												

İçindekiler

BİRLİK DERGİSİ

Sayı: 224 • Nisan-Mayıs-Haziran 2019
Yayın Sahibi
TESUD Genel Merkezi Adına İmtiyaz Sahibi,
Başyazar ve Genel Yayın Yönetmeni
Namık Kemal ÇALIŞKAN
(E. Tuğgeneral)
Tel: (0312) 418 20 54 / 119
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

SEN BEN YOK, BİZ VARIZ.

BAŞ YAZI
2

Başyazı

4

Söyleşi
TESUD Basın Yayın Başkanlığı

12 TESUD'dan Haberler
18 100 Yıl Sonra Yeniden Bandırma Vapuru
TESUD İstanbul Şubeleri

Hüsnü ŞİMŞEK (E. Albay)
Tel: (0312) 418 20 54 / 118

20 Atatürk ve Bağımsızlık Yılı Paneli

Basın Yayın Başkanı ve Dergi Müdürü

TESUD İzmir Şubeleri

Ömer UÇAR (E. Albay)
Tel: (0312) 418 20 54 / 121

22

Dergi Sorumlusu ve Görsel Tasarım
Fevziye ACIÖZ
Tel: (0312) 418 20 54 / 124
tesudmerkez@gmail.com

E. Alb. Cengiz TATAR

30

Em. Alb. Mustafa BAŞEL

Dergimizde yayınlanan yazılar
yazı sahibinin düşüncesini yansıtır,
TÜRKİYE EMEKLİ SUBAYLAR DERNEĞİ’ni
hiçbir suretle bağlamaz.
3 ayda bir yayınlanır. Gönderilen yazı ve resimler
basılsın, basılmasın iade edilmez.
Gönderilen yazılarda uygun görülmeyen cümle
ve paragrafların çıkarılması,
düzeltme ve kısaltmaların yapılması
yazarca kabul edilmiş sayılır.
Yazılar için telif hakkı ödenmez.Para ile satılmaz.
Aidatını ödeyen üyelerimize
parasız gönderilir.
“Reklam sayfalarının içeriği konusunda bütün
sorumluluk reklam verene aittir.”

ISSN: 1302-5058

TesudMerkez

@TesudMerkez

BİRİMİZ HEPİMİZ, HEPİMİZ BİRİMİZ İÇİN

Yayın Türü
Yerel Süreli Yayın

• ANKARA

Sınırlarımızın Bekçisi Mehmet'im
Meliha ÜNLÜ

31 Bomba Sırtı Olayı

Yayın İdare Merkezi Tel
(0312) 418 20 54

Basım Tarihi (Gün / Ay/ Yıl) Yeri

Yunan İşgali'nin Yüzüncü Yılı
E. Kur. Alb. Ş. Osman ARAS

26 Türk Milleti'nin Bağımsızlık Bildirgesi

Yayın İdare Merkezi
Türkiye Emekli Subaylar Derneği
Selanik Cad. No: 34/6 06650 Kızılay / ANKARA
Web: www.tesud.org.tr
Belgegeçer (Faks): (0312) 418 08 64
E-posta: tesudmerkez@gmail.com

Basımcı
Sonsöz Gazetecilik Matbaacılık
Reklamcılık İnş. San. ve Tic. Ltd.Şti.
İvedik OSB. Matbaacılar Sitesi 35.’nci Cadde
No:56-58 Yenimahalle/ANKARA
Tel:(0312) 394 57 71
Belgegeçer (Faks): (0312) 394 57 74

E. Tuğgeneral Namık Kemal ÇALIŞKAN

32

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı
E. Dz. Kur. Alb. Ali İhsan GÖNÜLDAŞ

34

Ulusal Güvenlik
E. Tümg. Ali Fikret ATUN

37

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi...
TESUD Basın Yayın Başkanlığı

38

Kıbrıs'ta Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
E.Yb. Atilla ÇİLİNGİR

40

Kavganın Kayıkçısı
Ahmet GÖKSAN

41

Okumak Gerek
TESUD Basın Yayın Başkanlığı

42

Gayrimenkullerin Kiralanmasında Dikkat Edilecek..
E. Alb. Yavuz KİRİŞÇİOĞLU

45

Aramızdan Ayrılanlar
Birlik, Sayı : 224 • Nisan-Mayıs-Haziran 2019

1

												
BAŞ YAZI

lişmeler değerlendirilmek suretiyle görüşlerimizi kamuoyu ile paylaşmaktayız.
Bu dönem içerisinde;
* Ankara’nın Çubuk ilçesinde bir şehidimizin cenaze töreninde Ana Muhalefet Partisi liderine yönelik linç girişimi ile üç değerli gazetecimize yönelik
saldırılar, ülkemizin birlik ve beraberliğini bozmaya
yönelik eylemler olarak değerlendirilmiş ve kamuoyu duyurularıyla kınanmıştır.

Namık Kemal ÇALIŞKAN
E. Tuğgeneral
TESUD Genel Başkanı
Değerli “BİRLİK” okurları;
Derneğimizin 35'inci kuruluş yıldönümü olan 05
Nisan 2019 tarihinde icra edilen 18'inci Olağan Genel Kurul’unda seçilen arkadaşlarımla Genel Merkez
Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Disiplin Kurulu
görevlerini üstlendik. Bizleri bu görevlere layık gören genel kurul üyelerimizin hepsine şükranlarımızı
sunuyorum. Bu güvene layık olmak ve üyelerimizin beklentilerini karşılayabilmek, çalışmalarımızın
ana ilkeleri olacaktır. Derneğimizi kuran ve bugünlere gelmesinde emeği geçen genel merkez ve şubelerde görev yapan tüm yöneticilere şükran ve saygılarımı sunuyorum.
Silahlı Kuvvetlerimizden emekli olan her subayımızın derneğimize üye olmasını arzu etmekteyiz. Genç emeklilerimizin TESUD’a üye olmaktan
uzak durdukları bir gerçektir. Bizler; hem daha güçlü olmak, hem de geleceğimizi teminat altına almak
için emekli olan her subayımızın TESUD çatısı altında bir araya gelmesine önem veriyoruz. Bu konuda
her türlü sorunu ortadan kaldırıp güçlü bir dayanışma için kararlıyız.
Tüzüğümüzün bize yüklediği görev ve sorumlulukları layıkıyla yerine getirebilmek maksadıyla; dünya,
bölge ve ülke gündemi takip edilmekte, gerek ülkemizin geleceği ve gerekse camiamızı ilgilendiren ge-
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* Ankara Düşünceye Özgürlük Girişimi adlı bir
oluşum tarafından planlanan, sözde Pontus Soykırımının 100'üncü Yılı adlı bir etkinlik, tarafımızdan
kamuoyu duyurusuyla kınanmış, devlet yetkilileri
göreve davet edilerek ilgili makamların müdahalesiyle söz konusu etkinliğin yapılması engellenmiştir.
* Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile Fransa arasında,
Güney Kıbrıs’ta Fransız donanmasına üs tahsis edilmesine yönelik yapılan antlaşmanın, 1959 Zürih ve
Londra anlaşmalarına aykırılığı göz önüne alınarak
yetkili makamları önlem almaya davet eden kamuoyu açıklaması yapılmıştır.
* Milli Savunma Bakanlığınca hazırlanan yeni askerlik yasası teklifi incelenmiş, değerlendirmelerimiz hem kamuoyu açıklamasıyla duyurulmuş, hem
de Sivil Toplum Kuruluşlarına, yazılı ve görsel medya organları ile köşe yazarlarına, siyasi partilere ve
milletvekillerine ulaştırılmıştır.
* Irak’ın kuzeyinde devam eden Pençe Harekatı,
Yeni Askerlik Yasası ve S-400’lerle ilgili görüşlerimizi 31 Mayıs 2019 ve 19 Haziran 2019 tarihlerinde
Ulusal Kanal’da katıldığım programda kamuoyu ile
paylaşma fırsatı buldum.
Ülkemizin bekası, huzuru ve güvenliği ile milletimizin birlik ve beraberliği her türlü düşüncenin
önündedir. Bundan sonra da gerek ülkemizde ve gerekse ülke dışında meydana gelen olaylarla ilgili değerlendirmelerimizi kamuoyunun bilgisine sunmaya
devam edeceğiz.
Değerli okurlar,
2019 yılı, Ata’mızın Samsun’a çıkarak başlattığı
Milli Kurtuluş Mücadelemizin 100’üncü yıldönümüdür. Bu yıldan başlayarak Kurtuluş Savaşımızın bütün aşamalarının 100’üncü yıldönümünü yaşıyoruz,
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yaşacağız. Bu mücadelenin başarısı üzerine kurulmuş olan hür ve bağımsız Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bir vatandaşı olarak ne kadar gurur duysak azdır. Bununla birlikte, milli mücadelenin hafızalardan
silinmemesi ve yeni nesillere ilk günkü ruhuyla aktarılması bizlerin en önemli vazifelerinden biridir. Bu
bilinç ile TESUD olarak;
* İstanbul şubelerimiz tarafından, Atatürk’ün Bandırma Vapuru ile Samsun’a hareketinin 100’üncü yıldönümü olan 16 Mayıs 2019 tarihinde “100'üncüYılda Bandırma Vapurundayız” etkinliği düzenlenmiştir. Kadıköy, Beşiktaş ve Üsküdar iskelelerinden kaldırılan vapurlarla, Boğaz’ın Karadeniz çıkışına kadar gidilerek denize çelenk bırakılması şeklinde gerçekleşen etkinliğe İstanbul’da bulunan üyelerimiz ile birlikte çeşitli sivil toplum kuruluşlarından
toplam 1600 kişi katılmıştır.
* Samsun’da 19 Mayıs 2019 tarihinde icra edilen
kutlamalara Genel Merkez ve Ankara Şubeleri olarak iştirak edilmiştir.
* İzmir şubelerimiz tarafından da 22 Mayıs 2019
tarihinde “İşgalden Kurtuluşa 100’üncü Yıl” konulu
panel icra edilmiş ve Karşıyaka SESGEM Korosu tarafından “Kuvayi Milliye Destanı” adlı müzik dinletisi gerçekleştirilmiştir.
Değerli okurlar,
Genel Merkez Yönetim Kurulu olarak devre der-

nekleri ile ilişkilere özel önem vermekteyiz. Bu
maksatla devre dernek başkanları/ temsilcileri ile 26
Nisan 2019 tarihinde TESUD Genel Merkezinde bir
araya geldik. Derneğimize üye olmayan meslektaşlarımızla da işbirliği içinde olacağımıza inanıyoruz.
Derneğimiz Emekliler Platformu ile yakın ilişki
içerisindedir. Platformun, her yıl 30 Haziran Emekliler Günü nedeniyle yaptığı etkinliklere katılım sağlanmaktadır. Emekli Binbaşıların ekonomik sorunlarının çözümü amacıyla MSB'lığı ve Kuvvet Komutanlıkları nezdinde yapılmış olan girişimlere önümüzdeki dönemde de devam edeceğiz.
Derneğimizin Vakfı olan, Türkiye Emekli Subaylar Derneği Eğitim Vakfı (TESUV)’na yatırım ve düzenli gelir elde etmek amacıyla Ankara Çayyolu’nda
bir gayrimenkul alınmıştır. Bu bina kiralama yöntemi ile TESUD Çayyolu Şubemizin kullanımına tahsis edilmiştir. Vakıf tarafından 50 üniversite öğrencisine karşılıksız burs verilmektedir. Önümüzdeki dönemde bu sayıyı artırarak daha fazla öğrencimizin bu
imkandan faydalanmasını sağlamayı düşünmekteyiz. Bu sayının artırılmasında siz değerli üyelerimizin katkıları çok önemlidir.
Değerli okurlar,
Bütün TESUD ailesinin yaklaşmakta olan Kurban
Bayramını ve Zafer Bayramını kutlar, sağlık, mutluluk ve başarılar dilerim.

TESUD Genel Merkez Yönetim Kurulu
Birlik, Sayı : 224 • Nisan-Mayıs-Haziran 2019
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İçimizden Biri...

E. Org. Hüseyin KIVRIKOĞLU

H

TESUD Basın Yayın
Başkanlığı

üseyin Kıvrıkoğlu. Türk Silahlı Kuvvetlerinin 23’üncü Genelkurmay Başkanı. Hayatın her aşamasında sadece işine odaklı bir yaşam tarzı ile kişisel başarı öyküsü...
İstanbul’da Fenerbahçe Orduevi sınırları içindeki korumalı lojmanında ikamet ediyor. Kendisi ile ilgili Birlik
Dergisinde bir yazı yazmak istedik ve randevu istedik. İsteğimizi kabul etti. Fenerbahçe Orduevi Burgaz Salonunda iki saat kadar sohbet ettik. Kendisinin hayatı boyunca yaşadıklarını konuştuk.

ÖMER UÇAR (Ö.U.): Sayın komutanım beni kırmayıp kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Beni
kabul etmeniz aynı zamanda Türkiye Emekli Subaylar Derneğinin yayın organı olan “Birlik Dergisi”ne
çok değerli bir katkı, destek anlamına gelmektedir.
Umarım bu desteğinizden gerekli faydayı elde ederiz. Komutanım, gelmeden önce biyografik bilgilerinize baktım. Bilecik’in Bozüyük ilçesindensiniz. 1934
doğumlusunuz. Orta Okulu bitirdikten sonra Işıklar
Askeri lisesini sınavını kazanarak Bursa’ya gidiyorsunuz. Bu döneme çocukluk dönemi dersek neler anlatabilirsiniz?
Em. Org. Hüseyin KIVRIKOĞLU: Evet Bozüyüklüyüm. Çocukluğum ilçede geçti diyebiliriz. Ailemin kökeni Kıvrıklar yaylasındanmış. Ben o yaylayı gidip gördüm. Soyadı kanunu çıktıktan sonra sanırım bu yayladan dolayı soyadımız “Kıvrık” yazılmış. Ben ilkokula başladığımda da soyadım “Kıvrık”
idi. Daha sonra değiştirildi “Kıvrıkoğlu” oldu. Babam dedemin yanında kalmış amcalarım okumuştu.
Babam çiftçilik yapardı. Arıklar köyünde tarlalarımız
vardı. Elinden her iş gelirdi. Radyo ve saat tamiri bile
yaptığını biliyorum. Bir kardeşi, Hayri Kvrıkoğlu
Paşa’nın babası olan amcam subay olmuştu. Tuğge-
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nerallikten emekli oldu. Diğer amcam ise Samsun’da
Gelemen Devlet Üretme Çiftliğinin kurucusudur. Bu
çiftliklerden üretilen ürünlerle Silahlı Kuvvetlerin ihtiyaçlarının karşılanması planlanıyordu.
Devlet Üretme Çitliği:
Türkiye’de modern tarım
işletmeciliğinin yayılmasını sağlamak amacıyla kurulmuş çiftlikler. Devlet
Üretme Çiftlikleri, 1 Mart
Samsun Gelemen
Devlet Üretme Çiftliğinden 1950’de yürürlüğe giren yabir görüntü
sayla, Tarım Bakanlığı’na
bağlı bir genel müdürlük olarak kuruldu. 1983 tarih ve 60
sayılı kanun hükmünde kararnameyle Tarım İşletmeleri
Genel Müdürlüğü’ne bağlandı. Merkezi Ankara’dadır. En
önemli amaçlarından biri de Türk çiftçisine örnek olarak,
ona tohum, damızlık ve fidan sağlamaktır. Toplam 16 ilde
18 çiftlik kurulmuştur. Samsun Gelemen Çiftliği de bunlardan biridir.
Biz dört kardeşiz. Diğer kardeşlerimin okul hayatları pek parlak geçmedi. Bir kardeşim astsubay olmuştu. O da devam edemedi bir süre sonra ayrıldı.
Aileden, okumada sadece ben başarılı oldum diyebilirim.
Bozüyük benim çocukluğumda, şimdi ismi Kasımpaşa olan caminin etrafında oluşmuş küçük bir yer-
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Em.Org. Hüseyin KIVleşim yeriydi. Bildiğim kadarıyla önce cami yapılRIKOĞLU: Başarılı bir
mış, caminin etrafında şimdiki Bozüyük oluşmuş.
öğrenciydim. Okulda hep
Caminin hikayesi de kısaca şöyle: Kanuni Sultan
çavuş rütbesi takıyordum.
Süleyman’ın Bağdat seferi sırasında, Kasım Paşa koOkul dört yıl idi. 1949’da
mutasındaki ordusu, şimdiki caminin bulunduğu yergirdim 1953’de mezun olde mola verir, halk kendilerine ilgi gösterir ve yardum. Burada bir husus
dımlarda bulunur, bunun üzerine Kasım Paşa, seferönemli. Okula başladığıden döndüğünde orada bir cami yaptıracağına dair
mızda benim yabancı dilim
söz verir. Seferden dönünce bu sözünü yerine getirir.
Fransızca idi. Fransa, II.
Camiye Kasım Paşa’nın ismi verilir.
Dünya Savaşında AlmanCami; Bozüyük’ün kurulmasına vesile olmuştur. Cami ilk Işıklar Askeri Lise Öğrencisi lara yenilmiş ve başkentleri
Hüseyin Kıvrıkoğlu
inşa edildiği 1528 yılınişgal edilmişti. Savaş sonunda Bozüyük henüz yerle- da Amerika Birleşik Devletleri savaştan en karlı çışim yeri değildi. Osmanlı kan ülke idi. Bunları düşünerek Fransızcanın bir geDevletinde, yeni yerleşim leceği olmayacağını, gelecekte İngilizcenin çok daha
yerleri kurmak istedikleri etkin olacağını görüyordum. Bu düşüncelerle bir dilekçe vererek İngilizce bölümüne geçtim.
Kasımpaşa Cami

yerlere Külliyeler yaptırmaktaydılar. Kasımpaşa
Külliyesi içinde Kırklar
medresesi de vardı. Bugünkü mana ile Üniversite kurulmuştu. Etrafta bulunan Arıklar, Manişar, Aktaydı, İçköy gibi
yerleşim yerleri de zamanla buraya taşınarak
Bozüyük kurulmuş oldu.
Çocukluğumda İsmet Paşa ve Mareşal Fevzi
Çakmak’a çok özenirdim. Atatürk vefat etmişti. O
sıralarda O’nu pek hatırlamıyorum. Dayım askerleri çok severdi. Bana da sık sık ne olacaksın diye sorar, ben de ona her defasında “Fevzi Çakmak” olacağım derdim. O da zaman zaman bana “Paşam” diye
şaka yapardı.
Ortaokulu bitirdikten sonra lise sınavlarına girdim.
Işıklar Askeri Lisesi bunlardan biriydi. İlk haberi Ziraat Enstitüsü Lisesinden almıştım. Fakat kayıt için
bir sürü belge ve eşya istiyorlardı. Zaten benim amacım askeri liseydi. Ziraat lisesi için hiç uğraşmadım.
Askeri liseden haber gelince direk gidip kayıt oldum.
Ö.U.: Anlıyorum ki askeri liseye girmeniz, bir tesadüf değil bilinçli ve istek ile olmuş. Askeri lisedeki
öğreniminiz nasıldı?

Ö.U.: Bildiğiniz gibi 15 Temmuz olaylarından sonra askeri liseler kapatıldı.
Em.Org. Hüseyin KIVRIKOĞLU: Çok yanlış. O
Dönemde askeri ortaokul da vardı. Lisedeyken askeri ortaokuldan gelmiş arkadaşlarımız da vardı. Düşünün şimdi; çocuk yaşta bir araya geliyorsunuz, aynı
yerde yatıyorsunuz, aynı sofrada yemek yiyorsunuz
yani kardeş gibi yaşıyorsunuz. Bu durum birbirini
anlama, dayanışma bilincini oluşturma bakımından
paha biçilmez bir fırsat oluşturuyor. Küçük yaşta edinilen alışkanlıklar çok değerli ve subay eğitiminde
önemli bir mihenk taşı oluyor. Bu bakımdan bu karar yanlış oldu.
Ö.U.: 1953 ‘de Kara Harp
Okulundasınız.

Altında evlilik tarihi
olan bu resmi
çerçeveli olarak evinin
en çok vakit
geçirdiği yerinde
muhafaza ediyor.

