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Değerli “BİRLİK” okurları;
2020 yılının başından itibaren hayatımızı derinden 

etkileyen salgın hastalık maalesef giderek daha faz-
la görünür oldu. Önceleri birçoğumuzun haberlerden 
bildiği hastalığı artık hepimiz çok yakınımızda his-
setmeye başladık. Hemen hemen hepimizin bir yakı-
nı veya bir tanıdığının bu hastalıkla tanıştığı bir orta-
mı yaşıyoruz. Dergimizin yazarlarından E.Kur.Alb. 
Osman ARAS, Türkiye Muharip Gaziler Derneği 
Gn.Bşk. E. P. Kd. Alb. Şükrü TANDOĞAN, 1976'lı-
lar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Ynt. 
Krl. Bşk.lık görevlerini yapan E.Tümg. Selahattin 
KISACIK ve  E. Tnk. Alb. Mehmet  Ali ELÇİ, Tekir-
dağ TESUD Şb. Ynt. Krl. Üyesi E. Alb. Turhan ÖL-
ÇÜM ve TESUD Tekirdağ Şubesi eski başkanların-
dan şehit Dz. Teğmen Alpertunga AKAN'ın da babası 
Adnan AKAN ile birlikte Covit 19 nedeniyle birçok 
silah arkadaşımızdan hayatını kaybedenler oldu. Bü-
tün hızıyla devam eden salgın hastalık çok daha kor-
kutucu boyutlarda varlığını sürdürmektedir. Bu yüz-
den bütün üyelerimizden sabırlı olmalarını, hastalık-
tan korunmak için azami ölçüde dikkatli olmalarını 
istirham ediyorum. Bu vesileyle hayatını kaybeden 
tüm silah arkadaşlarımızı rahmetle anıyor, saygıde-
ğer ailelerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum.

Mazisi nice zaferlerle dolu yüce milletimizin bir 
büyük zaferi daha, 21’inci Yüzyıl'a şimdiden yazıl-
dı. Kardeş ülke Azerbaycan’ın 27 Eylül günü başla-
yan askeri harekatı kesin bir galibiyetle sonuçlandı 
ve 30 yıldır Ermeni işgali altında bulunan Karabağ 
işgalden kurtarıldı. Bu zafer; mensubu olmakla onur 
duyduğumuz Yüce Türk Milletinin birer ferdi olarak 
bizleri çok mutlu etmiştir. Bizlere bu duyguları yaşa-
tan şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimi-
zi kutluyor, şükran ve minnet duygularımla saygıyla 
selamlıyorum. 

Biz askerler, hepimiz çok iyi biliriz ki savaşları bi-
tiren ateşkes anlaşmaları değil, nihai barış antlaşma-
lardır. Bunu yapacak olan da diplomasidir. Türkiye 
Cumhuriyeti’nin tüm kurum ve kuruluşları ile mil-
letimizin, Azerbaycan’ın yanında olma duruşunu de-
vam ettireceğine ve barış sürecinin Azerbaycan’ın 
haklarını alacağı bir şekilde sonuçlandırılacağı-
na inancımız tamdır. Çünkü bu savaş hukuk açısın-
dan haklı sebeplere dayandırılmış ve hukuk içerisin-
de gerçekleştirilmiştir. O yüzden hak mutlaka yeri-
ni bulmalıdır. 

Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin hepimizi mutlu 
eden bu askeri başarısı yanında vurgulamamız gere-
ken bir başka husus ise Azerbaycan askerlerinin, Er-
meni sivillerle karşılaştıkları zaman sergiledikleri tu-
tumdur. Bu tutum biz askerler için ayrı bir övünç kay-
nağıdır. Tıpkı Çanakkale’de yaralı düşman askerini 
sırtlayıp düşman mevzilerine teslim eden Türk aske-
ri gibi, tıpkı 9 Eylül 1922 günü İzmir’e giren Musta-
fa Kemal ATATÜRK’ün, önüne serilip çiğnemesi is-
tenen Yunan bayrağını kaldırması gibi. Biz askerler 
için düşmanlık, silahlı çatışma sırasındadır. Çatışma 
bitmişse, düşmanlık da bitmiştir. Çünkü aslolan sa-
vaş değil barıştır.    

Derneğimizin çok değerli üyeleri;
Bu dönem içerisinde 13 Ekim’de Ankara’nın Baş-

kent oluşunun 97’nci Yıldönümünü, 29 Ekim’de 
Cumhuriyet’imizin 98’inci Kuruluş Yıldönümünü, 
10 Kasım’da Ulu Önderimiz ATATÜRK’ün ebedi-
yete intikalinin 82’nci Yıldönümünü, Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyet’imizin kuruluşunun 37’nci  Yıldö-
nümünü, 27 Aralık’ta ATATÜRK’ün Ankara’ya geli-
şinin 101’inci Yıldönümü'nü yaşadık. Halen devam 
eden salgın hastalık nedeniyle önceki yıllardaki gibi 
çoşkulu ve büyük katılımlı kutlama ve anma yapa-
madık. Bu önemli günleri tekrar tekrar hatırlamak-
la geleceğe güvenle bakabileceğimizi bilerek gele-
cek yıllarda daha etkin faaliyetler yapmayı umut edi-
yoruz. 

Namık Kemal ÇALIŞKAN
E. Tuğgeneral
TESUD Genel Başkanı
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28 Eylül 2020 günü TESUD teşkilatına yeni bir bi-
rim daha eklendi. TESUD Kuşadası Temsilciliği'ni 
açtık. Başta temsilcimiz E.P. Alb.Şeref KABALCI 
olmak üzere, Temsilciliğin açılmasında emeği geçen 
tüm mensuplarımızı tebrik ediyor, Temsilciliğimizin 
derneğimize hayırlı olmasını diliyorum.

TESUD Eğitim Vakfı (TESUV)’un 2020-2021 Eği-
tim Yılı süresince 50 öğrencimize burs vermek için 
çalışmalarımız tamamlandı ve uygulamaya geçildi.

Siz üyelerimizin katkıları ile daha fazla öğrenciye 
karşılıksız burs vermeyi umuyoruz. 

TESUD'un tüm mensuplarının 2021 yılını tebrik 
ediyorum, sağlıklı ve huzurlu bir yıl yaşamanız di-
leğiyle bir sonraki sayıda görüşmek üzere esen kalın.
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Giriş  ;
Bilinen adıyla Yukarı Karabağ sorunu, aslında 200 

yıllık bir sorundur. Bu sorunun öncelikle 1813 yılın-
da GÜLİSTAN anlaşması1  ile müteakiben 1828 yı-
lındaki TÜRKMENÇAY2   anlaşması ile hazırlıkla-
rı yapılmaya başlanmıştır. Bu iki anlaşma ile Azer-
baycan ikiye bölünmüş ve Ermeniler anlaşma hü-
kümleri çerçevesinde hem Erivan’a hem de  Yukarı  
Karabağ’a yerleştirilmeye başlanmıştır. Böylece de-
ğiştirilen demografik yapı ile  bugün kü sorunun te-
meli atılmıştır.

1918 yılında Ermenistan devletinin yaratılması so-
nucu bölgedeki Ermeni çeteleri Yukarı Karabağ ve 
çevresinde terör faaliyetleri yaratıp etnik temizlik ha-
rekatına girişmişlerdir. Bu faaliyetleri Kafkas İslam 
Ordusu'nun Yukarı Karabağ harekatı ile sonlandırıl-
mıştır. Fakat Mondros Mütarekesi ve gelişmeler  so-
nucu Osmanlı İmparatorluğunun tarih sayfasından 
çekilmesi,  sonucu Sovyet Sosyalistler Cumhuriyet-
ler Birliğinin ve ona bağlı cumhuriyetlerinin kurul-
ması aşamasında,  1923 yılında, Azerbaycan’a ait bir 
özerk bölge durumuna erişmiş, müteakiben 1929 yı-
lında ise Zengezur bölgesinin Ermenistan’a verilme-
si sonucu; Azerbaycan ile Nahcivan’ın irtibatı kesil-
miş, böylece Ermenistan İran sınırı oluşmuştur. 

Sovyetler Birliği'nin dağılma sürecinde Yukarı 
Karabağ’da terör faaliyetlerine yeniden başlayan Er-
meniler,  1988 yılında, iki Azerbaycan gencini Ağ-
dere bölgesinde şehit etmişlerdir. Sonra da sırasıy-
la 26 Şubat tarihinde Hocalı katliamını gerçekleşti-
rerek  ilk olarak Hocalıyı işgal etmişler, sırasıyla 08 
Mayıs 1992 tarihinde Şuşa,  18 Mayıs 1992 tarihin-
de Laçin, 02 Ekim 1992 tarihinde Hocavend,  02 Ni-

san 1993 tarihinde Kelbe-
cer, 23 Temmuz 1993 ta-
rihinde Ağdam, 23 Ağus-
tos 1993 tarihinde Fuzu-
li ve Cebrayıl,  31 Ağus-
tos 1993 tarihinde Kubat-
lı ve son olarakta 29 Ekim 
1993 tarihinde Zengilanı iş-
gal edilmiştir. Ayrıca Terter 
ilinin  13, Kazah ilinin 7, Nahçıvanın Sederek ilinin 
ise bir köyü Ermenistan tarafından işgal edilmiştir. 
Bunun sonucu  Ermenistan ve Yukarı Karabağ bir-
leştirilmiştir.

 Bugüne kadar da Ermenistan anakarasından yakla-
şık 300.000 Azerbaycan Türkü  sürgün edilmiş,  Ka-
rabağ ve 7 rayon ahalisinden bir milyon insan mec-
buri göçgün olmuştur. Bunun sonucu Azerbaycan 
arazisinin %20 si Ermeniler tarafından, işgal edil-
miştir. 1988-1993’ncü yıllarda Karabağ'da, genel 
olarak  900 yerleşim yeri, 150 bin ev, 7 bin kamu bi-
nası, 693 okul, 855 kreş, 695 sağlık merkezi, 927 kü-
tüphane, 44 dini merkez, 9 cami, 473 tarihi yapı, sa-
ray ve müze, 6 bin  sanayi ve tarım tesisi, 160 köprü 
ve diger yapılar yok edilmiştir.

 1994-2020 dönemi;
Azerbaycan ve Ermenistan devletlerinin Karabağ 

sorunu için barışçıl bir çözüm bulmalarını teşvik 
etme amacıyla, 1992 yılında Avrupa Güvenlik ve İş-
birliği Teşkilatı (AGİT) tarafından AGİT Minsk Gru-
bu, kurulmuştur. AGİT Minsk Grubu’nda ABD, Rus-
ya, Fransa, Beyaz Rusya, Almanya, İtalya, Portekiz, 
Hollanda, İsveç, Finlandiya, Türkiye ve sorunun ta-
rafları olan Azerbaycan ve Ermenistan yer almakta-
dırlar.

CAN AZERBAYCAN’IN 
BÜYÜK VATAN MUHAREBESİ ZAFERİ

Yücel KARAUZ
E. Tuğgeneral
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12 Mayıs 1994 yılında ateşkes anlaşması taraflar 
arasında imzalanmıştır. Buna göre; ateşkes sağlana-
cak, saldırı düzenlenmeyecek, işğal edilen yerler bo-
şaltılacak, göçgünler  geri dönecek ve barış anlaşma-
sı imzalanacaktır.

6 Aralık 1994 tarihinde Budapeşte’de yapılan top-
lantıda, Minsk Süreci için eş başkanlık kurumunun 
oluşturulmasına ve bu eş başkanların ABD,  Fransa 
ve Rusya olmasına karar verilmiştir. 

AGİT  Minsk Grubu; Ülke liderleri seviyesin-
de 82 kez bir araya gelinmesi, başta Birleşmiş Mil-
letlerin dört kararı olmak üzere yaklaşık 640 sayfa 
yazı ile uluslararası kuruluşlarla Azerbaycan’ın top-
rak bütünlüğü teyit edilmesine rağmen 1994 yılından 
2020 yılına kadar soruna bir çözüm getirememiştir. 
Bu esnada temas hattında sürekli çatışmalar olmuş, 
bütün dünya buna sessiz kalmıştır.

1-4 Nisan 2016 tarihinde Ermenilerin cephe hattın-
da yine terör faaliyeti yaratması sonucu yaşanan en 
uzun süreli çatışma sonucunda Azerbaycan,  Cebra-
yıl bölgesindeki Lale tepeyi ele geçirmiştir.

Ermenilerin 12 Temmuz 2020 tarihinde temas hat-
tından 120 km uzaktaki Tovuz bölgesine, 27 Eylül 
tarihinde Terter bölgesine  sivil yerleşim yerlerine 
yapmış olduğu terör faaliyetleri sonucu; Azerbaycan  
uluslararası hukuktan doğan meşru müdafa hakkını 
koruyarak BM kararlarına uygun olarak "Büyük Va-
tan Muharebesi" ni başlatmıştır.

27 Eylül- 10 Kasım 2020 dönemi;
Muharebe 44 gün sürmüştür. Bu muharebede Azer-

baycan ordusu Ermenistan kuvvetlerini hem imha et-
miş, hem de savaşma azim ve kararlılığını yok et-
miştir. Bunun sonucu  Ermenistan tarafı üç kez Ateş-
kes anlaşması istemiş, insanlık adına buna evet di-
yen Azerbaycan’a karşı terör yaratmaya devam et-
miştir. Bu 44 günlük sürede sivil yerleşim yerlerine 
karşı  yaklaşık 30.000 top atışı 300'e yakın füze atışı 
gerçekleştirmiş, bunların sonucu 94 sivilin şehit ol-
masına sebep olmuştur.

Azerbaycan harekata öncelikle kuzey batı bölge-
sindeki Murov dağı  Kelbecer istikametinde başla-
mış, eş zamanlı olarak Ağdam istikametinde  asıl ta-
arruz algısı yaratılmış, Cebrayıl Fuzuli  Zengilan Ku-
batlı tali taarruz bölgesi Asıl taarruza dönüştürülerek 
Laçin koridoruna el atılmıştır. Ayrıca özel kuvvet ha-
rekatı ile göğüs gögüse muharebeler sonucu  Şuşa ili 
ele geçirilmiştir. Alınan ağır yenilgi sonucu Ermenis-
tan teslim olma anlaşması önermiş ve 10 Kasım tari-
hinde  üç taraflı anlaşma imzalanmıştır. 

Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya arasında imza-
lanan dokuz maddelik anlaşma şu hükümleri içer-
mektedir;

1. 10 Kasım 2020 itibarıyla tam ateşkes sağla-
nacak.  Azerbaycan ve Ermenistan, kontrol ettikleri 
poziyonlarda kalacak.

2. Ermeni işgali altındaki Ağdam rayonu ve 
Gazah bölgesi 20 Kasım’a kadar iade edilecek.

3. Yukarı Karabağ’ı Ermenistan’a bağlayan La-
çin koridoru yolu boyunca Rusya’dan 1.960 asker, 90 
zırhlı personel taşıyıcı, 380 araç ve özel teçhizattan 
oluşan barış gücü yerleştirilecek.

4. Rusya’ya ait barış gücü 5 yıl bölgede kala-
cak. Tarafların itirazı olmaması durumunda bu süre 5 
yıl daha otomatik olarak uzayacak.

5. Karabağ bölgesinde ateşkesi denetlemek için 
bir barış koruma merkezi kurulacak.

6. Ermenistan, 15 Kasım 2020 tarihine kadar 
Kelbecer rayonunu, 1 Aralık 2020’ye kadar ise La-
çin rayonunu Azerbaycan’a geri verecek. Şuşa şeh-
rine girilmeksizin Ermenistan’ı Hankendi’ne bağla-
yan yeni bir karayolu inşa edilecek. Bu yolun deneti-
minden Rus barış gücü sorumlu olacak. Azerbaycan 
tarafı her iki yönde Laçin koridoru ile vatandaşların, 
araçların ve yüklerin geçişinin güvenliğini sağlaya-
cak.

7. Göçmenler ve mülteciler, BM Mülte-
ciler Yüksek Komiserliği gözetiminde Dağlık 
Karabağ’daki ve çevre reyonlardaki evlerine döne-
cek.

8. Savaş esirleri ve diğer tutukluların yanı sıra 
ölen askerlerin cenazeleri takas edilecek.

9. Bölgedeki tüm ekonomik faaliyetler ve ula-
şım açılacak. Ermenistan toprakları üzerinden Azer-
baycan ile Azerbaycan’a bağlı Nahçivan Özerk Cum-
huriyeti arasında kara ulaşım yolu açılacak.
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Bu anlaşma neticesinde Ermenistan ile Dağlık Kar-
bağ arasında ve Azerbaycan ile Nahcivan arasında iki 
koridor açılacaktır. 

Bu anlaşma neticesinde Rus barış gücü Ermenile-
rin bulunduğu bölgede görev yapacak şekilde  konuş-
lanmıştır. Oluşturulacak barış gücü karargahında Rus 
ve Türk unsurları  beraber görev yapacaktır. 

Bu maksatla 1994 yılında ve 2010 yılında imzala-
nan Türkiye Azerbaycan anlaşmaları hukuki temelin-
de, Azerbayca’nın talebi üzerine barış gücü faaliyet-
lerine nezaret etmek üzere Türk Silahlı Kuvvetlerinin  
Karabağ’da görevlendirilmesi teskeresi TBMM’den 
çıkarılmıştır.

Sonuçları ;
1. Azerbaycan’ın incinen gururu onarılmış, 

başlar dik göğüsler  yukarıya kalkmış   hüzünle dal-
galanan AZERBAYCAN BAYRAĞI    yüksekle-
re  çıkmış AZERBAYCAN’IN DEMİR YUMRUĞU 
Ermenistan’ın tepesine inmiştir.

2. Azerbaycan son 200 yılda ilk defa kendi top-
rağı da olsa da toprak kazanmıştır.

3. Azerbaycan büyük zafer ile devlet ve millet 
olma sürecini tamamlamıştır.

4. Azerbaycan’ın Kafkaslarda bölgesel bir güç 
olduğu  tescillenmiştir.

5. Türkiye Azerbaycan birlikteliğinin bölgesel 
denklemleri değiştirme gücü ortaya konmuştur.

6. Azerbaycan kaybettiği toprakların büyük 
kısmını tekrar azat etmiştir.

7. 1.000.000 milyona yakın muhacir durumu-
na düşürülen Azerbaycan  halkı evine yuvasına döne-
cektir.

8. Türk dünyasının kızıl elması olan Azerbay-
can Nahcivan bağlantısı gerçekleşmiştir.

9. Açılacak koridor ile  Pekin Londra’ya bağla-
nacaktır.

10. AĞİT Minsk grubu fiili olarak sona ermiştir.
11. Türkiye Rusya ve Azerbaycan  Kafkaslarda 

barış ve huzura  birlikte katkı sunmuşlardır.
12. Ermenistan devleti   almış olduğu ağır yenil-

gi sonucu silahlı kuvvetlerinin yaklaşık % 60 yakını-
nı yitirdi. Gelecek 10-15 yılda bu kayıplarını kapat-
ması zor gözüküyor. Ayrıca büyük bir siyasi krize sü-
rüklenmişlerdir. 

Azerbaycan bu başarıyı nasıl elde etti;

1. Güçlü siyasi liderlik,

2. Milli ve manevi ruhu yüksek halk desteği,

3. Güçlü ordu,

4. Güçlü kamu diplomasisi yürütülmesi,

5. Azerbaycan’ın davasının uluslararası hukuk-
tan kaynaklanan meşru müdafaaya dayanması,

6. Yürütülen Büyük Vatan Muharebesinde Si-
lahlı Kuvvetlerin hukuk kapsamında sadece askeri 
hedeflere  ve kendi topraklarına yönelik faaliyet yü-
rütülmesi,

7. Savunma sanayisini  modern ve her alanda  
en iyisi olacak şekilde tür ve ülke bazında çeşitlilik 
üzerine kurması,

8. Türkiye’nin ve 83 milyon Anadolu Türkü-
nün her türlü desteği.

            

TÜRK DÜNYASI
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TÜRK DÜNYASI

Kazananlar;

1. Azerbaycan ve Azerbaycan halkı

2. Türkiye 

3. Rusya

4. Pakistan 

5. Geçte olsa reaksiyon gösterseler bile Türk 
dünyası

Kaybedenler;
1. Ermenistan
2. Fransa
3. Ermeni diasporası
4. İran 
Yapılması gerekenler;
1. Hedefte tertiplenme ve teşkilatlanma sonu-

cu rehavete kapılmadan bu sürecin uzun bir süreç ol-
duğu göz önünde bulundurularak tekrar harbe hazır 
olunması,

2. Türkiye ile daha ileri düzeyde Askeri ve  
ekonomik entegrasyonlarda bulunulması,

3. Yaşanan muharebe ve diplomasiden dersler 
çıkarılarak yeni yol haritaları belirlemesi,

4. Ermenistan’ın 32 yıllık sürede ve vatan mu-
harebesinde uluslararası hukuka aykırı faaliyetleri-
nin belgelendirilmesi, uluslararası ceza mahkemele-
rine dava açılması,

5. Uluslararası alanlarda haklılığımızın her 
alanda anlatılmaya devam ettirilmesi.

Sonuç olarak; 
Azerbaycan ve Cumhurbaşkanı İlham ALİYEV sa-

dece kendi tarihlerine  değil Türk tarihine de adları-
nı altın harflerle bir zafer yazmıştır. Bu dava uğruna 
şehit olan yaklaşık 20.000 şehitmizi ve gazilerimizi 
rahmet minnet ve şükranla anıyoruz.

