dayatılan hakların mı

kaybettiklerini ve Türkiye’nin artık istilacı olarak ka-

olduğunun artık açıklanmasının da zamanı gelmiştir.

bul edilemeyeceğini” de Alithia gazetesinde yer alan

Kıbrıs Türklerinin kendi devletlerinden ve egemen-

açıklamasın da belirtiyordu. Buna koşut Denktaş’ın
uzlaşmaz kişi olduğu yalanı ile dünyayı kandırdığını da aynaya bakmadan söyleyebiliyordu. Aynı Klerides, “AB’ne girmemizi Denktaş’a borçluyuz” diye-

liklerinden vazgeçmek gibi bir niyetlerinin olmadığının muhataplarına söylenmesi gerekiyor mu ne…
SEVGİ ile kalınız…
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ARAMIZDAN AYRILANLAR
Kederli ailelerine ve arkadaşlarına başsağlığı diler,
hizmetlerini saygı ile anarız.
TESUD Genel Merkezi

Tel: (0232) 483 99 42

Berrin İÇÖZ
Em.Alb.İsmail Hakkı İÇÖZ Eşi
Beşiktaş Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 13/04/2016
Adres: Koşuyolu Kalfa Çeşme Sok.
Validebağ Sit. 6. Blok D:4
Üsküdar-İSTANBUL
Tel: (0505) 341 24 30

Mehmet Mürşit Yılmaz
Em. J. Alb. (1979-64)
Kadıköy Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 24/06/2016
Adres: Bostancı Mah. Levent Sok.
Samibey Apt. No:4/5

Işın AYMAN
Em.Hv. Mu. Alb.(1957-159)
Kadıköy Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 04/07/2016
Adres: Caferağa Mah. Hacı İzzet Sok.
Ayalp Apt. No:6/7

Kadıköy-ANKARA

Kadıköy-İSTANBUL

Tel: (0544) 822 99 99

Tel: (0216) 346 50 33

Faruk ŞENERLER

Hüseyin KARTAL

Em. Tnk. Kur. Alb. (1949-6)

Em.J. Kd. Bnb. (1953-40)

Adana Şb. Üyesi

Konak Şb. Üyesi

Erkan AKYENER
Em. İs. Alb. (1955-4)
Konak Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 28/12/2015
Adres: Orkide Sok. No:26/1
Balçova-İZMİR

Vefat Tarihi: 21/07/2016

Vefat Tarihi: 21/07/2016

Adres: Alibeyli Mah. Doğaloğlu Cad.
Anıl Apt. No:2/1 OSMANİYE

Adres: İnönü Cad. No:611 Uğur Apt.
No:3/5 İZMİR

Tel: (0532) 213 77 70

Tel: (0535) 368 30 92

Abdülhalik BÜYÜKSOY
Em.Tnk. Alb. (1947-14)
Kadıköy Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 27/07/2016
Adres: Kozyatağı Mah. Hüseyin
Ayanoğlu Sok. Oyak B Grubu No:11/4
Kadıköy-İSTANBUL

Rıdvan KAVALA

Tel: (0216) 361 75 99

Em. Kr. Plt. Kur. Alb. (1962-48)
Yıldız Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 30/07/2016
Adres: Turan Güneş Bulvarı Şahinler
Apt. No:43/11 Çankaya-ANKARA
Tel : (0312) 440 64 08

Yılmaz ÖZAYDIN

Mustafa KARAKÖSE

Em. Ord. Alb. (1961-20)

Em. Ord. Bnb. (1944-35)

Yıldız Şb. Üyesi

Şişli Şb. Üyesi

Vefat Tarihi: 03/08/2016

Vefat Tarihi: 07/08/2016

Adres:Yıldızevler Mah. Kişinev Cad.
No:18/26 Çankaya-ANKARA

Adres:Emekli Subay Evleri Blok 41

Tel: (0535) 712 19 61

Tel: (0537) 247 31 36

46

Birlik, Sayı : 213 • Temmuz-Ağustos-Eylül 2016

D:6 Esentepe-İSTANBUL

Cevat GÜÇLÜ

Kadıköy Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:16/08/2016
Adres: Bostancı Mah. Bağdat Cad.
No:509/3 Kadıköy-İSTANBUL