Em.Org. Hüseyin KIVRIKOĞLU: Harp Okulunda da
yine başarılı bir öğrenciydim.
Okulu topçu üç olarak bitirdim. 1955’de mezun olduktan
sonra Topçu Okulunda topçuluk eğitimine başladım.
Okulda kursa devam ederken evlendim. Eşimi küçük
yaştan tanıyordum. Kandilli
Lisesi mezunuydu.
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Sınıf okulunda da yine başarılı bir dönem geçirdim.
Kursu birinci olarak bitirmek suretiyle ilk atama yerimi kendim seçme hakkını elde ettim.
Ö.U.: İlk görev yeriniz?
Em.Org. Hüseyin KIVRIKOĞLU: İzmir Bornova. Bornova’dan sonra Çorlu’daki Hava Savunma
Füzelerinin bulunduğu birliğe tayin oldum. Bu görevde iken girdiğim yabancı dil sınavından iyi puan
almıştım. Bu sayede Amerika Birleşik Devletlerine kursa gittim. Kurs bizim birlikteki silah sistemleri ile ilgiliydi. O zaman az önce bahsettiğim hava savunma füzelerinden üç birlikte vardı. Diğer iki birlikten biri Bolu’da, diğeri ise yanlış hatırlamıyorsam
Erzurum’daydı. Biz diğer iki birliğin personeline de
eğitim veriyorduk.
Bu birliklerde hem Hava hem Deniz ve hem de
Kara Kuvvetleri personeli vardı. Bir süre sonra bir
emir geldi. Emirde bizlerin, yani Kara ve Deniz Kuvvetleri personelinin Hava Kuvvetlerine devredildiği
belirtiliyordu. Ben buna hemen yazılı bir dilekçeyle itiraz ettim ve Hava Kuvvetleri personeli olmak istemediğimi bildirdim. Çünkü Hava Kuvvetleri personelinin değerlendirilmesinde birinci sırada kurmay
pilotlar, ikinci sırada da pilotlar vardı. Dolayısıyla diğer subayların geleceği yok gibiydi. Hava Kuvvetleri, benim itirazımı kabul etmedi. Ama ben de pes etmedim. Kurallara uygun olarak itirazlarımı sürdürdüm. Bunun üzerine “itirazlarınıza devam ederseniz
üst makamları fuzuli şekilde meşgul etmekten hakkınızda yasal işlem yapılacaktır” şeklinde bir cevap
aldım. Ama ben yine pes etmedim ve bu kez de Genelkurmay Başkanlığına dilekçe yazdım. İşte bunun
üzerine yeniden Kara Kuvvetleri personeli oldum.
Ö.U.: Yönetim Kurulumuzun son toplantısında dış
ilişkilerden sorumlu Yönetim Kurulu üyemiz, katıldığı NATO em. Subaylar toplantısı ile ilgili bilgi verdi ve orada geçirdiği süredeki gözlemlerini paylaştı. Burada dikkatimi çeken husus şu oldu. Amerika
Birleşik Devletler temsilcileri bizim temsilcimizle hiç
konuşmamışlar. İster konuşsunlar ister konuşmasınlar önemli değil. Ancak bir araya gelmiş insanların
özellikle konuşmamaya özen göstermesini anlamlı
buldum biraz. Siz de uzun yıllar yurt dışında NATO
karargahlarında çalıştınız. Buna benzer bir durumla
hiç karşılaştınız mı? Yabancı askerlerin bizim personele bakışı nasıldı?
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Em.Org. Hüseyin KIVRIKOĞLU: Hayır ben
böyle bir durumla hiç karşılaşmadım. Hatta hala haberleştiğimiz kişiler var. Bu tabi ülkemizin içinde bulunduğu konjonktürel durum ve biraz da itibarla ilgilidir. Ülkenizin itibarı yüksek ise bu tür uluslararası toplantılarda daha çok ilgi görürüsünüz. Aksi halde görmezsiniz. Benim böyle düşünüyorum. Ancak
senin anlattığın bu olayda Amerikan temsilcilerinin
tavrının nedenini bilemem. Belki de devlet politikasıdır.
Ö.U.: General olmadan önce Kara Harp Okulunda
Öğrenci Alay Komutanlığı yaptınız. Şimdi biraz da
bu görevinizle ilgili konuşalım. Alay Komutanlığı sırasında yaptıklarınızla ilgili neler söyleyebilirsiniz?
Em.Org. Hüseyin KIVRIKOĞLU: Harbiyeli öğrencilerle ilgili yaptıklarımdan söz edebilirim. O zaman Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde Harbiyeli
öğrencilere ait bir lokal vardı. Hafta sonları çarşı iznine çıktıklarında orada vakit geçiriyorlardı. Tabi öğrenciler geriye dönüp te okulda çıkan öğle yemeğinde olamıyorlardı. Diğer yandan okulda öğle yemeği
tam mevcuda göre çıkarılıyordu. O zaman şöyle bir
düzenleme yaptık: Çarşıya çıkan öğrenciler için kumanya hazırlattık. Dışarı çıkarken kumanya isteyen
öğrencilere birer kupon veriliyordu. Böylece yemeğe gelmeyecek öğrenci sayısı da öğrenilmiş oluyordu, yemek de ona göre eksik çıkarılıyordu. Hazırlanan kumanyalar lokale götürülüyor, orada öğrencilere kupon karşılığında dağıtılıyordu. Bir seferinde ben
de kumanya alıp gittim. O lokalde öğrencilerle beraber vakit geçirmiştim. Şimdi zaman zaman karşılaştığım öğrenciler bana bu konuyu hatırlatıyorlar.
Bazen sabahları ders başlamadan önceki etüt saatlerinde dershanelere gider öğrencilerle sohbet ederdim.
Burada şunu da söyleyeyim. Harp Okulu mezunu
subaylarımız diğer üniversitelerde okuyamıyor, örneğin mastır yapamıyorlardı. Bizim personelimiz 51
yaşında, hayatının en verimli çağında kadrosuzluktan
emekli ediliyor. Dışarıda hiç iş yapamıyorlar. Daha
sonra, Genelkurmay Başkanı olduğumda subaylarımızın diğer üniversitelerde yüksek lisans yapabilmesinin yolunu açtım.
Ö.U.: Biliyoruz ki Kara Harp Okulunun amacı takım komutanı subay yetiştirmek. Sizce bu amaç gerçekleşiyor muydu?
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Em.Org. Hüseyin KIVRIKOĞLU: Hayır maalesef. Takım komutanlığını, bizim subaylarımız çoğunlukla kıtalarda öğreniyorlar.
Ö.U.: 1980 Yılı Ağustos Askeri Şura kararlarıyla tuğgeneral oldunuz. Bekliyor muydunuz? General
rütbesindeki görevlerinizden bahsedebilir misiniz?
Em. Org. Hüseyin KIVRIKOĞLU: Ben daha
önce Kara Kuvvetleri Karargahında savunma sistemlerinin tedariki ilgili şubede de çalışmıştım. O görevde iken teknolojik gelişmeler ilgili çok araştırmalar yapmıştım. Gerek mevcut savunma sistemleri ve
gerekse bu sistemlerdeki yakın gelecekte olabilecek
teknolojik gelişmeler ile ilgili o zamanki komutanlarıma çok bilgiler verdim ve doğru karar verilmesine
vesile oldum. Özellikle o görevdeyken birçok komutanımız ve arkadaşlarımız beni tanıdılar. General olacakların belirlenmesi sürecinde bir anket yapılırdı bilirsin. O ankette benim için olumlu değerlendirmede bulunduklarını biliyorum. Dolayısıyla birinci sıradan terfi ettim.
Terfi ettikten hemen sonra Belçika’nın Mons şehrindeki Avrupa Müttefik Kuvvetleri Karargahına atandım. Oradan sonra Antalya’daki Tugay’da
Tug.K. olarak görev yaptım. O sırada Ege Ordu Komutanımız Süreyya YÜKSEL’di. “Antalya’daki tugay sana layık değil” diyerek Denizli’deki 11. Er
Eğitim Tugay Komutanlığına atanmamı sağladı. Bu
tugay çok büyüktü tabi.
Tümgeneral olduktan sonra İzmir’deki NATO Güneydoğu Müttefik Kuvvetler Komutanlığına Kur.
Bşk. olarak atandım. Ardından binbaşıyken karargah subayı olarak görev yaptığım Sarıkamış 9’uncu
Mknz. P. Tümeni’ ne bu kez Tüm.K. olarak gittim.
Korgeneral rütbesinde önce Genelkurmay Personel
Başkanlığına atandım. Ardından Çorlu’daki 5. Kor.
K.lığı, sonra da Ankara’da Milli Savunma Bakanlığı
Müsteşarlığı görevlerinde bulundum.
Ö.U.: Siz 5’inci Kor.K. iken ben de Çerkezköy’deki
3’üncü Zırhlı Tugayın Mknz.P. Bl.K. olarak görev yapıyordum. O sırada KKT 7-8 yeni çıkmıştı. Eski talimnamelerimiz hep ST ile başlar ve bunlar ABD’den
kitaplarından çeviri şeklindeydi. O zaman ismi değiştirilerek yeni yazılmış talimnameler çıkmaya başlamıştı. Özellikle KKT 7-8 talimnamesinde sizin katkınız olduğunu duymuştum. Doğru mu?

Em. Org. Hüseyin KIVRIKOĞLU: Önceleri talimnamelerimiz hep Amerikan talimnamelerinin çevirisi şeklindeydi. 1947’den sonra Alman sisteminden ABD sistemine geçildi. ABD silah ve teçhizatı ordumuza girdi. O yıllarda sınıf okullarımızda da
Amerikalı subaylar eğitim veriyordu.
Ben her türlü dokümanı okurdum. Özellikle talimnamelerdeki en ince detayları dahi dikkatle incelerdim. Yeni bir talimname veya başka doküman geldiğinde yine aynı şekilde dikkatlice okurdum. Sonra da
o işi en iyi yapan subaylarla talimnamede yazılı bilgileri tartışırdım. Dolayısıyla katkım olmuştur.
5'inci Kor. K. iken yaşadığım bir anımı anlatayım;
Ben Çorlu’da 5’inci Kor.K. iken bir gün Kor.Kur.
Bşk. berberde bir konuşmaya tanık olmuş. Konuşma
berber ile astsubay arasında geçiyor. Astsubay özürlü çocuğu olduğunu, onun bakımı ve tedavisi ile imkanların olmadığından bahseder. Kur. Bşk. Bu durumu bana söyledi. Ben hemen kendisini çağırdım. Sorunlarını bana da anlatmasını söyledim. Sonra seni
Ankara’ya tayin ettirsem, orada bu çocuğunla ilgili
daha iyi tedavi ve eğitim imkanları bulabilirsin. İster misin seni Ankara’ya tayin ettireyim mi? dedim.
O da isterim deyince hemen tayin dairesini aradım ve
o astsubayın tayin edilmesini sağladım.
Ö.U.: 1993’te orgeneral oldunuz ve yine ilk göreviniz uluslararası karargah.
Em. Org. Hüseyin KIVRIKOĞLU: Evet orgeneral olunca İzmir’deki NATO Güneydoğu Avrupa Müttefik Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevine
atandım. Oradan 1.Ordu K.lığına, 1997'de de Kara
Kuvvetleri Komutanlığına geldim.
Ö.U.: Komutanım Kıbrıs’ta bir tatbikat izlerken
meydana gelen bir olay vardı. Bunun size yönelik suikast girişimi olduğu da söylendi, kaza olduğu da.
Hatta yakın çevrenize, size karşı üç kez suikast girişimi olduğunu söylediğiniz iddiası var. Ne dersiniz
bu konuda?
Em. Org. Hüseyin KIVRIKOĞLU: Bu iddia
doğru değil. Benim öyle bir beyanım yok. Kıbrıs’taki
olay ise şöyle oldu: Kıbrıs’ta, Güney Kıbrıs Rum Yö-
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netiminin elinde bulunan S-300 füzelerinin nasıl bertaraf edileceği ile ilgili bir tatbikat vardı. Tatbikatı
izlemek üzere seyir çadırında oturuyorduk. Tatbikat
atışlı idi ve tatbikatı icra eden birlik atışlar yaparak
ilerliyordu. Bu sırada arka tarafımda ve yanda oturan
bir albay yere düştü. Ben bayıldı sandım. İlk görenler
“kan akıyor” deyince, ben de oraya yöneldim. Gerçekten de albayın göğüs bölgesinde kan vardı. Hemen göğse gelen kurşunun muhafaza edilmesini ve
yaralanan albayın da hastaneye gönderilmesi emrini
verdim. Albayın göğsüne çarpan merminin şeklinden
bir yere çarpıp sekerek geldiği belliydi. Olay mahkeme tarafından incelendi. Bir kayadan seken merminin gelip isabet etmesi şeklinde olduğu anlaşıldı. Bu
bir suikast girişimi falan değildir.
Ö.U.: Efendim şimdi de Kara Kuvvetleri Komutanı
ve Genelkurmay Başkanı olduğunuz dönemde yaptığınız hizmetlerden söz edelim. Sizin önemli addettiğiniz faaliyetlerinizi anlatabilir siniz?
Em. Org. Hüseyin KIVRIKOĞLU: Evet bu konuda anlatılacak çok şey var tabi. Aklıma gelen bazı
önemli hususlara deyineyim.
* Kara Kuvvetleri Komutanı iken yaptığım önemli işlerden biri; göreve geldikten sonra başlattığım tasarruf seferberliği idi. Her ay sonunda trilyonluk faturalar geliyordu. Elektrik su kullanımından tutun
her şey ilgili, yani daha çok günlük kullanımlarla ilgili masraflardan söz ediyorum. O zaman kapsamlı bir tasarruf seferberliği emri yazdım ve birliklere
gönderdim. Bu emrin en önemli bölümü, yani uygulamada etkinliğini artıran en önemli bölümü raporlama ilgili hususlardır. Ast makamlara üç aylık periyotlarla ne kadar tasarruf edildiğinin bildirilmesi emrini verdim. Ast makamlar rapor yazabilmek için mutlaka tasarruf yapmaya çalışacaklardı. Ayrıca bu raporları birleştirip yayınlıyorduk. Her birlik kendi durumunu diğerleri kıyaslamak zorunda kalıyordu. Raporlarda yalan da olmazdı. Çünkü sonuçta para birimi ile bir rakam çıkacaktı. Dolayısıyla bu çalışma başarılı oldu. Trilyonlarla ifade edilen para tasarruf ettik. Ben bu tasarruf edilen paraların TSK Güçlendirme Vakfına aktarılmasını sağladım.
* Yaptığım önemli işlerden biri de özürlü çocuğu olan personelin atamalarında, bu durumunun göz
önüne alınması ve özürlü çocuğunun eğitimi ve tedavisi ile ilgili ihtiyaçlarını karşılayabileceği yerle-
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re tayin edilmesinin kural haline getirilmesidir. Göreve geldikten sonra bir araştırma yaptırdım. Toplam
800 özürlü çocuk olduğunu (yani bizim asker personel çocuğu) tespit ettik. Daha sonra atama sisteminde
özürlü çocuğu olan subay ve astsubayların, bu çocuklarının eğitimini ve tedavisini yapabilecekleri, bu konuda imkanları olan yerlere atanacak şekilde değiştirdik. Bu tabi garnizon hizmet süresinden muafiyeti
içeriyordu. Bununla paralel olarak Ankara Üniversitesinden 30 eğitim personeli aldık ve GATA’da Özürlü çocuklar için bir eğitim merkezi açtık. Oraya aileler çocuklarını götürüyorlar, çocuklarının nasıl eğitim gördüğünü canlı olarak izleyebiliyorlardı.
* Az önce Kara Harp Okulu mezunu subaylarımızın diğer üniversitelerde okuyabilmesi ve yüksek lisans yapabilmesi için yolun açılmasını sağladığımı
söylemiştim. Bu konu benim çok önem verdiğim hususlardan biri oldu. Genelkurmay Başkanı olunca bu
konudaki durumu incelediğim zaman şunu
gördüm. Deniz Kuvvetleri bünyesindeki
subaylarımızdan yüksek lisans yapmış, PG
eğitimi almış çok personel vardı. Kara Kuvvetleri ve Hava Kuvvetlerinde ise yok denecek kadar azdı. Ben
bunun önün açılmasını
sağladım ve teşvik etmek için yüksek lisans
yapanlara bir yıl kıdem verilmesi esasının getirilmesini sağladım. Bunun bir parçası da Komutanlık ve
Karargah Subaylığı eğitimidir. Bununla da kurmay
subay olmayan yerlerde akademi eğitimi almış, yetişmiş personel görevlendirme imkanı olacaktı. Burada yine teşvik için bir yıl kıdem verilmesi esası getirildi.
* Yaptığım önemli işlerden biri de TSK Sağlık Komutanlığının kurulması oldu. O zaman Türkiye genelinde toplam 38 Asker Hastanesi vardı. Bunlardan
bir kısmı Hava Kuvvetlerine, bir kısmı Deniz Kuvvetlerine büyük kısmı da Kara Kuvvetlerine aitti. Bu
hastaneler birbirini desteklemiyordu. Örneğin birbirine yakın iki asker hastanesi var diyelim, biri Deniz Kuvvetlerine diğeri kara Kuvvetlerine ait. Aynı
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branştan birinde iki doktor, diğerinde tek doktor var.
O bir doktor herhangi bir sebeple görevde olmadığında, diğer hastanedeki iki doktordan biri ile diğer hastane takviye edilemiyordu. Teçhizat içinde aynı şey
geçerliydi. Biz bu olumsuzluğu ortadan kaldırmak
için TSK Sağlık Komutanlığı'nı kurduk ve hastanelerin tamamını o karargaha bağladık. Buna ek olarak ilaç alımının tek elden yapılması kuralını getirdik. Çünkü her hastane ilacı kendisi alıyor, birinin 3
liraya aldığını diğer bir hastane 5 liraya almış olabiliyordu. İlaçları tek elden ve toplu olarak alımını
gerçekleştirdik. Hem ucuza mal ettik ve dolayısıyla
önemli tasarruflar gerçekleştirdik. Bunların yanında
hastanelerden bulunan her türlü teçhizat, yedek parça
ve ilaç gibi tüm malzemeleri bilgisayar ortamına kayıt ettik. Böylece mevcut olan bir malzemenin yeniden alınmasının önüne geçtik.
* Savunma sanayi alanında da yaptığımız önemli
işler oldu. Bunlardan birisi M60 tanklarının modernizasyonudur. Bu tanklar ABD'den alınmış tanklar idi.
Elimizde toplam 900 adet vardı. Hareket ederken atış
yapamıyordu. Atış yapmak için mutlaka bir mevziye
girmesi, dokuz saniye kadar hazırlık yapması gerekiyordu. Oysa taarruz akıcı bir harekât. Bunların yerine yeni tanklar almayı düşündük. Fakat bir tankın fiyatı 19 milyon dolardı. Yaklaşık 55 milyar dolar gibi
bir maliyet çıktı karşımıza. O yüzden M60 tanklarının modernizasyonu için İsraillilerle anlaşma yaptık
ve Kayseri’deki fabrikada bu projeyi gerçekleştirdik.
Modernizasyon ile bu tanklara; hareket halinde ateş
edebilme yeteneği kazandırıldı, namlu 120 mm olacak şekilde değiştirildi, stabilizasyon yeteneği artırıldı ve tankın zırhının dış kısmına plakalar yerleştirilmek suretiyle tam olmasa da kompozit zırh özelliği
kazandırıldı.
* Savunma sanayi ile ilgili bir başkan konu Fırtına
toplarıdır. Bunların üretimi için gerekli proje başlatılmıştı. Bunlar Arifiye’deki fabrika da yapılıyordu. Fakat planlama çekili top şeklindeydi. Buna müdahale
ettim ve projeyi kundağı motorlu olacak şekilde değiştirilmesini sağladım. Şimdi bu topların oldukça etkin olarak kullanıldığını duyuyorum.
Ö.U.: Bu arada Arifiye’de fabrikanın özelleştirilmesi bir hayli gündem oldu.
Ne dersiniz?
Em.Org. H.KIVRIKOĞLU: Olacak iş değil.
* Yaşlılarımız için huzurevi yapılması benim önem
verdiğim işlerden biri idi. Bizde özellikle oğlu ve kızı
olanların huzurevine gitmesi ayıp karşılanıyordu.

Halbuki içinde sağlık hizmetlerini barındıran yaşlı
bakım merkezleri kurulması önemli bir ihtiyaçtı. Bu
amaçla İstanbul Çamlıca’daki hastaneyi Özel Yaşlı
Bakım Merkezine dönüştürdük ve yatak kapasitesini de 115’den 215’e çıkardık.
* Yapımına daha önce başlanmış olan Ankara’daki
TSK Rehabilitasyon Merkezi açılışını yaptık. Ankara Gazeteciler Cemiyeti, TRT ve Milliyet Gazetesi
tarafından, ülke savunmasında ve terörle mücadele
sırasında yaralanan, uzuv kaybına uğrayan askerlerimizin tedavilerinin yapılacağı bir hastane kurmak
amacıyla “Mehmetçik ile el ele” adlı bir kampanya başlatılmış, bu kampanya ile toplanan paranın bir
vakıf eliyle kullanılmasına karar verilmiş ve “TSK
ELELE” vakfı kurulmuştu. Bu vakıf ile TSK Rehabilitasyon Merkezinin yapımı gerçekleştirildi. Kampanya ile toplanan paranın artan kısmı GATA’daki
Sağlık Vakfı'na aktarıldı. Bu vakıf eliyle de bu gün
Ankara’da var olan 400 yataklı huzurevinin yapımı
gerçekleştirildi.
Ö.U: Efendim sizin Genelkurmay Başkanlığınız sırasında kamuoyuna yansıyan bazı hususları konuşalım. Bunlardan biri sizin “28 Şubat Bin Yıl Sürecek”
dediğiniz iddiası.
Em. Org. Hüseyin KIVRIKOĞLU: Evet bunun
aslı şöyle. Gazeteciler, Başbakan Bülent Ecevit’e “28
Şubat Bitti mi?” diye sorarlar. Başbakan da “28 Şubat Defteri kapandı” şeklinde bir cevap verir. Bundan bir kaç gün sonra Milli Güvenlik Kurulu toplantısı vardı. Toplantıda söz aldığım zaman Başbakan’ın
bu sözünden ötürü şunları söyledim: “28 Şubat kararları Silahlı Kuvvetlerin değil, Milli Güvenlik Kurulunun kararlarıdır. Kararlar Anayasamızın 3’üncü maddesine ifadesini bulan değerleri aşındırmaya çalışan
irticai faaliyetlere karşı alınmıştır. Bunlara karşı Türkiye Cumhuriyeti'ni korumak için alınması gereken
tedbirleri kapsar. Başka bir izahı yoktur. Amacı, irticai faaliyetleri yok etmek veya asgariye indirmektir.
Dolayısıyla irticai faaliyetler olduğu sürece 28 Şubat
devam edecektir. İrtica bin yıl sürerse 28 Şubat da
bin yıl sürecektir.” Tabi gazeteciler bunu “28 Şubat
bin yıl sürecek” diye, sözlerin önünü arkasını keserek
verdiler. Bu sözlerden dolayı beni 28 Şubat davasına
dahil etmeye çalıştılar. Sözlerin tamamını göz önüne
alınca vazgeçtiler. Dava görülürken de telekonferans
yoluyla bilgime baş vuruldu. O sırada bana “28 Şubat bir darbe midir?” diye sordular. Cevabımda “28
Şubat”ın kesinlikle bir darbe olarak nitelendirilemeyeceğini belirttim.
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9