1921 yılında Azerbaycan sefirliğinin açılışında 
ULU Önder Mustafa Kemal ATATÜRK  "Azerbay-
canın sevinci sevincimiz kederi kederimizdir’’ de-
miştir. 

Ayrıca  1933 yılında  büyük bir öngörü ile "Bu-
gün Sovyetler Birliği, dostumuzdur; komşumuzdur, 
müttefikimizdir. Bu dostluğa ihtiyacımız vardır. Fa-

kat yarın ne olacağını kimse bu günden kestiremez. 
Tıpkı Osmanlı gibi, tıpkı Avusturya-Macaristan 
gibi parçalanabilir, ufalabilir. Bugün elinde sımsı-
kı tuttuğu milletler avuçlarından kaçabilirler. Dün-
ya yeni bir dengeye ulaşabilir. İşte o zaman Türki-
ye ne yapacağını bilmelidir… Bizim bu dostumu-
zun idaresinde dili bir, inancı bir, özü bir kardeşle-
rimiz vardır. Onlara sahip çıkmaya hazır olmalıyız. 
Hazır olmak, yalnız o günü susup beklemek değil-
dir. Hazırlanmak lâzımdır. Milletler buna nasıl ha-
zırlanır? Manevî köprüleri sağlam tutarak. Dil bir 
köprüdür… İnanç bir köprüdür… Tarih bir köprü-
dür… Köklerimize inmeli ve olayların böldüğü tari-
himizin içinde bütünleşmeliyiz. Onların (Dış Türk-
lerin) bize yaklaşmasını beklememeliyiz. Bizim on-
lara yaklaşmamız gereklidir…’’ demiştir.

Azerbaycanın umum milli lideri Haydar Aliyev ise 
"biz bir millet iki devletiz" diyerek çerçeveyi çiz-
miştir. 

Biz biliyoruzki yüz yıl öncede bugünde Bakü’nün 
güvenliği Ankara’dan, Ankara’nın güvenliği  
Bakü’den geçmektedir. 

Bugünde bizlere düşen görev bu ideal ve siyasi mi-
ras ekseninde durmadan çalışmaktır.

Tarihe kanla yazılan bu zaferle diyoruz ki Karabağ 
Azerbaycan'dır.

 ***
1Gülistan Antlaşması, Rus İmparatorluğu ile Kaçarlar 

(İran) arasında 12 Ekim 1813 tarihinde  imzalanan ant-
laşmadır. Bu antlaşma sonucunda Güney Kafkasya'da bu-
lunan bereketli Karabağ toprakları Rusya yönetimine geç-
ti.  Bu antlaşmayla tarihte ilk kez Azerbaycan Rusya'ya 
bağlandı. Güney Azerbaycan ise İran'da kaldı. 

2Türkmençay Antlaşması, Rus İmparatorluğu ile İran 
(Kaçar Hanedanlığı) arasında 10 Şubat 1828 tarihinde 
imzalanmış bir barış antlaşmasıdır.İran'ın yenilgisiyle so-
nuçlanan 1826-1828 Rus-İran Savaşı'ndan sonra imza-
lanmış olan bu antlaşma uyarınca Revan Hanlığı, Nah-
çıvan Hanlığı ve Talış Hanlığı Rusya'ya verilmiş, Aras 
Nehri'nin bu iki devlet arasındaki sınırı oluşturmasına ka-
rar verilmiştir. 
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Azerbaycan, Ermenistan'ı yendi ve Ermenistan ile-
ateşkes antlaşması imzaladı. Yani barış antlaşma-
sı henüz imzalanmamıştır. Dolayısıyla kimi analist-
lerin “Karabağ’ın geleceği konusunda hala tereddüt-
ler vardır” söylemi soru işareti olarak anlamlıdır ama 
Azerbaycan’ın zaferine, Türkiye ve Rusya ile ilişki-
lerine bakıldığında sürecin Karabağ’da egemenliğin 
tam tesisiyle olacağı anlaşılmaktadır. 

Zamanla Karabağ Azerbaycan’a geçecek.
Bir kere ateşkes antlaşması tarafların savaşı sona 

erdirmesidir. Dolayısıyla nasıl ki Mudanya Ateşkes 
Antlaşması imzalandığında İstanbul ve Trakya düş-
man işgalinde ve barış maddelerinin kesin olarak be-
lirlenmesi sonraya bırakılmışsa, Azerbaycan ve Er-
menistan arasındaki ateşkes antlaşmasında da barı-
şın bütün şartlarının olmasını beklemek gerçekçi de-
ğildir. “Psikolojik üstünlük, Azerbaycan’daydı, iler-
lemeliydi” demek, durduğumuz yerden kolay olmak-
la beraber sürecin bütün bağlantılarını göremediği-
miz için, ateşkesi Azerbaycan’ın aleyhine yorumla-
mamak lazım. En başta Azerbaycan’ın Türkiye, Rus-
ya gibi ülkelerle ittifaklarını, bölge ülkeleriyle iliş-
kilerini düşünmek gerekir. Önemli olan bu ateşkesin 
Azerbaycan’ın, Karabağ’da egemenliğini tam kur-
masına olanak verip vermediğidir.

Karabağ'ın statüsüyle ilgili antlaşmada hüküm yok 
ama Kremlin sözcüsü Dmitriy Peskov, bunun BM ka-
rarlarından ve uluslararası hukukun gereğinden hare-
ketle çözüleceğini ifade etti. BM kararları, Karabağ'ı 
Azerbaycan toprağı olarak görüyor. Kaldı ki Rusya, 
Azerbaycan orduları ilerlerken Paşinyan’ın “yardım 
et” çağrısına “savaş Ermenistan topraklarında ve-
rilmiyor” demiştir. Böylece Rusya hem Karabağ'ın 
Azerbaycan toprağı olduğunu onaylamış hem de 
Paşinyan’ı yüzüstü bırakmıştır. Kimi zaman Putin, 
Paşinyan’ın telefonlarına çıkmamış ve Ermenistan'ın 
yardım talepleri reddedilmiştir. Paşinyan’ın ABD, 
Fransız beslemesi Sorosçu olması Rusya’nın canını 
sıkıyor. Dolayısıyla Azerbaycan’ın zaferini Rusya da 
arzuladı. Aliyev, Paşinyan’a "Soros'un uşağı" demiş-
tir. 

Rusya düşmanlığına yüz vermeyelim.
Rusya, Soros darbelerinden ağzı yandığı için 

Paşinyan'ın devrilmesini istiyor. Yenilgi son-
rası Paşinyan'ın devrileceği sürecin önü açıldı. 
Paşinyan'ın devrilmesiyle Karabağ sorunu daha ko-
lay çözülecektir.

Azerbaycan savaşın başından beri Rusya'yı ve 
İran'la işbirliği çizgisi izledi. Ateşkes antlaşmasının 
birkaç saat içinde halledilmediği anlaşılıyor. Azer-
baycan, taleplerini genel olarak dünya kamuoyuna 
belirtmiş, Rusya bunu anlamıştı. Dolayısıyla kamuo-
yunun da yukarıda aktardığımız gelişmeleri bilmesi, 
Azerbaycan’la Rusya arasında fiili bir mutabakat ol-
duğunu gösteriyordu. Savaş esnasında birkaç kez ve-
rilen ateşkes kararında Rusya devredeydi. Bu muta-
bakatın etkisiyle ateşkes anlaşmasına kolay varıldı.

Özetle Azerbaycan, sürecin birçok aşamasında bil-
gilendirerek ve sürece dahil ederek Rusya’yı kazan-
dı. Azerbaycan’la Rusya arasına kama sokma çabası 
da Azerbaycan’ın Rus helikopterini yanlışlıkla düşür-
düğünü kabul etmesiyle boşa çıkarıldı. Azerbaycan 
özür diledi ve zararı karşılayacağını belirtti. Suçlu-
ların cezalandırılacağı güvencesini verdi.  Rusya’nın 
da olgun davranışıyla sorun olmadı ve ateşkes antlaş-
ması yürürlüğe girdi. 

Ateşkes antlaşmasının denetimi için kurulacak Or-
tak Gözlem Merkezi’nde Türkiye de olacak. Dola-
yısıyla Türkiye’nin dışlanması ve Rusya’nın tek 
belirleyici olduğu iddiası gerçekçi değil. Putin, 
Türkiye'nin de bu süreçte yer alması gerektiğini be-
lirtmiş ve Türkiye, Rusya savaş esnasında görüşmüş-
lerdir. Bu yüzden de Rus düşmanlığına yüz vermeye-
lim. Zafer Azerbaycan, Türkiye, Rusya işbirliği saye-
sindedir. Azerbaycan akıllı bir siyaset izlemektedir. 
Libya, Suriye, Karadeniz’de işbirliği halinde olan 
Türkiye ve Rusya Kafkasya’da ABD liderliğindeki 
emperyalizmi devre dışı çıkarıyor.

Türk koridoru açıldı.
Antlaşmayla Nahçıvan'la Azerbaycan arasında da 

bir koridor açılacak. Bu, Türkiye’nin Azerbaycan’la 
ve Türk cumhuriyetleriyle komşu olması demek. 
Buna isteyen Turan Koridoru da diyebilir. Kurtuluş 
Savaşı'mızdaki gibi emperyalizmin "Kafkasya Sed-
di" yıkılmıştır.

Stratejik bakıldığında durum Türkiye’nin Asya’yla 
komşu olmasıdır. Atlantik’ten kopma sıkıntıları çe-
ken ülkemizin Avrasya’ya yönelmesi hız kazanacak-
tır. Türkiye’nin ekonomisi, güvenliği için olumludur. 
Bu yüzden koridorla sadece Türkler değil Asya mil-
letleri kucaklaşacak.

Asya'ya Açılan Türk Koridoru Mustafa SOLAK

            

TÜRK DÜNYASI
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TESUD'dan Haberler

TESUD GENEL MERKEZ ETKİNLİKLERİ

TESUD Basın Yayın 
Başkanlığı

Cumhuriyetimizin 97'nci Yılı kutlama etkinlikleri kapsamında,  sekiz Sivil Toplum Örgütü Temsilcisi ve üyelerinin 
katılımı ile Sıhhiye Zafer Anıtında başlayan  faaliyetleimiz  Anıtkabir'de sona ermiştir.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları
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TESUD'dan Haberler

TESUD  Kuşadası Temsilciliği TESUD Genel  Başkanı 
E.Tuğg. Namık Kemal ÇALIŞKAN'ın katılımı ile 28 Eylül 
2020 tarihinde açılmıştır.

TESUD Genel  Başkanı yaptığı açılış konuşmasın-
da; Kuşadası TESUD Temsilciliği'nin açılmasındaki ça-
balarından dolayı  Kuşadası TESUD Temsilcisi Şeref 
KABALCI'ya teşekkür ederek, emekli subayların yoğun 
yerleşim yerlerinden biri olan Kuşadası'nda gelecekte et-
kin bir Şube'nin varolacağına olan inancını ifade etmiştir.

TESUD Kuşadası Temsilcisi  Şeref KABALCI da hedef-
lerinin Kuşadası'ndaki  bütün emekli subayların buluşma 
noktası olacak bir  Şube kurmak olacağını  ifade etmiştir.

TESUD Kuşadası Temsilciliği'nin hayırlı olmasını diliyoruz.
 Adres: TESUD Kuşadası Temsilciliği
Cumhuriyet Mah. Burç Sokak No:18/2 Kuşadası / AYDIN

TESUD Kuşadası Temsilciliği Açılmıştır.

10 Kasım Anma Programı
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TESUD'dan Haberler

TESUD ŞUBE ETKİNLİKLERİ

TESUD İstanbul Şubeleri olarak, ilk kez geçen sene ön-
cülüğünü yaptığımız Dolmabahçe Bezm-i Alem Valide Sul-
tan Camiinde,  Atatürk ve silah arkadaşları için Mevlid-i Şe-
rif okutma etkinliğimiz bu yıl da tekrarlandı. 

Pandemi şartları nedeni ile İstanbul Valiliğince üstlenilen 
mevlide, İstanbul Protokolü, üyelerimiz  ve gazilerden sı-
nırlı sayıda katılım olmuştur.

TESUD İstanbul Şubeleri

10 Kasım 2020 ATATÜRK’ü Anma Günü 

TESUD Bornova Şubesi

TESUD Bornova Şubesi Başkanı  E.Ulş. Kd. Bnb. Ahmet 
İLKUTLU,  Denetleme  Kurulu  Başkanı  E. Top. Alb. İsma-
il AYTAÇ ile birlikte.



Birlik, Sayı : 230 • Ekim-Kasım-Aralık 202012

15 Kasım 2020 KKTC’nin Kuruluşunun 37’nci Yıldönümü

 
TESUD İstanbul Şubeleri olarak 19 Eylül 2020 Gaziler Günü nedeniyle Taksim Anıtı'nda düzenlenen törene iştirak edil-

miş ve TEMAD ile birlikte başta ATATÜRK ve silah arkadaşları olmak üzere bütün muharip ve malül gazilerimiz için lok-
ma dağıtımında bulunulmuştur.

19 Eylül 2020 Gaziler Günü

15 Kasım 2020 KKTC’nin Kuruluşunun 37’nci yıldönümü 
nedeniyleTaksim Anıtı'nda düzenlenen törene iştirak edil-
miş ve kardeş vatana TESUD İstanbul Şubeleri olarak des-
tek verilmiştir.

Pandemi şartlarına uygun yapılan törene İstanbul İl Pro-
tokolü ve kamu yararına dernek temsilcileri katılmıştır. 

Kıbrıs Gazisi ve TESUD Rasimpaşa Şubesi Onursal 
Başkanı E.Tümg. Cumhur EVCİL de  törene iştirak etmiştir.

            

TESUD'dan Haberler
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E. Alb. Ömer UÇAR: Sayın Cengiz KÖYLÜ, öz-
geçmişinizle ilgili öğrenebildiklerim bunlar. Kumpas 
davaları ile ilgili tutuklamalar ve sonrasındaki geliş-
melerde sizin isminizi sık sık duyduğumu ya da oku-
duğumu hatırlıyorum. Gerek meslek hayatınız boyun-
ca ve gerekse esaret yıllarında, yargılamalarda geç-
mişi daha iyi anlamaya yarayacak ve geleceğe ışık 
tutabilecek anılarınız vardır diye düşünüyorum. Bu 
düşünceyle sizinle söyleşi yapmak istedik. Bizi kır-
madığınız için öncelikle teşekkür ediyorum. 

İsterseniz önce biraz çocukluk döneminizden söz 
edelim. Ben çocukluk döneminin, nereli olunduğu, 
nasıl bir aileden gelindiği gibi hususların kişinin ta-
nıtılmasında önemli bir unsur olduğuna inanıyorum. 
Ne dersiniz? Nerelisiniz? Nasıl bir aileden geliyor-
sunuz?

E. Hv. Per. Kur. Alb. Cengiz KÖYLÜ: Annem 
ve babam aslen Afyonkarahisar’ın Sultandağı ilçesi-
nin Karapınar köyünden. Babam memurdu. Afyon-
karahisar ilinin çeşitli ilçelerinde vergi memuru ola-
rak görev yaptı. Annem ev hanımıydı. Babamın ilk 
memuriyet yeri olan Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçe-
sinde doğmuşum. İki erkek, üç kız beş kardeşin en 
küçüğüyüm. On yaşına kadar Emirdağ ilçesinde ya-
şadım. Daha sonra babamın 
memuriyeti nedeniyle taşın-
dığımız Dinar ilçesinde ilk 
ve ortaokulu bitirdim. 1977 
yılında Askeri lise sınavını 
kazanarak Bursa Işıklar As-
keri Lisesi’ne girdim. 

E. Alb. Ö.U.: Askeri li-
seye girmek nerden aklını-
za geldi? Hatırladığım ka-
darıyla o zamanlar aske-
ri okulların isimlerini pek 
duymazdık. Örneğin benim, 
öğretmenlerimden duydu-
ğum sadece Fen Lisesi sı-
navlarıydı. 

  

E.Hv. Per. Kur. Alb. Cengiz KÖYLÜ: Emirdağ‟da 
bir Bolvadin köprüsü vardır, altından dere geçer. Ço-
cukluğumda gözüme kocaman bir nehir gibi gözü-
kürdü. 

Yıllar sonra gittiğimde abarttığımı anladım, çok 
küçükmüş. Genelde bu köprü üzerinde oynardım. 
O zamanlar genelde karşı mahalleyle çocukluk kav-
gaları da bu köprü üzerinde cereyan ederdi. Bir gün 
orada oynarken yanımdan dik duruşu, sol omzunda 
sarı kordonu, belinde eliyle tuttuğu parlak meçi birisi 
geçti. Harbiyeli olduğunu daha sonra öğrendim. Ora-
da bulunan insanların benim gibi ona nasıl hayran-
lıkla baktığını gördüm. Uzaktan onu evine kadar ta-
kip ettim. Akşam gördüklerimi babama anlattığımda, 
onun subay olacağını, benim de olmam için çok ça-
lışmam gerektiğini söyledi. 

O günden sonra kendimi hep o elbi-
senin içinde hayal ettim. O zaman ka-
rar vermiştim asker olmaya. Bu hay-
ranlığım ilk başta şekil yönünden bir 
bağlılık olarak algılanabilir, ama son-
radan gönülden mesleğimi sevmiş ve 
aşık olmuştum. 

O zamanlar sağ-sol olayları nede-
niyle ülkede kardeş kavgası hakim-
di. Okullarda meydana gelen olaylar 
nedeniyle doğru dürüst eğitim yapı-
lamıyordu. Bu nedenle aileler çocuk-
larını askeri okullara göndermek isti-
yorlardı, bu yüzden talep çoktu. Böy-
le bir ortamda askeri liseyi kazanabil-
mek için çok çalışmak gerekiyordu. 
Kendimi hem bedenen hem de bilgi 

            SÖYLEŞİ
    İçimizden Biri... 

Dergimizin bu sayısında "Kumpas Davaları"na sanık edilerek meslek hayatı  bitirilen başarılı bir   Türk Subayı olan    
E. Hv. Kur. Alb. Cengiz KÖYLÜ 'yü konuk ettik. Halen devam eden salgın hastalık nedeniyle uzaktan yaptığı-
mız söyleşi ile kaleme aldığımız ibretlik yaşanmışlıkları takdirlerinize sunuyoruz.

TESUD Basın Yayın 
Başkanlığı
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yönünden çok iyi hazırladım ve 1977 yılında Bursa 
Işıklar Askeri Lisesi’ni kazandım. Askerlik mesleği-
ni seçmiş olmaktan çok mutluyum.

E. Alb. Ö.U.: Liseden mezun olduktan sonra Hava 
Harp Okuluna girdiniz. Böylece sekiz senelik aske-
ri öğrencilik hayatınız var? Eminim bu gün için an-
lamlı olan anılarınız, hayat görüşünüzü etkileyen ya-
şanmışlıklarınız vardır. O döneme ilişkin neler anla-
tabilirisiniz?   

E. Hv. Per. Kur. Alb. Cengiz KÖYLÜ: 1977 yı-
lında Bursa Işıklar Askeri Lisesi’ne başladım. Kon-
tenjan o zaman 250 ki-
şiydi. Yaklaşık 30 kişi-
den oluşan sekiz (8) kı-
sımdan (derslik) olu-
şuyorduk. Dört (4) Kı-
sım Almanca, dört (4) 
Kısım Fransızca eği-
tim alıyordu. Bu dille-
rin yanında Rusça ve 
İngilizce seçmeli ders-
ler de vardı. En güzel 
yanı, oluşan arkadaşlık 
ve kardeşlik duygusuy-
du. Yaşlarımız 13-15 arasında değişiyordu. Küçük 
yaşta birbirimizi kardeş bildik. Bugün askeri lise me-
zunu her subaya sorsanız, Harp Okulu döneminden 
daha çok anılar biriktirdiği yıllar o yıllardır. Ben o za-
man “7’inci Kısımda”ydım. 30 kişiydik. Yedi (7) ki-
şimiz Hava Harp Okulu’na geçti. Diğerlerimiz Kara 
Harp Okulu’na devam etti. Şehit olan dört (4) arka-
daşımız – onları rahmet ve saygıyla anıyorum - dışın-
da diğer arkadaşlarımızla devamlı olarak irtibattayız, 
her yıl bir yerde birkaç gün bir araya geliyor, o güzel 
günleri anıyoruz. Anılarımız kitaplara sığmaz. 

