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Erdoğan KARAKUŞ
E. Hv. Korgeneral
TESUD Genel Başkanı   

Değerli “BİRLİK” okurları;
Dergimizin üç aylık dönemi içinde Türk tarihinin, 

bağımsızlığımızın önemli mihenk taşlarından olan 
Denizcilik Bayramı, Türk dili bayramı, Sevr’i yır-
tan ülkemizin tapusu olan Lozan Antlaşması, Malaz-
girt, Sakarya, Büyük Taarruz, Dumlupınar Meydan 
Savaşları, Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıldönümü; ül-
kesini, ulusunu seven, ülkemizin, milletimizin birlik 
ve bütünlüğünü gönülden isteyenlerce içten, candan 
kutlandı.

Burada iki konu milletimize yanlış aktarılmaktadır. 
Bunlardan birincisi; Malazgirt Meydan Savaşıyla il-
gili olarak; Türklerin Anadolu’ya ilk defa geldikleri, 
Anadolu’yu Türkleştirdikleri, Müslümanlaştırdıkları 
düşüncesidir.

İkincisi ise; Mustafa Kemal’in 26 Ağustos Büyük 
Taarruz için silah arkadaşlarıyla birlikte hazırladı-
ğı planın tehlikelerle dolu, riskli bir plan olduğu ve 
Mustafa Kemal’in bu planı birçok silah arkadaşına 
zorla kabul ettirdiğidir.

Birincisine gelince; üretilen bu sahte fikir, Türkle-
ri Balkanlardan attıkları gibi Anadolu’dan da atabil-
mek için sömürgecilerin kasıtlı olarak ortaya attığı fi-
kirdir.

Peki amacı nedir? Amacı basit. Türkler Anadolu’da 
işgalcidir. İşgalciler geldikleri yerlere gitmelidir. Bu-
nun sonucunda, Büyük Ortadoğu Projesi (BOP), uy-
durmacasıyla Anadolu'nun Güney Doğusu Büyük 
İsrail, Trabzon dahil Karadeniz kıyıları ve Doğu 
Anadolu Büyük Ermenistan topraklarına katılmalı, 

Anadolu’nun batısında Bizans hortlatılmalıdır.
Ancak; Dünya’da yalnız ilim, irfan için gerçekleri 

ortaya çıkarmak için çalışan, bilim insanları da var-
dır. Hem de çoğu sömürgeci ülkelerde. Elbette ülke-
mizde de. Geçmiş tarihi belirleyebilmek için, tarihçi-
lerle birlikte en az yer, gök, dil ve yazı, din, gen bi-
limcilerinin de çalışması gereklidir. Onlara dayana-
rak basitçe kuralları koyalım.

Önce dinle başlayalım. 
Dünya’da ilk, tek tanrıya inanç dini Gök Tanrı di-

nidir. Türklerin dinidir. Türkmenistan’da 13-14.000 
yıl öncesine kadar gök tanrı tapınakları bulunmuştur. 
Din adamları şamanlardır. Şamanlar kadın ve erkek 
olabilir. Türklerde kadın yaratandır. Erkekten daha 
kutsaldır. En son Filistin’de ayinini kadın şamanın 
yönettiği 8.500 yıllık tapınak bulunmuştur. Türklerin 
tek tanrı inancına erken ulaşımı nedeniyle, Türkler 
hem gök tanrının, hem de özellikle semavi dinlerin 
hepsinin yayılmasının önderi olmuştur. Örnek ola-
rak 2.700 yıl önce Oğuz Han Gök Tanrı dinini yay-
mak üzere Çin’i denetimi altına aldıktan sonra, Doğu 
Türkistan’dan hareket ederek doğuya doğru yayıl-
ma temayülü göstermiş olan Vikingleri iterek İsveç, 
Norveç’teki eski yerlerine hapsetmiştir.

Daha sonra güneye, Anadolu topraklarına girerek 
Anadolu ve çevresinde geniş topraklara sahip olan 
güçlü Asur Devleti'ni ortadan kaldırmış, burada tek 
tanrı dini olan Tevrat ve Zebur’a inanmış, çoğunlu-
ğu Yahudi olan insanları esaretten kurtarmıştır. Ya-
hudiler de Oğuz Han’a şükranlarını sunmuştur. Oğuz 
Han orada durmamış, Mısır’a girmiştir. Mısır’ı işga-
linden sonra Mısır’da inanç 150 yıl Gök Tanrı dini 
olmuştur. Etiler akraba olduğu için onlarla savaş söz 
konusu olmamıştır. Oğuz Han başta Gök Tanrı olmak 
üzere tek tanrı dinlerinin yayılması için o zaman bi-
linen bütün dünyayı Antakya’daki kaleden 18 yıl yö-
netmiştir. Daha sonra Dünya’yı oğullarına paylaş-
tırmıştır. Kışın Iğdır’ın Sürmeli Kasabası'nda, yazın 
Ani Şehri'nde hayatını sürdürmüş, 98 yaşında hayata 
gözlerini yummuştur.

Dil ve Yazıya gelince; tarihin yazılmasında en 
önemli öğelerden birisi elbette dil ve yazıdır. Örneğin 
Hindistan’daki milyonlarca Dravit ve Tulagu’ların 
niçin ön Türkçe konuştuğunun izini sürebilirseniz ta-
rihi yakalarsınız. Kore’den İspanya’ya kadar bütün 
dağ ve nehirlerin bir kısmı halen aynen devam eden 
eski isimlerinin Türkçe olduğunu bilirseniz tarihi ya-
kalarsınız. Genelde taşa yazılan 8.500 yıl öncesine 
dayanan batılıların Runik dediği Uygur- Issık- Ku-
man yazılarının Sümerlerde çivi yazısına dönüştüğü-
nü gördüğünüzde tarihi yakalarsınız.



3Birlik, Sayı : 221 • Temmuz-Ağustos-Eylül 2018

Tarihin yazılmasında ana etken ise; Dünya’daki 
soğuk-sıcak dönemler, volkanlar, depremler gibi 
doğa olayları olmuştur. Örneğin; 18.000 yıl önce-
ki soğuk dönemde kutuplardaki buzulların artması 
sonucu denizlerde su çekilmesi olmuş, Bering Bo-
ğazında su kalmamış, Kuman Türkleri Asya’dan 
Amerika’ya geçmiştir.

13.000 yıl önce sıcak dönemde  Mu ve Atlantis kı-
talarının battığı, tufan meydana geldiği, daha son-
ra bir soğuk dönem ardından meydana gelen sıcak 
dönemde 7.000 yıl önce denizlerin yükselmesi so-
nucu Çanakkale ve İstanbul Boğazlarının oluştuğu 
Marmara’nın denize dönüştüğü bilinirse tarihi yaka-
larsınız.

Son yıllarda genlerle ilgili çalışmalar da tarihi ger-
çeklerin perçinlenmesini sağlamaktadır. DNA’lar 
üzerinde yapılan çalışmalar tamamlanmıştır. Sonuç 
aynen şöyle; bugün dünya yüzünde çoğunluğu Asya 
ve Avrupa’da olmak üzere Türk ana ve babadan veya 
Türk babadan olma iki milyar kişi yaşamaktadır.

Şimdi gelelim Anadolu’nun Türklüğüne; Tan-
rı Dağları, Altay Dağları nasıl Anavatansa, Anadolu 
ve çevresi de o kadar Anavatandır. Verdiğim ve ve-
receğim bütün bilgiler, haritalar, sömürgecilerin sak-
layamadıkları, gizleyemedikleri kendi kaynakların-
dan alındığı için kimsenin karşı söz söyleme olana-
ğı yoktur. 

13.000 yıl önce olduğu değerlendirilen Nuh tufa-
nı sonunda Cudi Dağı'na oturan gemi Türkler için 
Cudi Dağı'nı kutsal bir dağ haline getirmiştir. Çünkü 
Cudi Dağı Türklerin bilinen ilk atası Hz. Nuh Pey-

gamberin oğlu Yafes’in toprakları içindedir. Haritaya 
bakıldığında Nil deltasının yarısı, Sina yarımadası, 
Ürdün’ün bir kısmı İsrail-Filistin toprakları, Lübnan, 
Suriye kuzeyi, Kıbrıs, Irak kuzeyi, Anadolu, Trakya, 
Yunanistan, Balkanlar, Kafkaslar, İran, kuzeyde ka-
lan topraklar Hz. Nuh Peygamberin oğlu yani Türk-
lerin atası Yafes’in topraklarıdır. Hz. Nuh’un oğlu 
Sami’ye verilen topraklar ise; yani Araplar ve Yahu-
dilere verilen topraklar Yafes’in toprakları dışında 
kalan Nil’in doğusu, Fırat’ın batısıdır.

Hz. Nuh’un oğlu Hami’ye verilen topraklar Nil’in 
batısındaki Afrika topraklarıdır.

Yafes’in topraklarındaki Türk Soyu da binlerce yıl 
bu topraklarda yaşadı. Anadolu ve çevresinde en az 
10.000 yıl önce yaşayan Türk soyu çizelgesinde dik-
kat çekici iki husus vardır. Birincisi;  soyların için-
de Oğuzların olmadığı zannedilebilir. Oysa Oğuzlar 
Mada’nın soyundandır. O nedenle; Oğuz Han’a aynı 
zamanda Mada  denir. 

İkincisi; bu günkü Yahudiler Aşkenaz ve Saferad 
olarak ikiye ayrılır. Aşkenaz ismi Türk soyu çizelge-
sinde de Yafes’in torunu olarak görülmektedir. Ya-
hudilerin Kuveyt’in batısından göçle 3.600 yıl önce 
Kudüs çevresine geldiği, Aşkenaz’ların himayesine 
girdiği ve onlarla kaynaştığı değerlendirilmektedir. 
Aynı olay benzeri 2.000 yıl önce Romalılardan kaçan 
Yahudilerin Hazar Türklerine sığındığı, onlarla kay-
naştığı bilinmektedir. Nitekim Hitlerin soykırıma uğ-
rattığı yaklaşık  5.5 milyon kişinin 5 milyonu Hazar 
Türkü Musevisi, geri kalanı soy olarak da Yahudidir. 
Osmanlıların İspanya ve diğer Avrupa ülkelerinden 
kabul ettiği Yahudilerin çoğu Saferad’dır. 

Dikkat edilirse tarihte Yahudiler dört defa Türkle-
rin müdahalesiyle ya esaretten kurtulmuş, ya yaşam 
hakkı bulmuş, soylarının tükenmesine mani olun-
muştur.

Yafes’in torunları, Yafes’in topraklarında 
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Sami’lere verilen topraklara hiç tecavüz etme-
den 6 bin yıl önce üç büyük devlet kurdular. Baş-
kentleri Çorum’da olan Anadolu’nun ortası ve ba-
tısındaki Eti; Mezepotamya’nın kuzeyindeki kış-
lık başkentleri Urfa, yazlık başkentleri Mardin olan 
ve Diyarbakır surlarının ilk temellerini atan Subar, 
Mezopotamya’nın güneyinde; Fırat’ın doğusunda 

Sümer Devleti kuruldu. Subar ve Sümer Devletle-
rinin Türk Devletleri oldukları isimlerinden de bel-
lidir. Su veya Sü ön Türkçe’de Ordu demektir. Su-
Bar; ordu gücü, dayanılan ordu gücü manasındadır. 
Su-Bay kelimesi ordunun bayı- beyi, Su- Başı ordu 
kumandanı manasındadır. Sümer veya Sumer’de de-
nir. Ordum-Er manasındadır. Sümerler dünya me-
deniyetinin ilk yaratıcıları kabul edilir. Rockefeller 
Sümerler için “Dünya medeniyetinin ilk yaratıcılı-
ğını Türklere bırakamazdık. O nedenle; Yunanlıla-
rı parlattık. Elde fazla yazılı belge olmamasını Bü-
yük İskender’in İskenderiye Kütüphanesini yakma-
sına bağladık. Tarihi bir güzel efsane (Mitoloji)’yle 
anlattık. Mitoloji’yle uydurmak kolaydı” diye itiraf 
etmiştir.

Bunun amacı açıktır. Çünkü bugün kendilerinin ağ-
zından düşmeyen vadedilmiş topraklar 13.000 yıldır 
Türklerin Anavatanı’dır. Yahudiler, Kuveyt’in ba-

tısından Etilerin, Subarların toprakları olan Kudüs 
çevresine 3.600 yıl önce geldiklerinden, şu andaki 
topraklarının dahi eski sahiplerinin Türkler olduğu-
nu bilmekte ve bunu gizlemeye çalışmaktadır. ABD 
Başkanı Trump’ın Kudüs’ü başkent olarak tanıması 
üzerine, İsrail Başbakanı Netanyahu Kudüs’ün 3.000 
yıldan önceki dönemlerinin  Etilere, Subarlara ait ol-
duğunu bilmesi nedeniyle, Kudüs’ün İsrail oğulları-
nın 3.000 yıllık başkenti olduğunu söylemek zorun-
da kalmıştır.

Bu konularda ATATÜRK baş döndürücü çalışma-
lar yaptırmıştır. 1988 
yılında tarih doktora te-
zimi Londra’da İngi-
liz Gizli Arşiv Belgele-
rinden yararlanarak ha-
zırlarken Etilerle ilgili 
bir konu dikkatimi çek-
ti. ATATÜRK 1933 yı-
lında ilim adamlarından 
Türklerle Etilerin iliş-
kisinin araştırılmasını 
istemişti. 1933 yılında 
başlayan çalışma 1935 
yılında semeresini ver-

miş, Etilerle Türklerin ilişkisi ortaya çıkmıştı. Şimdi 
bakınız bu konuyla ilgili İngilizlerle Fransızların ya-
zışmalarına. İngiltere’den Fransa’ya; “ilim adamları 
her ne kadar ATATÜRK’ün arzusunu bilerek çalışsa-
lar da bazı bulgular elde etmeleri söz konusu olmuş-
tur. Türkler güçlenirse bu bulgulara dayanarak Filis-
tin topraklarına kadar hak iddia edebilir.”

Fransa’dan İngiltere’ye; “biz her zaman size Türk-
lerin gelişmemesi için elimizden geleni yapmalıyız 
diyoruz. Ancak; İngiltere dünyadaki siyasi gelişme-
ler nedeniyle, Türkleri başka devletlerle işbirliğine 
kaydırmamak için, zaman zaman ödün vermektedir.”

İşin ilginç yanı ise; o sıralarda ATATÜRK Kıbrıs’la 
da ilgilenmekte; Yavuz’la birlikte, birkaç savaş ge-
misini Magosa liman ziyaretine göndermek istemek-
tedir. Etiler ve liman ziyareti İngilizlerin canını çok 
sıkmıştır. Çünkü Kıbrıs Ada’sının ilk yerleşiklerinin 
Etiler ve Subarlar olduğu, Kıbrıs’ın o zamanki adı-
nın da Türkçe Alasya olduğu bilinmektedir. Öte yan-
dan İngilizlerin bütün direnmelerine rağmen gemiler 
Magosa’ya liman ziyareti yapmış, binlerce asker ka-
raya çıkmış, Kıbrıs Türkünün sevinç çığlığı göklere 
yükselmiş, Türk halkı askerlerimizle hasret gidermiş, 
kucaklaşmıştır.

ATATÜRK’ün özel olarak hazırlattığı hediyeler 
bütün Kıbrıs Türküne dağıtılmıştır.
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Anadolu ve çevresinin ezelden beri Türklüğü tar-
tışmasızdır. Uzatmadan bir iki örnekle 1071’e yak-
laşalım. Battal Gazi'nin Ataları Çorum Türklerinden-
dir. 687 yılında Malatya’da doğmuştur. 717 yılında 
çevrede Müslüman olan Türkler ve bir kısım Arap-
la, İstanbul’u almaya gitmiş, ancak başaramamıştır. 
Daha sonraki yıllarda Balıkesirli Evrenos Türkleriyle 
birlikte uzun yıllar Bizanslılarla savaşmış, 730 yılın-
da Eskişehir’in Seyit Gazi ilçesinin yakınlarında şe-
hit düşmüştür. Çorumlu Battal Gazi olayı Malazgirt 
Meydan Savaşından ortalama 350 yıl öncedir. Ruhu 
şad olsun. Nur içinde yatsın.

Gelelim Malazgirt Meydan Savaşına. Bizans ordu-
su bilindiği kadarıyla 160  bin kişiydi. Ancak; yarı-
sından fazlası Oğuz, Peçenek, Hun, Kuman, Kara-
manlardan meydana geliyordu. Karamanları Kara-
man Oğullarıyla karıştırmamak lazımdır. Karaman-
lar binlerce yıldır Anadolu’da yaşayan Hristiyanlık-
tan sonra da gök tanrı dininden Hristiyanlığa geçen 
ve Hristiyanlığı yayan Türklerdir.

Türk ordusu 55 bin kişi civarındaydı. Ayrıca Bizans 
ordusunun önünden kaçan Türk ordusunun gerisinde 
yer alıp canını kurtaran Ermeni prensliğinin 2-3 bin 
kişilik kuvveti vardı. Ermenilerle ilgili durum şöy-
leydi; 750 yılından itibaren Doğu Anadolu’da Türk-
Arap ordularının Bizansla çatışmasını fırsat bilen Er-
meniler Bizans’tan ayrılarak kendi prensliklerini kur-
dular. Bizans bunu hiç hazmedemedi. Kuvvet denge-
si Bizans’ın lehine gelişince Bizans’a tekrar bağlan-
dılar. Ancak; Bizans bunu hiç affetmemiş, Ermeni-
lere güveni kalmamıştı. Ermeniler kendilerini affet-
tirmek için imparator Romen Diyojen’i Sivas’ta gül-
lerle karşıladılar. Ancak; imparator 20 bin Ermeni’yi 
katletti. Malazgirt’e gelinceye kadar da 30 bin kişi 
katlettiği değerlendirilmektedir. Doğal olarak o gün-
kü insan nüfusuna göre bu tam bir soykırımdı. Çünkü 
öldürülenler asker değil çoluk çocuk Ermeni halkıy-
dı. O nedenle; savaştan sonra Ermeniler Alpaslan’a 
şükranlarını sundular. Bu nedenle; zaman içinde 
Millet-i Sadıka oldular. Osmanlı Devleti’nin zayıf-
lama döneminde sömürgecilerin yine devreye girip 
meydana gelen olaylar sonunda neler yapıldığı orta-
dadır. 

1980’li yıllarda ABD Başkanı Reagan’ın yaptırdı-
ğı araştırmalar sonunda Ermenilerin değil ama 2 mil-
yon Türk’ün soykırıma uğradığı gerçeği basına yeni 
sızdırılıyor.

Malazgirt Meydan Savaşının önemli noktası ise 
şuydu. Türkler henüz Osmanlılardaki gibi sancakla-
rında eski yazı kullanmıyor. Her boy, her soy, binler-

ce yıl eskiden gelen ve binlerce yıldır hiç değişme-
yen batılıların Runik yazı dedikleri Tamga ( Dam-
ga- Sancak) kullanıyorlardı.

O nedenle; Türkler birbirlerini hemen tanıdılar ve 
yer değiştirdiler. İmparatorun ordusunun yarıdan faz-
lası Anadolu’dan gelen Türklerdi ve Türklüklerini yi-
tirmedikleri için Türk ordusuna katıldılar. İnsanlar 
nasıl oluyor da bu durumda Türk olan Anadolu’yu 
Türkleştirdik diyebiliyor? 

Gelelim biz bundan yararlanabildik mi? Hayır.
Neredeyse her yıl savaş vardı. Ancak Müslüman 

Türkten başkası savaşmıyordu. Selçuklulardan son-
ra Osmanlı, Hristiyan Türkleri Yeniçeri yaptı. Ancak 
ileriki yıllarda diğer uluslardan da katılmalar sağlan-
sa da Yeniçerilerin mevcudu 10 bini hiç geçmedi.

İkinci Viyana kuşatmasına giden 732.000 mevcut-
lu ordunun sadece 5-6 bini Yeniçeri idi. Savaşlar so-
nunda hep Müslüman Türkler  nüfus kaybına uğradı. 
Diğer uluslar arttı.

Müslüman olmayanların askere alınmaması Hristi-
yan Karaman Türklerini bile  etkiledi. Muhtemelen o 
yüzden yüzlerce yıl Müslüman olmadılar. 

Gelelim II. Abdülhamit dönemindeki 93 Harbi de-
nilen 1977-78 yılındaki Osmanlı-Rus savaşından 
önce Anadolu’daki nüfusa; 3 milyon civarı Rum, 1 
milyon 200 bin civarı Ermeni, 50 bin civarı Süryani, 
Asuri, 1 milyon civarı Hristiyan Karamanlar olmak 
üzere toplam 5 milyon 250 bin civarı Hristiyan vardı. 
Türklere gelince; 9-10 milyondu.

93 Harbi bizim için bir faciaydı. Balkanlarda 1 
milyon, Kafkaslarda 500 bin kişi soykırıma uğramış, 
Rus ordusu Yeşilköy’e gelmişti. 

Ancak her şerde bir hayır vardır derler, bu savaş es-
nasında ve sonrasında Balkanlardan 1 milyon, Kaf-
kaslar tarafından 500 bin kişi Anadolu’ya göçtü. 
Anadolu’da Türk nüfusu artıyordu.

Aynı olay Balkan Savaşlarında da yaşandı. Aynı 
miktar göç söz konusu oldu. Bir zamanlar neredeyse 
nüfusunun tamamı Türk olan bugünkü Ermeni top-
rakları tamamen Ermenilere terk edildi.

Ege denizindeki bütün adaların Yunanistan ve İtal-
yanların eline geçmesi ile adalardan Anadolu’ya bü-
yük göç yapıldı.

Anadolu’daki Türk nüfusu göçlerle artmıştı. An-
cak; sefalet de had safhadaydı. Çok geçmedi 1. Dün-
ya Savaşı çoğunluğu Anadolu’dan olmak üzere 2 
milyon asker, 2 milyon da halkımızın kaybına neden 
oldu.
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Göçlerle 13-14 milyona çıkan Anadolu’daki Türk 
nüfusu yine savaşla 10 milyon civarına inmişti. Öte 
yandan Hristiyan nüfusta bir değişiklik yoktu. Sade-
ce Ermeni nüfusunda 200-250 bin azalma vardı. 650 
bin Ermeni göçe tabi tutulmuş, ancak; Osmanlı Dev-
leti yenilince 401 bini Büyük Ermenistan’ı kurmak 
için özellikle Fransızların desteği ile geri dönmüştü.

Serv’e göre şu andaki 81 ilimizin 41’inin tamamı, 
40’ının da bir kısmı Fransız, İngiliz, İtalyan ve Yu-
nanlıların eline geçiyor, Ermenistan, Kürdistan kuru-
luyordu. Osmanlı Devleti’ne 150 bin km2 kadar top-
rak kalıyor. Ancak; itilaf devletleri kendilerini emni-
yette hissetmedikleri takdirde Osmanlı Devletine ve-
rilmiş görünen toprakları da işgal edebilecekti. Za-
ten Payitaht yani başkent İstanbul, zaman zaman de-
ğişen miktarda 35 bin İngiliz, 15 bin Fransız, 10 bin 
İtalyan, 5 bin Yunan askeri tarafından işgal edilmiş-
ti. O nedenle; Türk nüfusunun yoğun olduğu yerler 
işgal altındaydı. Yunan kuvvetleri Anadolu içlerine 
doğru ilerledikçe, işgal altındaki nüfus artıyor, anı-
lan nüfustan yeterince yararlanılamıyordu. Yunan or-
dusu ilerledikçe Rum, Ermeni çeteleri katliamlarını 
soykırıma çevirdiler. 

Özellikle Trakyadakiler çok zor durumdaydı. Yu-
nan işgal güçleri  ve Rum çetelerinin yapmadığı zu-
lüm yoktu. Ancak; Türkler bire iki teşkilatı kurdular. 
Bir Türk öldürülürse, bu işe bulaşmış iki Rum öldü-
rülüyordu. Bu cansiperane direniş etkisini belirli bir 
zaman içinde gösterdi.

İşlerin dönüm noktası Sakarya Meydan Savaşı 
oldu. Yunanlıların bu işi başaramayacağı ortaya çıktı. 
İşler tersine dönmüştü. Özellikle katliam yapan, zul-
medenleri büyük bir korku sardı. Dünyanın çeşitli ül-
kelerine doğru süratle ülkeyi terke başladılar. Büyük 
taarruz sonucu Yunan ordusu geri çekilirken her ta-
rafı yaktı yıktı, insanları katletti, korkunç zulmetti. 
Ancak; Türk kumandanlar Yunan ordusunun ne ya-
pacağını çok iyi bildiğinden katliamı, zulmü azalt-
mak için o günün şartlarında emniyeti elden bırak-
madan dünyada görülmemiş bir hızla takip yaparak, 
9 Eylül’de Yunan ordusunu denize döktüler.

Mustafa Kemal işi yeterli görmüyordu. Geride ka-
lan Rumları ve çok milliyetçi olmasına rağmen Hris-
tiyan Karaman Türklerini bile istemiyordu.

Yunanlılar da Batı Trakya Türklerinden rahatsızdı. 
Ancak; Mustafa Kemal hareketi Yunanlılardan bekli-
yordu. Çünkü 2 milyonu aşkın insan yüzlerce yıl ya-
şadıkları yerleri terk edeceklerdi. Onun vicdani so-
rumluluğunu üzerine almak istemiyordu.  Sonuçta 

Yunanlılar mübadeleyi bizden önce istediler. Bütün 
isteklerine rağmen emellerine de ulaşamadılar.   Batı 
Trakya Türkleri yerlerinde kaldı.

1 milyon 650 bin kişi Yunanistan’a göçtü. Bu nüfu-
sun 1 milyon 100 bini Rum, 550 bini Hristiyan Ka-
raman Türkü idi. Diğer Karaman Türkleri biz bin-
lerce yıldır buradayız ülkemizi terk etmek istemiyo-
ruz, biz bundan sonra Müslümanız dediler. Öte yan-
dan Yunanistan’dan Türkiye’ye 550 bin Müslüman 
Türk göçmüş oldu. ATATÜRK ayrıca 1923 yılından 
ölümüne kadar her yıl 100 bin Türkü Balkanlardan 
Türkiye’ye kabul etti. Bu yolla 1,5 milyon Türk ül-
kemize gelmiş oldu. 

Türkiye Kurtuluş Savaşı ve mübadele sonunda ta-
mamına yakını Müslüman, %90’ı aşkın insanın da 
kendini Türk hissettiği bir noktaya ulaşmış oldu. 

Sonuç olarak; ezelden beri Türk olan Battal Gazi 
örneğinde olduğu gibi, 1071 tarihinden 350 yıl 
önce müslümanlaşmaya başlayan Anadolu’ya “biz 
Anadolu’ya 1071’de geldik, Türkleştirdik, müslü-
manlaştırdık” sözleri sadece sömürgecilerin emelle-
rine hizmet eder. 

Biz Türkler olarak binlerce yıldır Anavatanımız 
Türkiye’de yaşamaktan ve en son semavi din olan  
dinimizden gurur duyuyoruz.

Ayrıca bu tarihi gerçekleri başkasının bir karış top-
rağında, bir yudum suyunda, bir nefeslik havasında 
gözümüz olduğu için yazmıyoruz. Türk milletinin,  
Türkiye Cumhuriyeti’nin hakkını, hukukunu kanı-
mızın son damlasına kadar savunacağımızı belirtmek 
için yazıyoruz.

Mustafa Kemal Atatürk’ün yaptığı ve silah arka-
daşlarıyla irdelediği Büyük Taarruz Harekat Planının 
riskine, tehlikesine gelince sizlere anılarımla anlata-
yım.

Yıl 1955 annem, babamla İstanbul’a büyük teyzem 
olan Gülsefa teyzemi ziyarete gittik. Teyzem masma-
vi gözlü, çok güzel, çok sevecen, hayat dolu bir ka-
dındı. Cerrahpaşa’da Etyemez Tekke Sokak arkasın-
daki sokakta 3 katlı cumbalı eski bir tarihi Türk evin-
de eşiyle birlikte oturuyorlardı. İnci gibi tarihi evle-
ri, iki tane tarihi çeşmesi olan bir sokaktı. Sonra o gü-
zelim sokağı Cerrahpaşa Hastanesinin genişletilme-
si için tamamen istimlak ettiler. Buradaki olay sokak 
değildi elbet. Ancak o güzelim tarihi sokağın böyle 
hoyratça ortadan kaldırılmasına hala hayıflanıyorum.

Buradaki olay teyzemin kocası Kastamonu'lu Top-
çu Mustafa Çavuş,  Mustafa Ersöz. 60 yaşında yeşil 
gözlü, beyaz tenli, iri yarı bir adamdı.
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18 Mart 1915’de Çanakkale’de düşman gemilerine 
isabetli atışlar yapan gemilerin batmasını veya hasar-
lanmasını sağlayan kahraman Topçularımızdandı. İki 
altın madalya ile ödüllendirilmişti. O zamanlar Nus-
ret Mayın gemisinin mayınlarından hiç bahsedilmez-
di. Bütün gemileri Topçuların batırdığı, hasarlandır-
dığı söyleniyordu.

Yıllar geçti 1974 yılında Yüzbaşı iken Hava Harp 
Akademisini kazandım. Nusret Mayın gemisinden 
bahsedenler vardı. Ancak; “o da nereden çıktı. Bü-
tün gemileri Topçular batırdı” deniyordu. Öte yandan 
daha sonraki yıllarda dalgıçların yaptıkları ve diğer 
yollarla yapılan incelemelerde gemilerin bir kısmının 
Nusret Mayın Gemisinin boğaza paralel döktüğü ma-
yınlar nedeniyle battığı ortaya çıktı.

Durum şuydu; İngiliz ve Fransız donanmasının ku-
mandanları boğazı rahatlıkla geçeceklerini düşün-
düklerinden, geriye dönmek zorunda kalabilecekleri-
ni hesaba katmamışlar, 18 Mart’tan birkaç gün önce 
yaptıkları harekatla boğaza dik mayınların büyük bir 
kısmını temizlemişler, hasar vermişler, bunu hava 
keşfiyle de teyit etmişlerdi. Nusret Mayın Gemisinin 
mayınları ise; dikkat çekmeyecek şekilde boğaza pa-
ralel dökülmüştü.

Türk Topçularını da hafife almışlardı. Onlara göre 
kuvvetli gemi toplarıyla vurulacak mevziler ve hare-
ketli toplar etkili olamazdı. Ancak 18 Mart’ta Türk 
Topçusu o kadar etkindi ki bir çok gemi yara almış, 
ilerleyemez hale gelmiş, hatta batmaya başlamış-
tı. Bu durumdan kurtulmak için uygun olan gemiler 
geri dönüp kaçmayı denediler. Dönerlerken hem top-
çu atışları, hem de Nusret Mayın gemisinin mayınları 
bir çok geminin sonu oldu. Sonuç olarak; Nusret Ma-
yın Gemisinin yaptıkları 65-70 yıl sonra daha belir-
gin hale geliyordu. 

Mayın olayında olduğu gibi Büyük Taarruz Hare-
kat Planı konusunda da bilgi eksikliği vardı. O ne-
denle; Akademide tartışılan diğer önemli konu da 
ATATÜRK’ün Büyük Taarruz Harekat Planının çok 
tehlikeli, çok riskli olduğuydu. Binbaşı iken 1979 yı-
lında başladığım Silahlı Kuvvetler Akademisinde de 
aynı şeyler söylenmekteydi. Atatürk pervasız bir ku-
mandan gibi görünüyordu. Elime fırsat geçerse bu 
konuyu mutlaka inceleyecektim.

Yıllar sonra 2003 yılında Korgeneral olarak Askeri 
Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı (ATASE) ‘na atan-
dım. Kıymetli tarihçi arkadaşlarımla konuyu tek tek 
inceledik. 

Durum şöyleydi; Büyük Taarruz 22 Ağustos tarihi-
ne planlanmıştı. Taarruzun başlatılması için Mustafa 

Kemal’in istediği bilgileri elde edecek  hava keşfine 
ihtiyaç vardı. Hava keşfinin sonucuna göre tehlikeyi, 
riski belirleyecekti. 

Hava keşfinden istediği birinci soru şuydu; Yunan-
lılar kuvvetlerimizi güneye kaydırdığımızı tespit et-
mişler mi? 

İkinci soru; eğer kuvvetlerimizi güneye kaydırdı-
ğımızı tespit ettilerse özellikle güneyde ne gibi ted-
bir almışlardı? 

Üçüncü soru; bizden taarruz bekliyorlar mı? 
Dördüncü soru; Yunan kuvvetleri doğudan aldatma 

taarruzu yapacak kuvvetlerimizi kısa zamanda geri 
çekilmeye zorlayacak güç ve tertip halinde mi?

Ancak; 22 Ağustos’a kadar bu dört soruyu cevap-
landıracak yeterli hava keşfi yapılamadı. Bunun se-
bepleri olarak hava şartlarının uygunsuzluğu, yeter-
li uçak olmayışı ve uçak arızaları, Yunanlıların avcı 
uçaklarının keşif uçaklarını önlemesi, keşif uçakları 
için her şey uygun olsa bile, her bölgede keşif uçu-
şu yapılması halinde Yunanlıların dikkatini çekeceği, 
kuşkulandıracağı ve niçin bu kadar keşif uçuşu yapı-
lıyor düşüncesi yaratacağı gibi durum ve şartlar ne-
deniyle soruların cevabı tam olarak elde edilememiş-
ti. 

25 Ağustos’a kadar hava keşfinden elde edilen bil-
giler şöyleydi. Birinci sorunun cevabı; Yunanlılar gü-
neye birlik kaydırdığımızı hiç tespit edememişlerdi. 
Dolayısıyla hiçbir tedbir almamaları ikinci sorunun 
cevabı oluyordu. Üçüncü sorunun cevabı Yunanlıla-
rın bizden bir taarruz beklediklerinin emaresi yoktu. 
Dördüncü sorunun cevabı ise; Yunanlıların doğudan 
aldatma taarruzu yapacak güçlerimizi kısa zamanda 
geri çekilmeye zorlayacak güçleri yoktu ve tertip de 
almamışlardı.

Hava keşfi bilgileri geldiğinde Mustafa Kemal ade-
ta sevinçten uçuyordu. Artık harekat planının başarı-
sı için tehlike, risk yoktu. O yine de tedbiri elden bı-
rakmıyordu. Eğer her şey ters giderse, birlikler kuv-
vet kaybetmeden geri çekilme harekatı icra edecek, 
Ankara’ya doğru yapılan harekat, Mihalıççık orman-
larındaki kuvvetlerimizle yandan vurularak durduru-
lacak, bu suretle ordusu kayba uğramayan Türk Mil-
leti rahatlıkla haklı, gururlu, şerefli mücadelesine de-
vam edecekti.