												
SÖYLEŞİ
İçimizden Biri...
Ö.U.: Bir de ABD Savunma Bakanı Yardımcısını
odanızdan kovduğunuz olay var. Nasıl oldu?
Em.Org. Hüseyin KIVRIKOĞLU: Kovma
diye bir şey yok tabi. Olay şöyle oldu: O sıralarda ABD’nin Irak’a müdahale edeceği konuşuluyordu. ABD Savunma Bakanı Yardımcısı Paul Wolfowitz, temaslarda bulunmak üzere gelmişti. Benimle
de görüşmek istediği söyleniyordu. Ben aslında görüşmek istemiyordum. Bir taraftan asker siyasete karıştı deniyor, diğer taraftan sürekli bizi işin içine sokmaya çalışıyorlar. Neyse, Başbakan’ın isteği üzerine
görüşmeye karar verildi. Wolfowitz geldi. ABD’nin
Irak’a müdahale edeceğini ve bizim olaya müdahil
olmamamızı istiyordu. Ben de “eğer ABD Irak’a girerse, biz de Kandil’e gireriz” dedim. Ben böyle deyince biraz sinirlendi ve “ben ABD Savunma Bakanı
Yardımcısıyım, benimle böyle konuşamazsınız” dedi.
O’na karşılık “ben de Türk Ordusu'nun başıyım” dedim. Ve görüşme bitti. Wolfowitz odayı terk etti.
ABD Irak hükümetini devirmek istiyordu. Çünkü o sırada Çin, petrol ihtiyacının büyük bir kısmının Irak’tan sağlıyordu. Çin ekonomisi ABD ekonomisini tehdit etmeye başlamıştı. Bu harekat zamanlama olarak biraz da bu konuyla alakalıydı bence.
ABD’nin oradaki ikinci önemli hedefi de Kürt devleti kurmaktı. ABD’nin bu bölgede bir Kürt devleti
kurma arzusu Sevr Antlaşmasında var olan bir plandır. Irak’a müdahaleden sonra ilan edilen “36. Parelel” de tamamen bu konuyla alakalıdır. Şimdi aynı
şeyler Suriye’de olmaktadır.
Ö.U.: 2002’de sizin görev süreniz sona ererken
Başbakan Bülent ECEVİT’in sizin görev sürenizin
bir yıl uzatılmasını teklif ettiği ile ilgili haberler çıktı. Bu konuyu anlatabilir misiniz?
Em. Org. Hüseyin KIVRIKOĞLU: 15 Temmuz
2002 günü, beni aradılar
ve Sayın Başbakan’ın görüşmek istediğini söylediler. Saat 18.00 gibi Başbakanlık Konutu’na gittim.
Sayın Başbakan beni kapıda karşıladı. Biraz merhabalaşma konuşmaları
ve çay içtikten sonra Başbakan konuşmaya başla-
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dı. Ülkemizin çevresindeki sorunlarından söz ederek
Kıbrıs konusu falan... benim görev süremin bir yıl
uzatılmasını önerdi. Ben teşekkür edip şunları söyledim: “Ben bunu kabul etmem. Bunu asker kamuoyu hoş karşılamaz. Çünkü ben yasada belirtilen 67
yaş sınırını da 4 yıllık görev süresini de dolduruyorum. Hem görev süremin uzaması için kanun çıkması gerekir. Hükümetinizin Meclis’teki sandalye sayısını göz önüne alırsak bu zor görünüyor. Genelkurmay Başkanlığı gibi üst düzey bir makama ait bir
konunun, milletvekillerinin, siyasilerin elinde pingpong topu ile oynar gibi tartışılmasına müsaade edemem” dedim. Başbakan ısrar edince konuyu uzatmamak için Perşembe günü Sayın Cumhurbaşkanı ile
haftalık görüşmelerimiz olacağını belirtip, ‘Konuyu
orada da birlikte konuşalım’ dedim. Perşembe günü
Sayın Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’e çıktım.
Usul olarak benden sonra Başbakanın haftalık görüşmesi vardı. Kendisine, birazdan Sayın Başbakan’ın
geleceğini, benim görev süremin uzatılmasını önereceğini, benim buna karşı olduğumu belirterek
Başbakan’a söylediklerimi tekrar ettim. Sonra sayın
Başbakan geldi. Teklifi yineledi. Ben de düşüncelerimi tekrarladım. Cumhurbaşkanı da bu kararın teamüllere ve yasaya aykırı olacağını, ancak yasa değişikliği yapılırsa olabileceğini söyledi. İşte böyle, dolayısıyla Başbakan Ecevit’in teklifi hayata geçmedi.
Ö.U.: 2002’de emekli oldunuz. Bildiğim kadarıyla
buraya geldiniz.
Em.Org. Hüseyin KIVRIKOĞLU: Emekli olduktan sonra şimdi oturduğum eve yerleştik.
Fotoğraf emekli olup buraya geldiğimiz gün, bahçede otururken çekilmişti.
2002 yılı ağustos ayı.
Eşimi 2015 yılında kaybettim. O zamandan bu yana da
ben buradayım.
İki oğlum olmuştu. Bir oğlumu Sarıkamış’ta iken kaybettik.
Şimdi oğlum, gelinim ve iki

												
SÖYLEŞİ

İçimizden Biri...
torunum var. Burada İstanbul’da yaşıyorlar. Büyük
torunum da evlendi. Küçük torunum yurt dışında eğitimine devam ediyor.

bir toplanıyoruz. Gelişmeleri değerlendirdikten sonra sonuçları kağıda döküyoruz. Daha önceleri Hükümete mektup şeklinde gönderiyorduk. Ancak dikkate alınmadığını, çöpe atıldığını öğrendik. Şimdi göndermiyoruz.
Ö.U.: Komutanım başka neler söylersiniz? Mesela memleketiniz Bozüyük ile irtibatınız devam ediyor
mu?

Ö.U.: Burada nasıl vakit geçiriyorsunuz?
Em. Org. Hüseyin KIVRIKOĞLU: Her sabah
kalktığımda yatağımı kendim yapıyorum. Askeri lisede öğrendiğimiz gibi. Saat 08:00’de kahvaltımı yaparım. 08.30 civarında gazeteler gelir, onları okurum. Saat 09:30’a doğru Özgür (Emir Astsb.) gelir, o
gün neler yapacağımızı konuşuruz. Saat 11.00’e doğru da kafeteryaya gelir, arkadaşlarla sohbet ederiz.
Her hafta Salı günü saat 11:00’de burada yine devre
arkadaşlarımla buluşur sohbet ederiz.
Bizim bir de Encümen-i Danış Grubu var. On beş
günde bir de onlarla bir araya geliyoruz.
Ö.U.: Encümen-i Danış nedir? Ergenekon davası
ile de ilişkilendirilmeye çalışılmıştı sanırım.
Em.Org.Hüseyin KIVRIKOĞLU: Encümen-i
Danış devlette üst düzey görev yapmış generaller,
eski milletvekili, bakan, profesör, vali, emniyet müdürü gibi kişilerin bir araya geldiği ve ülkemizde
meydana gelen gelişmelerin değerlendirildiği bir
platform. Genellikle on beş günde bir, bazen ayda

Em. Org. Hüseyin KIVRIKOĞLU: Bozüyük ile
irtibatım hiç kopmadı. Elimden geldiğince de yardımcı olmaya gayret ediyorum. Benim küçüklüğümün geçtiği mahallede bir dere vardı. Bu derede, yoğun yağışlı havalarda sürekli taşkın olur ve etrafa zarar verirdi. Derenin ıslahı için yapılan projeye destek sağladım.
Belediye, derenin kenarındaki caddeye benim ismimi verdi.
* 2015 ve 2017 yılları arasında Bozüyük Şehir Müzesi yapıldı. Müzenin arşivinin oluşturulmasına yardım
ettim elimden geldiğince.
Görevlerim
sırasında
bana verilen madalyalardan
ikisini de bu müzeye bağışladım. Bunların yanında;
Bozüyük’te bulunan Kurtuluş Savaşı anıtlarının restore edilmesine de katkı sağladım.
Ö.U.: Sayın komutanım; beni kırmayıp zaman ayırdınız. Çok samimi bilgiler verdiniz. Bundan dolayı
sizlere şükranlarımı sunuyorum.

*******

SON SÖZ:
Hüseyin Kıvrıkoğlu; Bilecik’in Bozüyük ilçesinde çiftçilik yaparak geçinen bir ailenin çocuğu. Başarılı bir
okul hayatı, planlı, planladığını uygulamada titiz ve hep ileriye bakma alışkanlığı olan biri. Bu özellikleri ile
ve Atatürk’ün mirası devlet sistemi içerisinde Türk ordusunun en tepe noktasına yükselmiş ve çok sevdiği milletine hizmet etme imkanı bulmuş. Gelecek için hayal kurmak, hayali gerçekleştirmek için çalışmak ve çalışmanın sonucunu almak. Buna Hüseyin KIVRIKOĞLU güzel bir örnek.
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TESUD GENEL MERKEZ ETKİNLİKLERİ
TESUD'u Ziyaretler

16 Nisan 2019
E. Org. Hurşit TOLON

18 Nisan 2019

12

TESUD Basın Yayın
Başkanlığı

18 Nisan 2019
TEMAD Genel Başkanı
Hamza DÜRGEN ve Yönetim Kurulu Üyeleri

24 Nisan 2019

TESUD Üyeleri;
E. Tuğg. Orhan BALLI, E.Alb. Coşkun TUNA,
E. Alb. Hakkı KUŞ

Mehmetçik Vakfı Genel Müdürü
E. Tümg. Yaşar BAL

25 Nisan 2019

25 Nisan 2019

TESUD Yıldız Şube Yönetim Kurulu Üyeleri

TESUD Çayyolu Şube Yönetim Kurulu
Üyeleri
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25 Nisan 2019

Seksenbirliler Yardımlaşma ve Dayanışma
Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri

14 Mayıs 2019
Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı
E. Alb. Şükrü TANDOĞAN ve
Yönetim Kurulu Üyeleri

“Sözde Ermeni Soykırımı” Basın Bildirisi ve İmza Kampanyası

Talat Paşa Komitesi Başkanı E. Tümg. Ali ERDİNÇ koordinatörlüğünde, birçok sivil toplum kuruluşu ve basının katılımı
ile “Sözde Ermeni Soykırımı” konusunda, özellikle son zamanlarda Fransa ve İtalya’da meydana gelen gelişmeler karşısında, Türk kamuoyunun konuya ilişkin duyarlılığının artırılması maksadıyla hazırlanan basın bildirisi ve imza kampanyasının başlangıcı TESUD’un ev sahipliğinde 17 Nisan 2019 günü TESUD Genel Merkezinde yapılmıştır.
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Devre Dernek Temsilcileri Toplantısı Yapılmıştır.

Devre Temsilcileri ve Devre Dernek yetkililerinin TESUD Yönetiminden istek, görüş ve önerilerinin alınması maksatlı toplantı, 26 Nisan 2019 Cuma günü TESUD Genel Merkezinde yapılmıştır. Karşılıklı fikir alışverişinde bulunulmuştur.
Alınan istek, görüş ve öneriler kısa, orta ve uzun vadeli planlara dahil edilecektir.

TESUD Genel Başkanı E. Tuğgeneral Namık Kemal
ÇALIŞKAN ve Yönetim Kurulu Üyeleri; saldırıya uğrayan gazeteci Yavuz Selim Demirağ'ı 12 Mayıs 2019 Pazar
günü tedavi gördüğü hastanede ziyaret etmiştir.
Yavuz Selim DEMİRAĞ ziyaret edilmiştir.

TESUD Genel Bşkanı E. Tuğgeneral Namık Kemal ÇALIŞKAN ve Yönetim Kurulu Üyeleri
14 Mayıs 2019 günü Etimesgut Belediye Başkanı Enver DEMİREL'i ziyaret etmişlerdir.

14

Birlik, Sayı : 224 • Nisan-Mayıs-Haziran 2019

												
TESUD'dan Haberler

Sakarya/Karatepe 57'nci Tümen Şehitlerine
Saygı Yürüyüşü

28 Nisan 2019 Pazar günü; 98 yıl önce bu vatanı bize bırakabilmek için 1200 mevcutlu 57'nci Tümenden 700, diğer
birliklerle en az 1000 şehidimizin kanları ile sulanmış KARATEPE/ POLATLI'ya, şehitlerimize saygı yürüyüşü gerçekleştirdik.
Sakarya Meydan Muharebesi hakkında farkındalık yaratarak etkinliğe TESUD Doğa Sporları Topluluğu (TESUDDOST)
ile bir çok emekli subay ve sivil dostlarımız katılmıştır.
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25 Haziran 2019 günü Kore Savaşı'nın 69'uncu yıldönümü nedeniyle; Kore Anıtı'nda Kore Büyükelçiliği ve Muharip Gaziler Derneği'nin birlikte düzenlediği anma törenine TESUD olarak katılım sağlanmış ve Kore Anıtı'na çelenk konulmuştur.
Etkinliğin devamında Gazi Orduevi'nde Kore Gazileri ve misafirleri ile yemekte buluşulmuştur.
Mustafa Kemal ATATÜRK'ün de emeklilik tarihi olarak
kabul edilen 30 Haziran 1927 tarihinin yıldönümü münasebetiyle, TESUD'un da üyesi olduğu, Türkiye Emekliler
Platformu'na üye dernekler; (Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD), Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD), Türkiye Emekliler Derneği, Tüm İşçi Emeklileri Derneği, Tüm Sivil Emekliler Derneği ve Tüm Bağ-Kur Emeklileri Derneği) tarafından Anıtkabir'de Atamızın mozalesine çelenk sunulmuştur.

16
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TESUD Çankaya Şube

TESUD ŞUBE ETKİNLİKLERİ

TESUD Basın Yayın
Başkanlığı

TESUD Çankaya Şubesinin 2018-2019 eğitim yılında
düzenlediği Bilgisayar Kursunun sertifika töreni 10 Nisan
2019 günü, TESUD Çankaya Şubesi Sekreteri E.Tnk.Kur.
Alb. Sadık YILDIZ ’ın takdimiyle yapılmıştır.

TESUD Çankaya Şubesi üyeliğinde 35'inci yılını tamamlayan E. Yzb. Faruk BAHÇEÇİ ve E. Alb. Ertuğrul Cevat
ÖZTÜRKLEVENT’e 35'inci Yıl Onur üyelik beratı ve şilti Çankaya Şubesinde, en yaşlı üye (1917 doğumlu 102 yaşında)
E. Kur. Alb.Memduh Tarık DEMİROĞLU’nun üyelik şilti ve beratı ise evinde ziyaret edilerek takdim edilmiştir.

TESUD Konak Şube

TESUD Konak Şube Üyeleri, 21-28 Nisan 2019 tarihleri arasında 3 grup olarak planlanan GAP Turuna iştirak etmişlerdir.

13 Haziran 2019 tarihinde TESUD Konak Şubesinde,
araştırmacı yazar E. Alb. Mehmet Kenan YELKEN tarafından, "Her Yönüyle Göbeklitepe" konulu sunum yapılmıştır.

TESUD Bornova Şube

TESUD Bornova Şubesi Yönetim Kurulu Üyeleri

TESUD Bornova Şb.üyeleri; E. Tnk Bnb İbrahim ÇAYA
ve eşi Nadire ÇAYA 4 Haziran 2019 Ramazan Bayramı
1'inci Günü Şube Başkanı Ahmet İLKUTLU ve eşi tarafından ziyaret edilmiştir.
Birlik, Sayı : 224 • Nisan-Mayıs-Haziran 2019
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100 Yıl Sonra Yeniden
BANDIRMA VAPURU

Mayıs 1919. 1'inci Dünya Savaşı'ndan 30 Ekim
1918 tarihinde imzaladığı Mondros Mütarekesi ile
çıkan Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti beş aydır
işgal altında. Devletin yönetimi kendi öz iradesinden
yoksun, istediğini söyleyemez ve söylediğini de yapamaz durumda.
13 Kasım 1918 günü Yıldırım Ordular Grup K.lığı
görevinden dönüşte, Haydarpaşa İskelesi'nden
Galata'ya doğru giderken söylediği "Geldikleri gibi
Giderler" sözünü gerçekleştirmek için pek çok farklı arayışlar içerisinde olan Mustafa Kemal Paşa, tüm
çareleri tüketince Anadolu’ya geçmeye karar vermişti. Ve 19 Mayıs'ta Samsun'a bir umut olarak çıkacak
olan Mustafa Kemal Paşa 16 Mayıs 1919 günü Bandırma Vapuru ile hareket etmişti.
İşte 16 Mayıs 2019 günü, bu tarihi günün 100'üncü
yılını yaşadık. TESUD olarak o günü tekrar yaşamak, tarihimize sahip çıkmak ve hafızalarımızı tazelemek için boğazda bir araya gelmeye karar verdik.

18
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Ebedi
Başkomutanımız
Mustafa
Kemal
ATATÜRK’ün 100 yıl önce, işgal altındaki
İstanbul’dan çıkıp Samsun’a giderken izlediği rotada, TESUD İSTANBUL olarak düzenlediğimiz, 100
YIL SONRA YENİDEN BANDIRMA VAPURUNDAYIZ etkinliği için 16 Mayıs 2019 günü 3 adet
gemi ve 1600 Atatürk sevdalısının katılımı ile tarihi
bir etkinlik gerçekleştirdik.
Bu etkinlikte öncülüğü TESUD adına bu etkinliği
düzenleyen bizlerle birlikte, kamu yararına dernekler olan; Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD), Türkiye Muharip Gaziler Derneği (TÜMGAZİDER) ve Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul
ve Yetimleri Dernekleri yaptılar. 100’üncü yılın en
görkemli şekilde kutlanması için İstanbul’daki diğer
Sivil Toplum Kuruluşları (STK) da hiçbir katılım bedeli alınmaksızın etkinliğimize katılmaya davet edildiler.
TESUD Gn. Bşk. E. Kr. Plt.Tuğg. Namık Kemal
ÇALIŞKAN’ın Samsun’daki 100’üncü yıl etkinliklerine katılması dolayısı ile katılamadığı programa,
Tesud Ynt.Krl. üyeleri E. J.Tuğg. Ümit YILMAZ ve
E. Alb. Ömer UÇAR ile TESUD İstanbul Şb.Bşk.
ları, Yaşam Boyu Onursal Şube Başkanları E.Tümg.
Cumhur EVCİL ve E.İs.Yb. Erol HATUNOĞLU ve
çok sayıda üyenin katılımı ile TESUD çelenginin
Kadıköy İskele Meydanındaki Atatürk Anıtına, sunulmasıyla programımıza başladık. Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara ODABAŞI ve beraberindeki
bir heyet bizleri marşlar eşliğinde uğurladılar.

												
TESUD'dan Haberler

Kadıköy, Beşiktaş ve Üsküdar iskelelerinden kalkan üç adet temsili Bandırma Vapurundaki yaklaşık 1600 Atatürk sevdalısı ile önce Kuleli Askeri Lisesinin önünde bir araya gelerek, Deniz Kuvvetleri
"ATATÜRK Rallisi"ne katılan 30 kadar yelkenli ile
buluştuk ve onların Samsun’a yelken açmalarına şahitlik ettik.
Daha sonra onları takiben Poyrazköy’e kadar Atamızın rotasında seyir gerçekleştirdik ve bu esnada
her üç Bandırma Vapurunda da Mustafa Kemal’in
bu yolculuk öncesi yaşadıkları, memleketimizi işgalden kurtarabilmek için
giriştiği çözüm arayışları ve hangi şartlarda bu
yolculuğu gerçekleştirdiği ile ilgili tarihi bilgileri E.Öğ.Alb. Belma SARAÇ, E.Tümg. Dr. Tarık
ÖZKUT ve E. J.Alb. Cemal TEMİZÖZ’den dinleyerek Atatürk’ün manevi
huzurunda coşkulu ve unutulmaz yolculuğun tadını
çıkarttık.
Poyrazköy hizasına varıldığında temsili Bandırma
Vapuru’nun arkasından hep beraber el salladık, Saygı Duruşu’nda bulunduk, İstiklal Marşı’mızı okuduk
ve dualar ettik. Sonrasında, etkinliğe katılan STK’lar
olarak Karadeniz’in sularına çelenk ve çiçeklerimizi sunduk.
Yol boyunca Tiyatro sanatçısı Altan AKIŞIK ve
E.İs.Kur.Alb. İkrami ÖZTURAN’dan
şiirler ve anekdotlar dinledik. Ayrıca
tüm bunlara ek olarak E.Hv.Plt.Kur.Alb. Aydın ALAĞAŞ yönetiminde-

ki TESUD Korosu ve FA-Mİ koristlerinin şarkılarıyla hem hüzünlendik hem de coştuk.
Harbiye Marşı, Kuleli Marşı, Karadeniz Marşı, İzmir Marşı ve 10’uncu Yıl Marşlarının defalarca söylendiği etkinliğin dönüş rotasında Dolmabahçe Sarayı önüne gelindiğinde hep birlikte ATATÜRK’ÜN
GENÇLİĞE HİTABESİ’ni coşku ile okuduk.
Hava durumunun da olumlu katkısıyla harika geçen bu müstesna günün ardından TESUD İstanbul İl
Koordinatörü E.J.Tuğg. Ümit YILMAZ tarafından
aşağıdaki mesaj yayınlandı. “TESUD İSTANBUL
Şubeleri adına; en baştan beri bizimle işbirliği yapan Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD),
Türkiye Muharip Gaziler Derneği (TÜMGAZİDER)
ve Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneklerinin bütün üyelerine ve bu tarihi etkinlikte bizimle aynı rotada yer alan; Kuleliler Derneği, Subay Eşleri Yardımlaşma Derneği (SEYDER),
Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), Cumhuriyet Kadınları Derneği (CKD), Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği, FA-Mİ Musıki ve Sanat Derneği, BJK Kabataş Derneği, Azerbaycan ve Kıbrıs Türk Kültür Dernekleri, Piri Reis, Bahçeşehir ve Üsküdar Üniversitelerine katılım ve desteklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Etkinliğimize her türlü desteklerini veren Kadıköy ve Sarıyer Belediye Başkanlıklarına, Emekli Kaptanımız Kandıralı Çetin AKARSU’ya,
İşadamı Özgür GÜRBÜZ’e, TURYOL A.Ş.’den Kazım AYNACI’ya ve 1957’liler Devre Derneğine de en
içten şükranlarımızı sunuyoruz.”
İlk kez gerçekleştirilen ve coşku ile tamamlanan
100 YIL SONRA YENİDEN BANDIRMA VAPURUNDAYIZ etkinliğinin sonunda, aynı etkinliğin
daha da artan katılımlarla her yıl sonsuza kadar tekrarlanması kararı alındı.
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"ATATÜRK VE BAĞIMSIZLIK YILI"
PANELİ

ATATÜRK'ün Samsun'a çıkışının 100'üncü yılı
İzmir'de bir dizi etkinlikle anıldı. Bu maksatla İzmir
Şubelerimizce 22 Mayıs günü "Atatürk ve Bağımsızlık Paneli", "Hanri BENAZUS'un ATATÜRK fotografları koleksiyonu sergisi" ve Karşıyaka Şube üyelerimizin de içinde bulunduğu Karşıyaka SESGEM
Korosu'nun "Kuva-i Milliye Destanı" temalı TSM/
THM dinletisi etkinlikleri düzenlendi.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tunç
SOYER'in iftar yemeği ile desteklediği etkinliklere TESUD Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi E.
Alb. Cantürk AYPAR ve Denetleme Kurulu Başkanı
E. Alb. Adnan DEMİR de katıldılar.
Etkinliklerin en önemli bölümü olan; İşgalden Kurtuluşa "ATATÜRK VE BAĞIMSIZLIK YILI" paneli TESUD İzmir İl Koordinatörü Dr. E. Hv. Kur. Alb
Cengiz TATAR'ın moderatörlüğünde 22 Mayıs 2019
tarihinde İzmir İnönü Kültür Merkezi'nde icra edildi. Panele Araştırmacı Yazar Metin AYDOĞAN, E.
Tuğa. Türker ERTÜRK ve Doç. Dr. Orhan ÇEKİÇ
konuşmacı olarak katıldılar.
Araştırmacı/Yazar Sayın Metin AYDOĞAN;
Mustafa Kemal ATATÜRK'ün Samsun'a çıkmadan önce, 13 Kasım 1918’den 16 Mayıs 1919’a kadar 6 ay 3 gün İstanbul’da kaldığını, bu süreçte
Anadolu’daki milli direnişin ön hazırlığını yaptığını
belirtti. İstanbul'a geldiği 13 Kasım'da işgal kuvvetlerin gemilerini gördüğünde “Geldikleri Gibi Gider-
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ler” sözünü gerçekleştirmek, bir gün bütün gemileri geldikleri gibi göndermek ve Milli Mücadele için
Türk halkı ile bütünleşmek amacıyla Samsun'a çıkma kararı verdiği süreçteki Padişah Vahdettin ve Bakanlıklar ile görüşmeler yaparak Samsun ve yöresinde 9'uncu Ordu Müfettişi olarak görev ve yetkilerinin
oluşturma çalışmalarını anlattı.
Bu süreç, Mustafa Kemal ATATÜRK ’ün
Anadolu‘da yapacağı Milli Mücadele'nin biçimlendiği ve nitelik kazandığı, zorluklarla, tehlikelerle, acılarla, hüzünle ve hazırlıklarla geçen ve Milli
Mücadele‘nin alt yapısının planlandığı süreç olduğunu söyledi.
Bu dönemin, ATATÜRK’ün Osmanlı Devleti'nin
ve Türk vatanın geleceği için bir vatansever olarak
çareler aradığı, ulusal egemenliğe dayanan bağımsız yeni bir Türk devleti kurmanın gerekli olduğuna
inandığı dönem olduğunu belirtmiş ve yaptığı fikri
hazırlıklarını anlattı.
Sayın E.Tuğa. Türker ERTÜRK; Mustafa Kemal
ATATÜRK, Milli Mücadeleyi halk ile gerçekleştirmek için Millet Meclis'ini esas aldığını belirtmiştir.
Onun için “Milli Mücadele’yi yapan doğrudan
doğruya milletin kendisidir, evlatlarıdır. Millet analarıyla, babalarıyla, kardeşleriyle mücadeleyi kendisine ülkü edindi. Milli Mücadelede şahsi hırs değil,
milli ülkü, milli onur gerçek etken olmuştur” sözleri
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ile Büyük Millet Meclisi'nin etkisini anlattı.
Kuva-i Milliye hareketi hem işgalci emperyalizmin
ve işbirlikçilerinin, hem de milli egemenliği gasp etmek isteyenlerin korkulu rüyası olduğunu anlattı.
Büyük Millet Meclisi, düşmana karşı direnişi örgütlemeyi gerçekleştirerek Milli Mücadeleyi bir düzen içerisinde yürütmeyi hedeflediğini ve aynı zamanda da Cumhuriyet ilanı için gerekli kurumsal hazırlıkları yaptığını belirtti. ATATÜRK, "Milli mücadelenin milli bir hareket olduğunu bütün dünyaya
ilan ettiğini ve Halife-Sultan'ın yerine geçecek siyasal otoriteyi biçimlendirildiğini söylemiştir
23 Nisan 1920 tarihinde Ankara'da toplanan Büyük Millet Meclisi "Egemenlik kayıtsız şartsız Milletindir" kararı ile siyasi amaca ulaşıldığını, milletimizin özgürlük ve bağımsızlık aşkı, tüm zorlukları
aşacak bir zenginlik olduğunu belirtmiştir.
Ülkemizde yaşanan olumsuzluklardan kurtulmanın
yolu tarihten ders alarak ATATÜRK'ün İlke ve Devrimlerini rehber olarak kabul edip, aydınlık ve çağdaşlaşma yolundan ayrılmadan yürümenin gerektiğini bilincini gençlere vermemizin bir zorunluluk olduğunu söylemiştir.
Türk Milleti, Mustafa Kemal ATATÜRK’ün emanetine olan 19 Mayıslara sahip çıkacak ve Milli Mücadele ruhu ile kutlayacaktır. Yine, Türk milleti Cumhuriyet düşmanlarına karşı birlik ve beraberlik içerisinde omuz omuza mücadele edecektir.
Türk milleti; aklın ve bilimin yol göstericiliğinde
onun ilke ve devrimlerini yaşatacak, çağdaş uygarlık
düzeyinin üzerine çıkacaktır. Umudumuz hiç bitmeyecektir." sözleri ile konuşmasını bitirmiştir.

Sayın Doç.Dr. Orhan ÇEKİÇ; Mustafa Kemal
ATATÜRK'ün Samsun'a gönderme nedenlerini gerekçeleri ile ortaya koymuş ve 19 Mayıs 1919; atalarımızın uğrunda binlerce şehit vererek yurt yaptıkları toprakların yeniden kazanılmasının yolunu açan
Milli Mücadele'nin başlangıcı olduğunu söylemiştir.
ATATÜRK’ün ulusal egemenliğe dayanan, bağımsız yeni Türk Devleti’ni kurma ülküsünü yaşama geçirmek amacıyla Samsun’a çıkışı, şanlı tarihimizde
önemli bir dönüm noktası, aydınlığa uzanan süreçte atılmış çok yönlü ve kararlı bir adım olduğunu belirtmiştir.
Milli Mücadele; 1’inci Dünya Savaşı sonunda düşman işgaline karşı Atatürk’ün tam bağımsız devlet gerçekleştirmek maksadıyla Samsun’a çıkması ile başlatılan, "Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır" sözü ile Amasya
Genelgesi'nin Milli Mücadele ruhunu oluşturduğunu, "Milli sınırlar içinde bulunan vatan parçaları
bir bütündür ve birbirinden ayrılmaz olduğunun"
belirtildiği Erzurum ve "Kuva-i Milliye'yi amil ve
irade-i milliye'yi hakim kılmak esas" kabul edildiği
Sivas kongreleri ile Türk Milleti'nin emperyalist güçlere karşı bağımsızlık ve bütünlüğünü koruduğu Kurtuluş Savaşı'nı başlattığını söylemiştir.
23 Nisan 1920 tarihinde Ankara'da toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisi "Egemenlik kayıtsız şartsız
Milletindir" kararı ile siyasi amaca ulaşılmış, işgalcilerin ve iş birlikçilerinin yenilgisi sonrasında Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu ve Lozan Antlaşması
ile sonuçlanan süreç olduğunu belirtmiştir.
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Yunan İşgali’nin Yüzüncü Yılı
(1919-2019)
GİRİŞ:
1914-1918 yılları arasındaki Birinci Dünya Savaşı, emperyalizmin ilk küresel paylaşım savaşıdır.
“İtilaf” ve “İttifak” olarak, iki düşman blok oluşturan emperyalist devletlerin emelleri, aynı hedefe yönelikti: “Osmanlı İmparatorluğunu parçalamak ve Ortadoğu’daki petrol kaynaklarını ele geçirmek”… Bu nedenle, müttefikimiz Almanya İtilaf Devletlerini yenerek savaşı kazanmış olsaydı
bile, kaderimiz değişmeyecekti. Çünkü bu kez, Alman işgalinden kurtulmak için savaşacaktık. Sonuçta, İngiltere’nin liderliğindeki İtilaf Devletleri savaşı kazanınca; Osmanlı İmparatorluğu ile birlikte
Avusturya-Macaristan İmparatorluğu da parçalandı.
Almanya’da cumhuriyet ilan edildi. Ardından, Alman halkını İkinci Dünya Savaşı felaketine sürükleyecek olan, bir dizi bunalımlar yaşandı.
Yunanistan, İtilaf Devletleri'nin tüm baskı ve teşviklerine rağmen 1917 yılına kadar Birinci Dünya Savaşı'na katılmayarak, tarafsız kalmıştı. Çünkü, Kral Konstantin’in eşi (Kraliçe Sophie) Alman
İmparatoru 2’nci Wilhelm’in kız kardeşi idi. İngiltere ve Fransa, Çanakkale cephesine asker göndermesi için, Yunanistan’a İzmir’i vermeyi vaat ettikleri halde Kral tarafsızlık politikasını sürdürdü. Ancak, Başbakan Venizelos aynı görüşte değildi. İtilaf
Devletleri ile savaşa katılmayı “Megali İdea” emelleri için gerekli görüyordu. Bu ikilem devam ederken, Bulgaristan’ın İttifak Devletleri'nin savaşa katılması üzerine, İngiltere ve Fransa Haziran 1917’de
Selanik'e asker çıkardı. Başbakan işgale tepki göstermeyince, Kral onu görevden uzaklaştırdı. Venizelos Selanik'e kaçarak orada “uydu” bir hükümet kurdu. Sonra da, İngiliz ve Fransız askerlerini önüne katıp Atina’ya yürüyünce, Kral tahtını oğlu Aleksandr'a
bırakmak zorunda kaldı. Bu olaydan sonra Yunanistan, İtilaf Devletleri'ne katılarak, 26 Ekim 1917’de
savaşa girdi.
Almanya’nın liderliğindeki İttifak bloğunda, yenilgiyi ilk kabul eden devlet Bulgaristan oldu. Bulgarlar, 28 Eylül 1918 tarihinde “ateşkes” imzalaya-
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rak, Osmanlı Devleti'nin
müttefikleri Alman İmparatorluğu ve AvusturyaMacaristan İmparatorluğu ile bağlantısını kopardılar. Ardından 4 Ekim'de
Almanya ve 5 Ekim'de
Avusturya-Macaristan
Ş. Osman ARAS*
“ateşkes”
imzalayınca;
Osmanlı İmparatorluğu da 30 Ekim 1918 tarihinde
Mondros Mütarekesi'ni (Ateşkes) imzalayarak, yenilgiyi kabul etmek zorunda kaldı. İtilaf Devletleri ateşkes anlaşmasını “kayıtsız-koşulsuz bir teslim
antlaşması” gibi uygulamaya koyarak, “stratejik
önemde gördükleri” topraklarımızı işgale başladılar.
13 Kasım 1918 tarihinde Başkent İstanbul'dan başlayan işgaller, milletimizin yüreğinde derin yaralar
açıyordu. Fakat en acısı, güzel İzmir'imizin, 400 yıldan fazla Osmanlı yönetiminde kalan Yunanistan tarafından 15 Mayıs 1919’da işgal edilmesi oldu. Hazırlıklar 5 ay öncesinden başlatılmıştı. 24 Aralık
1918’de “Leon” adlı Yunan savaş gemisiyle İzmir'e
gelen Mavrudis, Yunan Konsolosluğuna yerleşerek, İzmir ve Ege Bölgesi'ndeki yerli Rumları gizlice örgütlemeye başladı. Bir yandan da “Megali
İdea” emellerine engel olarak gördükleri Vali Rahmi Bey’in azledilmesi için çalışıyordu. Rahmi Bey,
“İttihat ve Terakki Partisi” yandaşı olduğu gerekçesiyle, Sadrazam Damat Ferit Hükümeti tarafından
İstanbul'a çağırıldı. 30 Ocak 1919 günü, diğer İttihatçılar ile birlikte tutuklanarak Bekirağa Bölüğüne hapsedildi. Rahmi Bey'in görevden uzaklaştırdığı İzmir Metropoliti Hrisostomos (1867-1922) ise,
İzmir’e döndü ve Mavrudis’in ekibine katılarak, vatana ihanet etmeyi sürdürdü.
Rahmi Bey’in yerine İzmir Valiliği görevine “vekâleten” atanan 17’nci Kolordu Komutanı (Sakallı) Nurettin Paşa, Yunan ve yerli Rumların
gizli çalışmalarını izleterek, işgale karşı önlemler almaya çalışıyordu. Bu amaçla; İzmir, Manisa (Saruhanlı), Aydın ve Denizli sancaklarından seçilen tem-
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silcilerle, İzmir’de bir “Redd-i İlhak Kongresi” düzenledi.(Osmanlı Devleti'ndeki idari taksimata göre;
“Aydın Vilayeti” İzmir, Manisa, Aydın ve Denizli
Sancaklarından oluşuyor; İzmir’deki Vali tarafından
yönetiliyordu) İzmir Müftüsü Rahmetullah Efendi ile
Denizli Müftüsü Ahmet Hulusi Efendi de kongreye
katılan temsilciler arasında idiler.
Ne var ki, “İtilaf ve Hürriyet Partisi”ne dayalı, teslimiyetçi İstanbul Hükümeti bu durumdan hoşnut olmayarak, 22 Mart 1919 tarihinde Nurettin Paşa’yı
da görevden aldı. Valiliğe İzzet Bey, 17’nci Kolordu
Komutanlığına Ali Nadir Paşa getirildi. Böylece, işgale karşı direnen bütün engeller ortadan kaldırılmış
bulunuyordu.
YUNAN İŞGALİ
Yenilen İttifak bloğuna savaş ilan etmiş bulunan
toplam 32 Devletin temsilcileri, barış konferansı için
18 Ocak 1919 günü Paris'te toplandılar. Yunanistan
Başbakanı Elefterios Venizelos (1864-1936) ile küresel silah tüccarı, Muğla doğumlu vatan haini Basil Zahorof’un (1848-1936) yoğun “kulis” faaliyetleriyle; konferansa ev sahipliği yapan Fransa Başbakanı Clemenceau (Klemenso) “İzmir ve Civarının
Yunanistan’a verilmesi” için ikna edildi. Anadolu’da
yayılmacı emelleri olan İtalya'nın karşı çıkmasına
rağmen, Yunan işgaline izin verildi. Bunun üzerine;
iki piyade alayı, bir efzon alayı ve iki topçu taburundan oluşan, Albay Nikoloas Zafirios komutasındaki
1’nci Piyade Tümeni, 13 Mayıs 1919 günü Selanik/
Elefteron Limanında 18 adet nakliye gemisine bindirilerek Ege Denizi’ne açıldı… İlk durak, Midilli Adası idi.
Yunan konvoyunun güvenliği, Osmanlı Devleti ile
Mondros Mütarekesi'ni (ateşkes) imzalamış olan İngiliz Amirali Calthrope tarafından sağlanıyordu. İtilaf Donanması bu görev için İzmir’e gelmişti. İlaveten; Fransızlar Foça'ya, İtalyanlar Karaburun'a, İngilizler Kösten Adası’na (Uzunada) asker çıkardılar.
Sahil Evlerindeki Sancakkale (Yeni Kale) bir Yunan
müfrezesi tarafından işgal edilmişti. İşgalin siyasi koordinatörü olan Mavrudis, İzmir Metropoliti Hrisostomos ile birlikte, Rum toplumunun ileri gelenlerini
14 Mayıs günü öğleden sonra Aya Fotini Kilisesi'nde

toplayarak; Başbakan Venizelos'un mesajını okuyup
“müjdeyi” verdi. İşgalin açıklanması ile birlikte, Aydın vilayetindeki yerli Rumların trenlerle İzmir’e taşınarak, müslüman nüfusa baskın olması için hazırlanan plân yürürlüğe kondu.
Damat Ferit Hükümeti’nin görevlendirdiği Vali
ve Kolordu Komutanından umudu kesen İzmir’liler,
başının çaresine bakmaya çalışıyordu. Günümüzde Konak Kaymakamlığı binasının bulunduğu yerdeki “Sultani Mektebi” ile, halen Devlet Tiyatrosunun kullanımında olan “Türk Ocağı” binası vatanseverlerin karargâhı olmuştu. “Redd-i İlhak Heyet-i
Milliyesi” tarafından hazırlanan bir bildiri ile, Türk
halkı Maşatlık (Bahribaba)’da düzenlenecek mitinge çağrıldı. Bildiri, Anadolu Gazetesi’nin matbaasında çoğaltılarak, Sultani Mektebi (şimdiki ATATÜRK Lisesi)’nin öğrencileri tarafından dağıtıldı.
İzmir Müftüsü Rahmetullah Efendi de 14/15 Mayıs gecesi düzenlenen mitinge katılarak etkili bir konuşma yaptı. Aynı gece, “İzmir İhtiyat Zabitleri Teavün Cemiyeti”nin önderliğindeki vatanseverler, Polis Dairesinin deposuna hücum ederek oradaki silah
ve cephaneyi ele geçirdiler. Sonra da, Askeri Hapishaneyi basarak, tutuklu, Subayları “Milli Mücadele”
için, özgürlüğe kavuşturdular.
15 Mayıs 1919 sabahı gün ağarırken Rumlar ve Ermeniler, karşılama için Kordon'da tertiplenmiş bulunuyordu. Gece saat 02.00’de Midilli Adası’nın
Yera Limanı'ndan hareket eden Yunan konvoyu İzmir Körfezi'ne girerken, Averof Zırhlısı'ndan ve Limnos savaş gemisinden karaya çıkan Yunan müfrezeleri Kordon'daki Gümrük, Liman İdaresi, Telgraf Merkezi ve Polis Karakolu’nu işgal ederek, Osmanlı yönetiminden teslim aldılar. Avcılar Kulübü'ne yerleşen
Tümen Karargâhı'nın denetiminde, Saat: 07.00 sıralarında Punta (Alsancak) İskele'sine yanaşan gemilerden çıkan Yunan askerlerini karşılayan İzmir Metropoliti Hrisostomos, onları takdis ederek, insanlığın
tüylerini ürperten şu konuşmayı yaptı:
“Bugün ecdat topraklarını yeniden fethetmekle,
İsa’nın en büyük mucizesini göstermiş oluyorsunuz.
Bu uğurda ne kadar Türk kanı dökerseniz, o kadar
sevaba girmiş olacaksınız. Ben de bir bardak Türk
kanı içmekle, onlara karşı kin ve nefretimi teskin etmiş olacağım”
Birlik, Sayı : 224 • Nisan-Mayıs-Haziran 2019
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Takdis töreninin ardından, üç Yunan Alayı
(Mavrudis’in hazırladığı plâna göre) işgal edecekleri Türk mahallelerine doğru yürüyüşe geçti. Karantina Semtini işgal edecek olan 1/38’nci Efzon Alayı
da, Kordon’daki Rum ve Ermenilerin sevinç gösterileri arasında, Saat: 11.00 sıralarında Hükümet Konağına varmış bulunuyordu..
Bu sırada kalabalığın arasından sıyrılan ve asıl adı
Osman Nevres olan, Gazeteci Hasan Tahsin (18881919) tabancasını ateşleyerek, iki Efzon askerlerini devirdi. Bunu izleyen kargaşada, Yunan askerleri yaylım ateşi açarak, 48 saat içinde iki binden
fazla vatandaşımızı şehit ettiler. “Hukuk-u Beşer”
Gazetesi'nin sahibi ve başyazarı Hasan Tahsin’in mübarek cesedini yerlerde barbarca sürükleyerek, teşhir
ettiler.
Keza, 17’nci Kolordu’nun Asker Alma Heyeti Başkanı Kurmay Albay Süleyman Fethi Bey başta olmak
üzere, esir aldıkları askerlere en ağır hakaretleri yaparak bir çoğunu şehit etmişlerdir. Yunan siyasileri
ve komutanları, ABD Başkanı Wilson tarafından yayınlanan “self-determinasyon” prensibinden yararlanabilmek için, işgal ettikleri her yerde etnik temizliğe
girişmişler; masum halkımızı kırdırmışlardır. Bu konuda en kapsamlı araştırmaları yapmış bulunan Prof.
Dr. Mustafa TURAN, Yunan vahşetini sayılarla tespit ederek belgelendirmiş bulunmaktadır. (Bakınız:
“YUNAN MEZALİMİ” Atatürk Araştırma Merkezi
Yayını, Ankara-1999)
SONRASINDA NELER OLDU ?
Batı emperyalizminin ve özelliklede İngiltere’nin
maddi-manevi bütün desteğiyle “Megali İdea (Büyük
Ülkü)” emellerini gerçekleştirmek için Anadolu'ya
saldıran Yunan siyaseti, 13 Eylül 1921’de, Sakarya
mevzilerinde durduruldu. 26 Ağustos 1922 sabahı
Afyon/Kocatepe’den başlatılan genel karşı taarruzumuz, 30 Ağustos 1922 günü Dumlupınar'da kazandığımız "Büyük Zafer"’le sonuçlandı. İstiklâl Savaşımızın “stratejik hedefi” olan güzel İzmir’imiz 9 Eylül 1922’de Yunan işgalinden kurtarılarak, özgürlüğüne kavuştu. Yunan ordusunun artıkları ise 16 Eylül
1922'de Çeşme'den, 18 Eylül 1922’de de Gemlik'ten
gemilere doluşarak, defolup gittiler. Ancak, hüsran-
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la sonuçlanan “Küçük Asya Macerası”, Yunan halkına çok pahalıya mal oldu. Yunanistan, İkinci Dünya Savaşı’nın sonuna kadar, bir türlü siyasi istikrara kavuşamadı. 24 Temmuz 1923 tarihli Lozan Barış Antlaşması'na göre, Türkiye’ye “savaş tazminatı” ödediler. Bu felaketin baş aktörü Elefterios Venizelos ise, defalarca iktidara gelip-gittikten sonra, necip milletimizin dostluğuna dört elle sarıldı. 12 Ocak
1934 tarihinde Norveç’teki “Nobel Barış Ödülü Komitesine” bir mektup göndererek; Gazi M.Kemal
ATATÜRK’ün adaylığını önerdi.
11 Eylül 1933’de Dışişleri ve Ekonomi Bakanlarıyla Ankara’ya gelen Yunanistan Başbakanı Çaldaris; Türkiye Cumhuriyeti ile “Dostluk ve Ticaret”
Antlaşması imzaladı. Eğer, günümüze kadar bu antlaşmaya sadık kalsaydılar; Ege Denizi Türk ve Yunan Halkları için “barış ve dostluk denizi” olur, dünya barışına büyük katkılar sağlanırdı. Maalesef öyle
olmadı. Yunan siyasetçileri iç politikadaki başarısızlıklarını halklarımıza ödetmek için, her yolu denediler. Anadolu’muz, Sakarya’ya kadar yakılıp yıkıldığı halde 24 Eylül 1998’de Yunan Parlamentosunda kabul edilen bir kanunla, hiç utanmadan (14 Eylül 1922’yi) "Küçük Asya Elenleri’nin Türk Devleti tarafından soykırıma uğratılmasının Milli Anma
Günü" ilan ettiler. Yetmedi; 500 bin Rumun soykırıma uğratıldığı” iftirasını, ders kitaplarına koydular. Oysa, Osmanlı Devletinde 1914 yılı başında düzenlenen sayıma göre; 1.625 bin civarında Rum nüfusumuz vardı. Barış antlaşmasından 6 ay önce, 30
Ocak 1923 tarihinde Lozan’da kabul edilen “TürkYunan Mübadele Anlaşması”na göre (İstanbul’daki
Rumlar ve Batı Trakya’daki Türkler hariç tutularak)
1.200 bin civarında Ortodoks/Rum ile 500 bin civarında Müslüman/Türk karşılıklı olarak göç ettirilmiştir. “Mübadele” elbette ki, kolay olmamıştır. Ancak, bu önlem alınmamış olsaydı; işte o zaman, Ege
Denizi’nin her iki yakasında daha nice kıyım ve felaketler yaşanabilirdi.

* E. Kur. Alb.
TESUD Konak Şb. Üyesi

												
BAŞ YAZI
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Türk Milleti’nin Bağımsızlık Bildirgesi
“Amasya Genelgesi”nin Yüzüncü Yıldönümü

Milli Mücadele, Mustafa Kemal ATATÜRK’ün
önderliğinde 19 Mayıs 1919’da Samsun’a ayak basması ile başlamıştır. Emperyalist işgalci devletlerin
bu şanlı direnişi durdurmaları ise mümkün olmamıştır. Samsun’dan Amasya’ya geçişi süresindeki bir ay
içinde Türk Milleti için tarihe yön veren, yeni giriştiği eylemin amaç ve niteliğini ortaya koymuştur.
Bu süreçte, bütün ordu birlikleriyle ilişki ve bağlantı
sağlayan, halkı uyaran, örgütlenme düşüncesini yayan Mustafa Kemal Paşa, İstanbul’a çağrısına uymamakla, merkezi yönetime göre asi durumuna düşmüştür. Bu çalışma ile girişim ve yürütümlerini kişisel olmaktan çıkarıp, bütün milletin birlik ve dayanışmasını sağlayacak ve yansıtacak bir kurulun oluşmasını gerekli görmüştür. 12-26 Haziran 1919 tarihlerinde Amasya’da kaldığı 14 günde Türk devrimlerinin temelini atmıştır.
ATATÜRK, Harbiye Nazırı Şevket Turgut Paşa’nın
8 Haziran 1919’da geri dön çağrısını zaman kazanmak amacıyla, 11
Haziran’da “neden geri
çağrılıyorum” diyerek
reddetmiştir.
Havza'daki çalışmalarını tamamladıktan
sonra kendisine ve ülkenin düşman işgalinden kurtulacağına inanmış arkadaşları ile örgütleri
birleştirmek,
bunları bir merkezden
yönetmek ve genelge
ile halka duyurmak için 12 Haziran saat 17.00’de
Amasya’ya gelmiştir. Belediye balkonundan halka;
“Aziz Amasyalılar; daha ne bekliyorsunuz? Padişah
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ve Hükümet, İtilaf Devletlerinin elinde esirdir. Memleket elden gitmek üzeredir. Bu
kötü vaziyete çare bulmak
için sizlerle işbirliği yapmaya geldim. Düşmanın saldırılarına karşı çarıklarımızı
çekecek, dağlara çekilecek,
vatanımızı en son kayasına
Cengiz TATAR*
kadar müdafaa edeceğiz”
sözleri ile halkı mücadeleye
davet etmiştir.
13 Haziran Cuma günü Amasya’nın ünlü din adamlarından Abdurrahman Kamil Efendi, Sultan Beyazıt
Camii’nde toplanan büyük kalabalığa;
“Ey ahali, Milletin istiklali tehlikeye düşmüştür.
Artık, bu hükümetten iyilik beklemek abestir. Bu felaketten kurtulmak için icap ederse, vatanın son ferdine kadar ölmeyi göze almak lazımdır. Yegane kurtuluş çaresi halkın, hakimiyeti doğrudan doğruya ele
alması ve iradesini kullanmasıdır. Hep beraber Mustafa Kemal Paşa’nın etrafında toplanarak vatanı
kurtaracağız. Allah gazamızı mübarek eylesin” sözleriyle mücadeleye destek vermiştir. Amasya Müftüsü Hacı Tevfik Efendi de, kurulan Müdafaa-i Hukuk
Teşkilatı’nın başına geçmiş ve devrime giden yolda
çok önemli bir adım atılmıştır. Amasyalılar, Mustafa Kemal Paşa etrafında elbirliği edip çalışacaklarını,
halkı temsil eden 22 kişinin imzaladığı bir telgrafla İstanbul’a bildirmişlerdir.
Amasya Genelgesi; Milli Mücadele Hareketi’nin
çalışma gerekçelerini, planı, programı, metodu, yöntemleri ve ne şekilde yapılacağına ilişkin hükümleri ayrıntılı olarak ortaya koymak
maksadıyla hazırlanmıştır.
21/22 Haziran gecesi Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları Hüseyin Rauf Orbay,
Refet Bele, Ali Fuat Cebesoy, Samsun Mutasarrıfı Hamit Bey, Albay Kazım ve Yarbay Arif Bey’ler, yaveri Cevat Abbas Bey, görevli memurlar Hüsrev ve
Muzaffer Bey Milli bağımsızlık hareketini yaymak,

												

MİLLİ KURTULUŞ MÜCADELEMİZİN 100'ÜNCÜ YILINDA
Eşsiz Kahramanlara Selam Olsun...

Erzurum ve Sivas’ta kongreler toplamak amacıyla
Amasya (Tamimi) Genelgesi'ni imzalamışlardır. Genelge, 2'nci Ordu Müfettişi Mersinli Cemal Paşa ve
15'inci Kolordu Komutanı Kazım Karabekir'e sunulmuş ve görüşlerinin telgrafla alınması ile 21/22 Haziran 1919’da Anadolu’daki
tüm mülki ve askeri makamlara telgrafla Abdurrahman Rahmi Efendi tarafından bildirilmiştir.
Mustafa Kemal Paşa öncülüğünde yürütülen, işgal
edilmiş olan bir memleketin kendi topraklarını savunmak için işgal kuvvetlerine karşı yürüttüğü mücadelenin çelikleşmiş bir
ifadesi olarak hazırlanan
Amasya
Genelgesi’nin
içeriği:
1. Vatanın bütünlüğü, milletin istiklâli tehlikededir.
2. İstanbul Hükümeti, üzerine aldığı sorumluluğu
yerine getirememektedir. Bu hal, milletimizi âdeta
yok olmuş göstermektedir.
3. Milletin istiklâlini, yine milletin azim ve kararı
kurtaracaktır.
4. Milletin içinde bulunduğu bu duruma göre harekete geçmek ve haklarını yüksek sesle cihana işittirmek için her türlü tesir ve denetimden uzak milli bir
heyetin varlığı zaruridir. Anadolu'nun her bakımdan
emniyetli yeri olan Sivas'ta bir kongre toplanacaktır. Bunun için her ilden milletin güvenini kazanmış
üç temsilcinin mümkün olduğu kadar çabuk yetişmek
üzere yola çıkarılması gerekmektedir. Bu temsilciler,
Müdafaa-i Hukuk, Redd-i İlhak cemiyetleri ve belediyeler tarafından seçilecektir. Her ihtimale karşı, bu
meselenin bir milli sır halinde tutulması ve temsilcilerin, lüzum görülen yerlerde, seyahatlerini kendilerini tanıtmadan yapmaları lazımdır. Doğu illeri için,
10 Temmuz'da Erzurum'da bir kongre toplanacaktır.
Bu tarihe kadar diğer illerin temsilcileri de Sivas'a
gelebilirlerse; Erzurum Kongresi'nin üyeleri, Sivas
genel kongresine katılmak üzere hareket edecektir”
şeklindedir.
Milli Mücadele’nin çok önemli kilometre taşlarından biri olan tarihimize Amasya Genelgesi olarak geçen ve tüm dünyaya ilan edilen bir ihtilal ve devrim
bildirgesidir.

Amasya Genelgesi’nde, Mustafa Kemal Paşa’nın
gerçek niyeti ilk kez yazılı bir protokolde yer almış
ve çözüm yolu ortaya konmuştur. Bu çözüm yolu ne
İngiliz ve Amerikan mandasını kabul etmektir, ne
bölgesel kurtuluş, ne de saraya ve sultana teslimiyettir. “Milleti yine milletin azim ve kararlılığı kurtaracaktır.” ifadesi ile işgal edilen ve
düşman elinde bulunan toprakların tekrar
kazanılması için direniş belirtilmiştir. “Milli hakimiyete dayanan
kayıtsız şartsız yeni bir
Türk devleti kurma”
Milli irade kavramının
ilk defa ortaya atılması
ve ileride TBMM’nin
açılması ile milli egemenlik esasına dayanan idare şeklinin ve devamında
kabul edilecek olan Cumhuriyetin ilk habercisi olması açısından da ayrı bir öneme sahiptir.
Amasya Genelgesi'nin yayınlanması İstanbul'da
bulunan işgal güçlerinin tepkisini çekmiştir. Bu nedenle İngilizler, Mustafa Kemal'i geri getirmek için
İstanbul Hükümeti üzerindeki baskıları iyice artmıştır. 6 Haziran’da Karadeniz Orduları Başkomutanı General Milne, Mustafa Kemal Paşa ve mahiyetinin derhal İstanbul’a geri dönmesini istemiştir.
8 Haziran’da Harbiye Nezareti Şevket Turgut Paşa
ve 11 Haziran’da Genelkurmay Başkanı Cevat Paşa,
Mustafa Kemal Paşa'nın İstanbul'a geri dönmesini
istemişler ancak, o dönmeyi kabul etmemiştir. Dahiliye Nezareti ve Milli Mücadele’ye sıcak bakmayan Ali Kemal, Bakanlar Kurulu’ndan 23 Haziran’da
Mustafa Kemal Paşa’nın azledilerek hiçbir resmi sıfatı olmadığı için görevden uzaklaştırma yetkisini almıştır. Ali Kemal Bey, 24 Haziran’da tüm illere bir
genelge yayınlayarak, “Mustafa Kemal'in iyi bir asker olduğunu, genel siyasal durumu yanlış değerlendirdiğini ve Ordu Müfettişliği’ni başaramadığı için
İngilizlerin isteği üzerine görevinden alındığından
hükümet işlerine karıştırmayınız. Kendisini yakalamaya ve tutuklamaya muktedirsiniz, derhal tutuklayıp gönderiniz.” emrini göndermiştir.
23 Haziran’da 3'üncü Ordu Müfettişi Mustafa Kemal Paşa, 15'inci Kolordu Komutanı Kazım
KARABEKİR’e gönderdiği şifrede; “Milli çalışBirlik, Sayı : 224 • Nisan-Mayıs-Haziran 2019
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malara devam edilmesini, hükümetin milli çalışmalara karşı koyması halinde derhal karşı harekete girişilmesini, milli amacın kaçınılmaz gereğidir.
Anadolu’da doğacak olan milli kudretten başka hiçbir ümit ve kuvvetin bu devlet ve milleti kurtaramayacaktır.” sözleri ile kararlılığını belirtmiştir. 25/26
Haziran’da gecesi, sabah karanlığında ve kimseye
haber vermeden Amasya’dan Sivas’a hareket etmiştir. Mustafa Kemal Paşa, azledildiğini 25 Haziran’da
Sivas’ta bulunan İbrahim Tali Bey’in şifreli telgrafından öğrenmiştir. 28 Haziran’da Harbiye Nezareti’ne
gönderdiği telgrafta; “ Bu tehlikeli ve mesuliyeti cidden ağır düşüncelerin millet ve memleketin gelecekteki kurtuluşu için ne büyük zararlar doğurabileceğini tekrar arza mecburum” sözleri ile ulusal hareketin aksamadan sürdürülmesi için girişimlerine devam etmiştir.
Amasya Genelgesi’nin amacı; Türk kurtuluş hareketini kişisel bir hareket olmaktan çıkarıp, hareketi halka mal etmek, milletin birlik ve dayanışmasını sağlayan milli bir hareket haline getirmektir. Bu
hareketin liderliğine demokratik seçimle gelmektir.
Anadolu ve Rumeli'de kurulmuş olan milli cemiyetleri tek amaç doğrultusunda birleştirmek, Erzurum
ve Sivas kongrelerini toplamaktır. Milli Mücadele adına atılmış ilk önemli adım olması Genelge’nin
önemini ortaya koymuştur. Türk ulusuna egemenliği eline alması için bir çağrı niteliği taşımıştır. Milli iradeye ve halk egemenliğine dayanan yeni bir
meclis, hükümet ve yeni bir devlet kurmak istediğini gösteren önemli bir belge olmuştur. Milletin yönetilen değil yöneten konumuna geçeceğinin ilk müjdecisidir. Osmanlı devletine başkentlik yapmış olan
İstanbul’un Anadolu'ya egemen olamayacağı aksine Anadolu’ya bağlı bir vilayet olduğu gerçeği
ortaya çıkmıştır.
Amasya Genelgesi, etki ve sonuçları açısından irdelediğinde; iç ve dış düşmanlara karşı bir isyan, bir
ihtilal parolası niteliğini oluşturmuştur. Milli irade kavramı yerleştirilmeye çalışılmıştır. İstanbul
Hükümeti’nin, Türk Milletine karşı görev ve sorumluluklarını yerine getirmediği ve bunun için de İstanbul Hükümeti ve İtilaf Devletlerine karşı, Türk
milleti ayaklanmaya ve mücadeleye davet edilmiştir.
Türk İnkılâp Tarihi'nde, yeni bir Türk Devleti'nin korumasında katkısı olan çok önemli bir hukuki ve siyasi belge değeri taşımıştır. Kurtarıcı olarak görülen
Padişah, Hilafet, manda ve himaye düşüncesinin yerini millet ve milliyetçilik düşüncesi almıştır. Üstü
kapalı olarak temsil kurulu oluşturulmasından bah-
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sedilmiştir. Direniş esasları ilk defa Amasya'da yazılı bir ilke haline getirilmiştir. Ulusal egemenliğe dayalı bir yönetimden ve "Ulusal Devlet" kavramlarından ilk kez bahsedilmiş olduğundan evrensel bir
madde esasını teşkil etmiştir. İstanbul Hükümeti ilk
kez yok sayılmıştır. Avrupalı devletlerin sömürgelerindeki mazlum uluslar için de bir örnek oluşturmuştur. Müdafaa-i Hukuk Cemiyetlerini birleştirmek için
Sivas'ta bir kongre toplanma kararı alınmıştır. Ordunun terhis edilmemesi ve Erzurum'a gelen delegelerin doğrudan Sivas'a gelmeleri istenmiş, Milli Mücadele resmen ilan edilmiştir. “Milli Müfrezeler”, “Gönüllü Müfrezeler” ve Müdafaa-i Hukuk hareketi içerisinde örgütlenen “Kuva-ı Milliye” adı ile “Milli
Ordu” düşünce ve kavramı ilk kez Amasya Genelgesi ile gündeme geldiği görülmüştür.
Amasya Genelgesi, ATATÜRK’ün eseri olup sadece Türk Milleti’nin değil, emperyalizme, saraya ve
sultana karşı tüm mazlum milletlerin özgürlük ve bağımsızlık bildirisidir. Ulusal bağımsızlık ancak ulusun katılımıyla ve örgütlü mücadele ile kazanılabilecektir. Nutuk’ta; “18 Haziran 1919 günü Trakya’ya
verdiğim direktifte işaret ettiğim bir noktanın uygulama zamanı gelmiş bulunuyordu. Anadolu ve Rumeli ulusal örgütlerini birleştirmek, bunları bir merkezden yönetmek ve adlarını iş görmek üzere, Sivas’ta
genel bir ulusal kongre toplamaktı. Bu amaçla emir
subayım Cevat Abbas Bey’e 21/22 Haziran 1919 gecesi Amasya’da söyleyip yazdırdığım genelgenin
başlıca noktalarıdır.” sözleri ile Nutuk’un 26 sıra
numaralı belgesi olarak açıklamıştır. Mustafa Kemal
ATATÜRK; emperyalizme karşı tam bağımsızlık, saraya/sultana karşı milli egemenlik ve cehalete/bağnazlığa karşı uygarlık/çağdaşlık mücadelesini Amasya Genelgesi ile başlatmıştır.
KAYNAKÇA:
ATATÜRK’ün Söylev ve Demeçleri, 4 cilt, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara, 1989.
ATATÜRK, Mustafa Kemal. Nutuk-Söylev, Türk Tarihi
Kurumları, Ankara, 1989.
AYDOĞAN, Metin. Mustafa Kemal ve Kurtuluş Savaşı,
İnkılap 90.yıl, İstanbul, 2017.
ÇEKİÇ, Orhan. İmparatorluk’tan Cumhuriyet’e,
Samsun’dan Erzurum’a, Kaynak Yayınları, Ankara, 2017.
MEYDAN, Sinan. ATATÜRK Etkisi, İflas-İşgal-DirenişKurtuluş, İnkılap 92.yıl, İstanbul, 2018.
* E. Alb.
TESUD Konak Şube Başkanı
Genel Merkez Ynt. Krl. Üyesi
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Sınırlarımızın Bekçisi

MEHMET'im

Meliha ÜNLÜ*

Daralır ya gönlüm, kınalı kuzum,

Fırtına obüsü katsın önüne,

Kendimi dağlara vurmak isterim.

Hain , Ankalarla tespit edile.

Koy ben ölem, sen olmasan mutsuzum,

Cirit Füze'siyle yerin dibine,

Sen benim gururum, bahtımsın oğul!

Sen benim gururum, bahtımsın oğul!

"BOP" kurnazı bir senaryo düzerler,

Sınır boylarında önlem alınca,

Komşuları hemen düşman ederler.

Hayalleri kursağında kalınca,

Sonra savaştırıp hep seyrederler...

Türk Bayrağı şanla dalgalanınca,

Sen benim gururum, bahtımsın oğul!

Sen benim gururum, bahtımsın oğul!

Düşmandır, gözetir çıban başını,

Sana turnalarla selam söyleyim,

Komşumuzun toprağını taşını.

İzinlerde o pak alnın öpeyim,

Hain, sısttan vurur arkadaşını,

Geçer bu hasretlik bir gün neyleyim,

Sen benim gururum, bahtımsın oğul!

Sen benim gururum, bahtımsın oğul!

Pusu kuranlara kalkan olayım,

Sandılar; dağılır Türk'ün birliği,

Sana dert gelmesin derdin alayım.

Türkiye'min düzeni ve dirliği,

Bırak gökyüzünde Atak olayım,

ATATÜRK'ten aldık biz bu sevgiyi

Sen benim gururum, bahtımsın oğul!

Sen benim gururum, bahtımsın oğul!
*TESUD Eskişehir Şube Üyesi
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“BOMBA SIRTI OLAYI”
Mustafa Kemal ile cephede mülakat yapan ilk Türk Gazetecisi Ruşen Eşref ÜNAYDIN anlatıyor; “Anafartalar Kumandanı Mustafa Kemal ile dört gün beraber bulundum. Duyduklarımı, gördüklerimi ve özellikle Mustafa Kemal’in anlattıklarını size
aktarırken aynı duyguları ifade edecek kelimeler bulmakta zorluk çekiyorum."
14 Mayıs 1915'te İngilizler Bombasırtı'nı ele geçirmek için saldırınca, Mehmetçik
de anında misliyle karşılık vermişti.
"..Ama biz ferdî kahramanlık sahneleriyle pek meşgul olmuyoruz.” diye söze başlayan Mustafa Kemal; “Ancak Bombasırtı Olayı’nı anlatmadan geçemem..” dedi.
Mustafa BAŞEL*
“Karşılıklı siperler arasındaki mesafemiz 8 metre.. Yani ölüm muhakkak.. Hem de
muhakkak!.. Birinci siperdekilerin hiçbiri kurtulmamacasına hepsi düşüyor.. İkinci siperdekiler yıldırım gibi
onların yerine gidiyor.. Fakat ne kadar imrenilecek bir soğukkanlılık ve tevekkülle biliyor musunuz?.. Bomba, şarapnel ve kurşun yağmuru altında öleni görüyor.. Üç dakikaya kadar öleceğini de biliyor.. En ufak bir
tereddüt bile göstermiyor.. Sarsılma yok!.. Okuma bilenler Kuran’ı Kerim okuyor ve Cennet’e gitmeye hazırlanıyor. Bilmeyenler Kelime-i Şehadet getirerek yürüyorlar.. 20 düşmana karşı her siperde bir nefer süngü ile
çarpışıyor.. Ölüyor!.. Öldürüyor!..”
“İşte bu durum, Türk askerindeki ruh kuvvetini gösteren, dünyanın hiçbir askerinde bulunmayan hayret
ve tebrike değer bir örnektir. Emin olmalısınız ki, Çanakkale Muharebelerini kazandıran bu yüksek ruhtur!."
Mustafa Kemal, cephede bomba sesleri arasında ve kurşun yağmuru altında bunları anlatırken adeta bir
duygu seline kapılmış, o anı bire bir yaşıyor gibiydi..
"..Siz hem gözlerinizin önünde vatan evlatlarının bir bir şehit olduğuna şahitlik edeceksiniz!.. Hem de diğerlerini savaşmak için moral olarak güçlü tutabileceksiniz!.. Bunun ne denli zor olduğunu anlıyor musunuz? Bu, imandan başka neyle izah edilebilir ki?.. Zaten Türk askerinde de fazlasıyla vardı!.."
Ben büyük bir dikkatle bunları dinlerken; “ Her zaman çakmak-çakmak olan o mavi iki gözün bir anda
yağmur toplayan bulutlar gibi dolu-dolu olduğunu.. Kenarından iki damla yaşın -usulcacık- aktığını fark
ettim.. "
			

			

***		

“VE.. MUTLULUK GÖZYAŞLARI”
Gazi Mustafa Kemal, 15 Ekim 1927 Cuma günü toplanan CHP 2’nci Büyük Kongresi’nde “Büyük Nutku” okumaya başlamış,20 Ekim Çarşamba gününe kadar tam;36 Saat 33 Dakika sürmüştü. Salondakiler adeta nefeslerini tutarak tam 6 gün Gazi’yi dinlemişlerdi.		
Kürsüde son derece şık ve yakışıklıydı.. Yaptıklarından müthiş gururlandığı her halinden belli oluyordu.
Kimi zaman sesini yükselterek, kimi zaman alçaltarak dost ve düşman bütün dünyaya sesleniyordu;
“…1919 yılı Mayıs’ının 19’uncu günü Samsun’a çıktım. Genel durum ve görünüş..” diye başladığı konuşmasında Gazi, kimi zaman öfkeli, kimi zaman sakin, kimi zaman gururlu Kurtuluş Mücadelesini anlatıyordu..
“Cumhuriyeti,Türk Gençliğine armağan ettiği” bölüme geldiğinde; “Ey Türk Gençliği!..” derken
artık dayanamıyordu..
Büyük Taarruza gelince duruşu bile değişiyor, Lozan’ı anlatırken ise artık kürsüye sığmıyordu.
Ardından Cumhuriyet.. Devrimler.. Öyle mutluydu ki!..
* E. Alb.
TESUD Çankaya Şb. Üyesi
Birlik, Sayı : 224 • Nisan-Mayıs-Haziran 2019
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Denizcilik ve Kabotaj Bayramı
Kabotaj, bir devletin, kendi limanları arasında deniz ticareti konusunda tanıdığı ayrıcalıktır. Bu ayrıcalıktan yalnızca kendi yurttaşlarının yararlanması
milli ekonomiye önemli bir katkı sağlayacağından,
devletler yabancı bayraklı gemilere kabotaj yasağı
koyma yoluna gitmişlerdir.
17 Şubat 1923’te toplanan İzmir İktisat Kongresinde, milli ekonominin geliştirilmesini hedefleyen yeni
Türk Devleti’nce “Türk karasularında yük ve yolcu
taşımacılığının Türk gemileriyle yapılması sağlanmalıdır” görüşü benimsenmiştir.

böyle sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yapabileceğini belirtmiştir.
Bu kanun ile akarsularda,
göllerde, Marmara denizi ile
boğazlarda, bütün kara sularında ve bunlar içinde kalan
Ali İhsan GÖNÜLDAŞ*
körfez, liman, koy ve benzeri yerlerde, makine, yelken ve kürekle hareket eden
araçları bulundurma; bunlarla mal ve yolcu taşıma
hakkı Türk vatandaşlarına verilmiştir. Limanlarımız
arasında yük ve yolcu taşıyan tüm gemilerin kendi
bayrağımızı taşıyan ve kendi vatandaşlarımız ile donatılan gemiler olmasına ve yer hizmetleri ile limanlarda da tamamen kendi vatandaşlarımızın çalışabileceğine hükmedilmesi tarihi bir adımdır.
Ayrıca dalgıçlık, kılavuzluk, kaptanlık, çarkçılık,
tayfalık ve benzeri mesleklerin Türk yurttaşlarınca
yerine getirilebileceği de kanun kapsamında belirtilmiştir. Yabancı gemilerin ise sadece Türk limanları
ile yabancı limanlar arasında yük ve yolcu taşıyabilmesine izin verilmiştir.

Bu görüş, ulu önder Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK ve silah arkadaşlarının, denizin ekonomik
açıdan öneminin bilincinde olduklarını ve bu çerçevede deniz alaka ve menfaatlerimizin korunmasındaki kararlılıklarını göstermektedir.
Bu kararlılık sayesinde, Osmanlı Devleti’nin kapitülasyonlar çerçevesinde yabancı ülke gemilerine tanıdığı kabotaj ayrıcalığı, Lozan Barış Antlaşması ile
24 Temmuz 1923 tarihinde kaldırılmıştır.
Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşundan sonra 20
Nisan 1926’da kabul edilen 815 Sayılı “Türkiye Sahillerinde Nakliyatı Bahriye (Kabotaj) ve Limanlarla Karasuları Dahilinde İcrayı Sanat ve Ticaret Hakkındaki Kanun” 1 Temmuz 1926'da yürürlüğe girmiş
ve bu Kanun, “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
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Üç tarafı denizlerle çevrili, İstanbul ve Çanakkale Boğazı gibi iki önemli boğaza sahip ülkemizin jeopolitik açıdan emsalsiz konumunu denizciliğimiz
açısından en iyi şekilde değerlendirmenin ilk adımı
olan Kabotaj Kanunu ile Türk Milleti denizlerinde de
egemenlik hakkını kazanmış ve her yıl 1 Temmuz tarihini “Denizcilik ve Kabotaj Bayramı” olarak kutlanmaktadır.
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Kabotaj kanunu ile denizciliğimizin gelişmesi hız
kazanmış, halkın denizcilik bilinci ile denizlere olan
ilgisi ve sahip çıkma duygusu güçlenmiştir.
Kuruluşunu tamamlayan Türkiye Cumhuriyetinin
bu bilinç ile oluşturmak istediği denizcilik vizyonuna ulaşma yolundaki çabaları, cumhuriyet donanmasının güçlendirilmesi faaliyetleri ile hız kazanmış ve
Boğazların egemenliğinin tartışmasız olarak ele geçirildiği 20 Temmuz 1936 tarihli Montrö (Montreux)
Boğazlar Sözleşmesi ile en üst düzeye çıkmıştır.
Son olarak 1 Kasım 1937’de TBMM’de yaptığı konuşmada, “…arkadaşlar, en güzel coğrafi konumda
ve üç tarafı denizlerle çevrili olan Türkiye; endüstrisi, ticareti ve sporu ile en ileri bir denizci millet yetiştirmek kabiliyetindedir. Bu kabiliyetten istifadeyi bilmeliyiz; denizciliği Türk’ün büyük ülküsü olarak düşünmeli ve onu az zamanda başarmalıyız…”
direktifini veren Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün

stratejik dehası ve öngörüsü Türk denizciliğinin gelişmesinde büyük rol oynamış, bugün tüm dünya denizlerinde harekat yapabilecek kaabiliyette bir donanmaya ve büyüklük açısından dünyada 15'inci sırada olan bir deniz ticaret filosuna ulaşılmıştır.
Bu duygu ve düşüncelerle; denizcilik sektöründe atılan adımların daha da geliştirilerek, köklü bir
geçmişe sahip denizciliğimizin dünya standartlarının
üzerine çıkarılmasını diliyor ve rotası ATATÜRK’ün
çizmiş olduğu çağdaş uygarlık yolu olan tüm milletimizin Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nı kutluyoruz,

Denizcilik ve Kabotaj Bayramının
93'üncü Yılı Kutlu Olsun!
E. Dz. Kur. Alb.
TESUD Çayyolu Şube Üyesi
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Ulusal Güvenlik (1)
"Bağımsızlık ve Cumhuriyet ulusal varlığımızın temelidir.
Ulusal varlık ise Türk ulusuna aittir.
Bu en değerli varlığı muhafaza ve müdafaa etmek vazifesi millete aittir."
		
Gazi Mustafa Kemal Atatürk
Çağdaş bir devlet, genel olarak az veya çok, siyasi

siyasi bağımsızlık, insan

bir düşünce yapısına sahip, ayni kültürü ve ortak de-

hak ve özgürlükleri, eko-

ğerleri paylaşan insanlar tarafından, sınırları belli bir

nomik kalkınma ve halkın

toprak parçası üzerinde halkını korumak üzere kuru-

refahı sürekli hasım güçlerin tehdidi ile karşı karşı-

lan ve faaliyet gösteren bir siyasi örgüttür.

ya kalacaktır.

(2)

Ali Fikret ATUN*

29 Ekim 1923’de, Mustafa kemal ATATÜRK’ün

Bu nedenle Türkiye’nin egemenliği, toprak bütün-

kurduğu Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Türk ulusu-

lüğü, milli birliği ve ulusal güvenliği her şeyden önce

nun özgürlük ve bağımsızlık inancının anıtlaşmış bir

gelmekte ve paha biçilmez bir değer taşımaktadır. Bu

eseri olup sığındığı ve gelecekte sığınacağı en güven-

bakımdan, Türkiye’de ulusal güvenliğin sağlanma-

li limanıdır.

sından önce gelen ve ondan daha önemli hiçbir şey

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, ülkenin bölünmezliğini; milletin birliğini ve bütünlüğünü; halkının can
ve mal güvenliği ile kamu düzeni, asayiş ve adaleti
sağlamak; ülkede halkın güven, huzur ve refah içerisinde bir yaşam sürmesini temin etmekle yükümlüdür. Bunun yanı sıra, , ülkeye içeriden ve dışarıdan

yoktur. Şurası bir gerçektir ki, bir ulus, kendisi için
hayati önem taşıyan kimliğinden ve ulusal güvenliğinden önce başka şeylere daha çok değer ve önem
verirse özgürlüğünü kaybedecektir. İşin ilginç tarafı, eğer ulusun değer verdiği şeyler konfor ve para ise
onları da kaybetmesi kaçınılmaz olacaktır.(3)

vukuu muhtemel her türlü tehdit ve tehlikeye karşı

Mareşal B. L. Montgomery, “ A History Of War-

ulusun güvenliğini sağlamak T.C. Devleti’nin en baş-

fare” adlı eserinde (1968, s: 25) aşağıdaki tarihi ola-

ta gelen vazifesidir. Bu bakımdan, birbirleri ile bağ-

ya değinmektedir:

lantılı olan ve hayati önem taşıyan bu değerler devletin varlık nedeninin temel taşlarıdırlar. Kısaca devlet
ulusal güvenlik ve bekâ olmak üzere iki temel taşın
üzerine oturmaktadır.

“Şehir devletlerinin kurulduğu milattan önceki
(MÖ) dönemde, Isparta Şehir Devleti’nin askeri
şöhretinin doruğa ulaştığı bir zamanda Ispartalılar Delphi’de (Yunanistan’da Korint Körfezi’nin

Hal böyle olunca, ulusal güvenlik ülke meselele-

kuzey kıyısında bir antik kent) oturan bir kâhine

rinin en başında yer alır ve ulusal güvenlik kavramı,

bir temsilciler heyeti göndermişler ve mağrur bir

bir devletin ve ulusun varlığı, milli kalkınması, poli-

şekilde, "Isparta’ya zarar verebilecek bir şey var

tik, sosyal, ekonomik, askeri v.b. alanlarda kaydettiği

mıdır?" diye sormuşlar.

ilerleme ve refaha ulaşması ile eş anlam taşır.
Çünkü ulusal güvenliğin sağlanamadığı bir ülkede
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Gecikmeden kâhinden cevap gelmiş;
"Evet, lüks hayat.”
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Bu tarihi olaya, Mareşal Mongomery şu yorumda

Milli Güvenlik Kurulu, ülkenin varlığına yaşamsal

bulunmuştur: “ bu kehanette her şey doğrudur. Eğer

tehdit ve tehlike olarak gördüğü etmenleri; ülkenin iç

bir ulusun fertleri yersiz, sebepsiz, lüzumsuz ve an-

ve dış dinamiklerini ilgilendiren tarihi, coğrafi, eko-

lamsız bir şekilde lüks hayat sürmeye başlar ve o ulus

nomik, askeri, sosyal, kültürel, psikoloji, etnik v.b.

bekasını (varlığının devamı), ihmal ederse yok olur.”

birçok faktörü göz önünde bulundurarak hazırladığı

Bu durumda, ulusal güvenliğin ve ulusun bekanın
sağlanmasından başta cumhurbaşkanı olduğu halde,
siyasi partilerin, devletin ve özel sektördeki kurum

Milli Güvenlik ve Siyaset Belgesi’ne bağlı olarak askeri ve politik senaryolar üretip, savunma stratejileri oluşturur. (5)

ve kuruluşların, sivil toplu örgütlerinin (STÖ), kitle

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Ulusal Güvenlik

iletişim vasıtalarının, T.C. kimliğini taşıyan her va-

ve Siyaset Belgesi ile savunma stratejileri çerçeve-

tandaşın ağır sorumlulukları olduğu; bütün gayretle-

sinde Türk ulusunun güvenliğinin ana direği; T.C.

rini ulusal güvenliğin sağlanması ve ulusun varlığı-

Devleti’nin egemenliğinin, ekonomik kalkınması ile

nın devam ettirilmesine üzerinde odaklamaları; anı-

vatandaşlarının refah seviyesinin yükseltilmesinin

lan değerlere zarar verecek ve onları tehlikeye soka-

koruyucu kalkanıdır. Milletinin sevgisine, saygısına,

cak söylem ve eylemlerden özenle kaçınmaları gere-

güvenine ve desteğine mazhar olarak TSK, kuruldu-

ği izaha yer bırakmamaktadır. T. C. Devleti ile Türk

ğu, M.Ö. 209’dan beri (6), hayatı pahasına, bu kutsal

ulusu, ulusal güvenlik, ekonomi ve adaletten oluşan,

görevi yerine getirmektedir.

üç ana direk üzerine oturmaktadır. Milli eğitim bu
yapının harcıdır. Bunlar kopmaz bağlarla birbirlerine bağlı olup onları birbirlerinden ayrı olarak düşünmek mümkün değildir.
Ulusal güvenlik konusunda araştırmalar yapan bilim adamları ve yazarlar, bu konuyu değişik faktörlere dayandırmaktadırlar. Bunlar içerisinde ülkenin askeri gücü ve askerlerinin morali; bilim adamları ile
mühendislerinin bilgisi, yetenekleri, yaratıcılık gücü;
askeri ve sivil liderlerinin karakter yapıları ile yönetim kabiliyetleri; diğer ülkelerle bağlantılı olarak ülkenin coğrafi mevkii; uluslararası ilişkileri ve ekonomik gücü en önemli faktörler arasında sayılabilir. (4)
Devletin savunma gayretleri ile yönetiminin kilit
taşını oluşturan “Ulusal Güvenlik ve Siyaset Belgesi” Milli Güvenlik Kurulu’nda askeri ve sivil yetkililerin, birbirlerini çok iyi anlayarak ve birbirlerinin fikirlerine karşılıklı saygı duyarak, eşgüdüm içinde hazırladıkları bir belgedir.

Bugün hala çoğu kişi, ulusal güvenliğin sadece ordunun silahlı hazırlığı olduğu kanaatini taşımaktadır.
21'inci Yüzyılda uluslararası terörizmin hızla tırmanışa geçmesi ve çok tehlikeli bir boyut kazanması, yasa dışı göç hareketleri ile örgütlü suçlarda gözlenen artış, kitle imha silahlarında meydana gelen
yayılma ve çoğalma eğilimi, siber alanda ortaya çıkan tehlikeler, açık denizlerde görülen korsan faaliyetler, enerji nakil hatlarının güvenliği v.b. tehditler
karşısında ülkenin ulusal güvenliği ile savunulmasını, ulusal sınırların dışından başlamasını zorunlu hale
getirmiştir. Bu durumda ülkenin çok boyutlu ve oldukça karmaşık bir durum arz eden ulusal güvenliğine salt askeri, ya da ekonomik açıdan yaklaşmak bizi
doğru sonuçlara ulaşmaktan alıkoyar. (7)
Her geçen gün yeni bir boyut kazanan ve biraz daha
karmaşık hale gelen ulusal güvenliğin sağlanması,
askeri unsurların yanı sıra siyasi, ekonomik, sosyal,
kültürel, psikolojik, teknolojik v.b. unsurların eşgüBirlik, Sayı : 224 • Nisan-Mayıs-Haziran 2019
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düm içerisinde planlanarak, önceden belirlenmiş mil-

Dip Notları:

li hedefleri gerçekleştirecek şekilde icra edilmesini

1.

kaçınılmaz kılmıştır. Ulusal varlığın devam ettirilebilmesi ve ulusun güvenliğinin sağlanabilmesi, milli
gücün sahip olduğu olanak ve yeteneklerine bağlıdır.

Milli Güvenlik, “devletin anayasal düzeninin, mil-

li varlığının, bütünlüğünün, uluslararası alanda siyasi,
sosyal, kültürel ve ekonomi dâhil bütün menfaatlerinin
ve ahdi hukukunun her türlü tehdide ( çevre kirliliği, nü-

Her geçen gün biraz daha kalkınan, büyüyen ve ge-

fus artışı, bölgeler arası göç v.b. dâhil) karşı korunması

lişen Türkiye, dünyadaki küresel güçlerin rekabeti,

ve kollanması” şeklinde tarif edilir. ( Em. Orgeneral Do-

hatta, tehdidi ile karşı karşıya bulunmaktadır. Türlü

ğan Beyazıt, MGK kavramı ve gerçekler, Ulusal Strateji,

hileli oyunların oynandığı, türlü düşmanlıklar ile kö-

Kasım-Aralık2000.

tülüklerin yaşandığı bu rekabet ortamında hiçbir dev-

2.

Doç. Dr. Ulvi Keser, Adalar Denizi’nden Kıbrıs’a, Ak-

let adamı ulusun güvenliğini tehlikeye sokacak adım

deniz ve Sorunları, 2012, Motif Matbaacılık, Ankara. s:

atmaz. Bu bakımdan devleti yönetmekle yükümlü si-

392.

yasi ve askeri liderlerin dikkatleri ve gayretleri ulusun bekası, ulusal menfaatlerinin korunması ve ulusal güvenliğinin sağlanması üzerine odaklanmalıdır.

3.

Doç Dr. Özcan Yeniçeri, Türklüğün Geleceğini Yeniden

İnşa Etmek. Ya Da Stratejik Türkçülük; 21nci Yüzyıl’da
Türk Dünyası Jeopolitiği, Derleyen, Prof. Dr. Ümit Özdağ,

Sonuç

Dr. Yaşar Kalafat, M.S. Erol, ASAM Yayınları, 2003, An-

Herhangi bir devlet, bekâsını (varlığının devamı)

kara. s: 44

ve ulusal güvenliğini var olan olanak ve yetenekle-

4.

CharlesJ. Hitch And Ronald N. Mc Kean, The Econo-

ri ve dünyada geçerli kabul edilen güçlü bir devlet

mic Of Defense In The Nuclear Age, 1970, Harvard Uni-

yapısına sahip olmakla sağlar. Bir zamanlar büyük

vercity Press, New York. S:1

imparatorluklar kuran fakat zaman içinde ulusal güvenliklerini ihmal eden Kartaca, Roma, Bizans gibi
ulusların kül ve toprak olduklarını tarih gözler önüne sermektedir. Bu nedenle denilebilir ki, bir ülkenin
en büyük gücü laik, demokratik, sosyal hukuk devleti yapısı ile kamu ve özel kurum ve kuruluşlarının
birlikte çalışarak meydana getirdikleri istikrarlı, güçlü ekonomisinde ve bu paha biçilmez değerleri savunan, harbe hazırlık derecesi ile muharebe etkinliği ve muharebe kabiliyeti çok yüksek güçlü ordusunda saklıdır.
Ordunun harbe hazır hale getirilmesinden ve ulusal güvenliğin sağlanmasından Hükümet sorumludur. Türkiye’nin ulusal güvenliğini tehlikeye düşüre-

5.

Burak Çınar, Değişen Savaş Tarzları, Cumhuriyet

Strateji, 9 Ocak 2006. s: 17
6.

Köklü gelenek ve göreneklere sahip Türk ordusunun

temeli Hun İmparatorluğu döneminde Mete Han tarafından M.Ö.209 yılında atılmıştır. İlk defa Mete Han zamanında, onlu teşkilât tespit edilerek imparatorluk yirmi dört
komutanlık bölgesine ayrılmış ve her bölge 12000 atlıdan oluşan bir ordu oluşturmuştur. Ordunun bu onlu sistem içinde teşkilâtı ( 10 ), ( 100 ), (1000 ) ve ( 10000 )
erlik birliklere ayrılmış ve onbaşılardan, tümen başlarına doğru emir-komuta zinciri içerisinde birbirlerine bağlanmıştır.
7.

Doç. Dr. Tarık Oğuzlu, Orta Doğu Analiz, Nisan 2012.

cek ve ona onarılmaz zararlar verecek davranışlardan
özenle kaçınmak, Türkiye’nin nimetlerinden yararlanan her vatandaşın boynuna borçtur.
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Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY)'nden
Kıbrıs'ta Güvenliği Tehdit Eden Hamle

TESUD Basın Yayın
Başkanlığı

15 Mayıs 2019 günü Güney Kıbrıs’ta yayınlanan gazetelerde; “Türkiye’ye askeri anlaşma ile cevap” başlıklı bir haber
yayınlandı. Haberde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Savunma Bakanı Savvas Angelidis ile Fransa Savunma Bakanı Florence Parly arasında, 14 Mayıs 2019 tarihinde Paris’te, savunma işbirliği anlaşması yapıldığı belirtiliyordu.
Söz konusu anlaşma Güney Kıbrıs’ta bulunan Evangelos Florakis Deniz Üssünün Fransa Deniz Kuvvetleri tarafından
kullanılmasını öngörüyordu. Anlaşmaya göre Fransız Donanması unsurları, sözde Rum parsellerinde petrol arama çalışmaları yapan Fransız petrol şirketi TOTAL’in çalışanlarını Türkiye’nin olası müdahalesine karşı koruyacaktı. Diğer yandan
GKRY tarafından Fransa’nın Kıbrıs’taki varlığının sürekli olacağını garanti edeceği belirtiliyordu.

Anlaşmanın imzalanmasından sonra iki bakan adına yapılan resmi açıklamada; “İki Bakanın, iki ülkenin Kıbrıs
Cumhuriyeti’nin askeri yeteneklerini güçlendirmek ve iki ülkenin Deniz Kuvvetlerinin yararına geniş kapsamlı stratejik işbirliği için işbirliği yapma niyetini yazdıklarını doğruladı.” denildi.
Dokuz maddeden oluştuğu öğrenilen anlaşma ile
GKRY'nin Fransa’nın bölgedeki varlığının sürekli olmasını garanti etmesi, Fransa’nın ise Türkiye tarafından yapılabilecek müdahaleye göğüs germesi ve
GKRY Deniz Kuvvetlerinin modernizasyonuna yardım etmesini taahhüt etmesi dikkati çeken hususlardır. Ayarıca GKRY’nin Fransız Donanması tarafından kullanılacak üssü, altı ay içinde hazır etmesi
de öngörülmektedir.
Yukarıda anlatılan anlaşma ve anlaşmanın içeriği iki bakımdan Ada’daki barış ve güvenliği tehdit etmektedir: Birincisi; söz konusu anlaşma 11 Şubat 1959 tarihli Garanti Anlaşmasına aykırıdır. Anlaşmaya göre taraflar,
Garantör Devletler olan İngiltere, Türkiye ve Yunanistan’dan onay almadan bir başka devlet ile tek taraflı anlaşma yapamaz. Kendisini, 1960 Kuruluş Anlaşması ile kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti olarak tanımlayan GKRY’nin bu tutumu, Ada’da
barışı umursamadığını göstermektedir. İkincisi; Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 29 Haziran 2012 tarihli raporunda “Kıbrıs Adası etrafındaki doğal kaynakların tüm Kıbrıslılara ait olduğu ve doğal kaynaklardan her iki toplumun da yararlanacağı belirtilmiştir. GKRY’nin bu gerçeğe rağmen, Kıbrıs Adası etrafındaki doğal kaynakların kullanımı için tek taraflı olarak girişimlerde bulunması, barışı koruma anlayışından uzak olduğu gibi aynı zamanda gerginliğin ve çatışma riskinin artırılmasına katkı sağlamaktadır.
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Kıbrıs'ta Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Kıbrıs konusuyla ilgili bugüne değin pek çok şey
söylendi, yazıldı. Çözüm adına yapılan sonuçsuz görüşmeler yarım asrı çoktan aştı…
1974’ten beri takip etmiş olduğum bu önemli konuyla ilgili bu uzun süreçten çıkardıklarım, dikkat
edilmesi gereken hususlar aşağıda sıraladım.
Şurası bir gerçektir ki, bu konunun çözümü için
bir elli yıl daha beklenmeyecektir. Rum tarafının bu
uzlaşmaz tutumu devam ettiğine göre bundan sonraki süreçte; Ada'nın kuzeyinde 36 yıldan beri dimdik ayakta duran Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) devletinin uluslararası arenada tanınması
yönünde de politikaların daha fazla vakit kaybetmeden uygulanması gerekmektedir.
İşte dikkat edilmesi gereken hususlar:
1- 1960 yılında kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti
Anayasasına göre, Kıbrıs Türk Halkının bu devleti
kuran iki halktan bir tanesi olduğu, kurulan bu devlet yapısı içerisinde azınlık statüsünde bulunmadığı,
1963 yılında Rumlar tarafından, tek taraflı olarak bu
devletten dışlandığı, Rumların o tarihte Türklere karşı başlattıkları, on bir yıl boyunca 1974’e kadar acımasızca devam eden her türlü insanlık dışı uygulamalarla, katliamlarla Türklerin Kıbrıs’ta yok edilmek istendiği gerçeğini, dünya kamuoyunun önüne
getirecek toplantılar, kongreler her türlü faaliyetler
öncelikle yapılmalıdır…
Bu faaliyetler; Kıbrıs Türklerinin yoğun olarak yaşadıkları ülkelerde de yapılabilmeli, o ülkelerin sivil
toplum kuruluşları, iş dünyasının temsilcileri hangi
görüşe sahip olursa olsun Rumlar da dâhil bu tür toplantılara, kongrelere davet edilmelidirler.
2- Kıbrıs sorununun; Rumların iddia ettiği gibi
Türkiye’nin 1974 yılında adaya müdahale etmesiyle değil; tam tersine Rumların, Kıbrıs Türk Halkını 1963 yılında, Akritas planıyla adada yok etmek istemeleri ile başladığını, 1974 yılında Kıbrıs
Türk’ünün topyekûn imha edilmesini önlemek maksadıyla Türkiye’nin 1960 Garantörlük Anlaşması'nın
kendisine vermiş olduğu yasal hakkı kullandığını, o
tarihten beri de adada barışın var olduğu, her platformda dünya kamuoyuna anlatılmalıdır. Bu anlatım,
Rumların bu güne kadar başarı ile uygulamış oldukları, ‘Türkiye Ada'da işgalcidir’ propagandasına karşı verilecek en etkili cevap olacaktır.
3- Kıbrıs konusunda uluslararası çevrelerde
Kıbrıs Türk tarafı aleyhine oluşturulabilecek her
türlü gerçek dışı söylem ve etkinliklere, bu olumsuzlukların oluştuğu yerde müdahale etmek adına; o bölgedeki sivil toplum kuruluşlarını, basın yayın organlarını kısacası o ülkenin kamuoyunu doğru bilgilerle aydınlatmak için faaliyetlerde bulunarak
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bu olumsuzluklara anında tepki koymak, Kıbrıs
Türkleri aleyhine oluşabilecek kamuoyunu doğru bilgilerle aydınlatmak,
devletin önemli görevlerinden birisi olmalı; sivil
toplum kuruluşlarımız da,
böylesi durumlarda gereken yasal tepkisini ortaya
koymalıdır.
Atilla ÇİLİNGİR*
4- 1950’li yıllardan
beri Rumların uygulamış olduğu her türlü ambargolar ile hak ve hukuku gasp edilen Kıbrıs Türk Halkının, bu insanlık
dışı uygulamalar nedeniyle uğramış olduğu mağduriyet, kaybetmiş olduğu ekonomik değerler, özellikle
dünya kamuoyunda öne çıkan insan hakları kuruluşlarına anlatılabilmelidir.
(Örneğin: 1960’da kurulan Kıbrıs Cumhuriyetine yurt dışından yapılan ekonomik yardımların,
70/30 oranı esas alınarak, 1963 yılından günümüze kadar yapılan toplam meblağ değerlendirilmesi yasal faiziyle birlikte hesaplanarak, Rum tarafından talep edilmelidir. )
Yapılacak bu talep; Kıbrıs Türk Halkının Cumhuriyetin kurucusu ve Anayasal ortağı olarak hem yasal,
hem de en doğal hakkıdır. Bu amaçla yurt dışında
bu önemli konu dile getirilmeli, ilgili kuruluşlardan
destek istenmeli, çeşitli ülkelerdeki benzer kuruluş
temsilcileri KKTC’ye davet edilerek misafir edilmeli, Rumların uygulamış oldukları ambargolar, bu insanlık ayıpları, kendilerine bizzat gösterilerek anlatılmalıdır, (Bir dönem kimilerinin davul zurna ile açmış olduğu, bu maksatla büyük problemler yaşanan
Lokmacı Barikatının açılışından sonra, Arasta esnafının ekonomik yönden ne gibi kazanımları olduğu
yönünde saptamalar yapılabilir..!). Bu nedenle, Kıbrıs Türk tarafının tezlerinin, konuyla ilgili haklılığımızın anlatımı için bu ülkelerin sivil toplum kuruluşları ile sıkı temaslarda bulunulmalı, fikirleri alınmalı, katkıları talep edilmeli, toplantılar yapılmalı, güçlü bir karşı propaganda atağı başlatılmalıdır…
5- Dünyanın çeşitli yörelerinde yaşayan Kıbrıs Türkleri, verilen mücadele ile ilgili olarak
mutlaka bilgilendirilmelidir. Bu mücadeleyi hangi kıstaslar çerçevesinde destekleyerek katkı sağlayabilecekleri yönünde aydınlatılmalı; müzakereleri yürüten KKTC heyetine Kıbrıs Türkünün yaşadığı
dünyanın çeşitli ülkelerinden dış destek sağlanması
açısından güncel koordinasyonlar yapılmalıdır. Unu-
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tulmamalıdır ki Kıbrıs mücadelemizde bu güne kadar
adada elde etmiş olduğumuz tüm kazanımların kaybedilmemesi için iç kamuoyundan sağlanan destekten daha fazlasına, dış kamuoyundan ihtiyaç vardır.
6- Kıbrıs’ta çözüm adına yürütülen tüm müzakerelerde; Rum tarafının daima uzlaşmaz taraf olduğu, Kıbrıs Türk tarafına uyguladıkları türlü ambargolar, gittikçe artan silahlanma faaliyetleri nedeniyle adayı ele geçirme, Yunanistan’a bağlama arzularından asla vazgeçmedikleri vurgulanmalıdır. Güney Kıbrıs Rum kesimine Yunanistan’dan geldiği kesin olarak belirlenmiş olan askeri gücün, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY)’nin sürekli silahlanmasının en önemli nedeninin ENOSİS olduğu, bu hedeflerinden asla vazgeçmediklerinin ön plana çıkarılması, dünya kamuoyuna anlatılabilmesi de ayrı bir
önem arz etmektedir.
7- Anavatan Türkiye’de; Kıbrıs konusu hala
Türk Milletinin milli davası olmaya devam etmektedir. Kıbrıs denildiğinde orada yaşanan her
olumsuzluk milletimizi yakinen ilgilendirmektedir.
Ancak özellikle son dönemde, bilinen odakların etkisi ile gittikçe tırmanan ve adadaki kardeşlerimizin
Rumlarla iç, içe yaşayabileceği, Türkiyelileri adada
istemedikleri yönünde yapılan propagandaların yoğun bir şekilde yaşandığı bu dönemde; Türkiye’de
yaşayanlarında aklı bir hayli karışmış/karıştırılmıştır.
Kıbrıs Türk Halkının, adadaki var oluş nedenlerinin tarihsel ve hukuksal haklılığını vurgulamak, Anavatanla Yavru Vatanın birbirlerinden asla ayrı düşünülemeyeceği, gösterilmeye/yaratılmaya çalışılan bu
olumsuz durumun gerçekte var olmadığı, bu kabul
edilmez tablonun, Kıbrıs’ta ‘Birleşik Kıbrıs’ hayalleri peşinde koşan işbirlikçi odaklar tarafından yaratıldığı, bu olumsuzluğun ortadan kaldırılabilmesi adına gerçeklerin, kamuoyuna iyi bir şekilde anlatılması
gerekliliği çok önemlidir.
Bu amaçla oluşturulacak, Kıbrıs Türk Halkının tüm
kazanımlarına, hukuki sürece hâkim kişilerin yer aldığı bir komite tarafından; Türkiye’de yapılacak bilgi şölenleri, benzer etkinlikler, bu olumsuz tablonun
ortadan kalkmasına önemli bir katkı sağlayacaktır.
Türkiye’deki bu tür faaliyetlerin odağında üniversiteler olmalı, bu faaliyetlere, Anavatan Türkiye’nin sivil
toplum kuruluşları, iş çevreleri, siyasi partilerin temsilcilikleri, yerel yönetimlerden mutlak surette destek
sağlanabilmelidir.
Örneğin: Bu desteğin koordinatörlük görevi,
1948 yılından beri Türkiye’de faaliyette, merkezi
Ankara’da bulunan Kıbrıs Türk Kültür Derneği Genel Merkezi ve şubelerine verilebilir. Bu derneğimiz

bu önemli görevi; KKTC Ankara Büyükelçiliği ve
Türkiye’deki KKTC Konsoloslukları ile koordineli
olarak yürütebilir.
Yukarıda özet olarak belirtmiş olduğum görüş ve
önerilerim, Kıbrıs Milli Davamızın 1950’li yıllardan
günümüze kadar elde edilmiş kazanımlarımızın dünya kamuoyuna daha çarpıcı bir şekilde anlatılabilmesini içermektedir.
Ancak burada gözden kaçırılmaması gereken en
önemli husus, sıralamış olduğum tüm görüş ve önerilerime benzer propaganda faaliyetlerinin güçlü bir
şekilde Rumlar tarafından yıllardan beri dünyanın
önemli merkezlerinde eksiksiz olarak uygulanmış olduğudur.
Kıbrıs konusunun tarihsel sürecine baktığımızda,
uluslararası arenada, Rum tarafı hukuki gerekçesi olmasa da hala Kıbrıs’ın yasal hükümeti olarak kabul
görmektedir.
Taraflar arası Kıbrıs görüşmelerinde, Rum lobileri yapmış oldukları tüm propagandaları bu zemine
oturtmanın rahatlığını yaşamakta, görüşmeleri kendi
menfaatleri doğrultusunda yürütebilmek, görüşmecilerine destek sağlamak adına güçlü lobicilik faaliyetlerinde bulunabilmektedirler.
İşte tam bu noktada durup düşünmemiz, Kıbrıs mücadelemizde elde etmiş olduğumuz, tarihi ve hukuki tüm kazanımlarımızı, haklılığımızı savunabilmek
adına görevlerimizi böylesine etkin bir şekilde ama
her platformda yerine getirip getirmediğimizi sorgulamamız, benzer uygulamaları vakit geçirmeden
hayata geçirerek, Kıbrıs konusundaki haklılığımızı
uluslararası platformda savunacak güçlü bir lobicilik
yapmamız gerekmektedir.
Bu lobicilik faaliyetleri; Türkiye ve KKTC Dışişleri yetkilileriyle mutlaka koordineli edilmeli, özellikle bu konunun uzmanlarından yeterince faydalanılmalıdır.
Unutmayalım ki;
Kıbrıs konusunda Rum tarafının, Yunanistan’ın
değişmeyen ve değişmeyecek olan bir tek hedefi vardır!
Bu hedef: Türk Askerinin adadan çıkarılması,
Türkiye’nin garantörlük hakkının yok edilmesi;
önünde, sonunda adanın Yunanistan’a bağlanmasıdır.
Bu amaç uğruna Rum tarafının 1878’den beri
vermiş olduğu tarihsel mücadelelerinin ardında,
dün olduğu gibi bu günde Hıristiyan âleminin desteği vardır; bu destek yarın da olacaktır…
*E. Yb.
Kıbrıs Gazisi
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Kavganın Kayıkçısı
“Rum’ların unuttukları bir şey vardır. ‘yalancının mumu yatsıya kadar yanar’.
Rum’lar için yatsı çoktan geçmiş, gün ağarmış,
etraf aydınlanmakta ve 1963 – 1974 olaylarına neden olan
çirkin gerçekler bir bir görülebilmektedir”.
1979
									
Dr. Fazıl KÜÇÜK
İngiltere’nin AB’den boşanma işleminden duyulan rahatsızlık nedeniyle Bakanlar birer ikişer istifa ediyorlar. İstifalar, baskılara daha fazla dayanamayan Başbakan Theresa May’e kadar ulaştı. Herhangi bir değişiklik yaşanmadığı
takdirde O’da görevinden ayrılıyor. Üzerinde güneşin batmadığı eski şaşalı imparatorluk günlerinin özleminin bu istifalara neden olduğu belirtiliyor. Dünyanın beşinci büyük
ekonomisine sahip olan ülkenin, Kraliçe’nin de görüşünün
alınarak bu yola girdiğinin de unutulmaması gerekiyor. Milenyum çağına girildiğine göre imparatorluk düşleri de tatlı
bir düş olarak kalabilir.
Birinci Paylaşım Savaşı’nın dünyada imparatorluk düşlerinin sonlanmasına yaradığı da biliniyor. Bu dönemde İngiliz İmparatorluğunun yıkılmamasına karşın sarsıntı geçirdiğinin de unutulmaması gerekiyor. İkinci Paylaşım Savaşı sonrasında başlayan İngiliz sömürgelerindeki özgürlük
mücadeleleri Anadolu’da gerçekleşen bağımsızlık savaşını
örnek alıyordu. Yeni model devletlerin kurulmasına karşın
sömürgelerde bırakılan izler ne yazık ki günümüzde dahi
silinemiyor.
İngilizlerin terk ettikleri ülkelerde başlatılan iç çatışmalar
Kıbrıs özelinde de olduğu gibi uyuşmazlıklara dönüşerek
yaşamını sürdürüyor. Bu nedenle Ada’nın güneyinde bulunan yönetim dışarıdan aldığı desteklerle hidrokarbon rezervlerinin kendilerinin olduğu savı ile bazı ülkelerle anlaşma yapıyor. Buna koşut Kıbrıs Türklerini, müzakere yapıyoruz görüntüsü altında sürekli olarak oyalıyorlar. Oynanmakta olan bu orta oyununun artık sonunun gelmesi gerekiyor.
Yapılan hidrokarbon anlaşmaları ile bölge dengelerinin de değişmekte olduğuna tanık oluyoruz. Yunanistanİsrail-Mısır ile güneydeki Rum yönetiminin oluşturdukları yapıya Amerika’nın da örtülü destek verdiği görülüyor.
Amerika’nın bu desteği ile Doğu Akdeniz stratejisini de temelinden değiştiriyor diye düşünmek abartı olmasa gerek. Bu değişikliği yapmaya çalışırken Ada’nın güneyindeki AKEL Partisi bu oluşuma karşı tavır almaya çalışıyor. Bu
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çalışmayı “Rusya’nın bölgedeki nüfuzunu engellemeyi ve Kıbrıs’ın Amerikan sömürgesi haline getirmeyi hedefliyor” diyerek karşı çıkıyor.
Karşımızdakiler bu çabalarını sürdürürlerken kendilerine uygulanan Amerikan
Ahmet GÖKSAN*
silah ambargosunu kaldırmak için çalışıyorlar. Haravgi gazetesi konuya ilişkin olarak Amerikan Temsilciler Meclisine sunulan ambargonun kaldırılması önersine, bölgenin Amerika’nın sömürgesi olmasının ötesinde Rusya’nın
Doğu Akdeniz’deki nüfuzu ile müdahalesini engelleme çabası olarak destek arandığını yazıyor. Burada sahnelenmek istenen yeni oyun bölge ülkelerinin Rusya yerine
Amerikan silahlarını almasına yönelik bir yarış olduğudur.
Türkiye’nin de almayı planladığı S-400’leri bu çerçevede
değerlendiriyoruz. Bay Trump’ın Kongreyi dışlayarak Suudi Arabistan, BAE’leri ile Ürdün’e 8.1 milyar dolarlık silah satacağının açıklaması yukarıda özetlediğimiz durumu
çağrıştırıyor.
İngiltere’nin önde gelenleri, Kıbrıs’ın ilan ettiği Münhasır
Ekonomik Bölge (MEB)’nin şaibeli olduğu ısrarlarına devam ediyorlar. Karşımızdakiler ise “bir bölgenin şaibeli olup
olmadığını belirleyecek olan İngiltere değil” diye açıklama
yapıyorlar. Bu yöndeki karşılıklı tartışmalar devam ederken Ada’daki Egemen İngiliz Üsleri konusu da tartışmaya
açıldı. “Kıbrıs’taki Kraliyet Kolonisi artıklarına karşı eylem”
çağrısı yapılıyor. Yakın çevremizde bunlar yaşanırken bizler ne mi yapıyoruz sorusunun yanıtını sizlere bırakıyoruz.
Düş görerek peynir yüklü geminin yürüyemeyeceğinin
görülmesi gerekiyor mu ne…
SEVGİ ile kalınız…
* Kıbrıs Türk Kültür Derneği (KTKD)
Eski Başkanı

												
OKUMAK GEREK

FETÖ’nün TSK’deki yapılanmasını anlatan efsane kitap,
30’ncu baskıda kalmış ve tükenmişti.
Mustafa Önsel’in “Ağacın
Kurdu, TSK’de Şakirtlerin İşgali, Fetullahın Askerleri” isimli 31’inci yeni baskısı ile fakat bu
sefer genişletilmiş, güncellenmiş,
gözden geçirilmiş olarak ve gizlisiz saklısız, açık isimlerle okuyucu ile tekrar buluşuyor.
İlk 30 baskı okuyucuyuda şok
etkisi yaratmıştı, yeni 31’inci
baskıyla hayret katlanacak, ağızlar açık kalacak…
15 Temmuz sonrası ortaya çıkan yeni bağlantılar, olaylar ve
isimler “Yok artık!” dedirtecek…

Bu kitap toplam 24 ay
Rumeli’de görev yapmış emekli
bir kurmay subay olan Doç. Dr.
Hasip Saygılı tarafından problem sahalarımızın açıklıkla ifade edilmesi lüzumuna inanılarak
hazırlanmıştır. Duygusal olarak
bizleri heyecanlandıracak ama
“her biri bir mülkü harap edecek” dertlerimizin ıslahına katkı
sağlamayacak bir anlatıdan uzak
durulmuştur.
Eserde Rumeli kahramanları
Suzi Çelebi, Müşir Mehmed Ali
Paşa, Hafız Arif Efendi, Yücelciler, Hacı Adnan Nurko gibi yüksek şahsiyetlerin hatıraları dile
getirilmiş. Bu yüksek ruhlu kahramanların aziz hatıralarına biz
Türklerin utanç verici bir duyarsızlık gösterdiğimiz ortaya konulmuştur.
Diğer taraftan soydaşlarımızın
hamasi yoğun bir söylem altında
gün be gün nüfus, eğitim ve kültür bakımından erimekte oldukları kitapta hemen her fırsatta
örneklenmiştir.
Elinizdeki kitap Rumeli ile ilgili derin meselelerimizin farklı boyutlarıyla gündeme gelebilmesi için üç beş insaf sahibinin
olsun duyabileceği bir çığlık olabilirse hedefine varmış olacaktır.

Elinizde bulunan kitapta Göbekli Tepe; Homo sapiens’in evrimi, insanın ve tarımın dünyaya
yayılması, kültürel miraslar, astronomi, astroloji, mitoloji, kozmoloji, dinler tarihi, Tengricilik, Kamlık (Şamanlık) ve Türk
tarihi açısından bugün için elimizde mevcut olan bilgiler, bilim adamları, araştırmacılar ve
arkeologların kendi araştırma/
inceleme sonuçlarına dayandırdıkları tezleri ile yazar Mehmet
Kenan Yelken'in kendi görüşleri çerçevesinde ele alınmaya çalışılmıştır.
Keyifle okumanız dileğiyle...

TESUD Basın Yayın
Başkanlığı
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Gayrimenkullerin Kiralanmasında
Dikkat Edilecek Hususlar

Bu yazımda Ülkemizde sık sık kanun, yönetmelik
değişiklikleri nedeni ile gayrimenkul alım, satım kiralama işlemlerinde vatandaşlarımızın düştüğü yanılgıları bir nebze olsun en aza indirerek zarar görmelerini engellemek maksadı ile kısa ve öz bilgiler vermeye ve çoğunlukla yanlış bilinen hususlarda
açıklama yapmaya çalışacağım.
Bu yazımda kiralamalarda dikkat edilmesi gereken
hususlar hakkında bilgi vereceğim.
Konuya girmeden önce, günümüzde her meslek dalında olduğu gibi gayrimenkul işlemlerinde de profesyonel, ticaret odasına ve / veya emlakçılar odasına kayıtlı, "taşınmaz ticareti yetki belgesi" ne sahip
emlak ofislerindeki sorumlu emlak danışmanları ile
işlerinizi takip etmenizi öneririm.
Kimdir bu yetki belgeli ofisler ve sorumlu emlak danışmanları ?
5 Haziran 2018 gün ve 30442 sayılı Resmi gazete de yayınlanan TAŞINMAZ TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİK'te teferruatlı olarak kimlerin ve
hangi niteliklere sahip ofis ve emlak danışmanlıklarının bu ticareti yapabileceği belirtilmiştir. Aşağıdaki birkaç madde bu konuda bilgi verebilir. Teferruatlı bilgi için dip nottaki linkten yönetmeliğe ulaşabilirsiniz.
Taşınmaz ticaretiyle iştigal edebilecek kişiler ve
yetki belgesi
MADDE 5 – (1) Taşınmaz ticareti, işletmesi adına
yetki belgesi alan tacirler veya esnaf ve sanatkârlar
tarafından yapılır.
(2) Yetki belgesi, işletmenin bulunduğu yerdeki il
müdürlüğü tarafından bilgi sistemi üzerinden verilir,
yenilenir, askıya alınır ve iptal edilir.
(3) Yetki belgesi, her bir işletme için ayrı ayrı düzenlenir ve devredilemez. Bir işletmede birden fazla
tacir veya esnaf ve sanatkârın taşınmaz ticareti faaliyetinde bulunması durumunda işletme adına yalnızca bir yetki belgesi düzenlenir.
(4) Yetki belgesinin geçerlilik süresi beş yıldır.
(5) Yetki belgesi işletmenin herkes tarafından kolaylıkla görülebilen bir yerine asılır.
Yetki belgesi verilmesinde aranan şartlar;
MADDE 6 – (1) İşletmeye yetki belgesi verilebilmesi için;
a) 12 nci maddede belirtilen şartların taşınması,
b) Meslek odasına kayıtlı olunması,
c) Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olunması,
ç) Gerçek kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların
kendilerinin, ticaret şirketleri ile diğer tüzel kişi tacirlerin bu alandaki faaliyetlerini yürütmek için gö-
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revlendirdikleri ve yetkilendirdikleri temsile yetkili kişilerinin, şubelerde ise şube müdürünün;
1) On sekiz yaşını doldurmuş olması,
2) En az lise mezunu olması,
3) İflas etmemiş veya iflas
Yavuz KİRİŞÇİOĞLU*
etmiş olsa bile 9/6/1932 tarihli
ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre itibarının yerine gelmiş olması,
4) Konkordato ilan etmemiş olması,
5) Kasten işlenen bir suçtan dolayı veya affa uğramış olsalar dahi devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, milli savunmaya ve devlet sırlarına karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikâp,
rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma,
edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan
malvarlığı değerlerini aklama, terörün finansmanı,
kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme, cinsel saldırı ve çocukların cinsel istismarı, hayasızca hareketler, müstehcenlik, fuhuş, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçlarından hüküm giymemiş ya da ticaret ve sanat icrasından hükmen yasaklanmamış olması,
d) Gerçek kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların
kendilerinin, ticaret şirketleri ile diğer tüzel kişi tacirlerin temsile yetkili kişilerinden en az birinin, şubelerde ise şube müdürünün sorumlu emlak danışmanı (Seviye 5) ulusal yeterliliğine dayalı mesleki
yeterlilik belgesine sahip olması gerekir.
(2) Bakanlık, yetki belgesi verilmesi için mesleki
eğitim şartı getirmeye ve bu eğitime ilişkin usul ve
esasları ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşlerini alarak belirlemeye yetkilidir. Mesleki eğitim;
Bakanlık, Millî Eğitim Bakanlığı veya Bakanlıkça
uygun görülen kamu kurumları, üniversiteler, kamu
kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve mesleki yeterlilik belgesi vermeye yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından
verilir.
Yetki belgeli bir
ofiste yandaki levhayı göreceksiniz.

												
YAŞAM

Konut (Mesken) Kiralamada Dikkat Edilecek
Hususlar;
Kiralama konusunda kiraya veren mülk sahipleri
ile kiralayan kiracıların dikkat edeceği hususlar çok
teferruatlı olmakla birlikte önemli hususlar aşağıdaki gibidir.
Kira sözleşmesinin noter huzurunda yapılmasının
ve yapılabiliyorsa tapu kaydına bu konuyla ilgili şerh
konmasının yararı çok önemli olmakla birlikte konut
kiralamalarında hem kiracı hem de ev sahibi tarafından çoğunlukla önemsenmemektedir.
1. Gerçek mal sahibini araştırın.
Bir vatandaş için her ne kadar zor bir konu ise de
öncelikle bir gayrimenkulü kiralamaya karar verdiğinizde, kira sözleşmesini imzalayacak olan kişinin
gerçekten evin sahibi olup olmadığını kontrol etmeniz gerekiyor. Eğer bir vekil sözleşmeyi imzalayacak
ise kişinin mal sahibinin yasal vekili olup olmadığını araştırmak gerekiyor. Ayrıca, gayrimenkulün birden fazla sahibi söz konusu ise, mal sahibi olarak
karşınızda bulunan kişinin diğer taraf ve tarafları da
temsil edip etmediğini, bu kiralama işlemini diğer sahiplerin de onaylayıp onaylamadığını da araştırmakta yarar vardır.
2. Kiralayacağınız gayrimenkul ile kontratı yapılan
aynı mı?
Kiralanan yer ile görülen yerin aynı olduğunun
mutlaka teyid edilmesi gerekir. Bu nedenle, kiralayacağınız gayrimenkulün kapı numarası ve adresi ile
sözleşmedeki kapı numarası ve adresinin uyuştuğunu
tespit etmekte büyük yarar var.
3. Kapıcı, yönetici ve komşu ile küçük bir söyleşi yapın.
Apartman ve daire ile ilgili genel bilgileri, (evin
ısınma durumu, yakıt ve genel giderler için aylık olarak ödenen meblağların ne tuttuğu, kanalizasyon gider durumu, komşularla ilişkiler, evcil hayvan beslenmesine komşuların tepkisi vb.) emlakçı ile ev sahibi değil orada yaşayan, her gün yüzyüze bakacağınız kişiler daha doğru olarak verebilir.
4. Kira sözleşmesinde yazılması gereken önemli
hususlar:
* Kira sözleşmelerinde ilk sayfada tarafların adı
soyadı, TC. kimlik numaraları, tebligat adresi ve telefon numaraları, kira bedeli ve ödenme şekli, depozit
miktarı ve iadesinin nasıl yapılacağı, demirbaş eşya
listesi gibi hususlarla, diğer sayfalarda kanunda yazılı genel şartlar ile tarafınızdan belirlenecek özel şartlar yer alır.
* Kiralanacak gayrimenkulün elektrik, su ve varsa doğalgaz sayaçlarındaki rakamların mutlaka kira
sözleşmesine yazılması anlaşmazlıkları önler. Ayrıca
abonelikleri kiracının üzerine alması, ilerde doğabilecek geçmiş dönem borçlarını da ödemeyi engeller.
* Kiraya verenin elden almayı tercih ettiği depozito bedelinin taraflarca bankaya yatırılması yasal bir

zorunluluk oldu. Buna rağmen kiraya veren depozito ( Güvence ) bedelini elden almak isterse mutlaka
kontrata miktarı ile elden teslim edildiği yazılmalıdır.
* Kira artışının ne olacağı mutlaka kontrata yazılmalıdır. Ocak 2019 ayında 71 maddelik torba yasa
içinde yapılan değişiklik ile kira artışı 12 aylık TÜFE
( Tüketici Fiyat Endeksi ) ortalaması üzerinden yapılmak zorundadır.
5.
Kira
sözleşmesinin
kefil
alınması,
11.01.2011 tarihinde kabul edilen 6098 sayılı borçlar
kanununun 15'inci bölümünde yer almaktadır. Burada kanunun bilinmemesi nedeni ile ev sahipleri ve
emlak danışmanlarının yaptığı yanlış uygulama ile
kefil alınmışsa, kefaletin geçersiz olması söz konusudur. Nedir bu yanlışlık ?			
Çoğunlukla kırtasiyeden alınmış basılı sözleşmelerle yapılan kontratlarda kefaletle ilgili şöyle bir
madde yazılıdır. "Kefilin kefaleti müşterek ve müteselsil olup kefil kontratın ilk yapıldığındaki kira dönem ve devam eden dönemler için kefaletinin mevcudiyetinin devamını beyan ve imzasıyla kabul ve
taahhüt eder." Kontratın en altında da kefilin ad soyad ve imzası yer alır.				
İlgili kanunun 583. Maddesi ise şöyle demektedir: Madde 583- Kefalet sözleşmesi, yazılı şekilde
yapılmadıkça ve kefilin sorumlu olacağı azamî miktar ile kefalet tarihi belirtilmedikçe geçerli olmaz.
Kefilin, sorumlu olduğu azamî miktarı, kefalet tarihini ve müteselsil kefil olması durumunda, bu sıfatla
veya bu anlama gelen herhangi bir ifadeyle yükümlülük altına girdiğini kefalet sözleşmesinde kendi el yazısıyla belirtmesi şarttır.
Bu yazımda sizlere konut kiralaması konusunda dikkat edilecek bazı hususları açıklamaya çalıştım. Takdir edersiniz ki pek çok kanunu içeriğinde
bulunduran konuyu burada tamamen açıklayabilmek
mümkün değildir. Eğer konu hakkında daha teferruatlı bilgiye ulaşmak istersenız. Aşağıdaki linklerden,
ve/veya kanun ve yönetmeliklerden faydalanabilirsiniz.

Faydalanılabilecek Kaynaklar
*Taşınmaz ticareti hakkındaki yönetmelik
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/06/20180605-9.
htm
*634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu
*6098 Sayılı Borçlar Kanunu
*8049 Sayılı Türk Medeni Kanunu
*Tüm Kanunları Sorgulayabileceğiniz Linkler
https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/kanunlar_sd.sorgu_
baslangic
http://www.anayasa.gen.tr/kanun-liste-tam.htm
http://www.mevzuat.gov.tr/Default.aspx

E. Alb.
TESUD Çankaya Şube Üyesi
Denetleme Kurulu Üyesi
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AYRILANLAR
ARAMIZDAN

Kederli ailelerine ve arkadaşlarına başsağlığı diler,
hizmetlerini saygı ile anarız.
TESUD Genel Merkezi

Meral GÜÇLÜ

Osman SEVİMLİ

Onursal (Fahri) Üye

E. Kd. Alb. (1957-14)

Şişli Şb. Üyesi

Çankaya Şb. Üyesi

Vefat Tarihi:14/08/2017

Vefat Tarihi: 15/07/2018

Adres: Halepli Şükrü Sok. Ela Apt.

Adres: Bardacık Sok. No:89/6
Küçükesat Çankaya-ANKARA

No:7/3 Bomanti Şişli-İSTANBUL
Tel: (0505) 586 40 73

Tel: (0533) 964 91 68

Türkan BOZKURT
Subay Eşi
Kadıköy Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 30/10/2018
Adres: Hamidiye Mah. Ulubatlı
Hasan Cad. Orkent Sit. D Blok D:22
Çekmeköy-İSTANBUL
Tel: (0505) 797 83 76

Ali Kemal KÖROĞLU

Cevat ŞAHİN

E. Plt. Kd. Alb. (1952-39)

E. Yb. (1954-11)

Halil KOYU
E. J. Per. Alb. (1946-25)
Bornova Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 20/07/2018
Adres:Kazım Dirik Mah. 174. Sok.
No:22 D:2 Bornova-İZMİR

Çankaya Şb. Üyesi

Kocaeli Şb. Üyesi

Vefat Tarihi: 18/01/2019

Vefat Tarihi: 09/01/2019

Adres: Emek Mah. 21. Sok. No:3/8

Adres: Yahya Kaptan Mah.

Çankaya-ANKARA

C-19 Blok D:1 İZMİT

Tel: (0536) 834 93 96

Gülşen BİNGÖL

Adres: Dr. Esra Işık Cad. Fulya Apt.
No:34/2 Kadıköy-İSTANBUL

YO
SİM

Vefat Tarihi: 14/03/2019

RE

Kadıköy Şb. Üyesi

K

Subay Eşi

Fatma Kevser IŞIKLI
Subay Eşi
Şişli Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 17/03/2019
Adres: Jandarma Subay Evleri A-1
Blok D:1 Balmumcu
Beşiktaş-İSTANBUL
Tel: (0532) 130 48 08
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Bahri CENNET
Onursal (Fahri) Üye
Adana Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 17/03/2019
Adres: Cemalpaşa Mah. 3. Sok. M.
Karakucak Apt. No:12/23
Seyhan-ADANA
Tel: (0322) 453 90 27

İbrahim EMİR
Onursal (Fahri) Üye
Şişli Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 20/03/2019
Adres:İstiklal Mah. Mercan Sok.
No:8/6 Esenyurt-İSTANBUL

Nazmi ÖZCAN
E. P. Bnb. (1965-226)
Kadıköy Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:26/03/2019
Adres: Altayçeşme Mah. Kader Sok.
Metem Sit. B5 Blok D:23
Maltepe- İSTANBUL
Tel: (0535) 361 26 01

Tuncay DEMOKAN

Şükrü MUTLU
E. Top. Kd. Alb. (1966-124)
Çankaya Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:29/03/2019
Adres: Fatih Mah. A.Kutay Cad.
Foça Sok. D.M.O Yanı A-1 Blok D:8
Kozlu-ZONGULDAK
Tel: (0536) 307 99 77

Kamuran KARAGÜLLE

Özdemir ŞERBETÇİ
E. P. Alb. (1954-89)
Kadıköy Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 08/04/2019
Adres:TSK Çamlıca Özel Bakım
Merkezi Acıbadem Mah. Çilek Sok.
Üsküdar-İSTANBUL

E. İs. Kd. Alb. (1957-82)
Konak Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 27/03/2019
Adres:Oyak Sit. 2/1 Sok. No:4/34
F. Altay Karabağlar-İZMİR
Tel: (0232) 285 37 43

E. Hv. Tbp. Kd. Alb. (1957-48)
Eskişehir Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 06/04/2019
Adres:Deliklitaş Mah.
Hamidiye Sok. No:2/1 ESKİŞEHİR
Tel: (0536) 201 10 18

İmdat KOCATEPE
E. Hv. Yb. (1960-5)
Kadıköy Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:08/04/2019
Adres: Acıbadem Mah. Lise Yolu Sok.
Kocatürk Sit. A Blok D:14
Kadıköy-İSTANBUL

Necla KORUR

Halil POLAT

Subay Eşi

E. İs. Alb. (1958-14)

Antalya Şb. Üyesi

Kadıköy Şb. Üyesi

Vefat Tarihi: 09/04/2019

Vefat Tarihi: 23/04/2019

Adres: Teomanpaşa Cad. 160. Sok.

Adres:Kozyatağı Mah. Oyak Sit.

Esen Apt. No:2/14 ANTALYA

C Grubu No:4/22

Tel: (0532) 735 19 35

Kadıköy-İSTANBUL
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Orhan KAVŞUT

Adem TURUNÇ

E. Tbp. Yb. (1955-2)

E. Top. Kur. Kd. Alb. (1968)

Konak Şb. Üyesi

Konak Şb. Üyesi

Tel: (0530) 957 40 01

Tel: (0532) 600 41 24

Mehmet Nihat CABİ
E. Vet. Yb.(1953-13)
Kadıköy Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 07/05/2019
Adres: Merdivenköy Mah.
İlkyuva Sok. No:2/6
Kadıköy-İSTANBUL
Tel: (0536) 984 23 55

Esma TINAR

Mehmet Nazif PASİN
E. Kd. Ulş. Alb. (1945-62)
Konak Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:22/05/2019
Adres: Fahrettin Altay 2. Sok.
Karanfil Apt. No:59/4
Balçova-İZMİR
Tel: 0530 514 89 06

İzzettin GÜRDAL
E. Tuğg. (1965-3)
Çankaya Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:15/05/2019
Adres: Mutlu Kent Mah. Yeşil Vadi
Konutları Sit. 52/31
Çankaya-ANKARA
Tel: (0538) 313 95 62

Mürvettin Şemi HOŞKAL
E. Kr. Plt. Alb. (1971-5)
Kadıköy Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:17/05/2019
Adres: Kozyatağı Mah. Hilmipaşa
Cad. Oyak Sit. C Grubu Açelya Apt.
No:14-1 D:3 Kadıköy-İSTANBUL
Tel: (0216) 362 79 64

M. Şerafettin MIHÇAKAN
E. Hv. Tuğg.
Antalya Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:18/05/2019
Adres: Konyaaltı Cad. 141. Sok.
Kırımlıoğlu Apt. B Blok D:14
ANTALYA

Mahmut AHISKALIOĞLU

Subay Eşi
Antalya Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 05/05/2019
Adres:Güllük Cad. Berberoğlu Apt.
No:20/21 Muratpaşa-ANTALYA
Tel: (0535) 606 76 11

Tel: (0536) 881 83 07

Adres:Bağlıca Mah. 1321 Sok.
No:2/5 Etimesgut-ANKARA

Mehmet Ali GÜNDÜZ
E. P. Alb. (1950-55)
Çankaya Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:26/05/2019
Adres:Çankaya Mah. Mahmut
Yaseri Sok. No:9/14 Çim Apt.
Çankaya-ANKARA

Tel: (0533) 633 82 14

Tel: (0555) 657 25 50

E. Uçk. Bkm. Alb.
Çankaya Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:22/05/2019

YO
K

Karabağlar-İZMİR

Adres: 52/72 Sok. Aydınlar Sit. B Blok
No:37/22 Esenyalı Konak-İZMİR

SİM

Adres: İnönü Cad. 767/1

Vefat Tarihi: 24/04/2019

RE

Vefat Tarihi: 30/04/2019
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Cengiz USLU
E. Tbp. Alb.(1964-18)
Kadıköy Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:23/05/2019
Adres:Caferağa Mah. Sarraf Ali
Sok. No:28/14
Kadıköy-İSTANBUL
Tel: (0216) 338 43 60

Cemil TAN
E. Hv. Plt. Tuğg. (1957-82)
Konak Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:27/05/2019
Adres: Sakarya Cad. Ejder Sok.
No:29/5 Balçova-İZMİR

RE

-

Tel: (0232) 279 24 27

Arafad BEYAZ

Hüsamettin UÇAKHAN

E. P. Alb. (1959-48)

E. Ulş. Alb. (1951-7)

Adres:Tomurcuk Sok. No:24/25
Çankaya-ANKARA
Tel: (0532) 742 96 16

Sadık POLAT

Kazım ÜNAL

E. J. Yb. (1966-45)

E. Tuğg. (1947-3)

Kocaeli Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:04/06/2019
Adres:Akçakoca Mah.
Talmaç Apt. D:10 İZMİT

Mehmet SIREL
E. Plt. Kur. Alb. (1950-87)
Çankaya Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:21/06/2019
Adres: Gençlik Cad. No:23/6
Anıttepe Çankaya-ANKARA
Tel : (0536) 890 99 65

Ali Mücahit SIRMACI
E. P. Alb. (1982-176)
Çankaya Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:02/07/2019
Adres:1516 Cad. No:60/9 100. Yıl
Balgat Çankaya-ANKARA
Tel: (0535) 302 65 21
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Çankaya Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 12/06/2019
Adres: Hoşdere Cad. Beyaz Saray
Apt. No:79/21 Çankaya-ANKARA
Tel: (0541) 468 68 71

Süleyman Orhan GÜNAY
E. Ulş. Alb. (1949-8)
Kadıköy Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:28/06/2019
Adres: Fenerbahçe Mah. Fener
Kalamış Cad. Huzur Apt. No:100/12
Kadıköy-İSTANBUL

K

Tel: (0532) 395 46 98

Vefat Tarihi:10/06/2019

YO

Adres:Hızırbey Cad. Saray No:247
D:22 Kadıköy-İSTANBUL

Çankaya Şb. Üyesi

İM

Vefat Tarihi:26/05/2019

RE
S

Rasimpaşa Şb. Üyesi