E. Alb. Ö.U.: Askeri lisede aldığınız eğitim, ora-
daki yaşam ve daha sonra mesleğinizi icra ederken 
karşılaştığınız subayları göz önüne aldığınızda aske-

ri liselerin önemi hakkında neler söylersiniz? Askeri 
okulda okumak, eğitim görmek zihinsel dünyanızda, 
kişiliğinizde nasıl bir değişiklik-gelişme manasında 
söylüyorum–oluşturdu? Bu pencereden bakarak 15 
Temmuz hain darbe girişiminden askeri liselerin ka-
patılmış olmasına ne dersiniz? 

E. Hv. Per. Kur. Alb. Cengiz KÖYLÜ: Geçmiş 
yıllarda Harp Okullarına gelen askeri lise kaynaklı 
öğrencilerin oranı yüzde 70-80 civarındaydı. Sivil li-
selerden Harp Okullarına gelenlerin oranı ise yüzde 
20-30 civarındaydı. Bu arkadaşlar da binlerce kişinin 

arasından seçilen ba-
şarılı ve çalışkan ar-
kadaşlardı. Kısa sü-
rede birbirimizle bü-
tünleşirdik. Askeri 
Liseler Türk Ordusu-
nun en önemli temel 
taşlarından biriy-
di. Buralar askerli-
ğin ruhunun verildiği 
yerlerdi. Orada aske-
ri disiplini, çalışma 
alışkanlığını, vatan 

ve millet sevgisini kazanıyor, ardından Harp Okul-
larında pekiştirerek kıtalara çıkıyorduk. Bu okulların 
kapatılması çok büyük bir hata olmuştur. FETÖ'nün 
sorularını çaldığı sınavlar ve örgütlendiği yerler sa-
dece askeri liseler değildi. Cezanın sadece Askeri Li-
selere çıkarılması yapılan yanlışlardan kurtulduk an-
lamına gelemez. Askeri lise kültürü kalkınca tama-
men sivil liseden alınması, Harp Okullarına gelince 
subay olma konusunda kazanılması gereken değerle-
re çok gecikerek başlanılmasına neden olacaktır. İle-
ride bu eksikliğin hissedileceğine inanıyorum. 

E. Alb. Ö.U.: Hava Harp Okuluna giren öğrencile-
rin hayali savaş pilotu olmaktır diye biliyorum. Sizin 
de öyledir mutlaka. Ama sağlık nedeniyle pilot ola-
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madınız. Ne düşündünüz? Yani en az dört yıl bir ha-
yali besliyorsunuz zihninizde, son adımda olmuyor. 
Nasıl bir duyguya kapıldınız? Sonrası için kendinizi 
nasıl motive ettiniz?

E. Hv. Per. Kur. Alb. Cengiz KÖYLÜ: Evet pilot 
olmayı çok istiyordum, fakat mezun olduğum 1985 
yılında belimdeki bir rahatsızlık nedeniyle sağlık du-
rumum buna elvermedi. Kendi isteğimle personel sı-
nıfına geçtim. Başlarda çok üzüldüm. Ama yapacak 
çok şey yoktu, elimde olmayan bir nedenle pilotajı 
kaybetmiştim. Yıllar geçtikçe yeni sınıfımı da çok 
sevdim. Hava Kuvvetlerinde personel sistemini ge-
liştirmek yönünde çok çabalarım ve katkılarım oldu. 
En güzel tarafı personelle iç içe olmaktı.

E. Alb. Ö.U.: Personel subayı olarak nerelerde gö-
rev yaptınız?    

E. Hv. Per. Kur. Alb. Cengiz KÖYLÜ:  Mezun ol-
duktan sonra Kütahya Hava Radar Mevzi Komutan-
lığı Personel Kısım Amirliğine atandım. Orada altı 
yıl çalıştıktan sonra, 1994 yılı atamalarında, Hava 
Kuvvetleri Komutanlığı Personel Başkanlığına proje 
subayı olarak atandım. Hava Harp Akademisi’ne gir-
diğim 1995 yılına kadar burada görev yaptım. 

E. Alb. Ö.U:  Evet Harp Akademisi ve kurmay su-
baylık meslek hayatınızda yeni bir dönem. Nispeten 
daha önemli ve daha etkin görevlerde çalışma fırsa-
tı. Kurmay subay olarak hangi görevlerde bulundu-
nuz? Bu süre içinde yaptığınız işlerden önem verdiği-
niz veya gerek hava Kuvvetleri ve gerekse Silah Kuv-
vetlerimiz açısından önemli olduğuna inandığınız iş-
ler oldu mu? Neler söyleyebilirsiniz?  

   

E. Hv. Per. Kur. Alb. Cengiz KÖYLÜ: Akademi-
den mezun olduktan sonra 1997 yılında tekrar Kur-
may subay olarak Hv.K.K.lığı Personel Başkanlı-
ğı Sicil Kıdem Şube Müdürlüğüne atandım. Burada 
2002 yılına kadar görev yaptım. 

Yeni sicil sisteminin kurulması ve personelin ka-
nuni haklarının geliştirilmesi yönünde çalışmalar-
da bulundum. Daha sonra Hava Harp Akademisi-
ne atandım. Burada öğretim elemanlığı ve Ana Bi-
lim Dalı Başkanlığı yaptım. 2003-2005 yılları ara-
sında da İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde İşletme Yö-
netimi yüksek lisans eğitimimi tamamladım. Mes-
leki yaşantımın en güzel günlerini burada geçirdim. 
2005-2006 yılları arasında ABD’nin Alabama eya-
leti Montgomery’de bulunan Hava Harp Kolejinde 
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eğitim gördüm. Burada ABD eğitim sistemi ile bi-
zim sistemi mukayese imkânım oldu. Harp Akade-
mileri eğitim ve öğretim programlarının oluşturul-
masında teklif ve önerilerde bulundum, büyük kıs-
mı uygulandı. ABD’den döndükten sonra Harp Aka-
demilerinde üç adet ders kitabı hazırladım. Bunlar; 
“Küresel Strateji ve Uluslararası Güvenlik”, “Strate-
ji ve Atatürkçülük” ve “İnkılap Tarihi” ders kitapla-
rıydı. Bu kitapların eğitim ve öğretimde büyük katkı-
ları oldu. Ayrıca Kurmay subayların ve eşlerinin kişi-
sel gelişimine yönelik dergiler çıkardım. Son olarak 
2007 yılında Kayseri 2’nci Hv.İkm. ve Bkm. Merke-
zi K.lığına Destek ve İdari Yönetim Başkanı olarak 
atandım. Birliğin yeniden yapılandırılması ve gelişi-
minde büyük katlılarım oldu. Burası son görev yerim 
oldu. Bu görevde iken ise zoraki olarak Hasdal haya-
tı başladı. 

E. Alb. Ö.U: Özgeçmişinizi özetlerken ifade ettiği-
miz gibi meslek hayatınızı bitiren şey, artık herkesin 
söylediği ve kabul ettiği, ülkenin kılcal damarları-
na yerleşmiş, Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ)’nün, 
devlet yetkisini kullanarak kurduğu kumpaslar oldu. 
2016 yılında Hürriyet gazetesinde çıkan bir haberde, 
sizin için “2007 Yılında Bir CD Buldu Hayatı Değiş-
ti” deniyor ve sonrasında “Karargâh Evleri”nin so-
rumlusu olduğunuz iddiasıyla tutuklandığınız ifade 
ediliyor. Haberin devamında sizin “Yüzlerce evrakın 
içerisinden biz bir kısmını inceledik. Baktığımızda 
örgütün şeması, üyelerinin isim listesi ve örgütün 
çalışma talimatı dahi vardı. Bu CD'nin akıbetini biz 
anlayamadık. Ne oldu? Örgütün elemanları öyle 
bir CD'nin geldiğini, nereden geldiğini, nasıl gel-
diğini, nasıl bulunduğunu tespit ediyor. Hırsız evin 
içerisinde. Hiçbir şeyi saklayamıyorsunuz. Ve bizim 
başımıza gelmeyen kalmıyor” dediğiniz yazılmış. Bu 
konuyu anlatabilir misiniz? 

E. Hv. Per. Kur. Alb. Cengiz KÖYLÜ: Ergene-
kon Komplosu, teorik ve plan düzeyinde Cemaatin 
stratejistleri tarafından 2005 yılında hazır hale geti-
rilmişti. Buna göre “Ergenekon Davası” iki temel 
aşamadan oluşan bir komplodur. Birinci aşama, terör 
eylemleri ve ajanlar aracılığıyla 'somut delil üretme' 
aşamasıdır. İkinci aşama ise, birinci aşamaya dayanı-
larak dava aracılığıyla 'bastırma' aşamasıdır. Bu bas-
tırma ise daha çok TSK üzerinde olmuştur. 

Harp Akademileri Komutanlığında 2006 yılın-
dan itibaren her şey değişmeye başladı. TSK içeri-
sinde personel atama ve istihbarat gibi kritik yerleri 
ele geçirmeye başlayan FETÖ, kendi elemanlarını sı-
nav sorularının muhafaza edildiği Plan Şube ve Ölç-
me Değerlendirme gibi önemli kadrolara yerleştir-
meye başladı. Harp Akademilerine de bu amaç kap-
samında büyük önem verdiler. Kurmuş oldukları if-
tira atölyesinde ise kendisinden görmediği personele 
kumpaslar kurmaya başladılar. Bu kumpaslardan ilki 
ve en önemlisi Harp Akademilerinde kuruldu. Adı 
“Karargâh Evleri” kumpasıdır. 

Bu kumpas kısaca şöyledir: MİT Müsteşarlığına 
iftira ve yalanlar gönderilir, MİT de bunu kaile ala-
rak “İP/Karargâh Evleri” başlıklı beş sayfalık bir bil-
gi notu hazırlar ve bilgi olarak ilgili yerlere gönderir. 
Belgenin içeriğini siz de kısaca özetlediniz. Söz ko-
nusu belgede, "İşçi Partisi ve Alevi kesimin yanı 
sıra, bazı TSK mensupları ve memurların da ka-
tılımıyla, emperyalistlerle Cumhuriyet karşıtla-
rı ve yıkıcıları ile mücadele amacıyla bir hare-
ket başlatıldığı yönünde hassas kaynaktan bilgi-
ler intikal etmiştir. Yürütülecek bu çalışmalarda 
hiçbir kurum ve oluşumun zarar görmemesi için 
`Karargâh Evleri` adı altında, çekirdek kadrola-
rın oluşturulmasının öngörüldüğü alınan bilgiler-
dendir" denilir. Bir şema oluşturularak birçok ma-
sum subay, öğrenci ve memurun isimleri alt alta ya-
zılır. 

İşte bu belge ile buraya yazılmış kişiler için kötü 
günler başlar. Bu iftiraya maruz kalanlardan birisi 
de bu sözde oluşumun lideri olarak gösterilen ben-
dim. O zaman Hava Harp Akademisi’nde anabilim 
dalı başkanıydım. 2006 yılının sonlarına doğruydu. 
Bir gün başkanı olduğum bölümde öğretim elema-
nı olan Yarbay (Yb.) ÇAKMAKLI ile sohbet ederken 
bir bilgisayar firmasında çalışan tanıdığının yaşadık-
larını anlattı. Firmaya bir şahıs arıza nedeniyle bil-
gisayarını getirmiş, tanıdığı kişi bu bilgisayarı tamir 
ederken şifrelenmiş bir klasöre rastlamış, merak ede-
rek elinde bulunan demo bir şifre çözücü programla 
şifreli klasörün yüzde 10'luk bir kısmını açmayı ba-
şarmış. Açılan dosyaları okuduğunda birlikler ve as-
keri liselerdeki F-Tipi yapılanmadan bahsedildiğini 
görmüş. İsim listeleri, kendilerini gizlemek için na-
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sıl davranacaklarına yönelik stratejiler ve şemalar 
gibi hususlar varmış. Ben hiç kimsenin TSK içinde 
örgütlenemeyeceğini söyleyerek bu bilgileri tanıdığı 
kişiden alarak komuta katına sunmasını tavsiye et-
tim. Aradan bir süre geçtikten sonra Yb. ÇAKMAK-
LI söz konusu CD’yi getirdi. Birlikte dizüstü bilgisa-
yarında CD'yi inceledik. İçinde Cemaatin TSK içeri-
sinde nasıl yapılanacağına ilişkin bilgiler, isim liste-
leri ve şemalar vardı. Önemli birkaç sayfanın yazıcı-
dan çıktısını alarak önce Öğretim Başkanı’na, sonra 
Hava Harp Akademisi Komutanı’na arz ettik ve en 
sonunda Harp Akademileri Komutanı olan Orgeneral 
Aydoğan BABAOĞLU’na arz edilmesini sağladık. 
Orgeneral Aydoğan BABAOĞLU da bunları bir res-
mi yazı ekinde Genelkurmay Başkanlığına gönder-
di. İşte bu olaydan sonra filmlerde gördüğümüz ca-
susluk hikâyelerinin bir benzeri ikimizin başına gel-
meye başladı. 

Genelkurmay Başkanlığında görevli üniforma-
lı çete mensupları CD’nin gönderildiğinden haber-
dar oldu. Bu CD’nin nerden, nasıl ve kim tarafın-
dan elde edildiğini öğrendiler ve ilgili örgüt merkez-
lerine haber verdiler. Bu haber üzerine tertip merke-
zi, Harp Akademilerindeki görevli üniformalı ajan-
larını harekete geçirerek Yb. ÇAKMAKLI’nın elin-
de başka ne tür bilgiler olduğunu öğrenmek istedi. 
Üniformalı ajanlar diyorum, çünkü o tarihte Harp 
Akademilerinde görevli olan subayların birçoğu bu-
gün darbe suçundan ve FETÖ üyeliğinden tutuklu-
dur. Hırsız evin içinde derken kastettiğim buydu. 
FETÖ bununla da yetinmedi, intikam için benim 
ve Yb. ÇAKMAKLI’nın başına çorap örmeye baş-
ladı. FETÖ üyeleri, 1 Haziran 2007 tarihinde saat 
23.30’dan sonra gizlice Yb. ÇAKMAKLI’nın oda-
sına girerek çekmecelerini arıyor, flaş belleğini ça-
lıyor, masa üstü bilgisayarını açarak MİT‟in “Çok 
Gizli” gizlilik dereceli “Karargâh Evleri” isim-
li bilgi notuyla birlikte bir takım bilgileri yüklüyor 
ve çıkıyor. Çaldıkları hafıza belleğine bir kısım bilgi-
leri koyduktan sonra mektupla Jandarma Genel Ko-
mutanlığına gönderirler. Daha sonra bu hafıza belle-
ğinin içeriğini ayrıca bir CD'ye yazdırarak İstanbul 
İl Jandarma Komutanlığına da postalarlar. Hazırla-
dıkları bir DVD'yi de Hasan Yılmaz adıyla İstanbul/
Sefaköy’den postayla MİT Müsteşarlığına gönderir-
ler. 

Amaçları belliydi. Yb. ÇAKMAKLI’yı işaret edi-
yorlardı. “Gidin onun bilgisayarlarını inceleyin, 
bir şeyler bulacaksınız” diyorlardı. Bu yöntemi, Er-
genekon, Balyoz, Kafes Eylem Planı, Amirallere Su-
ikast ve diğer benzer tüm kumpaslarda sıkça kullan-
dılar. İşte hayatımızı değiştiren CD’nin hikâyesi bu-
dur.

E. Alb. Ö.U: FETÖ tarafından hedef alındığınızı 
ilk ne zaman fark ettiniz? Hakkınızda iftiralar atıl-
maya başladığında neler hissettiniz? 

E. Hv. Per. Kur. Alb. Cengiz KÖYLÜ:  30 Mart 
2007 akşamıydı. Her akşam olduğu gibi eşim yemek 
masasını hazırlamış, ailece olacaklardan habersiz, 
sohbet ederek yemeğimizi yemiştik. Hep bir elden 
masayı topladık. Eşim tabak, çatal ve kaşıkları bula-
şık makinesine yerleştirdikten sonra ellerini kurula-
yarak oturma odasına girdi ve çay suyunu koyduğunu 
söyledi. Daha henüz televizyonda hangi kanalı seyre-
deceğimize karar vermemiştik. Telefon çaldı, ahize-
yi kaldırdım, daha önce birlikte çalıştığım bir arkada-
şımdı. Kim olduğunu bile söylemeden doğrudan ko-
nuya girdi. Sesinden kim olduğunu tanıdım. Telaşın-
dan kötü bir şeyler olduğunu anlamıştım. “Abi inter-
nete girer misin?” dedi. “Hangi site?” diye sordum. 
“Google'dan adını soyadını yaz, yeterli” dedi. Bil-
gisayarı aceleyle açtım, adımı ve soyadımı yazar yaz-
maz, Google’ın arama motorunda sonuçlar ekranda 
belirdi. Yüreğim çarparak üzerini tıkladım. Ekrana 
İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in İstan-
bul Cumhuriyet Savcılığında vermiş olduğu ifadenin 
içeriği, benim ismim ve bundan sonra üzerime kara 
bir leke gibi yapıştırılmaya çalışılan “Karargâh Ev-
leri” iftirası çıktı. 

Eşimle birlikte haberi okuduktan sonra uzun bir 
yuh çektik ve gülüştük. Haberin hiçbir doğru yönü 
yoktu, baştan sona yalandı. “Terfi sıramız geldi ya 
saldırıya başladılar” şeklinde bir yorum yaptık. 
Çünkü o sıralar modaydı böyle şeyler. Yine de içimi-
ze bir sıkıntı düştü. Film seyretmekten vazgeçip, sı-
kıntımızı atmak için kendimizi dışarı attık ve biraz 
yürüyüş yaptık. 

O gece uyumaya çekilip düşüncelerimle baş başa 
kalınca, uyku tutmadı. Huzursuzluğumu eşime his-
settirmek, onu endişelendirmek istemedim. Yavaşça 
yataktan kalktım, bilgisayarı açtım, kendime bir kah-
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ve hazırladım ve haberi yeniden okumaya başladım. 
İnterneti araştırarak daha sonra İşçi Partisi ile ilgili 
bilgi edinmeye çalıştım, çıkan haberleri okudum. O 
güne kadar Ergenekon haberleri çok ilgimi çekme-
mişti, onunla ilgili haberleri okudum. 

Okudukça düşündüm, düşündükçe başımıza nele-
rin gelebileceği, kimlerin ne yapmak istediği konu-
sunda endişelere kapıldım. Bir yandan kendi kendi-
me hiçbir doğruluğu olmayan, hiçbir objektif veriye 
dayanmayan afâki iftiralardan bir şey çıkmaz, devle-
tin ve hukuk sisteminin masumiyetimi tescil edece-
ğine inanıyor ve kendimi teskin ediyordum. Diğer ta-
raftan da bunca şeyi yapıp çizen, kendi medya organ-
larında kara propaganda ile yargısız infaz yapanla-
rın bunu boşuna yapmadıklarını, önünü arkasını dü-
şünüp tasarladıkları bir tertibin içinde olduklarını dü-
şünüyor ve büsbütün karamsar oluyordum. 

İşçi Partisi’nde ele geçirildiği söylenen belge 
MİT’e gelen bir duyum üzerine MİT’in hazırladığı 
bir bilgi notuydu. Önce işin içinde MİT’in bulunma-
sından çok rahatsız oldum. Böyle önemli bir kuru-
mun hazırlamış olduğu bir belgenin çok ses getirece-
ğini düşündüm. Bu belgedeki her şey yalandı. En kü-
çük bir doğruluk payı dahi yoktu. Tüm bunlara rağ-
men MİT’in nasıl böyle bir bilgi notu hazırlayabile-
ceğine bir türlü inanamadım. Bu kurumun çalışma 
yöntemini, kaynaklarının nasıl insanlardan oluştuğu-
nu, bazı kişi veya örgütlerce kolaylıkla yönlendiri-
lebileceğini, kendisini garanti altına almak için aldı-
ğı yalan yanlış ihbar ve duyumları tam veya hiç araş-
tırmadan ne olur ne olmaz diye ikaz mahiyetinde her 
yere gönderdiğini önceden biliyordum. Çünkü göre-
vim gereği böyle raporlardan birçoğunu görmüş ve 
okumuştum. Hazırladıkları belgelerin altına “Huku-
ki delil olarak kullanılamaz” şeklinde bir not ya-
zarlar, sorumluluklarını üzerlerinden atarlardı. Ama 
o belgede ismi geçenlerin vay haline, hayatları ze-
hir zıkkım olurdu. Bu nedenle birçok masum insanın 
geleceğinin ve hayatının nasıl karardığını hatırladım. 
Ben de artık bu tür bir oyunun canlı bir tanığı, aynı 
zamanda kurbanıydım. 

E. Alb. Ö.U: 07 Ocak 2009 tarihinde hakkınızda 
arama, el koyma ve gözaltı kararı verildi. O zaman 
neredeydiniz? Nasıl bir durumla karşılaştınız? 

E. Hv. Per. Kur. Alb. Cengiz KÖYLÜ: 07 Ocak 
2009 tarihinde Kayseri 2’inci Hv. İkm. ve Bkm. 
K.lığı, Hv.K.K.lığı tarafından yıllık idari ve harekât 
denetlemesine tabi tutulmaktaydı. O gün denetleme 
ekibi beni makamımda ziyaret edecek ve denetleme 
prosedürünü uygulayacaktı. Sabah erkenden büroma 
geldim ve hazırlıkları son kez gözden geçirmek iste-
dim. Odamda çalışırken saat 09.00 civarında kapım 
açıldı ve tanımadığım kalabalık bir ekip içeri doluş-
tu. İlk fark ettiğim Merkez Komutanı oldu. İçlerin-
de sivil kıyafetli insanların çokluğunu görünce ne ol-
duğunu anlayamadım. Şaşkın bir şekilde “buyurun” 
dedim. Arama ve gözaltı ekibinin başında bulunan 
genç biri, savcı olduğunu söyleyerek durumu anlat-
tı. Ardından arama ve gözaltı kararını uzattı. İstan-
bul 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararını oku-
maya başladım. Kararda, arama nedeni olarak “Er-
genekon Terör Örgütü içerisinde faaliyet yürüt-
me şüphesi” yazıldığını görünce şaşırdım, çünkü bu 
iddia edilen faaliyetler içinde yer aldığı iddia edilen 
hiçbir askeri ve sivil şahsı tanımıyordum. 

Arama ve el koyma işlemine niçin ihtiyaç olduğu-
nu okuyunca iyice şok oldum. Kararın birinci sayfa-
sında, “Arama ve el koyma işlemine neden ihtiyaç 
duyulduğu” kısmında; 5, 10, 11 Mayıs 2006 tarih-
lerinde İstanbul‟da bulunan Cumhuriyet gazetesine 
el bombası atılması ve 17.5.2006 tarihinde Danıştay 
2’inci Dairesine yönelik gerçekleştirilen silahlı sal-
dırı gibi çeşitli olaylar arka arkaya sıralanmaktaydı. 
Öfkelenerek “Yok artık, bunlar ne böyle, ben bu 
tarihlerde Türkiye'de değil ABD'de yurtdışı gö-
revdeyim.” dedim. Gerçekten 1 Mayıs 2005 tarihin-
de görevli olarak ailemle birlikte ABD' nin Alabama 
eyaletine gitmiştim. Tam bir yıl sonra Haziran ayının 
başlarında ülkeme dönmüştüm. Bu haberleri akşam-
ları internetten okumuş ve “Neler oluyor ülkem-
de?” diye tepki göstermiştim. Şimdi bunlar arama ve 
el koymaya gerekçe olarak gösteriliyordu. Herkesin 
haksızlığa uğradığında sığındığı, gözünü sevdiğim 
hukuk ne hallere düşmüştü. Akıldan, bilimden ne ka-
dar da uzaklaşmıştı. 

Gerçekten bu olaylar, benimle irtibatlandırılması 
mümkün olmayan ve doğrudan bağlantı kurulamaya-
cak olaylardı. Arama ve el koyma gerekçeleri, arasın-
da hiçbir somut delil de yoktu. Yürütülen bu soruş-
turmalar kapsamında hakkımda soruşturma yapılan 
hiçbir askeri ve sivil şahsı tanımamaktaydım. Sav-



Birlik, Sayı : 230 • Ekim-Kasım-Aralık 202020

cı gülümseyerek “biz aracıyız, talimatı yerine ge-
tiriyoruz” dedi. Ne söylersem söyleyeyim boşunay-
dı. Bu tiyatro kurgulanmış ve biletleri satılmıştı, oy-
nanmak zorundaydı. Yapacak hiç bir şey yoktu, her-
kes yazılan senaryoya uymalıydı, yoksa herkes na-
sıl inandırılırdı?  “Buyurun öyleyse aramanızı ya-
pınız.” dedim. 

E. Alb. Ö.U:  Önce “Ergenekon” adlı dava, daha 
sonra Balyoz Kumpas davası kapsamında ikinci kez 
tutuklanarak tam 5,5 yıl tutuklu kaldığınız. Kumpas 
davaları 2007 yılında Ergenekon adı altında başla-
mıştı. Ülkemiz her gün yeni bir iftirayla güne başlı-
yordu. Darbe yapacakları iddiasıyla toplumun ileri 
gelenleri, subaylar, astsubaylar, polisler bir bir göz 
altına alınıyor, tutuklanıyordu. Siz bu olayları canlı 
tanığı ve mağdurusunuz. O günleri anlatabilir misi-
niz? Olaylar nasıl başladı?

E. Hv. Per. Kur. Alb. Cengiz KÖYLÜ: Alper 
GÖRMÜŞ, 4 Kasım 2011 tarihli Taraf gazetesindeki 
köşesinde, aslında yaşananları itiraf ediyordu. 2004 
yılında Abant' ta bir toplantı yapıldığını, bu toplan-
tıya cemaatin önde gelenleri ve kendisiyle birlikte 
10 -15 kişinin katıldığını ve toplantıda “Askeri ve-
sayet nasıl kaldırılır?” konusunun görüşüldüğünü 
yazmıştı. Toplantıda hâkim görüşün, askeri vesaye-
tin kaldırılmasının yegâne yolunun “başarısız kal-
mış bir askeri darbe girişimin ardından, eski ve 
yeni darbecilerin derdest edilip yargılanmaları” 
şeklinde oluştuğunu ifade ediyordu. Yazının deva-
mında yazar; “Herkes bu parlak fikre dört elle sa-
rıldı. Bu toplantıda fikirler yağmaya başladı. Öyle 
bir örgüt yaratalım ki, bu örgüte bize karşı olan-
ları bir şekilde üye yapalım. Yaratacağımız bu ör-
gütün adını Ergenekon Terör Örgütü koyalım, kı-
saltması da “ETÖ‟ olsun. Ürettiğimiz delilleri ve 
mühimmatı gizlice evlerine koyalım, bir yerlere 
gömelim, sonrasında bunlar senin diyelim.” den-
diğini not ediyordu. 

E. Alb. Ö.U:  Müsaade ederseniz tam bu noktada 
bir şey sormak isterim. Siz adına Ergenekon deni-
len sözde örgütün elemanı olduğunuz iddiasıyla yar-
gılandınız. Sözde diyorum çünkü Yargıtay tarafın-
dan tesis edilen son kararda, böyle bir örgütün as-
lında bulunamadığı ifade edildi. İddianameyi okudu-

nuz, yargılamalarda bulundunuz. “Ergenekon” is-
minin neye dayanarak konulduğuna ilişkin bir bilgi 
edinebildiniz mi veya bir kanaate ulaşabildiniz mi? 
Bu sözcük biliyorsunuz Türk tarihimiz açısından çok 
önemli ve saygın bir isim. Bu ismin neden konulduğu 
ile ilgili görüşünüz nedir?  

  
E. Hv. Per. Kur. Alb. Cengiz KÖYLÜ: Mahke-

menin sözde Gerekçeli (!) kararın önsözünde: “Bu 
yargılama sonunda, Ergenekon diye bir örgüt ol-
duğu, bu örgütün yapısı, eylemleri ve belgeleri 
dikkate alındığında mevcut yasalara göre silah-
lı bir terör örgütü özelliği taşıdığı, bu silahlı te-
rör örgütünün bir derin devlet yani Gladyo/Kont-
rgerilla yapılanmasına karşılık geldiği ve esas ola-
rak Türk Silahlı Kuvvetleri içinde yasadışı olarak 
oluşturulup faaliyet gösterdiği, mensupları ara-
sında asker-sivil toplumun her kesim ve statüsün-
den insanların bulunduğu sonucuna varılmıştır.” 
denilmiştir.

Ergenekon adlı dava FETÖ'nün bir kumpasıdır. 
Fethullah Gülen'e ve örgütüne karşı toplum kesimle-
rine yönelik başlatılan operasyonlar sonucu delilsiz, 
hukuka aykırı, uydurma iddialarla başlatılıp adli ha-
talar ve sahte delillerle sürdürülen davaların bir kum-
pas olduğu yıllar sonra ortaya çıkmıştır. Ergenekon 
isimli bir terör örgütü gerçekte hiç olmamıştır. Dava-
ya “Ergenekon” ismini vererek Türk milletine de en 
büyük kötülüğü yapmışlardır. Türklüğün doğuş des-
tanını lekelemeye çalışmışlardır. FETÖ algı yöneti-
mi ile toplumu kendine esir ederek derin bir yapının 
devleti, terör örgütlerini ve herkesi kontrol ettiğini, 
bu yapının Ergenekon isimli bir terör örgütü oldu-
ğunu iddia ederek birçok kimseyi buna inandırmış-
tır. Askeri darbeleri, siyasi nedenlerle işlenen suçla-
rı, faili meçhul kalan cinayetleri, bazı doğal ölüm ha-
diselerinin komplo teorilerini birleştirip büyük bir te-
rör örgütü varmış gibi gösterebilmiştir. “Ergenekon 
Terör Örgütü” iddiası, FETÖ tarafından kendi terö-
rizmini gizlemek için uydurulmuştur. Hayali bir te-
rör örgütüne yönelik davalar açılmış, yıllarca kamu-
oyu meşgul edilmiş, toplumun şüpheli Fethullah Gü-
len ve cemaatine karşı olan kesimleri sindirilip baskı 
altına alınmıştır. Yargı ve emniyet içindeki FETÖ ya-
pılanması araç olarak kullanılmak suretiyle cebir ve 
şiddet, kişilere karşı fiilen soruşturma ve dava kılıfı 
altında kullanılmıştır.

            SÖYLEŞİ
             İçimizden Biri... 
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             İçimizden Biri... 

E. Alb. Ö.U:  Evet önceki konumuza devam edelim.

E. Hv. Per. Kur. Alb. Cengiz KÖYLÜ: 12 Hazi-
ran 2007' de Ümraniye' de köhne bir evin çatı katın-
da bir kısım el bombasının bulunmasıyla, FETÖ’nün 
o günden sonra 2014 yılına kadar etkisi devam eden 
korku imparatorluğu kurulmuş olur. O günden sonra 
tarihimizde görülmemiş şekilde, ülkenin her köşesin-
de topraktan el bombaları, mermiler, hatta çok görün-
sün diye boş kovanlar fışkırır. 

“Öyle büyük bir yalan atalım ki herkes inansın, 
öyle bir gizli örgüt kuralım ki hücre tipi falan ol-
sun, eşi benzeri görülmesin, bu örgüt sizin bildi-
ğiniz örgütlere benzemez cinsinden olsun, hatta 
öyle olsun ki bu örgüte üye olanlar bile üye oldu-
ğunu anlamasın!” Gerçekten bu sözde gizli örgü-
tü, daha sonra ne kamuoyu ne de zorla üye yapılan-
lar anlayabildi. 

“Bu örgütü öyle geniş bir alana yayalım ki an-
laşılması güç olsun” dediler. Öyle yaydılar ki, onlar 
da toparlamakta zorluk çektiler, sonra halk nasıl olsa 
yutuyor, hiç sorgulamıyor diye yoldan geçenleri de 
toplamaya başladılar. 

“Derin devlet yaygaraları yapalım, o zaman 
halk onunla hesaplaştığımızı sanır. Buna herkesin 
alerjisi var. Sağ, sol, orta, kısa, liboş, entel, dantel 
herkes bizi destekler.” dediler. Başlangıçta herkes 
öyle sandı, hiç ses çıkarmadı. Ama zamanla herkesin 
içini “Sıra bende mi?” korkusu kaplamaya başladı. 

“Bu örgüte öyle eylemler yamayalım ki, bu ül-
kenin kuruluşundan bugüne kadar gerçekleştiri-
len ve failleri bulunmayan tüm eylemleri onların 
üzerlerine yıkalım” dediler. Alakasız insanları, yıl-
lar önce üstü örtülen cinayetlerin faili yaptılar; olma-
yan asit kuyuları uydurdular; sağda solda çıkan hay-
van kemiklerini insan iskeleti diye yutturmaya çalış-
tılar. 

“Bu örgüte öyle gizli liderler ve üyeler bulalım 
ki herkes o, bu, şu desin, herkes üzerine alınsın, 
paniklesin. Örgütün yapısının ve mensuplarının 
aynı anda deşifre edilmesi zorlaşsın, böylece sa-
dece bizim itham ettiklerimiz deşifre edilebilen-
ler gibi algılansın.” dediler. Harbiye' den yeni me-
zun olmuş teğmeni bile lider yaptılar. 

“Örgütü öyle tanıtalım ki, sürekli iç çatışma ve 
kaos yaratmaya çalışan; komşu ülkelere düşman, 
dünyaya kapalı, Avrupa Birliği ve insan hakları-

na karşı ekonomik yönden zayıf bir devlet ima-
jı oluşturulmaya çalışan; devlet otoritesini içte ve 
dışta zafiyete uğratan, ülkeyi yönetilemez hale ge-
tirmeye çalışan, böylece daha rahat yönetip, yön-
lendirebileceği siyasal iktidarlar oluşturmaya ça-
lışan; örgütün belirlediği gizli amaç ve prensiple-
rinin dışına çıkan tüm siyasal iktidarları değişik 
yöntemlerle kontrol altına alabilen, başaramadı-
ğı taktirde yasama ve yürütme organlarını devi-
rip kendi ideolojik amaçları doğrultusunda dev-
let yönetimini ele geçiren devasa ve korkunç bir 
örgüt olsun” dediler. Böylece her söylenilenin, her 
yapılanın kötüye çekileceği ve suç sayılacağı bir or-
tam yarattılar. 

“Bu ucube örgüt öyle bir örgüt olsun ki, nay-
lon terör örgütleri oluştursun, mafyayı ve ulusla-
rarası uyuşturucu ticaretini kontrol etsin, medya-
yı kontrol etsin, sivil toplum kuruluşlarını ve siya-
si partileri kontrol altına alsın, siyaset dünyasına 
yön versin, gerektiğinde siyasilere suikast düzen-
lesin, örgüte eleman kazandırmak ve gelir sağla-
mak için illegal tüm yolları kullansın, şimdilik ak-
lımıza gelmeyen şeyleri de yapsın” dediler. Sonra 
geçmişte bir şekilde suça karışmış, insanları da bu-
lup, Ergenekon kazanına atarak, “bakın bunlar za-
ten geçmişte de suç makinesiydi” dediler.

Ve düğmeye bastılar. Bir şekilde elde ettikleri res-
mi belgeleri, yasa dışı dinlemelerle, dedikodular-
la edindikleri bilgileri kullanılabilir verilere dönüş-
türüp, düzmece CD’ler ve flaş bellekler oluşturdu-
lar. Sonra da bunları kimi suçlamak istiyorlarsa onun 
özeline koymaya başladılar. Teğmenin bekâr evinden 
,falanın ofisine, filanın arabasına koymaya sonra da 
eliyle koymuş gibi bulmaya başladılar. Devleti, or-
ganlarını alet ettiler, kullandılar. Sahte ihbar mektup-
larını, gizli tanıkları, sahte örgüt dokümanlarını, sah-
te CD’leri ortalığa saçtılar. Sabaha karşı seçtikleri in-
sanların evlerini ve iş yerlerini bastılar. Kendilerine 
oluşturdukları misyon medyasını harekete geçirerek 
kurdukları ucube örgütü, iftira davul ve zurnalarıyla 
ballandıra ballandıra anlatmaya başladılar. Türk hal-
kının aklıyla alay ettiler.

Bu kapsamda; emekli ve muvazzaf saygın komu-
tanları, sevilen gazeteci ve medya sahiplerini, eski-
den bir şekilde adı suça karışmış mafya mensubu de-
dikleri insanları, sendikacıları, Harbiye’den yeni me-
zun olmuş genç teğmenleri, yıllarca terörle mücade-
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le eden ve vücudunda mermi ve şarapnel parçası taşı-
yan gazileri, kahramanları, amcaları, teyzeleri, bilim 
adamlarını, öğretim görevlilerini, düşüncelerini yasal 
zeminde haykıranları, kendi halinde olan insanları ve 
diğer birçok masum insanı bu kazanın içine attılar. 
Böylece olmayan bir örgüt, unutulmayacak bir zulüm 
yarattılar. Bu zulmü yaratanlar şimdi kendi kazdıkla-
rı çukura kendileri düştüler. 

E. Alb. Ö.U:  08 Ocak 2009 tarihinde İstanbul 
Merkez Komutanlığına getirilerek 10 Ocak’ta Savcı-
lıkta ifadeniz alındıktan sonra mahkemeye çıkarıla-
rak tutuklandınız ve Hasdal Askeri Ceza ve Tutukevi-
ne götürüldünüz. Bu esnada neler hissetiniz? Sizi en 
çok üzen olaylar nelerdi?

E. Hv. Per. Kur. Alb. Cengiz KÖYLÜ:  Tutukla-
ma kararı çıktıktan sonra yine flaşlar ve kamera ışık-
ları altında aynı minibüsle Merkez K.lğına döndük. 
Minibüsün içinde çıt çıkmıyordu. Bize nezaret eden 
Merkez K.lığı personeli son derece üzgündü. Her şey 
bir kabus gibiydi, sanki bir şeyler olacak da uyana-
caktık, ama bu kabus sonsuz gibiydi, bir türlü uya-
namıyorduk. Prosedür gereği sağlık muayenesinden 
geçirildikten sonra Merkez Komutanlığındaki eşya-
larımızı toplayarak Hasdal Askeri Ceza ve Tutukevi-
ne hareket ettik. 

Bir asker olarak Hasdal Askeri Kışlasına ilk kez gi-
riyordum, hem de bir görevle değil tutsak olarak. Ni-
zamiyeden girdikten sonra, sanki ormanda yol alıyor-
duk, her yer ağaçlıktı. Sonunda demir bir kapı önü-
müzde belirdi. Görevlilerin inmeye başlamasıyla gel-
diğimizi anladık. Beton duvarlar, dikenli teller, de-
mir kapı ve parmaklıklardan oluşan korkunç bir ya-
pıydı, Hasdal. Görüntüsü insanı ürpertiyordu. Demir 
kapılar gıcırdayarak açıldı, görevliler koşuşturmaya 
başladı. Koridorlar boyunca birbiri ardına açılan, ar-
dımızdan tekrar kapanan demir parmaklı kapılardan 
geçerek içeri girdik. 

Bundan sonra yaşanan her şey beni derinden yara-
ladı. İnfaz Kısmında görevli uzman çavuş gardiyan-
ların nezaretinde üzerimi aradı. Filmlerde görmüş-
tüm, eskiden Çinlilerin giydiğine benzer üstü siyah 
altı koyu yeşil tek tip elbisemi giydim. Hemen orada-
ki duvara sırtımı dayalı halde fotoğrafım çekildi, par-
mak izim alındı, eşyalarım kontrol edildi. Ardından 
bir kısım formları doldurmam istendi. Adresler, tele-

fonda konuşacağım üç kişi, ziyaret edebilecek kişiler. 
Öyle yorgundum ki, sanki aklım durdu. Bazı bilgile-
ri hatırlamadığımı sonra doldurmak istediğimi söy-
ledim. 

Yaşadığım her şey beni üzüyordu, ama beni en çok 
üzen şey ise direnmeme rağmen evlilik yüzüğümün 
parmağımdan alınmasıydı. Kurallar öyleymiş. Zaten 
o ana kadar hayatta en iyi öğrendiğim şey kurallara 
uymaktı. Parmağımdan çıkarıp verdim. 

İnfaz Kısmı tarafından gerekli tüm işlemler yapıl-
dıktan sonra, demir kapılı bir odayı büyük bir gürül-
tüyle açtılar ve beni içeriye buyur ettiler. Sanki ay-
lardır ilk kez ben giriyordum. İçerisi rutubet ve küf 
kokuyordu. Aynı koku yatağa ve battaniyeye de sin-
mişti. İçerisi hayatımda hissetmediğim kadar soğuk-
tu. Kapı tekrar büyük bir gürültüyle kapandı, yalnız 
kalmıştım. Yapayalnız… 

Tutuklandıktan bir hafta sonra okullar yarı yıl tatiline 
girmişti. Eşim ve çocuklarım Kayseri’den İstanbul’a 
geldiler. Allahtan eşimin annesi İstanbul’da Eyüp’te 
oturuyordu. Evi cezaevine çok yakındı. Eşim, iki oğ-
lum ve annem birlikte açık görüş yaptık. Bir masa et-
rafında oturduk, gözler buğuluydu. Yine arkamda bir 
gardiyan er ayakta dikiliyor ve bizi dinliyordu. İlk on 
dakika hiç konuşamadık. Hepimizin boğazı düğüm 
düğüm düğümlendi. Daha sonra onlara moral verme-
ye çalıştım. Bunun büyük bir oyun olduğunu, eğer bu 
ülkede hak, hukuk ve adalet varsa bu iftira savaşın-
dan galip çıkacağımı, güçlü olmalarını söyledim. On-
lar da beni teselli etmeye çalıştılar, sağlığıma dikkat 
etmemi söylediler. 

Vedalaştıktan sonra koğuşuma döndüm, yatağıma 
uzandım, teğmenlere duygularımı göstermemek için 
battaniyenin altına saklandım. O an hayatımın en acı 
duygusunu hissettim, birkaç gün sürdü. Üzerimden 
bir tır geçmiş gibiydi. Bu duyguyu, Hasdal’da “açık 
görüş sendromu” olarak adlandırıyor ve her ayın 
ikinci haftası hep yaşıyorduk.

E. Alb. Ö.U:  Tutukluğunuz esnasında kalp kri-
zi geçirdiğinizi ve mucizevi şekilde kurtulduğunuzu 
duyduk. Bu olayı bir de sizden dinlemek isteriz. An-
latır mısınız?

E. Hv. Per. Kur. Alb. Cengiz KÖYLÜ:  Yaşanan 
olaylar karşında strese bağlı göğsümde ağrılar baş-
lamıştı. Hâlbuki daha 6 ay önce kalbim için kontrol-

            SÖYLEŞİ
            İçimizden Biri... 
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den geçmiştim, anjiyo olmuştum. Doktor, iyi oldu-
ğumu söylemişti. Ramazan ayı münasebetiyle oruç 
tutuyordum. Hadımköy’de doktora rahatsızlığım-
dan bahsettiğimde reflü olabileceğini söyledi ve beni 
GATA Haydarpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesine 
sevk etti. Araçla hastaneye giderken çok yorgundum, 
Boğaz’ın o güzel manzarası bile dikkatimi çekmedi. 

Hastaneye geldiğimiz zaman acilin bulunduğu ka-
pıdan sevk subayı ile birlikte içeri girdik ve merdi-
venlerden yukarı çıkmaya başladık. Benimle birlik-
te rahatsız olan Alb. Mustafa Koç önden gidiyordu. 
Bir an ayağım tökezledi, kalkmaya çalıştım. Sonrası-
nı hatırlamıyorum.  

Daha sonra olanları Albay Koç anlattı. Sevk subayı 
beni kaldırmaya çalışırken ikimiz beraber merdiven-
den yuvarlanmışız. Yüzümün mos mor olduğunu gö-
ren Albay Koç yanıma koşturmuş ve sevk subayını 
üzerimden alıp uzaklaştırmış. Yüzüm simsiyah kesil-
miş. Bağırmaya başlamış “yardım edin!” diye. Bu 
zulüm yolunda en başından beri yanımdaydı, bu zor 
anımda da olduğu gibi. 

O arada bir hemşire elinde kaşıkla gelerek ağzımı 
açmış, dilimi ısırmayayım diye müdahale etmiş. Bir 
yandan o suni teneffüs ederken, Koç Albay göğsüme 
masaj yapmaya başlamış. Kendime gelir gibi olmu-
şum, tekrar kararmaya başlamışım. O sırada oradan 
geçen bir doktor koşturmuş ve müdahale etmiş. He-
men acile haber verilmiş, koşup gelen iki doktor el-
lerinde oksijen tüpü ve elektro şok cihazıyla anında 
müdahale edip, acile kaldırmışlar. O sırada kalp dok-
torları yetişmiş, anjiyo için ameliyathaneye alınmı-
şım. 

Benimle birlikte hastaneye sevk edilen kader arka-
daşlarımın hiç birisi başucumdan ayrılmamış. Ceza-
evini aratıp, eşime telefonla haber verdirmişler. Dü-
şünebiliyor musunuz, Acil’e 60 metre mesafede kalp 
krizi geçiriyorum. Bir gün sonra hastaneye sevk edil-
sem, belki de Hadımköy‟de rahatsızlanacaktım. Ha-
ber verilene kadar ölmüş olacaktım. Hatta Boğaz 
köprüsünün üstünde bile rahatsızlansam o trafikte 
bu zulme elveda der giderdim. GATA’da rahatsızlan-
mam tam bir mucizeydi. Kalbim tam beş kez durmuş. 
Yaşamama bu nedenle mucize diyorlardı. Daha gö-
recek günlerimiz varmış. Suçsuzluğumuz ortaya çık-
tı. Bizlere bu iftiraları atanlar ve bu kumpas oyunu-
nun içinde olan sözde asker, savcı, hakim, polis ve 
FETÖ’nün tüm ağabeyleri, üyeleri şimdi tutuklu ve 
yaptıklarının cezasını çekiyorlar.

E. Alb. Ö.U:   Tam 5,5 yıl tutuklu kaldınız. Olduk-
ça uzun bir zaman. İnanıyorum ki hem siz hem de ai-
leniz büyük zorluklar çekmişsinizdir. Bu zorlu sürece 
nasıl dayandınız?

E. Hv. Per. Kur. Alb. Cengiz KÖYLÜ:  Sanki biz-
lerin Hasdal’a gelişiyle ülkede bir iftira mevsimi baş-
lamıştı. Ülkemizde ve TSK’da o güne kadar görül-
medik şeyler oluyordu. Birileri bizim Hasdal’a düşü-
şümüzle cesaret almıştı. TSK’ya saldırılar ivme ka-
zanmıştı, her gün televizyonlarda ve gazetelerde kötü 
bir haber çıkıyordu. Korku salıyorlardı tüm ülkeye.

TSK’ya karşı inanılmaz bir saldırı sürdürülüyordu. 
TSK mensuplarına sahte delillerle inanılmaz pusular 
kuruluyordu. Adeta bir korku imparatorluğu yaratı-
lıyor, yapılan haksızlıklara kimse ses çıkaramıyor-
du. Poyrazköy, Amirallere Suikast, Kafes Eylem Pla-
nı, Balyoz, Askeri Casusluk derken doldu taştı Has-
dal koğuşları. Gelenlerle üzülünür, gidenlere sevini-
lir. Gelenlerle boyunlar bükülür, gidenlerle kopardı 
alkışlar koğuşlarda. Sıkı dostluklar oluştu aramız-
da. Sevinçler, üzüntüler paylaşıldı. Aileler tanıştı, her 
gün büyüdü Hasdal ailesi.

Tam  26 ay tutuklu kaldıktan sonra suçsuzluğum 
ortaya çıkınca bir de “Balyoz” denilen bir iftiraya 
maruz kaldım. Sanki birileri beni gözetliyor ve tu-
tuklu kalmam için elinden geleni yapıyordu. Balyoz 
davasından tutuklandıktan sonra, mahkemenin ifade-
siyle “mevcut delil durumu, suç vasfının değişme 
ihtimali, tutuklulukta geçen süre göz önüne alı-
narak” tahliyeme karar verildi. Hâlbuki değişen hiç 
bir şey yoktu. Dava arkadaşlarım “Balyoz davasın-
da tutuklu olmasaydın tahliye edilmezdin” diyor-
du. Ne acı değil mi?

Balyoz davasında tutukluluk uzadıkça, Silivri zu-
lümhanesi de çekilmez oluyordu. Sabırlar da tükeni-
yordu. Bir an önce savunmaların bitmesini bekliyor-
duk. Sanki bu safha bitince, yeni bir safhaya geçe-
cek ve mahkeme yeni bir durum değerlendirmesi ya-
pacaktı. Birçoğumuzun tahliye olacağını düşünüyor-
duk. Avukatlar da bu yönde düşünüyordu. Nihayet 
hiçbir mahkemede görülmemiş bir şekilde 365 kişi 
savunmalarını hızla bitirdi. Mahkeme, sonunda sav-
cıya söz verdi. Savcı, oh nihayet dercesine bir solukta 
esas hakkında mütalaasını, yani verilecek ceza hak-
kında düşüncesini açıkladı. Herkese 15-20 yıl arasın-
da ceza istedi. Hepimiz yıkılmıştık. 

            SÖYLEŞİ
            İçimizden Biri... 
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            SÖYLEŞİ
            İçimizden Biri... 

O gün hepimiz üzgün şekilde Hadımköy’e dön-
dük. Hasdal ve Maltepe’de de durum farklı değildi. 
Ama bu davanın başından beri aldığımız her şok üç 
gün sürüyordu. Tıpkı vücuttaki bir yaranın iyileşme-
si gibi, ruhumuz iyileşiyor, kendi kendimize ümitler 
aşılıyor ve yaşantımıza devam ediyorduk. 

Ailelerimizde “ne olacak şimdi?” dediklerinde; 
bunun bir prosedür olduğunu, davanın böyle yürü-
meyeceği, iftiranın kazanamayacağı, savcının iddia-
larının arkasında olmasının normal olduğu, mahke-
menin adil bir karar vereceği gibi ardı ardına umutlar 
sıralıyorduk. En küçük bir umut dahi boğulan ruhu-
muzun coşmasına yetiyordu. Bir avukatın yapmış ol-
duğu bir yorum, gazetede okunan iyi bir haber anın-
da aramızda yayılıyordu. Gönüller iyi şeyler duymak 
istermişçesine, tekrar duymak için başka başka kişi-
lere teyit ettiriliyordu. 

Sonra hızlı bir şekilde Esas Hakkında Mütalaaya 
cevap vermeye başladık. Herkes kısa kısa, hızlı hız-
lı yaptı; sanki bitsin bu çile dercesine. Gittikçe ka-
ramsarlaşıyorduk. O güne kadar birçok sahtekârlığı 
somut delillerle ispatlamamıza rağmen tutukluluk 
durumumuz hiç değişmemişti. En son 2003 yılında 
ürettiniz denilen dijital verilerin 2007 yılına ait bir 
programla hazırlandığı yurtiçi ve yurtdışındaki bi-
lirkişilerce ispatlanmıştı. Bu bilirkişi raporlarını da 
mahkemeye sunmuştuk. Daha başka ne yapabilirdik? 
Dünyanın başka yerinde olsa ortalık yıkılır, bu zulüm 
anında biterdi.

Silivri duruşma salonunda yaşananlar artık beni 
boğuyordu. Savcı ve üç hâkimin kin dolu, ne yapar-
sanız yapın boşuna, size cezayı keseceğiz diyen ba-
kışları bizleri öldürüyordu. Gerçek dünyadan sanki 
kopmuştuk. Silivri salonu sanki başka bir dünyaydı. 
Burada diğer dünyada hüküm süren hak, hukuk, ada-
let gibi kavramlar geçersizdi. Burada gerçeklere yer 
yoktu. Burada hiçbir yerde yazmayan intikam kanun-
ları hüküm sürüyordu.

E. Alb. Ö.U: Tam 5 yıl 6 aylık cezaevi sürecinde ai-
lenizin geçimi nasıl oldu? Tarifi mümkün olmayacak 
derecede zorluklar yaşadıkları muhakkak. Neler söy-
lersiniz?

E. Hv. Per. Kur. Alb. Cengiz KÖYLÜ: Tabi ki 
zor günlerdi. Ailemin tek geçim kaynağı olan maa-
şım birden tutukluluk nedeniyle yarıya inmişti. Avu-
kat masrafları, özel okulda okuyan iki oğlum vardı. 
Ailem ve akrabalarım birbirine düşkündür, beni asla 
yalnız bırakmadırlar. Özellikle bana inanan ve güve-
nen devre arkadaşlarım maddi ve manevi olarak beni 
sürekli desteklediler. Onların benim için yaptıklarını 
asla unutamam.

E. Alb. Ö.U:  Bugüne geldiğimizde tüm kumpas da-
valarında yargılananları suçsuzluğu ortaya çıktı. En 
son giriştikleri 15 Temmuz hain darbe girişiminden 
sonra yürütülen soruşturmalarla bu kumpasları ku-
ran hakim, savcı, polis ve diğer tüm unsurlar büyük 
oranda ortaya çıkarıldı. Tutuklandı ve yargılanıyor-
lar. Bu konuda ne düşünüyorsunuz.?

E. Hv. Per. Kur. Alb. Cengiz KÖYLÜ:  Bu gü-
zelim ülkemize şeytanın karanlık diyarından gelen 
FETÖ denilen örgütün ve buna dâhil olanların, biz-
lere bu kötülükleri yapanların bir gün eninde sonun-
da ortaya çıkacağını düşündüm. Onların bizlere yap-
mış oldukları caniliklerin delillerini bulmak için baş-
ka yerleri alt üst etmeye hiç gerek yoktu. Komplocu-
ların parmak izleri, suç aletleri bizler için hazırlanan 
iddianamelerde ve eklerinde saklıydı. Sadece bulun-
mayı bekliyorlardı. Sonunda bulundu da.

Demokrasi ile yönetiliyorum, hukuk her şeyin üs-
tündedir, insan haklarına saygı gibi söylemleri di-
linden düşürmeyen bu ülkenin insanı asla bu utanç-
la sonsuza kadar yaşayamazdı, eninde sonunda 
Silivri'de yaşananlarla yüzleşecekti. Şimdi yüzleşi-
yor.

Bir gün gerçeğin sesinin, ülkemin her köşesin-
de çınlayacak ve asla susturulamayacağına inandım. 
Gün gelecek bu kötülüklerin hesabının sorulması için 
bağımsız bir mahkeme kurulacak ve şeytanın karan-
lığından çıkanlar huzura alınıp yargılanacaktı. Şim-
di bizlerin omuz omuza oturtularak yargılandığı san-
dalyelerde gerçek caniler olarak onlar yerlerini aldı-
lar. Bir kısım yargılamalara müdahil olarak katıldım. 
Şimdi onların omuzları, yapmış oldukları şeytani kö-
tülükler nedeniyle çökmüş durumda. Bizler gibi ma-
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sum olmanın verdiği gururla dik olarak duramıyorlar, 
hala yalanlara sığınıyorlar. Zorla edindikleri sınırsız 
güç şalları omuzlarından düştü, yüzlerindeki o kibir 
ve kendilerini üstün görme halleri sona erdi. Mumun 
dibi gibi yanarak aniden söndüler ve kendi karanlık-
larına gömüldüler. Ortaya çıkan gerçeğin ışığı altın-
da katil, yalancı, hırsız, iftiracı, zalim, masumları bo-
ğan ve ülkemizi yıllarca cehenneme çeviren komp-
locu yüzleri ortaya çıktı. Şimdi suçlu sandalyelerin-
de kıvranıyorlar. Bütün insanlık önünde bu hukuk ci-
nayetlerinin hesabını veriyorlar. Çünkü “insanlığa 
karşı suç” işlediler. Düşüncem bunlardan ibarettir.

E. Alb. Ö.U: Verdiğiniz bilgiler, paylaştığınız duy-
gular için çok teşekkür ediyorum. Şimdi, son olarak 
ailenizden söz edelim istiyorum. Eşiniz, çocukları-
nız… Nasıl vakit geçiriyorsunuz?   

E. Hv. Per. Kur. Alb. Cengiz KÖYLÜ: Yaşadık-
larımızı unutmak mümkün değil, ama bir şekilde ge-
ride bırakmak zorundayız. Çocuklar büyüdü ikisi de 
çalışıyor. Büyük oğlum hava lojistik sahasında, kü-
çük ise Elektronik Mühendisi olarak özel bir firmada 
çalışıyor. Büyük oğlumuz evlendi, kızımız da oldu, 
onu çok seviyoruz. Bir torunumuz oldu, hayatımıza 
renk kattı. Çok sevdiğim bir ağabeyim dedelik maka-
mının gelinebilecek en güzel ve büyük makam oldu-
ğunu söylerdi. Gerçekten öyleymiş, torunumla vakit 
geçirmek en büyük zevkim. Eşim ve ben farklı ülke, 
şehir ve yerleri görmeyi çok seviyoruz., fırsat bul-
dukça geziyoruz. Arkadaşlarla vakit geçirmeyi çok 
seviyoruz. Vaktimizin büyük kısmı da her emekli 
gibi evde geçiyor. Ben kitap okumaktan, film seyret-
mekten, eşim ise resim ve el sanatlarıyla uğraşmak-
tan çok hoşlanıyor. Hayat geçip gidiyor.

            SÖYLEŞİ
            İçimizden Biri... 
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Kıbrıs Türkleri 1878 yılından bu yana geçen süreçte sü-
rekli olarak moda söylemle "Beka Sorunu" yaşıyor. İngiliz 
Sömürge yöneticileri ile Rumların baskılarına karşı direne-
rek kendi yolunu Türkiye ile birlikte bulmuştur. 1940’lı yıllar-
dan sonra toplum önderleri Necati ÖZKAN, Faiz KAYMAK, 
Dr. Fazıl KÜÇÜK ve yakın çalışma arkadaşları ile birlikte 
Beka Sorunu ile ilgili hedefe ulaşma konusunda farklı yol 
ve yöntemler izlemişlerdir. 

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kurulması ve yeni bir sürecin baş-
langıcı ile beka fitili bir kez daha ateşleniyordu. Dr. Fazıl 
KÜÇÜK’ün bir şekilde Cumhurbaşkanı Yardımcılığı göre-
vinden ayrılması sonrasında Rauf Raif Denktaş göreve ge-
tirildi. Bu dönemden sonra değişen toplum yapısı ile birlik-
te siyasi seçenekler öne çıkarılarak kişiler bu makama se-
çildiler. Geçtiğimiz günlerde bu makama Sayın Ersin TA-
TAR seçildi. 

Yarım asrı aşan süredir devam ettirilen iki toplum arasın-
daki anlaşmazlığın çözümü konusunda baskıların da arta-
cağını söylemek fazla abartılı bir görüş değildir. Uzun yıl-
lardır konuşulan federasyon konusu ilgili olsun veya olma-
sın bazı devletlerle uluslararası kuruluşlar, çözümün için-
den çıkılamaz noktaya doğru evrilmesine neden olmuştur. 
Çünkü karşımızdaki unsur ile bizlerin anladığı federasyon 
arasında derin görüş ayrılıkları bulunmaktadır. Bizim anla-
dığımız federasyon her iki toplumun eşitliğine dayanıyor. 
Karşımızda bulunanlar bu yaklaşımı kabul etmiyorlar. Kar-
şımızdakilere göre Türklerin kendi bölgelerinde yönetici ol-
malarını yeterli sayarak dönüşümlü başkanlığı da rıza gös-
termiyorlar. 

Annan’ın belgesinde öngörüldüğü gibi Türklere verile-
cek yetki bir köy muhtarına verilecek yetkinin ötesine geç-
miyor. Böyle bir yetki LOZAN ANTLAŞMASI ile Batı Trak-
ya Türklerine verilen hakkın bile gerisindedir. Kaldı ki AB 
üyesi Yunanistan bu haklarını dahi kullandırmıyor. Ola-

sı bir anlaşma Kıbrıs Türkle-
rinin bu duruma düşmelerine 
neden olacaktır. Bu neden-
le Üsküdar’da bağlı olan atı, 
bulunduğu noktada tutarak federasyon uygulaması ile ilgili 
karşımızdaki unsurun düşünce ve yaklaşımlarını, BM baş-
ta olmak üzere AB anlatmak gibi bir yükümlülüğümüzün ol-
duğunun unutulmaması gerekiyor. Buna koşut müzakere 
masasında da karşımızdakilerle de aradaki farkı net olarak 
paylaşmamız zorunludur.

Karşımızdakilere Mevlana’nın dediği gibi,
“Dün dün de kaldı cancağızım
Ne kadar söz varsa düne ait
Şimdi yeni şeyler söylemek lazım” diye seslenmek 

durumundayız…
Müzakere masasında da federasyon anlayışımızı sonu-

na dek savunarak masadan kaçan taraf olmayacağız. Uz-
laşmak isteyen taraf olarak karşımızdaki unsurun tutumunu 
da dünya kamuoyuna anlatmalıyız. Bunun için de dış tem-
silciliklerimizi daha işlevsel konuma getirerek tanınmamış 
olmanın ezikliğinden kurtulduğumuzda yolumuzun aydınlık 
olacağını düşünüyoruz.  Bir elin nesi var, iki elin sesi olarak 
el ele vererek başaracağımıza inanıyoruz. Gandhi’nin "kö-
tülük bir başka kötülükle durdurulamaz" söyleminden hare-
ket ederek Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar’ı kutluyor ve 
başarılı olmasını diliyoruz. 

Toplum olarak çıkılan bu yolda eteklerimizdeki taşları dö-
kerek geleceğe yönelik çalışmalar yapmamız gerekiyor mu 
ne…

SEVGİ ile kalınız…

            

  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Gündeminden... 

Yolun Aydınlığı
“Sayın Gobbi inanınız ki halkımız Bizans oyunlarından, insafsız 

saldırılardan ve yalanlardan bıkmıştır. Rum’un Türk’ü idare hakkını tanımıyoruz, 
tanımayacağız da. Ya bir an önce ortaklık hükümetini kursunlar ya da biz kendi 

devletimiz için tanınma yoluna gidip Bizans’ın bu şımarık, arsız ve yüzsüz 
bebeklerine sırt çevirip kendi işimize bakalım. 

Anahtarı ya ortaklığın ihyasında ya da tam ayrılıkta bulacaksınız. 
Sayın Gobbi! İkisinin ortası bir formül yoktur”. 1980 

            Dr. Fazıl KÜÇÜK
Ahmet GÖKSAN

Kıbrıs Türk Kültür 
Derneği (KTKD) 

Eski Başkanı
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 İsimsiz Şehit Mezarı

Türk İstiklal savaşı; o tarihe kadar hiçbir mille-
tin maruz kalmadığı hileler, haksızlıklar ve zalim-
likler serisinin doğurduğu bir savaştır. Osmanlı İm-
paratorluğunun başkenti olan İstanbul işgal edildik-
ten sonra, İzmir’den başlayarak vatan toprağı adım 
adım işgal edilerek Ankara’nın iki ilçesi olan Polatlı 
ve Haymana’ya kadar gelinmiştir. Yunan Ordusunun 
hedefi Milli Mücadele’nin merkezi olan Ankara’dır. 
Türk Milleti kendini Ankara’ya siper ederek, Sakar-
ya Nehri'nin doğusunda varını yoğunu ortaya koya-
rak savunmaya çalışmıştır.

İşte “Ya İstiklal, Ya Ölüm” parolasıyla başlayan 
İstiklal Savaşı’nın 
dönüm nokta-
sı Sakarya Mey-
dan Muharebesi-
dir. Atatürk’ün ön-
gördüğü ve vata-
nın karış karış sa-
vunulması azim ve 
iradesini simgele-
yen “Hattı müda-
faa yoktur, sath-ı 
müdafaa vardır. 
O satıh, bütün va-
tandır.” Prensi-
binin uygulandığı 
ölüm kalım savaşı yaşanmıştır. Sakarya Zaferi, 23 
Ağustos - 13 Eylül 1921 tarihlari arasında vatanları 
için canlarını esirgemeyen 5713 vatan evladı Polatlı 
ve Haymana topraklarında şahadet mertebesine ulaş-
maları pahasına gerçekleştirilmiştir.

Sakarya Meydan Muharebesi sadece fiziksel izler-
den ibaret değildir. 08 Şubat 2015’ de Tarihi Milli 
Park ilan edilen bu alanda yapılmaya başlanan müze, 
anıt ve şehitliklerle aynı zaman da Türk insanı için 
bir hafıza deposu, duygusal ve kültürel yenilenme 
mekânı haline getirilmektedir.

 Polatlı ve Haymana ilçelerinin çorak toprakların-
da yaşanmış bu tarihi, yazılı kaynaklardan  okumak-
la birlikte savaşın yaşandığı bu alanları dolaşarak an-

lamaya çalışmak gereki-
yor. Polatlı ile bu anlamda 
ilk tanışmam 2004 yılında 
oldu. 2006 yılında Türk Si-
lahlı Kuvvetlerinin bu alan-
lar için yapılan  önemli bir 
projede görev almakla alan-
daki değerleri daha ayrıntı-
lı olarak görme fırsatını ya-
kaladım. 

Savaştan kalan mevziler, karargahlar, arazide bu-
lunan mühimmat ve şehit mezarları bu savaşın birer 

tanığı olarak kar-
şımızdaydı. Her-
kes gibi beni de 
en çok şehit me-
zarları etkilemiş-
ti. Uçsuz bucaksız 
bu bozkırda kimi-
si bir köy mezarlı-
ğında, kimisi köy 
ortasında, kimisi 
bir çeşmenin ba-
şında, kimisi bir 
mevziinin içinde 
ya da bir tepenin 
başındaydı. 

Tarihimizin en şanlı sayfaları arasında yer alan ve 
her Türk vatandaşının unutmaması gereken bu sa-
vaşta hayatlarını seve seve feda eden bu isimsiz kah-
ramanların mezarları tespit etmek ve başına bir abide 
dikmek hepimizin görevidir. Böylece bu kahraman-
ların hangi şartlarda bu toprakları bizlere vatan yap-
tıklarını genç dimağlarda bilince dönüştürebiliriz. 

Biliyorum, geç kalmıştık fakat yinede o kahraman-
lar için bir şeyler yapılabilirdi. Bu konuda en büyük 
yardımcılarımız bölgede yaşayan vatandaşlarımızdı. 
Türk insanının vefa duygusuna güveniyorduk. 2006 
yılında Beştepelerin gerisinde ki  bir tarlanın için-
de şehit mezarı olduğu için yıllardır tarlasının bu bö-
lümünü ekmeyen ve bir vasiyet olarak birbirine ak-

            

ZAFER'in İzleri

Kadim KOÇ
E. Topçu Albay
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taran o güzel insanları görünce daha da ümitlendik. 
Her ayrıntıyı değerlendirmek gerekiyordu. İkin-

ci büyük yol göstericimiz savaştan sonra kahraman 
gazilerimizin yazdığı anılar oldu. Yazılan anılardan 
yola çıkarak isimsiz olarak kabul ettiğimiz bazı me-
zarların kime ait olduğunu bulduğumuzda inanılmaz 
duygular içinde hayatımız anlam kazanıyordu. Bu 
duyguları sizlerle daha sonraki yazılarımızda payla-
şacağız.  

Anılarını yazan Komutanlardan biri de Mürettep 
Kolordu Komutanı Orgeneral Kazım Özalp’tır. O dö-
nemde miralaydır. Savaşın bittiği gün 13 Eylül günü 
Polatlı’dan Sakarya Köyüne giderken, o günü  şöyle 
anlatıyor: “Şehitlerimizin belirli yerlere gömülme-
si ve yaralılarımızın sargı yerlerine nakilleri için, 
fırkalarca süratle tertibat alındıktan sonra……. 
Ben de vaziyeti daha yakından görmek ve idare 
etmek üzere, Kavuncu Köprüsü’ne hareket ettim. 
Yolum üzerinde olan Karadağ’dan geçerken bu-
rada yapılmış olan muharebelerin ne derece kanlı 
olduğunu gösteren manzara açıkça görülüyordu. 
Düşman kaybı bizden çok fazlaydı. Sayısız insan, 
hayvan ölüleri birbirleri üzerine yığılmış ve bu ce-
setlerden akan kanlar geçtiğimiz yol üzerinde de-
rin kırmızı lekeler meydana getirmişti.’’ Komu-
tan bu kanlara basmamak için yolunu değiştirdiğini 
ve kara Tepe (Karadağ)’deki şehitleri belirli yerlere 
gömüldüğünü anlatmaktadır. 100 yıl geçmesine kar-
şın halen bu tepedeki şehitlerimiz kesin olarak yerle-
ri tespit edilememiştir. 

Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin 2014 yılına 
kadar yapılan bu çalışmaları 08 Şubat 2015 tarihinde 
ilan edilen Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Mil-
li Park çalışmalarına temel teşkil etmiştir. Milli Park 
ilanı ile çalışmalar daha bilimsel temellere oturtula-
bilmiştir.  Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Mü-
dürlüğü ve Cumhuriyet Üniversitesi arasında yapı-
lan protokol ile askerlerin defin yerleri bilimsel çalış-
malar tespit edilmeye başlanmıştı. Bu çalışma büyük 
önem taşımasına karşın mezarların kimlere ait oldu-
ğunu bulmak çok zor.  

Bu alanda işi karmaşıklaştıran çok etken olduğu-
nu biliyoruz. Alan savaştan önce ve sonra konak gö-
çerlerin kullandığı bir alan olması, birçok antik yer-
leşim alanına sahip olması ve Yunanlıların ölülerinin 
bulunması nedeniyle araştırmanın titiz bir çalışmayı 
gerekli kılıyor. Yapılan çalışmada sadece fiziki bul-
gular yeterli değil. Şehit mezarı olarak tespit için bir-
çok parametrenin yan yana gelmesi gerekiyor. Yıllar 
sonrada olsa bu anlamlı çalışmaların yapılıyor olma-
sı çok değerlidir.   

Bu çalışmalar sonucunda günümüzde Polatlı ile 
haymana arasındaki alanda iki bine yakın şehit me-
zarına ulaşılmıştır. Sakarya Meydan Muharebesi Ta-
rihi Milli Park Müdürlüğü şehitlerimizin çoktan hak 
ettiği anıt ve şehitlikleri yapmaktadır. Polatlı Beledi-
yesi Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi (POTA)  olarak 
bu çalışmalara destek olmaya devam edeceğiz. 

  Büyük Şair Mehmet Akif Ersoy’un 100 yıl önce 
dedi gibi;

 “Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı;
   Düşün, altındaki binlerce kefensiz yatanı.
  Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı;
  Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı.’’
  Bu topraklarda isimsiz şehit mezarlarında yatan-

ları ve yaşananları her insanımıza bilmelidir. Bunun 
bilince dönüşmesi; vatan için hayatını feda eden şe-
hitlerimizin ayak bastığı bu alanları tanımak ve genç-
lerin yaşananların yerinde görmesi ile tarihimizin 
dünü, bugünü ve yarını doğru yorumlamaları sağla-
nabilir.
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25 Ağustos 1922 Büyük Taarruz Başlıyor

Büyük Taarruz, Cumhuriyet’imizin temelidir. Ka-
zanılamasaydı, hatta bu derece büyük bir zafer ve ke-
sin sonuç elde edilemeseydi, bugünkü şartlar ve coğ-
rafya çok farklı olabilirdi, olurdu.

Bugün Malazgirt’ten Çanakkale’ye, İstanbul’un 
fethine kadar kutlama yapabildiğimiz bütün tarihî 
zaferlerimizin kutlanabilmesini sağlayan zafer Bü-
yük Taarruz’dur. Bu bir yorum değil, kesin olan ger-
çektir.

10 yıldır sürdürdüğüm araştırmalar ve 8 yıldır Tür-
kiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD) desteğiyle 
hayata geçirdiğimiz, Büyük Taarruz Bisiklet Turu sı-
rasında işte bu Büyük Taarruz ile ilgili birçok bilgi-
ye ulaştım. Bu çalışmalar sonucunda bende oluşan 
kanaat odur ki Büyük Taarruz ile ilgili yazılmış ki-
tap ve diğer dokümanlar oldukça azdır. Büyük Taar-
ruz ve bu büyük askeri harekâtın gerçekleştiği alan-
lar ilgili edindiğim bilgileri, elimden geldiğince Bir-
lik Dergisi okuyucuları paylaşmak istiyorum.  

Önce taarruzdan önceki gece yaşananlara dair bir 
kaç detay vereyim. Çünkü günümüzde maalesef 25 
Ağustos gecesi eğlenceler, konserler yapılıyor, sanki 
o gece zafer kazanılmış gibi. 

Oysa 25 Ağustos gecesi eğlence düzenleyen düş-
mandır. Afyon’da Yunan subaylar için bir balo tertip 
edilmişti ve gece 03:00’e kadar içkiler ve danslarla 
bu eğlence sürdü.

Ordumuz ise o gece yaklaşık 90 bin kişiyle mevzi-
lerinden çıkmış, düşman hatlarına doğru yaklaşmak-
taydı. Havada yaprak sesi bile duyulmuyordu. Böy-
lesine büyük bir orduyu sessizce düşmana yaklaştır-
mak bir taktik dehâsıdır. 

Yine o gece çok ilginç bir doğa olayı yaşandı. He-
pimizin malumudur ki bayrağımız ay ve yıldızdır. 
Yılın belli günlerinde ay hilâl halini almışken Venüs, 
Jüpiter ve Mars ile birbirlerine yaklaşırlar ve gökyü-
zünde ay-yıldız belirgin hale gelir, bayrağımız şekli 
oluşur. Bizim için oldukça heyecanlı bir andır bunu 
seyretmek. Ancak bu ay-yıldız onlarca yılda bir öyle 
yakın ve belirgin hale gelir ki, bir insan hayatında bir 
defa bu ânı görebilirse şanslıdır.

İşte o gece gökyüzünde, onlarca yılda bir defa ger-
çekleşen en güzel ay-yıldız oluştu. Gece saat 11:30 

civarında gerçekleşen bu 
görüntüyü bütün ordu bir-
likleri, askerlerimiz ve su-
baylarımız huşû içinde sey-
rettiler. Ordumuzun ertesi 
sabah yapılacak taarruzun 
büyük bir zaferle sonuçla-
nacağına olan inancı tamam 
oldu. Herkes mukaddes bir 
işaret olarak algıladı bu ânı. 

Fakat bunların hepsinden daha önemli bir faaliyet 
vardı 25 Ağustos 1922 gecesi. İsmi tarafımdan ko-
nan “Köpek Avcıları” yoğun faaliyet içindeydi.

O yıllarda savunma hatları bugünkü gibi değil-
di. Çelik teller, tel üstüvaneler yoktu henüz. Savun-
ma hatları bildiğimiz eski dikenli tellerle yapılırdı. 
Dört sıra tel örgü olup, tellere el bombaları tuzakla-
nır ve çanlar takılırdı. Ancak bunların yanında genel-
de hiç bilinmeyen, daha doğrusu unutulan bir detay 
daha var: Köpekler. Özellikle vadi tabanlarında ve 
kontrolün zayıf olduğu yerlerde özel eğitimli köpek-
ler olurdu. Bir köpek 800 metreden koku alıp havla-
yarak ikaz edebilmektedir.

İşte o gece en önemli faaliyetlerden biri bu köpek-
lerin etkisiz hale getirilmesi çalışmalarıydı. Çünkü 
ordumuz düşman hatlarına yaklaşırken hiç bir köpek 
havlaması duyulmadı.

Bazı insanlar vardır, doğuştan hayvanlarla iletişim 
kurabilme yeteneğine sahiptir. Tıpkı bir televizyon 
kanalında yayınlanan “Köpeklere fısıldayan adam” 
belgeselindeki gibi. İşte askerlerimiz arasından bu 
yeteneğe sahip kişiler toplanarak bunların taarruz-
dan önce köpeklerle iletişime geçmeleri ve 25 Ağus-
tos 1922 gecesi sabaha kadar buralardan köpekleri 
alıp karargâhlara getirmeleri sağlandı. 

Yani o gece düşman eğlence yaparken, düşmanın 
hayâl bile edemeyeceği faaliyetler mucizeler yaşan-
maktaydı. Günümüzde o gece yapılan en anlamlı ve 
gerçeğe uygun etkinlik, “Zafer Yolu Yürüyüşü”dür. 
Dileriz diğer faaliyetler de bir gün gerçek ve o gece-
ye yakışan şekilde uygulanır.

            

ZAFER'in İzleri

Osman KUTLU
Araştırmacı Yazar
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Kitap Adı :    MAVİ BEREM, BİZİM ASKER

Yazar  :    N.Erhan PATIR

Yayınevi  :   Galeati Yayıncılık

Baskı Tarihi :    Ağustos 2020

Baskı Sayısı :   1’inci Baskı - Ağustos 2020
                                 Renkli Baskı

Fiyatı  :   35.00 TL.

Barkod  :   978-605-69968-5-6

Sayfa  :   336 Sayfa  

Ebat   :   13,5x 21 cm

Kapak  :   Dikişsiz, yapıştırma

Dağıtım Tarihi     :   28 Ağustos 2020 itibaren dağıtımdadır. 
                                Ön sipariş alınmaktadır.

     Daha önce “MEHMETÇİK OLABİLMEK” ile 3 baskı ve toplamda 5000 adet satış grafiği yakalayan kitabından son-
ra E. Tuğg. N. Erhan PATIR, yeni kitabı “MAVİ BEREM, BİZİM ASKER” ile kaldığı yerden anılarına ve tecrübe aktarımı-
na devam ediyor. 
     Mavi bereli Jandarma Komandoların, cansiperane ve korkusuz yaşamlarından örnekler ve bizzat yaşanan ilginç olay-
lardan kesitler sunuyor. 
      Kitabını kendi cümleleriyle şu şekilde tanımlıyor;

     “ … Besmele çekerek “Mavi Bere”sini başına taktı. Artık o andan itibaren Komando olarak görev yapacak Meh-
metçik başka bir düşünce âlemine geçmişti. Günlük kaygılar, dünyalık hevesler silinmişti. O ve diğer silah arka-
daşları,  Yüce Tanrı’nın rızasına kavuşmayı dileyerek yürüyeceklerdi… 
Onlar seçilmiş kişilerdi. Peşleri sıra gelecek Mehmetçiklere, “Öncü Olarak Yürüme Şerefi“ onlara verilmişti. Bu 
seçilmişliğin ve öncü olmanın nişanı olarak “Mavi Bere” ile donatılmışlardı. Kuşandığı zırh, miğfer, çelik yelek 
düşmanını korkusuz yapamazken, bir “Mavi Bere” onu hak edenleri korkusuz, kurt bakışlı ve aslanpençeli yap-
mıştı…”

      Ve efsane “Mavi Berelilerin” yaşamından birçok can alıcı konu… 
        İyi okumalar.
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Türkiye'de günlerdir Katar ortaklı BMC’nin "Al-
tay Tankı’’nı neden yapamadığı konusu konuşulu-
yor. Bu konuda gazetelerde haber ve yorumlar yazıl-
dı, TV’lerde açık oturumlar düzenlendi. Gelin "Al-
tay Tankı’’nın hikâyesini bir de benden dinleyin.

Projelendirilmesi
Yerli tank yapma projesi çoook eskilere dayansa 

da ilk ciddi projelendirme işi 1992 yılında "Modern 
Tank’’ ismiyle başlar… Çalışmalar 1998 yılına kadar 
devem eder… Bu tarihte projenin amacı Türkiye’de 
"yerli tank üretim altyapısını oluşturmak" olarak be-
lirlenir.

Projenin amacı "yerli tank üretim altyapısını oluş-
turmak’’ olarak belirlenmesinden sonra 2001 yılın-
da ABD tarafından TSK makamlarına bir teklif ya-
pılır. ABD’nin AKKA anlaşmaları çerçevesinde Av-
rupa kıtasından çekeceği M1 Abrams tankları var-
dır… Bu teklifte ABD, bu tanklardan 200 adedini 
Türkiye’ye vermek istemektedir… Şimdi burada M1 
Abrams tanklarının özelliklerini saysam konu sapar 
ancak M1 Abrams tankları hakkında en kısa olarak 
şunu söylemeliyim: M1 Abrams tanklarının; 1500 
hp gücündeki gaz türbin motoru vardır.  61.7 tonluk 
ağırlığı ile en ağır muharebe tanklarından birisidir. 
120 mm'lik L44'ten geliştirilen L55 modeli tank topu 
vardır Bu topun dizaynı Alman Rheinmetall AG fir-
masına ait olup, ABD General Dynamics Kara Sis-
temleri Bölümünde üretilmiştir. Aynı top Alman Le-
opard 2A5 ve Leopard 2A6 tanklarında da kullanıl-
maktadır.

M1 Abrams tanklarının motor, namlu ve mü-
himmatların farklılığı nedenleriyle bu tankların 
Türkiye’de kullanılması beraberinden bir yığın lojis-
tik problemleri de getirecek ve aynı zamanda da bu 
tankların kabulü Türkiye’de üretimi düşünülen yer-
li tank üretimine de sekte vuracaktır. Bu kaygılarla 
ABD çok istemesine rağmen yurtsever subaylarca 
ABD’nin bu teklifi reddedilir. Ancak ABD konunun 
peşini bırakmaz. ABD, daha sonra aynı teklifini 400 
adet M1 Abrams tankı olarak yeniler. Ancak bu tek-
lif aynı nedenlerle yine reddedilir. Eğer ABD’nin bu 

teklifleri kabul edilseydi şu 
an Altay Tankı konuşulmu-
yor olacaktı.

Bu teklifi burada bırakıp 
gelelim konumuzun başı-
na...

Yerli tank üretim altya-
pısını oluşturması

Proje konusu Türkiye’de "yerli tank üretim altya-
pısını oluşturmak’’tır. Bu maksatla SSM tarafından 
ihale açılır. Bu ihaleye Türkiye’de teklif verebilecek 
üç firma vardır: OTOKAR, FNSS ve BMC. Başlan-
gıçta bu üç firmanın bir konsorsiyum olarak teklif 
vermesi düşünülürse de sonuçta her firma ayrı ayrı 
teklif verir. Sonuçta 2007 yılında ihaleyi 495 milyon 
Dolar teklifi ile OTOKAR alır. Bu rakam (495 mil-
yon Dolar) birkaç açıdan önemli bir rakamdır: Birin-
cisi yazımın girişinde bahsettiğim gibi gerek gazete 
haber ve yorumlarında gerekse de TV'deki yorumlar-
da çok farklı rakamlar telaffuz edilmektedir. Doğru 
rakam 495 milyon Dolardır. İkincisi ise OTOKAR, 
bu 495 milyon Doların büyük bir çoğunluğunu proje 
için işbirliği yaptığı firmalara aktarmıştır…

OTOKAR'ın işbirliği yaptığı kurum ve firmalar
İhale konusu "yerli tank üretim altyapısını oluştur-

mak’’ için OTOKAR:
Tank topunun yapımı için Makina ve Kimya En-

düstrisi Kurumu (MKEK veya kısaca MKE) ile gö-
rüşerek bu görevi MKE’ne aktarır. MKE, bu tank 
için 120 mm (L55 modeli) tank topu geliştirecektir.

Tankın zırhının üretilmesi için ROKETSAN ile 
görüşür. Zırh üretimini ROKETSAN’a aktarır. RO-
KETSAN, bu tankta tanksavar silahlarının etki ede-
meyeceği zırh paketini üretecektir.

Tankın atış kontrol sistemlerinin üretimi için 
ASELSAN ile görüşerek tankın atış kontrol sistemle-
rinin üretimini ASELSAN’a aktarır. ASELSAN, tan-
kın atış kontrol sistemlerinin üretecektir.

Tankın palet ve askı donanımları üretimi için Ari-
fiye Tank Palet Fabrikası ile görüşür. Tankların palet 

Altay Tankı

Osman AYDOĞAN
E. Tuğgeneral
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ve askı donanımlarının üretimini Arifiye Tank Palet 
Fabrikası yapacaktır.

Teknoloji transferi için Kore’li Hyundai Rotem 
(Railroading Technology System) firması ile görü-
şür. Hyundai Rotem, K1A1 ana muharebe tankını 
üretmektedir. Hyundai Rotem’dan teknoloji transferi 
yapılacaktır. Hyundai Rotem; Hyundai Motor’a bağ-
lı bir Hyundai Rotem demiryolu ve savunma sana-
yi araç ve gereçleri üreten bir sanayi şirketidir. 2006 
yılında Türkiye'de ortak Eurotem A.Ş. şirketini kur-
muştur.

Tank motoru ve transmisyonun tedariki için MTU 
firması ile görüşür.

Bu noktada MTU hakkında kısa bir bilgi vermek 
istiyorum.

MTU
MTU, Alman Daimler-Chrysler otomotiv grubu-

nun ağır motor birimi olan bir firmadır. Firma uçak-
lar için jet motoru, hafif, orta ve ağır zırhlı araçlar, as-
keri gemiler, sivil deniz taşıtları, endüstriyel uygula-
malar, demiryolu ve elektrojen grupları için çok ge-
niş ürün ve güç yelpazesinde entegre tahrik sistem-
leri (transmisyon), dizel motorlar ve bu motorların 
kontrol / izleme ünitelerini üretip geliştirmektedir.

MTU, Çerkezköy’deki serbest bölgede "MTU Mo-
tor Türbin Sanayi ve Ticaret A.S." şirketi tarafından 
MTU motorları üretmektedir. Burada üretilen MTU 
motorları, 90 ile 2015 kW arasındaki güç spektrumu, 
beş motor serisine (106, 199, 870, 880, 890) dayanan 
özelleştirilmiş ve yüksek entegreli sistem çözümleri 
ile tüm performans aralığını ve tüm gereksinimleri en 
son teknolojiyle karşılayabilmektedir... Türkiye’de 
üretilen T-155 Fırtına obüslerini de motor ve trans-
misyonları burada üretilmiştir. MİLGEM gemilerin-
de de MTU motorları kullanılmaktadır.

OTOKAR’ın geçmişte bu firma ile işbirliği yap-
mışlığı vardır. Hatta geçmişte OTOKAR, MTU ile 
görüşmüş, bu görüşmelerinde MTU motorlarının 
Türkiye’de ortak üretimi gündeme gelmişse de bir 
sonuca varılamamıştır. Ancak OTOKAR’ın Alman-
larla edindiği bir işbirliği ve ortaklık kültürü bulun-
maktadır.

Burada teknik bir bilgi vermek istiyorum.
Tank motoru ve transmisyon
Tank motoru otomobil motoru değildir. Tankın ha-

reket edebilmesi için motor tarafından üretilen gü-
cün "transmisyon" denilen bir aktarma organına ak-
tarılması ve buradan da "cer dişlisi" denilen dişliler-
le palete yönlendirilmesi gerekiyor. Motordaki gücü 
transmisyona aktarırken "ara mili" denen bir aktarma 
mili kullanılır.

Dünyadaki bütün tank ve paletli araç üreticileri 
motor ve transmisyonu aynı firmadan tedarik ederler. 
Çünkü her iki güç organının da çok iyi bir uyum içe-
risinde olması gerekir. Eğer bu uyum çok iyi olmaz 
ise bu farklılık aradaki "ara mili"ni kırar ve tank ara-
zide hareketsiz bir külçe olarak kalır.

İşte bu nedenle de tankın motorunu bir ülkeden 
transmisyonunu bir ülkeden veya farklı farklı firma-
lardan almak pek uygun bir çözüm değildir...   

Hali hazırda MTU firması hem tank motorunu hem 
de MTU Renk transmisyonunu bir güç paketi halin-
de üretmektedir.

Prototip Altay Tankları
OTOKAR, "yerli tank üretim altyapısını oluştur-

mak" projesi çerçevesinde sözleşmesi gereği; hem 
yerli tank üretim altyapısını oluşturacak hem de dört 
adet prototip Altay Tankı üretecektir. OTOKAR 6.5 
yıl süren bir çalışma sonunda 2014 yılında sözleşme 
gereği bu şekilde yerli tank üretim altyapısını oluştu-
rur… Ancak farklı tipte dört adet Altay Tankı yerine 
beş adet Altay Tankı üretir. Üretilen bu beş adet Altay 
Tankının hareket ve atış testleri Şereflikoçhisar Atış 
Bölgesinde yapılır. Prototip Altay Tankları testlerin 
tamamını başarı ile tamamlarlar.

Altay Tankının seri üretimi
OTOKAR oluşturduğu bu yerli tank üretim altyapı-

sının dosyasını "Teknik Bilgi Paketi" olarak SSM’ye 
teslim eder. SSM, ilk etap 250 adet Altay Tankı'nın 
seri üretimi için 2015 yılında ihaleye çıkar. Yine iha-
leye aynı firmalar teklif verir: OTOKAR, FNSS ve 
BMC. Bu firmalardan OTOKAR ve FNSS’nin paletli 
araç üretme yeteneği olmasına rağmen BMC’nin pa-
letli araç üretme konusunda yetenek, bilgi, birikim, 
deneyim ve tecrübesi yoktur.
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SSM’nin yaptığı ihale sonucunda en uygun tekli-
fi OTOKAR verir. İhale süreci içerisinde SSM tara-
fından firmalardan BAFO (Best and final offer) de-
nilen en iyi ve en son teklifleri istenir. Ancak bu saf-
hada BMC bu sefer OTOKAR’dan daha uygun teklif 
verir. Sonunda SSM, Altay tankının seri üretimi için 
BMC ile sözleşmeyi imzalar. Tarihler Nisan 2018'i 
göstermektedir.

Kazın ayağı
İşin doğası; yerli tank üretim altyapısını hangi fir-

ma oluşturmuşsa, yerli tank üretimi için  "Teknik Bil-
gi Paketi"ni hangi firma hazırlamış ise seri üretimin 
de aynı firma tarafından yapılmasıdır.

BMC’ye SSM ile Altay Tankının seri üretimi söz-
leşmesini imzaladıktan sonra karşılığı 1,4 milyar 
TL'yi bulan süper teşvikler ve Arifiye Tank Palet 
Fabrikası –adını artık ne koyarsanız- bir şekilde ve-
rilir.

Bu konuda bilgi ve yorum yapanlar bir konuyu 
gözden kaçırmaktadırlar: İhale kanunu ve ihale 
şartnamesi. Eğer diğer firmalar da bilselerdi kendi-
lerine süper teşvikler verileceğini ve Tank Palet Fab-
rikasının tahsis edileceğini belki de fiyat tekliflerini 
ona göre verirlerdi. Dolaysıyla BMC – Katar ortak 
firmaya Arifiye Tank Palet Fabrikası'nın ve süper teş-
viklerin verilmesi hem İhale Kanununa hem de iha-
ledeki şartnamelere aykırı ve İhale Kanunu açısından 
etik olmayan uygulamalardır. Ancak bu husus neden-
se yargıya taşınmamıştır?

OTOKAR, Altay Tankının seri üretimini de yapa-
cağı düşüncesi ile MTU firması ile opsiyonlu olarak 
Altay Tankının prototipinde kullandığı MTU tank 
motoru ve MTU Renk transmisyonu için 250 adet 
motor ve transmisyon alımı konusunda bir ön görüş-
me yapmıştı. Ancak MTU, BMC ile anlaşma yap-
mak istemez. Hatta MTU, BMC’nin görüşme tale-
bine cevap bile vermez. Bu sefer BMC tank moto-
ru için Kore ile görüşür.  Ancak başarı sağlayamaz-
lar. Kore de tank motorunu vermez. Zaten Kore de 
tank motorunun önemli bir parçası olan şanzımanını 
Almanlardan almaktadır.  Sonra BMC, Güney Afrika 
ile görüşür. Ancak buradan da bir sonuç alamazlar…

BMC neden başarısız oldu?
Altay Tankı seri üretim ihalesine girerken söyledi-

ğim gibi BMC’nin hiçbir paletli araç üretim altyapı-
sı, bilgi, birikim, yetenek, deneyim ve tecrübesi yok-
tur. Bu nedenle BMC, Altay tankı prototipinde görev 
alan bir kısım teknik personeli de şirketine transfer 
eder. Bu bir tarafa.

Modern tank gibi ileri teknoloji savunma sana-
yi üretimi dünyada belli başlı ülkelerin tekelinde-
dir. Eğer Batı ülkeleri savunma sanayi konusun-
da Türkiye’ye teknoloji transferi yapıyorlarsa bu 
Türkiye’nin NATO üyesi olmasından dolayıdır. Kal-
dı ki bu konuda bile Batı ülkeleri Türkiye’ye tek-
noloji transferi konusunda isteksiz davranmaktadır-
lar. Son zamanlarda gündemde olan Patriot Füze sis-
temlerinin Türkiye’de ortak üretimi için ABD’nin 
Türkiye’ye teknoloji transferine izin vermediği ka-
muoyunun malumudur. Hiç bir Batı ülkesi savunma 
sanayi üretimi için Arap ülkelerine teknoloji transfe-
ri ve işbirliği yapmak istememektedir... 

Dolayısıyla hiçbir Batı ve Batı yanlısı ülke Katar 
ortaklığı olan bir firmayla işbirliği ve teknoloji trans-
feri yapmak istememektedir. BMC’nin başarısızlığı-
nın altında yatan asıl sebebin bu konu olduğu değer-
lendirilmektedir. Ayrıca BMC'nin yaşadığı bu başarı-
sızlıkta Türkiye'nin son yıllarda dış ilişkilerinde ya-
şadığı ''değerli yalnızlık'' faktörünün de etki etmiş 
olabileceği de düşünülebilir...   

Sonuç
2018 yılının ocak ayında o zamanki MSB Bakanı 

Nurettin Canikli, Altay Tankının üretimi ile ilgili ola-
rak ‘’Tank seri üretimine 2019 sonu veya 2020 ba-
şında başlayacağız” diye açıklamada bulunmuştu…

Şu ana kadar ortada Arifiye’deki fabrikada tank ya-
pılacak bir üretim hattı yoktur. Anlattığım gibi yan 
firmalarla (motor, transmisyon vb.) işbirliği proto-
kolleri de yoktur… Hal böyle olunca da ortada söz-
leşme gereği TSK'ya 2019 sonu veya 2020 başında 
teslim edilmesi gereken tanklar da yoktur. 

Aslında buraya sonuç maddesine herhangi bir şey 
yazmaya gerek de yoktur... Sadece birisinin ortaya 
çıkıp da "kral çıplak" demesi gerekmektedir.

            

İŞİN DOĞRUSU
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Yaklaşık 700 haneli Karşıköy köyü, 2005 yılın-
da inşa edilen Muratlı Barajı gölünün suları altın-
da kalmış. Yaklaşık 2 bin kişi köyün yeni yerleşim ye-
rine taşınmış. Köyden geriye kısmen görünen minare 
ile çay fabrikasının bacası kalmış. 56 metre uzunlu-
ğunda olan ve 35 metresi su altında kalan minare ile 
fabrika bacası, yerli- yabancı turistlerin de ilgi oda-
ğı oluyor. Sandalla baraj gölüne açılanlar, ulaştıkla-
rı minarede eski günleri yad edip, fotoğraf çekiyor. 
Köy halkı, göldeki minare ve cami bacasının olduğu 
alanın turizme kazandırılmasını istiyor.

15 yıl önce köylerinin baraj suları altında kalan ve 
yeni yerleşim yerine taşınan eski köyden geriye su-
daki minare ve bacanın kaldığını anlatan yöre halkı; 
Minarenin ve fabrika bacasının dışarıda kalmasının 
çok ayrı bir görüntü oluşturduğunu, bu minare saye-
sinde köylerine çok sayıda ziyaretçi gelmeye başla-
dığını belirtiyorlar. 

Aileleriyle gelen insan-
lar, su içerisindeki minare-
yi kameraya alıp hatıra fo-
toğrafı çekiyor. Yaz mevsi-
minde bu manzarayı gör-
mek isteyenler turlarla bu-
raya geliyor. 

Su altında kalan hatıralarını anımsamak için sık 
sık göle sandalla tur attıklarını aktaran yöre halkı 
"Baraj yapıldıktan sonra komşularımız buralardan 
göç etti. Kışın burada selam verecek adam kalmıyor, 
ama yazları daha kalabalık oluyor. Özellikle turistle-
rin geldiği zamanlarda çok canlılık oluyor. Ramazan 
aylarında hocamız su yüzeyinde kalan camimize ge-
çiyor ve ezan okuyor. 

Eski günleri hatırlıyoruz, çok mutlu oluyoruz. Bu 
gölün olduğu yerler dedelerimizin, babalarımızın 
doğup büyüdüğü yerler. Çocukken buralarda top oy-
nardık. Okuduğumuz okullar, hastaneler, fabrikalar, 
gezip dolaştığımız sokaklar şimdi sular altında. Bi-
zim tarihimiz hep orada. Şimdi ise geriye bir tek fab-
rika bacası ve minare kaldı. Burayı görmek için yerli 
turistlerin yanı sıra yabancı turistler de geliyor. Bu-
rada yeşilin her tonunu görmek mümkün. Çok güzel 
bir doğası var" diye belirtiyorlar.

            Güzel Ülkemizin Güzel Bir Köşesi
"KARŞIKÖY"

Artvin ili Borçka ilçesi Karşıköy köyü Borçka , Hopa yolu üzerinde 
Muratlı'ya döndükten sonra yaklaşık 25 km'deki köprüden Karşıköy köyü 

yoluna girince 4 km'de görülmeye değer doğa güzelliği.

Orhan ÜNAL
E. Topçu Albay
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  Türk atasözlerinden birisine göre her çıkışın 
bir inişi vardır. Dünya tarihine bakıldığı zaman 
her dönemde birbirinden farklı olarak yeni siya-
sal yapılanmalar ortaya çıkmakta ve bunlar za-
man içerisinde devletleşerek, kendi dönemlerinin 
büyük gücü konumuna gelmektedirler. İlk çağlar-
da görülen ilkel yapılanmalar dikkate alınmazsa, Or-
taçağ dönemine geçiş ile birlikte birbirini izleyen bir 
çizgi doğrultusunda yeni yeni devletler kurulmuş ve 
bunlar zaman içerisinde birbirleriyle rekabet içine gi-
rince büyümeye başlamışlar ve bir süre sonra ken-
di dönemlerinin en büyük devleti konumuna gelerek, 
dünya düzeyinde hegemonya peşinde koşmuşlardır. 
Bu nedenle insanlık tarihine bakıldığı zaman sürekli 
olarak her dönemde bazı güçlerin ortaya çıktığı, za-
manla bunların büyük güç konumuna geldiği ama bir 
süre sonra ortaya çıkan yeni koşullarda bu devletle-
rin büyümesinin durduğu ve bu nedenle bir süre bo-
caladıktan sonra gerileyerek, büyük güç olma potan-
siyelinden uzaklaştığı görülmektedir. Bir devlet du-
raklama aşamasından sonra gerilemeye başladığı za-
man çöküşe geçebilmekte ve kısa bir süre içinde de 
merkezi konumunu elinden kaçırarak ya dağılmak-
ta ya da parçalanarak haritadaki yerini yitirmektedir 
Bir dönemin süper gücü olan büyük devletler bu du-
rumlarını korumak durumundadırlar, aksi takdirde 
yeni dönemde ortaya çıkan başka devlet yapılanma-
ları hızla büyüyerek dünyanın yeni hegemon devleti 
konumuna gelebilmektedirler.

Yirmi birinci yüzyıla gelmiş olan bugünün dün-
yasında tarihsel süreç yeniden tekrar etmekte ve 
günümüzün süper gücü olan Amerika Birleşik 
Devletleri, yüzyıl boyunca sürdürdüğü büyük güç 
konumunu elinden kaçırmak gibi bir olumsuz du-

rum ile karşı karşıya kal-
maktadır. On beşinci yüz-
yılda başlamış olan İngiliz 
üstünlüğüne dayalı küresel 
düzenin içinden çıkarak ve 
bunun arkasından giderek 
büyük güç konumuna ge-
len Amerika Birleşik Dev-
letleri, yüz yıllık büyüklük-
ten sonra bugünün koşullarında süper güç potansi-
yelini koruyamamış ve zamanla bu hegemonik ko-
numunu elinden kaçırma aşamasına gelmiştir.  Yir-
mi birinci yüzyılın   ilk çeyreği dolarken, gündeme 
getirilmiş olan küresel emperyalizm düzeninde te-
kelci şirketler ekonomi üzerinden güçlenerek devlet-
lerden daha da güçlü bir konuma geldikleri noktada, 
devletler zayıflayarak güç kaybetmekte ve zamanla 
ülkelerini yönetemez bir duruma sürüklenince ege-
men güç, bu kez devletlerin ötesinde küresel şirket-
lerin eline geçmektedir. Birinci dünya savaşını İngil-
tere kazandıktan sonra gündeme gelen ikinci dünya 
savaşını da ABD kazanmış, böylece Atlantik okya-
nusunun doğusunda ve batısında yer alan iki büyük 
devlet dünyanın hegemonya sahibi büyük güçleri ko-
numuna gelmişlerdir. Bir ada devleti olarak dünya-
nın yeni büyük ve kalabalık ülkeleri karşısında zayıf 
kalan İngiltere, dünya hegemonyasını eskisi gibi gö-
türemez bir noktaya gelince, onun eski bir sömürge-
si olan ABD, Britanya milletler topluluğu içinden İn-
giliz hegemonyasına önce karşı çıkarak savaşmış ve 
daha sonra da kendisini yeni güç merkezi ilan ede-
rek dünyanın yeni efendisi olmaya soyunmuştur. İn-
giliz hegemonyası döneminde Anglosakson dünya-
sından gelen ABD, yeni bir büyük güç olarak Ang-
losakson yapılanmasının içinden çıkan yeni bir dev 
ülke konumuna gelmiştir. Ne var ki, Birinci Dünya 
Savaşı sonrasında kurulan Sovyetler Birliği dengele-
rinde yeni büyük devlet olma yoluna giren ABD, iki 
kutuplu dünyada doğunun süper gücü olarak devrede 
olan sosyalist sistemin yıkılması üzerine, eski konu-
munu yitirmiş ve bir dış düşman olarak ortaya çıkan 
karşı kutbun çöküşü gündeme gelmiştir. Bu gibi du-
rumlarda görülen iç çatışma ve savaşların çökerttiği 
devletler gibi ABD de bu geleneğin devamı üzerine, 
tarihsel çöküş sürecine günümüz koşullarında kaotik 
bir biçimde sürüklenmiştir.  