Muharrem Orhan BAYRAK
Em. Müh. Alb. (1951-9)
Rasimpaşa Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:27/08/2016
Adres:Çakmak Sit. L Blok D:16
Acıbadem-İSTANBUL
Tel: (0532) 236 67 26
F. Nezahat ERGENÇ
Em. Yb. İsmail ERGENÇ Eşi
Şişli Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:30/08/2016
Adres: Altıntepe Cihadiye Cad. Cihan
Apt. No:11/7 Küçükyalı
Maltepe-İSTANBUL
Tel: (0533) 306 27 69

K

Subay Eşi

O

Emine Semiha İYİGÜN

Y

Adres: Bahçelievler Mah. Turgut
Reis Cad. Elmalı Apt. No:4/11
ANTALYA

M

Vefat Tarihi: 11/08/2016

Sİ

Antalya Şb. Üyesi

RE

Em. Tbp. Alb.

İhsan ARPAÇ
Em.Lvz. Yb. (1940-35)
Adana Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:15/08/2016
Adres:Çınarlı Mah. Ziyapaşa Bulvarı
No:64 Yağcıoğlu Apt. No:5/14
Seyhan-ADANA
Tel: (0533) 577 79 43
Görgün TÜRKER
Em. Ord. Alb. (1961-26)
Yıldız Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:22/08/2016
Adres: Turan Güneş Bulvarı 7.
Cadde No:14/4 Oranyolu
Çankaya-ANKARA
Tel: (0312) 491 40 19

Turgut İlhami ÖZGÜVEN
Onursal (Fahir) Üye
Adana Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:29/08/2016
Adres: Güzelyalı Mah. Adnan Kahveci
Bulvarı 5. Sok. Hilmibey Apt. Kat:4
D:8 Çukurova-ADANA
Tel: (0532) 245 66 72
Cihan BERK
Em. P. Alb. (1947-97)
Şişli Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:31/08/2016
Adres: İzzet Kabadayı Sok. Şelale
A-2 D:6 Aydınlı Tuzla-İSTANBUL
Tel: (0533) 221 39 56

Osman Nuri VANLI

Necdet DARICIOĞLU

Em. Per. Yb. (1944-25)

Em.Hak. Alb. (1949-3)

Kadıköy Şb. Üyesi

Çankaya Şb. Üyesi

Vefat Tarihi:02/09/2016

Vefat Tarihi:13/09/2016

Adres:Kozyatağı Mah. Bayar Cad.
Şelale Sok. Manolya Apt. No:24/12
Kadıköy-İSTANBUL

Adres: Bahriye Üçok Cad. Yonca
Apt. No:9/5 Beşevler-ANKARA

Neyzel ONAT

Macit ERGÜL

Em.Alb. Galip ONAT Eşi

Em.Ulş. Alb. (1982-20)

Beşiktaş Şb. Üyesi

Çankaya Şb. Üyesi

Vefat Tarihi: 25/09/2016

Tel: (0312) 223 47 01

Vefat Tarihi: 30/09/2016

Adres: Türkali Mah. Selaltı Sok.
No:6/9 Beşiktaş-İSTANBUL

Adres: Yukarı Dikmen Mah. 639 Cad.
No:1/18 Çankaya-ANKARA

Tel: (0533) 441 59 00

Tel: (0505) 819 85 01
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Macit SARISOY
Em. Kd. Alb. (1970-2)
Konak Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 02/09/2016
Adres: Oyak Sit. 2/8 Sok. No:4/10
Üçkuyular-İZMİR
Tel: (0533) 769 58 15

Suna GÜROL
Em.Alb. Hasan TAHSİN Kızı
Çankaya Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 05/10/2016
Adres: Eskişehir Yolu Konut-1 Giriş
Yeşiltepe Evleri No:122
Çankaya-ANKARA
Tel: (0312) 240 60 13

Güngör TUNÇMEN
Subay Eşi
Pendik Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 08/10/2016
Adres: Batı Mah. Berzek Cad.
Derbent Apt. No:23/22
Pendik-İSTANBUL
Tel : (0216) 483 73 44

Yılmaz CENGİZ Vefat Etmiştir.

TESUD Rasimpaşa Şubesinde 14 yıl Denetleme Kurulu Üyeliği yapan Em. Dz. Alb. (1958-2694) Yılmaz
CENGİZ 19 Eylül 2016 tarihinde vefat etmiştir.
Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı ve sabır dileriz.

Adres : Acıbadem Bakkal Sok. No:9/1 Ortaç Apt. D:7 Kadıköy-İSTANBUL
Tel

: ( 0532) 233 82 52
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TESUD GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU

