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Değerli “BİRLİK” okurları;
2019 yılının son üç ayını da tamamlayıp 2020 yılı-

na girdik. Bu vesileyle saygıdeğer üyelerimizin, Si-
lahlı Kuvvetlerimizin değerli mensuplarının ve  bü-
tün okurlarımızın yeni yıllarını kutluyorum. 2020 yı-
lının dünyamıza, bölgemize ve yurdumuza daha faz-
la huzur; barış, güvenlik ve istikrar getirmesi dilek-
lerimle hepimiz için her türlü acıdan uzak, gelece-
ğe güvenle bakma konusundaki umutlarımızın arttığı 
bir yıl olmasını temenni ediyorum.

Dönem içerisinde Cumhuriyet tarihimizin önemli 
günlerinin yıldönümlerini yaşadık. Bu günlerde ta-
rihi yaşanmışlıkları yeniden anmanın, tarihi gerçek-
leri tekrar tekrar gündeme getirmenin geleceğe daha 
güvenle bakmanın bir yolu olduğunu düşünüyorum. 
Ulu önderimiz Mustafa Kemal ATATÜRK’ün “tari-
hini bilmeyen milletler, başka milletlerin şiarı olur” 
sözünü en çok hatırlamamız gereken bir dönemi ya-
şıyoruz.  

Dönem içerisinde ülkemiz açısından en önemli 
olaylardan biri 6 Ekim 2019 günü başlayan Barış Pı-
narı Harekatı’dır. Harekat; emperyalist güçlerin taşe-
ronu olan terör örgütlerinin güney sınırımızda oluş-
turmaya çalıştığı terör koridorunu önlemeyi hedef 
edinmiş şekilde devam ediyor. Silahlı Kuvvetlerimi-
zin her zaman olduğu gibi bu görevi de başarılı bir 
şekilde yerine getireceğine inancımız tamdır.  

Son üç aylık dönemde hatırlamamız gereken önem-
li olaylardan biri de; 06 Ekim 2019 İstanbul’un düş-

man işgalinden kurtuluş günü idi. Bu yıl 96’ncı Yıl-
dönümünü yaşadık. O gün İstanbul Valiliği önderli-
ğinde yapılan anma törenine Yönetim Kurulu Üye-
miz ve İstanbul İl Koordinatörümüz E. J. Tuğg. 
Ümit Yılmaz katıldı. Bu yıl yapılan tören vesilesiy-
le, her yıl yapılan bu etkinliğin bu tarihi olayın ya-
şandığı mekanlarda yapılması konusundaki öneriler 
gündeme getirildi. Önümüzdeki yıllarda ve özellikle 
İstanbul’un işgalden kurtuluşunun 100’üncü yılında 
kutlamaların söz konusu tarihi mekanlarda yapılması 
daha anlamlı olacağı vurgulanarak bu amaca yönelik 
çalışmaların başlatılmasına vesile olundu.

İstanbul ile ilgili gündemi meşgul eden diğer önem-
li konu da “Kanal İstanbul Projesi” idi. Anılan proje-
nin yolaçacağı fayda ve mahzurların devletimizin il-
gili kurumlarınca mutlaka enine boyuna incelendi-
ğini umuyoruz. Ancak Montrö Boğazlar Sözleşme-
si ile ilgili tartışmalar ülke güvenliği açısından bü-
yük önem arz etmektedir. Kanal İstanbul Projesi’nin 
gerçekleştirilip “durum ve koşullar değişti” denilerek 
Montrö Boğazlar Sözleşmesinin tartışmaya açık hal-
de gündeme gelmesi, yurt güvenliği ve istikrarı açı-
sından önemli risklerin doğmasına  neden olabilece-
ği kanaatindeyim.

Ankara ATO Kongre Merkezinde 18-28 Ekim 
2019 tarihlerinde yapılan kitap fuarına, bir stand aça-
rak katıldık. Özellikle derneğimizin tanıtımı ve as-
ker kökenli yazarlarımızın okurlarla buluşturulması-
na önemli bir katkı sağladığımızı düşünüyorum.  

29 Ekim 2019 günü Cumhuriyetimizin 96’ncı ya-
şını kutladık. Cumhuriyetimizin sonsuza kadar yaşa-
ması en büyük temennimizdir.

Cumhuriyetimizin kuruluş günü olan 29 Ekim 
2019 tarihinde ABD Temsilciler Meclisinde 1915 
olaylarını “soykırım” olarak tanıyan kararı kabul etti. 
ABD’nin konu ile ilgisi olmayan politikalarına alet 
olarak tarihi saptıran siyasi kararı kabul edilemez bu-
larak, konuya ilişkin kınama ve reddetmeye yönelik 
basın açıklaması yaptık.

Ulu Önderimiz ATATÜRK’ü; 10 Kasım 2019’da 
ebediyete intikalinin 81’inci yıldönümünde saygıy-
la andık. 

Üyemiz olsun ya da olmasın tüm meslektaşlarımız 
ile beraber omuz omuza olmak çok arzu ettiğimiz bir 
husustur. Bu amaçla Devre Dernekleri Yöneticileri-
ni / Devre Temsilcilerini yerinde ziyaret etmeyi plan-

Namık Kemal ÇALIŞKAN
E. Tuğgeneral
TESUD Genel Başkanı
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ladık. Geçtiğimiz dönem içerisinde 1987 Mezunları 
Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile 1990 Devre-
si Dayanışma Derneği Yönetim Kurullarını yerlerin-
de ziyaret ettik. Bu ziyaretlere devam ederek birlik 
ve beraberliğimizi her zamankinden daha güçlü hale 
getirmeye gayret edeceğiz.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet’imizin 36’ncı Ku-
ruluş Yıldönümü etkinliklerine katılmak  ve ziyaret-
ler gerçekleştirmek amacıyla 11-16 Kasım 2019 ta-
rihleri arasında Kuzey Kıbrıs’a seyahatte bulunduk. 
Bu süre içinde KKTC Cumhurbaşkanlığı, Başbakan-
lığı, Dış İşleri Bakanlığı, KTBK Komutanlığı, KKTC 
Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı  ile Tümen/Tugay 
Komutanlıklarını  makamlarında ziyaret ettik. Kıbrıs 
Türk Emekli Subaylar Derneği ile Türk Mukavemet 
Teşkilatı Yönetim Kurulları ile Genel Merkezlerin-
de; TESUD ile Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derne-
ği (ESUD) ve Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) ara-
sındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve KKTC’nin uluslar 
arası alanda tanınmasına yönelik gayretlerde işbirli-
ğinin geliştirilmesine ait esas ve usullerini tespiti ko-
nularında  görüş alışverişinde  bulunduk. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Libya arasında 27 Kasım 
2019 tarihinde Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırıl-
ması mutabakatı imzalandı. Bu anlaşmanın ülkemi-
zin Doğu Akdeniz’deki Mavi Vatan hak ve menfaat-
lerinin korunması bakımından önemli bir girişim ol-
duğuna inanıyorum. Gönül isterdi ki bu anlaşmalar 
çok daha önce ve Mısır, İsrail ve Suriye ile de yapı-
labilmiş olsaydı.

Geçtiğimiz dönemin önemli tarihlerinden biri de 
"23 Aralık"’tır. Bundan 89 yıl önce 23 Aralık 1930 
tarihinde Manisa’nın Menemen  ilçesinde askerlik 
görevini  yapmakta  olan  Asteğmen  Mustafa  Feh-
mi  KUBİLAY, Derviş Mehmet’in başında bulundu-
ğu gerici bir grup tarafından katledildi. “Menemen 
Olayı” veya “Kubilay Olayı”;  Cumhuriyetimizin te-
mel değerlerinden biri olan laiklik ilkesine yönelik 
bir harekettir. Unutulmamalı, unutturulmamalı ve ge-
lecek kuşaklara da gereği gibi önemli bir tarihi olay 
olarak aktarılmalıdır.

Saygıdeğer okurlarımız;
Cumhuriyetimizin kuruluş değerleri, Atatürk İlke 

ve Devrimleri ile demokrasi ve hukukun üstünlüğü 
gibi ilkeler toplumumuzun tüm kesimlerinin üzerin-
de toplanabileceği ortak değerlerdir. Son dönemlerde 
ülkemizde bu değerlere yönelik olumsuz yaklaşımlar 

ve sözlü saldırılar sergilenmekte, bu değerler üzerine 
kurulmuş kurumlar ve bu değerlerin arkasında dur-
ma iradesi gösteren kesimleri değersizleştirecek tarz-
da yayınlar yapılmaktadır. Bunların hiçbir faydası-
nın olmayacağı; milletimizi ayrıştırmak, bazı kesim-
leri ötekileştirici söylemleri sürekli ifade etmek milli 
birlik, beraberliğimiz ile toplumsal dayanışma ruhu-
muza aykırılıklar oluşturacak ve sakıncalar yaratabi-
lecektir. Kamuoyu önünde bulunan herkes söyledik-
lerine ve davranışlarına dikkat etmeli, toplumu ayrış-
tırıcı söz ve davranışlara son vermelidir.

27 Aralık 2019 günü Ulu Önderimiz Mustafa Ke-
mal ATATÜRK’ün Ankara’ya gelişinin 100’üncü yı-
lını yaşadık. Ankara Valiliğince Keklikpınarı’nda ya-
pılan törene katıldık. Ankara Büyükşehir Belediye-
si tarafından düzenlenen kortej yürüyüşüne de bir 
çok üyemiz ve meslektaşlarımızla birlikte yer al-
dık ve nihayet Büyük Ankara Kulübünün Atatürk 
Spor Salonu’ndaki gösterisiyle o günün anma  et-
kinliklerine de  iştirak ettik. Bugünün anlam ve öne-
mi  kapsamında; Türkiye Emekli Subaylar Derne-
ği (TESUD) ve Türkiye Emekli Astsubaylar Derne-
ği (TEMAD)’nin birlikteliğiyle icra edilen 84’üncü 
Büyük Atatürk Koşusu; bu yıl rekor seviyede Emekli 
Subay, Astsubay ve Ailelerinin katılımı ile gerçekleş-
ti. Koşuya katılan tüm silah arkadaşlarımız ve ailele-
rine saygı ve şükranlarımı iletiyorum. 

Değerli okurlarımız;
Birlik Dergimizi de geliştirmek için uğraşlarımız 

devam ediyor. Göreve   geldikten sonra başlattığımız 
her sayıda  bir  söyleşi yapma/yayınlama  uygulaması 
kapsamında  ilk söyleşimizi; 23’üncü Genelkurmay 
Başkanımız  Orgeneral  (E)  Sayın  Hüseyin  KIVRI-
KOĞLU ile yapmıştık. Geçen sayıda da Gazi Üsteğ-
men (E) Sayın Serdar ÖZTÜRK ile yapılan söyleşiyi 
yayınladık. Bu uygulamamıza Koramiral (E) Sayın 
Işık BİREN komutanımızla devam ediyoruz. Bu söy-
leşilerle silahlı kuvvetlerimiz ve ülkemizle ilgili tari-
hi  anları ve tarihi değeri olan olayları birinci ağızlar-
dan yazılı kaynaklarla kayıt altına almaya, siz değer-
li okurlarımızın da bilgilerine sunma olanağı bulma-
ya çalışıyoruz. Diğer yandan hizmetleri ve yaşadık-
larıyla bir değer haline gelmiş komutan ve silah ar-
kadaşlarımızın  yaşamlarını da  tanıtma imkanı oluş-
turmaktayız.

Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. 
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A.D : Komutanım, özgeçmişinizle ilgili araştırma 
yaptığımızda çok iyi bir eğitim aldığınızı, üç lisan 
bildiğinizi, yurt içinde ve yurt dışında önemli kıta ve 
karargah görevlerinde bulunduğunuzu, Kıbrıs Barış 
Harekatı’na katıldığınızı, 12 Eylül döneminde Milli 
Güvenlik Konseyi koordinatörü olarak görev yaptı-
ğınızı, ülkemizin denizlerdeki hak ve menfaatlerinin 
korunması için çalışmalar yaptığınızı ve toplantılara 
katıldığınızı, denizciliğin sevdirilmesi için düzenle-
nen şenliklere öncülük ettiğinizi öğrendik. Amacımız; 
başarılı meslek yaşamınızı anlatmakla birlikte, geniş 
bilgi birikiminizden okuyucu ve üyelerimizin yarar-
lanmasını sağlamaktır.

Komutanım, soru hazırlığı yaptık. Ancak önemli 
olan sorularla sınırlı kalmaksızın sizin anlatacakla-
rınızdır. İzniniz olursa çocukluk döneminiz ile ilgili 
soru ile başlayalım. 1933 tarihinde İstanbul’da doğ-
muşsunuz. Ailenizi, çocukluk döne-
minizi, ilk ve ortaokul eğitimini ne-
rede tamamladığınızı ve bu yıllara 
ait anılarınızı anlatır mısınız ?

Işık BİREN : 1 Ekim 1933 ta-
rihinde İstanbul’un Şişli semtinde 
doğmuşum. Babam Adnan BİREN 
askeri doktordu. Bahriye doktoru. 
Annem Nezahat BİREN Sanayi Ne-
fise Mektebi’nde müzik tahsili yap-
mış bir devlet memuru idi. Ben aile-
min ikinci çocuğu idim. Ağabeyim 
Ferit BİREN de denizci idi. Ama si-

vil denizci yani kaptandı. Hatta uluslar arası çapta 
kaptanlık yaptı.

Babamın ailesi geniş bir aile idi. Babamlar altı 
kardeştiler. Büyük babam yani babamın babası Fe-
rit bey Mülkiye Mektebi mezunu dış işlerinde çalış-
mış üst düzey bürokrattı. Babam Adnan, ilk çocuk-
ları olması nedeniyle aile içerisinde çok sevilip sayı-
lıyor. İtibarı çok yüksek. Hatta babaannem kendisi-
ne “Ednan Bey” diye hitap ederdi. O dönemdeki say-
gıya bakar mısınız, anne evladına "Bey" diye hitap 
ediyor. Babamdan sonra Perihan halam var. Amiral 
Cezmi BİREN'in annesi. Harp Akademilerinde Kü-
tüphane Müdürlüğü yaptı. Halamın oğlu Cezmi, so-
yadı kanunu çıkmadan önce doğmuş. Soyadı kanu-
nu çıkınca ailede ilk soyadını babam almış, bütün ai-

lede babamın soyadını almış, dolayı-
sı ile halamın oğlu Cezmi BİREN ile 
aynı soyadını taşıyoruz. Kendisi De-
niz Kuvvetlerinde önemli görevlerde 
bulunmuştur. Deniz Harp Okulu Ko-
mutanlığı yapmıştır. Bu görevi esna-
sında "18 Kasım"’ın Deniz Lisesi ve 
Deniz Harp Okulu’nun kuruluş günü 
olarak kutlanmasına vesile olmuştur. 
Deniz Kuvvetlerinden Tümamiral 
rütbesi ile emekli olduktan sonra altı 
yıl süre ile Deniz Nakliyat’ın Genel 
Müdürlüğünü yapmıştır. Kuruma bir 
çok gemi kazandırmıştır. Daha son-
ra iki yıl süre ile Milli Eğitim Bakan-

            SÖYLEŞİ
    İçimizden Biri... 

E. Koramiral Işık BİREN

E. Alb. Adnan DEMİR :  Sayın Komutanım; 
Türkiye Emekli Subaylar Derneği’nin yayın or-
ganı Birlik Dergisi’nde yayınlanmak üzere söyle-
şi yapma isteğimizi kabul ettiğiniz için şükranları-
mızı sunarız.

E. Koramiral Işık BİREN   :  Estağfurullah efen-
dim. Bu bizim için bir görevdir. Yaptığınız  çok iyi 
bir iş. Böyle bir dergi çıkardığınız için sizi tebrik 
ediyorum.   

TESUD Basın Yayın 
Başkanlığı

Işık BİREN'in Babası 
Dz. Tbp. Alb. Adnan BİREN
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lığı Müsteşarlığı yapmıştır. Bu görevi esnasında da 
"24 Kasım"’ın Öğretmenler Günü olarak kutlanma-
sı için gerekli yasal düzenlemenin yapılmasına vesi-
le olmuş, ayrıca öğretmen evlerinin açılmasına öncü-
lük etmiştir. 

Okul hayatıma gelince; İlkokul'a Şişli 43'üncü 
İlkokul'unda başladım. Babamın tayini Gölcük'e çı-
kınca 3'üncü sınıfı orada okudum. Sonra tekrar 
İstanbul'a döndük. Nişantaşı'ndaki 52'nci İlkokul'a 
yazıldım ve oradan mezun oldum. İlkokulu bitirdik-
ten sonra Özel Işık Lise’sinin Ortaokul’una başladım.

Askeri liseye girmeye karar verince okulumu de-
ğiştirdim ve Nişantaşı Ortaokulu’na geçtim. Çünkü o 
dönemde Askeri Liselerin giriş sınavında özel okul-
lardan mezun olanları değil maarif okullarından me-
zun olanları tercih ediyorlardı.

O dönemde Askeri Liselere girebilmek için 14 ya-
şından gün almak gerekiyordu. Ben okula erken baş-
ladığım için yaşım tutmadı. Beni okula kabul etmedi-
ler. Ancak 1 Ekim tatile rastladığı için ve okulda bu ta-
rihten sonra başladığı için ben itiraz ettim ve böylece 
ucu ucuna Bahriye Mektebi'ne yani Deniz Lisesi'ne 
1947 yılında girdim. Annem Bahriye Mektebi'ne gir-
memi istemiyordu. Doktor olmamı istiyordu. Ama 
babam gibi askeri doktor değil sivil doktor olmamı 
istiyordu. Çünkü babam o dönemlerde gemilerde gö-
revli idi ve uzun seyirlere giderdi. Dolayısıyla baba-
mızı sık göremezdik. Annem aynı meşakkatli hayatı 
benim yaşamamı istemediği için Bahriye Mektebi'ne 
girmeme memnun olmadı.

Çocukluk anılarım içerisinde beni derinden etkile-
yen, hayatımda hiç unutamayacağım olay Atatürk’ün 
ölümüdür. Bir gün annemi hüngür hüngür ağlarken 
gördüm. Babama bir şey olduğunu zannederek ben 
de ağlamaya başladım. “Anne babama bir şey mi 
oldu” diye sordum. Annem de “ Evet hepimizin ba-
basına, milletin babasına bir şey oldu. Atamız öldü” 
dedi. Ben o zaman beş yaşındaydım. Atatürk’ün öl-
düğü o günü hiç unutmadım.

A.D. : Denizci bir aileden geldiğinizi, babanızın 
askeri doktor olduğunu biliyoruz. Askerlik Mesleği-
ni seçmenizde bunun etkisi oldu mu?

Işık BİREN   :  Babamın mesleği gereği askeri 
çevrede büyüdüm. Hayatım bahriye camiası içinde 
geçti. Özellikle Gölcük’te iken babamın görev yap-
tığı gemilere; Yavuz ve Hamidiye zırhlıları ile Za-

fer Muhribine giderdim.Gemiler ve oradaki yaşantı 
hep ilgimi çekerdi, hep o yaşantının içinde olmak is-
terdim. O gemilerle denize açılmayı, seyre çıkmayı 
hayal ederdim. İşte bu hayalimi gerçekleştirmek için 
deniz subayı olmaya karar verdim. 

Babamın iki şapkası vardı. Biri asker şapkası, diğe-
ri doktor şapkası, ben asker şapkasının altına girme-
yi tercih ettim ve bahriye  mektebine  yani Deniz Li-
sesi'ne girerek bahriye subayı oldum.

A.D. : 1947 yılında Deniz Lise’sine girdiniz. Taki-
ben üç yıllık lise ve iki yıllık Deniz Harp Okulu eği-
timini tamamlayarak 1952 yılında subay naspedildi-
niz. Askeri öğrencilik yaşamınızı anlatabilir misiniz?

Işık BİREN : Deniz Lisesi'nde  bize çok iyi eğitim 
verdiler. Her şeyden önemlisi medeni bir insan nasıl 
olunur, onu öğrettiler. Oturup kalkmayı, düzgün yü-
rümeyi, düzgün konuşmayı, sofra kurallarını, vücut 
temizliği ve bakımını öğrettiler. Ayrıca kılık kıyafe-
timize özen göstermeyi, mesela ütü yapmayı, düğme 
ve sökük dikmeyi, paça kıvırmayı öğrettiler. Bunlar 
ile bizi hayata hazırladılar. Yüzme öğrettiler, denizde 
can kurtarmayı öğrettiler. Yakın dövüş sporu ile ken-
dimizi savunmayı öğrettiler. Spor alışkanlığı kazan-
dırdılar. Kazandırdıkları bu yetenekler ile bizi mesle-
ğe hazırladılar. Deniz Lisesi'nde gemi stajına gittiği-
mizde erlerin yaptığı işleri bize yaptırdılar. Aşhane-
de çalıştık, paspas yaptık, tuvalet temizledik. Raspa 
ve boya yaptık. Şeytan çarmıhına tırmandık. Bir erin 
gemide yapması gereken bütün görevleri yaparak öğ-
rendik. Deniz Lisesi sadece lise tedrisatı vermiyor-
du. Öğrencisine tertipli ve düzenli olmayı öğretiyor-
du. Aynı zamanda mesleğe hazırlıyordu.

A.D.  :  İkinci Dünya Savaşı sırasında De-
niz Lisesi'nin güvenlik nedeniyle İstanbul/
Heybeliada’dan taşındığını ve 1941-1946 yılları 
arasında Mersin’de eğitim ve öğretime devam ettiği-
ni biliyoruz. İkinci Dünya Savaşı döneminde güven-
lik endişeleri yanında, ülkemizde yaşanan zorlu eko-
nomik koşullara rağmen kapatılmayan askeri lisele-
rin günümüzde kapatılmasını nasıl değerlediriyorsu-
nuz? Askeri lise ve Astsubay Hazırlama Okullarının 
Subay ve Astsubayların yetiştirilmesindeki önem ve 
katkıları nelerdir?
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Işık BİREN : Askeri Liselerin kapatılması son de-
rece yanlış olmuştur. Bu yanlış karardan derhal dö-
nülmeli ve askeri liseler ile astsubay hazırlama okul-
ları yeniden açılmalıdır. Bu okullar orta ve dar gelir-
li ailelerin zeki ve çalışkan çocuklarına eğitim im-
kanı sağlayan, hem de çok iyi eğitim ve öğretim im-
kanı sağlayan okullardı. Anadolu’da bir köyde veya 
kasabada yaşayan bir vatandaşı düşünün, çocuğunu 
zar zor ortaokulda okutmuş liseyi okutacak durumu 
yok. Veyahut şehirde yaşayan beş altı çocuklu dul bir 
kadını düşünün çocuğunu subay yapmak istiyor. İs-
tiyor ki çocuğu askeri liseyi kazansın, parasız yatılı 
okusun onun külfeti ailenin üzerinden kalksın. İyi bir 
meslek sahibi olsun. Subay çıkınca hem kendi haya-
tı kurtulsun, hem de anasına, kardeşlerine faydası do-
kunsun. Askeri liseleri kapatınca bu imkanı bu gari-
ban insanların elinden alıyorsun. Bu okullar ülkemiz-
de olmayan sosyal adaleti bir nebze olsun sağlıyordu. 
Zeki ve çalışkan çocuklara sosyal statü ve ekonomik 
koşullarına bakmaksızın eşit koşullarda yarışma im-
kanı sağlıyordu. Bu okulları kazanmak ve bitirmek 
öyle kolay değildi. Bir kere bu okulları kazanmak 
için zeki olmak gerekiyor. Bunların neredeyse yüz-
de biri, bilemedin yüzde ikisi sınavı kazanıyor. Ay-
rıca bunun sporu ve sağlık muayenesi var. Kazanan-
ların bir kısmı da orada eleniyor. Okula girmeye hak 
kazanan öğrencileri bu sefer zorlu bir eğitim ve öğre-
tim bekliyor. Dolayısıyla zeki olmanın yanında çalış-
kan hem de çok çalışkan ve disiplinli olmak gereki-
yor. Okulda sadece ders yok. Askeri eğitim var, yüz-
me eğitimi var, spor var, sosyal etkinlikler var. Bun-
larda çalışkan olmayı ve zamanı iyi kullanmayı ge-
rektiriyor.

Bu okulların kazandırdığı yeteneklerin her subay-
da olması gerektiğine inanıyorum.Öyle liseden son-
ra veya üniversitelerin ara sınıflarından alınan öğ-
rencilere verilen hızlandırılmış yarım yamalak eği-
timle subay olunmaz. Ayrıca Astsubay Hazırlama 
Okulları’nı da bu kapsamda değerlendiriyorum. Ast-
subaylık orduda uzmanlık gerektiren teknik işleri ya-
pan bir sınıftır. Gemilerde teknisyen olarak görev ya-
parlar. Astsubaylar da kendi alanlarında iyi yetiştiril-
melidir.

Dolayısıyla Askeri Lise’lerin ve Astsubay Hazırla-
ma Okullarının askeri eğitime katkısı, Subay ve Ast-
subayların yetişmesindeki önemi, ehemmiyeti inkar 
edilemez. Bu okulların faydası saymakla bitmez. Bu 
nedenle baştan da söylediğim gibi verilen bu yanlış 

karardan behemehal dönülmeli ve bu okullar yeniden 
eğitim ve öğretime açılmalıdır.

A.D  :  Subay naspedildikten sonra ilk görev yeri-
niz neresi idi? O dönem Türkiye’nin NATO’ya gir-
diği Amerikan silah ve teçhizatının Türk Silahlı 
Kuvvetleri’nde kullanılmaya başladığı yıllardı. Ge-
rek eğitim, gerekse araç gereç ve donanım açısından 
o dönemi biraz anlatabilir misiniz? O dönem görev 
yaptığınız gemiler ile bu gün Türk donanmasındaki 
gemileri kıyaslayabilir misiniz?