Bilip bilmeyene Mustafa Kemal Atatürk’ten son 
söz: 

“ Tarih yazmak, tarih yapmak kadar önemlidir.”
Hepinize saygı ve  sevgilerimi sunuyorum.
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Osmanlı İmparatorluğu’nun duraklama ve çöküş döneminde denizlerimizin kullanımı yabancıların tekeli-
ne terk edilmiş, 1. İzmir İktisat Kongresinde, milli ekonomi kurmayı hedefleyen yeni Türk Devleti’nce “Türk 
karasularında yük ve yolcu taşımacılığının Türk gemileriyle yapılması sağlanmalıdır” görüşü benimsenmiş-
tir. 20 Nisan 1926’da kabul edilen 815 Sayılı Kabotaj Kanunu, 1 Temmuz 1926'da yürürlüğe girmiş ve bu Ka-
nun, “Türkiye Limanları ve sahilleri arasında yük ve yolcu taşınması ile kılavuzluk ve römorkaj hizmetleri, 
Türk vatandaşları ve Türk Bayrağı taşıyan gemilerce yapılır” hükmünü getirerek daha önceden yabancılara 
açık olan bu faaliyetleri bundan böyle sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yapabileceğini belirtmiş-
tir. Bu nedenle her yıl 1 Temmuz günü “Denizcilik ve Kabotaj Bayramı” olarak kutlanmaktadır.

Denizcilik ve Kabotaj Bayramının 92. Yılı Kutlu Olsun!

Denizi bir medeniyet alanı olarak gören ATATÜRK, 1 Kasım 1937 yılında TBMM açış konuşmasında hü-
kümet programını açıklarken “Denizcilik sadece ulaştırma işi değil, iktisadi iş olarak anlaşılacak ve tersa-
neler, gemiler, limanlar ve iskeleler inşaa edilecek, deniz sporları kulüpleri kurulacak ve korunup geliş-
tirilecektir. Çünkü; topraklarının ucu deniz olan bir ulusun sınırını, halkının kudret ve yeteneğinin hu-
dudu çizer. En uygun coğrafi konumda ve üç tarafı denizlerle çevrili olan Türkiye; endüstrisi, ticareti ve 
sporu ile en ileri bir denizci ulus yetiştirmek yeteneğindedir. Bu yetenekten yararlanmalıyız. Denizciliği 
Türk’ün büyük milli ülküsü olarak düşünmeli ve onu az zamanda başarmalıyız” diyerek, bu konuda yapıl-
ması gerekenleri belirtmiş, o günden bu yana yeterli olmasa da Türk Denizciliği ATA’sının izinde önemli atı-
lımlar yapmıştır.

Ne mutlu Türk’üm Diyene!
 

KABOTAJ KANUNU

* TESUD Stratejik Araştırmalar Merkezi

TESSAM*
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İzmir’de 2015 yılında kurulan Folkart Gallery, 2018-2019 Sergi Sezonu’nu “BÜYÜK DAHİ / 
GAZİ MUSTAFA KEMAL” sergisi ile açacak. Ulu önder Mustafa Kemal ATATÜRK’ün bugüne ka-
dar hiç görülmeyen fotoğrafları, kullandığı özel eşyaları, yazdığı mektupları ve birçok objelerin yer 
alacağı sergi 19 Ekim 2018 tarihinde açılacak. Bugüne kadarki en kapsamlı ve en büyük Atatürk 
sergisi olarak gösterilen sergi 24 Şubat 2019 tarihine kadar açık kalacak.

BİR SERGİ
"BÜYÜK DAHİ / GAZİ MUSTAFA KEMAL"TESSAM*
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Yine bir Ağustos günü ve yine mutlu, gururlu ve 
heyecanlı bir şekilde yollardayız.

Yüce Türk Milletinin zaferler ayı olarak da bilinen 
Ağustos ayı biz emekli subaylar için ayrı bir önem 
taşıyor.

Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD)' nin 
artık gelenekselleşmiş olan  "Zafer Tırmanışı" için 
Orta Torosların en yüksek zirvesi olan Dedegöl 
Dağı'na (2998) gidiyoruz.

Daha önceki Erciyes, Küçük Hacet, Emler/ Aladağ 
ve Işık Dağı zirvelerinden sonra bu yeni rota hepsi 
TESUD Doğa Sporları Topluluğu üyesi 8 kişiyi yeni 
yerler keşfetme, başarma ve atalarına layık olma 
duygusu ile doldurmuştu.

29 Ağustos 10.00'da Ankara'dan hareket ettik. 
Akşehir'de mola vererek Isparta'nın Yenişarbademli 
Köyü'ne intikal ettik ve Melikler Yaylasına kampımı-
zı kurduk. El birliği ile akşam yemeğimizi hazırladık 
ve neşe içinde yedik.

Arkasından, Pınar suyundan yapılmış tavşan kanı 
çaylarımızı içtik ve gece karanlığında muhteşem gö-
rünen gökyüzünün büyüsüne kapılarak adeta kendi-
mizden geçtik.

Yapılan plana göre 
gece serinliğinden istifa-
de etmek ve güneşin do-
ğuşunu zirvede karşıla-
mak için 30 Ağustos sa-
bahı 01.00'da yola çıka-
caktık.

Saat 22.00 olmuştu. 
Fakat taarruza kalka-
cak kahraman Mehmet-
çik gibi heyecanlı ve sa-
bırsızdık. Uyumak ne mümkün. Üç saat dinlendikten 
sonra süratle hazırlanarak tepe lambalarımızın ışığın-
da yürüyüşümüze başladık. Ay ışığının altında Dede-
göl Dağı bütün heybetiyle karşımızda duruyordu. Bir 
yandan rüzgar, bir yandan Dedegöl Dağı’nın görünü-
mü hepimizi heyecanlandırıyordu. Atamız ve şehit-
lerimiz nasıl imkansızı başarmışlarsa biz de mutla-
ka başarmalıydık. Geri dönüş yoktu. Zafer tırmanışı 
mutlaka başarıyla sonuçlanmalıydı. Hava güzel, ekip 
uyumluydu. Sanki dağ gittikçe dikleşiyordu. Zaman 
zaman karanlık uçurumların kenarından geçiyor, ba-
zen de ellerimizle tutunarak kayalık bölgelerden iler-
liyorduk. Tepemizde bulunan ay ise bize ışığı ile eş-
lik ediyordu. Kılavuzumuz, giderken ve molalarda 

otururken, gece 
ava çıkan enge-
rek yılanına kar-
şı dikkatli olma-
mızı ikaz etti.
Zaman zaman 
rüzgar almayan 
uygun yerlerde 

mola veriyorduk. Molalarda su içip enerji yiyecek-
leri paylaşıyor, hem de grubun en genç üyesi 13 ya-

30 AĞUSTOS 
 “DEDEGÖL DAĞI ZAFER TIRMANIŞI”

Mustafa ASLANKURT*
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şındaki Cihan Efe’ye takılıyor ve övgü sözlerle mo-
tive ediyorduk. Tam bir dayanışma ve yardımlaşma 
içindeydik. Her mola neşeli geçiyor yorgunluğumuz 
gidiyordu. Bazen de terimiz soğumasın diyerek kısa 
mola veriyorduk. 

Beş  saat olmuştu tırmanmaya başlayalı ama tepe 
hala gözükmüyordu. Cihan Efe’ de bu ilk zorlu tır-
manışta çok yorulmuştu ama grubun övgü sözle-
ri karşısında erkekliğe toz kondurmuyordu. Tan yeri 
hafif kızıllığa dönüşmüştü. Zirveye yakın Kuzey ka-
yalıklarına epey yaklaşmıştık. Birazdan şafak söke-
cek ve güneş doğacaktı. Son bir gayretle kayalıklara 
doğru çıkmaya başladık. Orada güneşi karşılayacak 
ve doyumsuz manzarayı seyredecektik. Kayalıklara 
gelince mola verdik. Manzara büyüleyici, ufuk kıp-
kırmızı idi. Zirveye, zafere yaklaşmıştık. Bundan 96 
yıl önce kahraman Türk topçularının, düşmanlara ce-
hennemi aratmayan başarılı atışları ile büyük taarruz 
başlamıştı. Sanki Beyşehir ovasında top sesleri yan-
kılanıyor, Melikler Yaylası’ndan kahraman Türk sü-
varileri rüzgar gibi dörtnala geçiyordu. Türklerin za-
ferini 96 yıl önce müjdeleyen güneş, şimdi bizi ısıt-
maya başlamıştı. Kısa bir moladan sonra tırmanışa 
devam ettik. Zafere koşan mehmetçikler gibi çoşku-
luyduk. Artık zirveye çıkmak ve biz de zafere ulaş-
mak için sabırsızlanıyorduk. Hiç yorulmamış gibi tır-
manışa devam ediyorduk. Cihan Efe de bizim önü-
müzde koşuyordu. Biraz sonra zirveyi ve zirvede 
rüzgarda dalgalanan ay yıldızlı al bayrağımızı gör-
dük. Son yüz metre kalmıştı hepimiz koşarak zirveye 
ve bayrağımıza kavuşmuştuk. Sanki tepeyi ele geçir-
miş ve bayrağımızı dikmiş gibi mutluyduk. Altı saat 
süren yorucu yolculuk sonunda sabah 07.00'da zirve-

ye çıkmış, zafer tırmanışını başarmıştık. Güneş tepe-
mizde parlarken, bulutlar altımızda kalmıştı. Manza-
ra müthiş ve görülmeye değerdi. Grup olarak ve tek 
tek bayrağımızla anı fotoğrafları çektirdik. Zirve def-
terini doldurup biraz dinlendikten sonra saat 08.00'da 
inişe başladık.Aslında iniş çıkıştan daha yorucu ve 
tehlikeliydi. Büyük bir dikkatle ilerliyorduk. Gece 
çıktığımız yolu gündüz görünce, ne kadar zorlu bir 
tırmanış yaptığımızı anladık. Bir müddet sonra kamp 
çadırlarımız görünmeye başladı, gittikçe kamp alanı-
na yaklaşıyorduk. Dört saatlik yorucu bir inişten son-
ra yayla yoluna inmeyi başardık. Kampta kalanlar, 
yayla çobanı ve beraberindekiler bizleri zafer kazan-
mış  gibi büyük bir sevinç ve çoşku ile karşıladılar. 
Birbirimize sarıldık. Herkes en genç üyemiz Cihan’ı 
tebrik ediyordu. Bu sevinç ve gururla kamp alanına 
geldik. Bize 30 Ağustos Zaferini armağan eden başta 
Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK ve silah arkadaşla-
rı olmak üzere tüm kahraman şehitlerimiz ve gazile-
rimiz onuruna yaptığımız “Zafer Tırmanışı” başarıy-
la sona ermişti. Kampta çadırlarımızı topladık, yay-
ladakilerle vedalaşarak Ankara’ya yola çıktık. Çok 
mutlu ve gururluyduk.

Başta bu eşsiz zaferin mimarı Ebedî Başkomutanı-
mız Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK ve silah arka-
daşları olmak üzere, bu vatan için canlarını feda eden 
aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, kahraman ga-
zilerimizi saygı ve şükranla anıyor, Yüce Türk mille-
tinin 30 Ağustos Zafer Bayramını kutluyoruz.

*Em. Kur. Alb.
TESUDDOST Yürüyüş Grubu Lideri
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  Geçtiğimiz Aralık ayında ABD Başkanı Donald 
Trump, İslam dünyasından gelen tüm tepkilere kar-
şın Kudüs'ü İsrail'in resmi başkenti olarak tanıdı ve 
Tel Aviv'deki ABD Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşı-
nacağını açıkladı. İsrail Başbakanı Benjamin Netan-
yahu ABD'nin kararının ardından yaptığı ilk açıkla-
mada Donald Trump'a teşekkür etti. Tarihte Kudüs 
Etilerin, Subarların olduğundan ve Yahudiler bölge-
ye 3.600 yıl önce geldiğinden; "Kudüs 3.000 yıldır 
Başkent'tir" diyerek Trump'a  İsrail halkının sonsuza 
kadar minnettar olacağını ifade etti. 

Daha  sonra ABD Elçiliği KUDÜS’e taşındı. 
ABD’ni Guatamela ve Paraguay takip etti. Dünya-
nın tepki gösterdiği bu kararın konusu olan KUDÜS 
kimler için ve neden bu kadar önemliydi. 

Tarih boyunca 40 defa kuşatılmış, 3'ünde tamamen 
olmak üzere 32 defa yıkılmış olan Kudüs 26 defa sa-
hip değiştirmiştir. Etiler, Subarlar, Hurriler, Asurlu-
lar, Babilliler, Kıptiler, Yunanlılar, Ptolemiler, Selev-
sidler, Romalılar, Bizanslılar, Persliler, Müslüman 
Araplar, Selçuklular, Fatimiler, Haçlılar, Moğollar, 
Memlükler, Osmanlılar, İngilizler, Ürdünlüler, Mısır-
lılar, Suriyeliler, Lübnanlılar, Iraklılar, Filistinliler bu 
şehir için binlerce yıl savaştılar. Ellerinde bulunduğu 
sürece her biri bu şehirde parmak izlerini bıraktılar.

25 farklı şehrin tarihini saklayan büyük bir arkeo-
loji parkı gibidir KUDÜS. Her el değiştirdiğinde isim 
de değiştirmiştir.  Yebusiler (SALEM), İsrailoğulla-
rı (YERUŞALAYİM), Romalılar (AELİA KAPİTO-
LİNA), Müslüman Araplar (EL KUDS EL ŞERİF), 
Haçlılar (JERUSALEM), Türkler (KUDÜS) olarak 
isimlendirmiştir.

Kabala kaynaklarından alınan ve bir kısım Müs-
lüman tarihçilerin de benimsediği fikre göre; Al-
lah kainatı yaratmaya Kudüs’den başlamıştır.  Haz-
reti Adem yaratıldığında da onun toprağının bir kıs-
mını bu şehirden almış, nihayet Kudüs’de ölen Hz. 
Adem ödünç aldığı bu toprağı Kudüs’e iade etmiştir. 
Hz. Nuh Cudi dağında karaya oturduğunda gönderdi-
ği güvercin yeryüzündeki tek kuru kara parçası ola-
rak Kudüs’deki Zeytindağı'nı bulmuş ve gagasında 
bir zeytindalı taşıyarak bunu Nuh’ a haber vermiştir.

Hz. İbrahim, 
İshak’ı (İslam’a 
göre İsmail) 
Kudüs’de Muallak 
kayasının (İslam’a 
göre Mekke deki 
Mina) üstünde kur-
banlık yapmış. Ya-
kup rabbiyle Ku-

düs civarında mülaki ol-
muştur.

Hristiyanlık Kudüs’ ü kı-
yamet günüyle ilişkilendi-
rir. Ahir zamanda Hz. İsa 
yine Kudüs’ e gelecek, bu-
radan insanlığa huzur ve 
barış dağıtacaktır.

KUDÜS’ ün üç semavi 
din için farklı önemi var-
dır. Tarihsel sırasına göre 
inceleyelim.

Hemen bütün Yahudiler Hazreti İbrahim’in oğlu 
İshak’ı KUDÜS’deki muallak kayasının üstün-
de Allah’a kurban etmeye kalkıştığına, Hazreti 
Yakup’un KUDÜS’te Allah’la buluştuğuna inanırlar.

Yahudiler için KUDÜS en kutsal şehirdir. Onu El 
Halil, Safed ve Tiberya takip eder. Şehrin Yahudilik 
için öneminin temelinde Süleyman Mabedinin bura-
da bulunması yatar. Birinci mabet döneminde tapı-
nak Allah’ın evi olarak görülür, KUDÜS adalet şehri 
ve son mahkemenin kurulacağı yer olarak kabul edi-
lir. Yahudilerin kitabı Eski Ahit’ te KUDÜS aynı za-
manda Beni İsrail’i (İsrailoğullarını) sembolize eder. 
MS 70 de onun yıkılması İsrailoğulları’ nın  sürgü-
ne gönderilmesini, gelecekte yeniden imarı da İsra-
iloğulları’ nın sürgünden dönüşünü sembolize eder. 
İkinci mabed döneminde ise KUDÜS bir hac şehri 
haline gelmiştir. 

Bugün KU-
DÜS Yahudi-
ler için birleşik 
başkenti, ege-
menliği, Yahu-
di yerleşimleri-
ni ifade eder.

Hristiyanlar 
için de KUDÜS 

en kutsal şehir-
dir. Onu ROMA, İSTANBUL, BEYTÜLLAHİM ve 
NASIRA takip eder. Bir Hristiyan için şehri yeryü-
zünün en kutsal mekanı yapan şey Hazreti İsa’ nın 
bu şehirde geçirdiği günler ve bu süre zarfında ba-
şına gelen hadiselerin mekanlarına duyulan bağlılık 
hissidir. 

Hristiyanlar Hazreti İsa’ nın şehirde geçirdiği süre-
yi İsa’ nın Romalı askerlerce yakalanıp çarmıha geri-
leceği Fısıh bayramı için KUDÜS’ e geldiği üç gün-
le kısıtlı tutarlar. 

Hristiyanlar için KUDÜS’te İsa’nın hac için şeh-

ORTADOĞU’NUN ARKEOLOJİ PARKI KUDÜS VE EVANGELİZM

Ortadoğu’ nun Arkeoloji parkı 
KUDÜS  

Kıyamet Kilisesi

Atilla KEZEK*



13Birlik, Sayı : 221 • Temmuz-Ağustos-Eylül 2018

re gelirken mucizeler gösterdiği yerler, çarmıha ge-
rilmeden önce son akşam yemeğini yediği oda, yaka-
landığı yer, Elemli Yol ve Kıyamet Kilisesi, Hazreti 
Meryem’in öldüğü ve gömüldüğü yerler kutsal me-
kanlar olarak ifade edilebilir.

Hristiyanlara göre KUDÜS Hazreti İsa’nın göğe 
çekildiği gibi geri geleceği yerdir. İsa buraya ine-
cek, deccale karşı savaşını burada kazanacak ve bu-
radan insanlığa zaferini ilan edecektir. Mahşer günü 
de Muallak Kayası’nın üzerine adalet kürsüsünü ku-
rarak kendisine inananlara şefaat edecektir.

Müslümanlar için KUDÜS, MEKKE ve ME-
DİNE’den sonra üçüncü kutsal şehirdir. Ancak bu 
durum Müslümanların KUDÜS’ü Yahudi ve Hris-
tiyanlardan daha az kutsal kabul ettiğini göstermez. 
Bu husus Hazreti Muhammed’in  bir hadisinde geçen 
"MEKKE’deki ibadetin on bin, MEDİNE’dekinin 
bin ve KUDÜS’dekinin beş yüz kat sevabı olduğu" 
ifadesine bina edilmiştir. KUDÜS’ün adı Kur’an da 
geçmez, ancak Hazreti Davut, Süleyman, Samuel, 
Üzeyir, Yahya, Zekeriya ve İsa Peygamberlerle ala-
kalı Kur’an da geçen pek çok hikayenin sahnesinin 
KUDÜS olduğu kesindir. 

İslam’ın KUDÜS’e kutsallık atfetmesinin dört te-
mel sebebi vardır. KUDÜS Eski peygamberlerin şeh-
ridir (Asitane-i Enbiya). Yeryüzündeki ikinci mabet 
MEKKE’den sonra KUDÜS’de inşa edilmiştir. KU-
DÜS İslam’ın ilk kıblesidir. Son olarak  Hazreti Mu-
hammed miraca  KUDÜS’ten yükselmiştir.

Hazreti İdris, Hazreti İsa ve Hazreti Muhammed 
Peygamberlerin KUDÜS’ten göğe yükselmiş olma-
ları sebebiyle olsa gerek KUDÜS’ün İslam tasavvu-
funda da önemli bir yeri vardır. Büyük İslam muta-
savvıfları Allah ile olan irtibatın en kamil mertebesi-
ne ancak bu şehirde ulaşılabileceğine inanmışlardır.

Evangelistlere 
göre, Siyon Dev-
leti kurulunca İsa 
gelecektir. Ayrı-
ca, Yahudilerin 
Tanrı'nın seçilmiş 
halkı olduğundan 
yola çıkılarak, 
kutsal toprakla-
rın da Yahudile-
re ait olduğu ve 
Mesih'in gelişiyle 
birlikte bir dünya 
egemenliğine ula-

şacaklarına inanmaktadırlar. Evangelistler için Orta-
doğu, İsa'nın yeniden dirilişiyle yaşanacak olayların 
merkezinde yer almaktadır. Dolayısıyla İsa gelmeden 
burada hazırlık yapılmalıdır. 

Evangelistler, ABD‘yi kuran ve tutuculuğuyla bili-
nen Protestan mezhebi Puritenler’in devamıdır. Kök-
leri Yunanca'da "müjde" anlamındaki Evangelion'dan 
gelen Evangelistler, İncil'de yer alan kehanetleri ger-
çekleştirmek için çalışıyor. Bu koyu Hıristiyanlar'a 
göre kıyamet 2000'li yıllarda Ortadoğu'da kopacak 
ve onlar da İsa Mesih sayesinde dünyaya hakim ola-
cak.  

Evangelistlerin hayallerinde kıyamet var. Dün-
yadaki pek çok insan Amerikan politikalarını ar-
tık İncil'deki kehanetlerin şekillendirdiğine ina-
nıyor. Bush'a seçimi kazandıran Evangelistler ise 
Ortadoğu'da kıyameti hızlandırmak için çalışı-
yor.   Amerikan İsrail ilişkilerinden Büyük Ortadoğu 
Projesi'ne kadar kimi zaman "komplo" teorilerine bo-
yanan kavramların altında 70'li yıllarda yeniden diri-
len "Evangelizm" yatıyor. 

Evangelistleri bu aralar önemli hale getiren iyi ve 
kötü arasında kaçınılmaz olarak gerçekleşecek o yı-
kıcı savaşa, yani Armageddon'a olan inançları ya da 
insan eliyle yaratılacak kıyamet fikrini destekliyor 
olmaları ve dünyayı ele geçirmek istemeleri değil, 70 
milyonluk nüfuslarıyla ABD seçimlerini etkileme-
leri ve bu fikre inanan güçlü politikacılarının Beyaz 
Saray'da etkili olması.  

ABD’de 70 milyonu, dünya üzerinde de 500 mil-
yonu bulan Evangelistler’e göre, 2000’li yıllarda 
Ortadoğu’da iyi ve kötü arasında kaçınılmaz olarak 
bir savaş gerçekleşecek (Armageddon), bununla bir-
likte Hz. İsa (a.s) yeryüzüne inecek ve kıyamet ko-
pacak. Amaçları, kıyametin kopmasına giden süreci 
hızlandırmak. Bunun için çalışıyorlar. 

İnandıkları Eski Ahit kitabında, Armageddon Sa-
vaşı ve İsa’nın yeryüzüne tekrar gelişi, kıyamet 
alâmetleri olarak yer aldığı için, bütün faaliyetlerini 
kıyameti gerçekleştirecek koşulları yaratmak için yü-
rütüyorlar. Bu yüzden de Evangelistler’le Yahudi’ler 
arasında bir amaç birliği var. Çünkü Evangelistler’e 
göre bu kıyamet koşullarından birisi de, Mescid-i 
Aksa’nın yerine Süleyman Tapınağı’nın inşası ve 
İsrail’in vaat edilmiş topraklara kavuşması. Bunla-
ra göre, Armageddon Savaşı’ndan önce Yahudi’ler 
İsrail’de olmalıdır. Dolayısıyla seçilmiş insanlar ol-
duklarına inandıkları Yahudilerin, bir kıyamet ko-
şulu olarak desteklenmesi gerektiğini düşünüyor ve 
İsrail’in Ortadoğu’da güvende olmasına büyük önem 
veriyorlar. Bu, İsrail’in ABD tarafından bu kadar 
desteklenmesinin en önemli nedeni.

Kubbet-üs Sahra’ nın altında bulunan 
Muallak Kayası

* E. Kora.
TESUD Çankaya Şube Üyesi
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Bedelli askerlik yasasının çıkarılması yurtiçi ve 
yurtdışında çeşitli tartışmalar yaratmıştır. Özellikle 
yurtdışında Türklerin yoğun olarak yaşadığı ülkeler-
deki basın ve yayın kuruluşları da bu konuyla ilgi-
lenmiş ve  TESUD' un görüşünü  öğrenmek istemiş-
lerdir.

Anılan konularla ilgili olarak Türkiye Emekli Su-
baylar Derneği'nin Stratejik Araştırmalar Merkezi 
(TESSAM)'nden de yararlanarak ilgili yerlere, basın-
yayın kuruluşlarına görüşlerimizi bildirmiş bulun-
maktayım.

Genellikle zorunlu askerlik, bedelli, uzman ordu ile 
ilgili sorulan sorulara verilen cevaplar şu şekildedir:

• Geçen hafta mecliste oylanan bedelli askerlik 
yasasıyla ilgili tepkiniz nedir?

Önce şunu açıkça söyleyebiliriz ki zorunlu asker-
liğin olduğu bir ülkede bedelli askerlik yasaları zen-
gin fakir ayrımını arttırdığından toplumda derin ya-
ralar açmaktadır.

• Neden bu yasayı destekliyor veya desteklemiyor-
sunuz?

Daha önce de belirttiğim gibi bu yasayı destekle-
miyoruz. Ancak; daha önceki yıllarda da defalarca 
bedelli askerlik yasaları çıktığı için bedelli yasası-
nı bekleyenler çoğaldı. Bir milyon 300 bin kişiyi aştı. 
Bunların eritilmesi zorunlu hale geldi. En az 400 bi-
ninin bu dönemde eritileceği değerlendirilmektedir.

• Neden hükümet bu ya-
sayı çıkarttı sizce? Halk-
tan mı baskı gördü? Çün-
kü bedelli askerlik iste-
yenler özellikle üniversite 
bitirenler toplumsal  med-
yayı kullandılar. Yoksa ta-
mamen farklı nedenler mi 
var?

Hükümetin bu yasayı çıkartmasında iki neden bu-
lunmaktadır. Birincisi; bedelli beklentisi yığılma ya-
rattı. Bu durum elbette ki baskı yaratmaktadır. İkinci-
si gelir teminidir. Maliye kısa sürede 6 milyar liranın 
üzerinde bir gelir temin edecek ve bunu ileriki yıllar-
da üç dört defa tekrarlayabilecektir.

Her ne kadar hükümet bedelliye noktayı koydu den-
se de, bu nokta Silahlı Kuvvetler tamamen uzman or-
duya geçtikten sonradır. Yani açıklanan: 9 aylık as-
kerlik süresi olacağı, 3 ay herkesin zorunlu olaca-
ğı, 6 ay daha sonra askerliğe devam edenler asga-
ri ücret alacağı, devam etmeyenlerin 6 ay asgari üc-
ret karşılığı bedel ödeyeceği durum Silahlı Kuvvetle-
rin tamamı uzman orduya geçişten sonra uygulana-
cağından arada üç  dört defa daha bu günkü şartlar-
da bedelli uygulaması olacağı değerlendirilmektedir. 
Ayrıca bugün silahların hızla geliştiği bir ortamda en 
basit silahın bile kullanılması ve birlik içinde eğitim 
yapılması için en az bir yıllık bir süreye ihtiyaç du-

ZORUNLU ASKERLİK, BEDELLİ, UZMAN ORDU, 
İHTİYAT KUVVETLERİ ÜZERİNE DEĞERLENDİRME

Erdoğan KARAKUŞ*

Erdoğan KARAKUŞ*
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yulması gerçeğiyle karşı karşıya bulunmaktayız.

• Bu yasa Türk Ordusunu nasıl etkileyecek sizce? 
Sizce operasyonel etkinliğini veya terörle mücade-
leyi etkileyecek mi?

Yasanın Silahlı Kuvvetlerin harekat etkinliğini et-
kilemesi söz konusu değildir. Çünkü her geçen gün 
Türk Silahlı Kuvvetleri uzmanlaşmaktadır. Zorunlu 
er ihtiyacı her geçen gün azalmaktadır. Genelde te-
rörle mücadele uzmanlarla yapılmaktadır.

• Bu Türkiye’de askerlik hizmetinin sona erme-
sinin başlangıcı mı? Veya başka bir şekilde ifade 
edersek Türkiye yavaş yavaş gelecekte tam profes-
yonel bir orduya doğru mu ilerliyor?

Bu yasa daha önce de belirttiğim gibi son değil. Yı-
ğılma nedeniyle, bir kaç defa daha bedelli söz konusu 
olacaktır. Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetleri 1990’lı 
yılların başından itibaren uzmanlaşmaya başlamış-
tır. Özellikle Hava Kuvvetleri’nde zorunlu er kulla-
nış yeri çok az olduğundan Hava Kuvvetleri Komu-
tanlığı genellikle uzmanlaşmış, bunu Deniz Kuvvet-
leri takip etmiştir. Şimdi sıra Kara Kuvvetleri, Jan-
darma, Sahil Güvenlik’tedir. Türk Silahlı Kuvvetleri 
tam uzman (profesyonel) bir orduya doğru hızla yol 
almaktadır.

• Ordu Türkiye’de en çok saygı duyulan kurum-
lardan bir tanesi. İnsanlar evlatlarını askere yollar-
ken kutlamalar yapıyor. Tüm erkeklerin askerlik 
hizmetini yerine getirmesi gerekiyor ve her ailede 
askerlik yapmış bir erkek var. Fakat bundan sonra 
askerlik artık herkes tarafından paylaşılan bir tec-
rübe olamayacak. Bu yasa ordunun Türk halkı üze-
rindeki rolünü nasıl etkileyecek?

Halkla ordunun irtibatını kesmemek, bu sevgi - 
saygı bağını koparmamak için yapılması gereken ba-
sit işlemler vardır.

Kural olarak devlet hizmetlerinde görev alacakla-
rın  askerliğe elverişli ise; askerlik hizmetini yapma-
sını ararsınız. Askerlik süresince asgari ücret verirsi-
niz. Askerlik süresinin iki katı zamanı emekliliğe yan-
sıtırsınız.

Devlet hizmetleri açısından bakıldığında 
Türkiye’de bir milyonu aşkın öğretmen bulunmakta-
dır. 500 binden fazlası erkektir. Askerlik yapmayan 
öğretmen olamaz dersiniz.

Aynı şekilde emniyet (polis) 300 bin kişidir. Çoğun-
luğu erkektir. 

Jandarma’da uzman olacaklar 110 bin kişiyi ilgi-
lendirmektedir. Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri, Sahil 
Güvenlik Komutanlığında uzman olacaklar için as-
kerlik yapmadan uzman olamaz kuralı konabilir. Bu 
durum 300-400 bin kişiyi ilgilendirmektedir. Korucu 
olabilmek için askerlik yapma zorunluluğu getirile-
bilir. Bu durum da 120 bin kişiyi ilgilendirmektedir. 
Ayrıca işletmelerde engelli ve hükümlülere tanınan 
haklar gibi belirli oranda zorunlu askerlik yapmış ki-
şileri çalıştırma zorunluluğu getirilebilir.

Bütün bunlara ilave olarak uzmanların toplumsal 
yaşamlarını kolaylaştırmak, olanaklarını artırmak 
için tedbirler artırılmalıdır. Öğretmen evleri gibi her 
il ve uygun ilçelerde var olan misafirhanelere ilave 
uzman asker evleri açılmalıdır.

Uzman onbaşıların onbaşı olabilmeleri için ha-
len ortaokul mezunu olması, uzman çavuşların lise 
mezunu olması şartı aranmaktadır. Uzman erler için 
ilkokul mezunu olması yeterli görülebilir. Çünkü 
Türkiye’de milletvekili olabilmek için ilkokul mezu-
nu olmak  yeterlidir. Milletvekili olabilen uzman er 
olabilmelidir.

Sonuç olarak; askere gelmek yukarıda açıkladığım 
şekillerde teşvik edilerek Halk – Ordu bağı güçlen-
dirilir.

Türkiye’de ihtiyat kuvvetleri yoktur. İhtiyat Kuvvet-
leri kurularak zorunlu askerlik yapanların bir kısmı 
orada kullanılabilir ve bedelli ortadan kaldırılır. 

İhtiyat Kuvvetlerine gelince; neredeyse bü-
tün NATO ülkelerinde İhtiyat Kuvvetleri  ve onla-
rın destekçisi sağlık, yargı kuruluşları olduğu halde, 
Türkiye'de İhtiyat Kuvvetleri yoktur.
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Bu durum özellikle 15 Temmuz ihanet hareketi so-
nucunda Hava Kuvvetleri uçucu ihtiyacının karşılan-
masında var olan sıkıntıyı katmerlemiştir. Uçucularla 
ilgili iki önemli durum vardır. 

Birincisi; istediği kadar tecrübeli uçucu olsun, eğer 
iki ay savaşa hazır olduğu uçakta uçmadığı takdirde 
savaşma yeteneğini yitirir. Tekrar savaşa hazır hale 
gelebilmesi için belirli süre eğitim görmesi gerekir 
ki, ani başlayan bir savaşta o uçucudan yararlanma 
olanağı düşüktür.

İkincisi; uçak, uçucu oranıdır. Yeni nesil muharip 
uçaklar günde sekiz kere uçabilmesine rağmen, uçu-
cular savaşta ortalama iki kere uçabilmektedir. Yani 
uçucular yoruluyor, uçaklar yorulmuyor. Uçaklara 
yakıt, mühimmat yüklenip uçurulabiliyor. Sonuç ola-
rak; 300 muharip uçağınız varsa, savaşta uçaklardan 
etkin yararlanmak için 1200 uçucuya ihtiyaç bulun-
maktadır.

ABD Hava Kuvvetleri incelenirse; İhtiyat Kuvvet-
leri (Air Force Reserve) ve Milli Muhafız ( Natio-
nal Guard)' ların bu konudaki etkisi daha rahat ortaya 
çıkacaktır. Özellikle soğuk savaş döneminde bu etki 
Sovyetleri durduran büyük güç olmuştur. ABD'de so-
ğuk savaştan sonra bazı birlikler azaltılsa da aynı or-
tam devam etmektedir. O günlerden örnekleme; ko-
nuyu daha rahat anlamamızı sağlayacaktır.

1984-85 yıllarında  ABD'de bulunduğum sırada ko-
nuyu ayrıntılı bir şekilde inceledim. O yıllarda Hava 
Kuvvetleri 910.000, Kara Kuvvetleri 650.000, Deniz 
Kuvvetleri 610.000 genel mevcutluydu. Anılan genel 
mevcutların yarıya yakınını İhtiyatlar ve Milli Muha-
fızlar oluşturuyordu. Her yıl Hava Harp Okulu'ndan 
2000, Teksas ANM Üniversitesi'nden ( Havacı su-
bay yetiştirmek için kurulmuştur.) 1000, Üniversite-
lerin teknik bölümünü bitirmiş olanlardan 1000 kişi 
olmak üzere 4000 civarı subay uçuş eğitimine başla-
maktaydı.

Eğitim uçaklarında uçuş eğitimine başlayan subay-
ların 2000'e yakını, eğitimlerini iki yılda başarıyla ta-
mamlamakta  ve kıtalardaki uçaklarda eğitime baş-
lamaktadır. Uçuş eğitiminde başarılı olamayanlar di-

ğer hizmetler için sınıf okullarına tertip edilmektedir.

Uçuş okulunu bitiren uçucular Muvazzaf Hava 
Kuvvetlerinde on yıl denenmekte, ellibeş yaşına ka-
dar Orgeneral olamayacaklar İhtiyat Kuvvetlerine 
veya Milli Muhafız Kuvvetlerine geçmektedir.

İhtiyat Kuvvetlerine, Milli Muhafızlığa geçen-
lerden istenen şudur; Hava Kuvvetlerinde uçtukları 
uçakta savaşa hazırlıklarını devam ettirmek için on 
günde bir uçuş yapmaktır.

Maaş durumuna gelince; Hava Kuvvetlerinde 10 
yıllık uçucu subaylar, o günlerde 4000 $ maaş almak-
taydılar. İhtiyat ve Milli Muhafızların maaşı 2000 $ 
seviyesine inmekteydi.

Ancak; İhtiyata ayrılmış olanlar aynı zamanda hava 
yollarında uçmaktaydılar. Hava yollarından da orta-
lama 8000 $ almaktaydılar. Hava yolu şirketleri de en 
az on yıl uçuş tecrübesi olan bu  uçucuları kapmak-
taydı. Çünkü tecrübesi olmayan   sivil uçucuların bile 
piyasası 12.000 $ 'dan başlıyordu. Milli Muhafızlar 
ise;  hava yollarında uçmayı istemeyip kendi eyalet-
lerinde kendi işleriyle uğraşanlardan oluşuyordu.

Sonuç olarak; ABD' de 1984 yılında 12.500 asıl 
hava, 8500 İhtiyat, 2500 Milli Muhafız Kuvvetleri'nde 
olmak üzere 23.500 uçucu (Pilot) her an savaşa hazır 
bulunmaktaydı.

Türk Hava Kuvvetleri de şimdi öncelikle uçucu-
lar için İhtiyat Kuvvetlerini oluşturmaktadır. On yıl 
uçmuş bir muharip uçak pilotunun devlete maliyeti-
nin en az 10-15 milyon TL. olduğu ve savaşın ne za-
man çıkacağı bilinmediğinden,yetiştirdiğiniz her pi-
lotun her an savaşacak şekilde elinizde bulundurul-
ması zorunludur.

Bu durum; bu günkü dünyada ülkemizin birlik ve 
bütünlüğü, bekası, savaşların önlenmesinde Türk Si-
lahlı Kuvvetleri'nin caydırıcılığı açısından elzemdir. 

*E. Hv. Korgeneral
TESUD Genel Başkanı
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Tarih, yazanların yapanlara sadık kalmadıkları ve 
bu suretle gerçeklerin saptırılarak yazıldığı pek çok 
olaya şahittir. Ancak, Liman Von SANDERS  paşa-
nın Tümgeneral iken ( itibari olarak ) Orgeneral   rüt-
besiyle,  Osmanlı Ordusunun İSLAHI ve YENİDEN 
TEŞKİLATLANDIRILMASI görevine, Prusya Kı- 
rallığı ve Osmanlı İmp. yetkililerince atanmasını sak-
lamamaktadır.                                                   

Rütbeler, gerekli eğitim ve deneyimler kazanıldık-
tan sonra omuzlara takılırsa, özellikle insan hayatı-
nın söz konusu ve insan sevk ve idaresinin bir sanat 
olduğu Askerlik Mesleğinde, o omuzları onurlandı-
rır ve beyindeki durum muhakemesini, Harekat Emri 
haline dönüştüren ve işaret parmağıyla hedefleri gös-
teren gücü sağlar.

Kendi kaynaklarınca: AKSİ, GEÇİMSİZ, YAŞLI, 
BURNU KAF DAĞINDA olarak nitelenen bir gene- 
rale, kendi ülkesinde bir Kolordu sorumluluğu dahi 
verilmezken, Osmanlı Devlet kademesinde ve Sa-
vunma Sisteminde “ İkinci Adamlık ve Ordu Komu-
tanlığı  payesinin yanında onca Askeri - İdari - Mali 
yetkilerin verilmesini  Osmanlı Yönetiminin aczi ola-
rak değerlendirmek mümkündür .

Ancak L.V.SANDERS’in bu aciz ve geleceği göre-
meyişi, özellikle isabetsiz ve kalıpçı Strateji ve Tak-
tik Plan anlayışı  ile sadece ÇANAKKALE – GELİ-
BOLU Savunmasında, bu vatanın 53.000 evladını şe-
hit ve 200.000 den fazla evladını yaralı olarak gelece-
ğe taşımıştır. Ve KANLA ödenen bu bedelin kefare-
ti ise, adı geçen General ile Osmanlı Yönetimine ha-
kim olan zihniyete aittir.

 Tarih şahittir ki "Ben Size Taarruz etmeyi değil 
ÖLMEYİ emrediyorum" diyebilecek cesaret ve öngö-
rü sahibi  Kurmay Yarbay Mustafa Kemal, Kolordu 
Komutanı Esat Paşadan tüm birliklerin  emir  ve ko-
mutasını istediği zaman , “Çok Gelmez mi ?" soru-
suna " AZ BİLE GELİR !" cevabını vererek  zafere 
inanan ve bu inancı astlarına aşılayabilen DAHİ KO-
MUTAN kimliğini, rütbeyle değil DEHASI ile ser-
gilemiştir.

Ve bu dahi askere sahip Türk Ordusu,  Balkanlar'daki 
mağlubiyetin acısını çok derinden tatmasına rağmen, 
Milli Kurtuluş Savaşımızın KANLA / İRFANLA 
yoğrulmuş emir komuta heyetini ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Ordularını yaratmıştır.

Bu sonuç, Modern Türkiye Cumhuriyetinin kuru-
cusu, eşsiz Komutan - Devlet Adamı - İnkılapcı  özel-
likleriyle milletinin gönlünde taht kuran Gazi Ma-
reşal Mustafa Kemal ATATÜRK’ü Türk ve Dünya 
Harp Tarihinin en seçkin yerine oturtmuştur.

 Liyakat, omuzlardaki rütbelerle değil, taşıdığı so-
rumluluğun gereğini tereddütsüz uygulayabilenve 

gerektiğinde (bir komuta-
nın asıl ihtiyatı olan) biz-
zat kendisini riske atarak, 
komuta ettiği birliği zafe-
re taşıyan ATATÜRK gibi 
Komutanlara aittir.

Ne çare ki, BU TÜR 
KOMUTANLAR MİL-
LETLERİN HAYATINDA  
NADİREN, YÜZ SENE-
DE BİR  GÖRÜLEBİLİYOR. BENİM YAPABİLE-
CEĞİM BİR ŞEY KALMAMIŞTI …cümlesiyle İng. 
Başbakanı L’loyd GEORGE kendisinin ve o zamanki  
"üzerinde güneş batmayan" İngiliz İmparatorluğunun  
aczini itiraf etmiştir.

Yukarıda özetle sunduğum çerçevede, 
ATATÜRK'ümüzün, Türk yakın tarihinin sahnesine 
çıktığı Çanakkale - Gelibolu Savaşları üzerinden tam 
103 sene geçti. Bu süreçte Kemalist Felsefe (Ata-
türk İLKE ve İNKİLAPLARI ) ile yoğurarak kurdu-
ğu Cumhuriyetimizin, ilk on beş senede ulaştığı, ge-
lişmekte olan ve İslam Dünyasında, çağdaş medeni-
yet seviyesinin ötesine geçmeye hazırlanan tek ve 
örnek ülke olan  SON TÜRK DEVLETİNİN, TAM 
BAĞIMSIZ, LAİK, DEMOKRATİK özelliklerin-
den vazgeçerek, çok uluslu şirketlerin,  ULUS DEV-
LETLERİ çökertme politikalarıyla, önce İngiliz son-
ra Amerikan sömürgeciliği bayrağı altında bulundu-
ğu nokta , SAYGIN TÜRK MİLLETİ ve Onun GÜÇ-
LÜ SİLAHLI KUVVETLERİ olarak, sadece biat 
eden ve parçalanması da dahil  sömürgeci politikala-
rın,  olmamızı istediği muti (boyun eğen) ve itaatkar 
bir konumda bekletilmektedir.                

Bu acı özetten sonra sorulması gereken soru ve 
açıkça yapılması gereken yorum ve değerlendirmele-
rin ana teması, her halde :   ATATÜRK’ün adeta yok-
tan var ettiği Tam Bağımsız, Laik , Demokratik  Sos-
yal , Hukuk devletini kimlerin bu hale, neden getir-
diği olmalıdır …

Benim, yine ATATÜRK'ümüzün bir özdeyişinden 
yola çıkarak umudumu korumamın temel öğesi her-
halde şu veciz ifadelerde saklıdır :   “ BENİM FANİ 
VÜCUDUM ELBET BİR GÜN TOPRAK OLACAK-
TIR, ANCAK   TÜRKİYE   CUMHURİYETİ   İLELE-
BET   PAYİDAR   KALACAKTIR …”

ONA  şükran,  ONA minnet ve ONA hayranlık 
duygularımla ve “ MEZARA KADAR MUSTAFA KE-
MALİN ASKERİ OLARAK KALMAK  AZMİYLE … "

  EBEDİ  ÖNDERİMİZİN  İZİNDE …

Cemal Ergun ERUÇ*

*E. Tuğg.
TESUD Çankaya Şube Üyesi



Birlik, Sayı : 221 • Temmuz-Ağustos-Eylül 201818

TESUD GENEL MERKEZ ETKİNLİKLERİ
TESUD Basın Yayın 
Başkanlığı

Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD) Doğa 
Sporları Topluluğu (TESUDDOST) tarafından her 
yıl gerçekleştirilen ''30 Ağustos Zafer Tırmanışı'' bu 
yıl Orta Torosların en yüksek tepesi olan DEDEGÖL 
Dağı (2998m)’ na yapılmıştır.

30 Ağustos Zafer Tırmanışı Yapılmıştır.

Kıbrıs’ın Türkler tarafından fethinin 447’nci yıl 
dönümü, Türk Mukavemet Teşkilatının kuruluşunun 
60’ıncı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik 
Kuvvetleri Komutanlığı’nın 42’nci kuruluş yıl dönü-
mü dolayısıyla kutlanan 1 Ağustos Toplumsal Dire-
niş Bayramı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Anka-
ra Askeri Ataşeliği tarafından Gazi Orduevi’nde dü-
zenlenen resepsiyonla kutlanmıştır.

KKTC Toplumsal Direniş Bayramı

Kıbrıs Barış Harekatının 44'üncü yıldönümü nede-
niyle 20 Temmuz 2018 tarihinde Ulus Atatürk Anıtın-
da yapılan törene TESUD Genel Başkanı ve Yönetim 
Kurulu Üyeleri katılmışlardır.

Kıbrıs Barış Harekatının 44'üncü Yıldönümü
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Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK ve silah arka-
daşlarını anmak ve onun önderliğinde gerçekleşti-
rilen Sakarya Meydan Muharebesinin önemini yeni 
nesillere hatırlatmak maksadıyla, 8-9 Eylül gece-
si Polatlı'da Üçpınar köyünden Duatepe'ye yapılan 
Şafak Yürüyüşü’ne iştirak edilmiştir.

Yürüyüşe katılan 39 meslektaşımız ve dostumuza 
teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Sakarya Meydan Muharebesi'nin 97. yıl dönümü 
vesilesiyle; başta bu eşsiz zaferin mimarı Ebedî Baş-
komutanımız Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK ve kah-

raman silah arkadaşları olmak üzere, bu vatan için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnet-
le, kahraman gazilerimizi saygı ve şükranla anıyoruz.

Sakarya Meydan Muharebesi'nin 97. Yıldönümü

 Romanya Ulusal Emekli ve İhtiyat Askeri Perso-
nel Derneği (ANCMRR) 18-22 Eylül2018 tarihle-
ri arasrnda TESUD'u ziyaret etmiş, bu ziyaret esna-
sında anılan dernek ile İşbirliği Anlaşması imzalan-
mıştır.

Romanya Heyetinin Ziyareti

Kardeş Azərbaycan'ın ( Bakü'nün ) Nuri Paşa komutasındaki Kafkas Türk İslam Ordusu tarafından öz-
gürlüğüne kavuşmasının 100. yılında Bakü'de yapılan törenlere Türkiye Muharip Gaziler Derneği ve Türki-
ye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetim Aileleri Derneği yönetimleri ile birlikte 12-17 Eylül 2018 tarih-
leri arasında iştirak edilmiştir.

 Kardeş Azerbaycan'ın özgürlüğüne kavuşmasının 100. yılı
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Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD) Doğa 
Sporları Topluluğu (TESUDDOST) tarafından;

 8 Temmuz 2018 Pazar günü Işık Dağı'na,

15 Temmuz 2018 Pazar günü Esentepe/ Gerede 
Yaylasında,

16 Eylül 2018 Pazar günü Meşeler, Y. Alakoç, Yün-
lü yaylalarında,

 23 Eylül 2018 Pazar günü Dorukkaya-Karapazar 
bölgesinde,

30 Eylül 2018 Pazar günü İğdir-Dutözü bölgesin-
de,

doğa yürüyüşleri yapılmıştır.

Doğa Yürüyüşleri Yapılmıştır.

19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle saat 09.30'da Anıtkabir'de düzenlenen törene TESUD' un davetlisi olarak 
Türkiye'de bulunan Romanya Ulusal Emekli ve İhtiyat Askeri Personel Derneği ile birlikte iştirak edilmiş, 
müteakiben saat 11.00'da  Ulus Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmuştur. 

19 Eylül Gaziler Günü  
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Değerli Üyelerimiz ve Değerli Meslektaşlarımız;  
Bilindiği üzere, bazı hizmetlerin devamlılığı için çeşitli vakıflar kurulmaktadır.
Türk Silahlı Kuvvetleri personeli için kurulan TSK Mehmetçik Vakfı, TSK Elele Vakfı, TSK  Güçlendirme 

Vakfı, TSK  Dayanışma Vakfı, TSK Sağlık Vakfı, TSK Eğitim Vakfı vb. vakıflar işlevlerini tabi  oldukları  mev-
zuat   çerçevesinde  yerine getirmektedirler.   

TESUD Eğitim Vakfı da; Türkiye Cumhuriyeti’ni, ATATÜRK’ün göstermiş olduğu çağdaş medeniyet se-
viyesine ulaştıracak  çağdaş ve kişilikli öncü gençleri desteklemek için imkânlar ölçüsünde burs vermek su-
retiyle dayanışmamıza katkıda bulunmayı amaç  edinmiş bir kuruluşumuzdur.  

Bu kapsamda; Balyoz, Ergenekon, Askeri Casusluk vb. Kumpas Davaları sürecinde mağdur edilen ve ihti-
yacı olan muazzaf / emekli subay, astsubay, uzman erbaş/er ailelerinin çocuklarına da “eğitim yardımı” adı 
altında destek olunmuştur.  

Halen elli üniversite öğrencisine burs verilmektedir.  
Burs verilen öğrenci sayısını artırmak ve daha çok gencimize sahip çıkmak için siz değerli üyelerimizin /

meslektaşlarımızın bağışları beklenmektedir.  
Bu bağış bir miktar veya bir yıllık olabileceği gibi, bir yada birkaç öğrenciye bağışçı olma şeklinde de ola-
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TESUD ŞUBE ETKİNLİKLERİ
TESUD Basın Yayın 
Başkanlığı30 Ağustos Zafer Bayramı

30 Ağustos Zafer Bayramı'mız TESUD Şubelerinde Türkiye çapında çeşitli etkinlik ve törenlerle kutlanmış-
tır. 

19 Eylül Gaziler Günü TESUD Karşıyaka Şubesi 
tarafından yapılan törenle kutlanmıştır.

TESUD Karşıyaka Şube

TESUD İstanbul Şubeleri tarafından 19 Eylül Ga-
ziler Günü  Taksim'de düzenlenen törenle  kutlanmış-
tır.

TESUD İstanbul Şubeleri
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Bir dille ilgili bir şeyler söyleyebilmek için insanın 
başından dille ilgili bazı deneyimlerin geçmesi gere-
kir diye düşünmekteyim.

Fethiye'de doğdum. Babam Fethiye'nin kuzeyin-
deki Karagedik'ten, Çavuşburnu'na oradan da 40-50 
Km. uzaklarda dağlardaki ocaklara kadar uzanan ge-
niş bir bölgede Fransızların çalıştırdığı ve birçok yer-
de Fransızların da çalıştığı, Krom-Manganez işlet-
mesinde güvenlik, elektrik işleri, telefonların işletil-
mesi, motor sargı işlerinden sorumluydu.

Babamın işletmede işlere, arızalara çabuk el atabil-
mesi için, bizim bir tanesi Karagedik'te fabrika ya-
nında diğeri de Çavuşburnu'nda iskele yanında evi-
miz vardı. Bunu şunun için belirtmek istiyorum. İş-
letmenin her yerinde Türkçenin yanında az çok Fran-
sızca konuşulduğu gibi özellikle iskele bölgesine ma-
den almaya gelen gemilerde çoğunlukla denizcile-
rin eşleri ve çocukları da olduğundan bölgede Fran-
sızca ikinci dil halindeydi. Ayrıca ilkokulda tercü-
man Fransızca dersleri vermekte ve hevesli çocuklar, 
gençlerle özel olarak ilgilenmekteydi. Ben de Fran-
sızca öğrenmeye heveslilerden biriydim.

Öte yandan cami hocası Elmalı'lı Hamdi YAZIR'ın 
yanında yetiştiği bilinen ileri görüşlü birisiydi. Ba-
bam benim eski yazıyı da öğrenmemi istiyordu. Ben 

de herşeyi öğrenmeye çok 
hevesliydim. Aynı durum  
derslerim için de geçerliy-
di. Bazı şeyleri çevremde-
kilerden daha çok bilmek 
kendime güveni artırıyor. 
Bu da bana zevk veriyordu. 
Uzun süre hocanın yanında 
gördüğüm eğitimle eski ya-
zıyı okur ve yazar hale gel-
miş, biraz da Arapça öğrenmiştim.

Sonuç olarak; ortaokulu bitirdiğimde iyi derecede 
Fransızcam, belirli ölçekte Arapçam vardı.

1959 yılında Hava Askeri Lisesi (Güzelyalı-
İzmir)'nin zorlu sınavının ardından, yine zorlu sağlık 
muayenesinden sonra lise eğitimine başladım. Ancak 
Askeri Lisede Fransızca'nın yeri yoktu. Sadece İn-
gilizce öğrenmemiz gerekiyordu. Birinci sınıfta se-
kiz kısım vardı. Üç kısım ortaokulda İngilizce eğitim 
görmüş, beş kısım Fransızca eğitim görmüştü. Fran-
sızca eğitim görenlerin İngilizce eğitim görenlerden 
daha fazla gayret göstermesi, İngilizce eğitim gören-
leri yakalaması isteniyordu.

İnsan küçük yaşta bir dili öğrenmeye başladığında 
hiç bir irdeleme yapmadan o dili olduğu gibi öğren-
meye çalışıyor. Ancak, belirli yaşta ana diliyle kar-
şılaştırma başlıyor. İngilizce'nin yazıldığı gibi okun-
maması, akıldışı istisnaları insanın hevesini kırıyor-
du. İnsanda ayrıca Fransızcaya  vefasızlık yapılıyor-
muş hissi yaratıyordu. Ancak şimdi İngilizce öğren-
meliydik.

Bu konuda önemli bir etken daha vardı. Askeri lise 
doğal olarak Fen Lisesiydi. Fakat bizler subay ola-
caktık. Hem Türkçeyi  iyi bilmeli, konuşmalı, hem de 
düzgün yazabilmeliydik. O nedenle; liselerin edebi-
yat kolu derslerini aynı hacımda gördük. Türkçeyi iyi 
bilmek hem diğer dilleri irdelemeyi kolaylaştırıyor, 
hem de Türkçemizin kıymetini kavrayamayan, aciz-
liklerini yabancı kelimeleri Türkçeye sokarak örtme-
ye çalışanlara karşı da hınç yaratıyordu. Bu ortam ne-
redeyse bütün Askeri Lise öğrencileri için geçerliydi.

Fen koluyla birlikte edebiyat kolu derslerini aynı 
hacımda görmek eğitim seviyemizi çok yükseltti. Ni-

İNGİLİZCE'Yİ ÖĞRENEBİLDİN Mİ?
TÜRKÇE'NİN KIYMETİNİ ANLAYABİLDİN Mİ?

Erdoğan KARAKUŞ*
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tekim Hava Askeri Lisesi Türkiye'de daha sonraki 
yıllarda başlanan liseler arası yarışmaların tamamın-
da hep birinci oldu. Ancak ne hikmetse böyle bir lise 
1970'li yılların sonuna doğru kapatıldı. Hava Harp 
Okulu öğrenci ihtiyacı Kara ve Deniz Kuvvetleri'ne 
ait  liselerden karşılanmaya çalışıldı.İstenilen verim 
alınamadı ve 2008 yılında Bursa'daki Işıklar Askeri 
Lisesi, Hava Askeri Lisesi olarak tekrar açıldı. Bildi-
ğiniz gibi 15 Temmuz 2016 sonrası bütün Askeri Li-
seler kapatıldı. Dileğimiz odur ki hepsi en kısa za-
manda tekrar açılsın.

Askeri Lise yılları anılan ortamda geçti. Sonra 
Hava Harp Okulu, daha sonra da Uçuş Okulu'nda İn-
gilizce öğrenmeye devam ettik.  Fakat bir kaç arka-
daşımız dışında istediğimiz düzeye çıktığımızı söy-
leyemem.

Ancak 1970 yılı boyunca devam eden Hava Lisan 
Okulu'ndaki İngilizce eğitimi benim için büyük fır-
sat oldu. Okulu 235 kursiyer arasında iyi bir derecey-
le bitirdim.

1984 yılında 111'nci Filo (F-4 Fantom Eskişehir) 
Komutanlığı'ndan sonra Yarbay rütbesinde iken ge-
nel dil ve ECL ( ingilizce anlama seviyesi) sınavın-
dan yeterli not alarak Amerika Birleşik Devletleri 
(ABD)'nin  en üst düzeydeki Askeri Eğitim Merkezi 
(Aır War Col.,  Yarbay - Tümgeneral düzeyindeki)'ne 
gittim. Anılan merkezden önce de ABD'nin San 
Antonıo'daki Hava Dil Okulu'nda eğitim gördüm.

Burada ABD hakkında öğrendiklerim beni hayrete 
düşürmüştü. 1984 yılında ABD'de lise bitirmiş, fakat 
okuma yazma bilmeyen 25 milyon kişi vardı. Bu du-
rumu yaratan bir kaç neden bulunuyordu. 

Bu nedenlerden birincisi, ABD'de devletin sorumlu 
olduğu zorunlu eğitim seviyesi liseydi. Devlet harca-
malarının en aza inmesi için öğrencilerin sınıfta kal-
maması gerekiyordu. Öğrencilerin sınıf geçebilmesi 
için "F" derecesi yeterliydi. "F" derecesi için de öğ-
rencinin sınavlarda adeta isim soyadını yazması sı-
nıfı geçmesini sağlıyordu. Yani bazı öğrenciler okur 
yazar dahi olmadan liseyi bitirebiliyordu. Yüksek 
okul ve üniversiteler, eyalet üniversitesi olsa dahi be-
lirli ölçüde paralı olduğundan, anılan okullara devlet 
desteği de söz konusu değildi.

Sonuçta yüksek okul ve üniversitede okumak her-
kesin kendi maddi olanaklarına ve başarısına bağ-
lı olduğundan, devletin lise eğitiminin yükseltilme-

si için büyük bir gayreti de,  umursadığı da yoktu. O 
zaman umursanan şey "Amerika birinci" sözünün et-
rafında dolaşmak, okur-yazarlık oranını % 100 gibi 
göstermek, bu konuda da Sovyetler Birliği'yle yapı-
lan yarışta böbürlenmekti.

Bunun böyle olduğunu bugün bile görebilirsiniz. 
Amerika birinci (America Fırst) diye diye başa geçen 
Trump "son zamanlarda sadece Ortadoğu'daki savaş-
larda 7 trilyon  $ boşa harcadık. ABD' de eğitim dü-
zeyi 3. Dünya ülkelerinin altına düştü. Suriye'den çe-
kileceğiz" dediği an, biz sevindik. Ancak; dünyada 
kıyamet koptu. Pentagon'da askerler "bu bir dediko-
du" dediler. Yahudi lobisi "Suriye'den çekilemezsin" 
diye tehdit etti. Suudi Arabistan "aman çekilme 4 
milyar $ vereyim" diye devreye girdi. Fransızlar "as-
ker gönderelim", İngilizler "biz zaten oradayız" dedi-
ler. Sonuçta ABD' deki eğitim konusu yine hasıraltı 
oldu. Başka baharlara kaldı.

İngilizce'nin yazıldığı gibi okunmaması veya ter-
si yani okunduğu gibi yazılmaması İngilizce öğren-
menin en büyük engeliydi ve şu ana kadar da değişen 
bir şey yoktur.

İngilizce'yi tam manasıyla öğrenebilmek için 
İngilizce'deki bütün kelimelerin, en azından bir ço-
ğunun okunuş ve yazılışının belleğe yerleşmesi şart-
tır. Kelimelerin belleğe yerleşmesinin ikinci engeli 
ise; öğrenilmesi kolay ve kullanışlı sayılan bir dilin 
100 bin kelimeden oluşması gerekirken, İngilizce'nin 
400 bin kelimeden oluşmasıdır.

İngilizce'deki kelime fazlalığı ihtiyaçtan kaynak-
lanmamakta, bir çok dilden alıntıdan kaynaklanmak-
tadır. Belirli bir nesne için tek bir kelime yeterliy-
ken anılan nedenle on-onbeşten fazla kelime kulla-
nılmaktadır.  Her ne kadar İngilizler dilimizin zen-
ginliği deseler de bunun öyle olmadığı ortadadır.

Nitekim büyük sözlüğe (Bulk Dictionary) bakıldı-
ğında 400 bin kelimenin büyük çoğunluğunun han-
gi dilden geldiği açıkça görülmektedir. Hangi dil-
den geldiği belli olmayan kelimelerin  birçoğunun da 
Türkçe'den geldiği görülmektedir. Bu konu Divan-ı 
Lugati't-Türk, Kutadgu Bilig, Manas Destanı, Türk 
Boyları sözlükleri, Dünyanın bilinen ilk sözlüğü Ku-
man Sözlüğü (Kuman Dictionary)' yle karşılaştırıla-
bilir. Özellikle Roma İmparatorluğu döneminde Ro-
malıların İngiltere'yi işgali sırasında Roma Ordusu-
nun kumandanlarının Kumanlardan olduğu ve savaş-
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çı Türkler olarak bilinen Kumanların Roma Ordusu 
içinde önemli bir yer tuttuğu göz önüne alındığında, 
bu bağın kolay kurulması olasıdır.

ABD, İngilizce konuşmayan değişik ülkelerden, 
özellikle Güney Amerika ülkelerinden çok göç aldı-
ğından, ABD' deki dil bilimcileri, dildeki anılan sı-
kıntıları her yıl, son  bir yıl içinde  en çok kullanılan 
20-25 bin kelimeden oluşan sözlük yazarak bir nebze 
olsun gidermeye çalışmaktadır. Böylece sık kullanıl-
mayan bir çok kelime saf dışı edilerek kullanılan ke-
lime sayısı azaltılmakta İngilizce öğrenme kolaylaş-
tırılmaktadır.

İngilizce'yi bu durumdan kurtarmak için ABD' de 
başkan seviyesinde bile çalışma yapılmıştır. John 
Kennedy 1960 yılı sonunda başkan seçildiğinde, 
ABD için  dört büyük tasarımı vardı.

ABD, 2. Dünya savaşında galip gelmiş, Savun-
ma Sanayi ile ilgili üretim neredeyse tamamen dur-
muş, onun yerini diğer sanayi ve tarım ürünleri almış, 
dünyanın % 50 üretimini gerçekleştirir hale gelmiş-
tir. Elde 700- 800 milyar $'lık ülke içinde yatırım ya-
pılabilecek mali olanak oluşmuştur.

Kennedy'nin 1'inci tasarımı; Newyork -Washing-
ton (DC) - Dallas - Los Angeles - San Francisco ara-
sında o günkü uçaklardan hızlı gidecek şekilde yer 
altından demiryolu hattı yapmaktı. (Haritada kırmı-
zı çizgi ile gösterilen hat)

2'nci tasarımı; Mississippi Nehri Ağzı - Dallas - 
Los Angeles arasında Atlas ve Pasifik okyanusunu 
birbirine bağlayacak kanal açmak, Dallas'ı büyük bir 
liman kenti haline getirerek, ticaret ve sanayiyi can-
landırmak, Panama Kanalı'na olan ihtiyacı ortadan 
kaldırmak, deniz yolunu 4000 kilometre kısaltmaktı. 
(Haritada mavi çizgiyle gösterilen hat)

3'üncü tasarımı; Ay'a gitmekti. "Boşa para harca-
yacağız" diyenlere " Eğer biz bugün bina büyüklü-
ğündeki bilgisayarları küçültüp, Ay'a gitmede kulla-
namazsak bilgi çağının en küçüğü haline geliriz. Ola-
nak varken eldeki bu fırsat kaçırılmamalıdır." demiş-
tir. Bir tek bu tasarımı gerçekleşmiş, öldürülmesinden 
yıllar sonra Ay'a gidilmiştir. Şu anda bilgi çağı yarışı 
özellikle ABD-Çin arasında korkunç bir hızla devam 
etmektedir. Öldürülmesinden sonra Kennedy'nin anı-
sının yaşatılması için Florida'daki Uzay Üssünün adı 
Cape Caneveral'den Cape Kennedy'e çevrilmiştir.

4'üncü tasarımı; İngilizceyle ilgiliydi. İngilizce'nin 
yazıldığı gibi okunması, okunduğu gibi yazılması, 
kurallı bir hale getirilmesi, yüksek okul bitirmiş ki-
şilerin aklında tutabileceği seviyedeki kelime hazi-
nesine indirilmesi, gereksiz kelimelerin atılması, is-
tisnaların kaldırılması, İngilizce'yi bilim dili olarak 
muhafaza edebilmek için fiil miktarının arttırılması, 
İngilizce'de amaçlanan düzenlemelere sahip olan di-
ğer dillerden de yararlanılmasıdır.

Dil bilimcileri bu dillerin Türkçe ve Fince olduğu-
nu çok iyi biliyorlardı. Çalışmalar tamamlanıp bütün 
kütüphanelerdeki kitaplar yeni duruma göre düzenle-
necek, yeni sözlük yazılacaktı.

Ancak; bu tasarımlara savunma sanayicilerinin bü-
yük muhalefeti vardı. Eğer paralar anılan tasarımla-
ra harcanırsa Sovyetler Birliği'nden geri kalınırdı. Si-
lah üretimine hızla devam edilmeli, uygun bir yer-
de denenmeliydi. 1959 yılı sonunda Başbakan Ad-
nan Menderes'le Türk Meclisi'nin haberi olmadan 
gizli anlaşma yapılmış, Sovyetleri vuracak şekilde 
nükleer başlıklı Jüpiter füzeleri Türkiye'ye yerleşti-
rilmiş, Türkiye Sovyetler için en büyük tehdit hali-
ne getirilmiş, bu suretle ABD'ne mevcut Sovyet teh-
didi hafifletilmişti. Ancak Sovyetlerin karşı hamlele-
ri nedeniyle , Sovyetlerle gerilim her geçen gün artı-
yordu. 1962 yılının Ekim ayında Küba Krizi sonun-
da Türkiye'den ve Küba'dan füzeler söküldü. Bu du-
rum ABD halkında ve NATO ülkelerinde Sovyetle-
re ödün verildiği şeklinde algılandı. Kennedy'ye bas-
kılar arttı.

1963 yılı Kasım ayında Kennedy öldürüldü. 
Başa Başkan Yardımcısı Lyndon Johnson geçti. 
Türkiye'nin 1964 yılında Rumların Kıbrıslı Türkleri 
katletmesine mani olmak için yaptığı hava harekatı-
na karşı çıktı. "ABD'nin verdiği uçakları kullanamaz-
sınız" diye mektup gönderdi. İnönü " yeni bir dünya 
kurulur. Türkiye orada yerini bulur" dedi. ABD ile 
ipler gerildi.
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Öte yanda düşük yoğunluklu devam eden Vietnam 
savaşı büyüdükçe büyüdü devasa hale geldi. Ancak  
savunma sanayicileri bundan çok mutlu oldu. ABD 
batağın içine girdi ve battı. Vietnam'dan büyük ka-
yıplarla çekilmek zorunda kaldı.

Bilin bakalım Kennedy'yi kim öldürdü? Sorusunun 
cevabı hala açıklanmış değil.

Daha evvel açıkladığım gibi Kennedy'nin aya gi-
diş, bilgi çağı yarışı hariç bütün tasarımları suya düş-
tü.

ABD'deki görevimden döndükten sonra Harp Aka-
demilerinde dört yıla yakın öğretim üyeliği yaptım. 
TOEFL'den iyi bir not alarak Kıdemli Albay rütbe-
sinde Londra'ya Kıdemli Askeri Ataşe olarak atan-
dım.

Yıllar geçip Korgeneral rütbesinde Hava Lojis-
tik Komutanı olarak atandığımda ülkemizin varlı-
ğı, birliğinin temel taşı Türkçemize çok önem ve-
ren Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sayın Hüseyin 
Kıvrıkoğlu'nun " bir ulusu, ulus yapan niteliklerin 
başında dilin geldiği, bu nedenle Türkçemize önem 
verilmesi ve özenle korunması" emrinden feyz alarak 
" İngilizceyi öğrenebildin mi? Türkçe'nin kıymetini 
anlayabildin mi?" yazısını kaleme aldım. Hava Lojis-
tik Komutanlığı lisan dersanesine ve ast birliklerime 
uygun bir yere asılması için gönderdim.

İNGİLİZCEYİ ÖĞRENEBİLDİN Mİ? 
TÜRKÇENİN KIYMETİNİ 

ANLAYABİLDİN Mİ?
Bir Türk'ün İngilizceyi veya 

başka bir dili öğrenme seviye-
sinin ölçülmesi onun Türkçe-
nin kıymetini daha fazla anla-
masıyla doğru orantılıdır.

Çünkü İngilizceyi öğrendik-
çe bir bakarsın ki, İngilizce de 
düzensiz  fiil diye bir şey var. 
Neden böyle bir yığın  düzen-

siz fiil var diye  sordun mu? neden “Begin, Began, 
Begun” oluyor da “Begin, Begined,Begined olmu-
yor  dedin mi? Kurtuluşu “dedem  öyle demiş” de 
bulurlar. 

Bir bakarsın istisnalar vardır bir yığın saymak-
la bitmez.  Örneğin “Chinese” in çoğulu yine ay-
nıdır. Önüne iki, üç, beş  rakam koyman gereklidir. 
Ne var dünyada Çin’liler azda ondan mı.?  Adam ne 
yapsın dedesi öyle demiş.

Yine bir bakarsın, tekil, çoğul sorunu var. Bir 
dolar'sa sorun yok,  ancak iki dolar oldu mu iki do-
larlar diyecek mişim? Neden öyle?  İki çoğulmuş da 
ondan “iki” nin çoğul olduğu belli değil mi? “De-
dem  öyle demiş” Temel fıkrası gibi “Temel askere 
gelmiş çavuş ismin ne  diye sormuş “Temel” ama 
içinde “Ğ” yoktur. Çavuş kızmış “temel”  isminde 
“Ğ” olur mu? diye, Temel de ben de onu  anlatma-
ya  çalışıyorum da”  

Yine bir bakarsın “I GO” , “YOU GO”, “HE, 
SHE, IT GOES” muş. Bak hele  neden öyle “HE, 
SHE, IT” üçüncü tekil şahısmış. HE, SHE, IT de-
yince  insan üçüncü tekil şahıs olduğunu anlayamı-
yor mu?  “Dedem öyle  demiş”

Bütün bu saymakla bitirmekte aciz kaldığım ko-
nuların üstüne bir  de bu dilde okuduğun gibi ya-
zamaz, yazdığın gibi okuyamazsın. İsmimi söylesem 
hemen hecele derler. 

Yazılışını unuttun mu, sözlü olarak İngiliz gibi  
söylesen dahi, sözlükte yerini zor bulursun. 

Bu konulara çok önem veren ABD Cumhurbaş-
kanı KENNDY bütçeden  o zamanın parasıyla yüz 
milyar dolar ayırıp İngilizcenin okunduğu  gibi ya-
zılması, yazıldığı gibi  okunmasını sağlamaya ça-
lışmıştı. Hayatının en büyük tasarımlarından biriy-
di, ancak ömrü vefa etmedi. Adamcağızı öldürdüler.   

KENNDY ayrıca dilde diğer konularda da dü-
zeltme yapmak istiyordu. Konuyu derinliğine bil-
meyenlerin dilin zenginliği  zannedilen aynı ma-
nayı veren lüzumsuz  kelimelerden arınmasını isti-
yordu. Örneğin aynı manada buruşuk kelimesinin 
“WRINKLED”,  “PUCKERED”,  “CRUMLED” , 
“SHRIVELLED” , gibi bir yığın karşılığı olduğunu 
biliyor,  bunların arasından en fazla kullanılanın 
esas alınmasını istiyordu. Çünkü bu şekilde lüzum-
suz kelimelerle dolan İngilizce 400.000 hatta daha 
fazla kelimeyle şişmişti.  Halbuki bir yüksek okulun 
öğretim üyesi dahi 100.000 kelime üzerinde zihnin-
de tutamıyordu, yani 300.000 kelime boşunaydı. O 
nedenle özellikle daha sonraki yıllarda her  yıl en 
çok kullanılan İngilizce kelimeler sözlüğüne önem  
verildi. 

Başka dillerde, örneğin Fransızca da her keli-
menin önüne “LE”, “LA” gelir ki kelimenin dişi 
mi? erkek mi? olduğunu gösterirmiş  neyse ki İn-
gilizcede o kadar fazla değil.  “GEMİ,” “ÜLKE” 
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den bahsederken “SHE” demen gerekir. Neden 
“SHE”,"O”, desen olmuyor mu? Olmaz, çünkü İn-
gilizcede “O” yok. “IT” dersen hayvana hitap et-
miş olursun. “SHE”  diyeceksin, neden öyle “De-
dem öyle demiş”  

Diğer bir konu ise, bizler İngilizceyi uluslararası 
dil kabul ederiz. Genellikle hiç derinliğine düşün-
meden kabul etme huyumuz vardır. Diğer yandan, 
Almanya’da,  Fransa’da, ispanya’da, İtalya’da 
kimse mecbur kalmadıkça bilse dahi başka bir dil 
konuşmaz. Çinliler ülkelerinde yapılan müsabaka-
larda başka lisanda hiç bir yayın  yapmadılar.

İspanyollar dünyada en geniş ölçüde bizim dili-
miz kullanılıyor, biz başka dil kullanmayız diyorlar. 

Ulu önderimiz ATATÜRK, Türkçemizin üstün 
özelliklerini, niteliklerini çok iyi bildiği için Türk 
Dil Kurumu'nu  kurmuş ve Türkçeyi  hep önde 
tutmayı amaçlamıştı. O  nedenle dört dil bilmesi-
ne, Almanca'dan yönergeler tercüme etmesine rağ-
men, resmi yerlerde Türkçe dışında asla başka bir 
dil konuşmamıştır.  Ancak, ardından gelen  bir çok 
kişi Türkçenin itibarını korumaktan ziyade birey-
sel gelişimin sade halk yaklaşım ilkesini uygulaya-
rak halk kitlesi gözü önünde  büyüme sevdasına ka-
pılmışlardır.  

Son yıllarda bilgisayarcılar bilgisayara en uygun 
dilin Türkçe olduğunu görmüş, iktisaden güçlü  ül-

kelerin dili olduğu için  içlerinden bütün üzüntüyle 
genelde  İngilizceyi kullanmak mecburiyetinde kal-
mışlardır.  

Bunları siz arkadaşlarıma şu amaçla aktarıyo-
rum: 

Birazcık yabancı dil öğrenen olur olmaz bir şekil-
de yabancı dilden kelimeleri Türkçenin içine  ka-
rıştırıyor. 

Bir çok kere basın da, bilinçli veya bilinçsiz ön 
ayak oluyor. O nedenle bir Türk evladı olarak he-
pinizin bu  konuda dikkatini çekiyorum. Dünyada 
3.200 milyon insanın Türkçe ve Türkçenin  çeşitli 
lehçelerini konuştuğunu kimse unutmasın. Bu kut-
sal yuvada devletin verdiği bir kuruşu  dahi boşa 
götürmeyecek şekilde yabancı dil öğrensin. Ancak 
asla güzel Türkçemize zarar vermesin, nitelikli üs-
tün vasıfları olan dilimize sevgiyle sarılsın. 

En son olarak, bu konuda sayın Genelkurmay 
Başkanımız Org. Hüseyin KIVRIKOĞLU’nun ver-
diği emeğin hepimiz için hayati   önem taşıdığını 
kimse unutmasın, sayın Genelkurmay  Başkanımız 
tarafından, bir ulusu ulus yapan  nitel ilkelerin ba-
şında dilin geldiği, bu nedenle Türkçemize önem 
verilmesi ve özenle korunması  gerektiği önemle 
emredilmiştir.  

       ERDOĞAN KARAKUŞ
       HAVA KORGENERAL
       HAVA LOJİSTİK KOMUTANI

Böyle güzel bir dili bizlere hediye eden atalarımıza 
borcumuzun; Türkçemizi yaşatmak, önem vermek, 
özenle korumak olduğunu bilerek; onları tekrar daha 
büyük saygıyla ve içten gelen sevgiyle anıyorum.

Ne mutlu TÜRKÇE konuşuyorum diyene.

Türkçe ile ilgili emri veren Genelkurmay Başkanı 
Orgeneral Sayın Hüseyin KIVRIKOĞLU'nu saygıy-
la anıyor, şükranlarımı sunuyorum.

*E. Hv. Korgeneral
TESUD Genel Başkanı
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ATATÜRK hakkında en kapsamlı ve doğru bil-
giler içeren eserleriyle ünlü yazar Şevket Sürey-
ya AYDEMİR; “Türk Milli Kurtuluş Hareke-
ti çok cepheli bir problemler kompleksidir. Türk 
İnkılâbı, başarılmış veya başarılamamış davaları, 
ulaşılmış veya ulaşılamamış hedefleriyle bir siste-
min adıdır.” diyor. 

Şurası bir ger-
çek ki, “Türk 
Milli Kurtuluş 
Hareketini 1919 
yılı ilkbaharında 
başlatacak olan 
kişilerin; sıra 
dağlar kadar bü-
yük engelleri aş-
maları, çözüm-
süz görünen sayı-
sız sorunların üs-
tesinden gelmele-
ri ve en önemli-

si yüzyıllardır rü-
yaları süsleyen so-

nuçlara ulaşmaları gerekiyordu.” 
Elbet kolay değildi.. Bir düşünün!.. 
*Cephelerde yenilmediği halde 1. Dünya Harbi’ni 

kaybetmiş sayılarak toprakları işgal edilmiş, 300 yıl-
lık gerilemelerin psikolojik etkisi altında ezik ve se-
falet içindeki 5-10 milyon insanla, Dünya Harbi’nin 
mağrur, şımarık, insafsız galiplerine karşı, elde ka-
lanlarla ölümcül mücadele verilecek!..

 *Egemenliğini tam 6 yüzyıl toplumun bütün ke-
simlerine yaymış bir aile iktidarı yerine millet ege-
menliğine dayalı bir yönetim getirilecek!.. 

*Çağa öncülük eden tüm düşünce ve evrensel 
akımlardan uzak kalmış bir toplumu Rönesans, Re-
form ya da Sanayi Devrimi gibi hareketlerin getirdiği 
değerlere ulaştıracak bir devrim yapılacak!.. 

*Ve.. Komünizm, Faşizm gibi moda akımlara ka-
pılmadan, gözü dönmüş Batı Emperyalizminden ko-
runacak!.. 

Bırakın gerçekleşmesini, bunların düşüncesi bile; 
İşgal ve sömürü düzenini bozacağı, alışık olduk-
ları emperyalist politikalara engel olacağı endişe-
siyle Batılıları rahatsız etmeye başlamıştı bile..

 Görüldüğü gibi; olayın karmaşıklığı, büyüklüğü, 
iç- dış ortamın olumsuzluğu ve yeterli tecrübe yoklu-
ğu birer engel görülse de en büyük engel ; 

“ O zaman için yeterli bir 
kadroya sahip olamamak-
tı..” 

Bu kadrosuzluk engelini 
Atatürk, çevresindekilerden 
azami ölçüde yararlanarak 
büyük bir ustalıkla çözmüş 
ve mucizevi şekilde “çekir-
dek bir kadro” oluşturmayı 
başarmıştır. 

ABD Genelkurmay Başka-
nı General Grov; “20’nci yüzyılın en büyük lideri 
Mustafa Kemal ATATÜRK’tür. Bizler savaşacak 
orduyu ve kadroyu hazır bulduk.. O ise savaştı-
ğı orduyu da, kadroyu da kendisi kurmak zorun-
daydı..” demiştir. 

ATATÜRK kuşağı belki gerektiği gibi hazır değil-
di. Ama şurası muhakkak ki; bu insanlar maddi 
ve manevi bütün varlıklarını devletine ve milleti-
ne adamaya samimi olarak hazırlardı. 

   *** 
Çekirdek kadro kimlerden oluşuyordu?.. 
Bu soruya; “O dönemde Mustafa Kemal’in çev-

resindekiler.” diye bir cevap verilebilir. 

Ancak özel cevabı ise: Başlangıçta İmparatorlu-
ğun yıkılmaması için İtalyan Harbinde, Balkan 
Harbinde 1. Dünya Harbinde çarpışanlar.. İstik-
lal harbinin farklı cephelerinde,  Anadolu’da , sal-
tanatı korumak için ayaklandırılanlara karşı sa-
vaşanlar.. Ve sonunda; “ Misakı Milli sınırları için-
de tam bağımsız ulusal devleti kurmak için mü-
cadele edenlerle Türk Devrimi süresince Musta-
fa Kemal’i destekleyenler bu kadroyu oluşturu-
yordu. 

ALTIN KUŞAK

Mustafa BAŞEL*

 TRABLUSGARP’DA MUSTAFA KEMAL -1911

ALTIN KUŞAĞIN  ZİRVESİNDE  
ATATÜRK
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Bunun için; “ Bu kadro ‘Altın Kuşak’ övgüsünü 
çoktan hak etmiştir ..”

Kadronun önde gelenlerinin hemen hepsi asker-
di, kadroyu oluşturan önder de.. Zaten askerler, top-
lum içinde bir mesleğe yönelik sistemli eğitim gören 
saygın bir kesimdi. Onlar üç kıtada tam 25 cephe-
de savaşarak edindikleri birikimlerle, davranış ve 
düşünce yapılarını şekillendiren kültür birikimle-
ri ile zorlukların üstesinden gelebilecek etkinlik-
teydiler.

Bütün bu şartlara rağmen yalnız askerî kadro ile 
başarılı olmanın ve toplumdan destek bulmanın zor 
olduğunu gören Mustafa Kemal, kadrosunda  aske-
ri alan dışında sivillere öncelik vermeye özen gös-
termiş, ilerde kuracağı sivil idarenin ortamını öyle 
hazırlamıştır. Daima görev başında tanıyarak takdir 
ettiği kişilerle yakınlık kurmuş, çevresini onlardan 
oluşturmuştur. Kimin yeteneği hangi görevi kaldıra-
bilecekse onu görevlendirmiştir.

“ATATÜRK’ün yakın çevresi bu sebeple zaman 
içinde değişmiş ama görev ve başarı daima esas 
alınmıştır.”

Mustafa Kemal, son görevi Yıldırım Orduları 
Komutanlığı’ndan; İngilizlerin ‘İskenderun’a as-
ker çıkarma girişimine karşı çıktığı’ ve ‘çıkarlar-
sa birliklerine ateş etmeleri emrini verdiği için’ 
İstanbul’a çağrılmış, Harbiye Nezareti emrine veril-
mişti. İstanbul’a geldikten (12 Kasım 1918) sonra 
ilk günlerde Pera Palas’da daha sonra Şişli’de kaldığı 
evde , “Hazırlıkları yürütmeye, kadrosunu oluş-
turmaya devam etmiştir.” 

*** 
Mustafa Kemal’in, Samsun’a gitmeden önce yaptı-

ğı özel temaslar; 
*13 Kasım 1917’de Rauf Orbay’la görüşme, Sad-

razamlıktan ayrılan Ahmet İzzet Paşa’yı ziyaret.

*15 Kasım 1918’de Padişah Vahdettin tarafın-
dan kabulü, ardından Ali Fuat Paşa (Cebesoy) ile 
buluşma..

*1919 yılında İsmet Paşa (İnönü), Refet Paşa 
(Bele), Bahriye Nazırı Avni Paşa ve Dahiliye Na-
zırı M.Ali Beyleri ziyaret, 15. Kolordu Komutan-
lığına atanan Kazım Karabekir Paşa, Rauf Bey, 
Genelkurmay’da Cevat (Çobanlı) ve Fevzi Çak-
mak Paşa’ya veda ziyareti.. 

*16 Mayıs 
1919‘da Padi-
şah Vahdettin 
ile görüşme ve 
aynı gün akşam 
üzeri Samsun’a 
h a r e k e t . 
ATATÜRK'ün 9 
Mayıs 1919 günü 
İsmet Paşa’ya; 
“Ben yerleşince-
ye kadar bana 

yardım edecek-
sin.. İş başladı-
ğı zaman yanıma 

geleceksin!..” şeklindeki talimatı, “kadronun ikin-
ci adamını bile önceden belirlediğini” gösteriyor-
du. ATATÜRK Samsun’a giderken Ordu Müfettişli-
ğini oluşturan kadrosu askerlerden kurulmuştu. 

Samsuna çıktıktan hemen sonra kadrosunu siviller-
le takviye etmekle işe başlar. Anadolu’da görevli ko-
mutanlarla, valilerle, mutasarrıflarla ilişki kurarak, 
görev alanının dışında da etkinliğini artırmaya, kont-
rolü sağlamaya ve Anadolu’da görevli asker-sivil 
yetkilileri de dahil ederek “kadrosunu güçlendir-
meye” devam eder. Özellikle Erzurum Kongresin-
den itibaren kadronun sivilleşmesi başlamıştır. 

Erzurum Kongresine 54 üye katılmıştır. Araların-
da eski milletvekilleri, eski yöneticiler, emekli asker-

  ..VE BİR NEBZE  SOLUKLANDILAR!..

M.KEMAL, İKİNCİ ADAMINI 
BELİRLEMİŞTİ

 ERZURUM KONGRESİ -23  TEMMUZ  1919
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ler, öğretmenler ve din adamları bulunmaktadır. Er-
zurum Kongresinde kabul edilen nizamnameye göre 
icra yetkileri olan 16 kişilik Temsil Heyeti’nin 10 ki-
şisi seçilmiş diğerlerinin seçimi Sivas Kongresine bı-
rakılmıştır. Bu 16 üyenin - ATATÜRK dahil- sadece 
5’i emekli asker, kalanı sivil kökenlidir.

Görüldüğü gibi kadro giderek sivilleşmekte, 
özellikle görevde bulunan komutanların siyasi 
kadroların dışında tutulmasına özen gösterilmek-
tedir. 

*** 
Erzurum ve Sivas kongrelerinden sonra 23 Nisan 

1920’de TBMM açılmış ve milletin seçtiği hükümet 
görevi devralmıştır. TBMM’nin 1987’de yayımladığı 
“Milli Egemenlik ve TBMM” isimli yayında “Bi-
rinci TBMM üyelerinin meslekleri” şöyle açıkla-
nıyordu ; “İlk milletvekillerimiz çeşitli mesleklere 
ve değişik toplumsal kesimlere mensuptular. Çift-
çi, tüccar, asker, avukat, mühendis, hekim, eczacı, 
bankacı, belediye başkanı, gazeteci, işçi, memur, 
tarikat şeyhi, aşiret reisi..” 

İlk Bakanlar Kurulu: Başkan; Mustafa Kemal 
Paşa, Erkanı Harbiye Umumiye Reisi; İsmet Bey, 
Adalet Vekili; C. Arif Bey, Hariciye Vekili; B. Sami 
Bey, Maarif Vekili; H. Suphi Bey, Maliye Vekili; H. 
Behiç Bey, Milli Müdafaa Vekili; M. Fevzi Paşa’dan 
oluşuyordu.

Mustafa Kemal, kadrosunu millet tabanına daya-
lı geniş bir kaynaktan oluştururken toplumla bağı-
nı da güçlendirmeye büyük özen göstermiştir. İstik-
lal Harbi sırasında ve sonrasında gerçekleştirilecek 
devrim kadrosu açısından durum pek parlak değildi. 
Türk devriminin ve çağdaşlaşmanın ihtiyacı olan ye-
tişmiş aydın kadro zaten yoktu. Mevcut birikimin 
oluşturduğu kültür tabanı ise, ne ihtiyaç duyulan 
dönüşüm için, ne de yapılacak devrim için yeter-
li değildi!.. 

ATATÜRK, siyasi kadroyu bulabildiği en güçlü 
elemanlarla destekledi, TBBM’ni en etkili kurum ha-
line getirdi ve devrimlerini böylece başarabildi. Dev-
let memuru kadrolarını Bab-ı Ali’den almaktan başka 
çaresi yoktu. Bu kadro belki yetersizdi ama vatanse-
verdi, yenileşmenin önemine ve gereğine inanıyordu. 

ATATÜRK kadrosunu adım adım geliştirmiş, 
kadrosu ile milleti arasında kopukluk olmaması-
na özen göstermiştir. Kadro eksikliğini güçlü ki-
şiliği ile kapatmış, düşüncelerini uygulama alanı-
na koyarken, dirençle en az karşılaşmasını sağla-
yacak bu seçkin özelliğinden de yeterince yarar-
lanmıştır. 

 *** 
Sonuç olarak şunu diyebiliriz; “ATATÜRK, ta-

rihimizde sıradağ oluşturan altın bir kuşağın zir-
vesi idi!..”. “Elbette aynı sıradağın üzerinde, zir-
venin çevresinde bir çok görkemli tepe de bulu-
nacaktı.” Ulusumuz, günümüzde de ülkemizi yü-
celtecek altın kuşakları yetiştirmek mecburiyetiy-
le karşı karşıyadır. Bunu da başaracak güçte ol-
duğumuza inanıyoruz!..

KAYNAKÇA: 
1) Suat İLHAN, Evrimleşen Türk Devrimi, AKDTYK 

Atatürk Araştırma Merkezi-2008 
2) Şevket Süreyya AYDEMİR, Tek Adam-Atatürk (1 ve 2. 

cilt), Remzi kitabevi-1965
3) Afet İNAN, Atatürk Hakkında Hatıralar ve Belgeler, 

Türkiye İş Bankası Yay.-1981 

4) F. Rıfkı ATAY, Mustafa Kemal’in Mütareke Defteri, 
Kültür Bakanlığı-Ankara-1981

 SİVİL İDARE ORTAMINI BÖYLE HAZIRLADI 

 TÜRK ULUSU’NA MÜJDE; CUMHURİYET!..

E. Alb.
TESUD Çankaya Şube Üyesi
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Mustafa Önsel, bu kez diğer ki-
taplarından çok farklı bir profil 
ile çıkıyor karşımıza… Bu çalış-
masıyla dört kişinin üzerinden 
Türkiye’nin çok çarpıcı, farklı 
bir hikâyesini gözler önüne seri-
yor.

İnsanları geçmişle yüzleştiri-
yor; kırmadan, dökmeden, yara-
ları kaşımadan. Emperyalizmin 
her daim kullandığı toplumsal 
sinir uçlarında sarsıcı bir gezin-
ti yapıyor…

Evet, sarsıcı ve uyarıcı…
Mustafa Önsel, bu kitapla em-

peryalizme karşı bir direnişin 
ateşleyiciliğini yapmaya çalışı-
yor.

E. Koramiral Atilla Kezek, De-
niz Kuvvetleri Komutanı olma 
yolunda en büyük aday iken 
kumpas davalar sonucu ceza-
evlerine doldurulan silah arka-
daşları için makamını, koltuğu-
nu hiçe sayarak onurlu bir şekil-
de istifa eden ve istifası sonrası 
mücadelesini sivil bir asker ola-
rak sürdüren bir bahriyeli. 

Atilla Kezek, kumpas davalar 
sürecini kitabında şu şekilde ta-
nımlıyor:

"Kimimiz parmaklıklar ardın-
da, kimimiz dışında, hepimiz bir 
sınavdan geçtik.

Yaptıklarımıza, yapamadıkla-
rımıza notlar verildi. Kimi sınıfı 
geçti, kimi sınıfta kaldı.

Bazen düşünüyorum kimin so-
ruları daha zordu diye. İçerdeki-
lerin mi, dışarıdakilerin mi?

Anlamak için, geriye dönüp 
yer değiştirme şansımız yok.

Olmasın da! 
Tekrar yaşanmasın o günler..
Kumpas davaları sürerken içe-

ridekilerin sesi olan dışarıdaki 
Amiralin kaleminden bir sürecin 
perde arkasında yaşananlar...

İki cilt olan bu kitap; TSK'yı 
itibarsızlaştırmak, halktan ko-
parmak ve etkisizleştirmek ama-
cıyla tezgâhlanan Ergenekon, 
Balyoz, Poyrazköy  Amirallere 
Suikast, Askeri Casusluk vb. bir 
dizi kumpas davanın son halka-
sı olan 28 Şubat soruşturmasının 
tüm detaylarıyla anlatıldığı ilk ve 
tek kaynaktır.

Alican Türk kitabını şöyle ta-
nıtıyor;

“Cezaevinden hakimlere hita-
ben yazdığım bir mektupta "ya-
şadığım sürece 28 Şubat soruş-
turması ve davası kapsamın-
da ortaya konan bütün eserlerin 
unutulmaması, kalıcı olarak ge-
lecek kuşaklara aktarılması için 
elim, dilim ve kalemim erdiğin-
ce her türlü çabayı harcayacağı-
ma söz veriyorum." diye vurgu-
lamıştım.

Hakimlere verilen o sözün bir 
parçası ve sonucu olarak ortaya 
çıkan bu kitapta, 28 Şubat süre-
cine ilişkin tüm ayrıntılar "anı-
belgesel"  yönüyle ele alınmak-
tadır. 

*TESUD Stratejik Araştırmalar Merkezi

*TESSAM
OKUMAK GEREK
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DENİZCİLİK GÜCÜ STRATEJİSTİ 
MERHUM DZ.KUR.ALB.MERT BAYAT 
"ATATÜRK’ÜN DENİZ STRATEJİSİ" 

İKİNCİ BÖLÜM:
Merhum Dz. Kur. Alb. Mert BAYAT’ın 

“ATATÜRK’ÜN DENİZ STRATEJİSİ” ile 
ilgili gerçekçi, akılcı ve bilimsel saptamala-
rına bir önceki sayıda kaldığımız yerden de-
vam ediyoruz. 1

ATATÜRK'ÜN DENİZCİ STRATEJİSİ:
“ATATÜRK'ün özellikle Millî Mücadelede, Tür-

kiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Başkomutan ve 
sonra Cumhurbaşkanı olarak benimsediği stratejik 
ve politik tutumlar incelendiğinde, O'nun her alan-
da olduğu gibi bu konuda da çağının çok ilerisin-
de bulunduğu görülür. Uygulamaları ve bunların 
sonuçları onda; “Milli Güç ve Milli Strateji” kav-
ramlarının en gelişmiş haliyle mevcut olduğunu, 
Milli Gücün ancak tüm unsurları ve onların alt bö-
lümleri ile dengeli olarak gelişmesiyle hedef alınan 
çağdaş düzeye erişebileceğinin, politika ve strate-
jide amaç-araç ve neden-sonuç ilişkilerinin ve uy-
gulamada öncelik sıraları ve zamanlamanın geniş 
anlamda bir maliyet-müessiriyet esasına göre na-
sıl saptanması gerektiğinin, gerçek bir bilinci için-
de olduğunu göstermektedir. İşte büyük dâhinin 
Denizci Stratejisi de bu öğreti ve bilincin bir eseri 
olarak saptanmış, uygulanmış ve başarıya erişmiş-
tir. Bilindiği  üzere; Denizcilik Gücü, Denizgücü ve 
Deniz Kuvveti, bir ulusal güç alt sisteminin kapsam 
yönünden farklı fakat amaç ve birbirlerini bütün 
leme yönünden birleşik bölümlerini oluştururlar.”

“Denizcilik gücü ve onun alt sistemlerinin amacı, 
denizlerle ilişki kurup çıkar sağlamaktır. Bu çıkarlar 
özellikle politik, askeri ve ekonomik alanlarda elde 

edilirler. Kısaca “deniz iliş-
ki ve çıkarları” (Deniz Alaka 
ve Menfaatleri) olarak ad-
landırılan bu işlev ancak tam 
anlamı ile milli olduğu veya 
yabancı kaynak ve araçları 
milli çıkarlar çizgisine çekerek çalıştırabildiği süre-
ce yarar sağlar, aksi halde denizlerimiz ve dolayısıy-
la ülkemiz yabancıların “çıkar sağlama” ve sonunda 
“sömürü”  alanı haline gelir, somut olarak belirtilir-
se, Osmanlı Devleti’nin son safhalarındaki en hafif 
deyimle “acıklı ve biçare” duruma düşülür.”

DENİZCİ STRATEJİNİN SAPTANMA VE 
UYGULAMA AŞAMALARI:  

“Hangi alanda olursa olsun, strateji ve politikala-
rın saptanması için önce milli strateji çerçevesinde 
asıl hedefler saptanır, bunu hedeflere erişme yol ve 
yönteminin düzenlenmesi (strateji ve politikalar) ve 
uygulama araçlarının seçilip sağlanması safhaları iz-
ler. Mevcut olanaklar çerçevesinde sürdürülen bu iş-
lemler arasında ön ve ara hedefler yer alır ve gelişim 
kademeleri içinde, sağlanan bu hedeflerin elde olun-
ması esas hedefin elden kaçırılmamasına yönelik uy-

E. Caner BENER*

 
   “Denizcilik Gücü teorisi” üzerinde, Atatürk'ün 
evvelki kısımlarda da değinildiği gibi, herhangi bir 
Akademik tartışma ve inceleme ortamı bulabildiği-
ne dair bir bilgi mevut değildir, ancak O'nun konu 
ile ilgili direktiflerine, demeçlerine, verdiği hedef-
lere ve uygulamaların sonuçlarına bakıldığı zaman 
onda «Denizcilik Gücü» ve “Deniz İlişki ve Çıkar-
ları” kavramlarının ve bilincinin de, çağının ve 
çok yakınındaki çağdaşlarının pek çok ilerisinde 
olarak mevcut bulunduğu görülmektedir. Bu ola-
ğanüstülüğün nedenlerini de; Ulu Önderin, tarihi 
yalnız geçmişin hikayesi değil; askeri, ekonomik, 
politik ve kültürel olayların coğrafya üzerinde uy-
gulanması biçiminde ele alan ve bunları Türk Ulu-
su ve Devleti ile ilgili değerlendirmelere temel tu-
tan, tarihi yaşayan ve tarih yapan yüksek vasıfla-
rında aramak gerekir.”
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gulamalara girişilir. Genç Türk Cumhuriyetinin Milli 
hedefi; “Misakı Milli sınırları içinde bağımsız ola-
rak çağdaş uygarlık düzeyine erişmek ve gerek eri-
şim için yapılacak faaliyeti gerekse elde edilen he-
defi, yurtta sulh, cihanda sulh ilkesine dayanarak 
korumak” biçiminde özetlenebilir.”

“Bu hedefe erişmek için ve erişim faaliyetlerini 
korumak için deniz gücü ve kuvveti de çok önem-
li ve kesin olarak lüzumlu bir araç durumundadır.”

“İşte ATATÜRK'ün bu alandaki çalışmaları da, 
önce mevcut durumu değerIendirip bunun içindeki 
yararlı unsurları saptayarak harekete geçirmek ve 
durumu imkanlar çerçevesinde geliştirirken elde bu-
lunanı da Milli siyaset ve Stratejinin güncel istekleri-
ni destekleyecek biçimde kullanmak şeklinde olmuş-
tur.”

Bu aşamalar ve uygulamalar genel bölümlere ay-
rılabilir:

a. Mevcut denizci gücün tanınıp değerlendiril-
mesi ve gelişimi ile ilgili esasların saptanıp genel di-
rektiflerin verilmesi (Başlangıç evresi), 

b. Donanma temini ve yapımı ile ilgili politika 
ve stratejinin saptanıp olanaklara paralel bir aşamalı 
uygulamaya gidilmesi (Gelişim çalışmaları),

c. Denizcilik gücümüzle ilgili uluslararası Hu-
kuki altyapının oluşturulması. (Devletlerarası hu-
kuk),

d. Deniz gücü ve kuvvetinden etkili olabildiği 
her alanda sürekli olarak yararlanılması (Uygulama-
lar),

 (1) Askeri alanda,
 (2) Siyasi alanda ,
 (3) İç güvenlik alanında,
 (4) İç ve dış propaganda alanında,
 (5) Ekonomik alanda.
BAŞLANGIÇ EVRESİ:
“Cumhuriyet Donanmasının kuruluş evresin-

de Ulu Önder ilk olarak Bahriyemizi ve Bahriye-
lilerimizi yakından tanımayı gerekli görmüşler-
dir. Bu amaçlarını gerçekleştirmek için harp gemi-
lerimizle veya onları refakate alarak geziler yapmış, 
gemi ve birlikleri ziyaret etmişlerdir. Aslında ger-
çek bir denetleme niteliği taşıyan bu gezi ve ziya-
retlerle, Kurtuluş Savaşı sonundaki durumuyla De-

niz Kuvvetlerini yerinde görerek, personel materyal 
bakımından nitelik ve nicelik yönleriyle eksiklikle-
rini saptamak, gelişimleri ile ilgili kararlarına esas  
olacak bilgileri elde etmek ve bu arada Donanmadan 
hangi kapasitede ve nasıl yararlanabileceklerini ka-
rarlaştırmak olanağı bulmuşlardır. Her rütbeden per-
sonelle ve başlangıçta özellikle genç subaylarla De-
niz Kuvvetlerimizle ilgili hale ve geleceğe yönelik 
konuları da görüşmeye önem veren ATATÜRK, de-
nizciliğimizle ilgili demeç ve direktiflerinin çoğunu, 
ya bu seyirler sırasında veya onların hemen ardından 
vermiştir. Bu demeç ve direktiflerin başlıca amaçları-
nı; Deniz Kuvvetlerinin önemini ve güçlenmesi için 
gerekenleri belirterek yön vermek, Deniz Kuvvetle-
rimizin Silahlı Kuvvetler içindeki gerçek yeri ve Mil-
li Savunmadaki önemini belirterek bunun gereken 
onurlu yerini saptamak ve öyle düşünmeyenlere ger-
çeği göstermek, Deniz Kuvvetleri personelinin mo-
ralini yükseltmek gibi hususlar teşkil ediyordu. Bahis 
konusu gezi, ziyaret ve demeçlerin önemli bölümleri 
şöylece belirtilebilir.”

a. “HAMİDİYE Kruvazörü ile 11-20 Eylül 
1924 tarihleri arasında, refakatte PEYKİŞEVKET 
Torpito Kruvazörü olduğu halde yapılan Karadeniz 
gezisi, sırasıyla; Mudanya- Trabzon- Rize- Gire-
sun- Ordu- Samsun limanlarına da uğranan bu se-
yir süresinde Gazi Cumhuriyet Bahriyesinin o gün-
kü durumu hakkında olumlu izlenimler elde etmiş ve 
bunun sonuçlarını gerek gemi komutanı ve personel-
le yaptığı konuşmalarda, gerekse gemi onur defteri-
ne yazdıkları ile açıklamıştı; bunlar ve özellikle ya-
zılı açıklaması Türk Deniz Kuvvetleri için her za-
man geçerli olacak birer stratejik direktif niteliği-
ni de taşımaktadır.”

 (1)  ATATÜRK'ün HAMİDİYE Komuta-
nı ve Subayları ile yaptığı konuşmalarından nak-
ledilenler:

-Donanmasız Anadolu olamaz.
-Donanmadan yana kuvvetli olmak Türkiye'nin sa-

vunması için şarttır.

E. Caner BENER*
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-Donanmamız izlediğimiz politikanın da en kuv-
vetli desteği olacaktır.

-Evvela çekirdek bir donanma tedarik etmeli-
yiz.

 (2)    19/20 Eylül 1924 gecesi TCG 
HAMİDİYE'de Gemi Komutan ve subaylarına 
hitapları:

“Bir haftadır Hamidiye ile seyahatimde memleke-
timizin güzel şehirlerini gördüm, bundan daha mü-
him olmak üzere donanmamızı, subaylarını (zabitle-
rini) tanıdım. Bu seyahatimde sevk ve idarenizdeki 
gördüğüm disiplin ve düzenden (inzibat ve intizam-
dan) ve yüksek nezaketten memnunum.

Tarihte büyük bahrî kumandanlarımız vardır. Fa-
kat modern Donanma teşekkülüne teşebbüs ettikten 
sonra bu gibi kahramanlıklara, parlak harekata pek 
tesadüf olunamaz. Benim için gemiden ziyade zabit-
lerini tanımak mühimdir. 

Mücadele-i Milliye esnasında donanmamızın top-
lu olarak istihdamına imkân yoktu. Bununla beraber 
müteferrik ve vatanperverane hizmetler pek çoktur.

Seyahatim boyunca gördüğüm intizam, inzibat ve 
terbiye bana müstakbel Cumhuriyet Donanması na-
mına pek kuvvetli ümitler vermiştir. Bu konuda pek 
uygun izlenimlerle ve emniyeti kalple ayrılıyorum. 
Ben daha yakından alâkadar olarak bu donanmanın 
teşekkülüne yardım edeceğim. Bu seyahatim, bana 
güzel Karadeniz şehirlerini ve Bahriyemizi tanıttı. 
Bunu temin eden Hamidiye’nin Komutanına ve bü-
tün personeline samimi teşekkürlerimi sunarım.”

 (3)  TCG HAMİDİYE nin onur defterine 
yazdıkları:

  Hamidiye Kruvazöründe 
  20 Eylül 1340 (1924) Cumartesi
“HAMİDİYE Kruvazörü, maziden kalan Donanma 

aksamı içinde, Türkiye Cumhuriyeti’nin denizlerin-
de faaliyete geçen ilk gemisi oldu. Beş seneden beri 

özlemini duyduğum deniz hayatını bana yaşatan bu 
gemi oldu. Türk Donanması Komutan ve subaylar 
topluluğunu bu gemide ve buna refakat eden Peyki-
şevket Torpido Kruvazörü’nde tanıdım.

Temas ettiğim, ruhu genç, idealleri genç, bu gele-
ceğin komutan ve subayları bende Bahriyemiz için 
kuvvetli ümitler hasıl etti. Bu kıymetli, güçlü, arzulu 
topluluğu, geçmişin yadigarı olan bu gemi içinde bı-
rakmakla yetinilemez. Onları, yetenekli oldukları ve 
hak ettikleri kadar gelişmeye eriştirmek için bugünün 
gerektirdiklerine kavuşturmak lazımdır.

Hudutlarının önemli ve büyük bölümleri deniz 
olan Türk Devleti’nin Donanması da önemli ve bü-
yük olmak gerekir. O zaman Türkiye Cumhuriye-
ti daha rahat ve güvenli olacaktır. Gelişmiş, bütün-
leşmiş güçlü ve yetenekli (mükemmel ve kadir) bir 
Türk Donanmasına malik olmak gerekir. Bunun ilk 
başlangıç noktası, harp gemilerinin tedarikinden 
evvel onları başarıyla yönetmeye yetenekli komu-
tanlara, subaylara, uzmanlara malik olmaktır. Ha-
midiye ve Peykişevket’te tanıdığım arkadaşlar, gaye-
ye yürüyebileceğimizin canlı ve kıymetli kanıtlarıdır.

Bugün için bu değerli topluluk ilgi ile muhafaza 
olunacaktır. Mevcut büyük, küçük gemilerimizden 
yalnız yararlanılabilecek durumdakiler seçilip ye-
niden çalışır hale getirilebilirler. Donanmamız ge-
nelinde, etkin ve yararlı öğelerden mütevazı bir sa-
vaş birliği vücuda getirmek olanağına kani oldum. 
Bunun için Cumhuriyet hükümetinin, önlem ve giri-
şimleriyle şahsen alakadar olacağım. Esaslı ve kıy-
metli bir başlangıç noktasını bulduktan sonra ondan 
muazzam gayeye yürümek ve ona erişmek kolaylıkla 
gerçekleşecektir.

          Gazi Mustafa Kemal”
b. HAMİDİYE  Kruvazörü ile geziden son-

ra, 1 Kasım 1924 günü yaptığı Büyük Millet Meclisi 
açış konuşmasından:

“Efendiler! Bahriyemizi esaslı ve ciddi bir biçim-
de geliştirip, düzenlemek düşünülmelidir. Bu ko-
nuda başlangıç noktası, özellikle seçkin elemanla-
rı hak ettikleri gibi yetiştirip, onlardan memleketin 
ivedi gereksinimlerinde yararlanmak ve herhalde 
memleketin gücünün üzerinde hayallerden de uzak 
durmak olmalıdır.” 

GELİŞİM EVRESİ:
“ATATÜRK, yukarıda belirtilen temas ve denetim-
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leriyle Bahriyemizi her yönüyle tanıyıp değerlendir-
dikten ve Cumhuriyet Donanmasının kuruluşuyla 
ilgili esasları saptadıktan sonra bunların aşamalı 
uygulamasına geçilmiştir.”

a. Gelişim Hedefi: 
“Mümkün olan en kısa sürede gerçekçi ölçüler 

içinde çağdaş gemi ve araçlara sahip ve bunları üs-
tün bir eğitim düzeyi ve yüksek moral içinde kullan-
maya yetenekli bir donanma ve gerekli kıyı tesisle-
ri kurularak bölgede etkin bir Deniz Kuvvetine sahip 
olmak ve bu kuvveti aynı ilkeler çerçevesinde ve gü-
nün koşullarına uygun biçimde geliştirerek idame et-
mek”

b. İlk Gelişim Evresi:
1924-1932 süresince aşağıda açıklanan aşamalar-

da yapılan çalışmalarla yukarda belirtilen amaçların 
esas bölümü büyük bir başarı ile gerçekleştirilmiştir.

 (1) Çekirdek Donanma Teşkilatı:
Elde mevcut gemilerden uygun olanlar onarılıp 

hizmete sokularak bir Çekirdek Donanma oluşturul-
muştur. Bu birlik hem eğitim hem de harekat maksa-
dıyla kullanılmıştır.

 (2) Personel Eğitimi:
“Deniz Harp Okulu eğitiminin Birinci Dünya 

Harbi yenilgisini izleyen mütareke ve işgal süre-
since de devam ettirilmesi genç bahriyemizi Su-
bay kaynağı bakımından şanslı kılmıştır. Bu ara-
da İstiklal Harbine katılan genç subay adayları ve su-
bayların eksik kalan eğitimleri için de gerekli önlem-
ler alınmış ve uygulanmıştır. Bu faaliyetin ana hatla-
rı özetle şöyledir:

     (a) 1924’de “Deniz Okullar ve Kurs-
lar Müdürlüğü” kurulması,

     (b) 1926’da 1 Amiral, 5 uzman Subay 
ve 4 uzman Astsubaydan oluşan Alman Müşavir 
(Danışman) Heyetinin Bahriyemizin eğitiminde ya-
rarlanılmak üzere göreve alınması,

     (c) Denizcilikte ileri gitmiş yabancı ül-
kelere eğitim görmek üzere subaylar gönderilmesi,

     (d) Donanmanın ihtiyaçlarına göre ge-
reken tüm harekat, muhabere ve silah Talimnamele-
rinin hazırlanması,

     (e) Deniz Harp Akademisinin açılma-
sı,”

 (3) Kıyı Tesisleri :
“İstanbul’da mevcut kıyı tesisleri başlangıç devrin-

deki Bahriyemiz için yeterli idi fakat gelişim hedef-

lerine özellikle mevki ve kapasite bakımlarından uy-
gun düşmüyordu. Bu bakımdan YAVUZ’un onarı-
mı için sağlanan tesislerden de yararlanılarak GÖL-
CÜK Tersanesi kurulmuş ve geliştirilmiştir.

Özellikle mayın imal eden Mayın Fabrikası ile Tor-
pido ve Akümülatör Fabrikaları ilk kurulan başarılı 
tesisler olmuşlardır. Bunu hemen hemen şimdiki Lo-
jistik teşkilatımızın çekirdeğini oluşturan diğer kıyı 
tesislerinin kurulması izlemiştir.”

(4) Donanma Tedariki:
“Deniz stratejisinin en önemli işlemlerinden biri-

ni stratejinin uygulama araçlarının sağlanması oluş-
turur. Önceleri “Gemi İnşa Stratejisi” adı verilen 
bu işlem halen “Kuvvet Planlaması” gibi adlarla 
anılmaktadır. Cumhuriyet Donanmasının ATATÜRK 
devrindeki ilk Donanması “Minimum Kuvvet He-
define Erişmek” biçiminde gerçekleştirilmiştir. Bu 
gerçekleştirme 1928’de 2 Denizaltının, 1930’da 
yenilenmiş Yavuz’un ve 1932’ye kadar 3 Denizal-
tı, 3 Hücumbot ve 4 Muhribin katılmaları ile son 
bulmuştur.”

c. İkinci Gelişim Evresi :
“1933 yılında Donanmamız Balkanlar ve Ortadoğu 

devletleri içinde tek başına güçlü durumdaydı. 1933 
den 1938 e kadar süren ikinci ve ATATÜRK devri-
nin son evresinde ise “Minimum düzeyden” “opti-
mum düzeye” geçiş biçiminde adlandırabileceğimiz 
kuvvet gelişim faaliyetleri aynı statüko (status-quo) 
içinde devam edebilseydi, Donanmamız bu ülkeler-
den herhangi ikisinin toplamından da üstün bir 
kuvvete sahip olacaktı, ancak İkinci Dünya Harbi-
nin çıkması kuvvet dengelerini başka boyutlara eriş-
tirdiği gibi gemi şiparişlerinin teslimatı ancak harp 
sonunda bir iki eksiği ile sağlanabilmiştir.”

d. Gelişme Sonunda Cumhuriyet Bahriyesi-
nin Niteliği :

“Buraya kadar açıklanan ATATÜRK Bahriyesinin 
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en önemli niteliği; esasını modern gemilerin oluştur-
duğu bir “Suüstü ve Denizaltı vurucu kuvveti” du-
rumunda olmasıydı. Suüstü harekât sürati YAVUZ 
dahil olursa 22 mil, Muhrip ve Hücumbotlar için ise 
33 ve daha yukarısı idi, böylece yurdu çeviren üç de-
nizde de elastikiyetle kullanılabilirlerdi. Donanma 
İkinci Dünya Harbi başında çağın en modern gemi, 
silah ve araçlarına sahipti. Savunma için mayın esas 
silahı teşkil ediyordu. Mayın Dökücü gemilere ilave-
ten PEYK ve BERK Karakol gemileri (Eski Torpido 
Kruvazörleri) ile 4 yeni ZAFER sınıfı Muhrip Mayın  
Dökme kabiliyetine sahiptiler.

Manevra ve tatbikatlarda uygulanan esas mu-
harebe doktrini tamamen gündüz ve gece taaruz-
larına ve düşmanı imha esasına dayanıyordu.

Denizaltı Vurucu Kuvveti Akdeniz’de İtalya’dan 
sonra en güçlü duruma erişmek üzere idi.”

UYGULAMALAR:
“Millî Mücadelenin deniz harekâtı, zaferden 

sonra da, ulaştırma ve karakol harekâtı biçimin-
de devam etmiştir. Bu arada özellikle Lozan mü-
zakerelerinin çıkmaza girdiği safhada İzmir ve İz-
mit körfezleri kademeli mayın maniaları ile ka-
patılmışlardır. Lozan barışından sonra bir Gan-
botumuzun Bozcaada ve Gökçeada'yı (İmroz) 
Yunan'lılardan teslim almaya gitmesi de bu me-
yanda belirtilebilir..”

“ATATÜRK'ün Donanmamızdan yararlanma alan-
larının başında “Siyasal Caydırıcılık ve komşu dev-
letlere Güç Gösterisi” faaliyetleri gelir. O'nun özel-
likle bölgede uyguladığı politikanın gaye hedefini 
Türkiye'nin belirli bir derlenip toparlanma, reorgani-
zasyon ve güçlenme devresini takiben üyelerini Os-
manlı Devleti’nin eski eyaletlerinde kurulan bağım-
sız devletlerin oluşturduğu bir Ortadoğu ve Balkan-
lar iş birliği teşkilatı meydana getirmek ve dünya-
nın, O'nun geleceğini de çok iyi değerlendirdiği, bu 
önemli bölgesinde Türkiye'nin liderliğinde büyük bir 
global güç merkezi teşkil etmekti. Balkan ve Sadabat 
Paktları ve O'nun bölgede askeri, ekonomik, kültürel 
ve politik aşamalarda ve bizzat liderler seviyesinde 
yürüttüğü yakınlaşma hareketleri bunun başlıca ka-
nıtıdır. Özellikle Balkan ülkelerinin hepsi ile deniz 
bağlantımız olması ve kara hududumuz olmayanlar-
la yalnız deniz üzerinden ilişki kurabilmemiz hususu 
bu konuda önem taşıyan etkenlerden birisidir. Eğer 
çeşitli yan etkiler giderilip bu güç merkezi oluşturu-
labilseydi, İkinci Dünya Harbinin oluşu, gidişi ve so-

nuçları bambaşka biçimlere bü rünebilirdi.”
İç Güvenlik Alanında Uygulama:
“ATATÜRK devrinde iç güvenlik faaliyetlerin-

de Silahlı Kuvvetlerimizin diğer bölümlerinden ol-
duğu gibi Deniz Kuvvetlerimizden de yararlanılmış-
tır. Bu konuda en belirgin bir örneği, şapka inkılabın-
dan sonra bir Doğu Karadeniz şehrimizde yobazların 
masum halkı tahrik ederek çıkardıkları ayaklanma-
nın, bölgeye İstiklal Mahkemesini de götüren HA-
MİDİYE Kruvazörünün yaptığı kuru sıkı atışlar so-
nucu başka bir müdahaleye lüzum kalmadan bastırıl-
ması teşkil eder.”

Ekonomik Alanda Uygulama:
“Deniz gücünün iyi organize edildiği takdirde tü-

ketici olmaktan çok üretici bir güç olduğunun bilin-
cinde bulunan Büyük Önderimizin devrinde, tersane-
lerimiz, liman tesislerimiz ve Deniz Ticaret Filomuz 
da büyük ölçüde gelişme yoluna sokulmuş ve özel-
likle Lozan'da sağlanan Kabotaj hakkı ile bu alan-
da yabancı sömürüsünden kurtularak "Millileşmek" 
mümkün olmuştur.”

SONUÇ :
Buraya kadar açıklanan bilgilerin ışığı altın-

da ATATÜRK'ün Deniz Stratejisini 9 madde içinde 
özetlemek mümkündür.

a. Türkiye'nin coğrafi konumu ve deniz sı-
nırlarının büyüklüğü,  büyük, güçlü ve modern 
bir Donanmaya sahip olmasını kesinlikle gerekti-
rir, aksi halde Türkiye Cumhuriyeti kendini gü-
venlik içinde göremez.

b. Amaç Donamamızı kendi imkanlarımızla 
inşa etmektir, bu gerçekleşinceye kadar, yine milli 
imkanlarımızla dışarıdan gemi alınarak optimum 
kuvvet hedefi sağlanmalıdır.

c. Donanmanın maddi gücü ne olursa olsun, 
azami verim alacak şekilde kullanılmalıdır.

d.  Deniz Kuvvetinin birinci hedefi açık de-
nizlerde taarruzi harekat yaparak deniz kontro-
lu tesis ve idame etmektir. Kıyıları korumak, kara 
harekâtına ateş desteği sağlamak gibi hususlar buna 
ek olan görevlerdir.

e. Barışta, uluslararası bölgelerde faaliyet-
te bulunabilecek ve yabancı limanlarda varlık ve 
sancak gösterebilecek yegâne kuvvet olan Donan-
madan siyasal ve stratejik hedeflere erişmek ve 
caydırıcı etki sağlamak amacıyla her fırsatta ya-
rarlanılmalıdır.



39Birlik, Sayı : 221 • Temmuz-Ağustos-Eylül 2018

f. Deniz Kuvvetinde en önemli problem ye-
tişmiş personel teminidir. Gemi temininden de ile-
ri bir önceliğe sahip olan bu husus ancak bu kuvve-
tin kendine özgü eğitim aşamalarının tertip ve uygu-
laması ile sağlanabilir.

g. Denizcilik milli bir işlevdir ve milli olarak 
uygulanmalıdır, bu sayede Türk ekonomisi büyük 
gelişme sağlar.

h. Deniz Kuvvetleri; vurucu kuvvet, yardımcı 
gemiler ve Karadaki üs ve tesisleri ile bir bütündür.

i. Denizcilik Milli bir ülkü biçiminde, Askeri, 
Ekonomik, Endüstriyel hatta Sportif faaliyet yönleri 
ile bir bütün olarak ele alınmalıdır.

SON SÖZ YERİNE;
Öğretmenimiz merhum Dz. Kur. Alb. Mert 

BAYAT’a Ulu Önder ATATÜRK’ün “Cumhuriyet’in 
Denizcilik Stratejisi” hakkında bugünde geçerliliği-
ni sürdüren eseri ve tarihe düştüğü kayıt dolayısıyla 
sonsuz şükranlarımızı sunmamız gerekiyor. 

Kitabında ATATÜRK’ün "Denizcilik Gücü" ve 
“Deniz İlişki ve Çıkarları” kavramlarının kaynak, 
köken ve uygulamalarını tereddüte mahal bırakma-
yacak şekilde açıkladığı görülmektedir. 

Diğer taraftan merhum BAYAT’ın eserinde “Bah-
riye Vekaleti”’nin teşkili ve faaliyetleri üzerinde 
durmaması belki bir eksiklik gibi görülebilir. Ve-
kalet; HAMİDİYE ile çıktığı Karadeniz gezisin-
den hemen sonra ATATÜRK’ün isteği üzerine özel-
likle Milli Mücadelenin muzaffer üst rütbeli asker-
lerinden gelen yoğun muhalefete rağmen 29 Aralık 
1924 tarihinde kurulmuş, “YAVUZ-HAVUZ” da-
vası ile 21 Ocak 1928 tarihinde lağv edilerek, Millî 
Savunma Bakanlığına bağlı bir “Müsteşarlığa” dö-
nüştürülmüştür. Cumhuriyet Donanmasının merhum 
BAYAT’ın “İlk Gelişim Evresi” olarak sınıflandır-
dığı 1924-1932 arasındaki sürecin 1924-1928 yılları 
arasındaki tüm icraatı “Bahriye Vekaleti” sorumlu-
luğunda yerine getirilmiştir. ATATÜRK’ün deniz gü-
cüne yönelik faaliyetlerin ayrı bir bakanlık tarafından 
yürütülmesi ile ilgili ortaya koyduğu “vizyon” son 
derece dikkat çekicidir.

“İstibdat döneminde Amiral Mahan’ın kitapla-
rının yurda sokulmadığı, deniz politika kültürün-
den yana hem dış politika adaylarını hem de de-
niz subaylarını yoksun bıraktığı”  2  dönemi biz-
zat yaşayan deniz tarihçilerimiz eserlerinde ifade et-
mektedirler. Böylesine baskıcı ve cehaletin hüküm 

sürdüğü bir düzende 20'inci yüzyılda dünya “Deniz-
cilik Gücü kuram ve uygulamalarına” yön veren 
ABD’li Amiral Alfred T. Mahan (1840-1914) ve 
hukukçu/akademisyen İngiliz Sir Julian S. Corbett 
(1854-1922)’nin öğretilerinden yoksun kalan arala-
rında askerlerinde olduğu Osmanlı entelektüellerinin 
ekseriyeti "Denizcilik Gücü", “Deniz İlişki ve Çı-
karları” ve “Deniz Jeopolitiği”nin farkına dahi va-
ramamışlardır.

ATATÜRK, 34 yaşında Anafartalar cephesinde 
ve savaş ortamında Alman gazeteci/yazar “Ernst Ja-
eckh” ile yaptığı mülakatta “Denizcilik Gücü Teo-
risi üzerinde, herhangi bir akademik tartışma ve 
inceleme olanağına sahip olmamasına” rağmen 
"denizcilik gücü" ve “jeopolitiğinin” temel fikri 
olan “Zaferi, denizi kontrol altında tutan, ihtiya-
cı olduğu şeyi, ihtiyacı olduğu zaman, istediği yere 
nakledebilen ülke kazanır.” 3 değerlendirme ve dü-
şüncesini ortaya koyabilmesi hem “dehasının” üs-
tünlüğünü hem de bu alanın kuramlarını oluşturan 
tüm “stratejistleri” kıskandıracak niteliktedir.

Donanma’yı “yüzer topçu desteği” ve “Bur-
sa ovasındaki kolordu komutanı emrinde sa-
vunma yapacak” bir “taktik” kuvvet olarak gö-
ren “karacı jeopolitik” ve “jeostratejik” zihni-
yetin baskın olduğu “Milli Mücadele” sonrası or-
tamda; “Osmanlı’dan enkaz halinde devralınan 
Bahriye’nin milli menfaatlere sağlayacağı azami 
katkıyı” gerçekçi bir vizyonla akıl, bilim ve tarih 
süzgecinden geçirebilmek hususiyeti ATATÜRK’ün 
sahip olduğu “dahilik” derecesindeki üstün vasıf ve 
öngörüleri ile doğrudan ilgilidir.

Tüm bu olumsuz koşullara karşın gerçekçi bir dev-
let adamı olan ATATÜRK gerçekler ile akıl ve bili-
mi temel alarak zamanın deniz ve denizcilik olanak-
ları ile ilgili son derece isabetli kuramsal ve uygula-
maya yönelik tespit, teşhislerde bulunmuş ve tüm im-
kansızlıklara rağmen modern Cumhuriyet Donanma-
sını kurmuştur.
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Ulu Önder ATATÜRK, TBMM de “son kez” 01 
Kasım 1937 tarihinde V. Dönem, III. Toplanma yı-
lının açılışında hitap etmiştir. Konuşmasında “deha-
sıyla” ülkemiz ve milletimizin sonsuza kadar dikka-
te alması gereken “denizcilik vizyonunu” ortaya koy-
muştur.

Türkiye Cumhuriyetini ve Denizcilik gücünü yok-
tan var eden ATATÜRK’ün kısa zamanda başarma-
mızı istediği “denizcilik milli ülküsündeki vasi-
yetine” aradan geçen 80 yılda maalesef ulaştığımı-
zı söyleyemeyiz. 

Kaderimiz olan Anadolu coğrafyasında “Ulusta 
ve Devlette yeterli Denizcilik bilincinin” oluşması-
nı sağlayamadan denizlere sırtımız dönük yaşamaya 

devam edersek milli ülküyü kolay kolay başarmamız 
mümkün görünmüyor. 

Rabindranath Tagore’nin 4   dediği gibi “Denizin 
kenarında durup suya bakarak, denizi aşamazsı-
nız.” 

O halde ne yapmak lazım; refah ve güvenliği-
mizi muasır medeniyetler seviyesine bir an önce 
ulaştırmak için zaman daha geç olmadan denizle-
re ve enginlere açılalım.

 1 Resimler www.dzkk.tsk.tr internet sayfasın-
dan alınmıştır.

  2Amiral Afif Büyüktuğrul, Atatürk ve Fatih’in 
Deniz Politikaları, IX.Tarih Kongresi Bildirisi;1981; 
s.: 15

   3 1915, Anafartalar cephesi, Alman yazar 
Ernst Jaeckh ile mülakat, Kaynak: Atatürk’ün Görüş 
ve Direktifleri s.: 200

  41913 Nobel Edebiyat ödülü sahibi Hint 
sanatçı, düşünür, yazar (1861-1941)

*E.Tüma.
TESUD Çankaya Şb. Üyesi
TESSAM Yürütme Kurulu Üyesi

“.....Arkadaşlar! En güzel coğrafi vaziyette ve 
üç tarafı denizle çevrili olan Türkiye; endüstrisi, 
ticareti ve sporu ile, en ileri denizci millet yetiş-
tirmek kabiliyetindedir. Bu kabiliyetten istifade-
yi bilmeliyiz; denizciliği, Türkün büyük milli ül-
küsü olarak düşünmeli ve onu az zamanda ba-
şarmalıyız.....”



41Birlik, Sayı : 221 • Temmuz-Ağustos-Eylül 2018

Türklerin coğrafyayı anlamlandırırken renkler ve 
yönler arasında kurdukları ilişki, yaşadığımız coğ-
rafyanın isimlendirilmesinde önemli etkilere sahip-
tir. 

Renkler ve yönler arasındaki bu ilişki renklerin bir 
yönü ifade etmesine dayanır. Türklerin yönleri anla-
tırken kullandıkları renkler şu şekildedir:

 Doğu; Mavi,Yeşil

 Batı; Ak (Beyaz)

 Kuzey; Kara (Siyah)

 Güney; Kızıl (Al)

Merkez ise sarı ve altın ile ifade edilmektedir.

Dağ, deniz, şehir, vadi, çöl ve nehir isimlerinin ba-
şında yer alan renkler aynı zamanda bir yönü tem-
sil etmektedir. Bu kapsamda; Akdeniz (Batı Deni-
zi), Karadeniz (Kuzey Denizi), Yeşilırmak (Doğu Ir-
mak), Ak Hunlar (Batı Hunları), Kızıl Deniz (Güney 
Denizi) anlamına gelmektedir. 

Batı’yı ifade eden Ak kelimesi Akdeniz isminin, 

Kuzeyi ifade eden Kara kelimesi de Karadeniz ismi-
nin kaynağını teşkil etmektedir.

Bahr-i Siyah (Karadeniz) ve Bahr-i Sefid (Akde-
niz) olarak isimlendirilen denizler, Türklerin coğraf-
yayı anlamlandırma olgularının derinliğini gösterdi-
ği gibi, üzerinde yaşanılan ve uğruna mücadele edi-
len coğrafyanın korunması ve kollanması kadar, ad-
landırılması ve anlamlandırılmasının da önemli ol-
duğunu göstermektedir. 

Akdeniz ve Karadeniz isimleri, özü itibarı ile Türk 
algılamasının ve adlandırmasının bir sonucudur.

Kaynakça

- Prof. Dr. ÖZEY Ramazan, Dünya ve Türkiye Ölçeğin-

de Siyasi Coğrafya, Aktif Yayınevi, 1999.

- AKARI Selçuk, Dil Tarih ve Coğrafya Denkleminde 

Ege Denizinin Adlandırılma Tarihi ve Ege Kelimesinin 

Anlamı, Deniz Basımevi, 2005.

NOT: dzkk.tsk.tr sayfasından alıntı yapılmıştır.

AKDENİZ VE KARADENİZ İSİMLERİ NEREDEN 
GELMEKTEDİR?

*TESUD Stratejik Araştırmalar Merkezi

*TESSAM
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O bir Cumhuriyet çocuğu...
O bir komutan, o bir beyefendi, o mükemmel bir 

eş, o harika bir dost, o ilerlemiş yaşına rağmen tek-
nolojiyi takip eden çağdaş bir insan, o bir fotoğraf sa-
natçısı, o,o,o, ....... bu liste uzayıp gider.

Türkiye Emekli Subaylar Derneği Genel Merkezi 
Basın Yayın Başkanlığı olarak Genel Sekreterimizin 
teklifi ve Yönetim Kurulumuzun görevlendirmesi so-
nucu  çok değerli bağışçımız Teoman TANJU Alba-
yımız ile bir söyleşi yapmak üzere İstanbul'a gelme-
seydik onunla tanışma ve onu tanıma şansımız olma-
yacaktı.

Karşımızda tavır, duruş, davranış, bilgi ve tecrübe-
sine hayran olduğumuz, anılarını, yaptıklarını ve ha-
len uğraştığı şeyleri dinledikçe gıpta ettiğimiz muh-
teşem bir insan vardı.

Açıkcası, kendisiyle sohbet ettiğimiz 4 saatin nasıl 
geçtiğini anlamadık. Keşke biraz daha zamanımız ol-
saydı da çiçek resimlerinden oluşan slayt gösterisin-
den sonra, Ege'den Akdeniz'e çeşitli güzelliklerin de-
ğişik açılardan resimlendiği slayt gösterisini de izle-
yebilseydik.

Cumhuriyet'e  ışık  veren  ilk   öğretmenlerden M. 
Saim TANJU ile Remziye TANJU'nun oğlu olan 
ve 1930 yılında Çerkeş / Çankırı'da doğan Teoman 
TANJU, İlkokulu Çerkeş'de, Ortaokulu Haydarpaşa 
Lisesi  Ortaokulunda, Liseyi Kastamonu Lisesinde 
okumuştur.  

Tanımak ve Tanıtmaktan Gurur Duyduğumuz 
Bir Komutanımız E. İs. Alb. Teoman TANJU 

Ocak - Mart 1961 / Adapazarı

TESUD Basın Yayın Başkanlığı
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1950    yılında  girdiği Kara Harp Okulundan 1952 
yılında mezun olmuş, 1954 yılında ise Çağlayan /
İstanbul'daki İstihkam Okulunu bitirmiştir.

Görev süresi boyun-
ca Lüleburgaz, Erzincan, 
Rize, Erciş/Van, Adapa-
zarı, İskenderun, Sarıka-
mış/Kars, Ankara, Kıb-
rıs ve İstanbul'da çeşit-
li birlik ve karargahlarda 
görev yapan Alb. TAN-
JU, 1956 yılında Men-

teş/İzmir'de Komando Kursu, 1961 yılında ABD'de 

İş Makineleri Kursu, 1967 yılında Harp Akademileri 

Komutanlığında Karargah Kursu görmüş, 1964 yılın-

da Kıbrıs Harekatına katılmış, 30 Ağustos 1984 tari-

hinde ise 1. Ordu İstihkam Başkanlığından kadrosuz-

luk nedeniyle emekli olmuştur.

Görev yaptığı her yerde iz bırakan E. Alb. TAN-

JU, olağan görevleri yanında Erzincan inşaat tabu-

runda görevli iken Rize - Pazar Hava Radarı yol inşa-

atını yapmış, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Talimna-

me Kurulu'nda teknik bir talimnameyi Türkçe'ye çe-

virmiş, Genelkurmay İs. D. Pl. Ş. Md. görevinde iken 

bakanlıkların savaş istihkam planlarının eşgüdümü-

nü sağlamış, KKTC Barış Kuvvetlerindeki görevi es-

nasında her türlü bombaya dayanıklı yeraltı cepha-

neliklerinin  inşaasını gerçekleştirmiş, yine Kıbrıs'ta 

Atatürk Kültür Merkezi'nin yapımına katkı sağlamış-

tır.

Bu görevleri esnasında aralarında KKTC Kuru-

cu Cumhurbaşkanı Rauf DENKTAŞ, Genelkurmay 

Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı'nın da bulun-

duğu her seviyedeki komutan ve makam tarafından 

takdir, onur belgesi, ikramiye ve şerit rozet ile ödül-

lendirilmiştir.

1958 yılında, kendi deyimiyle mütevazi, sakin, fe-

dakar bir kadın olan Sayın Ümide TANJU ile evlen-

miş, eşi ülkenin en ücra köşelerinde dahi kendisini 

hiç yalnız bırakmamış, hep yanında olmuştur.

2013 yılında kaybettiği eşi söz konusu olduğunda 
gözleri dolan ve onu sevgi, saygı ve özlemle hatırla-
yan komutanımız üzerinde böylesine derin bir iz bı-
rakan bu zarif hanımefendiyi biz de rahmet ve saygı 
ile anıyoruz.

Planlı ve programlı bir yaşam süren ve ciddi hiç bir 
sağlık sorunu olmayan, son derece espiritüel, kendi-
siyle dalga geçebilen komutanımızın elektronik alet-
lere ve teknolojiye hakimiyetini görünce hayrete dü-
şüyoruz.

Sosyal medyayı takip eden komutanımızın doğa 
resimlerine merakı olduğunu, ABD'de gördüğü kurs 
esnasında sınıf subayından yansı tekniğini öğrendi-
ğini ve bu tarihten sonra resimlerini yansıya dönüş-
türdüğünü, Kıbrıs'ta çektiği resimlerden oluşan "çi-
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çeklerimiz ve  çeşitli ta-
rihlerde gezip dolaştı-
ğı yerlerde çektiği doğa 
resimlerinden derlediği 
Ege'den Akdeniz'e isimli  
iki yansı gösterisini Kül-
tür ve Sanat Merkezle-
rinde sunduğunu hayran-
lıkla öğreniyoruz.

Pul koleksiyonu da ya-
pan ve sporu sağlıklı bir yaşam için gerekli gören ko-
mutanımız, emekli subayların mutlaka tutkularının 
olmasını ve spor yapmalarını öneriyor.

Asker olmasaydınız, ne olmak isterdiniz sorusu-
nu "Mimar" olmak isterdim şeklinde cevaplayan ko-

mutanımızın Fenerbahçeli olduğunu, halk müziği ve 
klasik müzik dinlediğini, satrancı çok sevdiğini ve 
hala oynadığını öğreniyoruz.

Ülke gündemini yakından takip eden komutanımı-
za askeri liselerin kapatılması ile ilgili değerlendir-
mesini sorduğumuzda "Askeri liselerin silahlı kuv-
vetlerin subay kaynağının başlangıcı olduğu, bu ka-
rarın bir an önce düzeltilmesi gerektiği" cevabını alı-
yoruz.

En çok sevdiği görev yerinin Kıbrıs olduğunu öğ-
rendiğimizde, Kıbrıs Sorunu ile ilgili düşünceleri-
ni almak istediğimiz komutanımız; "Kıbrıs'ın ülke-
miz için yaşamsal önemde olduğunu, Mustafa Kemal 
ATATÜRK'ün de bu gerçeği çok açık bir şekilde dile 
getirdiğini, bu nedenle mevcut durumdan bir adım 
dahi taviz verilmemesi gerektiğini" ifade etmiştir.

Saat 17.30'a geldiğinde sohbetimiz değil ama sü-
remiz bitmiş, etrafına pozitif enerji yayan saygın ko-
mutanımıza veda etme zamanı gelmişti.

Güzel bir sonbahar gününde bizi evinde misafir 
eden Mustafa Kemal'in Askeri E. İs. Alb. Teoman 
TANJU'ya, Türkiye Emekli Subaylar Derneği Genel 
Başkanı E. Hv. Korgeneral Erdoğan KARAKUŞ ve 
tüm üyeler adına teşekkür ediyor sağlık ve mutluluk 
dolu uzun bir ömür diliyoruz.
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TEMEL YAŞAM DESTEĞİ 

(SOLUNUM VE KALP DURMASI)

Solunum Durması Nedir?

Solunum hareketlerinin durması nedeniyle vücu-
dun yaşamak için ihtiyacı olan oksijenden yoksun 
kalmasıdır. Hemen yapay solunuma başlanmaz ise 
bir süre sonra kalp durması meydana gelir.

Kalp Durması Nedir?

Bilinci kapalı kişide kalp atımının olmaması du-
rumudur. Kalp durmasına en kısa sürede müdaha-
le edilmezse dokuların oksijenlenmesi bozulacağı 
için beyin hasarı oluşur. Kişide solunumun olma-
ması, bilincin kapalı olması, hiç hareket etmeme-
si ve uyaranlara cevap vermemesi kalp durması-
nın belirtisidir.

Temel Yaşam Desteği Nedir?

Yaşam kurtarmak amacı ile hava yolu açıklığı 
sağlandıktan sonra, solunumu ve/veya kalbi dur-
muş kişiye yapay solunum ile akciğerlerine oksijen 
gitmesini, dış kalp masajı ile de kalpten kan pom-
palanmasını sağlamak üzere yapılan ilaçsız müda-
halelerdir.

YETİŞKİNLERDE 

TEMEL YAŞAM DESTEĞİ

1. Kendimizin ve hasta/yaralının güvenliği sağ-
lanır,

2. Hasta/yaralının omuzlarına hafifçe dokunup, 
“iyi misiniz?” diye sorarak bilinç kontrol edilir,

3. Eğer bilinci yoksa, çevreden yüksek sesle yar-
dım çağrılır; 112 aratılır;

4.Çevrede başka kimse yok ve ilk yardımcı yalnız 
ise, kendisi 112’yi arar,

5. Hasta/yaralı sert bir zemin üzerine yatırılır,

6. Hasta/yaralının yanına diz çökülür,

7. Hasta/yaralının boynunu ve göğsünü saran 
giysiler gevşetilir,

8. Ağız içi kontrol edilir, yabancı cisim varsa çı-
karılır,

9. Hava yolunu açmak için bir el hasta/yaralının 
alnına, diğer elin iki parmağı çene kemiğinin üze-
rine yerleştirilir,

10. Çene kemiğinin uzun kenarı yere dik gelecek 
şekilde alından bastırılıp, çeneden kaldırılarak baş 
geriye doğru itilir; hastaya “Baş Geri-Çene Yukarı 
Pozisyonu” verilir,

11. Hasta/yaralının solunum yapıp yapmadığı 
“Bak-Dinle-Hisset “ yöntemiyle 10 saniye süre ile 
kontrol edilir;

*TESSAM
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   - Göğüs kafesinin solunum hareketlerine ba-
kılır,

   - Eğilip, kulağını hastanın ağzına yaklaştırarak 
solunum dinlenirken diğer el göğüs üzerine hafif-
çe yerleştirilerek hissedilir.

12. Hasta/ yaralının solunumu yok ise,

13. Kalp /Göğüs basısı uygulamak için göğüs ke-
miğinin alt ve üst ucu tespit edilerek alt yarısına 
bir elin topuğu yerleştirilir,

14. Diğer el bu elin üzerine yerleştirilir,

15. Her iki elin parmakları birbirine kenetlenir,

16. Ellerin parmakları göğüs kafesiyle temas et-
tirilmeden, dirsekler bükülmeden, göğüs kemiği 
üzerine vücuda dik olacak şekilde tutulur,

17. Göğüs kemiği 5 cm aşağı inecek şekilde (yan-
dan bakıldığında göğüs yüksekliğinin 1/3’ü kadar) 
30 göğüs basısı/kalp basısı uygulanır, bu işlemin 
hızı dakikada 100 bası olacak şekilde ayarlanır,

18. Baş geri çene yukarı pozisyonu tekrar verile-
rek hava yolu açıklığı sağlanır,

19. Alnın üzerine konulan elin baş ve işaret par-
mağını kullanarak hasta/ yaralının burnu kapatı-
lır,

20.Normal bir soluk alınır, baş geri çene yuka-
rı pozisyonunda iken hasta/yaralının ağzını içine 
alacak şekilde ağız yerleştirilir,

21.Hasta /yaralının göğsünü yükseltmeye yara-
yacak kadar her biri 1 saniye süren 2 (kurtarıcı) 
nefes verilir, havanın geriye çıkması için zaman 
verilir,

22. Hasta/ yaralıya 30 kalp masajı/göğüs bası-
sından sonra 2 solunum yaptırılır, (30;2)

23.Temel yaşam desteğine hasta/yaralının ya-
şamsal refleksleri veya tıbbi yardım gelene kadar 
kesintisiz devam edilir.

Devam edecek…

*TESUD Stratejik Araştırmalar Merkezi
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KULELİ ASKERİ LİSESİ TARİHÇESİ
Kışla Olarak Tarihçesi;

Fatih Sul-
tan Mehmet Han 
( 1 4 5 1 - 1 4 8 1 ) 
İstanbul’u aldığı 
zaman Kulelinin 
halen bulunduğu 
yerde bir koruluk, 
içerisinde de bir 

manastır ile bir kule bulunuyordu.
Yavuz Sultan Selim devrinde (1512-1520) bu ma-

nastır yeniçerilere kışla olarak verilmiştir. Bu kışla 
mevkii Bostancıbaşı Odaları diye anılırken, zamanla 
güzel ve süslü bir bahçe haline gelişinden dolayı Ku-
leli Bahçesi diye tanınmıştır.

Kanuni Sultan Süleyman (1520-1577) padişah 
olunca bahçede yüksek bir kulesi bulunan dokuz kat-
lı ve her katı fıskiyeli havuzlarla süslenen büyük bir 
kasır yaptırmıştır.

III. Ahmet (1703-1730) devrinde kule bahçesi ve 
etrafı has olarak kendisine verilmiştir. Bizans devrin-
den kalan kule yıktırılmıştır. Sadrazam Nevşehirli İb-
rahim Paşanın damadı Kaymak Mustafa Paşa tarafın-
dan sahilde bir mescit yaptırılmıştır (1744).

II. Mahmut (1808-1839) döneminde, süvari birlik-
leri için bir kışla inşa edilmiş ve bu kışla, Kuleli As-
keri Lisesi'nin ilk yapısı olmuştur.

Abdülmecit devrinde (1839-1861) kışlanın yarı 
kâgir olarak yenisi inşa edilmiştir (1843). İki tarafına 
da kuleler yapıldığından kışlaya bu tarihten itibaren 
Kuleli Kışla denilmeye başlanmıştır.

Kırım Savaşına iştirak etmek üzere İstanbul'a gelen 
Fransız ve İngiliz askerlerinin bir kısmı, Fransa’nın 
İstanbul Maslahatgüzarı M.Cheferre'nin isteklerine 
uyularak bu kışlaya yerleştirilmiştir(1854). Burası 
müttefik askerlerin kışla ve hastanesi haline getiril-
miştir. Harpte yaralanan ve tedavileri sırasında ölen 
müttefik askerleri kışlanın kuzeyindeki mezarlığa 
gömülmüştür.

Kışla, 1856’da İngilizler tarafından boşaltılırken, 
çıkarılan kasıtlı bir yangınla tamamen harap olmuş-
tur.

Abdülaziz devrinde (1861-1876) kışla ana duvarla-
rı kâgir, iç bölmeleri, tavan ve tabanları ahşap olarak 

iki kat halinde inşa edilmiş; 
böylece bugünkü kışla orta-
ya çıkmıştır (1871).

Lise Olarak Tarihçesi;
Kuleli Askerî Lis-

esi, “Mekteb-i Fünun-i 
İdadiye” adı altında 21 Ey-
lül 1845’te bugün İstanbul 

Teknik Üniversi-
tesi olarak kullanılan 
Maçka Kışlası’nda 
kurulmuştur. Bu 
kışlanın tamiri nedeni-
yle ilk eğitim öğretim 
yılını, Mızıka-i Hü-

mayun ve Baltacılar dairesi olarak kullanılan Çinili 
Köşkte tamamlamıştır.

Maçka Kışlası’nın tamiratının bitmesi üzerine 
buraya taşınan Mekteb-i Fünun-i İdadiye, Sultan 
Abdülmecit’in de bulunduğu bir törenle 10 Ekim 
1846’da ikinci öğretim yılına başlamıştır. 1868’de 
mevcut askeri idadilerin (liselerin) birleştirilmesi 
kararı alınmıştır. Bu tarihte, Kuleli de dahil olmak 
üzere, dört askeri idadi “Umum Mekteb-i İdadi 
Şahane” adı altında birleştirilerek Galatasaray 
Kışlası’na nakledilmiştir.

İdadilerin birleştirilmesinden istenen sonuç elde 
edilemeyince, 1872’de okulların ayrı ayrı öğretime 
devam etmeleri kararlaştırılmıştır. Bunun üzerine, 
Mekteb-i Fünun-i İdadiye ve Deniz İdadisi, Kuleli 
Kışlası’na taşınmışlardır. Bu tarihten sonra okul 
“Kuleli İdadisi” adıyla anılmaya başlamıştır.

1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı dolayısıyla Kule-
linin hastaneye çevrilmesi kararlaştırılınca okul, 
Pangaltı’daki Harp Okulu binasına taşınmıştır. 
Savaşın sona ermesiyle birlikte Askeri Tıbbiye 
İdadisi ile birlikte yeniden Çengelköy’deki binasına 
dönmüştür (1879). Mevcudun artması üzerine okul 
haricindeki sırt üzerindeki okul hastanesi tahliye 
edilip burası tıbbiyeye tahsis edilmiştir. Hastane ise 
Beylerbeyi’ne taşınmıştır. Askeri Tıbbiye İdadisi, 
daha sonra Haydarpaşa'ya nakledilmiştir (1910).

1912-1913 Balkan Harbi sırasında Kuleli Kışlası 

Ömer TUTUMLU*

ŞANLI YUVA "KULELİ"
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tekrar hastane olmuştur. Öğrencilerin bir kısmı Kan-
dilli Kız Lisesi’nin bulunduğu Adile Sultan Sarayı’na 
bir kısmı da Beylerbeyi sarayının yanındaki binalara 
gönderilmiştir. 1913 yılı sonunda, okul tekrar eski 
binasına taşınmıştır.

Kuleli İdadisi, önce Kâğıthane’de, Sünnet Köprüsü 
yanındaki çadırlardan ibaret bir ordugâha, bir ay 
sonra da Maçka’daki karakol binasına taşınmıştır. 
İngilizlerin buraya da el atması üzerine, Beyler-
beyi sarayı yanındaki eski Jandarma Okulu’na 
nakledilmiştir (26 Aralık 1920).

26 Ağustos 1922’de başlayan Büyük Taarruzun 
parlak bir zaferle sonuçlanması sonucu başlayan 
Lozan Barış görüşmeleri ile beraber İngilizler, 
Kuleli Kışlasını boşaltarak Türk makamlarına teslim 
etmişlerdir. Böylece okul, üç yıllık bir aradan sonra, 
6 Ekim 1923’te şanlı yuvasına taşınmıştır.

1924’te çıkarılan “Tevhid-i Tedrisat (Eğitim 
Birleştirilmesi) Kanunu” ile okul sivil liseye 
dönüştürülmüş, adı da “Kuleli Lisesi” olarak 
değiştirilmiştir. Aynı ders yılı sonunda bu uygu-
lamaya son verilmiş ve okul tekrar askeri liseye 
çevrilmiştir. 1925 yılında okul "Kuleli Askeri Lisesi" 
olarak bugünkü adını almıştır.

01 Eylül 1939'da başlayan İkinci Dünya Savaşı'nda, 
Almanlar Balkan Devletleri'ni istila ederek 
sınırlarımıza kadar gelmişlerdi. Tarafsız olmamıza 
rağmen, alınan tedbirler kapsamında Kuleli Askeri 
Lisesi, Mayıs 1941'de Konya'ya nakledilmiştir. 
Kuleli Kışlası 1000 yataklı askeri hastane haline 
getirilmiş ve Boğaz Nakliyat Komutanlığı da buraya 
taşınmıştır. II. Dünya Savaşı'nın sona ermesinden 
sonra, 18 Ağustos 1947'de İstanbul'a taşınarak tekrar 
ve son olarak tarihi ve kutsal yuvasına kavuşmuştur.

1947'den bu yana Cumhurbaşkanları, Genelkurmay 
Başkanları ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin onbinlece 
subayının askerliğe ilk adım attığı yerdir KULELİ. 
Kuleli sadece asker yetiştirmemiş, sanatçı, siyasetçi, 
yazar vb. her alanda pek çok yetkin kişide bu okulda 
aldığı temel eğitimle yoluna devam etmiştir.

Kuleli Askeri Lisesi okadar çok ünlü komutan 
çıkartmış ki, bu yüzden ona "Komutanların Okulu" 
demek yanlış olmaz.

Plevne Kahramanı Mareşal Gazi Osman Paşa, 
Beykoz doğumlu Mareşal Fevzi Çakmak bu listenin 
en başında geliyorlar. 4. Cumhurbaşkanı Cemal Gür-
sel ile 5. Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'da Kuleli'den 

mezun olan gençler arasındaydılar. Sekiz Genelkur-
may Başkanı'da bu okulun sıralarında yetiştiler.

Kuleli'den mezun olup sivil hayata devam eden 
ünlüler arasında Yazar Aziz Nesin, Şair Fazıl Hüs-
nü Dağlarca, Yönetmen Erdal Kıral, Gazeteci İsmet 
Solak, Mete Çubukçu, Spor Spikeri Melih Şendil'de 
bulunuyor. 

 Bu okuldan yetişenleri yazmaya kalksak sayfalar 
yetmez. Tükiye'nin dörtbir yanında zeki. çevik ama 
fakir ve düşük gelir grubuna sahip gençler, Kuleli 
Askeri Lisesinde, çok kısa zamanda, alanlarında çok 
bilgili öğretim kadrosu elinde kısa zamanda kalbi va-
tan sevgisiyle dolu subay adayları haline gelmişlerdir. 
Ancak Türkiye Cumhuriyetinin bütün kadrolarına 
sızan hain FETÖ örgütü, TSK'ne de sızmış ve hepi-
mizin bildiği 15 Temmuz 2016'da darbe teşebbüsü 
meydana gelmiştir. Bu teşebbüsten sonra bütün askeri 
liselerle birlikte KULELİ ASKERİ LİSESİ'de OHAL 
kapsamında yayınlanan KHK.  ile  31  Temmuz 2016 
tarihinde kapatılmıştır. Çengelköy'deki İSTANBUL 
Boğazının kıyısında yer alan Kuleli Askeri Lisesi'nin  
akıbeti uzun süre tartışılmıştır. TBMM Plan ve Bütçe 
Komisyonunda, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2018 
yılı bütçesine ilişkin sunum sırasında Kuleli Askeri 
Lisesi'nin müzeye dönüştürülmesi çalışmalarıyla il-
gili de MSB' nın muuafakatının alındığı, binanın bir 
kısmının müze haline getirileceği söylenmiştir. Oku-
lun bir kısmının ise Milli Savunma Üniversitesi'nin 
kullanımında kalacağı açıklanmıştır.

Tarihi Kuleli Askeri Lisesi'ni müzeye dönüştürme 
çalışmaları kapsamında 18 Aralık 2017 tarihinde 
ihaleye çıkılmış, bir şirket ile anlaşma yapılmış ve 
16 Ocak 2018 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. 
Sözleşmeye göre tarihi liseyi müzeye dönüştürecek 
proje 16 Şubat 2019'a kadar hazırlanacaktır.

1974-77 yılları arasında eğitim görmüş ve Ulu 
Önder Mustafa Kemal ATATÜRK'ün Harbiye'deki 
1283 öğrenci numarasını Kuleli Askeri Lisesi'nde 
taşıma şerefine nail olmuş bir askeri lise mezunu olar-
ak, o 3 yılda okulun bana kazandırdıklarını yazsam, 
inanın roman olur. Askeri Liseler mutlaka açılmalıdır. 
Bu karardan en kısa zamanda dönüleceğini ve Askeri 
Liselerin tekrar açılacağını düşünüyorum. Dilerim 
çok beklemek zorunda kalmayız.

*E. Yb.
TESUD Genel Muhasip
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Unutulmaz bir gündü:
“Kazandın!” müjdesiyle,
Cennet Boğaz’a nâzır
Haşmetli binalarda
Yatacağıma en çok
Sevinmiştim o vakit;
Ben o çocuk aklımla…

Lezîz yemekler ile
Şanlı resmî elbise
              de beni bekliyordu!

Şimdi yetişkin aklım,
Sana çok daha engin
Kıymet biçebiliyor;
Benim kutlu ocağım:
Bütün dünyam, muhitim,
Silâh arkadaşlarım
                 da hep senin ihsânın!
    
Ben-kasaba-çocuğu
Ömrümde bir dönüşüm
Yaşamışım sayende:
Senin bize sunduğun
Kültür ortamında ben
Serpilip gelişmişim!
Meğer ben bir katıksız
İstanbul efendisi
Olup çıkagelmişim…

*E. Öğ. Alb.
TESUD Kadıköy Şube Üyesi

BENİ İSTANBULLU ETTİ
    BENİM GÜZEL OKULUM…

Saygıdeğer Okuyucular;
İnsanlar özellikle asker kişiler, yaşantılarındaki gu-

rur ve şeref yüklü anılarını; ailelerine, dostlarına ilet-
mek ve onlarla paylaşmak isterler. Bu konuda, tanı-
makla gurur duyduğum Edebiyat Öğretmeni Sn. Sa-
vaşkan İLMAK beyfendinin şahsımla ilgili anlam-
lı, duygu yüklü yazılarını aşağıda sizlerle paylaşma-
yı arzu ettim. 

Zamana meydan okuyan bu fotoğraflarda görülen 
kişi, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin sayısız onurlu, şe-
refli vatanperver subaylarından biri olan E. Albay 
Cengiz ÖNER’dir. Gökte nasıl güzelse ay ile güneş o 

kadar onurludur TSK’da 
asker olmak.

ÖNER 29 EKİM 1961 
günü, henüz Ankara 
Atatürk Lisesi öğrencisi 
ve aynı lisenin izci oy-
mağındayken, Etnograf-
ya Müzesi Atatürk Hey-
keli önünde çekildiği fo-
toğrafın arkasında şu 

ifadeler yer almaktadır. 
“İzcilik; fazilettir, cesarettir, neşedir, zarafettir, 

kuvvettir, yetenektir, zeka-
dır, disiplindir, ailedir...”

Bir diğer karede 
Harbiye’de aldığı disiplin-
li eğitimle başarılı bir su-
bay olan E. Albay Cengiz 
ÖNER’in Garnizon Komu-
tanlığı yaptığı Bayburt’ta 30 
Ağustos 1990 günü Zafer 

Bayramı töreninde Ata-
türk anıtına çelenk koy-
ma anı ölümsüzleşiyor.

Üniformasını şeref-
le taşımış bu üstün ni-
telikli subayımız halen 
Ankara’da ailesi ile bir-
likte emeklilik yaşamını 
sürdürmektedir. 

Hatıratında yurdun dört 
bucağından ve yavru vatan Kıbrıs’tan sayısız güzel 
anıyı biriktirmiş olan bu saygın komutanımızı sevgi 
ile selamlıyoruz.

*E. P. Kd. Alb.
TESUD Çankaya Şube Üyesi

Cengiz ÖNER*

Sinan ÇAYA*

GURUR VE ŞEREF YÜKLÜ ANILAR
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Ulusal Kurtuluş Savşı-
mızın önemli bir safha-
sını teşkil eden “Amasya 
Genelgesi’nin yayınlan-
masının 99. yılını ulusça 
mutluluk ve gururla anıyor 
ve kutluyoruz. Mustafa 
Kemal Paşa İstanbul’dan 
Bandırma Vapuru ile 16 
Mayıs 1919´da hareket 

ederek 19 Mayıs 1919´da Samsun´a çıktı. Samsun´da 
ve Havza´da Türk Kurtuluş Savaş’ına temel oluştura-
cak ilk temas ve çalışmalarını gerçekleştirdi.

"Ulusun Bağımsızlığını Yine Ulusun Azim ve Ka-
rarı Kurtaracaktır." 

Diyen Atatürk, "Vatanın bütünlüğü, milletin ba-
ğımsızlığı tehlikededir" diyerek öncelikle gerçekçi 
bir gözle ülkenin içinde bulunduğu durumu ortaya 
koymuş, başka bir ifadeyle hastalığı teşhis etmiştir. 

Arkasından, "İstanbul Hükümeti'nin görevini ve 
sorumluluğunu yerine getiremediğini" ifade ederek, 
ulusu göreve çağırmıştır. Böylece Kurtuluş Savaşı'nın 
yöntemini belirlemiştir. Başka bir ifadeyle reçeteyi 
yazmıştır. Bağımsızlık için örgütlenmenin gerekli-
ğini düşünen Atatürk, Amasya Genelgesi'nde ulusal 
bir heyetin oluşturulmasını, Sivas'ta ve Erzurum'da 

kongrelerin düzenlenme-
sini istemiştir. Çünkü ona 
göre bağımsızlık ancak 
ulusun katılımıyla ve ör-
gütlü bir mücadeleyle ka-
zanılabilecektir. 

Bu açıdan Amasya Ge-
nelgesi, bir başkaldırıdır.

Amasya; Tarihi zengin-
likleri yanı sıra, tarihin 
önemli sahnelerinin geçti-
ği bir belde olması bakımından daima ehemmiyeti-
ni korumuştur. 

Türk İnkılap Tarihinde müstesna bir yerine sahip 
olan Amasya, Milli Mücadelede destekleyici gayret-
leriyle Cumhuriyet’e doğru gidilen faziletli yolda ilk 
adımı atan bir beldedir. 

Mustafa Kemal Paşa 12 Haziran 1919´da kendisine 
ve ülkenin düşman işgalinden kurtulacağına inanmış 
küçük bir grupla, yeni Türkiye’nin temelini inşa et-
mek üzere Havza´dan Amasya´ya hareket etti. Yolda 
Mustafa Kemal arkadaşlarına duygulu bir sesle sor-
du: “Dağ başını duman almış marşını biliyor musu-
nuz?”  Kimseden bir ses çıkmadı. Belli ki bilmiyor-
lardı bu marşı. Volkan patlaması gibi bir ses yayıl-
dı Mustafa Kemal´in gür soluğundan: Dağ başını du-
man almış, Gümüş dere durmaz akar. Güneş ufuk-
tan şimdi doğar, Yürüyelim arkadaşlar… Yavaş ya-
vaş, sesleri Mustafa Kemal´in sesine katılıyordu. 
Sanki tüm ulusun bağımsızlık sesi yurdu kurtarmak 
amacıyla Anadolu´ya çıkan bu kişilerin seslerine ka-
tılmıştı. Anadolu bir yürek bir bağımsızlık yüreği ol-
muş atıyordu.

ATATÜRK’ÜN ÖZGÜRLÜK BİLDİRİSİ AMASYA GENELGESİ’NİN 
99. YILDÖNÜMÜ KUTLAMASI

Ali MARALCAN*

“Mademki milletimizin şerefi, haysiyeti, 
istiklali tehlikeye düşmüştür. 

Artık bu hükümetten iyilik ummak abestir. 
(...) 

Hep beraber Mustafa Kemal Paşa'nın 
etrafında toplanarak vatanı kurtaracağız..."

 
(Vaiz Abdurrahman Kamil Efendi, 

13 Haziran 1919, Amasya) 



53Birlik, Sayı : 221 • Temmuz-Ağustos-Eylül 2018

MUSTAFA KEMAL PAŞA’NIN AMASYAYA 
GELİŞİ, KARŞILANIŞI VE BURADA YAPTIĞI 

ÇALIŞMALAR
Atatürk, 26 Haziran 1919 sabahı karanlıkta, sessiz 

sedasız Amasya'dan ayrılıp Tokat'a gitti. Amasya'da 
kaldığı 14 günde Türk Devrimi'nin temellerini attı. 
Şimdi okuyacaklarınız o 14 günün gerçek hikâyesidir. 

Amasya’ya Doğru 
12 Haziran 1919, sıcak bir ramazan günü... Şafak 

sökmek üzere... O alacakaranlıkta Havza'da Ali Baba 
Oteli'nin önünde ufak bir kalabalık… Şehrin dışında-
ki köprüde, Samsun'dan gelirken kullandığı otomobil 
Atatürk'ü bekliyor... Atatürk, belediye başkanına son 
talimatları verirken Merzifon Amerikan Koleji'ndeki 
Amerikalıları taşıyan iki otomobil yanlarında dur-
du. Başkan sesini alçalttı. Atatürk'e de alçak sesle 
konuşmasını söyledi. Ama o inadına, meydan okur 
gibi yüksek sesle, "Saklayacak bir şeyimiz yok! Var-
sın duysunlar! Bu işte o kadar ileri gittik ki artık dö-
nemeyiz" dedi. 

Amasya’da Karşılanış 
Amasyalılar Gezirlik'te toplanmışlar Atatürk'ü 

bekliyorlardı. Akşam karanlığı çökmek üzereydi. 
Eski Benz otomobilin kendinden önce motor homur-
tusu duyuldu. Jandarma Çavuşu Ziya'nın "Geliyor-
lar..." diye bağırmasıyla heyecan içindeki halk ara-
sından "Çanakkale kahramanı geliyor..." sesi yüksel-
di. Amasya Mektebi Sultanisi öğrencileri yolun iki 
yanına dizilmişler, Atatürk'ü çılgınca alkışlıyorlardı. 

Atatürk otomobilden indi. Kendisini bekleyen ka-
labalığa "Merhaba Amasyalılar..." diye seslendi. 
Halk hep bir ağızdan "Sağ ol... Çok yaşa Paşam..." 
diye karşılık verdi. Atatürk, kendisini karşılamaya 
gelen Vaiz Abdurrahman Kamil Efendi'nin elini öp-
mek için uzandığında yaşlı vaiz, "Estağfurullah paşa 
oğlum..." diyerek ona sarıldı. 

Bu sırada Amasya Müftüsü Hacı Hafız Tevfik 
Efendi Atatürk'ün elini tutarak "Paşam, gazanız mü-
barek olsun!" dedi, sonra halka dönerek şunları söy-
ledi: "Çanakkale'den sonra şimdi de vatanı ikinci 
defa kurtarmaya ahdettiniz. Her anı endişelerle dolu 
vatanın kurtuluşunu sağlayacak bir işe giriştiniz. Hoş 
geldiniz, Safalar getirdiniz. Amasyalılar çıktığınız 
yolda emrinizde ve yanınızda olacaktır..." 

Atatürk önde, arkadaşları arkada, kalabalık eşliğin-
de hükümet konağına gittiler. 

ATATÜRK’ÜN AMASYALILARI DİRENİŞE 
HAZIRLAYAN ÇOŞKULU KONUŞMASI

İftar saati gelmiş, top patlamıştı. Yorgun konukla-
ra güzel bir iftar sofrası hazırlanmıştı. Hükümet ko-

nağının her yanı Atatürk'ü merak eden insanlarla do-
lup taşmıştı. 

Atatürk yemekten sonra hükümet konağının bir sa-
lonunda Amasyalılara seslenecekti, ancak salon bi-
raz karanlıktı. "Lütfen birkaç lamba daha getirelim, 
Amasyalıların samimi yüzlerini görmek istiyorum" 
dedi. Kalabalığın arasından şöyle bir ses işitildi: "Si-
zin aydınlık yüzümüz burayı aydınlatır paşam." 

Atatürk Amasyalılara şöyle seslendi: 
"Aziz Amasyalılar! 
Padişah ve hükümet, İtilaf Devletlerinin elinde 

esir durumdadır. Memleket elden gitmek üzeredir. 
Bu kötü duruma çare bulmak için sizlerle çalışmaya 
geldim. Hep beraber aziz vatanımızın kurtuluşu için 
gayret sarf etmeliyiz. (...) 

Amasyalılar! 
Düşmanların herhangi bir saldırısına karşı ayak-

larımıza çarıklarımızı çekerek vatanı en son kaya-
sına kadar savunacağız. Allah milletimize yenilgiyi 
gösterirse bütün evlerimizi, mallarımızı, ateşe vere-
rek ve vatanı bir harabeye çevirerek boş bir çöl halin-
de düşmana bırakacağız. Amasyalılar buna hep bera-
ber yemin edelim..." Bütün Amasyalılar ellerini ha-
vaya kaldırarak "Yemin ederiz paşam!" diye bağırdı-
lar. Atatürk sözlerini, "İttihatçılık, İtilafçılık bitmiş-
tir. El ele vereceğiz ve vatanımızı kurtaracağız" diye 
bitirdi. 

ATATÜRK’ÜN AMASYADA YAPTIĞI 
ÇALIŞMALAR

Amasya'da Kuva-yi Milliyeci Bir Vaiz 
Yaşlı Vaiz Ab-

durrahman Ka-
mil Efendi de ora-
da, Atatürk'ü din-
leyenler arasınday-
dı. Atatürk'ün ko-
nuşmasında Arapça 
ve Farsça kelimele-
ri çok yerinde kul-
lanmasından etkile-
nip şöyle dedi: "Bu 
paşa başka paşa... 

Bu paşa bildiğimiz paşalardan değil..." 
Atatürk, Abdurrahman Kamil Efendi'den yarınki 

cuma hutbesinde düşmana karşı direnişten söz etme-
sini istedi. Yaşlı vaiz bunu kutsal bir görev olarak ka-
bul etti. Saat gece yarısını geçmişti. Atatürk yaşlı va-
izin elini öptükten sonra, "Ortalık karanlıktır baba, 
yanınıza bir adam katayım" dedi. 
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Yaşlı vaiz hafifçe gülümseyip şöyle dedi: "Merak-
lanma paşa oğlum! Varsın karanlık olsun! Gözlerinin 
ışığı beni götürür..." 

Atatürk babasıyla konuşan bir oğul gibi yaşlı va-
izin ellerini tuttu: "Dikkat eyle baba, vatan uğrun-
da ölmek de var. Şayet başaramazsak beni asarlar, 
amma seni de ipe götürürler..." 

Yaşlı vaiz gülümsedi: "Oğul oğul... Sen ki genç 
yaşta başını vatan millet uğrunda feda etmişsin, be-
nim bu ihtiyar kelle de koy senin uğrunda feda ol-
sun..." 

Atatürk duygulanmıştı. Yaşlı vaizin elini tekrar öp-
tükten sonra Komiser Muavini Osman Efendi'den va-
izi evine bırakmasını istedi. 

ULUSAL KURTULUŞ SAVAŞI’NIN 
İLK DİRENİŞ VAAZI 

13 Haziran Cuma... 
Amasya'nın tarihi Beyazıt Camii her zamankinden 

çok daha kalabalık... Şadırvan, abdest alan Amasya-
lılarla dolu... Derken bir motor sesi yaklaştı. Sesi du-
yan avludaki kalabalık dalgalanmaya başladı, Cema-
at Çanakkale kahramanı Sarı Paşa'yı görmek istiyor-
du. Caminin girişinde Atatürk'ü, Müftü Hacı Hafız 
Tevfik Efendi, Kadı Ali Himmet Efendi ve Vaiz Ab-
durrahman Kamil Efendi karşıladılar. 

Atatürk, Abdurrahman Kamil Efendi'nin elini tutup 
gözlerine bakarak "Hazır mısın baba?" diye sordu.

Kamil Efendi kendinden emin, "Tamamdır oğul ta-
mamdır..." diye cevap verdi. Atatürk ve yanındaki-
ler, kalabalık arasından geçip camiye girdiler. Kamil 
Efendi ağır adımlarla kürsüye çıktı ve cemaatin göz-
lerinin içine bakarak şunları söyledi: "Muhterem ev-
latlarım! 

Osmanlı devlet ve hükümetinin artık himmeti mev-
cudiyeti kalmamıştır. Mademki milletimizin şerefi, 
haysiyeti, istiklali tehlikeye düşmüştür. Artık bu hü-
kümetten iyilik ummak abestir. (...) 

Yegâne kurtuluş çaresi, halkın doğrudan doğruya 
egemenliğini eline alması ve iradesini kullanmasıdır. 

Hep beraber Mustafa Kemal Paşa'nın etrafında top-
lanarak vatanı kurtaracağız. Allah gazamızı mübarek 
eylesin." 

Cemaatin hemen sağındaki mahfilde Kamil 
Efendi'yi dinleyen Atatürk çok memnundu.

ATATÜRK'ÜN AMASYA GÜNLERİ 
Amasya'da ilk gece hükümet konağında kalan Ata-

türk, sonraki günlerde 5. Kafkas Tümeni'nin kararga-
hı Saraydüzü Kışlası'nda ikamet etti. 

Atatürk'ün Amasya'daki ilk işi Amasya Müdafaa-i 
Hukuk Cemiyeti'ni kurdurmak oldu. 

Bu arada kaldığı Saraydüzü Kışlası'nın bir odası-
nı telgrafhane olarak hazırlattı. Amasya'dan ülke-
nin değişik yerlerine direniş telgrafları gönderdi: 
15 Haziran'da Diyarbakır Valiliği'ne, yine aynı gün 
Uceymi Sadun Paşa'ya ve 18 Haziran'da Edirne'de I. 
Ordu Komutanı Cafer Tayyar Bey'e telgraflar gön-
derdi. 16 Haziran'da Vahdettin'e de bir telgraf çeke-
rek, gerekirse görevinden istifa edip sine-i millete 
döneceğini belirtti. 

17 Haziran'da Yunan ordusu Menemen'de kıyım 
yaptı. 100 kadar sivil Türk öldürüldü. 

17 Haziran'da İngiliz Yüksek Komiseri Amiral 
Calthorpe, Atatürk'ün geri çağrılmasını istedi. 

17 Haziran'da Atatürk, K. Karabekir'e çektiği telg-
rafta, "ülkenin ancak milli birlikle kurtarılacağını an-
latmak ve bunun için her çeşit siyasi ve kişisel ihtiras-
lardan uzak ve yalnız milleti özgür ve bağımsız ya-
şatmaya yönelik örgütün, yani Müdafaa-i Hukuk'un 
her bucağa varıncaya kadar yayılmasını sağlamaya" 
çalıştığını belirtti. 

18 Haziran'da İçişleri Bakanlığı, Müdafaa-i Hukuk 
Cemiyetleri kurulmasını ve telgraflarının çekilmesini 
yasakladı; milli kuvvetlerin dağıtılmasını istedi. Bu-
nun üzerine Atatürk 20 Haziran'da postanelere el ko-
nulmasını emretti. 

19 Haziran'da Hüseyin Rauf Bey ve Ali Fuat Paşa 
Amasya'ya geldiler. Onları karşılayan Atatürk, "Siz-
leri zahmete soktuk, fakat buluşmamız çok iyi oldu" 
dedi. 20 Haziran Cuma günü Atatürk'ün isteği ile 
Amasya Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti tarafından, yak-
laşık 30.000 kişinin katıldığı büyük bir miting yapıl-
dı. Mitingde konuşan Atatürk, milleti yine direnişe 
çağırdı. 

21 Haziran'da İçişleri Bakanı Ali Kemal, İngiliz 
yetkililere, "Mustafa Kemal'in emirlerine uyan me-
mur veya subayların Divan-ı Harp tarafından ceza-
landırılacağını" söyledi. 

21/22 Haziran gecesi Amasya Genelgesi hazırlan-
dı.
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AMASYA “ANADOLU İHTİLALİ” 
BİLDİRİSİNİN HAZIRLANMASI VE 

YAYINLANMASI
Mustafa Kemal'in, önderliğini yaptığı “Anadolu 

İhtilali” bildirisinin görüşmeleri yapılırken konuş-
maların sonuna doğru, gece saat 23 sularında Albay 
Rafet Bey bu seçkin topluluğa, Samsun’dan gelerek 
katıldı. Mustafa Kemal Sivas'taki 3. Kolordu Komu-
tanlığı için İstanbul’dan yanında getirdiği Refet Bey'i 
Sivas’a göndermek ve Samsun yöresi hakkında bilgi 
alıp gerekli emirleri vermek için Samsun Sancakbeyi 
Hamit Bey’i daha önce çağırtmıştı. Bölgesinde gezi-
ye çıkmış olan Rafet Bey, bir rastlantıyla bugün gel-
mişti. Hamit Bey ise gelmemişti.

Rastlantılar, düşüncelerini benimseyecekleri Ulu 
Önder’in çevresinde birleştirilince ortaya bir “İhtilal 
Komitesi” çıktı.

Mustafa Kemal ne yaptığını, ne yapacağını çok iyi 
bilen bir insandı. Daha İstanbul’da iken ihtilalin çer-
çevesini kesin çizgileriyle belirlemişti. O, rastlantı-
larla iş gören bir insan değildi. Rastlantıları ulus ve 
yurt yararına en iyi bir biçimde değerlendirmesini bi-
len adamdı.

21 Haziran 1919 günü Mus-
tafa Kemal genelge niteliğin-
de ve genelgenin ekli olarak 
gönderileceği bir mektup ör-
neği hazırladı. Bu gece son 
kez toplantı yapılarak arala-
rında anlaşmaya vardıkları  
“ Ulusal bir kongre toplama 
ve komuta mevkiini hiçbir 
suretle terk etmeme” karar-
larının taslaklarını imzala-
ma işine başlandı. İlk olarak 

Mustafa Kemal attı imzasını. Rauf Bey, konuk oldu-
ğundan hazırlanan taslağı imzalamak için kendinde 
bir yetki görmediğini nezaketle söyledi. Mustafa Ke-
mal Paşa; bunun tarihsel değerde olduğunu ileri süre-
rek imzalamasını söyleyince o da hazırlanan taslağı 
imzaladı. Rafet Bey ise böyle bir kongre toplamak-
taki amaç ve yararı anlayamadığını belirterek imza-
dan kaçındı. Mustafa Kemal başka bir odada bulunan 
Ali Fuat Paşa’yı çağırttı. Ali Fuat Paşa’nın bulundu-
ğu odaya giren Yaver:

“Mustafa Kemal Paşa Hazretleri sizi rica ediyor-
lar” deyince Ali Fuat Paşa toplantı odasına döndü. 
Mustafa Kemal Paşa’nın düşüncelerini çok iyi bilen 
ve onu gerçek bir önder kabul eden Ali Fuat da du-
raksamadan taslağı imzaladı.

Rafet Bey’in “Kongrenin gerektiğinde bir hükü-
met kuracağı anlaşılıyor hazırlanan taslaktan. Acaba 
siz de böyle mi anlıyorsunuz?” sorusuna da Ali Fuat 
Paşa, “Evet Kongrenin her şeyi inceleyip görüştük-
ten sonra ulusun özgürlüğünü ve bağımsızlığını sağ-
lamak amacıyla bir hükümet kurması da gerekiyorsa 
bunu yapabileceğini ben de anlıyorum” diye karşılık 
vermesi üzerine Rafet Bey, hazırlanan taslağı eline 
alarak kendisine özgü bir işaret koymuştur. İmzalar 
tamamlandıktan sonra Mustafa Kemal, “müsvedde” 
yi temize çektirmek üzere yaveri Cemal Abbas Bey’i 
çağırttı. Ona sivil ve askeri makamlara şifreli olarak 
göndereceği mektup ve genelgeyi yazdırdı.

Mustafa Kemal'in yolculuğunda ve Milli Müca-
dele hareketinin gelişmesinde Amasya’nın ayrıca 
önemli bir yeri vardır. Direniş esasları da, ilk defa 
Amasya'da yazılı bir prensipler belgesi haline geti-
rildi. Bu prensipler belgesine "Amasya Mukarrera-
tı" denilir. Amasya Mukarreratı (kararları) aslında 6 
maddelik bir protokoldur. Fakat bu kararların özünü 
iki cümlede toplamak mümkündür: 

a) Milletin istiklalini, gene milletin azim ve kara-
rı kurtaracaktır. 

b) Anadolu'da her türlü tesir ve murakabeden azade 
bir "milli heyet"in vücuda getirilmesi lazımdır. 

İşte Sivas Kongresi bu protokol maddeleri gereğin-
ce toplanacaktı. Kararların altında Mustafa Kemal'le 
beraber Rauf Beyin, Ali Fuat Paşa’nın, Refet Be-
yin ve Mustafa Kemal'in ileri gelen karargâh görev-
lilerinin imzaları vardır. Bu kararlara, Erzurum'da 
XV. Kolordu Kumandanı Kazım Karabekir Paşa ile 
Konya'da Ordu Müfettişi Cemal Paşa’nın telgrafla 
muvafakatleri de alınmıştı.

ATATÜRK NUTUK’TA AMASYA 
GENELGESİNİN İÇERİĞİ HAKKINDA 

ŞU BİLGİLERİ VERMEKTEDİR
"Yaverim Cevat Abbas Bey'e 21/22 Haziran 1919 

gecesi Amasya'da yazdırdığım genelgenin esas nok-
taları şunlardı: 

1. Vatanın bütünlüğü milletin bağımsızlığı tehlike-
dedir. 

2. İstanbul Hükümeti üzerine aldığı sorumluluğu 
yerine getirememekte bu durum milletimizi yok ol-
muş gibi göstermektedir. 

3. Milletin bağımsızlığını yine milletin istek ve ka-
rarı kurtaracaktır. 
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4. Milletin içinde bulunduğu durum ve şartların ge-
reğini yerine getirmek ve haklarını gür sesle dünya-
ya duyurmak için her türlü baskı ve kontrolden uzak 
milli bir heyetin varlığı gereklidir. 

5. Anadolu'nun her bakımdan en güvenli yeri olan 
Sivas'ta hemen milli bir kongrenin toplanması karar-
laştırılmıştır. 

6. Bunun için bütün illerin her sancağından mille-
tin güvenini kazanmış üç temsilcinin, mümkün olan 
en kısa zamanda yetişmek üzere yola çıkarılması ge-
rekmektedir. 

7. Her ihtimale karşı bu mesele milli bir sır olarak 
tutulmalı ve temsilciler gerektiğinde yolculuklarını 
kendilerini tanıtmadan yapmalıdırlar. 

8. Doğu illeri adına 23 Temmuz'da Erzurum'da bir 
kongre toplanacaktır. O tarihe kadar öteki illerin tem-
silcileri de Sivas'a gelebilirse Erzurum Kongresi'nin 
üyeleri de Sivas genel kongresine katılmak üzere ha-
reket edeceklerdir.

Görüyorsunuz ki bu yazdırdığım hususlar zaten 
dört gün önce Trakya'da ilan etmiş olduğum bir ka-
rarın bir genelge ile Anadolu'ya bildirilmesinden iba-
rettir." 

ANADOLU BOZKIRINDA BAĞIMSIZLIK 
ADIMLARI 

Sonuç olarak;

"Ulusun Bağımsızlığını Yine Ulusun Azim ve Ka-
rarı Kurtaracaktır." 

19. yüzyıldaki siyasal gelişmeler emperyalist 
Batı'nın Osmanlı İmparatorluğu'nu parçalamak iste-
diğini çok açık bir şekilde ortaya koymuştu. I. Dün-
ya Savaşı sonrasında Anadolu'nun işgal edilmesi kur-
tuluş için savaşmaktan başka seçeneğin kalmadığını 
gösteriyordu: I. Dünya Savaşı felaketinin açtığı ya-
ralar henüz kanarken ve emperyalist güçlerin 1683 
Viyana bozgunundan beri Türkleri etkisiz hale getir-
mek için oynadıkları oyunlar ortadayken kendine gü-
vensiz, Tanzimat kafalı Osmanlı bürokratları ve Batı 
hayranı Osmanlı aydınları kurtuluşu başka bir dev-
letin boyunduruğu altına girmekte arıyorlardı. Onlar 
için bağımsızlık hiçbir anlam ifade etmiyordu. 

İşte o günlerde sadece bir kişi, "Türk'ün bağımsız-
lığına saldıranlar kimler olursa olsun, onlara bütün 
milletçe silahla karşı koymak ve onlarla çarpışmak 

gerekiyordu" diye haykırma cesareti gösterebiliyor-
du. 

O kişi Mustafa Kemal Atatürk'tü. 

O, Tanzimat kafalı Osmanlı bürokratları ve Batı 
hayranı Osmanlı aydınları gibi ulusun geleceğinin 
başkalarına teslim edilmesiyle kurtuluşun gerçekleş-
meyeceğini çok iyi görebiliyor ve korkusuzca "Ya is-
tiklal ya ölüm" diyordu. 

Atatürk Samsun'a çıkarken kafasında ve vicdanın-
da taşıdığı bağımsızlık düşüncesini Samsun'a çıktık-
tan sonra uygulamaya koymuştur. Kurtuluş Savaşı 
yıllarındaki tüm adımlarını bağımsızlık doğrultusun-
da atmıştır. Kurtuluş Savaşı'nın ilk önemli bildirge-
si olan Amasya Genelgesi'nde çok açık ifadelerle ba-
ğımsızlığa vurgu yapmıştır. Bu nedenle Amasya Ge-
nelgesi Kurtuluş Savaşı'nın ilk bağımsızlık bildirge-
sidir. 

Atatürk, Amasya Genelgesi'nde Kurtuluş Savaşı'nın 
ilk bağımsızlık programını hazırlamış ve bağımsızlı-
ğa ulaşmak için atılacak adımları belirlemiştir. 

Tarihi Amasya Genelgesi’nin 99. yıldönümü kut-
laması ile ilgili görüş ve düşüncelerimi Ulu Önder 
Atatürk’ün iki vecizesi ile noktalamak istiyorum.

Atatürk Kurtuluş Savaşımızın başarısının sırrını 
şöyle açıklamıştır: "Hayatımda en büyük dayanak ve 
kuvvetim vatandaşlarımdan gördüğüm itimat ve des-
tektir. Bütün vazifelerimde manevi, vicdani olan en 
büyük endişem, emanetimizin hürmet ve kutsallığına 
devamlı olarak dikkat etmektir Şimdiye kadar millete 
yapamayacağım bir şeyi vaat etmedim. Ben yapaca-
ğım dediğim zaman; buna inanmayanlar vardı. Buna 
rağmen hareket ettim. Görüyorsunuz ki başardık.”

Atatürk Amasya Genelgesi’nin tarihi değer ve öne-
mini şöyle açıklıyor:    

“Milletin varlığını tanımayı küçüklük sayanlar, 
kendilerinin Allahın gölgesi olduğunu iddia dalgın-
lığında, saygısızlığında, sahtekârlığında bulunan-
lar, en sonunda bu kutsal varlığa, ilk defa bu şehir-
de hürmete mecbur edilmiştir. Bu noktayı açıklamak 
için bir iki kelime ilave edeyim. Hepiniz hatırlarsı-
nız ki, Sivas Kongresinden sonra Heyet-i Temsiliye, 
milletin iradesini temsil etmek üzere oluşmuştu. Ben, 
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Bizim anlayışımıza göre, siyasal kuvvet, millî irade ve egemenlik, milletin bütün halinde ortak kişiliğine 
aittir; birdir, bölünemez, ayrılamaz ve başkasına bırakılamaz.

     Cumhuriyet, yüksek ahlaki değer ve niteliklere dayanan bir idaredir. Cumhuriyet fazilettir. 

Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.
               Mustafa Kemal ATATÜRK

Sesini değil, sözünü yükseltmeli insan, çünkü gök gürültüleri değil, yağmurlardır yaprakları yaşatan.
        William Shakespeare (1564-1616)

Küçük insanlar dengini, büyük insanlar kendini arar.
                 Yunus Emre (1238-1320)

Uzun yaşamak için yarısını yiyin, iki kat yürüyün, üç kat gülün, sınırsız sevin.
            Tibet Atasözü

İyi ve kötü insana aynı değeri vermek doğru değildir. Bu suretle birincisini iyilikten soğutur, 
ikincisini kötülük yolunda cesaretlendirirsin.

           Hz. Ali (599-661)

Yeminine bakıp insana inanma, insana bakıp yeminine inan.
     Aiskhylos (MÖ. 525-455)

Mutlu insanlar; herşeyin en iyisine sahip olanlar değil, sahip olduklarını 
kaybetmeyecek kadar çok sevenlerdir.

    Henry Charles Bukowski (1920-94)

o kurulun başkanı idim. Demin açıkladığım makam 
sahiplerinin bir delegesi millet temsilcileriyle karşı 
karşıya gelmeyi kabul ederek İstanbul’dan buraya, 
Amasya’ya gelmişlerdi. Ben, milletin varlığına say-
gı, iradesine uyma şartını esas olarak içeren bir anlaş-
mayı o delegeye, burada imza ettirmiştim. İşte bu ne-
denle Amasya, Devrim ve Cumhuriyet Tarihinde dai-
ma önemini koruyacak bir yer kazanmıştır.”

Vatanın kurtarılması amacı ile bu tarihi genelge-
yi büyük bir sorumluluk duygusu içerisinde hazırla-
yıp imzalayarak Ulusal Kurtuluş Savaşımızı taçlan-
dıran Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk 
ve silah arkadaşları ile aziz şehitlerimiz ve gazileri-
mizi minnet, şükran ve rahmetle anıyoruz ruhları şad 
olsun!
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1. Tek Adam C.2, Şevket Süreyya AYDEMİR

2. İhanet Basını, Aydın KELEŞOĞLU
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fik Necdet AKTAŞ
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28 Şubat Davası Gerekçeli Kararındaki 
“Mağdur”, “Müşteki” ve “Katılanlar” 

Üzerine Bir İnceleme
Bilindiği gibi, Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi tam 

6 yıl süren 28 Şubat Davasına 13 Nisan 2018 tari-
hinde noktayı koymuş ve karar vermişti. Buna göre 
davanın hayatta olan 99 sanığından 68’i hakkında 
BERAAT, 10’u hakkında ZAMANAŞIMI NEDENİY-
LE DÜŞME ve 21 sanık hakkında da MÜEBBET ha-
pis cezasına hükmedilmişti.

Nisan ayından beri beklenen Gerekçeli Karar ni-
hayet Temmuz ayının ilk haftasında yayınlandı.

Toplam 3833 sayfa tutan gerekçeli kararın çok tar-
tışılacağı kesin… Öyle ki, daha karar çıkar çıkmaz 
çok sayıda kişi “bu kadar sayfa gerekçeli karar mı 
olur?” diye tepki gösterdi, ama olmuş işte…

Kararların ilk 132 sayfası davanın MAĞDUR, 
MÜŞTEKİ ve KATILAN’larıyla ilgili… Tek tek, isim 
isim sayılmış. Henüz o sayfaları çevirirken – bile – 
bazı hususlar dikkatimizi çekti. Biz de gerekçeli ka-
rarı önce bu açıdan, yani MAĞDURLAR, MÜŞTE-
KİLER ve KATILANLAR yönünden incelemeyi dü-
şündük.

İyi ki öyle yapmışız, zira çok ilginç ve şaşırtıcı du-
rumlarla karşılaştık. Bakalım siz ne diyeceksiniz?!

İşte 28 Şubat Davası’nın gerekçeli kararında 
MAĞDUR – MÜŞTEKİ ve KATILAN’lara ilişkin tes-
pitler ve değerlendirmemiz:

1. Mağdurlar:
Gerekçeli kararda “mağdur” sıfatıyla 2’si bayan 

14’ü erkek toplam 16 kişi yer alıyor. Bunlardan üçü 
kamunun yakından tanıdığı isimler: Meral AKŞE-
NER, Şevket KAZAN ve Hasan EKİNCİ…

Lakin ilk şaşkınlığımız bu isimlerin mağdurlar 
arasında geçmesine olmuştur. Zira mahkemeye ge-
lip bizzat huzurda ifade veren bu şahısların hiçbiri 
mağdur olduklarından söz etmediler. Aksine, örneğin 
Meral Hanım ifadesinde “mağdur değilim ve kendi-
mi mağdur olarak tanımlamaktan hicap duyarım” 
derken, iddianamede müşteki olarak görünen Şev-
ket Bey “Ben vicdan sahibiyim, kimseden şikâyetçi 
değilim” diyerek kürsüden indi. 28 Şubat dönemin-
de DYP’nin Genel Başkan Yardımcılığını yapan eski 
bakan Hasan EKİNCİ ise bırakın mağdurluktan söz 

etmeyi, 28 Şubat’ın bir dar-
be olmadığını söyleyerek ta-
mamen sanıklar lehine ifade 
verdi, şikâyetçi de olmadı. 
(Hatta bu tavrı müştekiler 
cephesini çok kızdırmıştı.)

Bu durumda bu üç önem-
li ismin gerekçeli kararda nasıl olup da mağdurlar 
arasında yer aldığını elbette garip karşıladım.

Öte yandan, mağdurlardan 4’ü asker kökenli olup, 
bunlardan 3’ünün Yüksek Askeri Şûra (YAŞ) kara-
rıyla TSK’dan ihraç edildiğini, birinin ise TSK’dan 
“kendi isteği ile emekli” olduğunu tespit ettik. [1] İşin 
ilginci, ihraç edilen bu 3 kişinin ihraç gerekçesi ne 
biliyor musunuz? “Fethullah Gülen Nur Cemaati 
üyeliği”… Yani 28 Şubat döneminde FETÖ üyesi ol-
duğu için TSK’dan atılmışlar. (Tabii o dönem FETÖ 
tabiri kullanılmadığı için YAŞ kararlarında “Fethul-
lah Gülen Nur Cemaati üyeliği” diye geçiyor.)

Düşünebiliyor musunuz, 28 Şubat döneminde Fet-
hullahçı diye TSK’dan atılan şahıslar şimdi 28 Şu-
bat Davası gerekçeli kararında “mağdur” sıfatıyla 
yer alıyorlar.

Kaldı ki, davanın biri hariç tüm celselerine katılan 
biri olarak biliyorum ki, FETÖ’den atılan ve şimdi 
“mağdur” olarak görünen bu üç şahıstan biri Hâkim 
Tayyar KÖKSAL’ın başkanlığı döneminde “müşteki-
lik” için mahkemeye başvurmuş, ama kabul edilme-
mişti. Oysa aynı şahıs şimdi gerekçeli kararda “mağ-
dur” sıfatıyla karşımıza çıktı.

Gel de şaşma! 
2. Müştekiler:
Gerekçeli kararda “müşteki” sıfatıyla 744 kişi yer 

almaktadır. Bunların 536’sı erkek, 204’ü bayan olup, 
4’ü de tüzel kişiliktir.

Müştekiler arasında kamunun yakından tanıdığı 
önemli isimler var. Örneğin Büyükelçi Merve Safa 
KAVAKÇI, gazeteci Aslan DEĞİRMENCİ, psiki-
yatrist Nevzat TARHAN, Sultanbeyli eski Belediye 
başkanı Ali Nabi KOÇAK, Sincan eski Belediye Baş-
kanı Bekir YILDIZ,  Hafize Şule ALBAYRAK, HDP 

Alican TÜRK*
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Mv. Hüda KAYA, CHP Mv. Mehmet BEKÂROĞLU 
gibi… 

İncelemelerde tespit edebildiğim kadarıyla 536 er-
kek müştekinin en az 183’ü asker kökenlidir. Bunlar-
dan 19’u TSK’dan kendi isteği ile ayrılan, diğerleri 
ise yine YAŞ kararları ile TSK’dan ihraç edilenlerdir.

Peki, ihraç gerekçeleri ne?
YAŞ kararlarına bakıldığında, ihraçların çok bü-

yük bir bölümünün örneğin Süleymancılık, Işıkçılık, 
Nakşibendiliğin bilmem hangi kolu vb. çeşitli cemaat 
ve tarikat üyeliği veya sempatizanlığı nedeniyle oldu-
ğu görülüyor. Ancak şimdi sıkı durun: Bu 183 asker 
kökenli müştekiden de en az 36’sı “Fethullah Gülen 
Nur Cemaati üyeliği”, yani bugünkü tabirle “FETÖ 
üyeliği” gerekçesiyle ihraç edilmiş. Üstelik bu kişi-
lerden biri 1988’de, biri 1991’de, ikisi de 1992’deki 
Şûra kararlarıyla ihraç edilmişler. Yani 28 Şubat dö-
neminde değil… (Bu durum TSK’nın FETÖ ile müca-
delesinin ne kadar gerilere gittiğini de gösteren çar-
pıcı bir örnektir.)

Aynı kapsamda “önemli bilgi” olarak şunu da ve-
rebiliriz: 28 Şubat davası başladığı sırada muvaz-
zaf albay olup davaya müştekilik talebiyle başvuran, 
15 Temmuz’dan sonra terfi edip tuğgeneral olan, 
2017’de emekli edilen, en son geçtiğimiz günlerde 
(08 Temmuz) yayınlanan 701 sayılı KHK ile rütbe-
leri geri alınan Ömer Faruk CANTENAR da bu da-
vanın müştekileri arasındadır.

Görüldüğü üzere TSK’dan atılan FETÖ’cüler bu 
davada sadece “mağdur” değil, “müşteki” konu-
mundalar da…

Ama durun, daha bitmedi… Bakın müştekileri ara-
sında başka kimler var: PKK sempatizanı olduğu 
için TSK’dan atılan 4 kişi (ki bunlardan biri 28 Şu-
bat döneminde değil, Aralık 2002’de TSK’dan atıl-
mış), aşırı borçlanma, para-pul ilişkileri ya da ahlâk 
dışı hareketleri vb. görülerek “disiplinsizlik” nede-
niyle atılan 12 kişi, Hizbullah – Menzil grubu sem-
patizanı olduğu için atılan bir kişi…

Şaşırdınız mı?             
Öte yandan yine Hâkim Tayyar KÖKSAL dönemin-

de müştekilik için başvuran ama başvurusu dava ile 
ilgili görülmeyip reddedilen Cüneyt ALPHAN adlı 
şahsın da gerekçeli kararda “müşteki” olarak geç-

mesi bir başka şaşırtıcı durum olarak karşımıza çık-
mıştır.

Bir diğer ilginç husus ise Bülent GÜRKUT adlı 
müşteki (!) ile ilgilidir. Adı geçen şahıs 28 Şubat da-
valarını yakından takip eden ve aynı zamanda fikir 
ve düşünce itibariyle sanıklara yakın duran bir ki-
şidir. Bu davanın Cumhuriyetin kazanımlarına kar-
şı açılmış bir dava olduğunu her fırsatta söyleyen ve 
bu amaçla da mahkemeye sürekli dilekçeler veren bu 
ismin müştekiler arasında geçmesi akıl alacak gibi 
değildir. Nitekim ilgili kişi ile yaptığımız görüşmede 
müştekilik yönünde kendisinin asla bir başvurusu ol-
madığını, sanıklardan değil, aksine savcı ve mahke-
meden şikâyetçi olduğunu belirtmiştir.

Yine halen Edirne Cezaevinde olduğu anlaşılan 
Bahaa JOUGHEL adlı yabancı uyruklu bir kişinin 
28 Şubat’la ne ilgisi olup da müşteki sayıldığı anla-
şılamamıştır.

Öte yandan davanın müştekileri doğum tarihle-
ri (yaşları) itibariyle de incelenmiş ve burada da il-
ginç sonuçlarla karşılaşılmıştır. 28 Şubat döneminin 
1997 yılında yaşandığı göz önüne alındığında, örne-
ğin 62 müştekinin o tarihte 16 yaş ve altında oldu-
ğu tespit edilmiştir. Dahası, olay tarihinde 2 yaşında, 
yani 1995 doğumlu olan müşteki bile vardır.

28 Şubat döneminde henüz çocuk yaşta olan kişi-
lerin müşteki olarak gerekçeli kararda yer almaları 
davanın ciddiliği konusunda sanıyorum bir fikir ver-
mektedir.[2]  

3. Katılanlar:
Gerekçeli kararda 201’i bayan, 184’ü erkek ve 3’ü 

de tüzel kişilik olmak üzere toplam 388 kişi “katılan” 
sıfatıyla yer almaktadır.

Katılanlar arasında da kamunun yakından tanıdığı 
isimler bulunmaktadır. Birkaç örnek vermek gerekir-
se; uzun ertelemelerden sonra mahkemeye gelip “28 
Şubat’ı darbe olarak görüyorum ama şikâyetçi de-
ğilim” diyen dönemin Başbakan Yardımcısı ve Dışiş-
leri Bakanı Tansu ÇİLLER, REFAHYOL Hüküme-
tin bakanlarından Lütfü ESENGÜN, M. Ziyattin 
TOKAR, dönemin RP’li Milletvekillerinden ve halen 
Cumhurbaşkanı'nın Başdanışmanlığını yapan Şeref 
MALKOÇ, Musa OKÇU, geçen dönem AKP Mv.liği 
yapan Reşat PETEK ve Fatman BENLİ, eski siya-



setçilerden Hasan Celal GÜZEL, eski polis istihba-
ratçısı ve şimdilerde Yeni Şafak yazarlığı yapan Bü-
lent ORAKOĞLU, YAŞ kararları ile TSK’dan ih-
raç edilen Yeni AKİT yazarı Vehbi KARA ile bir di-
ğer Yeni AKİT yazarı Abdurrahman DİLİPAK, Esra 
ALBAYRAK ile Sümeyye BAYRAKTAR davanın 
“katılanları” olarak kararda yer almaktadırlar.

Milli Gençlik Vakfı (MGV) ve ÖNDER İHL Mezun-
ları ve Mensupları Derneği de “katılan” tüzel kişilik-
ler arasındadır.

Katılan sıfatlı 184 erkek şahsın en az 117’sinin as-
ker kökenli olduğu tespit edilmiştir. Bunlar arasında 
5’i kendi isteğiyle TSK’dan ayrılmış görünürken, di-
ğerlerinin yine cemaat tarikat bağlantıları nedeniy-
le TSK’dan ihraç edildikleri görülüyor. Ve şimdi yine 
dikkat!!! 117 asker kökenli şahsın 39’u “Fethullah 
Gülen Nur Cemaati üyeliği” nedeniyle atılmış.

Yani “mağdurlar” ve “müştekiler”den sonra “ka-
tılan” statüsündeki kişiler arasında da FETÖ’cüler 
var.

İlginç (değil) mi?
Öte yandan müştekilerde olduğu gibi katılanlar 

arasında da yaşı küçük olanlar mevcuttur; toplam 13 
katılan “suç tarihi” (!) itibariyle 16 yaşından küçük-
tür.

Sonuç
28 Şubat davasında soruşturma sürecinden karar 

aşamasına kadar pek çok hukuksuzluk ve usulsüzlük 
olduğu hep söylenegeldi. Bu davanın tipik bir FETÖ 
tezgâhı olduğu çok açıktı; iddianamesi bile halen 
FETÖ sanığı olarak cezaevinde bulunan bir savcı ta-
rafından hazırlanmıştı.[3] 

Gerçekten de süreç tıpkı Ergenekon, Balyoz, Poy-
razköy, Kozmik Oda, Amirallere Suikast, Askeri Ca-
susluk vb. kumpas davalarla aynı şekilde işledi ve ne 
yazık ki bir kısım sanık için “tecziye” kararıyla  şim-
dilik  sonlandırıldı.

Tabii Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesinin verdi-
ği bu karar temyize gidilerek önce istinafta sonra 
Yargıtay’da görülmeye devam edecek.

Ancak bu incelememizle ilk aşamada şunu söyle-
yebiliriz: 3833 sayfalık gerekçeli kararın sadece ilk 
132 sayfasında yer alan mağdur, müşteki ve katılan-

lar itibariyle bakıldığında bile insanın kafasına bun-
ca soru işareti takılıyorsa, kararın ilerleyen sayfala-
rında neler çıkabileceğini varın siz düşünün.

Elbette kararı didik didik edip gerekçeli karardaki 
diğer uygunsuzlukları teşhir etmeye devam edeceğiz.

Son olarak şu hususu kamunun dikkatine sunmak 
isterim: Bu dava da siyasi bir davadır; zamana ya-
yılmıştır ve içeriği toplumdan gizlenmeye, saklanma-
ya çalışılmıştır. Son Başbakan Binali YILDIRIM’ın 
“28 Şubat sanıkları en ağır cezalara çarptırılacak-
tır” şeklindeki açık baskı ve müdahaleleri karşısında 
bu davanın başka türlü bir sonuçlanması zaten bek-
lenmiyordu.

Olsun! Herkes tarih huzurunda lâyığını bulacaktır.
Ve fakat adaletin er – geç tecelli edeceğine ise kuş-

kumuz bulunmamaktadır.    

[1] Kendi isteği ile emekli olan veya TSK’dan ayrılan şa-
hısların bir kısmı aslında gönül rızası ile emekli olmadık-
larını, o dönem yaşadıkları “baskılar” neticesinde emek-
li olma durumunda kaldıklarını ifade etmektedirler. Haklı 
olabilirler. Ancak ben yine de kendi isteği ile emekli olup 
bu davada mağdur ya da müşteki konumda görünen bazı 
şahıslar için “iyi niyetli olmadığımı” belirtmeliyim.

[2] 28 Şubat döneminde çocuk yaşta olan 62 müştekinin 
doğum yıllarına göre dağılımı şöyledir:

1981 doğumlu: 14; 1982 doğumlu: 6; 1983 doğumlu: 
11; 1984 doğumlu: 10; 1985 doğumlu: 5; 1986 doğumlu: 
9; 1989 doğumlu: 2; 1990 doğumlu: 1; 1992 doğumlu: 1; 
1995 doğumlu: 1 kişi.

Yaş sınırı 18’e çekilse (yani 1979 ve 1980 doğumlular 
da listeye eklense) müşteki sayısı 100’ün üzerine çıkacak-
tır.

[3] Zaten o nedenle mağdur, müşteki ve katılanlar arasın-
da FETÖ’den atılmış kişilerin olması benim için şaşırtıcı-
olmamıştır. Aslında davanın iddianamesini okuyanlar bu 
davanın “’28 Şubat’ta niye FETÖ ile mücadele ettiniz?’ 
davası” olduğunu rahatlıkla anlayacaklardır.

Birlik, Sayı : 221 • Temmuz-Ağustos-Eylül 201862

* E. Öğr. Kd. Alb.
TESUD Eskişehir Şube Üyesi
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YUNAN BAŞKUMANDANI 
GENERAL TRİKOPİS

Kurtuluş Savaşı sırasında, 2/3 Eylül 1922 günü ge-
cesi esir alınan Yunan Ordusunun Başkumandanı Ge-
neral Trikopis, 5. Kafkas Tümen Komutanı Dadaylı 
Halit Bey’e, Yunan Ordularının Türk Ordularına kar-
şı mağlup olmalarının sebeplerini aşağıdaki başlıklar 
altında itiraf etmiştir. 

Orduya siyaset karıştırıldı.
Sakarya Muharebelerinden (22 Ağustos -13 Eylül 

1921) sonra Yunan Kuvvetlerinin çekilmesi üzeri-
ne Yunan kamuoyunda endişe ve huzursuzluk görül-
dü. Siyasi değişiklikler oldu. Bu sebeple de Başku-
mandan Papulas ile Genelkurmay Başkanı Dusma-
nis değiştirildi. Papulas’ın yerine, siyasi düşünceler-
le, Yunan Kralının (Konstantin) yaveri Topçu Gene-
rali Hacı Anesti Başkomutan oldu.  Bu suretle bazı 
makamlar iktidarsız ellere verildi. En kötüsü orduya 
siyaset karıştırıldı. Her işimize siyaset hâkim oldu.   

Fikrimi Başkomutan Hacı Anesti’ye kabul etti-
remedim.

Son Taarruzdan önce, Başkomutanımız General 
Hacı Anesti’ye şu teklifte bulundum: “Türklerin cid-
di saldırılarını, şimdi bulunduğumuz Afyonkarahi-
sar- Eskişehir hattında kabul etmemiz hatadır. Bura-
sını daha fazla kuvvetle tutmak gerekir. Bu cephe-
nin genişliği bizim kuvvetlerimize uygun değildir. 
Bu sebeple Türklerin muhtemel taarruzlarını Milen 
hattında kabul edecek şekilde tertiplenmemiz uy-
gun olur.” dedim. Ancak fikrimi Hacı Anesti’ye ka-
bul ettiremedim.  

Başkomutan Hacı Anesti, Türklerin taarruz 
edecek kudrette olmadığına inanmaktaydı.

Casuslarım vasıtasıyla ve uçak keşifleriyle Türkle-
rin saldırı hazırlıklarını haber alarak, durumu Başko-
mutanlığa bildirdim. Ancak, Türklerin taarruz edecek 
kudrette bulunmadığı düşüncesinde olan Hacı Anes-
ti,  Türklerin hareket ve yığınaklarının, bir blöften 
ibaret olduğunu söyledi. Tekliflerimi yine kabul et-
medi. 

Başkomutan Hacı Anesti, İzmir’den yanlış emir 
ve hedefler veriyordu. 

Nihayet 26 Ağustos 1922 günü sabahı bütün cephe-
lerde taarruza geçtiniz. Altıntaş-Eskişehir bölgesin-
deki taarruzların kuvvetlerimizi tespit için yapıldığı, 
asıl taarruz hedefinizin kolordumun cephesi, sağ ce-
nahımız olduğu anlaşıldı. İlk müdafaa mevzilerimiz 
teker teker düşmekteydi. İzmir’deki Başkomutanlığa 
hemen müracaat ederek İkinci Kolordunun sağ cena-
ha kaydırılmasını, bu cephenin süratle takviyesini is-
tedim. Bu yerinde teklifim karşısında, geç olarak ve 
ancak bir tümen ile takviye edildim. Bu tümeni, düş-
müş olan mevzilerimizin yeniden alınması için, par-

çalamak zorunda kaldım. 
Başkomutan Hacı Anesti, 

bize İzmir’deki karargâhtan 
yanlış emir ve hedefler ver-
meye devam etti. İşte ma-
kul tekliflerimize kulak asıl-
madığından, çalışmamıza ve 
sağlam durumumuza rağ-
men böylece mağlubiyete 
uğradık ve dağıldık.

Cephedeki asker ihmal 
edildi. Maneviyat bozulmuştu. 

Sakarya Muharebelerinden önce, erlerle subaylar-
da fedakârlık ruhu vardı, disiplin yerindeydi. Uzun 

süre bekleme devresinde 
memlekette harp aleyh-
tarlığı ortaya çıktı. Cep-
hedeki asker ihmal edil-
di. Komünistlik propa-
gandası ileri hatlara ka-
dar sokuldu ve erlerde-
ki itaat ve disiplin gev-
şedi. Erler, neden evleri-
mize gitmiyoruz? Deme-
ye başladılar. Gruplar ha-
linde firar hadiseleri olu-
yordu. Maneviyat bozul-
muştu. Öyle zamanlar 

oldu ki, subay ve erler bizzat benim emirlerimi din-
lemediler. 

GENERAL TRİKOPİS VE 
MUSTAFA KEMAL PAŞA

Başkumandan Mustafa Kemal Paşa, mağlup ol-
muş ve esir alınmış Yunan Ordusu Başkumanda-
nı Trikopis’i ve diğer Yunan generallerini Uşak’ın 
en güzel evinde 3 Eylül 1922 tarihinde kabul etti. 
Mustafa Kemal Paşa Paris aksanlı Fransızcası ile 
Trikopis’e;

“…Üzülmeyiniz, Napolyon Bonapart bile esir ol-
muştur. Bunlar, mesleğimizin olağan işleridir. Yor-
gunsunuz. Şimdi istirahat ediniz.” Demiştir. 

Trikopis daha sonra yayınladığı hatıratında Türk 
Başkumandanı Mustafa Kemal Paşa için;

“… Dünyada görülebilecek en nazik asker.”1 

Diye bahsetmiştir. 
 1Asım Gündüz; Hatıralarım, Garp Cephesi Kur-

may Başkanı, Kervan Yayınları, İstanbul -1973, s. 177-
183.   

* E. Tnk.  Alb.
TESUD Çankaya Şube Üyesi 

BÜYÜK TAARRUZ 
(26 - 30 Ağustos 1922)

İzzettin ÇOPUR*

Yunan Orduları Başkomutanı 
General Trikopis
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Kıbrıs’ı dedelerinin miras bıraktığı bir Helen top-
rağı ve adada yaşayan Türkleri Osmanlı’dan arta kal-
mış bir azınlık olarak gören Yunanlıların Kıbrıs’ı il-
hak etme emelleri 1821 Yunan ayaklanmasına ka-
dar uzanır. Egemen bir devlet olarak tarih sahnesi-
ne çıktığı 1829-1830’dan beri, Yunanistan, yayılma-
cı politikasının ana hedeflerinden biri haline getirdi-
ği Kıbrıs’ı topraklarına katmak için mücadelesini ke-
sintisiz bir şekilde sürdürmektedir. Bu amacına ulaş-
mak için Yunanistan, Kıbrıs’ta EOKA (1)  yeraltı teş-
kilatını kurarak, 1 Nisan 1955’de, başlangıçta ada-
daki İngiliz Yönetimi’ne karşı ve kısa bir süre son-
ra ENOSİS’in(2) önünde en büyük engel olarak gör-
dükleri Kıbrıs Türk halkına karşı silahlı saldırıla-
ra başlamış ve bu eylemi ile eş zamanlı olarak Kıb-
rıs meselesini Birleşmiş Milletler’e (BM) götürmüş; 
adada nüfus çoğunluğuna sahip olan Rumlara self-
determinasyon hakkının verilmesini talep etmiştir.

Rumların silahlı saldırıları ve ENOSİS talepleri 
karşısında Kıbrıs Türk halkının gösterdiği kararlı ve 

güçlü direniş; bu süreçte 
Türkiye’nin Kıbrıs Türk-
lerine siyasi, ekonomik, 
sosyal, kültürel ve aske-
ri alanlarda sağladığı des-
tek; BM’de Yunanistan’ın 
arzu ettiği sonucu elde 
edememesi tarafları, Kıb-
rıs uyuşmazlığına müza-
kereler yoluyla çözüm bulmaya itmiştir. Yapılan gö-
rüşmelerin ardından, Türkiye ile Yunanistan arasın-
da 11 Şubat 1959’da Zürih Antlaşması; müteakiben 
Türkiye, İngiltere, Yunanistan, Kıbrıs Türk toplumu-
nu temsilen Dr. Fazıl Küçük’ün ve Rum toplumu-
nu temsilen Başpiskopos Makarios’un katılımları ile 
19 Şubat 1959’da Londra Antlaşması imzalanmıştır. 
Böylece, bu anlaşmaların hükümleri çerçevesinde, 
Kıbrıs’ta Türk ve Rum toplumlarının eşit siyasi hak-
larına ve ortaklığına dayalı olarak bağımsız, bağlan-
tısız, Kıbrıs Cumhuriyeti ilan edilmiştir. (16 Ağus-
tos 1960)

Kıbrıs’ta yeni siyasi düzen kurulurken aşağıdaki 
iki hassas konu üzerinde durulmuştur:

1. Kıbrıs’ta yaşayan Türklerin bir azınlık olma-
yıp, ada nüfusunun asli unsuru olarak Kıbrıs üzerin-
de en az Rumlar kadar, hatta onlardan daha fazla yö-
netimde hak sahibi oldukları;

2. Lozan Antlaşması (24 Temmuz 1923) ile 
sağlanan Türk-Yunan dengesinin Doğu Akdeniz’de,  
bozulmaması ve devam ettirilmesi.   

Bu amaçla, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin ilanının ardın-
dan, Türkiye, Yunanistan, İngiltere, Kıbrıs Cumhuri-
yeti arasında Garanti ve İttifak Antlaşmaları imzala-
narak Kıbrıs’ın bağımsızlığı, toprak bütünlüğü, ana-
yasal düzeni garantör ülkeler  (Türkiye, İngiltere, Yu-
nanistan ) tarafından teminat altına alınmıştır.

Bu durum çercevesinde, Türkiye’nin ulusal güven-
liğinin ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıs, bahse konu 

Ali Fikret ATUN*

Türk Silahlı Kuvvetlerinin
Kıbrıs’a Yaptığı Askeri Müdahalenin

44’ üncü Yıl Dönümü

  “Unutma, kazanmak için kocaman 
bir ömür ister.

Kaybetmeye bir anlık gaflet yeter.”
                                           Mevlana
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antlaşmaların imzalanmasından sonra Türkiye’nin sa-
vunma kuşağının içinde fiilen yer almış; Anadolu’ya 
güneyden yapılması olası her türlü tecavüze karşı ko-
ruyucu bir kalkan olmuştur.

Ne yazık ki, bin bir emek, acı, gözyaşı ve kanla ku-
rulan Kıbrıs Cumhuriyeti’nin ömrü uzun olmamıştır. 
Cumhurbaşkanlığına seçilen ve Kıbrıs’ı Yunanistan’a 
ilhak etmekten başka bir şey düşünmeyen Başpisko-
pos Makarios, kurnazlığı ve hileyi temel alan, çağ 
dışı kalmış bir diplomasi izleyerek, en kısa zaman-
da Kıbrıs Türlerinin adadaki varlıklarına son ve-
rip ENOSİS’i gerçekleştirmek için planlar yapmaya 
başlamıştı. Bu çalışmalar ile eş zamanlı olarak, ka-
palı kapılar ardında, Yunanistan’daki devlet adamla-
rıyla gizli görüşmeler yapılmış, Yunanistan’ın mad-
di ve manevi her türlü desteği alınmış  ve  21 Aralık 
1963’de, baskın tarzında, Kıbrıs Türklerine karşı si-
lahlı saldırıya geçilerek; Türkler, kurucu ortağı oldu-
ğu devletin bütün organları ile devlet dairelerinden 
atılmış ve “eşit kurucu ortaklık statüsü” ortadan kal-
dırılarak, Kıbrıs Cumhuriyeti gasp edilmişti.

Bu durumda, siyasi, sosyal bütün temel hakları ve 
özgürlükleri ellerinden alınan Kıbrıs Türkleri  dev-
letsiz kalmış ve hymatlos (hiçbir ülkenin vatandaşı 
olmayan kimse) durumuna düşmüşlerdi. Her şeyini 
kaybeden ve yok olma tehlikesi ile karşı karşıya ka-
lan Kıbrıs Türk halkının iki seçeneği bulunuyordu:

1. Kıbrıs Cumhuriyeti’ni gasp eden Rumların 
boyunduruğu altına girmek ve yok olmak;

2. Adada, ayrı etnik Türk toplumu olarak, 450 
yıldır yaşadıkları ve vatan bildikleri topraklarda ca-
nından, malından, geleceğinden emin, güven içinde, 
hür, özgür, korkusuz yaşayıp varlıklarını devam etti-
rebilmek için Rumların silahlı saldırılarına karşı bir 
özgürlük ve varoluş savaşı vermek ve Kıbrıs’ta ken-
di ayrı devletlerini kurmak.

Bu durumda, Kıbrıs Türk halkı ikinci hareket tarzı-
nı seçmiş ve yaşamak hakkı dâhil bütün haklarını el-
lerinden almak isteyen Rumlara boyun eğmeyerek; 
canlarını, mallarını, atalarından miras kalan toprak-
larını, namus ve şerefleri ile ada üzerindeki haklarını 

ve hukukunu korumak üzere yediden yetmişe, genci, 
yaşlısı, kadını, kızı ile Türk Mukavemet Teşkilatı’nın 
( TMT ) kutsal çatısı altında bir araya gelerek, eşine 
ender rastlanan bir özgürlük ve varoluş savaşı ver-
meye başlamışlardı. Kıbrıs Türkü, yokluk, yoksulluk 
içinde, her mihnete katlanarak ve her fedakârlığı gös-
tererek bu ölüm-kalım savaşını 20 Temmuz 1974 Ba-
rış Harekâtı’na kadar sürdürmüştür.

Araştırmacı yazar Ahmet Tolgay (3)  on bir sene de-
vam eden bu savaşta, Kıbrıs Türk halkının kaybetti-
ği değerleri aşağıda görüldüğü şekilde özetlemiştir.

1. Şehit sayısı :  1210  (nüfusun   %1’i) 

2. Yaralı sayısı :  2500  (nüfusun   %2’si)

3. Göçmen sayısı :   27000 (nüfusun   %25’i)

4. Kaçırılıp öldürülen: 1050 (nüfusun   %0.5’i)

5. Yurtdışına göçe zorlanan : 30000 (nüfusun    
%30’u) 

6. Terk edilen köyler : 103 köy Türk köylerinin ya-
rısı. (3)

7. Bunun   yanı sıra, Barış  Harekâtı’nı icra  eden 
TSK bu harekâtta : 38 subay, 38  astsubay, 417  er-
baş ve er, 1 sivil memur şehit; 747 asker   yaralı  ver-
miştir.(4) 

Makarios, Kıbrıs’ta başlattığı ENOSİS savaşının 
şiddetini artırarak devam ettirirken, Yunanistan, ulu-
sal gücünü, sahip olduğu imkânlarını, Türkiye’nin 
vereceği tepkiyi, uluslararası hukuku, hiç hesaba kat-
madan, 1964’ün başından itibaren, Yunan ana ka-
rasından 831 km. uzakta bulunan Kıbrıs’a, deği-
şik zamanlarda, değişik kafileler halinde, yasa dışı 
yollardan, gizlice asker çıkarmış, Türkiye, İngilte-
re, Yunanistan’ın garantörlüğü altında bulunan, BM 
üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti’nin topraklarını, dünya-
nın gözleri önünde işgal etmiştir. Görüldüğü üze-
re Yunanistan’ın gerçekleştirmeye kalkıştığı hedef 
ulusal gücünün(5) çok ötesinde bulunuyordu. Ama, 
Kıbrıs’ın Yunanistan’a ilhakı tutkusu Yunan devlet 
adamları ile Makarios’un akıl ve mantığının önüne 
geçmişti. Ağır devlet sorumluluğu yüklenmiş bu ki-
şiler, artık gerçekleri göremiyorlar; devlet adamlığı-
nın gerektirdiği sorumluluk mantığı ile değil, hisle-
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ri ile hareket ediyorlardı. Ayrıca, Yunanistan Kıbrıs’a 
takviyeli bir tümen çıkarıp adayı fiilen işgal ederken, 
“Türkiye’nin Kıbrıs’a yapması muhtemel askeri mü-
dahaleyi batılı büyük devletler ile NATO’nun önle-
yeceği” şeklinde, yanlış bir varsayıma dayanmış ve 
geri dönüşü olmayan büyük bir stratejik yanlışın (6) 

içine düşmüştü.

Anadolu Yarımadası’nın deniz ticaret yolla-
rı üzerinde önemli bir mevkide bulunan Kıbrıs’ta, 
Yunanistan’ın yarattığı “oldu-bitti”yi Türkiye, hoş-
görü ile seyredemezdi ve bu nedenle Kıbrıs’ta baş-
latılan ENOSİS savaşı mutlaka durdurulmalı; Doğu 
Akdeniz’de antlaşmalarla tesis edilen Türk-Yunan 
dengesi her ne pahasına olursa olsun korunmalıydı. 
Fakat, bu amaçla, Türkiye’nin Garanti Antlaşması-
na dayalı olarak adaya askeri müdahalede bulunma 
girişimleri her defasında Batılı büyük devletler tara-
fından engelleniyor; ayrıca, Türkiye’nin Kıbrıs uyuş-
mazlığına çözüm bulmak için ortaya koyduğu diplo-
matik çabalar da sonuç vermiyordu.

Yunanistan’da iktidarda bulunan askeri yönetim bu 
durumdan cesaret alarak, bir an önce Kıbrıs’ı top-
raklarına katmak için 15 Temmuz 1974’de, aske-
ri bir darbe ile Cumhurbaşkanı Makarios’u devir-
miş; onun yerine eski bir EOKA’cı olan, katil Nikos 
Samson’u Cumhurbaşkanı yapmış ve adada “ Kıbrıs 
Helen Cumhuriyeti”ni ilan etmişti. “Her zaman Yu-
nan yayılmacı ve emperyalist politikasının bir hede-
fi olan Kıbrıs, tarih boyunca, Türkiye için bir ulusal 
güvenlik ve savunma meselesi idi.”(7)  Bundan dolayı 
Kıbrıs’ta yaratılan fiili durum Türkiye’nin ulusal gü-
venliğine ve savunmasına ölümcül boyutta bir teh-
dit oluşturmuştu. Bu durum karşısında, Türkiye, elini 
kolunu bağlayarak olacaklara seyirci kalamazdı. Yu-
nanistan Kıbrıs’ı ilhak ettiği takdirde, Türkiye, Yuna-
nistan ile aralarındaki diğer ihtilafların hallinde inisi-
yatifi Yunanistan’a kaptırmış olacaktı.

Bunun üzerine Türkiye, kısa zamanda, Garanti ve 
İttifak Antlaşmalarının öngördüğü diplomatik giri-
şimlerini yapmış ve askeri yığınağını tamamlayıp, 
Garanti Antlaşması’nın 4'üncü maddesine(8) dayalı 
olarak, 20 Temmuz 1974 sabahı adaya asker çıkar-

mış; toplumlar arası çatışmaları sona erdirmiş; bozu-
lan düzeni yeniden tesis etmiş; adaya huzuru ve ba-
rışı getirmiştir.

Kısa bir süre sonra, 1975’de, Viyana’da, Rauf R. 
Denktaş ile Glafkos Klerides arasında “Nüfus Müba-
delesi Anlaşması”nın imzalanması ile adanın güne-
yinde bulunan Türkler kuzeyde ve adanın kuzeyin-
de bulunan Rumlar da güneyde toplanarak kendi ayrı 
devletlerini kurmuşlardır. Bugün Kıbrıs’ta “de facto” 
iki ayrı egemen devlet vardır. Bunlardan biri adanın 
kuzeyinde Türklerin kurduğu KKTC Devleti, diğe-
ri adanın güneyinde Rumların kurduğu Güney Kıbrıs 
Rum Yönetimidir. Bu iki devletin birbirleri üzerinde 
hükümranlık hakkı olmadığı gibi, birbirlerini temsil 
etme yetkileri de yoktur.

Kıbrıs uyuşmazlığına kalıcı bir çözüm bulmak için 
1968’de Beyrut’ta başlayan toplumlar arası görüşme-
ler BM iyi niyet görevi çerçevesinde Kıbrıs’ta hala 
devam etmekte olup, Rum-Yunan ikilisinin uzlaş-
maz tutumları nedeniyle elli yıldır bir çözüme ulaş-
mak mümkün olmamıştır. En son 7 Temmuz 2017’de 
Crans Montana’da ( İsviçre ) Rumların lideri Nikos 
Anastasiadis’in “Türk askerinin tamamının adadan 
çekilmesi ve Garanti – İttifak Antlaşmalarının ipta-
li” konularında öneride bulunması ve bu önerisinin 
kabulünde ısrar etmesi üzerine konferans bir sonuca 
ulaşamadan sona ermiştir.

Halen toplumlar arası müzakerelerin yeniden baş-
latılması için çalışmalar devam etmektedir

Sonuç:

Türkiye, gü-
neyden Anadolu 
Yarımadası’na yö-
nelecek her tür-
lü tecavüze karşı 
açıktır. Bu durum-

da, Yunanistan ve/veya emperyalist bir başka gücün 
Kıbrıs’a yerleşmesi Türkiye’nin ulusal güvenliğine 
ve savunmasına ciddi bir tehdit oluşturacak ve ayni 
zamanda Türkiye’nin bölgesindeki etkinliğini azalta-
rak, nüfuz alanını büyük ölçüde daraltacaktır. Bu du-
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rum, Orta Doğuda ve Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin 
sözü geçen büyük  devlet olma özelliğini kaybetme-
sine yol açacaktır. 

Bu nedenle, Türkiye Kıbrıs’ın Avrupa Birliği (AB) 
dâhil, dost veya düşman hiçbir ülkenin hükümranlığı 
altına girmesine razı olamaz.

Kıbrıs uyuşmazlığı, Kıbrıs Türk halkı için bir 
beka (varlığının devam ettirilmesi) sorunudur. Şe-
hitler vererek kurduğu KKTC Devleti onun özgür-
lük ve bağımsızlık inancının anıtlaşmış bir eseridir. 
Anılan devlet bugün olduğu gibi gelecekte de Kıb-
rıs Türkü'nün sığınacağı en güvenli limanı olacak-
tır. Türkiye’nin fiilen garanti altına almadığı, silah-
lı kuvvetleri ile güvenliğini sağlamadığı KKTC Dev-
leti ile Kıbrıs Türklerinin adadaki varlıkları sürekli 
Rum-Yunan ikilisinin tehdidi altında olacaktır. 

Bu nedenle, Türkiye’nin fiili garantörlüğü bu 
eserin vazgeçilmez teminatı;  adadaki Türk aske-
rinin varlığı, bu eserin yegâne güvencesidir.

Rumlar:

1. KKTC Devleti’nin ortadan kaldırılmasına 
çalışmaktan,

2. Garanti ve İttifak Antlaşmalarının geçersiz 
kılınması için uğraşmaktan,

3. Kıbrıs’ta konuşlanmış Türk askerinin bütü-
nüyle adadan gitmesini talep etmekten,

4. Kıbrıs’ın kuzeyindeki topraklara azami sayı-
da Rum nüfus yerleştirerek iki toplumlu ve iki kesim-
li devlet yapısını ortadan kaldırmaya yönelik çabala-
rından,

5. Kıbrıs’ın yegâne devleti olduklarını iddia et-
mekten, 

vazgeçmedikleri ve Türkler ile eşit siyasi hakla-
ra dayalı ortak bir yönetim kurmaya razı olmadık-
ları sürece Kıbrıs uyuşmazlığına adil, kalıcı, taraf-
ları tatmin eden bir çözüm bulunması çok zor, hatta 
imkânsız görünmektedir.

 Bu durumda, Kıbrıs Türk halkı, Kıbrıs’taki varlığı-
nı devam ettirebilmek, KKTC Devleti’ni tanıtıp ya-

şatabilmek için Türkiye ile olan siyasi, ekonomik, ti-
cari, sosyal, kültürel ve askeri bağlarını en güçlü ve 
en mükemmel bir düzeye çıkarmakla; Türkiye’nin 
garantörlük hakkının devam etmesini ve Kıbrıs Türk 
Barış Kuvvetleri’nin (KTBK) adada kalmasını sağ-
lamakla yükümlüdür. Bu konularda asla taviz veril-
memelidir. 

Dip Notları:
1.EOKA : Kıbrıs’ın Yunanistan’a ilhak edilmesi için, 

adada, Rum-Yunan ikilisinin kurdukları yasa dışı bir ye-
raltı örgütüdür. Rumca, “Ellenigos, Organismos, Kibri-
agon, Agoniston “ kelimelerinin baş harflerinin bir ara-
ya gelmesinden oluşan bir kısaltmadır. “Kıbrıs Rum Milli 
Mücadele Teşkilatı” anlamı taşır.

2.ENOSİS : Yunanistan dışındaki Helenlerin bağımsızlığı 
ve anavatan Yunanistan ile birleştirilmesi.

3.Ahmet Tolgay, Fırtına ve Şafak, 1998, s: 123.
4.Savunma ve Havacılık, 1997, No. 5, Cilt2, s:75 
5.Ulusal güç: Siyasi, askeri, ekonomik, sosyal, teknolo-

jik, bilim, psikolojik, moral, coğrafi güçlerin toplamı ile 
bu gücü etkili bir şekilde kullanacak vasıtalardan ibarettir.

6.Stratejik yanlış: Yapana büyük zarar veren, geri dönü-
şü ve düzeltilmesi mümkün olmayan harekettir.

7.Fahir Armaoğlu, Kıbrıs Akdeniz’in En Önemli Geçidi, 
Tercüman Gazetesi, 19Aralık1983.

8.Garanti Antlaşması’nın Türkiye’ye tanıdığı müdahale 
hakkı: (Madde 4.) 

Bu antlaşmanın hükümlerinin ihlali durumunda Yuna-
nistan, Türkiye ve İngiltere, bu hükümlere uyulmasını sağ-
lamak için gerekli teşebbüs ve tedbirler konusunda istişa-
re etmeyi taahhüt ederler.

Ortaklaşa veya anlaşarak harekete geçmek mümkün ol-
mazsa, garanti eden devletten her birisi, bu antlaşma ile 
yaratılan düzeni yeniden kurmak münhasır amacı ile hare-
kete geçmek müdahale hakkını saklı tutar.

* E. Tümg.
TESUD Yıldız Şube Üyesi
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Kederli ailelerine ve arkadaşlarına başsağlığı diler, 
hizmetlerini saygı ile anarız.

 TESUD Genel Merkezi

ARAMIZDAN AYRILANLAR

Behiye ÖZDEN
Subay Eşi
Kadıköy Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 20/06/2018
Adres:Göztepe Mah. Karanfil Sok. 
Aygün Süzen Apt. No:3/9 
Kadıköy-İSTANBUL

Ertan ARI

E. Dz. Öğ. Kd. Alb. (1964-468)

Şişli Şb. Üyesi

Vefat Tarihi: 13/06/2018

Adres: Emanet Sok. Ürün Apt. 

No:28/8 Üstbostancı-İSTANBUL

Selahattin Adil YILMAZ
E. Top. Kd. Kur. Alb. (1947-13)
Şişli Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 06/06/2018
Adres: Akademililer Sit. 
No: A/20 
Zicirlikuyu / İSTANBUL

Perihan GÜVEN
Subay Eşi
Konak Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 21/06/2018
Adres: Kazım Dirik Mah. 152 Sok. 
No:3/18 Bornova-İZMİR
Tel: (0232) 388 70 21

Birkan OLGUNTÜRK
Subay Kızı
Kadıköy Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 13/05/2018
Adres:Libadiye Cad. Bağkur Sit. 
10F Blok D:16
Ataşehir-İSTANBUL

İrfan ÖZDERLİ

E. Hv. Alb. (1959-112)

Kadıköy Şb. Üyesi

Vefat Tarihi: 30/06/2018

Adres: Cemalbey Cad. No:6/2 

Maltepe-İSTANBUL

Şükrü SERAP
Onursal (Fahri) Üye
Konak Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 04/06/2018
Adres: 100/1 Sok. No:16/16 
Göztepe Konak-İZMİR
Tel: (0232) 231 38 75

Turhan AYDOĞAN
E. Top. Kd. Bnb. (1961-127)
Rasimpaşa Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 17/05/2018
Adres: Acıbadem Cad. Genç Sok. 
Işım Apt. 18/1 Üsküdar-İSTANBUL

Tel: (0532) 712 77 97

Osman KARA
E. Per. Alb. (1954-98)
Kadıköy Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 20/06/2018
Adres:19 Mayıs Mah. Nihal Sok. 
Nihal Apt. No:10/8 
Kadıköy-İSTANBUL

Halil Turgut AK
E. Dz. Kur. Alb. (1980-5027)
Gölcük Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:19/04/2018
Adres: D.Dere Topçular Mah. 
Başak Cad. No:68 F-2 
Gölcük-KOCAELİ
Tel: (0542) 56 97 11
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Mehmet Saim TEZCAN
E. P. Tümg. (1961-140)
Yıldız Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:11/07/2018
Adres:Turan Güneş Bulvarı 41. 
Sok. Aktürk Sit. 2. Kısım A Blok 
D:7 Çankaya-ANKARA
Tel: (0533) 743 38 83

Fahrettin ODABAŞI
E. Tnk. Alb.(1950-62)
Üsküdar Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:19/07/2018
Adres:Zümrütevler Mimoza Sok. 
No:9 Maltepe-İSTANBUL
Tel: (0216) 371 30 13

Kadri SAYGUN
E. Dz. Alb.  (1970-4019)
Gölcük Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:22/07/2018
Adres:D. Dere Yüzbaşılar Mah. 
Adalıdere Sok. Mercan B Blok D:2 
GÖLCÜK
Tel: (0532) 700 22 83

İbrahim Safa AKKAYA
E. Top. Kur. Alb. (1965-40)
Adana Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:12/07/2018
Adres: Kurtuluş Mah. Ziya paşa 
Bulvarı Havuz Ap.A Blok D:11 
Seyhan-ADANA

Nihat KOLCA
E. Hv. P. Kd. Alb. (1958)
Eskişehir Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:30/07/2018
Adres:Göztepe Mah. Oluşum Sit. 
Blok 3/A No:7 ESKİŞEHİR
Tel: (0222) 239 24 75

Yüksel DEMİR
E. Hv. Kur. Alb. (1957-181)
Kadıköy Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:30/07/2018
Adres:Kozyatağı Mah. Hilmipaşa 
Cad. Oyak C Grubu Açelya Apt. 
No:16/10 Kadıköy-İSTANBUL
Tel: (0532) 615 72 80

Kamil Baykor DURAL

E. P. Alb. (1948-48)

Çankaya Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:10/10/2018
Adres:Kazakistan Cad. 67. Sok. 
No:18/5 Bahçelievler-ANKARA
Tel: (0532) 657 09 54

Mazhar ERSAY

E. Top. Kd. Alb. (1948-66)

Şişli Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:30/07/2018
Adres: Akağalar Cad. Ak Apt. 
No:23/3 Kurtuluş-İSTANBUL
Tel: (0544) 437 96 66

Celalettin ÇİTKAYA
E. İs. Kd. Alb. (1950-6)
Konak Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:01/07/2018
Adres: Mithatpaşa Cad. 38. Sok. 
No:2/7 Konak-İZMİR
Tel: (0232) 224 30 34

Mehmet Ali GÜVENDİK
E.Mu. Alb. (151-4) 
Çankaya Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:06/07/2018
Adres: Umut Sok. No:17/44 
Kolej-ANKARA
Tel: (0532) 568 89 33 

Saim ULUSAN
E. Tuğg. (1942-24)
Şişli Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:30/06/2018
Adres: Konaklar Mah. Oyak Sit. 
22 Blok D:7 
Yenilevent-İSTANBUL

Ender Nami GÜRALP
Onursal (Fahri) Üye
Adana Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 06/02/2018
Adres: Reşatbey Mah. Av. Mahmut 
Eroğlu Sok. No:10 Günaydın Apt. 
K:2 D:5 Seyhan-ADANA
Tel: (0539) 608 42 27
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Olcay ONURSAL

E. Tnk. Yb. (1970-29)

Samsun Şb. Üyesi

Vefat Tarihi:23/08/2018

Adres:Yeni Mah. 6029 Sok. No.15 
Atakum-SAMSUN

Rüştü MEMEÇ
E. Hv. Alb. (1951-6)
Çankaya Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:24/08/2018
Adres:Oyak Sit. 1. Blok D:26 
Çankaya-ANKARA
Tel: (0545) 328 44 15

Fahri SERENER
E. Hv. Plt. Alb.  (1952-38)
Konak Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:25/08/2018
Adres:İnönü Cad. 40 Sok. No:66 
Civan Apt. Konak-İZMİR
Tel: (0232) 246 08 83

Mehmet Saim TEZGÖR
E. Mu. Alb. (1939-32)
Çankaya Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:25/08/2018
Adres: Bilkent 2 Park Sit. E 8 Blok 
D:13 Bilkent-ANKARA
Tel: (0533) 525 29 81

Saim HOŞAĞASI
E. Ord. Alb. (1950-21)
Çankaya Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:28/08/2018
Adres:Esenlik Sok. No:4/5 
Aşağıayrancı-ANKARA
Tel: (0535) 672 26 06

M. Nuri İPEKÇİOĞLU
E. Hv. Mu. Alb. (1954-104)
Konak Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:17/09/2018
Adres:Atatürk Cad. Ermanlar Apt. 
A Blok D:9 Ayvalık-BALIKESİR
Tel: (0537) 946 46 77

Metin Yılmaz KANER
E. Dz. Kur. Alb. (1954-2435)
Kadıköy Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:10/09/2018
Adres:Göztepe Mah. Tütüncü 
Mehmet Efendi Cad. Cevat Memduh 
Altar Sok. Müge Apt. No:10/3 
Kadıköy-İSTANBUL

Mehmet AKYÜREK

E. P. Bnb. (1957-24)

Çankaya Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:31/08/2018
Adres:Bahçelievler 30 Sok. 4/8 
Beşevler-ANKARA
Tel: (0533) 713 53 51

Aytuğ ŞENÇALIŞ
E. Hv. İs. Alb. (1964-202)
Konak Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:17/08/2018
Adres: Korutürk Mah. Uygar Sok. 
No:37/1 Balçova-İZMİR
Tel: (0232) 277 26 19

Tevfik Fikret TEZCAN

E. Per. Yb. (1941-48) 

Kadıköy Şb. Üyesi

Vefat Tarihi:22/08/2018

Adres:TSK Çamlıca Özel Bakım 
Merkezi A Blok 610 İSTANBUL

Hasan TUZAL
E. Lv. Alb. (1943-18)
Şişli Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:11/08/2018
Adres: Yenilevent Blok 22 D:5 
Yenilevent-İSTANBUL
Tel : (0538) 310 73 78

Faruk AKAL
E. P. Alb. (1947-60)
Kadıköy Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 05/08/2018
Adres: Osmanağa Mah. Bakla Sok. 
Kocatepe Apt. No:10
Kadıköy-İSTANBUL

RE
Sİ

M
 Y

OK

RE
Sİ

M
 Y

OK



71Birlik, Sayı : 221 • Temmuz-Ağustos-Eylül 2018

Yalman GÖKÇEDAĞ
E. Mu. Kd. Alb. (1966-19)
Karşıyaka Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:30/09/2018
Adres:2032 Sok. No:7/38 Atakent 
Karşıyaka-İZMİR
Tel: (0532) 795 18 86

Selahattin KURUTLU
E. Alb. (1951-162)
Bolu Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:02/09/2018
Adres: Tuzladeri Organize Sanayii 
Bölgesi Yan Sanayi Cad. Tacir Sok. 23. 
Blok No:22/23/24 BOLU

Fatma ALKIŞER
Subay Eşi
Kadıköy Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:22/09/2018
Adres: Feneryolu Mah. Gedikli 
Sok. Çağla Apt. No:26/18 
Kadıköy-İSTANBUL
Tel: (0552) 411 18 19

Ali Rıza ÖZDEMİR
E. Tuğg. (1944-150) 
Kadıköy Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:27/09/2018
Adres:Reşitpaşa Mah. Bahar Sok. 
No:18 Sarıyer-İSTANBUL
Tel: (0532)  283 85 74

Necdet DÜZEL
E. Ord. Alb. (1949-11)
Çankaya Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:21/09/2018
Adres: Yaşamkent Mah. 3272. Cad. 
Esertepe Yeşiller Sit. 1-B/4 
Çankaya-ANKARA
Tel: (0542) 654 73 69

Selahattin GÖL
E. Top. Alb. (1946-98)
Şişli Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 20/09/2018
Adres: Oyak Sit. 47/B-5 
Yenilevent-İSTANBUL
Tel: (0542) 209 02 22
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Kumpas davaları kapsamında haksız ve hukuk-
suz olarak yargılanarak beraat eden Mustafa 
Kemal'in askeri, donanmanın kutup yıldızı Ami-
ral Cem Aziz Çakmak'ı 3 Temmuz 2015 tarihin-
de kaybettik.

Aramızdan ayrılışının üçüncü yıldönümünde de-
ğerli meslektaşımız Amiral Cem Aziz Çakmak’ı  
rahmet, sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz.

Amiral Cem Aziz ÇAKMAK'ı Anıyoruz

Türkiye onu üstünde takım elbisesi, elinde Ata-
türk ve Türk Bayrağı ile Silivri Cezaevi önünde-
ki FETÖ kumpaslarına yönelik eylemlerde tanıdı.

Şiirleriyle “Sessiz Çığlık” ve “Askeri Okullar 
Açılsın” eylemlerine renk katan Gülcemal Amca, 
Gezi Parkı Direnişi’nde de ön saflardaydı.

8 Ağustos 2018’de hayata gözlerini yuman Mus-
tafa Kemal’in Askeri Emekli Veteriner Albay Gül-
cemal Karakoç’u rahmet, sevgi ve saygıyla anı-
yoruz.

E. Vet. Alb. Gülcemal KARAKOÇ'u Anıyoruz

   Topçu Kd. Alb. Mehmet HAŞİMOĞLU, 28 Şubat 
Kumpas davası kapsamında 26 Nisan 2012 tari-
hinde tutuklanmış, Mamak Askeri Cezaevindeki 
tutukluluğu sürecinde rahatsızlanarak GATA'ya 
kaldırılmış, geçirdiği ağır ameliyatlar sonrası 13 
Ağustos 2012 tarihinde vefat etmiştir. 

  28 Şubat Kumpasının ilk şehidi Topçu Kd. Alb. 
Mehmet Haşimoğlu'nu rahmet, sevgi, saygı ve öz-
lemle anıyoruz.

Topçu Kd. Alb. Mehmet HAŞİMOĞLU'nu Anıyoruz