Işık BİREN : 1952 yılında Deniz Harp Okulu’ndan 
ikincilikle mezun oldum. Üç senede sınıf okulu eği-
timi aldıktan sonra 1955 yılında Teğmen rütbesi ile 
TCG Giresun muhribine Muhabere Subayı olarak 
tayin oldum. Gemiye katılır katılmaz bana bir sürü 
ek görev verdiler, kantin, sinema, disiplin-moral, si-
cil- kripto, kütüphane, gemi dahilindeki ek görevle-
rim idi. Gemi dışında komodorluk muhabere subay-
lığı ve Harp Filosu spor subaylığı ile görevlendiril-
dim. Spor subaylığı o güne kadar hayatımda karşı-
laştığım en sürpriz görev oldu. Atanmış olduğum asli 
görevimin yanında gemideki diğer ek görevlerin üs-
tesinden rahatlıkla geliyorum. Ama bu görev meta-
netli bir görev. Çünkü o yıllarda spor müsabakala-
rında, Harp Filosu, Mayın Filosu, Deniz Altı Filosu, 
Gölcük Deniz Ana Üst Komutanlığı ve Tersane Ko-
mutanlığı arasında muazzam bir rekabet var. Ve ben 
Harp Filosunun spor subayıyım. İşin aslını bilenler 
“sen yandın oğlum” dediler. Futbol takımı çok iyiy-
di. Galatasaray’da oynayan milli futbolcu Candemir 
BERKMAN ve diğer bazı profesyonel futbolcuları-
mız vardı. Birinciliği hep biz alıyorduk. Basketbol 
takımımız iyiydi. Daha sonra Ekmel TOTRAKAN 
katılınca daha da güçlendi. Her şeyi yoluna soktuk. 
Sadece boks takımında 51 kiloda yarışacak sporcu 
eksiğimiz var. Bir gün geminin atölyesinde kısa boy-
lu bir Astsubay gördüm. "Sen kaç kilosun" dedim. 
"50 kiloyum" dedi.  "Sen bizim filonun 51 kiloda 
yarışacak boksörü olur musun?" dedim. Teğmenim 
ben hayatımda boks eldiveni dahi görmedim. Yarış-
maya nasıl çıkarım dedi. Ben seni yetiştireceğim de-
dim. Bunu biraz çalıştırdık. Yarışma günü ringe çık-
tı. Ve çok fena dayak yedi. Ben çok üzüldüm.  Ve bu 
olay içimde uhde kaldı. Olayın üzerinden yıllar geçti. 
Ben Güney Deniz Saha Komutanı oldum. Mersin’e 
denetlemeye gittim. Denetleme sonrası kritiği Astsu-
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bay Orduevi’nde yapacağım dedim. Astsubay Ordu-
evi Müdürü çok kıdemli  bir astsubay yanıma geldi. 
Komutanım ben Fevzi beni tanıdınız mı? dedi. "Seni 
nereden tanıyayım, sen denizaltıcısın" dedim. "Ko-
mutanım denizaltıcı sonradan oldum. Astsubay Ça-
vuş iken TCG Giresun’da görevliydim ve siz beni 
boksör yapmıştınız" dedi. "Yahu Fevzi senin o müsa-
bakanı hiç unutamıyorum ve senelerdir vicdan azabı 
çekiyorum" dedim. "Komutanım müsterih olun iyi ki 
beni boks ile tanıştırdınız, ben boksa devam ettim ve 
Balkan şampiyonu oldum." " Fevzi gel sana bir sarı-
layım, bu bugün duyduğum en güzel haber" dedim.

TCG Giresun’daki en önemli görevlerimden biri 
de okuma yazma bilmeyen erlere okuma yazma öğ-
retmekti. O yıllarda Türkiye’de okuma yazma oranı 
çok düşüktü. Bir çok askerimize okuma yazma öğre-
tip Milli Eğitim Bakanlığı’nın açtığı sınavlara soka-
rak okur-yazar belgesi almasını sağladık.

Sorunun ikinci bölümüne gelince; Benim donan-
maya çıktığım dönemdeki gemiler Amerikan yardı-
mından gelen gemilerdi. TCG Giresun da bu kap-
samda alınan bir gemi idi. 1942 yılında Amerika’da 
inşa edilmiş Amerika Bahriyesinde "USS Mc Cal-
la" adıyla 1949 yılına kadar kullanılmış Türk Deniz 
Kuvvetleri’ne 1949 yılında katılmış ve 1973 yılına 
kadar bahriyeye hizmet etmiştir.

İkinci Dünya Savaşı sonrasında ABD tarafından 
bize verilen gemiler içerisinde; muhripler, denizal-
tılar ve mayın tarama gemileri vardı. Bütün bunla-
rın hepsi İkinci Dünya Harbi’nde hizmet etmiş sa-
vaş yıllarında inşa edilmiş veya siparişi verilmiş an-
cak atom bombasının kullanılması nedeniyle sava-
şın ABD'nin öngörüsünden neredeyse 5 yıl önce bit-
mesi sonucu ihtiyaç fazlası kalmış 3-5 yaşında ge-
milerdi. Türk Bahriyesi’ne radar, sonar bu gemiler 
ile geldi. Ama tabi ki o dönemdeki gemiler bugün 
Bahriye’mizde kullanılan gemilerin imkan ve kabi-
liyetine sahip değillerdi. Ayrıca bu gemilerin büyük 
onarımlarını yapacak imkanlarımız da yoktu. Yani 
tersanelerimiz bu imkan ve kabiliyete sahip değil-
di. Bu nedenle 1957 yılında TCG Giresun ve Geli-
bolu Muhripleriyle  modernizasyon ve overhaul için 
Amerika Birleşik Devletleri’nin Virginia eyaletinde-
ki Norfolk Liman şehrine gittik. Lisan bilmenin fay-
dasını ilk orada gördüm. Beni onarım irtibat subayı 
olarak görevlendirdiler. Ayrıca Türkiye’de yeni kuru-
lacak olan elektronik harp sistemleri ile ilgili bir kur-
sa gönderdiler. Kursu tamamlayıp gemiye döndüm. 
Gemide modernizasyon ve overhol işlerine hız ver-

dik. Yalnız o gemiler İkinci Dünya Harbi yıllarında 
inşa edildiği için gemilerde dizel jeneratörü yoktu. 
İkinci çarkçımız çok iyi bir makine zabiti idi. Bana  
“Atlantik’in ortasında kazanlar çökerse felaket yaşa-
rız. Kazanlar çöktüğünde takviye için jeneratöre ih-
tiyacımız var” dedi.  Jeneratör taktırmak istedik ama 
bunun için paramız yoktu. Gemide sadece torpido 
kovanlarının onarımı için ayrılan para kalmıştı. Ter-
sane tarafından bizim gemi ile irtibatı sağlamak için 
görevlendirilen ABD'li subay, yani bir nevi mevkida-
şım ile görüştüm. Kendisiyle çok yakın çalıştığımız 
ve geminin onarımının bir an önce bitirilmesi için 
birlikte mesai harcadığımız için bir nevi yakın arka-
daş olmuştuk.  “Torpido kovanlarını tamir ettirmeyin 
elimde başka gemiden sökülmüş ama sağlam olan ih-
tiyaç fazlası kovan var, onları alın. Kovanların pa-
rası ile de jeneratör alırsınız” dedi. Bizde öyle yap-
tık. Gemiye jeneratör aldık. Planlanan modernizas-
yon ve onarımlar tamamlandıktan sonra memlekete 
dönmek için Norfolk’tan ayrıldık. O zamanki mete-
oroloji şimdiki gibi tahmin yapamıyor. Kasırga, tay-
fun nedir fazla bilinmiyor. Okyanusa çıktığımızda 11 
kuvvetinde deniz yedik. Ben hayatımda böyle bir şey 
görmedim. 54 derece yalpayı gördüm. 

Bu arada tabi mazot harcanınca  sarnıçlar boşalı-
yor. Gemiyi dengede tutmak için balast sarnıçlarına 
deniz suyu alınıyor. Bu su mazota karışıp kazanlara 
yürüyünce kazanlar stop etti. Gemi kaldı mı şaman-
dıra gibi okyanusun ortasında denizi tam bordodan 
alıyoruz. Gemi 54 derece yatıyor. 45 değil 54 derece 
gemi battı batıyor. O zor anda ikinci çarkçıdan me-
saj geldi. “Bu geminin bütün personeli jeneratörlerin 
alınmasını ve bu alımda emeği geçenleri büyük bir 
şükranla anacaktır.” Jeneratörler devreye girdi. De-
niz suyu mazottan ayrıldı, kazanlar tekrar çalıştırıl-
dı ve biz Atlantik’te batmaktan kurtulduk. Jeneratör-
lerin alınmasında benim de emeğim geçtiği için gu-
rur duydum.

Sorunuzun diğer kısmına yani eğitim kısmına ge-
lince eğitim açısından hem Deniz Lisesi  hem de De-
niz Harp Okulu'nda ve devamındaki sınıf okulların-
da bizi çok iyi yetiştirmişlerdi. Ben bize verilen eği-
timin çok ileri seviyede olduğunu Naval Postgradu-
ate School (NPS) California / ABD'de  eğitime gitti-
ğimde anladım. Bize Deniz Harp Okulu’nda okutu-
lan derslerin bir kısmını yüksek lisans dersi olarak 
okutuyorlardı. İki yıl süreli olan bu okulu ilave ders-
ler de alarak bir yılda başarı ile tamamlayıp ülkeme 
döndüm.
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A.D :  Özgeçmişinizden iyi seviyede İngilizce, 
Fransızca ve İtalyanca bildiğinizi öğendik. Yabancı 
dil öğrenme gayretlerinizi ve bunun meslek yaşamı-
nıza katkılarını anlatabilir misiniz?

Işık BİREN : Ortaokulda yabancı dilimiz Fransız-
ca idi. Annem Fransızca bilirdi. Onun çok yardımını 
gördüm. Fransızca kitaplar okudum, çok gayret gös-
terdim. Fransızcayı öğrendim. Deniz Lisesi’nde ya-
bancı dil olarak İngilizce öğretiyorlardı. Orada İngi-
lizceyi çok iyi hocalardan öğrendim, lisanımı geliş-
tirmek için BBC Radyoyu dinlerdim, çok kitap okur-
dum. Bu arada Fransızcayı da bırakmadım, onu da 
geliştirdim. Dolayısıyla İngilizce ve Fransızcam iyi-
dir. Konuşacak, yazacak hatta mülakat verecek sevi-
yededir. İtalyancam o kadar iyi değildir. Ama derdimi 
anlatabilirim. Yabancı dil öğrenmem tabii ki kendili-
ğinden olmadı, çok emek ve zaman harcadım. Öğ-
renci iken yabancı bahriyelerin okul ve savaş gemile-
ri geldiğinde ziyarete gittim, gönüllü olarak mihman-
darlık yaptım. Yaşadığım olaylarda lisan öğrenme is-
teğimi kamçıladı. Bunlardan bir tanesini anlatayım; 
Öğrenci iken TCG Demirhisar ile İtalya’ya gittik. To-
ronto limanında askeri üssü ziyaret ettik. Onurumuza 
parti verildi. Garsonların servis yaptığı küçük sand-
viçlerden birisi çok hoşuma gitti. Tekrar istemek için 
garsona göstererek “prego” dedim. Garson gitti, ama 
sandviç bir türlü gelmedi. Meğerse prego “lütfen” 
demekmiş. Deniz Harp Okulu öğrencisiyiz, birinci 
sınıf tamamen gemide geçti. Neredeyse bütün Avru-
pa ülkelerini gezdik. Daha 17,18 yaşında büyük tec-
rübe kazandık. İkinci Dünya Savaşı’nın bu ülkeler-
de yarattığı yıkım ve yoksulluğu görünce ülkemizi 
İkinci Dünya Savaşı'na sokmamak için büyük bir 
gayret gösteren İsmet İNÖNÜ’nün çok büyük bir 
devlet adamı olduğuna kanaat getirdik.

Yabancı lisanın bir deniz subayının, bir insanın ya-
şamındaki önemini bu eğitim gezisinde çok daha iyi 
kavradım. Benim için yeni bir dil, yeni bir yaşamdır. 
O dili kullanan milletin; davranışları, yemeği, müzi-
ği, eğlencesi, sanatı ve kültürünün inceliklerini öğ-
renmektir. Dolayısıyla yeni bir yaşamınız daha var 
demektir. Ayrıca o dönemde gemilerdeki doküman-
ların neredeyse tamamı İngilizce idi. Bunları oku-
yup gemiyi idare etmek için çok iyi derecede İngi-
lizce bilmem gerektiğine inandım ve bu inanç doğ-
rultusunda çalıştım. Lisan bilmenin çok faydasını 
gördüm. Yurtdışında göreve gidebilmek için yaban-

cı dil sınavını kazanmak gerekiyordu. Girdiğim bü-
tün sınavları kazanarak yurtdışı görevlerine gittim. 
Ayrıca Naval Postgraduate School (NPS) California 
/ ABD'de eğitime giderken bilimsel sınava da girdim. 
Bu sınava çağrılmamda Deniz Harp Okulu'nu ikinci-
likle bitirmemin etkisi olmuştu.

A.D.  : 1959 yılında Naval Postgraduate School 
(NPS) California / ABD'de eğitime gitmişsiniz. Bu 
okulda hangi konuda eğitim gördünüz? Bu eğitimle-
rin şahsınıza ve Deniz Kuvvetlerine katkısını anla-
tır mısınız?

Işık BİREN : 1959 yılında Naval Postgraduate 
School sınavlarına girdim. Sınavı kazanınca Mon-
terey California’da bulunan okula Deniz Bilimle-
ri Lisans Programına gittim. Orada bize normal ola-
rak müfredat gereği haftada 18 ila 22 saat ders oldu-
ğunu söylediler. Konuların çoğu bahriye mektebinde 
aldığımız ve benim çok iyi bildiğim konulardı. Hal 
böyle olunca ben ilave dersler aldım. Haftada 36 saat 
ders alıyordum. Bu dersler arasında Uluslararası Hu-
kuk, Uluslararası İlişkiler, Bilgisayar Temel Algorit-
malar Matematiği, Nükleer Fizik ve benzeri şu an is-
mini hatırlayamadığım bir sürü ders aldım. Ayrıca 
Grup Yönetimi dersi aldım ve çok faydasını gördüm. 
Bu derste seminer, sempozyum, kongre, panel, açık 
oturum ne demektir, nasıl idare edilir onu öğrendim. 
Normal süresi iki yıl olan okulu bir yılda bitirip ül-
keme döndüm.Bu eğitimlerin çok faydasını gördüm. 
Deniz Harp Akademisi ve Silahlı Kuvvetler Akade-
misinde öğrenciyken, uluslararası karargahlarda ça-
lışırken, özelliklede uluslararası toplantılara katıldı-
ğımda çok faydasını gördüm.

A.D. : 1972-1973 yıllarında NATO Akdeniz Filo 
Komutanı olarak görev yaptınız. Biraz bu görevden 
bahsedebilir misiniz?

Işık BİREN : 1972 yılında TCG Adatepe Ko-
mutanlığına tayin oldum. O Ağustos Albaylığa ter-
fi ettim. Akdeniz çağrı kuvvetine tefrik edildik. Ben 
de hem Adatepe Gemisi Komutanı, hem de o birli-
ğin Komodoru olarak sekiz gemilik bir birlikte itti-
fakın ilk Türk NATO Akdeniz Görev Kuvveti Filo 
Komutanı olarak görev yaptım. Ben görev yaparken 
iki kez tatbikat yaptık. Bu tatbikatlar intikaller da-
hil bir, bir bucuk ay sürdü. İkinci tatbikatta unuta-
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mayacağım bir olay ile karşılaştım. Filo'da bulunan 
Yunan gemisi Velos’un Komutanı Yarbay Nicholaos 
Pappas benimle özel olarak görüşmek için talepte bu-
lundu. Kendisi Ege adalarında doğmuş, İkinci Dün-
ya Savaşı esnasında Yunanistan’dan destek gelmez 
iken Türkiye’den giden yardımlar ile hayatlarını ida-
me etmişler. Benim bo-
ğazımdan Türk ekme-
ği geçmiştir. Yaptığınız 
iyilikleri unutamam 
derdi. Çok iyi arkadaş 
olduk. Yunanistan’da 
1967 senesinde bir Cun-
ta Hükümeti iktida-
ra gelmişti. Papadapu-
los Cuntası, bu Cunta-
ya karşı bir hareket baş-
lamış, harekete geçen 
grubun içinde bunun adı 
da geçiyormuş. O ne-
denle Yunanistan’a geri 
çağırmışlar. Gidersem 
beni asabilirler, kurşu-
na da dizebilirler. Bu ne-
denle ben Filo’dan ay-
rılıp İtalya’ya iltica et-
mek istiyorum dedi. Bu-
nun üzerine O’nun ge-
misi ile birlikte Filo’dan 
ayrılabilmesi için bir hal 
çaresi bulmaya çalıştım. 
NATO’nun görev talima-
tında bir madde var. Mil-
li nedenler ile teşkilattan 
ayrılmak mümkün. Şim-
di gemine git ve genel 
kanaldan bana açık bir 
mesaj çek. “Milli neden-
ler ile Filo’dan ayrılmak 
istiyorum” diye, ben de 
sana sebebini sormaya-
cağım. Talimatın ilgi-
li maddesine göre talebi-
niz uygun görülmüştür. Diyeceğim. Tamam mı? De-
dim. Tamam dedi ve gemisine dönüp kararlaştırdığı-
mız şekilde Akdeniz’de mesajı çekti. Ben de “Talebi-
niz uygun görülmüştür. Yaptığınız görevden dolayı te-
şekkür ederim. "Şansın açık olsun Nick” diye cevap 

verdim. Velos Filo’dan ayrılıp İtalya’ya gitti ve ko-
mutan dahil gemiden 50 kişi civarında personel 1973 
yılının Mayıs ayında İtalya’ya iltica etti. Biz tatbika-
tı bitirdik. Cenova limanına geldik. Velos’un iltica-
sı dünya da büyük yankı uyandırdı. Adatepe’nin su-
bay salonunda Müttefik Filo'yu oluşturan diğer gemi-

lerin komutanları ile birlik-
te toplandık. Basın açıkla-
ması yapacağım. Gazeteci-
ler de nasıra basmaya bayı-
lırlar ya “ Efendim sen bir 
Türk Komutansın o da bir 
Yunanlı Komutan ondan 
mı gitti” dediler. “Ne mü-
nasebet efendim, burada 
bir ittifak içerisinde gör-
düğünüz NATO’ya men-
sup diğer ülke subayları 
ile birlikte ittifakın başa-
rısı  için görev yapıyoruz. 
Ayrıca Yarbay Pappas be-
nim iyi anlaştığım bir ko-
mutan” dedim. O sırada 
nöbetçi subayı Sezer ÇU-
BUKÇUOĞLU geldi. Ku-
lağıma eğildi. Komutanım 
Velos limana girdi, nereye 
alalım dedi. Bordamız boş 
mu dedim. Boş dedi, ora-
ya al kıçtan  kara olsunlar 
dedim. Konuşmamızı kim-
se duymadı. Başka bir ga-
zeteci siyasi sorular sorma-
ya başladı. Baktım ki olay 
karışacak dedim ki ben as-
kerim olayın siyasi yönüy-
le ilgili değilim ve ben bu 
konuda size beyanat vere-
mem ben bu Filo’nun ko-
mutanı olarak göreve baş-
ladığım görev kuvvetinde 
Velos vardı. Bitirirken de 
Velos olacak dedim. Baş-

ka bir gazeteci hani Velos nerde dedi. Çıkınca gö-
rürsünüz dedim. Ertesi gün bütün gazetelerde man-
şet “Velos’la başladım. Velos’la bitireceğim”  Velos 
geldi ama bir çok cihazı çalışmıyor. İltica eden per-
sonelin yerine kimi bulmuşlarsa vermişler personel 

NATO Akdeniz Filo Komutanı 
Dz. Kur. Alb. Işık BİREN 

Gemi Komutanlarıyla Birlikte. 
Sol Baştaki Yunan Gemisi Velos'un Komutanı 

Yb. Nicholaos Pappas
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acemi yemek bile yapamıyor. Denize açıldık geminin 
fit suyu bittimi, evoprayteri çalıştıramıyorlar  gemi 
denizin ortasında şamandıra gibi kaldı ne yapacaksın 
bunu borda yedeğimize aldık. Gemiden gemiye hor-
tum döşedik, su veriyoruz, yemek veriyoruz. Bizim 
gemiye gidip geliyorlar adamlarla kanka olduk. Bu 
arada arızalı cihazlarını onarıyoruz ve personeli eğit-
meye çalışıyoruz. 

Tatbikat bitti, biz Napoli’ye döneceğiz. Velos ise 
Pire’ye gidecek, bütünleme ikmallerini de yaptık. 
Gemi bordamızdan ayrıldı. Bütün personel çımariva 
yerlerine geçmiş, bizi “ZİTO, ZİTO” diye selamlı-
yorlar. Çok duygulanmıştık.

1974 Kıbrıs Barış Harekatı Yunanistan’daki 11 yıl-
lık cuntanın sonu oldu. 24 Temmuz 1974 tarihinde 
Konstantin Karamanlis Yunanistan’a döndü ve hükü-
meti kurdu. Böylece Kıbrıs Barış Harekatı sayesinde 
Yunanistan yeniden demokrasiye dönmüş oldu. Ka-
ramanlis Yunanistan’a gelince Velos’un personelini 
Yunanistan’a çağırdı. Gemi komutanı Nicholaos Pap-
pas  dahil hepsi Yunanistan’a döndü. Pappas’a rütbe-
leri geri verildi. Daha sonra Amiral oldu. İngiltere’de 
Ataşelik yaptı, ilerleyen yıllarda Yunan Deniz Kuv-
vetleri Komutanı oldu. Emekli olunca beni aradı. 
Hakkında bir kitap yazıldığını o kitapta benden de 
bahsedildiğini söyledi. İmzalayıp bana gönderdi. Fa-
kat Rumca olduğu için bir şey anlamadım. Sadece 
beraber olduğumuz resimlere baktım. Pappas öldü, 
oğlu halen Yunan Deniz Kuvvetleri’nde Amiral rüt-
besi ile görev yapıyor.

A.D : Kıbrıs Barış Harekatı’na katıldığınızı ve 
önemli görevler aldığınızı, başarılı görevlerinizden 
dolayı Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından Gü-
müş Madalya ile, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriye-
ti Devleti tarafından ise Altın Madalya  ile ödüllen-
dirildiğinizi  ve Kıbrıs gazisi olduğunuzu öğrendik. 
Kıbrıs Barış Harekatı ile ilgili kısa bilgi verebilir mi-
siniz?

Işık BİREN : 1974 yılının Temmuz ayında, Yunan 
Cuntası, Kıbrıs’ta Makarios’u devirerek, yerine Ni-
kos Samson adında bir teröristi başa getirdi.  Türkiye 
Garantör Devlet olarak bu darbeye şiddetle karşı çık-
tı. Başbakan Bülent ECEVİT, diğer garantör devlet 
olan İngiltere’ye bizzat giderek acil önlem alınması-
nı istedi. İngiliz hükümeti bu girişime olumlu cevap 
vermeyince Türkiye Kıbrıs Ada'sındaki soydaşları-
nın can ve mal güvenliğini korumak amacıyla Kıbrıs 
Barış Harekatı’nın yapılmasına karar verdi.

Ben o tarihte Harp Filosu Kurmay Başkanlığı göre-
vinde bulunuyordum. Filo Komutanımız Tümamiral 
Nejat TÜMER idi. Yıllık planlı Deniz Kurdu tatbika-
tı nedeni ile görev kuvvetimiz, Ege Denizinde kuze-
ye doğru seyir halinde idi. 

Filo Muhabere Subayı, Üsteğmen Engin HEPER 
telaş içinde gelerek “Başkanım Ankara’dan bir mesaj 
geldi. ADO Planı yürürlüktedir. Derhal Mersin’e inti-
kal ederek görev kuvvetini teşkil ediniz”. diyor. Ama 
bizim envanterde böyle bir plan yok dedi. Bende ilk 
kez duyuyordum. 

Bu durumda derhal tüm karargah ile TCG 
Tınaztepe’ye intikal etmeye karar verdik. Bnb. Uğur 
ULUÇ komutasındaki TCG Tınaztepe’de dört kazan, 
süperhiter devreye alınarak 30 mil süratle Mersin li-
manına yola çıktık.

19 Temmuz 1974 tarihinde sabaha karşı 04,15’de 
Mersin limanına vardık. O sırada II. Muhrip Filo-
tillası TCG Adatepe, TCG Kocatepe ve TCG M.F. 
Çakmak Muhripleri Komodor, Kur. Alb. İrfan TI-
NAZ komutasında rotasyon görevinde bulunuyordu. 
Deniz Kuvvetleri Harekat Başkanı Tümamiral Nejat 
SERİM, o ünlü ADO planını Ankara’dan Mersin’e 
getirmişti. Plan çok kısa ve kesin bir emir niteliğin-
deydi.

Kıbrıs Barış Harekatı, Amfibi Deniz Piyade Alayı-
nı, ilk dalgada seçilecek bir plaja çıkarmayı ve Gön-
yeli bölgesinde, hava indirme ve atma birlikleri ile 
birleşmeyi emrediyordu.

Ancak bu planda bir amfibi harekata hiç de uy-
gun olmayan bir madde bulunuyordu ki, bu bizi ba-
yağı zorlayabilirdi. O madde aynen şöyleydi “Kara-
dan ateş açılmadıkça, görev grubundaki birliğimiz ve 
bizi desteklemekle görevli Hava Kuvvetleri unsurla-
rı da ateş açmayacaktı.”

Birlik ve gemi komutanları ile plan üzerinde bir 
bilgi alışverişi yaptık. Gemilerin sadece birinde 
Kıbrıs’ın kara haritası mevcut idi. Halbuki hem çı-
kacak birliklerin hem de atış desteği sağlayacak ge-
milerin bu haritalara ihtiyacı vardı.Acilen talep ettik. 
Ancak bunların getirilmesi zaman alacaktı. Bu ne-
denle  TCG M.F. Çakmak SHM Subayı Üsteğmen 
Alev GÜMÜŞOĞLU’na o tek haritayı vererek ay-
dınger kağıdına 5 kopya yapılması talimatını verdim. 

TCG Kocatepe Komutanı Dz. Kur. Yb. Güven 
ERKAYA’nın Brüksel’deki NATO karargahına tayini 
çıkmıştı. Ancak onun bu harekat sonrasında yeni gö-
revine katılması emri verildi. Hücum çıkarması ya-
pacak olan Amfibi Deniz Piyade Alayının Komuta-
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nı Yarbay Neşet İKİZ, gözü pek deneyimli bir komu-
tandı. Alayı bir defada çıkarmak için gerekli araç ve 
gemiler; LST, LCT, LCU,LCM ve LCVP’ler hazır-
landı. Bu teknelerin bazılarının süratleri çok düşük-
tü. Ancak bunların tamamına ihtiyaç vardı. Bu du-
rumda sürati fazla olan LST’lere, ağır süratli tekne-
leri borda (yan) ve pupa (arka) yedeği ile götürmeye 
karar verdik. Harekete geçmeden önce, Diyanet İşle-
ri Başkanı birliğe gelerek, askerlerimize dini telkinde 
bulundu ve dualar edildi. Birliğin morali çok yüksek-
ti. Kıyıbaşı seçilmişti. Mersin’den mesafesi 110 mil 
kadardı. 19 Temmuz 1974 günü öğlene doğru birlik-
ler Liman’dan ayrıldı. Deniz Kuvvetleri'nde Kıbrıs’a 
yapılacak çıkarma planları daha önceden mevcuttu. 
Ancak bu planlarda daha ziyade adanın doğusu Ma-
gosa civarı öngörülmüştü. Bizim seçtiğimiz çıkar-
ma plajı ise Girne’nin batısında hiç de elverişli ol-
mayan Lapta-Karava bölgesi idi. En büyük avanta-
jı, ana yola çok yakın olması ve Kıbrıs Rum Muhafız 
birliklerinin beklemediği bir plaj olması idi. Çıkar-
ma Filosu Komutanı Tuğamiral Emin GÖKSAN ve 
Kurmay Başkanı, sınıf arkadaşım, Kurmay Albay Er-
tuğrul ÜÇLER, TCG Ertuğrul (LST) gemisinde bulu-
nuyorlardı. Çıkarma gemileri komodorluklarında ise, 
yine sınıf arkadaşım Kurmay Albay İlhan TOMAÇ 
ve kanser olduğu halde, hastaneden kaçıp, birliğinin 
başına koşan yiğit arkadaşımız, Kurmay Albay Ah-
met ÖZON bulunmakta idi.

İntikal rotası, Kıbrıs’ın kuzeyine paralel bir durum 
arz ediyordu. Bu ise bize bir sürpriz ve baskın imka-
nı veriyordu. Kıbrıs Rum sahil radarlarını aldatmak 
maksadı ile ayrıca yolcu ve ticaret gemilerinden olu-
şan bir kafileyi de Magosa yönüne yollamıştık.

Ağır yollu birlikler, borda ve pupa yedeğinde ol-
mak üzere intikal seyrine geçildiğinde biz de muh-
riplerle limanın tamamen boşalmasını takiben deni-
ze açıldık.

Birliğin hareketlerinin sahilden izlenmesi nedeniy-
le karşı istihbarata çok önem veriyorduk. Bu neden-
le kafile limanı terk ettikten sonra bir müddet güney 
rotasını izledik.

Kıyı başına geldiğimizde, öncü birliklerdeki SAT 
Komandoları, kıyıdaki mayın ve fiziki engelle-
ri temizlemek maksadı ile harekete geçmişlerdi. 
İşte o sırada sahilden ateş başladı. Böylece, Barış 
Harekatı'nın  ateş kısıtlaması ortadan kalktı.

Hem uçaklarımız, hem de muhriplerimiz seçilen 
hedeflere atışa başladılar. İlk dalga sahile kapak at-
mış ve deniz piyadelerimizin "Allah Allah" sesleri 

duyulmaya başlamıştı.
Tam o sırada Girne limanındaki Rum avcı botla-

rı 12,7 mm topları ile bizim bir F-104 uçağımızı vur-
du. Pilot paraşütle atladı ve muhripler tarafından kur-
tarıldı.

Bu atışı fark eden TCG Adatepe, Rum botunu vur-
du. Yaralı bot süratle Girne limanına döndü. O sırada 
çıkan ikinci bir bot ise aynı akıbete uğrayarak, lima-
na kaçıp baştankara (baş kısmından karaya çıktı) etti.

Amfibi Deniz Piyade Alayı ve 50'nci Piyade Alayı-
nın çıkmalarının ardından, sürat dezavantajını kapat-
mak için, boşalan araçları hemen Mersin’e geri yol-
luyorduk. Zira zırhlı birlikler ve tank takviyesi için 
bu elzemdi.

Kıyı başının ele geçirilmesi sağlandıktan sonra, in-
dirme ve atma birlikleri ile birleşme, en önemli husus 
idi. Bu nedenle kıyı başını genişletmek gerekiyordu. 
Çıkan birlikler bunu sağlamaya çalışırken Beşpar-
mak dağları diye bilinen bölgeden, Rum zırhlı birlik-
leri ve tanklarının ateşi başlamıştı.

Muhripler ve hava destek unsurlarının, sahilde ku-
rulan ateş destek merkezinin koordinasyonu ile bu 
birlikler etkisiz hale getirilmişti.

Ancak o sırada, Girne'li bir doktorun evinde konuş-
lanmış olan, ateş destek koordinasyon merkezine bir 
roket saldırısı olmuş ve orada ki subay ve personelin 
bir kısmı şehit olmuştu.

Onlardan birisi de, sonradan ismi KKTC’deki 
hava limanına verilen, Hava Pilot Binbaşı Fehmi 
ERCAN’dır. Askeri harekatın ilk safhası tamamlan-
mış, kıyı başı elde edilmiş, ancak uluslar arası alan-
da, başta ABD ve İngiltere olmak üzere, bir çok ülke, 
harekatı endişe ile karşılamıştı. Birleşmiş Milletlerde 
ateşkes kararı görüşülüyordu.

Bir an evvel, zırhlı birlikleri intikal ettirmemiz ge-
rekiyordu. Paraşüt ile atlayan ve helikopterlerle indi-
rilen birlikler, henüz kıyı başı ile birleşememişlerdi. 

20 Temmuz gecesi, kıyı başındaki birliklerimize, 
yoğun bir taarruz geliştirildi. Muhriplerimiz bu taar-
ruzları durdurdu.

21 Temmuz sabahı, Deniz Kuvvetleri Komutanlı-
ğından gelen bir mesaj, harekatın en önemli trajedisi-
nin başlangıcı olmuştu.

Mesaj da, Rodos’tan, Kıbrıs istikametine seyreden 
bir Yunan askeri konvoyunun tespit edildiği ve Baf 
yönüne doğru ilerlediği ve bu konvoyun önlenmesi 
için, kıyı başındaki birliklerden, bir kısmının görev-
lendirilmesi emrediliyordu. 

Harp Filosu ve Özel Görev Komutanlığı olarak II. 
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Muhrip Filotilla’sının üç gemisini, TCG M.F. Çak-
mak, TCG Adatepe ve TCG Kocatepe’yi, Komodor 
Kurmay Albay İrfan TINAZ komutasında gönderme-
ye karar verdik. 

Kıyı başında da TCG Tınaztepe ve TCG Berk ve 
bazı avcı botlar kalmıştı. 

 Giden birlik, Baf’ın güneyine kadar indiğini, sade-
ce iki adet Rum Sahil Güvenlik botu gördüklerini ve 
onları da imha edip yollarına devam ettiklerini, böl-
gede herhangi bir Yunan birliği görülmediğini, sade-
ce yoğun bir ticaret gemisi kafilesinin seyir halinde 
olduğunu rapor etti.

Aslında bu durum, çok normal idi. Zira Kıbrıs’ın 
kuzeyi tarafımızdan NOTAM’landığı için ticaret ge-
misi trafiği, güneye kaymış ve yoğunluk oluşturmuş-
tu.

Saat 10.00 civarında Ankara’dan beklenmedik bir 
mesaj geldi. Komodor İrfan TINAZ tarafından, böl-
gede Yunan konvoyu görülmediği rapor edildiği hal-
de, Baf güneyinde ki Yunan konvoyuna hava kuvvet-
leri ile taarruz edileceği ve taarruz sonrası, II. Muh-
rip Filotilla’sı gemilerinin de taarruzu tamamlanma-
sı, bildiriliyordu.

Durumda bir anormallik vardı. Ancak emirler di-
rekt Ankara’dan, bölgedeki Muhriplerin Komodo-
runa veriliyordu. 21 Temmuz saat 14.00 civarında 
Mürted - Ankara'dan kalktığını sonradan öğrendiği-
miz uçaklar, Baf kuzeyine seyretmekte olan gemile-
rimize saldırdılar. Hiçbir harekat konseptinde olma-
yan, yakın destek kuralına uymayan bir durumla kar-
şı karşıya kalınmıştı. Elimizde harekatı desteklemek 
üzere tahsis edilen Diyarbakır’da ki 2'nci Hava Kuv-
vetleri ile karşılıklı parola ve tanıtma talimatı ( yeşil 
kitap) bulunuyordu. Ancak gelen uçaklar yeşil kitabı 
kullanmadıkları için tanıtma yapılamıyordu.

Saldırıya uğrayan gemilerimiz ise gelen uçakların 
dost olduğunu bildikleri için hava savunma gayretle-
rine girmemişlerdi. TCG Kocatepe’nin ağır isabet al-
dığı, diğer iki muhripte de hasarlar olduğu rapor edil-
di.

Ağır yaralar almış olan, TCG Kocatepe’de bir çok 
bölmede yangın çıktığı ve personelin gemiyi terk et-
mek zorunda kaldıkları bildirilince, Harp Filosu Ko-
mutanlığı olarak, TCG Tınaztepe ile Baf bölgesine 
gidip, kazazedeleri kurtarmaya karar verdik. 

TCG Tınaztepe ile yüksek süratle bölgeye hareket 
ettik.

Akşam olmuştu, radarımız da TCG Kocatepe’yi 
tespit ettik. Bir süre sonra da geminin alevlerini fark 

ettik. Bu sırada Ankara’dan kıyı başına geri dönme-
miz emredildi. Ayrıca, bölgede görevli denizaltımı-
zın bulunduğu için bir aksaklık olmaması da gereki-
yordu.

Saat 22.20 civarında, TCG Kocatepe’de de iki pat-
lama meydana geldi. Gemi ikiye ayrıldı ve sulara gö-
müldü. 

Denizde can salları radarda görünmüyordu. 
Muhtemelen, sallar güneye doğru yönelmişlerdi. 
Ankara’dan gelen mesaj ile bizim derhal kıyı başına 
dönmemiz ve TCG Berk’in bölgeye arama kurtarma 
(SAR) görevi için gönderilmesi emri verildi.

Tekrar kıyı başına döndük ve orada durumun başa-
rılı olduğu rapor edildi. Harekatın başlamasından iti-
baren 72 saat geçmişti ki, Ankara’dan ateşkes ilanı 
mesajı geldi.

Özetle, harekat büyük bir başarı ile icra edilmiş, 
çıkarma, atma ve indirme birlikleri, belirtilen aske-
ri hedefleri ele geçirmişti.

Artık sıra, siyasal hedefler için harekete geçilmesi-
ni gerektiriyordu.

Bu konuda bir ilerleme kaydedilemeyince, ikin-
ci harekat zorunlu hale gelmişti. Bu da 1974 
Ağustos’unda gerçekleştirilerek, Magosa ve Lefko-
şa dahil hemen hemen bu günkü hudutlara kadar bir 
bölge ele geçirilmişti.

Özetlersek, ben bir Kıbrıs gazisiyim. Kıbrıs Ba-
rış Harekatı'na Albay rütbesi ile Harp Filosu Kur-
may Başkanı, Çıkarma Görevi Kuvveti teşkil edilin-
ce de Görev Kuvveti Kurmay Başkanı olarak fiilen 
katıldım. Bu görevimden dolayı Türkiye Cumhuriye-
ti Devleti tarafından gümüş madalya ile, Kuzey Kıb-
rıs Türk Cumhuriyeti Devleti tarafından altın madal-
ya ile ödüllendirildim. Allah her iki devletimizden de 
razı olsun. Biz o işi madalya için değil vatanımıza, 
milletimize ve soydaşlarımıza hizmet olsun diye gö-
revimizin gereği olarak yaptık.

Burada bir hususu gururla belirtmek istiyorum. 
Mersin halkı başta bahriyelilerin dostu, dondurmacı 

            SÖYLEŞİ
            İçimizden Biri... 
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Halil olmak üzere bu harekatı tam anlamıyla destek-
lemiş ve ellerinden geleni yapmıştır. Hatta bir vatan-
daş 20 küsür koyunu, Filo sahasına sokmuş ve sordu-
ğumuzda “Asker yesin” diye getirdiğini söylemiştir. 
İsmini sorduğumuzda ise “Möhim deel” demiş, söy-
lemeden çekip gitmiştir. Bu ve benzeri olaylar  mille-
timizin ordumuza olan sevgi  ve teveccühünü göste-
ren moral ve motivasyonumuzu arttıran çok kıymet-
li olaylardır.

A.D. : 1975 yılında Amiralliğe terfi edince hangi 
göreve atandınız ve neler yaptınız?

Işık BİREN : 1975 yılında Amiralliğe terfi edince 
Deniz Harp Akademisi'ne Komutan olarak atandım.
Akademide iki sene komutanlık yaptım. Atandığım-
da Akademi Beşiktaş / Yıldız’da idi. Görev sürem 
içerisinde yeni yapılan yerleşkeye Ayazağa’ya taşın-
dık. Görev yaptığım dönemde çok nitelikli bir eği-
tim, öğretim kadromuz vardı. Kıbrıs Barış Harekatı 
esnasında tedavi gördüğü hastaneden kaçıp harekata 
katılan çıkarma filotilası komodoru sınıf arkadaşım 
Dz. Kur. Alb. Ahmet ÖZON, yine sınıf arkadaşlarım-
dan harekatta görev almış olan  Dz. Kur. Alb. Ertuğ-
rul UÇAR, İlker TOMAÇ, Hüseyin EFE’nin yanın-
da  Aydın ORTABAŞI, Çetinkaya APATAY, Atilla 
KIYAT, Erdal BAYKAL ve burada ismini sayamadı-
ğım birçok yıldız bahriyeli ile çalıştım. Sürekli beyin 
fırtınası yapıyoruz. Hani Naval Postgraduate Scho-
ol (NPS) California / ABD'de eğitime gittiğim zaman 
o okulda kafa patlatıp, haftada 18 saat yerine 36 saat 
süreyle fazladan aldığım dersler var ya çok faydasını 
gördüm. Bu dersler arasında müfredatta olmamasına 
ve çok zor olmasına rağmen aldığım bir ders vardı. 
Bilgisayar Temel Algoritmalar Matematiği, özellikle 
bu derste aldığım bilgileri de kullanarak analitik sis-
temde problem çözümü diye bir sistem geliştirdik. O 
dönemde her yıl NATO Akademiler Konferansı yapı-
lır, bu konferanslarda eğitimin geliştirilmesi için ça-
reler aranır ve yeni uygulamalar paylaşılırdı. Ben de 
konferansa katılan arkadaşlara geliştirdiğimiz bu sis-
temi anlatmalarını istedim. Arkadaşlar biraz tereddüt 
ettiler ve "komutanım sistemi daha yeni uygulama-
ya başladık, sonuçlarını da tam olarak almadık, uy-
gun görürseniz önümüzdeki yıl yapılacak olan konfe-
ransta anlatalım" dediler. Ben de "hayır arkadaşlar 

ertelemenin hiçbir anlamı yok, seneye burada ola-
cağımızın garantisi yok, sunumunu yapacağımız ko-
nunun hazırlığını beraber yapalım gidip konferans-
ta takdim edin" dedim. Biz analitik düşünce sistemi-
nin ne olduğunu, olasılığı, karar matrisini ve anali-
tik sistemde problem çözümü tüm detayları ile an-
lattığımız bir sunum hazırladık. Arkadaşlar konferan-
sa gittiler ve takdimlerini yaptılar. Döndüklerinde ay-
nen şunu söylediler “Takdim sonrası herkesi yıldı-
rım çarpmış gibiydi”, konferansa katılan tüm ülke-
ler takdim metninden birer suret aldı. Aradan bir haf-
ta geçti, geçmedi, Newport, Rhode Island’daki Ame-
rikan Deniz Harp Akademisi Komutanı aradı. Kon-
feranstan dönen Amerikalı heyetin yazdığı raporda 
bizim uygulamamıza geniş yer verildiğini, konunun 
çok ilgisini çektiğini ve geliştirdiğimiz sistemi ken-
di okullarında denemek istediklerini belirterek ben-
den ilave doküman istedi. Bu benim için büyük bir 
onurdur. Konuşmanın sohbet bölümünde yaptığımız 
uygulama ile ilgili temel dersleri Naval Postgraduate 
School (NPS) California / ABD'de eğitimi esnasında 
aldığımı belirttim. Kendisinin de aynı eğitimi gördü-
ğünü ancak eğitimde böyle bir dersin verilmediğini 
söyledi. Bunun üzerine Bilgisayar Temel Algoritma-
lar Matematiği, Nükleer Fizik, Olasılık gibi dersle-
ri müfredat dışında aldığımı söyledim. Başka bir so-
runuzda yurtdışında aldığınız eğitimlerin faydasını 
gördünüz mü? diye sormuştunuz. İşte bu olay bile  o 
eğitimin faydasını gördüğümün bir kanıtı iyi ki o eği-
timi görmüşüm, iyi ki o eğitimde gecemi gündüzüme 
katarak çalışıp ilave dersler almışım. Efendim hani 
bir söz vardır. Ata sözü ben çok beğenirim “insanlar 
Kıyafetlerine göre karşılanır. Liyakatlerine göre 
uğurlanırlar” bu söz o kadar doğru bir söz ki. Han-
gi milletten olursa olsun karşınızdaki şahıs sizin dü-
şüncelerinize  bilginize yani liyakatinize kıymet ve-
riyor. Ben buna meslek yaşamım boyunca, özellikle 
yabancı subaylar ile müşterek karargahlarda birlikte 
çalışırken  yakından şahit oldum.

A.D. : Komutanım Mersin ve Gölcük’teki görevle-
riniz esnasında okul yaptırma faaliyetleriniz olduğu-
nu öğrendik. Bu konuda bilgi verebilir misiniz?
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Işık BİREN  : Okul yaptırma fa-
aliyetleri benden çok eşim Ülker 
hanımın faaliyetleri ve çabaları so-
nucunda gerçekleşmiştir. Ben sade-
ce onun çalışmalarını desteklemi-
şimdir.

1977 yılında Deniz Harp Aka-
demisi Komutanlığından çıkar-
ma filosu Komutanlığına tayin ol-
dum. O zaman çıkarma Filosu 
Mersin’de konuşlu, ben gittim  gö-
reve katıldım. Ülker hanım çalışı-
yor, öğretmenlik yapıyor geleme-
di, İstanbul’da kaldı. Mersin’de en 
yüksek rütbeli asker olarak aynı 
zamanda Garnizon Komutanı-
yım. Protokol işleri yoğun, törenler-
de  resmi davetlerde  Vali, Beledi-
ye  Başkanı, şehrin Mülki ve İdari amirleri ile sık-
ça bir araya geliyoruz. Faaliyetlerin  bir kısmı da eşli  
oluyor. Baktık ki bekar olmuyor. Ülker hanım emek-
li oldu ve Mersin’e geldi. Benim hayatım ve Mersin 
renklendi, pırıl pırıl  oldu. Ülker hanım  Mersin’e ge-
lir gelmez  Subay Astsubay Eşleri Yardım Derneği-
ni kurdu. Filodaki  bütün Subay ve Astsubay eşlerini 
Derneğe kaydetti. Ayrıca Mersin’de bahriye sevdalısı 
birçok vatandaş vardı, onların eşleri ile Vali, Beledi-
ye  Başkanı ve Devlet Memurlarının eşlerini de fah-
ri üye yaptı. El sanatları; dikiş, nakış, vitray, seramik, 
resim, ebru sanatı ile ilgili kurslar açtı, bu kurslarda 
dersler verdi. Yaptıkları ürün ve eserlerle sergiler aç-
tılar, kermesler düzenlediler. Elde edilen gelirlerle ve 
toplanan bağışlarla Torosların kuş uçmaz kervan geç-
mez bir köyüne ilkokul yaptılar. Okulun  yapılması-
na dönemin Valisi rahmetli  Naim CÖMERTOĞLU 
büyük destek verdi. Okul arsasının kamulaştırılması-
nı sağladı. Okulun adını FİLO koydular. Mersin’de 
başlattığımız bu okul yaptırma faaliyeti benden son-
ra  çıkarma Filosu  Komutanı olan Sadun ÖZTÜRK 
paşa zamanında da devam etti. İkinci  okulu yaptırın-
ca bizim yaptırdığımıza FİLO I, yeni yapılana FİLO 
II ismini verdiler. Mersin’den Gölcük Ana Üs Komu-
tanlığına tayin oldum. Ülker Hanım  aynı faaliyet-
lerine Gölcük’te de devam etti. Subay, Astsubay eş-
lerine kurs açtı. Aynı zamanda Gölcük  Kız Teknik 
Meslek Lisesinde ders verdi. Dernek faaliyetleri kap-
samında sergiler açıldı, kermesler ve yemekler ya-

pıldı. Buralardan elde edilen 
gelirler ve toplanan bağışlar 
ile Donanma İlkokulu yapıl-
dı. Yıllar sonra okulu ziyarete 
gittik.   Adı Donanma İlköğre-
tim Okulu olmuş. Ana Üs Ko-
mutanlığım döneminde Ülker 
hanımın bir de hapishane ma-
cerası, bir yıla yakın gönül-
lü hapishane hayatı var. Efen-
dim o dönemde Milli Eğitim 
Bakanlığı ile Adalet Bakanlı-
ğı hapishanelerdeki bahtı kara 
kadınları meslek sahibi ya-
pıp hayata tutunmalarını sağ-
lamak için bir proje başlattı-
lar. Projeye destek olmak için 
bizden de yardım talep ettiler. 
Ülker  hanım bu işe gönüllü 

oldu. Tabi o Kurtuluş Sa-
vaşı Kahramanı Miralay 
Münip  Bey’in kızı oldu-
ğu için bizden daha asker, 
hep ön saflarda olmak is-
tiyor. Kadınlar cezaevinde 
kendisine bir atölye tahsis 
ettiler. Beraber gidip gör-
dük . Eksiklerini tamamla-
dık. Yanına dernekten gö-
nüllü birkaç öğretmen ar-
kadaşını da aldı ve orada-
ki mahkum kadınlara dikiş, 
nakış, halı ve kilim doku-

ma, resim, seramik, vitray dersleri  verdiler. 

            SÖYLEŞİ
            İçimizden Biri... 

Ülker BİREN'in Babası 
Alb. Münip ÖZSOY

Ülker ve Işık BİREN 15 Ocak 1962 
tarihinde evlendiler. 

Kurtuluş Savaşı Kahramanı 61'inci Tümen Komutanı 
Alb. Münip ÖZSOY'un 

Ankara Devlet Mezarlığı'ndaki Kabri
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Uzun  bir hazırlık döneminden sonra  yaptıkla-
rı ürünler ile bir sergi düzenlediler. Serginin açılı-
şını dönemin Başbakanı rahmetli Süleyman Demi-
rel  Milli Eğitim ve Adalet Bakanları ile birlikte yap-
tı. Büyük olay oldu, ulusal ve yerel gazeteler yazdı ve 
hatırı sayılır miktarda gelir elde edildi.

Bu gelir ile Adalet Bakanlığı tarafından hem ceza-
evindeki mahkumların yaşamını kolaylaştıracak işler 
yapıldı, hem de onların ailelerine yardım edildi.İşte o 
dönemde bizim gündemimizde bunlar vardı. Bugün 
eşimle geriye dönüp baktığımızda hayatımızdaki an-
lamlı ve kalıcı hizmetlerden en önemlisinin bu eği-
tim faaliyetlerine sağladığımız katkı olduğunu değer-
lendiriyoruz. Bu konuda yaptıklarımızdan gurur du-
yuyoruz.

Subay, Astsubay Eşleri Yardımlaşma Derneği’nin 
adının Bahriyeliler Derneği olarak değiştirildiği-
ni ve eğitimi destekleme faaliyetlerine devam ettiği-
ni, sadece eşlerin değil, görevdeki ve emekli subay 
ve astsubayların da üye olabildiği bir dernek statü-
süne kavuşturulduğunu öğrendim. Fevkalade akıllı-
ca olmuş tebrik ediyorum. Emeği geçenlerin emek-
lerine ve akıllarına sağlık. İnsanı eğitmek, insan ye-
tiştirmek bence memlekete, millete yapılacak en bü-
yük hizmettir.

Geçmişte biz eşimle beraber bu hizmeti bu dernek 
çatısı altında elimizden geldiğince yapmaya çalıştık. 
Eserlerimiz ortada, hizmet bayrağını devrettiğimiz 

arkadaşlarımızın da faydalı işler yapacağına inanıyo-
rum. Allah muvaffak etsin.

A.D  : 1983-1986 yılları arasında Bodrum, Çeşme, 
Kuşadası ve Marmaris’te deniz şenliklerinin düzen-
lenmesine öncülük ettiniz. Bu konudaki çalışmala-
rınız amacı neydi?

Işık BİREN : Ben Güney Deniz Saha Komu-
tanı iken o zaman var olan Türk Deniz Kuvvetle-
ri Güçlendirme Vakfı’nın Batı Anadolu dediği-
miz Çanakkale’den İskenderun’a kadar olan bölge-
den sorumlu başkanı idim. Dolayısıyla bu faaliyet-

leri bir askeri komutan olarak değil, bir Vakıf Baş-
kanı olarak yaptım. Vakıf senedinde denizcilik fa-

aliyetlerine önem verilmesi ATATÜRK’ün “De-
nizciliği Türk’ün Büyük Milli Ülküsü olarak be-
nimsemeli ve az zamanda başarmalıyız” direktifi-
ni esas alarak bu bölgenin insanlarına denizi sevdir-
mek ve vakfa gelir sağlamak için yaptık. O dönem-
de Kuşadası’nda deve güreşi şenlikleri düzenliyor-
lardı. İlgililere deve güreşi her yerde yapılır, siz sahil 
kasabasısınız yat yarışı, yelken yarışı yapın dedim. 
Rize Pazar’dan, İskenderun Arsuz’a kadar olan böl-
gedeki yelken kulüplerinden tekneleri optimistinden 
starborda kadar topladık. Yatlar da katıldı ve denizle-
re çıkarak varlık gösteren ilk "Türk Amirali Çaka 
Bey" adına deniz şenlikleri düzenledik.

Ülker ve Işık BİREN 'in Hülya adında bir kızı, Derya 
adında bir oğlu ve iki torunu vardır.
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Bu konuda bana destek olan Kurmay Başkanım 
rahmetli Dz. Kur. Alb. Erkan GÜRSAL, dönemin 
Kuşadası ve Çeşme Belediye Başkanları ile organi-
zatör Ahmet SAN’ı ve hiçbir ücret talep etmeden tüm 
şenliklerimize katılan ses sanatçısı Emel SAYIN ha-
nımefendiyi, Neco’yu ve sunucu Halit KIVANÇ’ı 
anmadan geçemeyeceğim. Yapılan yarışlar ve düzen-
lenen konserlerden elde edilen gelirler Türk Deniz 
Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı’na aktarıldı.

Bu vakfın kuruluş fikri 1964’te başlamış Kıb-
rıs meselesinde ABD'den alınan  gemi ve silahların 
Kıbrıs’a yapılacak olan bir çıkarma, bir müdahalede 
kullanılamayacağına ilişkin meşhur "Johnson Mek-
tubundan" sonra 1965 yılında Türk Donanma Cemi-
yeti kuruldu. 

1967 yılında ben Deniz Kuvvetleri Özel Sekreteri 
iken Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Neca-
ti ZİNCİRKIRAN ile “Millet Yapar” diye bir kam-
panya başlattık. Yurtiçi ve yurtdışından ciddi bağış 
topladık. 1974 yılında Kıbrıs’a gerçekleştirilen hare-
katta kullandığımız çıkarma gemi ve  araçlarının bir 
çoğu bu paralarla yapıldı. Kıbrıs Barış Harekatı'ndan 
sonra savunma sanayi şirketlerinin kurulmasına hız 
verildi. ASELSAN, ASPİLSAN, HAVELSAN, RO-
KETSAN kurularak milli harp sanayinin gelişmesine 
katkı verildi ve bugün MİLGEM Projesi kapsamında 
kendi savaş gemimizi yapar duruma geldik.

A.D. : 1987- 1988  yıllarında Türk – Yunan  so-
runları Müzakeresinde Türk Heyetine  başkanlık et-
tiğinizi öğrendik. Bu konudaki tecrübelerinize  daya-
narak  Ege ve Akdeniz’de  yaşanan  sorunları, Mün-
hasır Ekonomik  Bölge ve Libya ile yapılan mutaba-
katı  değerlendirebilir misiniz?

Işık BİREN : 1987-1988  yıllarında yapılan Türk-
Yunan sorunları Müzakeresi  Türk heyetine Genel 
Kurmay Başkanlığı Plan Prensipler Başkanlığı  (J5)   
görevinde iken  başkanlık ettim. Toplantılar Atina’da 

yapıldı.  O dönemde Ege Denizi'nde belirsiz olan  
veya  aleyhimize olan bir çok konuyu  lehimize çe-
virdik. Ege’nin uluslararası hava  sahası ve  açık de-
nizlerini  tarafların serbestçe  kullanmalarına  say-
gı  göstereceklerine  dair  anlaşmaya vardık. Ancak 
bu anlaşma  Yunan  iç politikasının sermayesi olan 
Türk düşmanlığına kurban edildi.  Muhalefet ve ba-
sın "Türkler bir cingözü gönderdi, bizi esir aldı" diye 
ismen beni hedef alarak hakkımda kara propaganda 
yaptı. Hâlbuki ben cingözlük yapıp, kimseyi esir al-
madım. Bir heyeti kendi ülkesinde nasıl esir alırsın 
ve kandırırsın, bu müzakerelere katılan kendi heyet-
lerine güvensizlik ve hakarettir. Biz yani o müzake-
releri yürüten her iki heyet tüm iyi niyetimizi ortaya 
koyarak ve empati yaparak yaşanan sorunlara inatla-
şarak değil her iki ülkenin de lehine olacak çözüm-
ler getiren bir anlaşma yapılması için gayret sarf ettik 
ve bunu da başardık. Bu anlaşmanın Yunan iç politi-
kasına kurban edilmesine halen yanarım. Onca gay-
ret boşa gitti. Anlaşma kadük oldu. Oldu da ne oldu?  
Yunanistan’ın lehine mi oldu, hayır olmadı. Ege’nin 
uluslararası hava sahasının serbestçe kullanılması-
na saygı göstermedikleri için her seferinde uçakla-
rımız bir biri ile karşı karşıya geldi. Yaygın tabir-
le it dalaşına girdi. Her iki taraftan da düşen uçak-
lar oldu. Açık denizlerin kullanılmasına saygı göster-
medikleri için Kardak kayalıkları yüzünden savaşın 
eşiğine geldik. Silahlanma yarışına girdiler, ekono-
mileri battı. O dönemde yaptığımız anlaşmayı boz-
mak Yunanistan’a hiç bir şey kazandırmadı. Bugün-
kü duruma gelirsek bugünde Türkiye’nin denizlerde-
ki hak ve menfaatlerini güncel tabirle “Mavi vatan” 
daki çıkarlarını korumak için Deniz  Kuvvetlerimiz 
olağanüstü gayret gösteriyor. Kendisine kurulan ha-
yasızca kumpaslar ile nitelikli birçok personeli tas-
fiye edilmesine rağmen aslanlar gibi denizlerde do-
laşıyor. Yüzün üzerinde  geminin katıldığı tatbikat-
lar yapıyor ve Doğu Akdeniz’de sondaj yapan araş-
tırma gemilerimizi koruyor. Ayrıca Deniz Kuvvetle-

            SÖYLEŞİ
            İçimizden Biri... 
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ri Kurmay Başkanı Tümamiral Cihat YAYCI akade-
mik ve bilimsel çalışmaları ile uygulanacak politika-
lara yön veriyor. Bu konularda emekli bahriyeliler-
den de birçok arkadaşımız yazdıkları yazılar ve katıl-
dıkları televizyon programları ile toplumumuzda de-
nizlerde yatan servet konusunda farkındalık yaratı-
yorlar. Komplo teorilerine itibar etmeden yapılan bu 
programları çok faydalı buluyorum. Deniz Kuvvet-
leri Komutanlarımızdan  E.Oramiral Uğur YİĞİT’in 
de bu konularda çok değerli bilgilere sahip olduğunu, 
bu bilgilerden de yararlanmanın ülkemizin faydasına 
olacağına inanıyorum. 

Libya ile yapılan Münhasır Ekonomik Bölge An-
laşmasını faydalı buluyorum. Bu ilan edilen bölge 
bize bir koz kazandırmıştır. Ama sonuç değildir. Ben-
ce Türkiye bu kozunu müzakere masasında kullana-
rak, Akdeniz’e kıyıdaş diğer ülkelerle de benzer an-
laşmalar yapmalıdır. Ortak çıkarları ile ilgili konu-
larda inatlaşarak bir yere varılamaz. Bugün Ege ve 
Akdeniz’de yaşanan sorunlarda sadece kıyıdaş ülke-
ler değil AB ve ABD de karşımızda. ATATÜRK ha-
yatta olsaydı bu sorunlar yaşanmazdı. Nasıl yaşan-
mazdı? Haklarımızdan vaz mı geçerdik? Hayır efen-
dim, öyle şey olur mu? Yapılacak şey belli. O bölgede 
hak iddia eden  kıyıdaş ülkeler ile bir şirket kurulur, 
yetki alanlarına göre her ülkeye pay verilir. Şirketin 
yetkisi altında çıkartılan doğalgaz Türkiye üzerinden 
Avrupa’ya sevk edilir. Akla, bilime ve ekonomik ger-
çeklere en uygun hal tarzı budur. Bu hal tarzının dı-
şında İsrail-Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yöne-
timinin yapmayı planladıkları denizin 3500 metre al-
tına döşenecek toplam uzunluğu 1900 - 2000 Km.’yi 
bulan, 20 milyar dolara mal olacağı ve 5 ila 7 yılda 
tamamlanacağı tahmin edilen EAST MED boru hat-
tı ile Kıbrıs’ın güneyinden çıkarılan doğalgazı veya 
petrolü Avrupa’ya taşımak astarı yüzünden pahalıya 
mal olur ve bir işe yaramaz. Bu nedenle Türkiye’deki 
boru hatlarını kullanmaya mecburlar. Bence Türkiye 
Büyük ATATÜRK’ün dediği gibi “Başlı başına ser-

vet olan mükemmel coğrafi vaziyet” imizin avan-
tajlarını kullanarak diğer ülkeler ile de münhasır eko-
nomik bölge anlaşması yapmalıdır.

A.D. :   Komutanım  çok  kapsamlı ve yararlı bir 
söyleşi  oldu.  Bütün  bu açıklamalarınızın  dışında  
önem arz ettiğini  düşündüğünüz, ilave  etmek istedi-
ğiniz bir husus var mı ?

Işık BİREN : Askeri  Liselerin  kapatılmasının  
çok  yanlış  olduğunu söylemiştim. Aynı şekilde As-
keri Hastanelerin kapatılması da çok yanlış oldu.  Sa-
vaşan  ordunun hastanesini kapatırsan  savaşma  az-
mini kırar yok edersin. Cephedeki  adam savaşırken  
yaralandığında  kendisini  tedavi edip sağlığına  ka-
vuşturacak  bir  kurumun varlığı  ve yetkinliğini   bi-
lirse  tereddüt  etmeden  savaşır.  Bu  nedenle dünya-
nın her yerinde  askeri hastane vardır.  Bütün  NATO  
ülkelerinde  ve diğer  bir çok ülkede askeri  hasta-
ne vardır. Benim kızım Malta’ da görevde  iken  as-
keri hastanede doğdu. ABD'deki   en önemli  aske-
ri  hastanelerden birinin  adı "Milli  Askeri Hastane-
dir.’’ Walter  Reed  National Military  Medical  Cen-
ter’’ çok meşhur bir hastanedir.  Halen  faaldir. Hat-
ta bizim Cumhurbaşkanlarımız’ dan bile  bu hastane-
ye tedaviye gidenler  olmuştur. Babam askeri doktor-
du. Askeri hastanelerin önemini belki çok az  kişi bi-
lir. Ama ben çok detaylı bilirim. Gölcük Askeri Has-
tanesinin açılışına tanıklık ettim. MSB Müsteşarı De-
niz Yardımcılığı görevim esnasında Gülhane Aske-
ri Tıp Akademisinde (GATA)  askeri doktor yetişti-
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            SÖYLEŞİ
            İçimizden Biri... 

rilmesi  için çaba harcadım. GATA’ nın  isim baba-
sıyım. Askeri doktorların, askerlik mesleğinde  kar-
şılaşacakları  vakaları başarı ile tedavi  edecek şekil-
de  özel olarak  yetiştirilmesi gerekir. Gemi ile  gi-
diyorsunuz. Okyanusun  ortasındasınız. Bir persone-
lin  apandisit krizi tuttu, gemi doktorunun onu  su-
bay salonunda yemek masasının üzerinde ameliyat 
etmesi gerekir. Ayrıca o doktor, denizde ve gemide  
meydana gelen  kazalardan  kaynaklanan hastalıkla-
rı, boğulma vakalarını, vurgun yeme , yanma, elekt-
rik çarpması, düşme, yaralanma  ve benzeri vakala-
ra müdahale  edecek yeterlilikte olacak. Bu yeterlili-
ği kazanması için  de  özel olarak eğitilecek.  İşte bu 

eğitimin  askeri tıp fakültesinde  verilmesi gerekir. 
Benim  bütün doktorların mesleki bilgilerine saygım 
var.  Ancak siz her hangi bir tıp fakültesinden mezun 
olan  doktoru alıp gemide   veya kıtada  görevlendire-
mezsiniz. Onu operasyona gönderemezsiniz ve buna 
zorlayamazsınız. Onu asker statüsüne kavuşturmak 
ve askeri  tababetin gerekli kıldığı  eğitimleri  ver-
mek zorundasınız. Bu  nedenle bir ordu için aske-
ri  hekim ve askeri hastane şarttır. Dolayısı  ile aske-
ri hastaneleri kapatmak  da  askeri liseleri  kapatmak 
gibi  büyük bir hatadır. Bu hatadan en kısa  zamanda 
dönülmesi gerekir.

SON SÖZ:

Işık BİREN Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK'ün "Türk Milleti Zekidir, Türk Milleti Çalışkan-
dır." direktifiyle kendini özleştiren bir subay, gerek meslek bilgisi gerekse entellektüel birikimi ile ülkemize 
önemli hizmetler yapmış bir şahsiyet. 

Son sözleri; "Şayialara ve komplo teorilerine kulak asmayın. Komplo teorileri ve şayialar insanların sağ-
lıklı düşünmelerini, dolayısıyla düşünce özgürlüğünü engeller. Doğru olduğuna inandığınız şeyleri açıkça 
söylemekten çekinmeyiniz. Mahalle baskısından uzak ifade etme özgürlüğünüz olsun. Başkalarının da ifade 
özgürlüğüne saygı gösteriniz. İfade özgürlüğü dünyanın  en mukaddes özgürlüğüdür. "
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TESUD'dan Haberler

TESUD GENEL MERKEZ ETKİNLİKLERİ
TESUD Basın Yayın 
Başkanlığı

20 Kasım 2019
Milli Savunma Eski Bakanı 

Sayın Vecdi GÖNÜL'ün ziyareti

25 Kasım 2019
Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) 'ni ziyaret

11 Aralık 2019
TSK Eğt. Vakfı Genel  Müdürü 

E. Tuğg. Kemal KORKMAZ ile Per.Şb.Md. E. Alb. 
Birol SAĞLAM'ın Ziyareti

25 Kasım 2019
Seksenyedililer Yardımlaşma ve  Dayanışma Derneği'ni 

ziyaret

27 Kasım 2019
Türkiye Muharip Gaziler Derneği'ni ziyaret 

22 Kasım 2019 
1990 Devresi Dayanışma Derneği'ni ziyaret

TESUD'u Ziyaretler

TESUD'un Ziyaretleri
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TESUD'dan Haberler

KKTC'nin 36'ncı Kuruluş Yıldönümü münasebetiyle 11-16 Kasım 2019 tarihleri arasında KKTC'de bulunan Türkiye 
Emekli Subaylar   Derneği   Genel   Başkanı E. Tuğgeneral Namık Kemal ÇALIŞKAN, Genel  Muhasip E. Alb. Cantürk 
AYPAR, Sos. İşl. Başkanı E. Yb. Ömer TUTUMLU ve KKTC Temsilcisi E. Alb. Turgut YOLDÜREN'den oluşan heyet;

KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Mustafa AKINCI'yı,
KTBK Komutanı Tümgeneral Sezai ÖZTÜRK'ü,
KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Altan ER'i,
KTBK 39'uncu Tümen Komutanı Tuğgeneral Nihat ERGÜN'ü,
KTBK 28'inci Tümen Komutanı Tuğgeneral Taner UYSAL'ı,
Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Sayın Kudret ÖZERSAY'ı,
14. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Osman AKYILDIZ'ı,
Başbakanlık Müsteşarı Sayın Suat YELDENER'i 
makamlarında ziyaret etmişlerdir.

Ayrıca; TMT (Türk Mukavemet Teşkilatı ) Genel Başkanı Yılmaz BORA  ile Yönetim Kurulu Üyeleri ve Kıbrıs Türk Emek-
li Subaylar Derneği Genel Başkanı E. Kur. Yb.Soyer UNKU, Genel Başkan Yardımcısı E. Kur. Alb. Alper ÖNEL, Genel 
Sekreter E. Alb. Halil ÖZTUNÇ ve Yönetim Kurulu Üyesi E. Ütğm.Halil İNSEL ile üyeleri dernek merkezlerinde ziyaret 
edilmiştir. Son yıllarda anılan dernekler arasındaki gelişen ilişkilerin arttırılması ve KKTC'nin uluslararası alanda tanınma-
sı için iki ülke derneklerinin ortak hareket etmesi  konusunda kararlılıklarını bir kez daha ifade etmişlerdir.

 

KKTC'nin 36'ncı Kuruluş Yıldönümü Nedeniyle Yapılan Ziyaretler
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TESUD'dan Haberler

Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD), 18 - 27 
Ekim 2019 tarihleri arasında  ATO Kongre ve Sergi 
Sarayında düzenlenmiş olan Ankara Kitap Fuarına 
katılmıştır. 

Tüm meslektaşlarımıza, dostlarımıza ve imza et-
kinliğimize katılan yazarlarımıza teşekkür ediyoruz.

Ankara Kitap Fuarı
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Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD), Atatürk’ün 
Ankara’ya gelişinin 100'üncü Yıldönümü Kutlama Programı 
kapsamında 27 Aralık 2019 tarihinde yapılmış olan  84'üncü 
BÜYÜK ATATÜRK KOŞUSU'na 130 kişilik grupla katılmıştır.

Atatürk’ten izin alınarak ilk olarak 1936 yılında yapılan 10.8 
km’lik koşu, 27 Aralık Cuma günü saat 14:20’de Dikmen Keklik 
Pınarı’ndan başlamış ve TCDD Genel Müdürlüğü Ankara Garı 
önünde sona ermiştir.

TESUD koşucuları saat 15.30'da GAR önünde karşılanmış 
ve kendilerine TESUD Başarı Sertifikaları verilmiştir.

Koşuya katılan tüm meslektaşlarımıza ve dostlarımıza şükranlarımızı sunuyor, organizasyonu büyük bir özveriyle ger-
çekleştiren ekip lideri Em. Alb. Aydın EROL'a teşekkür ediyoruz.

            

TESUD'dan Haberler 

84'üncü Büyük ATATÜRK Koşusu

TESUD'un   düzenlediği   yemekte 2847 sayılı Kanunla kurulan dört askeri dernek 29   Kasım 2019 Cuma  günü Gazi 
Orduevinde bir  araya  geldi.  Yemeğe  TESUD,  TEMAD,  TÜMGAZİDER ve Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve 
Yetimleri Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri ile  Milli Savunma Bakanlığı ve GenelKurmay  Başkanlığı temsilcileri katıldı.

Açış konuşmasını TESUD Genel Başkanı E. Tuğgeneral Namık Kemal ÇALIŞKAN'ın yaptığı yemekte, diğer dernek 
başkanları da birer konuşma yaptılar.

Müşterek sorun ve talepler ortak imza ile Milli Savunma Bakanlığı ve GenelKurmay Başkanlığı temsilcilerine iletildi.

Dört Askeri Dernek Yemekte Buluştu.
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06 Ekim 1923’de İstanbul’un İşgal Güçlerinden Kurtuluşu-
nun 96’ncı Yıl Dönümünde, TESUD önderliğinde TEMAD, 
Türkiye Muharip Gaziler Derneği ve Türkiye Harp Malulü Ga-
ziler Şehit Dul ve Yetimler Derneğinin İstanbul şubeleri olarak 
en güzel şekilde kutladık. 

Bu tören için, Refet Bele Paşa’nın Mudanya Mütareke-
si sonrası 19/20 Ekim 1922’de çıktığı yer olan ve yine Lo-
zan Antlaşması sonrasında Şükrü Naili Paşa’nın da 06 Ekim 
1923’de çıktığı yer olan ve 03 Ekim 1926’da Ebedi Başkomu-
tanımız ATATÜRK hayatta iken İstanbul’da onun adına dikilen 

ilk anıt heykelinin de bulunduğu  Sarayburnu’na çıktık, günün anlam ve önemi ile ilgili tarihi bilgileri en sevdiğimiz marş-
lar ile süsledik ve tarihimize sahip çıkmanın gururunu yaşadık. 

Programımıza desteklerini esirgemeyen İstanbul Valiliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına da teşekkürle-
rimizi sunuyoruz. 

            

TESUD'dan Haberler 

TESUD ŞUBE ETKİNLİKLERİ TESUD Basın Yayın 
Başkanlığı

56 yıl önce, 21 Aralık 1963 günü Lefkoşa’da Tbp.Bnb. Nihat İLHAN’ın ailesinin başına gelen acıya bu yıl da ortak olduk. 
TESUD, TEMAD, Türkiye Muharip Gaziler Derneği  ve Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneğine bu 
etkinlik için Kıbrıs Türk Kültür Derneği İstanbul Şubesi de katıldı.

Açış konuşmasını yapan TESUD İstanbul İl Koordnatörü Em.J.Tuğg. Ümit 
YILMAZ, bu hazin günü unutmamak ve unutturmamak adına düzenlendikle-
rini vurguladı. Kıbrıs Gazisi E.Tümg Cumhur EVCİL, Kıbrıslı TMT Mücahitle-
ri Çetin SEREZ ve Veli KORELİ adada yaşanan korkunç gerçekleri izleyicile-
re aktardılar. E.Tümamiral Cem GÜRDENİZ, Kıbrıs üzerine oynanan oyun-
lar ve adanın günümüzdeki stratejik önemini aktardı. 

KKTC Başbakanı Ersin TATAR son konuşmacı olarak, Kıbrıs’ın bugünü ve 
geleceğini anlatarak, davaya sahip çıkacaklarını vurguladı. Konuk konuşma-
cılara TESUD adına şiltleri takdim edilerek, Kıbrıs davasının ebedi takipçisi 
olacağımıza dair kararlılığımız yinelenerek etkinlik sona erdirildi. 

Kıbrıs Türk’tür ve ebediyen Türk kalacaktır. 

Rasimpaşa Şubesi üyesi  E. P. Kur. Alb. Mehmet YÜCEBİLGİÇ,  Bursa    
10 Kasım Master Yüzücüler şampiyonasında bir altın, iki gümüş madalya 
aldı.

TESUD Rasimpaşa Şube
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TESUD'dan Haberler 

23 Aralık 2019 tarihinde; Cumhuriyetimizin yaşatılma-
sı uğrunda canlarını veren Şehitlerimiz Asteğmen Musta-
fa Fehmi KUBİLAY, Bekçi Hasan ve Şevki Bey,  şehit edi-
lişlerinin 89'uncu yıl dönümünde Menemen'de düzenlenen 
Anma Törenlerine TESUD Konak Şubesi üyeleri iştirak et-
mişlerdir.

TESUD Kadıköy Şubesi 04-12 Ekim 2019 tarihleri arasında Büyük Balkan Turu (8 ülke-16 şehir) gezisi 
düzenlemiş;görülen ilgi üzerine 2020 yılında yenisini planlamıştır. 

28 Ekim 2019 Tarihinde TESUD Konak Şube-
sinde Gazeteci-Yazar Metin AYDOĞAN tarafından  
"Cumhuriyet'in 96 yılı ve Türkiye"  konulu Konferans ve-
rilmiştir.

10 Kasım 2019 tarihinde Karşıyaka Belediyesi tarafın-
dan organize edilen "Ata'dan Anaya Saygı Koşusu" na  
TESUD Konak Şubesi üyeleri iştirak etmişlerdir.

Türkiye Emekli Subaylar Derneği Kocaeli Koordinatörü 
ve Gölcük Şube Başkanı Mehmet Metin Akyol ve Yönetim 
Kurulu Üyeleri,Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy'u Ziyaret Etti

TESUD Konak Şube

TESUD Gölcük Şube

TESUD Kadıköy Şube
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Kıbrıs’ta iki ulusun uzantıları olan ağırlıklı olarak 
Türk’lerle Rum’lar yaşamaktadır. Kıbrıs Türklerinin kaderi, 
adanın İngiltere’ye bağlandığı 04 Haziran 1878 tarihinden 
itibaren değişti. Adayı kendi yönetimleri altına alan İngiliz-
ler, uyguladıkları ayrımcı yönetim şekli ile Kıbrıs Türklerini 
adeta yok sayıyorlardı. Beklenti yeni yöneticilerin taraflara 
eşitlik ilkesine uygun davranmaları idi. Böyle bir yaklaşımı 
hiçbir zaman uygulamadılar. Bu nedenle Kıbrıs Türkleri ha-
len varlıklarını sürdürmek mücadelesi içindedirler. Neden 
mi? Rum’lar da Türk’lerin haklarını vermek bir yana gasp 
etmek için uğraş veriyorlar. 

İlerleyen yıllarda İngilizler Birinci Paylaşım Savaşı de-
vam ederken 05 Kasım 1915 tarihinde Berlin’de yapılan 
toplantı sonrasında adayı sömürgeleri arasına aldıkları-
nı açıkladılar. Osmanlı yönetiminin zayıf durumunu fırsa-
ta çevirerek adayı zor alımla ellerine geçirdiler. 1950’li yıl-
lara gelindiğinde karşımızdakiler Soğuk Savaş ürünü olan 
EOKA terör örgütünü kurdular. Rum’lar arasında %40 oy 
potansiyeline sahip AKEL komünist partisi vardı. Bu ne-
denle Akdeniz’de ikinci bir Küba’nın varlığının olması is-
tenmiyordu. Bu gücün mutlaka kırılması gerekiyordu. Bu-
nun için adı geçen terör örgütünü kurdular.

Bu örgüt bir süre sonra emperyalizme karşı adada iki 
adet üssü bulunan İngilizlere karşı mücadele ediyoruz di-
yerek, bir süre sonra da Türk’lere karşı saldırılar başlattılar. 
01 Nisan 1955 tarihinden itibaren başlayan saldırılara kar-
şı Türk’ler de savunma örgütü olarak görev yapacak olan 
TÜRK MUKAVEMET TEŞKİLATI’nı 01 Ağustos 1958 tari-
hinde kurdular. Türk Mukavemet Teşkilatı’nın Türk Silah-
lı Kuvvetlerinin katkıları ile kurulduğunu kaydetmek gereki-
yor. Bu örgütlenme sonrasında iki toplum arasındaki müca-

deleye denge de gelmiş olu-
yordu. 

Rum’ların amaçlarına ula-
şamayacaklarını anladıkla-
rı noktada uzlaşı yollarını 
aradılar. Tarafların 19 Şubat 
1959 tarihinde Zürih’te imza-
ladıkları antlaşma iki toplu-
mun eşitliğine dayandırılıyor-
du. Bu antlaşma daha sonra 

Londra’da da İngilizlerin önerileri doğrultusunda yine-
leniyordu. Kıbrıs Cumhuriyeti eşitliğin ötesinde Kıbrıs 
Türk’lerine bazı ayrıcalıklar tanıyordu. Bu ayrıcalıkları tam 
egemenlik olarak okumamak gerekiyor. Örnek olarak Kıb-
rıs Temsilciler Meclisinde 35 Rum milletvekiline karşı 15 
Türk milletvekili görev yapıyordu. Herhangi bir yasanın 
geçmesi için 35 sayısı yeterli olmuyordu. 8 Türk milletveki-
linin de yasaya olumlu oy vermesi gerekiyordu. 

Adı geçen cumhuriyet bir süre sonra dağılma sürecine 
girdiğinden 21 Aralık 1963 tarihinde AKRİTAS PLANI diye 
tanımladıkları Türk’leri soykırımdan geçirmek için saldırıya 
geçtiler. Tarihe Kanlı Noel olarak geçen saldırılar sırasın-
da Türk olmaktan başka suçları olmayan insanlar ve Türk 
Kuvvetleri Alayında görevli Tabip Binbaşı Nihat İlhan’ın 
eşi ve çocukları katledildiler. Teröristler, Türkiye müdaha-
le ederse kurtaracak Türk bulmasın diyerek saldırıyorlar-
dı. Buna karşın saldırganlar karşılarında hiç beklemedikleri 
bir Türk direnişi ile karşılaştılar. Belirli zaman aralıklarında 
devam eden saldırılardan sonra 15 Temmuz 1974 tarihin-
de Makarios’a karşı Yunan Ordusu destekli Rum Milli Mu-
hafız Ordusu tarafından darbe yapıldı. 

            

YAKIN ÇEVRE VE GÜVENLİK

Kaynaklı Çözümsüzlük

 “Mustafa Kemal denilen tarihin tek adamı, büyük dahisi, dinini ve milletini seven büyük vatanperver, 
terakkimize, refahımıza mani kara kuvveti yıkmaktan başka çare olmadığını takdir ederek hilafeti ortadan 

kaldırdı ve din ile dünya işlerini bir birinden ayırdı”. 1945
        Dr. Fazıl KÜÇÜK

Ahmet GÖKSAN*
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Yapılan darbe sonrasında Türk Silahlı Kuvvetleri Kıbrıs 
Cumhuriyeti’nin kuruluş antlaşmaları ile Uluslararası Hu-
kuktan kaynaklanan hakkını kullanarak müdahale etti. Ça-
tışmalar devam ederken BM Güvenlik Konseyi 04 Mart 
1964 tarihinde 186 sayılı kararı aldı. Bu karara göre Kıb-
rıs Cumhuriyeti unvanını kuruluş antlaşmalarını yok saya-
rak Rum’ları yasal devlet olarak tanıyan kararı onaylamış 
oluyordu. 

Alınan bu kararla Rum’lar adanın tek egemeni olarak ka-
bul ediliyordu.   Bu karara göre Rum’lar bütün adayı temsil 
eden yönetim olarak kabul edilmesinin zeminini de hazırlı-
yordu. O günlerde alınan bu karar yaşamakta olduğumuz 
uyuşmazlığın çözümünün önündeki en büyük engel olarak 
karşımızda duruyor.   

186 sayılı kararın ilk bölümünde adada durumun hala 
kötüleşmekte olduğu ve önlem alınmadığı takdirde barı-
şı korunmanın ve kalıcı çözüm bulmanın olanaklı olma-
yacağına dikkat çekiliyor. Kıbrıs Cumhuriyeti’nin 16 Ağus-
tos 1960 da imzalanan anlaşmalarla ilgili kararının dikkate 
alındığına değiniliyor. 

BM Ana Sözleşmesindeki “Tüm üyelerin uluslararası iliş-
kilerde bir başka ülkenin toprak bütünlüğü ve siyasi bağım-
sızlığını tehdit etmekten ve kuvvet kullanılacağına” ilişkin 
2'nci maddesinin 4'üncü paragrafına değiniliyor. 186 sayı-
lı kararın birinci maddesi Rum’ların tamamen istekleri doğ-
rultusunda idi ve bu şekilde olarak kayda geçiriliyordu.

“BM Ana Sözleşmesindeki sorumluluklarına uygun ola-
rak bütün üye devletlere, egemen Kıbrıs Cumhuriyeti’ndeki 
durumu daha da kötüleştirecek herhangi bir hareket veya 
tehditten ya da uluslararası barışı tehlikeye sokmaktan ka-
çınmalarını çağrısında bulunur”. 

Yapılan bu çağrıdan sonra 2'nci maddede nizam ve asa-
yişi sağlamak sorumluluğu altında olan Kıbrıs Hükümeti’nin 
adada akmakta olan kanı ve şiddeti durdurmak için ek ön-
lemler alması istenmektedir. 3'üncü maddede ise Kıbrıs 
toplumları ve liderlerine azami soğukkanlılıkla hareket et-
meleri çağrısında bulunuluyor.

Anılan kararın 4'üncü maddesine göre oluşturulacak Ba-
rış Gücü için Kıbrıs Hükümetinin rızasının alınması belirti-
liyor. “Güvenlik Konseyi, Kıbrıs Hükümetinin izni alınarak 
adada bir Barış Gücünün oluşturulmasını tavsiye eder. Bu 
gücün oluşumu ve sayısı Kıbrıs Hükümeti – Türkiye – Yu-
nanistan ve Birleşik Krallık (İngiltere) ile danışmalarda bu-
lunarak Genel Yazman tarafından yerine getirilecektir. Gü-
cün komutanı de Genel Yazman tarafından atanacak ve ra-
porlarını Genel Yazmana sunacaktır”.

Bu maddede dikkati çeken en önemli husus İngiltere ile 
Türkiye’nin öne sürdüğü gibi iki toplumun onayı yerine sa-
dece “Kıbrıs Hükümeti”ni muhatap almasıdır. Bu maddeye 
onay verilirken toplantıya Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Cumhur-
başkanı Yardımcısı ile üç Türk Bakanın katılmasına gerek 
duyulmamıştır. Rum saldırıları devam ederken Türk görev-
lilerin iş yerlerine gidemedikleri dahi sorgulanmadı. Yollar 
kesilerek terör estirenlerin varlığına bile değinme gereği 
duyulmaması ise üzerinde durulması gereken üzüntü ve-
rici bir durumdur. Bunların yapılmamış olması adada san-
ki normal işlevi olan bir yapının olduğu gerçeğini dikkatler-
den kaçırıyor.

Bütün bunlara karşın silahlı Rum teröristlerin bu karar-
dan almış oldukları cesaretten olacak Kıbrıs Cumhurbaş-
kanı Yardımcısı Dr. Fazıl Küçük’ün resmi çalışma bürosu-
nu basarak tahrip ettiklerini kaydetmek gerekiyor.

Bu yönleri ile adil ve uygulanabilir olmayan186 sayılı Gü-
venlik Konseyi kararı Kıbrıs Türk’lerinin başı üzerinde De-
moklesin kılıcı gibi durmaktadır. 

Ada’daki çözümsüzlüğün kaynağının bu karar olduğu-
nun kabul edilerek çözüm adına yeniden düzeltilmesi ge-
rekiyor mu ne… 

* Kıbrıs Türk Kültür Derneği (KTKD) 
Eski Başkanı

            

YAKIN ÇEVRE VE GÜVENLİK
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Mustafa Kemal ATATÜRK'ün Ankara'ya Gelişinin 
100'üncü Yıldönümü

27 Aralık 2019, Büyük Önder Mustafa Kemal 
Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 100’üncü yılı. 27 
Aralık 1919 tarihi, Ulusumuz ve Cumhuriyet tarihi-
miz açısından son derece önemlidir. Bu tarih, Mus-
tafa Kemal Atatürk ve Heyet-i Temsiliye üyelerinin 
16 Mayıs 1919’da başlayan Anadolu yolculuğunun, 
karakterinde ve sosyal dokusunda bağımsızlığı, öz-
gürlüğü, fedakârlığı ve dayanışmayı barındıran An-
kara halkının, 225 gün sonra Dikmen Keklikpınarı 
sırtlarında büyük coşku ve sevgiyle karşıladığı gün-
dür. 27 Aralık, Ankaralıların geleceğe bir mirası ve 
Anadolu’nun sönmeyen bağımsızlık ve özgürlük ate-
şini taşıyan tarihtir. Milli Mücadele’nin seyri açısın-
dan önemli bir dönüm noktası olan “Milli Mücadele 
Projesi” hazırlıklarının yapıldığı süreçtir. Milli Mü-
cadele Projesi; Anadolu’nun ortasında çorak, bakım-
sız, kerpiç evli, 20-25 bin nüfuslu, dış dünya ile tek 
bağlantısı bir demiryolu olan halkının çoğu Müslü-
man Türklerden oluşan dar sokaklı küçük bir şehir 
olan Ankara’da uygulamaya konmuştur. Bozkır ha-
lindeki bu kent önce Milli Mücadele’nin sonra yeni 
Cumhuriyetin ve devrimler devletinin başkenti ol-
muştur.

Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’ya gelişini; 
Anadolu'daki manzara, oluşan koşullar ve zorunlu-
luklar içinde değerlendirilmelidir. Bu dönem; ya-
bancı işgaller, iç isyanlar, İstanbul’un hükümeti-
nin ihaneti, yokluk, ümitsizlik, bitkinlik ve büyük 
bir kargaşa. Orta Anadolu'daki bir avuç toprak par-
çası dışında Anadolu, dönemin emperyalist güçle-
rince paylaşılmış ve Hükümet Merkezi İstanbul iş-

gal edilmiştir. Yunan ordula-
rı, İç Anadolu’ya ilerlemiş ve 
ülkenin her yanından işgalci 
güçlerin yaptığı zulme iliş-
kin acı haberler gelmeye baş-
lamıştır. Türk ulusu, yapılmış 
olan haksızlık ve zulüm kar-
şısında işgalci emperyalist 
güçlere esir olmayacak ka-
dar onurlu ve şanlı bir geçmi-
şe sahiptir. Batı Anadolu'da, Güneydoğu'da ve Doğu 
Anadolu'da yerel milisler işgalci güçlere karşı tüm 
güçleriyle direnmiş ve bu ağır cezanın hiçbir şekil-
de hazmedilemeyeceğinin işaretlerini vermiştir. Yu-
nanlıların tüm Batı Anadolu’yu yakıp yıkarak Polat-
lı, Haymana’ya kadar gelmeleri Ankaralıların içini 
acıtmıştır. İngilizlerin Ankara’da “İngiliz Muhrip-
leri Cemiyetini” kurma çalışmaları, İstanbul Hükü-
meti tarafından desteklenmiştir. Bu gelişmelere pa-
ralel, Ankaralı gençler “Milli Azim Cemiyeti’ni” 
kurmuştur. Milli Mücadele günlüğüne “Telgrafha-
ne Vakıası” olarak geçen Anadolu’dan Padişaha kar-
şı çekilen ilk isyan telgrafı ile Ankara halkının tem-
silcileri Padişahı tanımadığını bildirmiştir. Memur-
lar yaptıkları toplantıda; “Ankara Halkı gibi, vila-
yet memurları da Sivas Kongresinin çizdiği esas-
lar dâhilinde hareket edeceklerdir. Bundan son-
ra İstanbul Hükümetiyle değil, sadece Temsilci-
ler Heyetiyle temas edeceklerdir.” kararını almıştır. 

Ankara’da ulusun isteklerini korkmadan dile ge-
tirecek ve savunacak, ulusa dayanarak oluşturulan 

Dr. Cengiz TATAR*
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ulusal örgüt “Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemi-
yeti” kurulmuştur. Cumhuriyet kurulması ile Diya-
net İşleri Başkanı olarak görev yapan Rıfat Börekçi 
Başkan seçilmiştir. Ankara Valisi Muhittin Paşa, mil-
li kuvvetlerin gücüyle Ankara’dan çıkarılmıştır. Rıfat 
Börekçi, Ankara’ya vali olarak atanan Ziya Paşa’yı 
gelmemesi konusunda uyarması ile Eskişehir’den 
geri dönmek durumunda kalmıştır. Yahya Galip Bey, 
Vali Vekili olarak atanmıştır. Bu gelişmeler üzerine 
İstanbul Hükümeti Rıfat Börekçi’yi idama mahkûm 
etmiştir. Atatürk, Ankara’da güvenliğin sağlandığı-
nı bildirilmesi ile Müftü Rıfat Börekçi’ye geleceğini 
bildirmiştir. Yunan ordusunun Ankara’ya doğru iler-
lemesi ve ele geçirdikleri yerlerde halka zulüm yap-
ması nedeniyle Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiye-
ti, Rıfat Börekçi başkanlığında   yaptığı   toplantı-
da; 400 Jandarma   talebesi, Seymenlerden bir grup 
ve civardan gelen   3000  mahkûm ile   “Kuvâ-yı 
Milliye Müfrezesi” oluşturulmasına karar verilmiş 
ve Batı cephesine gönderilmiştir. Umutların tükendi-
ği Anadolu’da, Ankara halkı Milli Mücadele ruhun-
dan ödün vermeden Ankara’yı; Kuvâ-yı Milliye ha-
reketine ve Ulusal Kurtuluş Savaşı’na güvenilir bir 
merkez olarak hazırlamıştır. 

Mustafa Kemal Atatürk’ün, Ankara’nın önce He-
yeti Temsiliye Merkezi ile Milli Mücadele’nin üssü, 
sonra da yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin baş-
kenti seçmesinin nedenlerini; kurtarmayı düşündü-
ğü vatanın Misak-ı Milli sınırları içerisindeki top-
rakların Anadolu'nun merkezî konumunda bulun-
ması, tarihi ve sosyal dokusu, doğal ve coğrafi ko-
numu, stratejik yollar üzerinde olması, işgal altın-
da bulunan yerlere yakın ve Karadeniz’de İnebolu, 
Akdeniz’de Antalya limanları ile bağlantısı bulun-
ması, demiryolu ve telgraf şebekesinin mevcut olma-
sı, düşmanın ulaştığı Geyve Boğazı, Kütahya ve Af-
yon gibi önemli yerler ile demiryolu bağlantısına bu-
lunması, Hükümet yanlısı Vali Muhittin Paşa’nın iş-
başından uzaklaştırılması, güçlü bir Müdafaa-i Hu-
kuk şubesi kurulması ve Ali Fuat Cebesoy komuta-
sındaki 20'nci Kolordu'nun Ankara'da bulunması et-
ken oluşturmuş ve tartışmasız stratejik bir üstünlük 
sağlamıştır. Ali Fuat Cebesoy, Ankara’nın önemi-
ni; “Ankara her türlü teşkilata, birliğe ve hareket 
başlangıcına müsait stratejik bir mevki idi. İstan-
bul Hükümeti ve İngilizlerden evvel buranın ta-

rafımızdan tutulması en büyük emelimizdi. Eğer 
İstanbul’da verdiğimiz karardan haberdar olsa-
lardı, 20'nci Kolordu’nun nakline katiyyen ya-
naşmazlardı.” sözü ile açıklamıştır. Atatürk; “Ben 
Ankara’yı coğrafya kitabından ziyade tarihten 
öğrendim ve cumhuriyet merkezi olarak öğren-
dim” sözü ile Ankara’nın coğrafi önemini belirtmiş 
ve seçilmesini; "Vaziyet-i umumiyeyi idare ve sevk 
mesuliyetini deruhte edenler, en mühim hedefe en 
yakın tehlike, mümkün olduğu kadar yakın bu-
lunur. Yeter ki yakınlık vaziyet-i umumiyeti na-
zardan mehcur bırakacak derecede olmasın. An-
kara bu şeraiti cam'i nokta idi. Her halde cephe-
lerle iştigal edeceğiz diye Balıkesir'e Nazilli'ye ve-
yahut Karahisar'a gitmiyorduk. Fakat cephelere 
ve İstanbul'a şimendiferlerle merbut ve vaziyet-i 
umumiyeyi idare nokta-i nazarından Sivas'tan 
asla farkı olmayan Ankara'ya gelecektik. Gar-
bi Anadolu için en büyük merkez ve merciin An-
kara olması muvafıktır" Yine;"En acı ve felaket-
li günlerde millet her taraftan zehirlenirken An-
karalılar, memleket ve milletin gerçek kurtuluşu-
na yönelik girişimler hakkındaki iman ve itimat-
larını bir an dahi sarsmamışlardır.” Ülkenin en 
kötü günlerinde dahi Ankaralıların, Milli Mücadele 
ruhlarını kaybetmediğini, merkezi durumu nedeniyle 
harekâta olacak etkisini belirtmiştir. 

   Atatürk, Heyet-i Temsiliye'nin Sivas'tan Ankara'ya 
hareketini 16 Aralık 1919'da ilgililere bildirmiş ve 
bu yolculuğun gizli tutulmasını istemiştir. 18 Aralık 
1919'da üç araba ile sabah 9.00'da Sivas’tan yola çı-
kılacağını, güzergâhın Kayseri-Hacı Bektaş-Mucur-
Kırşehir-Kaman-Beynam üzerinden yapılacağını 
Fahrettin Altay Paşa'ya belirtmiştir. Ankara'nın mer-
kez olması Erzurum Kongresinin toplandığı günlerde 
kararlaştırılmış, 4 Ağustos 1919'da Atatürk tarafın-
dan Ali Fuat Paşa'ya bildirilmiştir. Atatürk ve Heyet-i 
Temsiliye üyeleri, 3 Ekim 1919’da Ankara’ya gitme 
kararı vermiş, ancak 2-3 Ekim 1919'da Ali Rıza Paşa 
hükümeti ile görüşme, seçim hazırlıkları ve komu-
tanlar toplantısı gibi etkenler bu kararın uygulama-
sını geciktirmiştir. Ali Fuat Paşa, 13 Aralık 1919'da 
gönderdiği şifrede; “Yolların hava şartları nede-
niyle kötü olduğunu, Rauf Bey'le Mustafa Ke-
mal Paşa'nın Mucur'dan temin edilecek bir ara-
ba ile Hacıbektaş'a gitmelerini ve Çelebi Efendi 
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ile görüşmelerini çünkü tekke babaları ile bu za-
tın hareketi milliye lehinde olduklarını ve kendi-
sine bu konuda yardım edeceklerini” belirtmiştir. 
Heyet-i Temsiliye; 21 Aralık 1919'da Mucur'a, erte-
si gün Hacıbektaş'a gitmiştir. Aleviler üzerinde etki-
li olan Çelebi Cemalettin Efendi ile Post vekili Ni-
yazi Salih Baba ile görüşülmüştür. Atatürk, Ali Fuat 
Paşa'ya 23 Aralık 1919’da gönderdiği telgrafta; "Bir 
gün bir gece Çelebi Efendi ve Baba Niyazi Efen-
di ile müzakere eyledikten sonra bilumum Alevi-
lerle Bektaşiyaanın bütün mevcudiyetleriyle mü-
zahir ve hadim olacaklarına dair vaat ve temi-
natta bulunduklarını" Kuvâ-yı Milliye’ye taraf-
tar olduğuna dair söz alındığı bildirmiştir. 23 Aralık 
1919'da Hacıbektaş'tan Mucur'a geçen heyet, ertesi 
gün Kırşehir'de büyük bir gösteri ile karşılanmıştır. 
Heyet-i Temsiliye üyeleri Müdafaa-i Hukuk binasıy-
la birlikte Gençler Derneğini ziyaret etmiş ve gençle-
re Atatürk; "En önemli kurtuluş ilkesi, halkın ör-
gütlenmesidir. Örgütlenmeyi bilmeyen halk, sa-
ray karşısında, sömürgeciler karşısında yenilir, 
ezilir. Bu halk hareketini, bir ulusal devlet haline 
getireceğiz, yeni bir Türk Devleti". Bağımsızlık sa-
vaşında örgütlenmenin ve birleşmenin gereği ve öne-
mi vurgulamıştır. Heyet, Kırşehir'den Kaman'a, erte-
si günü Beynam'a gelmiştir. Dokuz gün süren yol-
culuktan sonra Atatürk ve Heyet-i Temsiliye üyele-
ri; halk ile birlikte Hacıbayram'a yürüyerek türbeyi 
ziyaret etmiş, 15.30'da hükümet konağına gelmiş ve 
Kalaba'daki Ziraat Mektebi'ne yerleşmiştir. Bilaha-
re, güvenlik ve şehre yakınlık nedeniyle "Direksi-
yon Binasına" taşınmış, bu okul Milli Mücadele ve 
Cumhuriyetin ilk yıllarında Atatürk'ün düşünmek ve 
dinlenmek için yalnız kalabildiği, özel toplantılarını 
yaptığı bir yer olmuştur. Ülkeyi kurtarmak için kişi-
sel kararlılığı kitlesel direnişe dönüştürebilecek or-
tamı ve özlediği toplumsal dayanışmayı burada bul-
muştur.

Atatürk, Ankara’da karşılanışını; “Ankara’ya ilk 
kabul olunduğum gün 27 Aralık 1919, sadece bir 
vatandaş, ulusun bir bireyi idim. Hiçbir sıfatım, 
selahiyetim ve ünvanım yoktu. Böyle olmakla be-
raber Ankara ve havalisi tamamıyla çocuklarıy-
la, kadınlarıyla, ihtiyarlarıyla beraber Ankara 
şehrinden Dikmen Tepesine kadar bütün sahrayı 
doldurmuş ve beni karşılamıştır. İstasyondan Hü-

kümet dairesine kadar uzayan caddenin iki tara-
fı eski Türk kıyafetine girmiş, bıçakları ve taban-
caları ellerinde Ankara Seymenleriyle dolmuştu. 
Seymenler ve onlarla beraber bütün halk: “Vata-
nı ve milleti düşmandan kurtarmak için hepimiz 
ölmeye hazırız, emrinizi bekliyoruz” diye bağırı-
yorlardı. O zaman Ankara İstasyonu işgalci subay 
ve askerlerin işgali altında bulunuyordu. O güne 
kadar Ankaralılar’ı ölü ve Ankara’yı bir harabe 
zanneden bu yabancılar, bu yüce tezahür karşı-
sında kaygılarını belirtmekten kendilerini alama-
mışlardır” ifadeleriyle Ankaralılardan övgü ile bah-
setmiştir.      

Ankara’ya gelen 19 kişilik heyette; Mustafa Kemal 
Atatürk, Hüseyin Rauf Orbay, Ahmet Rüstem, Yaver 
Yüzbaşı Cevat Abbas Gürer, Muzaffer Kılıç ve Yüz-
başı Bedri, Mazhar Müfit Kansu, Şeyh Fevzi ve Hak-
kı Behiç Bey, İbrahim Süreyya Yiğit, Dr. Binbaşı Re-
fik Saydam ve Hüsrev Gerede yer almıştır. Heyeti ilk 
olarak Gölbaşı’nda Vali Vekili Yahya Galip Bey ile 
ve 20'nci Kolordu Komutanı Ali Fuat Cebesoy karşı-
lamıştır. Cebesoy karşılamayı; “Biz tam, üçü on geçe 
Kızılyokuştan iniyorduk. Yolda Paşa’ya yetiştiğimiz-
de Paşa, Rauf Bey’le beni otomobiline almıştı. Bize 
tahsis edilen Ziraat Mektebine gittik. Ankara’ya varı-
şımızı bütün teşkilata 27 Aralık 1919’de yapılan teb-
liğ ile duyuruldu. Heyet-i Temsiliye adına Atatürk; 
“Sivas’tan Kayseri yoluyla Ankara’ya hareket 
eden Heyet-i Temsiliye, yol boyunca ve Ankara’da 
büyük milletimizin çok sıcak ve samimi vatanse-
verlik gösterileri içinde, bugün şehre geldi. Mil-
letimizin gösterdiği bu birlik ve azim, memleke-
timizin istiklali hakkındaki kanaatleri sarsılmaz 
bir surette güçlendirici mahiyettedir. Şimdilik 
Heyet-i Temsiliye’nin merkezi Ankara’dır”. Milli 
mücadelenin hakiki merkezi Ankara olmuştur. Artık 
bir Merkez ve bir Şef vardır. Atatürk; “Ankara’nın 
ve Ankaralıların benim gönlümde bambaşka bir 
yeri vardır” sözü ile Ankaralıların önemini belirtmiş 
ve Milli Mücadele’deki tutumunu ise “İstiklal Mü-
cadelesi tarihinde Ankara namı en aziz bir mev-
kii muhafaza edecektir. Bazılarımız göğüs germe-
yi hemen gayrimümkün zannedilen bu müşkü-
lat karşısında sizler bir dakika tereddüt etmedi-
niz. Üç sene önce Sivas’tan Ankara’ya ayak bas-
tığım zaman bir misalini geçen gün dahi göster-

            

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



33Birlik, Sayı : 226 • Ekim-Kasım-Aralık 2019

            

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

miş olduğunuz samimi ve kalbi tezahürat ile beni 
kollarınız arasına aldınız. O zaman gösterdiğiniz 
bu vatani cesaret sayesinde ecnebi müdahalesiyle 
İstanbul’da kapatılmış olan Meclis-i Mebusan’ın 
daha geniş bir salahiyet ve şanı milliyet layık bir 
istiklal ile Ankara’da açmak mümkün oldu. Bü-
yük Millet Meclisi sizin muhiti hamasetinizde kor-
kusuzca istiklal mücadelesine devam edebilmiştir. 
Binaenaleyh, 
Ankara, hem-
şerilerimizin bu 
istiklali vatan 
mücadelesinde 
ayrı bir hissei 
şerefi vardır.” 
Sözü ile anlat-
mıştır.  

Bu tarihi gün-
de, Ulu Önder; 
"Merhaba Efe-
ler! Niye zah-
met ettiniz, neden geldiniz?" sorusuna Seymenler 
"Uğrunda Ölmeye, Millet yolunda kanımızı akıt-
maya geldik Paşam!" cevabını vermişlerdir. Ulu 
Önder “Fikrinizde sabit misiniz?” sorduğunda Sey-
menler büyük bir kararlılıkla “Andolsun” sözü ile 
karşılık vermişlerdir. Bunun üzerine gözleri yaşaran 
Ulu Önder “Varolun Yiğitler!” sözü ile şükranlarını 
bildirmiştir. Uzun yıllardır semalarına kara bulutların 
çöktüğü, umutların tükendiği Anadolu'da, zeybekler 
yeniden dönülmeye başlamıştır. “Seymen Alayı” ba-
sit bir karşılama töreninden öte, ülkeyi içinde bulun-
duğu karanlıktan kurtaracak yeni bir liderin, dağınık 
olarak sürdürülen Milli Mücadele hareketini şahsında 
toplayacak ve önderlik edecek liderin “Seymenler” 
tarafından seçilmesidir. Bu sivil oluşum ve tarihte 
eşine az rastlanır bu halk desteği, Milli Mücadele’yi 
taşıyacak olan Ulu Önder’e ve Kuvâ-yı Milliyecilere 
olağanüstü bir moral ve güç vermiştir. 

Mazhar Müfit Kansu, Ankara’ya gelişi; “O sabah 
ajanslar ile Mustafa Kemal Paşa’nın geldiği ha-
beri herkesi bildirildiği gibi, bir taraftan da sa-
bahtan itibaren davullar ve zurnalarla bütün An-
kara halkı karşılamaya hazırlanmıştı. Çankaya 
ve Dikmen tepelerinden güzel sesli hafızlar ezan 
ve salat okuyorlardı. Ve köylerden birçok atlı ve 

kağnı arabalarıyla binlerce halk Ankara’ya gel-
miş, Ulucanlar’dan Hacıbayram Camii’nin önün-
de toplanarak dini tören yapılmış; 700 piyade, 
3000 atlıdan teşekkül eden bir Seymen Alayı'nı 
Ankara’da bulunan dervişler takip ediyor. Okul 
öğrencileri İstasyon Caddesi’ne, Seymen Alayı'nın 
bir kısmı Dikmen bağlarına, bir kısmı Çankaya 
bağlarına, Kızılyokuş eteklerine ve diğer bir kıs-

mı da istasyon yolu-
na dizilmişti. Halkın 
bir kısmı Namazgâh 
tepesine ve diğer kıs-
mı Yenişehir’in bu-
lunduğu yerlere ve 
İstasyon yoluna sıra-
lanmışlardı." sözü ile 
anlatmıştır. 

     Ankara, yalnız bir 
il, bölgesel bir mer-
kez ve başkent de-
ğil, aynı zamanda 

Cumhuriyet’in sembolü ve ülkenin aydınlık geleceği-
nin ve devrimlerin bir simgesi olmuştur.  Ankara'nın 
merkez olarak seçilmesinin doğru bir karar olduğunu 
Milli Mücadele’nin kazanılması ve özellikle Sakarya 
Meydan Muharebeleri göstermiştir.
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İtiraf etmeliyim ki, GÖBEKLİ TEPE adını ilk duy-
duğumdan ve konu ile ilgili birkaç kitap karıştırıp, 
internette gezindikten sonra çok büyük bir merak ve 
heyecan duymaya başladım.

Bu merakım o kadar yüksek bir noktaya vardı ki, 
havanın sıcaklığına aldırmadan 19-20 Haziran 2018 
tarihlerinde tüm bölgeyi 42 derece sıcak altında (ade-
ta eriyerek) gezdim. Ama duyduğum heyecan, aldı-
ğım keyif ve yaşadığım mutluluk her şeyin ötesin-
deydi.

O günden sonra da GÖBEKLİ TEPE, burada ya-
pılan arkeolojik kazılarda elde edilen bulgular ve so-
nuçları hakkında daha fazla okumaya ve incelemeye 
başladım. Edindiğim her yeni bilgi beni daha çok he-
yecanlandırıyor ve daha çok araştırma yapma isteği 
yaratıyordu.

Bu bilgileri bir yazı dizisi halinde www.kenanyel-
ken.com adlı internet sitemde yayımladım ve de yazı 
dizisine hala orada devam ediyorum. Burada sizlere 
konu hakkında kısaca bilgi vermek istiyorum. Arzu 
ederseniz internet sitemde veya Nisan 2019 ayında 
yayınlanan ve Temmuz 2019 ayında 2’nci baskısını 
yapan “Her Yönü ile Göbekli Tepe” adını verdiğim 
kitabı edinerek oradan da çok daha detaylı olarak bil-
gi edinebilirsiniz.

Başlayalım mı?

 
MÖ yaklaşık 10.000-6.000 arasındaki döneme ar-

keolojide Neolitik (Yenitaş) adı verilir. Bu dönem-
de önceki Epi-Paleolitik Dönem’e kıyasla yerleşme-
lerin sayısı artar. Bu da nüfusun arttığı şeklinde yo-
rumlanır. 

Türkiye’de Çayönü  
(Diyarbakır), Nevali Çori 
(Şanlıurfa); Suriye’de 
Dja’de, Jerf el Ahmar; 
Irak’ta Nemrik, M’lefaat; 
İsrail’de Eriha, Nahal 
Oren; Ürdün’de Ain Gha-
zal ve Basta, Neolitik 
Dönem’e tarihlenen yüz-
lerce yerleşmeden önemli 
birkaç tanesidir.

Ünlü arkeolog-tarihçi Gordon V. Childe, bu dönem-
de yaşanan değişimi tanımlamak için daha 1930’lar-
da, “Neolitik Devrim” tabirini kullanmıştı. Temel 
olarak yerleşik yaşam, tarım ve hayvancılıkla belir-
lenen bu çiftçi yaşam, yani “tarım devrimi” kısa sü-
rede Asya’ya, Anadolu içlerine, oradan da Avrupa’ya 
yayıldı. 

MÖ 3.000’lere gelindiğinde eski dünyanın nerdey-
se tümünde insanlar çiftçi yaşama geçmiş, “tarım 
devrimi”ni gerçekleştirmişlerdi.

Göbekli Tepe, işte böyle bir sosyo-ekonomik -ve 
elbette düşünsel- dönüşüm içerisindeki insan top-
lumları tarafından inşa edilmiş, kullanılmış ve sonra 
terk edilmiş yapılardan oluşan bir yerdir. 

Dolayısıyla bu değişimin neden ve nasıl gerçekleş-
tiğine ilişkin önemli bilgiler barındırır. Bunları öğ-
renmek ve bilmek belki gündelik hayatın koşuştur-
ması ve sorunları arasında yaşamımızı pek etkileme-
yecektir. Ancak insanlar olarak yeryüzündeki ve ev-
rendeki varlığımızı daha doğru ve isabetli konumlan-
dırmamıza, geçmişimizi daha iyi anlamamıza ve bu-
günkü uygarlığımıza hangi yollardan yürüyerek gel-
diğimizi öğrenmemize yardımcı olacaktır.

İnsanlık Tarihini Değiştiren Arkeolojik Keşif: 
GÖBEKLİTEPE

M. Kenan YELKEN*

Neolitik yerleşim yerleri
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GÖBEKLİ TEPE NEREDEDİR: 

Göbekli Tepe, Şanlıurfa'nın 20 kilometre kuzeydo-
ğusundaki Örencik köyü yakınlarında, yaklaşık 800 
metre yüksekliğindeki bir tepenin üzerinde bulunan, 
yaklaşık 300 metre çapında ve 15 metre yüksekliğin-
de bir höyüktür.

Harran ovasını kuzeyde sınırlayan dağ silsilesinin 
en yüksek noktasında yer alan, topografik özellikleri 
ile geniş görüş mesafelerine hâkim bir konumda bu-
lunan Göbekli Tepe, avcı toplayıcı insanların yarattı-
ğı bir kült merkezidir. 

Yapımının başlangıcı ve kullanımının sona ermesi 
(toprak ile doldurularak gömülmesi) arasında geçen 
sürenin 800 – 2.000 yıl olduğu tahmin edilmektedir.

NASIL KEŞFEDİLDİ:
Yöresel görüşe göre;
* 1983 yılında Göbekli Tepe’nin mülk sahibi bir 

gün tarlasını sürerken yer üstünde işlemeli bir taş gö-
rür ve bunu Şanlıurfa Müzesine götürür. Müzeyi ge-
zen Alman arkeolog Harald Hauptmann bu eserin 
çıktığı yeri merak etmesi ile Göbekli Tepe keşfedilir.

Resmi kaynaklara göre ise;
* Şanlıurfa bölgesinde ilk araştırmalar 1963 yılın-

da İstanbul ve Chicago üniversitelerinin işbirliği ile 
hazırlanan “Güneydoğu Anadolu Bölgesi Araştırma 
Projesi” araştırmalarında tespit edilmiş, ancak kayda 
değer bir bulguya rastlanmadığı için çalışmalar de-
vam etmemiştir. 

* Fakat bunların Neolitik Dönem’e değil, çok daha 
sonrasına, Roma dönemine veya Ortaçağ’a ait bir 
mezarlığın taşları olduklarını düşünerek çalışmalara 
devam etmediler. 

* Aslında çok da haksız sayılmazlardı, o yıllarda 
hiç kimse, Şanlıurfa’da bir dağın başında Neolitik 
Dönem’den kalma dikilitaşların varlığından söz ede-
mezdi. 

* Arkeologlar arasındaki genel kanı, Neolitik Dö-
nem toplumlarının basit, çiftçi köyler halinde yaşa-
dıkları ve sosyal ve dini açıdan çok karmaşık olma-
dıkları yönündeydi. 

* Ayrıca Neolitik Dönem’in daha güneyde, 
Levant’ta (Doğu Akdeniz kıyı hattı) başladığı ve an-
cak ileri aşamalarında Anadolu’ya ve diğer bölgele-
re yayıldığı düşünülüyordu. Kısa süre içinde Çatal 
Höyük (Konya), Çayönü (Diyarbakır), Aşıklı Höyük 
(Aksaray) gibi yerleşmeler keşfedilince bu düşünce-
nin yanlışlığı anlaşılacaktı ama henüz o günlerin gel-
mesine vakit vardı. 

* Aslında Göbekli Tepe’nin keşfini sağlayan yer 
yine Şanlıurfa sınırları içinde bulunan ve bugün ar-
tık Atatürk Barajı’nın suları altında yer alan Neva-
li Çori’dir. 

* Atatürk Barajı yapılacağı sırada, baraj havza-
sı içinde kalacak yerleşmelerde sürdürülen kurtarma 
çalışmaları kapsamında, 1983-1991 arasında Klaus 
Schmidt başkanlığında kazısı yapılan bu yerleşme-
de, varlığını o yıllarda kimsenin tahmin edemeyece-
ği, özel bir yapının kalıntıları ortaya çıkarıldı.

* Bu yapı, gündelik hayatın sürdürüldüğü diğer ya-
pılardan, yani konutlardan birçok yönüyle farklıydı. 
Örneğin taş örme duvarları diğer yapıların duvarla-
rına göre çok daha kalındı. Tabanı ise kirecin çeşitli 
işlemlerden geçirilmesi suretiyle, terazzo adı verilen 
bir yöntemle yapılmıştı. Yapının ortasına, girişin tam 
karşısına gelecek şekilde, iki tane “T” biçimli stel/di-
kilitaş yerleştirilmişti.

* Bu dikilitaşların üzerindeyse kolları ve elleri an-
dıran bir takım çizimler vardı. Yani dikilitaşlara çok 
şematik bir insan biçimi verilmişti. Aynı dikilitaşla-
rın daha küçük boyutlu ve bezeksiz olanlarından 12 

Bereketli Hilal Bölgesi
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tane de duvarların iç tarafına monte edilmiş, bir kıs-
mı sonradan yerinden çıkarılmıştı. 

* Nevali Çori’deki çalışmalar devam ederken Gö-
bekli Tepe’nin yakınlarındaki Örencik köyünden in-
sanlar sık sık müzeye ihbarda bulunuyor, bazen de 
buldukları heykel ve dikilitaş parçalarını yanlarında 
getiriyorlardı (belki de tarla sahibi amca, tarlasında 
bulduğu işlemeli taşı bu aşamada müzeye götürmüş-
tü). 

* Nevali Çori kazısında başından itibaren çalı-
şan Alman arkeolog Klaus Schmidt bu yapıda orta-
ya çıkarılan dikilitaşların benzerlerinin 1960’larda 
tespit edilen ama pek üzerinde durulmayan Göbek-
li Tepe’de de bulunduklarını bu sayede öğrenmişti. 

 * Bu bilgilerin ışığında 1994 yılında Klaus 
SCHMİDT tarafından bölgede araştırmalar başlatıl-
mış, 1995 yılında Alman arkeolog Harald HAUPT-
MANN tarafından yüzey araştırması yapılmış ve yü-
zeyde gördükleri bazı büyük boyutlu taşları belgele-
mişti. 

* 1995-2006 yılları arasında Alman arkeolog Kla-
us SCHMİDT danışmanlığında kazılar yapılarak bu-
günkü bulgular elde edildi.

* Klaus SCHMİDT’in tam da tahmin ettiği gibi, 
o yüzeyde rastladıkları dikilitaş ve heykeller Roma 
veya Orta çağ’dan değil, Nevali Çori gibi, Neolitik 
Dönem’den kalmaydı. 

* Bugün artık biliyoruz ki Göbekli Tepe’deki en 
eski yapılar Nevali Çori’den yaklaşık bin yıl daha es-
kidir. Nevali Çori’dekine çok benzeyen dörtgen plan-
lı yapılar ise Göbekli Tepe’nin ancak son aşamaların-
da inşa edilmiştir.

* 2007 yılından itibaren ise kazı çalışmaları Bakan-
lar Kurulu kararlı kazı statüsüyle ve yine Alman Ar-
keoloji Enstitüsü’nden Prof. Dr. Klaus SCHMİDT’in 
başkanlığında devam edildi ve projeye Alman Hei-
delberg Üniversitesi Tarihöncesi Enstitüsü de katıldı. 

* Klaus SCHMİDT, 2014 yılındaki ani vefatına ka-
dar geçen sürede Göbekli Tepe’nin gün ışığına çıka-
rılarak dünyaya tanıtılmasında önemli çabalarda bu-
lundu. 

* UNESCO Göbekli Tepe’yi; 2011 yılında Dünya 
Mirası Geçici Listesi’ne, 2018 yılında da Dünya Mi-
rası Kalıcı Listesi’ne aldı. 

* Doğuş grubu 2018 yılında 20 yıllığına ana spon-
sor olmuş ve bu kapsamda çatı ve teras inşaatları ya-
pılmıştır. 

GÖBEKLİ TEPE İLE DEĞİŞEN “BİLİNEN” 
GERÇEKLER:

Göbekli Tepe ve sahip olduğu muazzam zenginlik, 
arkeolojik araştırma tarihinde neolitik dönem için 
düşünülen modelleri, teorileri alt üst eden verileri gü-
nümüze ulaştırmakta, insanlık tarihinin yeniden ya-
zılmasını gerekli kılmaktadır.

Medeniyet:
Göbekli Tepe’deki bulgular, bu merkezin günü-

müzden 11.500 yıl önce kurulduğunu kanıtlamak-
tadır. Yani Türklerin vatan toprakları üzerinde; 
İngiltere’de bulunan Stonehenge’den 7.000 yıl, Mı-
sır Piramitlerinden 7.500 yıl ve ABD Devletinin ku-
ruluşundan 12.000 yıl önce medeniyet vardı. 

Bu topraklar, insanlık tarihi boyunca hemen tüm 
medeniyetlere ev sahipliği yapmış yerlerdir.

Göbekli Tepe’deki bulgular, dünya üzerindeki tüm 
medeniyetlerin beşiğinin Yukarı Mezopotamya oldu-
ğunu kanıtlamaktadır.

Evrim:
İngiliz biyolog ve doğa tarihçisi Charles Robert 

Darwin, İnsan dâhil tüm canlı türlerinin doğal seçi-
lim yoluyla bir ya da birkaç ortak atadan evirildiği-
ni öne sürmüş ve o günün şartlarına göre bu teoriyi 
destekleyen pek çok kanıt sunmuş, bilim çevrelerin-
den bir kısım insanlar bunu hararetle savunmuş/sa-
vunmaktadır.

Ancak bundan 11.500 yıl öncesi bir mabette bulu-
nan onlarca hayvan figürü çeşitliliği ve bugünkü ya-
şayan hayvanlarla tıpa tıp benzemesi ile evrim teori-
sini ’de yerle bir ediyor. 

1994’den 2014 yılındaki ölümüne kadar 20 yıl 
süreyle Göbekli Tepe Kazı Başkanlığı yapan
Alman Arkeolog Prof.Dr.Klaus SCHMIDT
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Bugün bir çırpıda sayabileceğimiz turna, yılan, til-
ki… onlarca hayvan figürü bugün çizilmiş gibi günü-
müz hayvanların özeliklerini yansıtıyor. 

Görülen o ki 11.500 yıl önce tilki ne ise bugün de 
aynı kurnazlıkta. Yılan o gün bugündür sürünüyor. 
Aslan eski ihtişamını kaybetmemiş. Leylekler hala 
gökyüzünde uzun gagaları, uzun bacakları ve kanat-
ları ile uçuyor.

11.500 yıl önce kayalara resmedilen hayvan tür-
leri bir seleksiyona uğramamış. Hayvan türleri için 
ara bir türe örneklik teşkil edecek bir bulguda çizilen 
hayvan figürleri arasında bulunmuyor. 

Göbekli Tepe kabartmalarındaki her bir hayvan fi-
gürü gözle görülür şekilde bugünkü şekli ile aynı fi-
ziksel özelikleri taşıyor.

İnşaat:
Göbekli Tepe’nin keşfinden önce arkeologlar, in-

sanların ilk yerleşim yerlerini neolitik çağda ve tarım 
toplumuna geçişten sonra yapıldığını kabul ediyordu.

Göbekli Tepe’nin keşfinden önce arkeologlar ta-
rafından dünya üzerinde ilk konutların, kapısız ve 
penceresiz olarak garnizon şeklinde 7.000 yıl önce 
Filistin’de inşa edilen yapılar olduğu kabul ediliyor-
du. 

Göbekli Tepe bulguları gösteriyor ki, avcı toplayıcı 
durumundaki atalarımız tarım toplumuna geçmeden 
önce kapısız ve penceresiz yapılar inşa ettiler. 

Ayrıca Göbekli Tepe bölgesinde ortaya çıkan arke-
olojik bulgular, 10.000-12.000 yıl önce büyük ve de-
taylı inşa ve yontma işlerini sadece taş aletler kulla-
narak yapacak kadar bu konuda beceri sahibi olduk-
larını ortaya koymuştur. 

Ayrıca Göbekli Tepe bölgesinde ortaya çıkan ar-
keolojik bulgular, metal aletler kullanarak taşla-

rı yontmayı 6.000 
yıl önce öğrendiği-
ni düşündüğümüz 
insanların, aslında 
10.000-12.000 yıl 
önce büyük ve de-

taylı inşa ve yontma yapacak kadar bu konuda be-
ceri sahibi olduklarını ortaya koymuştur. 

Dokuma:

Göbekli Tepe’den önceki kabule göre en eski doku-
ma MÖ 9.000 yılına aitti ve Türk arkeologlar tarafın-
dan Göbekli Tepe’nin kuzeydoğusunda yer alan Ça-
yönü (Diyarbakır)’nde bulunmuştu. 

Oysaki Göbekli Tepe’de (bir kısım arkeolog/din ta-
rihçisi tarafından dini ayinler sırasında şaman tara-
fından etol olarak kullanıldığı iddia edilen) kumaş 
parçaları bulunmuştur ve T şeklinde sütunlar üzerin-
de bulunan bazı şekillerin de bu etollere ait olduğu 
ileri sürülmektedir. 

Toplumsal yaşama geçiş:

Göbekli Tepe’yi ilginç ve önemli kılan özellikle-
rinden biri de “sosyal ve manevi yaşam”dır.

Göbekli Tepe’deki en eski yapıları inşa eden-
ler, göçebe değillerse bile büyük oranda avcı-
toplayıcıydılar. 

O dönemde tarım ve hayvancılık insanoğlunun ha-
yatına girmeye başlamış, ancak henüz tam yerleşme-
miştir; avcılık ve toplayıcılık halen en temel besin 

elde etme yöntemidir. Göbekli Tepe’deki ilk yapılar 
da bu geçiş aşamasında inşa edilmiştir. 

            

BİR KONU



Birlik, Sayı : 226 • Ekim-Kasım-Aralık 201938

Arkeolojik veriler ve antropolojik kayıtlara göre, 
avcı-toplayıcı ve göçebe topluluklar, sınırlı sayıda 
bireylerden oluşur. Avlanmak, yiyecek toplamak, 
rakip grup veya hayvanlarla mücadele etmek için 
zaman zaman kendi aralarında iş birliğine gitseler 
bile bu iş birliği kalıcı değildir ve duruma göre sü-
rekli değişkenlik gösterir.

Aralarındaki iş bölümü ise genellikle sadece cinsi-
yete (kadın-erkek) ve yaşa (genç-yaşlı) dayalıdır.

Bazı bireyler doğuştan gelen bazı özellikleri saye-
sinde belli konularda (örneğin avlanma, şarkı söyle-
me, resim yapma) daha iyi olsalar bile, bu uzmanlık-
ları, onlara topluluk içerisinde daha üstün ya da fark-
lı bir konum sağlamaz. 

Topluluk içerisinde bazı bireyler yönetici/lider ko-
numuna yükselebilir ancak kaynaklara ulaşmada top-
luluğun diğer üyelerinden daha fazla hakka sahip ol-
maz; genel olarak eşitlikçi bir sosyal düzen hâkimdir. 

Göçebe avcı-toplayıcılar yaşam biçimleri gereğin-
ce, kalıcı yapılar inşa edemezler veya buna ihtiyaç 
duymazlar. Hiyerarşik sosyal düzen, geniş çaplı ve 
uzun erimli organizasyon, iş bölümü vb. olguların, 
insanlık tarihinde çok daha sonraki dönemlerde orta-
ya çıktığı kabul edilir. 

Göbekli Tepe’de ve Yakındoğu’da Göbekli Tepe 
ile çağdaş yerleşmelerde son yıllarda yapılan kazı ve 
araştırmalarda ulaşılan bulgular, bu kabuller üzerin-
de yeniden düşünmek gerekliliğini ortaya koymaları 
açısından önemlidir. 

İnanç:

Göbekli Tepe ve çağdaşı yerleşmelerde rastlanan 
yapılar, heykeller vb. ortak işgücü gerektiren faali-
yetler, bir tür imece usulüyle yapılmışlarsa bile, bu 
işlerde çalışacak kişilerin, o işi yapmalarını sağla-
yacak bir takım manevi motivasyonları olmak duru-
mundadır. 

İşte bu motivasyon boyutunu bizzat o yapılar ile bu 
yapılardaki kabartma ve heykeller ortaya koyar. 

Söz konusu yapılar, kabartma ve heykeller, rast-
gele yapılmış ya da bir araya gelmiş eserler değil-
dir. Her biri, onları yapan insanların inançlarını ve/
veya dünya görüşlerini yansıtan bir takım semboller 
ve hikâyeler barındırır.

Bu sembollerin ne anlama geldiklerini, anlattıkla-
rı hikâyeyi maalesef bilmiyoruz ve  belki  hiç bir za-
manda tam olarak öğrenemeyeceğiz. Fakat inanç de-
diğimiz olgunun genel özelliklerinden faydalanarak, 
birtakım varsayımlarda bulunabiliriz. 

Ne var ki bu çok geniş bir konu olduğu için, konu-
nun devamını ve sizleri hayrete düşürecek daha bir-
çok konuyu “Her Yönü ile Göbekli Tepe” isimli ki-
tabımda okuyabilirsiniz.

            

BİR KONU

*E.  Alb.
TESUD Çankaya Şube Üyesi 
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  Zaman ve doğa, bir insanın üzerinde tasarımlarını ve gizemlerini yürüttüğü ka-
dar, arkadaşlar da onun hayatının vaz geçilmezleridir. Bir arkadaş ne kadar uzak 
olursa olsun gerçek arkadaş her zaman yanınızdadır. Bir arkadaş her zaman bir ih-
tiyacınızı karşılar, yardım etmek için elini uzatır, kollarını açar ve yaşamınız için 
iyi dileklerle sizi bekler. 

   Herkesin arkadaşı vardır. Ama herkesin devre arkadaşı yoktur.
   Devre dediğinizde içinde geçmiş vardır, gençlik vardır, gelecek vardır, silah 

vardır, "ah ulan" vardır, "helal olsun" vardır, "niçin gittin" vardır, "beni bekle" var-
dır, "geleceğini biliyordum" vardır. Kıbrıs vardır, tozlu yollarda uzun yürüyüşler, 
otobüs terminallerinde birbirini bekleyişler, kavurucu sıcakta, dondurucu soğukta 
kol kanat germeler vardır.

    Devre arkadaşlığı özeldir. Kuzenim bile demeye benzemez, kardeşim demenin 
daha ilerisidir benim "Devrem" demek. Devre arkadaşlığı hep gençliktir, yaş al-
maz, yaşlanmaz, devre arkadaşlığı yaşını göstermez , yapmacıksız bir keyiftir, günümüzden söz eden bir nos-
talji, olgun bir gençlik,  uçuk kaçık bir ihtiyarlık  ve devre arkadaşlığı en koyu silah arkadaşlığıdır. 

  Devre arkadaşlığı Harbiyeli olmaktır. En kabadayı vatanseverlik, en ince ruhlu milliyetçilik, en baba dev-
letçilik, sapına kadar devrimciliktir. Devre arkadaşlığı bizlerden sonra da var olma savaşıdır. Harbiye’deki  
devre arkadaşlığı vatanseverliğin temel taşıdır. 

  Harbiye'ye ilk ayak bastığımız ve hayat denen bu maceraya daha yeni başladığımız yıllarda, önümüzde 
bizleri bekleyen şaşırtıcı mutlulukları ve üzüntüleri bilmiyorduk. Birbirimize ne kadar ihtiyacımız olacağı-
nı bilmiyorduk.

   50 yıllık ömrümden sonra öğrendim ki, hayatımda yer alan hemen yakınımdaki diğer arkadaşlarım ruhen  
benden uzaktalar ama ne kadar uzak olurlarsa olsunlar yanımda ruhlarını hep  hissettiğim devre arkadaşla-
rım yine hep yanımdalar. 

" Ne Mutlu Devre Arkadaşları Olan Bizlere"
 "Ne Mutlu  Harp Okulu Mezunu Biz; HARBİYELİLERE"

Mehmet Tuğtigin ŞEN*

*E. Kd. Alb.
TESUD Çankaya Şube Üyesi 

Devre Arkadaşlığı

Mehmet Saim BİLGE
Em. P. Alb.
TESUD Çankaya Şb. Üyesi

Karikatür
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Vatanımızın bağımsızlığı ve bölünmez bütünlü-

ğü uğruna TSK’de uzun yıllar görev yaparak emek-

li olan ve hayatının sonuna kadar vatan ve millet sev-

gisiyle ülkesine hizmet etmeye devam eden Türkiye 

Emekli Subaylar Derneğinin kıymetli mensuplarını 

en içten duygularımla, sevgi ve saygıyla selamlıyo-

rum. Ayrıca, 6 Nisan 2019 tarihinde Türkiye Emek-

li Subaylar Derneği Genel  Başkanlığına seçilen ve 

halen fedakarca görevini  yürüten  E.Tuğg. Namık 

Kemal ÇALIŞKAN ve Yönetim Kurulu üyelerine bu 

onurlu görevlerinde başarılar diliyorum. 

Malumları olduğu üzere; TSK Mehmetçik Vakfı, 

17 Mayıs 1982 tarihinde kurulmuş ve 37 yıldır şe-

hit Mehmetçik aileleri ile gazi/engelli Mehmetçikle-

rimizin kendilerine ve bizlere emanet ettikleri çocuk-

larına  maddi / manevi  destek  sağlamaya  devam et-

mektedir.

Vakfımızın kuruluş amacı; vatanımızın bütünlü-

ğü ve bağımsızlığı, halkımızın huzuru için, yaptığı 

askerlik görevi esnasında şehit olan, ya da hayatını 

kaybeden erbaş ve erlerimizin bakmakla yükümlü ol-

dukları yakınları ile, gazi ve engelli Mehmetçik-

lerimize sosyal ve ekonomik destek sağlamak, onla-

rın en değerli emanetleri olan çocuklarını üniversite 

seviyesi dâhil okutmaktır.

Başlıca gayemiz; bu fedakâr insanlarımızın ha-

yatlarını çok daha iyi şartlarda sürdürmelerine yar-

dımcı olmaktır. Gözünü kırpmadan vatan için haya-

tını feda eden veya yaralanan kahraman Mehmetçik-

ler ile yüce gönüllü, fedakar aileleri için ne yapsak 

azdır düşüncesiyle, bu ulvi görevi Gazi Mustafa Ke-

mal ATATÜRK’ün ilke ve inkılaplarının ışığında ye-

rine getirmeye devam ediyoruz.

Mehmetçik Vakfı, şehit Mehmetçik aileleri ile as-

kerlik görevini yaparken hayatını kaybeden Mehmet-

çiklerimizin ailelerine verdiği bir defalık maddi yar-

dıma ilaveten halen;

- 7.843 gazi ve engelli Mehmetçik’e her ay 1.150 

ile 1.900 TL arasında sürekli bakım yardımı,

- 823 Mehmetçik çocuğuna ise her ay 700 ile 

1.000 TL arasında öğrenim yardımı olmak üzere top-

lam 8.666 kişiye her ay yaklaşık 10 milyon 333 bin 

TL, bir yılda ise 123 milyon 996 bin TL yardım öde-

mesi yapmaktadır.

- Vakfımız kuruluşundan bu güne kadar toplam 

52.118 kişiye 913 milyon 716 bin 523 TL maddi des-

tek sağlamıştır.

Yüce gönüllü bağışçılarımızdan gelen yardımı, 

büyük bir hassasiyet ve sorumluluk duygusu içeri-

sinde şehit ve gazi Mehmetçiklerimiz ve emanetleri-

ne ileten Mehmetçik Vakfı, yaptığı bir defaya mahsus 

ve aylık yardımların yanı sıra yürüttüğü sosyal des-

tek faaliyetleri ile de şehit ve gazi Mehmetçik aile-

            

YAŞAM

TSK Mehmetçik Vakfı

Yaşal BAL
       E. Tümgeneral

          TSK Mehmetçik Vakfı Genel Müdürü
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lerimizin yanında yer almaya devam etmektedir. Bu 

kapsamda 2017 yılından bu yana her anneler ve ba-

balar gününde şehit erbaş ve erlerin anne ve babaları 

ile resmi nikahlı, çocuklu eşlerine, anneler ve baba-

lar günü yardımı yapmaktadır. Şehit Mehmetçikleri-

mizin anne ve babaları ile eşlerine verilen anneler ve 

babalar günü yardımlarının 2020 yılı tutarı kişi başı-

na 2 bin 200 TL olarak belirlenmiştir. 

Ayrıca 2009 yılından bu yana her sene yaklaşık 

seksen şehit ve gazi Mehmetçiklerimizin evlatları 

ile askerlik görevi esnasında hayatını kaybeden veya 

engelli duruma gelen Mehmetçiklerimizin evlatları-

na yönelik olarak düzenlenen Mehmetçik Çocukla-

rı Kültür Gezisi kapsamında, gençlerimize ülkemizin 

tarihi ve kültürel değerlerini yakından görme ve öğ-

renme fırsatı sunulmakta, bunun yanı sıra gençleri-

mizin birbirleriyle tanışma, kaynaşma, paylaşma ve 

ömür boyu devam edecek arkadaşlık bağlarının ku-

rulmasına olanak sağlanmaktadır. 

TSK Mehmetçik Vakfı Genel Müdürlük Merkezi-

nin yer aldığı Ankara’nın yanı sıra, Adana, Bursa, Er-

zurum, İstanbul Anadolu Yakası, İstanbul Avrupa Ya-

kası, İzmir ve Samsun olmak üzere Türkiye’nin yedi 

ayrı yerinde bulunan TSK Mehmeçik Vakfı Temsil-

ciliklerimiz aracılığıyla, yüce gönüllü bağışçılarımız 

ile şehit ailelerimiz ve gazilerimiz düzenli olarak zi-

yaret edilmekte, aramızdaki ilişkinin sadece bağış 

ve yardımlardan ibaret olmadığı düşüncesinden ha-

reketle, Mehmetçik Vakfı ailesinin birer ferdi olarak 

tüm bağışçılarımız ve şehit / gazi ailerimizle manevi 

bir bütünlük sağlamaya çalışmaktayız.

Büyük bir sorumluluk ve özveri ile hareket et-

meyi gerektiren Vakıf faaliyetleri, resmi makamlar-

ca (TSKMEV Denetim Kurulu, Vakıflar Genel Mü-

dürlüğü, Ankara Valiliği, Sayıştay, Maliye Bakanlığı, 

Yeminli Mali Müşavirlik firmaları, Bağımsız Dene-

tim kurumları) belirli periyotlarda denetlenmekte ve 

kontrol edilmektedir. 

Mehmetçik Vakfı olarak, bağışçılarımızdan gelen 

menkul ve gayrimenkul bağışlarının yanı sıra her yıl 

düzenlediğimiz vekaleten kurban bağışı faaliyetleri 

ile Vakfın maddi varlığına katkıda bulunulmaktadır.

Ayrıca gelirlerimizin yardım ödemeleri dışında 

kalan bir bölümü de sürekli gelir kaynağı oluştur-

mak maksadıyla yatırım faaliyetleri kapsamında de-

ğerlendirilmektedir. Bu amaçla  kurulan Mehmetçik 

Vakfı Ltd.Şti, Güngören Park AVM Ltd. Şti. Meh-

metçik Vakfı Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd.Şti. ve 

Mehmetçik Vakfı ve Tınaztepe Gayrimenkul Yöneti-

mi Ltd.Ş. aracılığı ile amaca yönelik yardımlarımızı 

arttırmayı hedeflemekteyiz.

“Türkiye Mehmetçik’e Mehmetçik Türk Milletine 

Emanettir” sloganı ile yola çıkan Mehmetçik Vakfı, 

bu yardımları yaparken en büyük desteği yardımse-

ver, yüce gönüllü Türk Milleti'nden almaktadır.

Yüce milletimiz, bağrından çıkan Mehmetçik’e 

her türlü desteği sağlamak için, büyük fedakârlık 

göstermektedir. Biz de TSK Mehmetçik Vakfı olarak, 

yardımsever ve kadirşinas Türk Milleti’ne Mehmet-

çikler adına bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz.

TSK Mehmetçik Vakfı ailesinin gönüllü birer fer-

di olan TESUD üyelerinin katkılarıyla, Vakfımızın 

her geçen gün gücüne güç katmaya devam edeceği 

inancıyla tüm emekli subaylarımızın aileleriyle bir-

likte yeni yılını kutluyor, sağlık, huzur ve esenlikler 

diliyorum.

  

            

YAŞAM
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Dijitalleşen yenidünya düzeninden, her sektör ol-
duğu gibi sigortacılık da önemli ölçüde etkilenmiş-
tir. Dijitalleşme, özet olarak, dijital teknolojilerin iş 
hayatına ve günlük hayata entegrasyonu ile iş mo-
dellerinin ve yaşam tarzlarının değiştirilmesi ve yeni-
den yaratılmasıdır. Sigorta sektöründeki dijitalleşme 
de bu tanım içerisinde, satış/pazarlamadan başlayıp, 
hasar süreçlerinin yönetilmesiyle devam eden, sigor-
talıların poliçeleri kapsamındaki asistans (sigorta fir-
masının sunduğu, poliçeye bağlı ücretsiz ek hizmet-
ler) hizmetleriyle yaşam kalitelerini artıran ve gün-
lük hayattaki ihtiyaçlarına çok daha kolay ve kon-
forlu ulaşmalarını sağlayan bir dönüşümü hızla ger-
çekleştirmektedir. Gelinen noktada insanlar, interne-
te ulaşabildikleri her noktadan, ihtiyaçları olan trafik, 
kasko, konut ve sağlık gibi pek çok sigorta poliçesini 
kendi kendilerine düzenleyebilmektedirler. 

Alışveriş alışkanlıklarımızda önemli değişimin 
yaşandığı, dijital satış ve pazarlamanın revaçta oldu-
ğu günümüzde, sigortacılıkta dijitalleşmeyi değer-
lendirmek istiyorum. Tabii ki konuya bakışımız, si-
gortalı/tüketici açısından değerlendirme yaparak fay-
da ve mahzurlara dikkat çekmek şeklinde olacaktır.

Öncelikle sigortacılığın dijitalleşmesinin tüketici 
olarak bizi ilgilendiren ve etkileyen faydalarına göz 
atmak isterim.

* Dijitalleşen dünyada, sigorta ürünlerinin çeşitle-
ri, kapsamları, teminatları, muafiyetleri ve hasar sü-
reçleri hakkında çok hızlı ve kapsamlı bilgi almak 
mümkün hale geldi. 

* Eskiden kapı kapı dolaşarak fiyat aldığımız dö-
nemler çok geride kaldı. Bilgisayarımız ya da akıllı 
telefonumuz üzerinden fiyat ve yazılı sigorta teklifle-
rine ulaşmak ve hatta poliçemizi kendimiz düzenle-
mek mümkün hale geldi.

* Mevcut sigorta poliçelerine ulaşmak, poliçelerde 
ihtiyaçlara göre güncelleme yapmak, hasar süreçleri-
nin takibi gibi konular da online yönetilebilir olarak 
hizmetimize sunulmaktadır. Bu işlemler için sigorta 

şirketlerinin kullanıma sun-
duğu ve akıllı telefonlarımız-
dan kolayca kullanabileceği-
miz uygulamalar mevcuttur. 

* Asistans hizmetleri kap-
samında bir telefonla ulaşa-
bileceğimiz ve hayatımızı 
kolaylaştıracak pek çok hiz-
met, poliçelerimiz kapsamın-
da bir telefonla sunulmaktadır. Örneğin konut sigor-
tanız varsa kombi/klima bakımı, petek temizliği, halı 
yıkama, çilingir, elektrikçi ya da sıhhi tesisatçı gibi 
hizmetlere 7 gün 24 saat esasıyla ulaşabilirsiniz. Dü-
şünün gecenin geç saatinde ya da uzun bayram tatil-
lerinde başınıza gelebilecek tuvalet tıkanması, boru 
patlaması, elektrik tesisat arızası gibi acil durumlar-
da ve üstelik ücretsiz olarak hizmet alabilmeniz sa-
dece konut sigortası ile mümkündür. Ya da özellikle 
uzun yolda araç arızası, lastik yarılması, trafik kazası 
gibi durumlarda yalnız olmadığınızı bilmeniz, sürat-
le ve ücretsiz yardım alabilmeniz sadece kasko sigor-
tası ile mümkün olabilmektedir. 

Yukarıda ifade edilen faydaların yanında, dijital-
leşme sürecinin mahzurları da var elbette. Örneğin: 

* En büyük mahzurlardan biri, tüketici kendi po-
liçesini internet ortamındaki çeşitli dijital sigortacı-
lık pazarlama platformları üzerinden oluşturmaktır. 
Çünkü sigortacılık bilgisi sınırlı olan ve fiyat odak-
lı mukayese ile kendi poliçesini oluşturmaya çalışan 
bir kişi, ekranda çıkan bilgilerin geri planını bilme-
den, muafiyetlerin farkında olmadan, ek teminat ve 
klozlardan habersiz bir poliçe oluşturabilecektir. Ba-
şına istenmedik bir olay gelmedikçe de mutlu me-
sut bir şekilde, ucuza poliçe edinmiş olmanın keyfini 
hissedecektir. Ancak bir kaza ya da hasarla karşılaş-
tığında ve hatta belki de sigorta şirketleriyle mahke-
melik olduğunda, dijital ortamda verdiği onaylar kar-
şısına çıkacak ve eli kolu bağlı kalacaktır. 

* Bir başka sıkıntılı konu, yine hasar durumunda 

Dijitalleşme Yolundaki Sigorta Sektöründe 
Yaşanan Gelişmeler

Bekir DEVELİOĞLU*
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yardım alabileceği hasar danışmanları sadece müşte-
ri hizmetleri temsilcileri olacak ve her defasında bir 
başka görevliye derdini anlatmak zorunda kalacaktır. 

* Bir başka önemli mahzur, istemediğimiz ya da 
ihtiyacımız olmayan poliçelerin düzenlenmesi ya da 
bir kez yaptırdığımız ferdi kaza sigortası gibi küçük 
tutarlı sigortaların onayımız ve kontrolümüz dışında 
otomatiğe bağlanarak yenilenmesidir. Bunların dı-
şında daha pek çok mahzur sayabilmek mümkün fa-
kat yazı alanımız sınırlıdır.

Pekiyi, bu kadar mahzura rağmen dijital pazarla-
manın çılgınca büyümesi ve köpürtülmesi neden? 
Tabii ki tüm sektörlerde olduğu gibi acımasız ve do-
yumsuz pazarlama/satış gayretleri en önemli neden-
lerden biridir. Pazar payını artırmak isteyen şirket-
lerin de elbette katkısı büyüktür. Tüketicilerin sigor-
tadan beklentileri, riskleri ile ilgili kaygıları, sigor-
ta bütçeleri ya da öncelikleri ile hasar süreçlerinde 
sigortalıların ihtiyaç duyacağı bire bir destek, diji-
tal pazarlamacıların çok da umurunda değildir. Çün-
kü onlar açısından konuya bakıldığında vermiş oldu-
ğunuz dijital onaylar, bu çerçevedeki yasal yüküm-

lülükleri ve çözüm sunmaya çalıştıkları müşteri hiz-
metleri telefonları ile oluşturdukları kayıtlar yeterli-
dir.

Sonuç olarak dijital teknolojilerden uzak mı dura-
lım? Elbette hayır. Ancak, sigorta şirketi ile sigortalı 
arasındaki “sözleşme hükmünde olan sigorta poliçe-
sini” mutlaka profesyonel ve tek işi sigortacılık olan 
sigorta acenteleri aracığıyla düzenletelim. Dijital 
platform aracılığıyla çok zorda kalmadıkça poliçe sa-
tın almayalım. Hatta öncelikle bir sigorta acentesiy-
le görüşerek, hayatımızdaki riskleri analiz edip, büt-
çemiz çerçevesinde önceliklerimizi belirleyelim. Va-
kit geç olmadan, riskler gerçekleşmeden, keşke de-
meden tedbirlerimizi zamanında alalım. Hastalanma-
dan sağlık veya tehlikeli hastalıklar sigortası, hırsız-
lık, yangın, deprem olmadan konut sigortası, trafik 
kazası olmadan kasko sigortası yaptırmanın ne denli 
önemli olduğunu bir başkasının hatırlatmasına fırsat 
vermeyelim… “Keşke” yerine “iyi ki” demek için…

*E. Bnb.
Biz Bize Sigorta Ara. Hiz. Ltd. Şti.
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TSK Akıllı Kart (Askeri Kimlik Kartı) 
ile ilgili Bilinmesi Gerekenler
TSK akıllı kart uygulamalarında son yıllarda deği-

şiklikler olmuştur. Zaman zaman da yine uygulama-
larda değişiklik yapılabilmektedir. TSK Akıllı kart-
larla ilgili son güncel durumları ve değişiklikleri:

Adres    :   
TSK Akıllı kart Ynt. Mrk. Bşk.lığı 

Devlet Mah.  İnönü  Bulvarı  Kirazlıdere  
Çankaya/ANKARA

 
e-posta   :   

akillikart@tsk.tr 
Telefon  :   

0312 410 73 00  
iletişim adres ve telefonundan öğrenebilirsiniz.
TSK Akıllı kart ile ilgili son durum aşağıdadır;
1. Görevdeki/emekli personel, müstafi personel 

veya sözleşmesi sona ermiş subay/astsubay personel, 
yabancı askerî personel ve hak sahibi aile fertleri kart 
başvurularında; 

   a. TSK Akıllı Kart başvuru formu, 
   b. Son 1 (bir) yıl içerisinde çekilmiş 2 (iki) 

adet biyometrik özellikli fotoğraf, 
   c. Kart ücreti dekontu (Başvuru, ücret gerekti-

ren bir kart talep nedenine ait ise), 
  ç. Kart çıkartılacak kişi %40 veya daha yüksek 

oranda engelli ise, Sağlık Bakanlığı tarafından belir-
lenen hastanelerden alınan ve Özürlülük Ölçütü, Sı-
nıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu 
Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun sağlık ku-
rulu raporu,  

  d. Velayet, vesayet, evlat edinme, öz anne/
baba ilişkilendirilmesi yapılması gereken durumlar-
da mahkeme kararı istenecektir. 

2. Yabancı uyruklu hak sahibi aile fertlerinin kart 
başvurularında; (Bu kişilerin AKS’ye tanıtılabilme-
si için aşağıdaki belgelerin (biyometrik özellikli fo-
toğraf ve kart ücreti dekontu hariç); başvuru yapılan 
makamlar tarafından görülerek aslıyla aynı olduğu-
na dair onaylandıktan sonra, TSK Akıllı Kart Yöne-
tim Merkezi Başkanlığına gönderilmesi gerekmekte-
dir. Kişinin AKS’ye tanımlanmasının ardından baş-
vuru yapılan KBGYM tarafından kart başvurusu için 

veri girişi yapılabilecektir.
 a. TSK Akıllı Kart 

başvuru formu, 
 b. Son 1 (bir) yıl içe-

risinde çekilmiş 2 (iki) 
adet biyometrik özellikli 
fotoğraf, 

c. Yabancı uyruklu 
HSAF’ın pasaport fotoko-
pisi, 

ç. Yabancı uyruklu HSAF’ın evlilik cüzdanı fo-
tokopisi (anne ve baba adları içerecek şekilde), 

d. Görevdeki personelin yabancı uyruklu kişi 
ile evlenmesi durumunda Genelkurmay Başkanlığın-
ca evliliğin uygun görüldüğüne dair belgenin fotoko-
pisi (MSB yönetici, istisnai memur, sivil öğretim ele-
manı ve devlet memuru hariç), 

e. Daha önce T.C. vatandaşı olup, diğer bir ülke 
vatandaşlığına geçebilmek için bu hakkından vaz-
geçmiş olan HSAF’lara verilmiş olan mavi kart (eski 
pembe kart) fotokopisi, 

f. Varsa Türkiye Cumhuriyeti tarafından verilen 
yabancı kimlik numarası, 

g. Kart ücreti dekontu (Başvuru, ücret gerekti-
ren bir kart talep nedenine ait ise) istenecektir. 

3. Tanınmış Kişi Kartı/Yakın Kartı başvurularında; 
a.Tanınmış Kişi Kartı/Yakın Kartı başvuru for-

mu,
b. Son 1 (bir) yıl içerisinde çekilmiş 2 (iki) adet 

biyometrik özellikli fotoğraf, 
c. Kart ücreti dekontu, 
ç. Şehit yakını veya gazi olanlardan şehit yakını 

veya gazi olduğunu gösteren belge istenecektir.
4. Yabancı uyruklu kişiler için Tanınmış Kişi Kar-

tı/Yakın Kartı başvurularında; (Bu kişilerin AKS’ye 
tanıtılabilmesi için aşağıdaki belgelerin (biyometrik 
özellikli fotoğraf ve kart ücreti dekontu hariç); baş-
vuru yapılan makamlar tarafından görülerek aslıyla 
aynı olduğuna dair onaylandıktan sonra, TSK Akıl-
lı Kart Yönetim Merkezi Başkanlığına gönderilmesi 
gerekmektedir. Kişinin AKS’ye tanımlanmasının ar-
dından başvuru yapılan KBGYM tarafından kart baş-
vurusu için veri girişi yapılabilecektir.) 

Ömer TUTUMLU*
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a. Tanınmış Kişi Kartı/Yakın Kartı başvuru formu, 
b. Son 1 (bir) yıl içerisinde çekilmiş 2 (iki) adet bi-

yometrik özellikli fotoğraf, 
c. Yabancı uyruklu kişinin pasaport fotokopisi, 
ç. Daha önce T.C. vatandaşı olup, diğer bir ülke va-

tandaşlığına geçebilmek için bu hakkından vazgeç-
miş kişilere verilmiş olan mavi kart (eski pembe kart) 
fotokopisi, 

d. Varsa Türkiye Cumhuriyeti tarafından verilen 
yabancı kimlik numarası, 

e. Kart ücreti dekontu istenecektir. 
Tanınmış ve yakın kartı başvuru kişi sayısı:
Emekli Subay Tanınmış Kişi Kartı  için ilgili ev-

raklarla Subay Orduevlerine en fazla 3 kişi için baş-

vuracaklardır.
Emekli Subay Yakın Kartı için  (Kayınpeder, ka-

yınvalide, öz/üvey kardeş, torun ve bunların eşleri) 
en fazla 10 kişi için Askerlik Şubesine başvuracak-
lardır.

Görevdeki Subay Tanınmış Kişi Kartı için ilgi-
li evraklarla Subay Orduevlerine en fazla 3 kişi için 
başvuracaklardır.

Görevdeki Subay Yakın Kartı (Kayınpeder, ka-
yınvalide, öz/üvey kardeş, torun ve bunların eşleri) 
en fazla 10 kişi için görev yerlerine başvuracaklardır.

* E.Yb.
TESUD Sos. İşl. Bşk.
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2020 Yılı Kart Bilgileri

Günübirlik Kart 265,00 TL. (4 yıl Geçerli)
Tanınmış Kişi Kartı

Tüm Garnizonlar 530,00 TL.
Tek Garnizon 400.00 TL.
Torun Tüm Garnizonlar 132,50 TL.
Torun Tek Garnizon 100,00 TL.
Torun Eşi Tüm Garnizonlar 530,00 TL.

Torun Eşi Tek Garnizonlar 400,00 TL.
Tek Garnizon TSK Spor Okulu Ücreti 1,210,00 TL.
Tüm Garnizonlar TSK Spor Okulu 1,340,00 TL.
Sadece TSK Spor Okulu 810,00 TL.

Yakın Kartı
Tüm Garnizonlar 480,00 TL.
Tek Garnizon 360,00 TL.
Torun Tüm Garnizonlar 120,00 TL.
Torun Tek Garnizon 90,00 TL.
Torun Eşi Tüm Garnizonlar 480,00 TL.
Torun Eşi Tek Garnizonlar 360,00 TL.
Tek Garnizon TSK Spor Okulu Ücreti 1,170,00 TL.
Tüm Garnizonlar TSK Spor Okulu 1,240,00 TL.
Sadece TSK Spor Okulu 810,00 TL.

2020 Ylı Bandrol Ücretleri
General 145,00 TL.
Subay 102,00 TL.
Astsubay 55,00 TL.
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Prostat, üretrayı (idrarı mesaneden penise doğru ta-
şıyan tüp) çevreleyen bir bezdir. Mesanenin hemen 
altında ve bağırsağın son 15 cm’lik kısmı olan rektu-
mun önünde durur. Prostat, meni yapmaya yardımcı 
olan sıvıyı üretir, depolar ve mesane kontrolünün dü-
zenlenmesinde rol oynar. Prostat normalde ceviz bü-
yüklüğündedir. Bu bez genellikle yaşlandıkça erkek-
lerde büyür. 

Benign prostat hiperplazisi nedir? Kimlerde gö-
rülür?

"Benign prostat hiperplazisi", genişlemiş bir pros-
tat için kullanılan tıbbi terimdir. "BPH" olarak da ad-
landırılan benign prostat hiperplazisi yaygın görü-
len bir sorundur. Sadece erkeklerde görülür; 31-40 
yaş arası erkeklerin yaklaşık %8'inde BPH vardır. 80 
yaş üstü erkeklerde, %80'den fazla BPH vardır. Bazı 
araştırmacılar, BPH oluşmasının genetik geçişle bağ-
lantılı olabileceğini düşünmektedir.

 BPH’nin prostat kanseri ile ilgisi yoktur. Aslında 
"benign (iyi huylu)" kelimesi "kanser değil" anlamı-
na gelir.

Benign (İyi huylu) prostat hiperplazisinde; prostat 
bezi genişlediğinde, potansiyel olarak idrar akımını 
yavaşlatır veya bloke eder.

BPH’li erkeklerde genelde hangi şikayetler gö-
rülür?

BPH'li birçok erkeğin görünürde hiçbir şikâyeti 
yoktur. Bazı erkeklerin neden BPH veya alt idrar 
yolu semptomları yaşadığı ve geri kalan kısmın ne-
den yaşamadığı açıklanamamıştır. Prostat normal 
olarak ilerleyen yaşta olan tüm erkeklerde bir dere-
ceye kadar büyür, ancak bu erkeklerin bir kısmı için 
tedavi gerekmez. 

Bu belirtiler genel olarak şu şikayetleri içerir:
● Özellikle geceleri sık idrara çıkma ihtiyacı
● İşeme konusunda sorun yaşanması (idrar çıkma-

dan önce bekleme veya kendini kasma)

● İdrar akışının zayıf olması
● Sızıntı veya idrar kaçırma
● İdrar yaptıktan sonra bile 

mesanenizin boş olmadığını 
hissetmek

Bu semptomlar alt idrar yolu 
semptomları (AÜSS) olarak 
adlandırılır ve bu belirtiler ge-
nellikle 50 yaşından sonra baş-
lar. Bu belirtiler zamanla orta-
ya çıkma eğilimindedir ve yıl-
lar içinde giderek kötüleşebilir. Bununla birlikte, bazı 
erkeklerde genişlemiş bir prostat olmasına rağmen 
belirtiler az veya hiç olabilir. Bazı erkekler semptom-
larından dolayı rahatsız olmaz, bazıları ise çok rahat-
sız olur. Can sıkıcı bu semptomları olan hastalar için, 
ilaçla tedavi veya cerrahi tedavi uygulanabilir.

Nadir durumlarda; BPH, bir erkeğin hiç idrara çı-
kamamasına yani idrarını boşaltamamasına neden 
olabilir. Bu ciddi bir sorundur. 

Doktora başvurulmalı mıdır? Teşhis için hangi 
testler yapılır?

Şikayetlerinizin BPH veya başka bir sorun olup 
olmadığını bilmek için, 
doktora başvurmalısınız. 
Doktorunuz sizi değer-
lendirmeye alacak ve be-
lirli kan ve idrar testleri 
yaptıracaktır. Bu testler 
şunları içerebilir:

● Rektal muayene- 
Doktorunuzun, pros-
tat bezinin boyutunu ve şeklini hissetmek için rektal 
muayene yapması gerekebilir. Rektal muayene, pros-
tat kanseri belirtileri olup olmadığını da belirlemeye 
yardımcı olabilir.

● İdrar tahlili- Mesane enfeksiyonu olup olmadı-
ğını görmek için idrar örneği istenebilir. 

● Kan testleri- Prostat spesifik antijen (PSA) sevi-
yesini kontrol etmek için bir kan testi yapılması öne-
rilir. PSA, prostat hücreleri tarafından üretilen bir 
proteindir; BPH olan erkeklerde PSA seviyesi yükse-
lebilir. Prostat kanseri olan erkekler genellikle oran-
tısız olarak yüksek bir PSA seviyesine sahiptir, ancak 
prostat kanseri de yüksek PSA'ya sahip olmayan er-
keklerde de bulunur.

Prostat nedir? 

Prof. Dr. 
Murat DAYANÇ*
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BPH'ye sahip olmak prostat kanseri riskinizi artır-
maz. Bununla birlikte, hem BPH hem de prostat kan-
serine aynı anda sahip olmak mümkündür. PSA tes-
tiniz normalden yüksekse, prostat kanseriniz olma-
dığından emin olmak için daha fazla teste ihtiyacı-
nız olacaktır. 

Ürodinamik çalışma- BPH belirtileri veya semp-
tomları olan bazı erkekler için ürodinamik çalışma 
olarak bilinen bir mesane testi önerilebilir. Bu test 
mesane ve üretranın ne kadar iyi çalıştığı hakkında 
bilgi verebilir.

BPH nasıl tedavi edilir?
Tedavi seçenekleri şunları içerir:
● Dikkatli bekleme - Dikkatli bekleme, belirtileri-

nizin değişip değişmediğini görmek için beklemeniz 
anlamına gelir, ancak hemen tedaviniz olmaz. Bu se-
çeneği tercih eden erkekler, semptomları kötüleşirse 
veya semptomları onları daha fazla rahatsız etmeye 
başlarsa tedaviyi denemeye karar verebilir.

● İlaçlar - BPH tedavisinde yaygın olarak kullanı-
lan iki tür ilaç vardır. Birinci tip; üretrayı çevreleyen 
kasları gevşetir. Diğer tip prostatın daha fazla büyü-
mesini önler veya hatta prostatın küçülmesine yar-
dımcı olur. Bazı durumlarda, doktorlar her iki ilacı 
aynı anda almayı önerir. Belirtilerinize bağlı olarak, 
doktorunuz başka ilaçlar da önerebilir.

● Cerrahi - BPH tedavisi için yapılan ameliyatlar; 
prostatı çıkarmak veya prostatın küçülmesine neden 
olmak amacı taşır. Aralarından seçim yapabileceği-
niz birkaç ameliyat vardır.

 • Açık Prostat Ameliyatı - Prostatın çıkarıl-
ması (prostatektomi) için yapılan bu ameliyat; başka 
tıbbi bir rahatsızlığı olmayan ve çok büyük bir pros-
tatı (100 g'dan fazla) olan erkekler için önerilebilir.

 • Transüretral prosedürler - İlaçlar BPH 
semptomlarını hafifletmezse, üretra çevresindeki 
bazı prostat dokusunu çıkarmak için bu tedavi seçe-
neği önerilebilir. Bu prosedürde işeme deliğinden gi-
rilerek kapalı olarak ameliyat yapılır. Her tedavinin 
avantajları ve dezavantajları vardır ve en iyi tedavi; 
prostat dokusunun büyüklüğüne ve yerine, cerrahını-
zın uzmanlığına ve tercihlerinize bağlıdır. Doktoru-
nuz en iyi tedaviyi seçmenize yardımcı olabilir.

● Prostat rezeksiyonu - Prostatın transüretral re-
zeksiyonu (TURP) geçmişte yaygın olarak kullanıl-
mıştır ve BPH için yaygın bir transüretral prosedür 
olmaya devam etmektedir. Ürolog, büyümüş pros-
tat parçalarını çıkarmak için üretra (işeme deliğin-
den girerek) yoluyla özel aletler yerleştirir. İşlem ge-

nel anestezi altında yapılır ve 60 ila 90 dakika sü-
rer. Çoğu hasta bu ameliyattan sonra bir gece hasta-
nede kalır. Ameliyat sonrasında görülen problemler 
arasında kanama, cinsel işlev bozukluğu (en sık bo-
şalma ile ilgili problemler) ve idrara çıkma sorunla-
rı olabilir.

● Prostatın ablasyonu - Bu prosedürde elektrik, 
ışık veya ısı enerjisi kullanılarak prostat dokusu kesi-
lir (yok edilir). TURP ile karşılaştırıldığında, bu pro-
sedür daha az kanamaya sahiptir ve herhangi başka 
bir hastalığı olan erkekler, özellikle kan inceltici ilaç-
lar (örn. Warfarin) alması gereken erkekler için ter-
cih edilebilir.

       • Lazer ablasyonu veya enükleasyon - Lazer 
şeklinde ışık enerjisi prostat dokusunu kesip çıkar-
mak için kullanılabilir. Yaygın lazer ablasyon teknik-
leri arasında fotoselektif vaporizasyonu (PVP), gre-
en light (yeşil ışık laser vaporizasyonu) ve prostatın 
Holmiyum lazer enükleasyonu (HoLEP, ayrıca THu-
LEP; Tülyum lazeri kullanılır) bulunur.

   • Plazma vaporizasyonu - Plazma vapori-
zasyonu standart TURP'ye benzer, ancak bu teknikte 
iki elektrot arasındaki prostat dokusunu tahrip eden 
özel bir prob kullanılır.

● Minimal invaziv prosedürler - Genellikle lokal 
anestezi altında yapılır ve cinsel işlev bozukluğuna 
neden olma olasılığı daha düşüktür. Fakat gelecek-
te hastalığın tekrarlanması ve semptomların yeniden 
gelişme olasılığı daha yüksektir.

BPH için hangi tedavinin uygulanacağını nasıl seç-
melisiniz?

Sizin için doğru tedavi aşağıdaki maddelere 
bağlı olacaktır:

● Semptomlarınız sizi ne kadar rahatsız ediyor?
● Farklı tedavi seçenekleri hakkında ne düşünüyor-

sunuz?
Semptomlarınız sizi çok fazla rahatsız etmiyor-

sa, herhangi bir tedaviye ihtiyacınız olmayabilir. Öte 
yandan, belirtileriniz sizi rahatsız ediyorsa, muhte-
melen tedavi edilmelisiniz.

Doktorlar genellikle cerrahi yapmadan tedavi edi-
lip edilmeyeceğini görmek için önce ilaçları deneme-
yi önerir. İlaçlar yeterli olmazsa, cerrahi de bir se-
çenektir. Seçimleriniz hakkında düşündüğünüzde, te-
davilerin de bir dezavantajı olabileceğini unutmayın. 
İlaçlar, örneğin yan etkilere neden olabilir. Ameliya-
tın bazı genel riskleri vardır ve bazen cinsel sorunla-
ra ve diğer yan etkilere neden olabilir.

YAŞAM 
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Hangi tedavinin size uygun olup olmadığını me-
rak ediyorsanız, doktorunuza şu soruları sorun:

● Bu tedavinin semptomlarımı iyileştirme olasılı-
ğı nedir?

● Bu tedavinin riskleri veya yan etkileri nelerdir?
● Bu tedaviyi olmazsam ne olur?
Prostat kanseri nedir? 
Prostat kanseri, prostat bezindeki normal hücreler 

anormal hücrelere dönüştüğünde ve kontrolden çık-
tığında ortaya çıkar. Prostat kanseri erkeklerde en sık 
görülen kanser türlerinden biridir. En sık 50 yaşından 
büyük erkeklerde görülür. Genellikle prostat kanseri 
yavaş büyür ve başlangıçta ciddi zarar vermez. Bazı 
prostat kanseri türleri yavaş büyürken ve minimal te-
davi seçenekleriyle tedavi edilebilirken, bazı tipleri 
agresiftir ve hızla yayılabilir.

Erken tespit edilen prostat kanserinin başarılı teda-
vi şansı daha yüksektir. Prostat kanseri çok yaygın 
olmasına rağmen, çoğu erkek prostat kanserinden öl-
mez. Bunun nedeni prostat kanserinin genellikle çok 
yavaş büyümesidir.

Prostat kanserinin belirtileri nelerdir?
Prostat kanseri genellikle ilk başta semptom gös-

termez. Ancak semptomlar ortaya çıkarsa şunları içe-
rebilir:

● Normalden daha sık idrara çıkma ihtiyacı
● Normalden daha yavaş idrar akışı
● Erektil disfonksiyon
● Menide kan
Bu belirtilere prostat kanseri olmayan durumlar da 

neden olabilir. Ancak bu belirtilere sahipseniz, uz-
man doktora görünmenizde fayda vardır.

Prostat kanseri teşhisi için bir test var mı?
Evet. Doktorlar, PSA testi adı verilen bir kan tes-

ti ve prostat kanserini kontrol etmek için rektal mua-
yene yapar. Rektal muayenede doktorunuz anüsünü-
ze ve rektumunuza parmağını yerleştirir. Rektum du-
varına baskı yapan, prostatta anormal alanların olup 
olmadığını bu muayenede görebilir.

Doktorunuz prostat kanseriniz olduğundan şüphe-
lenirse, bir veya daha fazla testle takip eder. Bunlar 
şunları içerebilir:

● Biyopsi – Doktorunuz prostattan küçük bir doku 
örneği alacaktır. Daha sonra bu numune dokunun 
kansere olup olmadığını görmek için mikroskop al-
tında bakacaktır.

● Ultrason, MRI taraması veya diğer görüntü-
leme testleri - Bu testler vücudun içinin görüntüleri-
ni gösterir ve anormal büyüme olup olmadığı hakkın-
da fikir verebilir. 

Prostat kanseri nasıl tedavi edilir?
Prostat kanseri olan erkekler genellikle farklı teda-

vi seçeneklerine sahiptir.
Prostat kanseri için ana tedaviler şunlardır:
● Aktif izlem - Bu seçeneği tercih eden erkekler 

aktif olarak gözetilir. Ancak kanserin daha hızlı bü-
yümeye başlayıp başlamadığını kontrol etmek için 
rutin testler yapılmalıdır. Kanser ilerlerse, aktif teda-
viye başlayabilirler.

● Cerrahi - Prostat kanseri bazen prostat bezini çı-
karmak için ameliyatla tedavi edilebilir.

● Radyasyon tedavisi - Radyasyon kanser hücrele-
rini öldürür. Radyasyon vücudunuzun etrafında ha-
reket eden bir makineden verilebilir. Veya bir doktor 
doğrudan prostat bezine bir radyasyon kaynağı ko-
yabilir.

● Hormon tedavisi - Vücuttaki erkek hormonla-
rı prostat kanserinin büyümesini sağlar. Hormon te-
davisi, bu hormonların seviyelerini azaltır. Hormon 
tedavisi için erkekler ilaç alabilir. Veya testisleri çı-
karmak için ameliyat olabilirler. (Erkek hormonları 
testislerde yapılır.) Bu tedavi genellikle sadece ile-
ri kanserli erkekler içindir. Ancak erken evre kanser-
li bazı erkekler bunu radyasyon veya cerrahi ile bir-
likte alırlar.

● Kemoterapi - Kemoterapi, kanser hücrelerini öl-
düren veya büyümelerini durduran ilaçların tıbbi te-
rimidir. Hormon tedavisi durursa, ilerlemiş prostat 
kanseri olan erkekler kemoterapi alabilirler. Bazı du-
rumlarda, kemoterapi ve hormon tedavisi aynı anda 
verilir.

Bazı erkekler, özellikle diğer ciddi tıbbi rahatsız-
lıkları olan yaşlı erkekler, yukarıdakilerin hiçbirini 
yapmamayı seçebilir. Bunun yerine "dikkatli bekle-
meyi" seçebilirler. 

Prostat kanseri önlenebilir mi?
Prostat kanseri olma riski yüksek olan erkekler ba-

zen hastalığın önlenmesine yardımcı olmak için bir 
ilaç alabilirler. Ailenizde prostat kanseri öykünüz 
varsa, mutlaka doktorunuzla konuşun.

*E. Tbp. Alb.
Üroloji ve Çocuk Ürolojisi Uzmanı

            

YAŞAM 

           Sağlık 
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ARAMIZDAN AYRILANLAR

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

 TESUD Genel Merkezi

İnci BENGÜSU
Subay Eşi
Rasimpaşa Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 01/05/2018
Adres:Caddebostan İskele Yolu 
Camoğlu Apt. B Blok D:2 
Erenköy-İSTANBUL
Tel: (0542) 243 29 60

Hacı Mehmet DALGIÇ
E. P. Kd. Alb. (1968-263)
Rasimpaşa Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:14/04/2018
Adres: Lale Sok. Sedef Apt. No:9/3 
Küçükyalı-İSTANBUL
Tel: (0544) 880 60 67

Suzi ÖZER
E. Per. Alb. (1955-38)
Kadıköy Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 09/09/2019
Adres: Erenköy Mah. Şemsettin 
Günaltay Cad. Hocaoğlu Apt. 
No:155/2 Kadıköy-İSTANBUL

Ayşe Güzin ÖZÜAK
Subay Eşi
Kadıköy Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 10/09/2019
Adres: Caferağa Mah. General Asım 
Gündüz Cad. No:51/6 
Kadıköy-İSTANBUL

İrfan KARAKAŞ
E. P. Kd. Alb. (1953-36)
Rasimpaşa Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 23/07/2019
Adres: Acıbadem Yıldız Sok. 
Orkide Apt. C Blok D:56 
Kadıköy-İSTANBUL
Tel: (0216) 339 43 91

Zafer NAKIŞOĞLU
E. J. Kd. Alb. (1969-42)
Bornova Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 19/02/2019
Adres:Çamkıran 275/2 Sok. No:22 
D:10 Bayraklı-İZMİR
Tel: (0532) 294 91 18
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Rahmi GÜNDÜZ
E. Ulş. Alb. 
Karşıyaka Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:31/07/2019
Adres: 1671 Sok. 74/6 
Karşıyaka-İZMİR

Turgut ATATÜRE
E. Kd. Per. Alb. (1970-11)
Çankaya Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:13/07/2019
Adres: Kızılırmak Mah. 8. Sok. 
Halk Bank Blokları A Blok D:20 
Çukurambar -ANKARA
Tel: (0536) 469 40 80
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Mehmet Tali MERDİNLER
E. Hv. Kd. Alb. (1957-380)
Raşimpaşa  Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 29/10/2019
Adres:Barbaros Mah. 100. Yıl Sit. 
Vezir Paşa Sok. A Blok D:8 
Üsküdar-İSTANBUL
Tel: (0532) 474 61 44

Abdullah GÜNDEŞ
E. Tümg. (1953-3)
Kadıköy Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 04/10/2019
Adres: Fenerbahçe Mah. Cemil 
Topuzlu Cad. Yeşilkır Sok. Reha Apt. 
No:14/4 Kadıköy-İSTANBUL
Tel: (0216) 385 38 47

Ali ÖZGÜLER
E. Hv. Plt. Alb. (1951-107)
Konak Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:09/10/2019
Adres: Çetin Emeç Mah. 
Kadir Paşa Sok. Çiçek Apt. No:10 
Balçova-İZMİR
Tel: (0534) 399 69 22

Nejat SALEPÇİOĞLU
E. Hv. Per. Yb. (1953-146)
Konak Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 04/10/2019
Adres:505 Sok. No:2/4 Armağan Apt. 
Bahçelievler Karabağlar-İZMİR
Tel : (0532) 386 64 56

İbrahim Hilmi BURSALIOĞLU
E. Kr. Plt. Alb. (1946-94)
Şişli Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 02/06/2019
Adres:Akademililer Sit. B Blok No:34 
Zincirlikuyu Beşiktaş-İSTANBUL
Tel: (0536) 222 43 45

H. Şevki ÖNAY
E. Hv. Kd. Alb. (1952-74)
Karşıyaka Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:23/10/2019
Adres: Girne Bulvarı No:40/9 
B Blok Karşıyaka-İZMİR

Ayten TUNCA
Subay Eşi
Rasimpaşa Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 29/09/2019
Adres:Levazım Subay Sit. L.2 Blok 
D:11 Levent-İSTANBUL
Tel: (0533) 367 01 45

Kamil ERTAŞ
E. Vet. Hek. Kd. Alb. (1955-9)
Konak Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:21/09/2019
Adres: Ilıca Mah. Nergis Sok. 
No:12/1 Narlıdere-İZMİR
Tel: (0549) 467 00 77

Nadir OKAN
E. Kur. Alb. (1962-80)
Kadıköy Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 20/09/2019
Adres:Feneryolu Mah. Ebru Sok. 
Gencay Apt. No:4/10 
Kadıköy-İSTANBUL

Nerrin Nedim ERDEN
E. Tümg. (1951-73)
Kadıköy Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 12/09/2019
Adres: Fenerbahçe Mah. Cemil 
Topuzlu Cad. Lalezar Sok. Deniz Apt. 
No:12/19 Kadıköy-İSTANBUL
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Sevim ÖNEL
Subay Kızı
Kadıköy Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:03/11/2019
Adres:TSK Özel Bakım Merkezi 
Acıbadem Çilekli Sok. No:22/1 
Üsküdar-İSTANBUL

Kemal GÖNEN

Çankaya Şb. Üyesi

Vefat Tarihi: 01/11/2019

Adres:Konutkent Mah. 2. Oyak Sit. 
No:34/9 Çayyolu-ANKARA

Tel: (0312) 240 31 76

Ahmet BUMİN
E. Hv. Mu. Alb. (1949-54)
Konak Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 25/10/2019
Adres: İnönü Cad. No:210/10 
Konak-İZMİR
Tel: (0533) 477 68 93

Mehmet KOÇ
E. Lv. Alb. (1965-114)
Kadıköy Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 29/10/2019
Adres: Huzur Mah. Okul Cad. 
Oyak Sit. 16/A Blok D:8 
Sarıyer-İSTANBUL

Özer SÜRÜEL
E. Dz. Öğ. Kd. Alb.  (1967-0481)
Gölcük Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 15/10/2019
Adres: Değirmendere Markez Prof. 
Muammer Aksoy Cad. Niyazi Apt. 
No:30 B Blok D:16 
Gölcük-KOCAELİ
Tel: (0262) 426 62 62

Vasfiye Mübeccel AR
Subay Eşi
Kadıköy Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:02/10/2019
Adres: TSK Özel Bakım Merkezi 
Acıbadem Cad. Çilekli Sok. 
Üsküdar-İSTANBUL

Nebahat ÖZEN
Subay Eşi
Şişli Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 03/10/2019
Adres: Emekli Subay Evleri No:59/14 
Esentepe-İSTANBUL
Tel: (0212) 280 95 51

Turan SEÇKİN
E.Vet. Alb. (1953-2)
Kadıköy Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 10/10/2019
Adres: Merdivenköy Mah. 
Ressam Salih Ermez Sok. 
No:17/13 
Kadıköy-İSTANBUL

Saliha SİPAHİ
Subay Eşi
Kadıköy Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 11/10/2019
Adres:Caferağa Mah. Tuğlacı 
Eminbey Sok. Zeynep Apt. 
No:11/6 Kadıköy-İSTANBUL

Erkan BAŞEREN
E. Hv. Hak. Alb. (1963-1)
Kadıköy Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 17/10/2019
Adres:Suadiye Mah. Tüccarkatibi Sok. 
Merih Apt. No:6/14 
Kadıköy-İSTANBUL
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Semra TARKAN
Subay Eşi
Kadıköy Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:07/12/2019
Adres:Göztepe Mah. Kemal 
Salih Sel Sok. No:13/6 
Kadıköy-İSTANBUL

Osman YARALIOĞLU
E. Hv. Öğr. Alb. (1967-254)
Konak Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 03/12/2019
Adres: Ruhi Gürsoy Cad. Ozan Sit. 
No:131 Urla-İZMİR
Tel: (0533) 264 17 83

Zeyyat ÖRAN
E. P. Kd. Alb. (1953-121)
Çankaya Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 24/11/2019
Adres: Oyak Sit. 3. Giriş D:8 
Çankaya-ANKARA
Tel: (0312) 441 04 72

Mehmet Şükrü AYLIKÇI
E. Per. Alb. (1956-56)
Kadıköy Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 02/12/2019
Adres: Feyzullah Mah. Serap Cad. 
Adalılar Apt. No:8/16 
Maltepe-İSTANBUL

Mustafa Kemal YILMAZ
E. Öğr. Alb. (1944-12)
Kadıköy Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:17/11/2019
Adres: Dirmil Mah. 147 Sok. 
No:5 Bodrum-MUĞLA
Tel: (0555) 978 75 21

Adil KULA
E. Dz. Alb. (1954-0388)
Kadıköy Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:23/11/2019
Adres: Caferağa Mah. Mühürdar 
Karakolu Sok. İkizler Apt. No:9/13 
Kadıköy-İSTANBUL
Tel: (0538) 772 62 94

Süleyman YAKTIL
E. Vet. Hek. Kd. Alb. (1954-1)
Çankaya Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:07/11/2019
Adres: Bahçelievler 3. Cad. No:3/7 
Çankaya-ANKARA
Tel: (0312) 213 83 79

Mukadder CENGİZ
Subay Eşi
Kadıköy Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 08/11/2019
Adres: TSK Özel Bakım Merkezi 
Acıbadem Mah. Çilekli Sok. No:22/1 
Üsküdar-İSTANBUL

Recep KALIPÇI
E.Top. Alb. (1946-115)
Kadıköy Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 07/11/2019
Adres: Zühtüpaşa Mah. Ömerefendi 
Sok. Şafak Apt. No:3/10 
Kadıköy-İSTANBUL
Tel: (0533) 817 93 11

Turgut ARAL
E.Hv. Mu. Kd. Alb. (1955-61)
Kadıköy Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 11/11/2019
Adres:Bestekar Sadi Hoşses Sok. 
No:357 D:5 Bostanlı 
Karşıyaka-İZMİR
Tel: (0232) 330 86 07
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Enver ÖZBOSTANCI
E. Per. Alb. (1954-43)
Kadıköy Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 20/12/2019
Adres: Petroliş Mah. 
Üsküdar Cad. No:84/10 
Kartal-İSTANBUL

Rıza Necdet KUZUCU

E. P. Kd. Alb. (1956-81)

Pendik Şb. Üyesi

Vefat Tarihi: 19/12/2019

Adres: Doğu Mah. Oya Sok. No:22 

Pendik-İSTANBUL

Memduh ALPUGAN
E. İs. Kd. Alb. (1954-8)
Çankaya Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 25/12/2019
Adres: Nenehatun Cad. No:49/5 
Gaziosmanpaşa Çankaya-ANKARA

Tel: (0312) 436 66 41

Şerafet ÖZDEMİR
E. J. Kd. Alb. (1945-16)
Şişli Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 27/12/2019
Adres: Konaklar Mah. 
Oyak Sit. Sok. No:37/7 Yenilevent 
Beşiktaş-İSTANBUL

Tel: (0212) 270 33 37

Yılmaz Tekin ONAY
E. Öğr. Yzb. (1956-67)
Şişli Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 31/12/2019
Adres: Gayrettepe Yıldız Posta Cad. 
Esengül Apt. No:23/36 
Şişli-İSTANBUL

Tel: (0532) 579 73 72

İmren SEVER
Subay Eşi
Kadıköy Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 30/12/2019
Adres: Osmanağa Mah. Hasırcı Sok. 
Burç Apt. No:1/5 
Kadıköy-İSTANBUL

Ahmet DEMİRDÖĞEN
E. P. Alb. (1940-116)
Çankaya Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 15/01/2020
Adres: Kavaklıdere Büklüm Sok. 
No:17/8 Çankaya-ANKARA

Tel: (0312) 418 59 08

Recai GÜLENER
E. Tuğg. (1953-10)
Çankaya Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 28/12/2019
Adres: Kelebek Sok. No:19/5 
Gaziosmanpaşa Çankaya-ANKARA

Tel: (0533) 419 41 09

Hakkı Uğur SİDAL
E. Dz. Kur. Alb. (1957-2604)
Konak Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 22/12/2019
Adres: Oyak Sit. 2/3 Sok. No:9/16 
Fahrettin Altay-İZMİR
Tel: (0533) 696 85 01
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