ABD’de yapılan son başkanlık seçimleri son-
rasında yaşanan olaylar, ABD gibi bir süper gü-

 Büyük Güçlerin Çöküşü

Prof. Dr. Anıl ÇEÇEN
Yazar
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cün bırakın dünyayı yönetmeyi, bugünün koşul-
larında kendisini bile idare etmekten aciz bir du-
ruma sürüklendiğini açıkça göstermektedir. Sov-
yet imparatorluğu varken küresel düzeni belirleyen 
iki kutuplu dünya düzeninde var olan çekişmeye da-
yanan hareketli ortam, SSCB’nin dağılması üzerine, 
ABD’de var olan karşı kutupla yarışma dönemini ge-
ride bırakmıştır. Dışa dönük yarış sona erince bunun 
üzerine içe dönük çekişmeler ABD gündeminde öne 
geçmiştir.  Kapitalizm ve sosyalizm karşıtlığı çizgi-
sinde örgütlenmiş olan iki kutuplu dünya düzeni bi-
tince, geride kalan süper güç olarak ABD karşıt güç 
dengesini yitirmiş ve bu durumda eskiden karşıt kut-
ba doğru bir araya gelerek mücadele eden rekabetçi 
yapı ortadan kalkmıştır. Yirminci yüzyılın son çey-
reğinde sosyalist sistem dağılınca önde gelen siyaset 
bilimciler önce Sovyetler Birliğinin dağıldığını, ikin-
ci aşamada da kısa bir ABD’nin dağılacağını ve böy-
lece iki kutuplu siyasal yapılanmanın dünyanın gün-
deminden çıkacağını ifade etmişlerdir. ABD’de ta-
mamlanan son başkanlık seçimleri sonrasında ortaya 
çıkan tabloya bakıldığında, dünyanın en büyük siya-
sal gücü olarak kabul edilen hegemonik ülke Ameri-
ka Birleşik Devletleri yeni dönemde karşı kutupla re-
kabet etme şansını kaybedince, eskiden karşı kutba 
rakip olarak kurulmuş olan ulusal dayanışma düze-
ni ortadan kalkmıştır. Bu durumda elli yıl sonra önce 
SSCB ve daha sonra da ABD’nin çökeceği görüşleri-
nin yirmi birinci yüzyılın ilk çeyreğinde kesinlik ka-
zandığı anlaşılmaktadır. Jeopolitik bilimine göre iki 
kutuplu dünyanın ilk kutbu çökünce ikincisi de çök-
mekte ve yarım yüzyıla dayanan tek kutuplu dünya 
oluşturma çabaları sonuçsuz kalan ikinci kutup başı 
olarak, ABD’nin de SSCB benzeri bir çöküş yoluna 
doğru sürüklendiği ortaya çıkmaktadır. Karşı kutba 
dayalı dengeler bozulunca, iç dengelerini yitiren bü-
yük güçlerin zamanla gevşeyerek dağılması SSCB 
örneğinde olduğu gibi kaçınılmaz olmaktadır.

Dünya tarihi son beş yüz yıllık zaman dilimi 
içinde ele alındığında, yer kürenin batıya düşen 
bölgelerinde bir hareketlilik ve kalkınma olgula-
rı öne çıkınca bugünkü batı uygarlığının yükselişi 
başlamıştır. Birçok bilim adamı tarafından modern 
ve modern dönem öncesi zaman dilimleri birbirinden 
ayırmak üzere seçilen 1500 yılında, Avrupa kıtasının 
dünyanın geri kalan kıtaları üzerinde egemenlik kur-
maya hazır bir duruma geldiği insanlık açısından hiç 
de belli olmayan bir durumdu. Avrupa kıtası jeopoli-
tik açıdan biçimsiz bir yapıya sahip olduğu için dün-
yanın diğer kıtalarına öncülük yapacak gibi görün-

müyordu. Dünyanın en küçük kıtası olan Avrupa’nın 
kendisinden büyük Çin, Hindistan, Kanada ve Avust-
ralya gibi çok büyük ülkelerin başka kıtalarda yer al-
ması nedeniyle, en küçük kıtanın yeryüzüne egemen 
olabilmesi pek mümkün görünmüyordu. Kuzeyi ve 
batısı buzlu sular ile çevrilmiş, doğusu Asya’dan ge-
len saldırılar nedeniyle sürekli savaş alanına dönü-
şen, güneyindeki Akdeniz üzerindeki sürekli stratejik 
kavgalar yüzünden çok ciddi güvenlik sorunları bu-
lunan Avrupa kıtasının, toparlanarak kendi güvenli-
ğini tam olarak sağlamasının olanaksızlığı yüzünden 
gelişme yolundaki Avrupa’nın bütün dünyaya önder-
lik yapabilmesi son derece zor görünüyordu. Asya ve 
Afrika’da daha önceki dönemlerde görülen uygarlık-
ların geniş alanlara yayılmış olması da Avrupa’nın bu 
açıdan yetersiz kaldığını ortaya koyuyordu. Asya’da 
öne çıkan uygarlıkların çok geniş alanlara yayılma-
sı da Avrupa’nın bir uygarlık merkezi olamayacağı-
nı gösteriyordu. Ne var ki, bütün bu olumsuz faktör-
lere rağmen küçük Avrupa medeniyet yarışını kaza-
narak dünyanın merkezi gücü konumuna geliyordu. 
Her dönemde dünyanın farklı bölgelerinden ortaya 
çıkan büyük devletler süper güç olarak hem çevre-
lerine yayılıyorlar hem de diğer bölgelerdeki toprak-
ları üzerinde egemenlik kurarak kendilerine bağla-
ma yollarına gidiyorlardı. İlk çağlarda ortaya çıkmış 
olan Çin ve Hindistan gibi Asya uygarlıkları sırasın-
da bu gibi gelişmeler görülmüştür. Doğudan yola çı-
kan uygarlıklar daha sonraki aşamada dünyanın orta-
sındaki Mezopotamya’ya gelince, doğudan gelen uy-
garlık birikiminin merkezden Avrupa kıtasına doğru 
açılım yaparak yöneldiği görülmektedir.

 Eski Çin ülkesi ilk çağların uygarlık beşiği ola-
rak tarih sahnesinde öncü yerini almıştır. Modern 
çağlar öncesi dönemlerde en büyük uygarlık mer-
kezi olarak eski Çin’in ileri geldiği tarih kitapla-

rında belirtilmek-
tedir.  Çin o dönem-
lerde yüz milyon-
luk bir insan potan-
siyeli ile büyük bir 
uygarlık düzeni ku-

rarak geleceğin dünyasına öncülük yapmıştır. Orta 
çağ Avrupa’sındaki şehir devletlerinden daha büyük 
kentler kuran, sahip olduğu merkezi yönetim saye-
sinde bu kentleri birbirine bağlı bir çizgide yönlen-
diriyordu. Kentler arası alışverişin başlaması ile bir-
likte Çin aynı zamanda ticaretin de ilk ortaya çıktığı 
bölge olarak görülebilir. Büyük gemiler aracılığı ile 
dünyanın çeşitli bölgelerine yönelik ticaret girişimle-
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ri, kısa zamanda doğu Asya bölgesini ilk uygarlığın 
merkezi konumuna getirmiştir. Daha sonraki dönem-
de Çin’de gemi yapımının yasaklanması kabul edi-
lince, ticari hareketlilik sona ermiştir. Konfüçyüs’çü 
bürokrasinin tutuculuğu yüzünden Çin ekonomisi 
durgunluk noktasına gelince, Çin teknolojideki ye-
nilikçilikten koptu ve daha sonra da bilimsel eserle-
rin basımının yasaklanması üzerine de Çin bütünüy-
le durgunluğa sürüklenerek, kendi içine kapanık geri 
bir bölge olmaya doğru sürüklenmiştir. Günümüz-
de dünyanın yeni süper gücü olarak ileri teknoloji ve 
ekonomide en iyi konumuna gelen Çin, beş yüz yıl 
sonra yeniden dünya liderliğine soyunmak gibi bir 
misyon ile karşı karşıya kalmıştır. Çin uygarlığı tek-
nolojideki erken gelişmelerin etkisiyle kısa zaman-
da büyük güç olmuştur. Onuncu yüzyıldan sonra ma-
den alanına giren Çin dünyanın en gelişmiş demir sa-
nayisini kurarak ekonomik büyüklüğünü güçlendir-
miştir. Büyük gemiler ile diğer kıtalar ve ülkelerde-
ki liman kentlerine gidip gelen Çin devleti o dönem-
de büyük bir ekonomik güç olmak başarısını göster-
miştir. Uygarlığın bütün dünyaya yayılmasını isteyen 
bazı güçler, Çin’in dünyaya arkasını dönerek içine 
kapanık bur duruma sürüklenmesinde etkin olmuş-
lardır. Sung, Ming ve Mançu gibi hanedanların yöne-
timinde Çin önceleri çok gelişmiş ama daha sonra da 
ekonomide içe kapanarak gerilemiştir.

Sekizinci yüzyılda ortaya çıkan Müslümanlık 
yüzyıllar boyunca gelişerek on altıncı yüzyıldan 
sonra üç kıtaya yayılınca, yeni bir uluslararası 
güç olarak öne çıkmıştır. Abbasi, Emevi, Osmanlı 
ve Endülüs gibi imparatorluklar aracılığı ile yer-
yüzünde dinlerin egemenliği için çalışan İslami-
yet Avrupa kıtasına gelince Hrıstiyanlık ile  karşı 
karşıya kalarak  Osmanlı imparatorluğu üzerin-
den beş yüz yıllık bir savaşlar dönemine sürüklen-
miş  ve bu yüzden de dünyanın en büyük iç deni-
zi olan Akdeniz kıyılarında oyalanmak durumun-
da kalmıştır  ve bu yüzden de okyanuslara açıla-
rak, bir küresel dünya devi konumunda yeni bir 
büyük güç olarak süper bir devlet ortaya koya-
mamıştır. Yahudi sorunu çerçevesinde sürekli ola-
rak Hrıstiyanlarla savaştırılan İslam orduları önce 
Endülüs’te, sonra Balkanlar’da ve son olarak da mer-
kezi coğrafyanın Orta Doğu ülkelerinde girmiş oldu-
ğu savaşları birbiri ardı sıra yitirerek, dünyaya ege-
men olabilecek bir süper güç olma şansını bütünüyle 
elinden kaçırmıştır. Bugün İslam dünyası elliden faz-
la devlete bölünmüştür. İçlerinde Türkiye, İran, Mısır 
ve Endonezya gibi çok büyük devletler bulunmasına 

rağmen, içine sürüklendikleri cemaat ve tarikat kav-
gaları yüzyıllarca devam etmiş ve bir türlü eskisi gibi 
bir araya gelerek dünyaya egemen olabilecek yeni bir 
büyük güç konumunda, dünyanın yönetiminde etkili 
olabilecek bir süper güç olarak büyük bir İslam dev-
leti gündeme getirilememiştir. Türkler Kuzey ve Orta 
Asya’dan merkezi coğrafyaya göçler yolu ile gelince 
İslam toplumu ve devletleri ile orta dünyada karşılaş-
mış ve bu nedenle de bir sentez arayışı çizgisinde Sa-
fevi, Kaçar, Selçuklu ve Osmanlı gibi imparatorluk-
lar, Türk-İslam sentezi arayışları içinde tarih sahne-
sindeki yerlerini almışlardır. İslamiyet öncesi yıllar-
da Göktürkler, Hunlar, Avarlar, Uygurlar ve Hazarlar 
dünya çapında büyük devletler kurarak siyaset sah-
nesindeki büyük güç boşluğunu doldurmaya çalış-
mışlar ama üç kıtanın kesişme noktasındaki konum-
ları nedeniyle bu kıtalar üzerinden sürekli yönlendiri-
len saldırılara karşı savaşmak zorunda olduklarından, 
bir türlü barış içinde toparlanma şansını elde edeme-
mişlerdir. Bu gibi nedenlerle uzun süreli bir Türk ya 
da İslam imparatorluğu kurulamamış ve Müslüman-
lar dünya sahnesinde büyük güç olamamışlardır.

Uygarlık Çin’deki Sarı Irmak kıyılarından baş-
layarak Hindistan yarımadasındaki İndüs neh-
ri kıyılarına taşınırken, İslam dini dünyanın orta 
bölgelerinde hızla yayılmıştır.  Vaad edilmiş top-
raklar denen merkezi coğrafya da ise önce Musevi-
lik daha sonra da İsevilik öne çıkarak etkin olmuşlar 
ve daha da sonra Avrupa kıtasında yayılmışlardır. Bu 
süreçte Avrupa merkezli batı dünyasını ele geçirme 
kavgasında iki tek tanrılı dinin çekişmesi yaşanmış-
tır. Avrupa merkezli   Roma ve Bizans İmparatorluk-
ları dünyanın Hristıyan imparatorlukları olarak öne 
çıkarken, Emevi, Abbasi ve Osmanlı imparatorlukla-
rı da İslam imparatorlukları olarak dünyanın orta böl-
gelerinde yer alan ülkeleri bir Müslüman hegemon-
yası altında bir araya getirmeye çalışmışlardır.  Ne 
var ki, bütün bu imparatorluklar yedi yüz ya da se-
kiz yüz yıl civarında etkinliklerini sürdürebilmişler 
ama Çin gibi yerleşik kalıcı bir merkezi devlet düze-
ni oluşturamadıkları için, hiçbir zaman bütün dünya-
yı hegemonyası altına alabilecek büyük güç yapılan-
masını sonsuza kadar devam ettirememişlerdir. Milat 
yıllarından sonra dünya bir dinler savaşı alanına dö-
nüştüğü için her savaş sonrasında düzenler değişmiş 
ve büyük güçler de değişme sürecinde birbirlerini iz-
leyerek hiçbir zaman kalıcı bir süper güç konumunu 
elde edememişlerdir. Önceleri Musevilik ve İsevilik 
arasında beliren din savaşları, üçüncü tek tanrılı din 
olarak Müslümanlığın ortaya çıkmasından sonra sü-
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rekli olarak bir İslamiyet ve Hrıstiyanlık çatışmasına 
dönüşmüştür. Böylece Milattan sonra geçen iki bin 
yıllık dönemde üç büyük dinden hiç birisi kalıcı bir 
dünya imparatorluğu oluşturamamış ve bu çerçevede 
sadece dinler üzerinden bir dünya hegemonyası ku-
rulamamıştır. Nüfusun artması, göçlerin belirli mer-
kezlerde toplanması ve de jeopolitik konumların öne 
geçmesi gibi yeni durumlarda, doğu bölgesinde Çin, 
Hindistan ve Mezopotamya gibi uygarlıklar birbiri-
ni izlemiştir. Batı dünyasında ise Roma, Bizans, Bri-
tanya ve Amerika gibi büyük devletlerin oluşturduğu 
uygarlık oluşumları birbirini izlemiştir.

Merkezi coğrafyanın dışında kalan Rusya ve Ja-
ponya gibi büyük devletler dünya tarihi ilerlerken 
büyük güç olma ya da kalıcı büyük devlet oluş-
turma gibi hegemonik yapılanmaları yakalaya-
madıkları için, İngiltere ya da Amerika gibi uzun 
süreli   büyük güç olma düzeyine gelememişlerdir. 
Yerleşim yerlerindeki bozukluklar, ada devleti olmak 
ya da dünyanın tepesinde kalan soğuk bir kuzey dev-
leti olmak gibi jeopolitik durumlar açısından, Rus-
ya ve Japonya geride kalırken, İngiltere ve Amerika 
gibi devletler büyük güç olma şansını elde edebili-
yorlardı. Üç kıta arasında kalan Avrupa, denizlere ve 
okyanuslara açılarak bütün dünyanın merkezi olmak 
gibi bir şansa sahip olmasına rağmen, kıtanın doğu-
su, batısı, kuzeyi ve güneyi ile parçalanmış bir du-
rumda olması yüzünden, büyük bir siyasal yapılanma 
olarak ön plana çıkamıyordu. Roma, Bizans ve Os-
manlı gibi büyük imparatorlukların Akdeniz kıyıla-
rında öteye gidememesi ve okyanuslara açılamama-
sı gibi faktörler yüzünden Avrupa uygarlıkları küre-
sel bir yeni yapılanma ile ortaya çıkamıyorlardı. Bu-
gün Fransa, İngiltere ve İtalya gibi ulus devletlerin 
merkezi olduğu imparatorlukların kurulmasına rağ-
men bütün Avrupa kıtasını kapsayan bir büyük impa-
ratorluk gücünü, Avrupa kıtası yaşadığı iç çelişkiler 
ve çatışmalar yüzünden bugüne kadar gerçekleştire-
memiştir. Yirmi birinci yüzyıla girerken, Avrupa Bir-
liğinin kurulması, Avrupalıların bir araya gelerek bir 
büyük Avrupa gücü yaratmak istemesindendir. Hege-
monya kavgası merkezi alana yönelik olarak gelişin-
ce, kıyı ya da kenar ülkeler merkezi bir güç olma şan-
sını elde edememişlerdir. İtalya Roma imparatorluğu 
aracılığı ile bir dönem merkez olmuştur. Fransa, İn-
giltere, İspanya gibi batı Avrupa ülkeleri de deniz ti-
careti yolu   üzerinden sömürgeciliklerini geliştirerek 
dünya dengelerinde kendilerine yer bulmaya çalış-
mışlardır. Ne var ki, Avrupa’nın kara gücünü temsil 
eden Almanya kıtayı ele geçirme yolunda ilk adım-

larını on altıncı yüzyılda Habsburg hanedanının dev-
reye girmesi ile atıyordu. I9.yüzyılda Alman birliği 
sağlanana kadar Avrupada’ki güç mücadelesi sürek-
li savaşlar aracılığı ile sürmüştür. Avrupa’daki savaş-
ları kazanan büyük devletler Avrupa gücünü temsil 
etme iddiası ile öne çıkarak belirleyici oluyorlardı.

Avrupa kıtası dünya sömürgeciliğini yönetir-
ken kıta içinde de sürekli olarak din savaşları 
ile uğraşıyordu. Endülüs’te başlayan din savaş-
larında Musevilik ve İsevilik karşı karşıya gelir-
ken, sonraki aşamalarda Osmanlı gücünün Bal-
kanlar üzerinden kıtaya sokulması ile, bu kıtada-
ki din savaşları üç tek tanrılı din arasında cereyan 
etmeye başlamıştır. Bu yüzden Musevi cemaatları-

nın zorlaması yü-
zünden Vatikan’ın 
kontrolunda bir 
büyük Hrıstiyan 
Avrupa’nın kurul-
ması önlenmeye 
çalışılmıştır.  Os-
manlı devleti Hrıs-
tiyanlar ile Ya-
hudilerin savaş-

ları arasında sürekli olarak Hrıstiyan dünyaya karşı 
bir güç olarak kullanılmaya çalışılmıştır. Avrupa’da 
bir Musevi devleti istemeyen Vatikan’ın kontrolün-
de bir büyük Hrıstiyan Avrupa inşa edilmeye çalı-
şılmıştır. Hrıstiyan bir Avrupa kıtasının oluşumuna 
tepki gösteren Museviler ise sürekli olarak Osman-
lı devletinin bir Müslüman güç olarak Balkanlar üze-
rinden bir Doğu Avrupa gücü olması için çalışmışlar-
dır. Endülüs’ten Müslümanlar ile Musevilerin kovul-
ması gibi bir benzeri gelişme de Balkanlar’da Muse-
viler ile Müslümanların birlikte kovulması macerası-
nı Balkan savaşları olarak Türk tarihine yazdırmış-
tır. Osmanlı devletinin çökertilmesi ile Yahudi soru-
nu Avrupa dışına itilirken, ikinci dünya savaşı son-
rasında da İsrail’in kurulmasıyla birlikte Orta Doğu 
bölgesi yeniden dinler arası çekişmelerin savaş alanı 
haline dönüştürülmüştür. Birinci dünya savaşı sıra-
sında gerçekleştirilen Sovyet ihtilali aracılığı ile ku-
rulan Sovyetler Birliği, daha sonraki aşamada Müs-
lüman dünya üzerinde bir çatı konumuna getirilerek, 
İslam coğrafyasının tam ortasına bir Yahudi devle-
ti olarak İsrail’in kurulması için elverişli bir ortam 
yaratılmıştır. İki bin yıl sonra Avrupa’da kurulama-
yan bu din devleti, kutsal kitaplardaki ayetlere uygun 
olarak merkezi coğrafyanın vaad edilmiş toprakları 
üzerinde kurulabilmiştir. Dünyanın tam ortasında var 
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olan Müslüman devletlerini dışlayarak ve Hrıstiyan 
Avrupa kıtasını karşısına alarak kurulan bu din dev-
leti, Orta Doğunun İslami çoğunluğa dayanan nüfus 
yapısını Sovyet ihtilali üzerinden, İslam’a karşı din-
siz bir sosyalizm dengesi kurularak, iki bin yıl sonra 
geri dönüşü ve devletleşmeyi başarıya ulaştırma nok-
tasına gelinmiştir. Batı dünyasındaki Avrupa, İngil-
tere ve ABD’nin büyük güçlerine karşılık, Siyonizm 
ancak onlar üzerinden merkezi alanda büyük bir güç 
olarak ortaya çıkmıştır.

 İki dünya savaşı iki büyük güç yaratarak iki 
kutuplu bir dünya düzeni kurma yoluna girdi-
ğin bu aşamaya kadar yeryüzünde sömürgecilik 
dahil emperyalizmin her türlü oyununu oynayan 
büyük devletler geri çekilmek zorunda kalmışlar-
dır. Bir tarafta batı gücü olarak okyanus ötesi büyük 
devlet konumunda ABD, diğer yanda da yeni dünya 
düzeni jeopolitiğinde bir kuzey gücü olmaktan çıka-
rak doğu devletlerini sosyalist devrimlerle kendisine 
bağlayan bir Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birli-
ği adıyla yenilenmiş bir Rusya, tarih sahnesine kar-
şılıklı iki kutup olarak çıkartılıyordu. Birinci Dünya 
savaşında İngiltere ve Almanya gibi Avrupa devletle-
ri savaşa tutuşurken, savaş sonrası ortaya çıkan dün-
ya haritasında bir tarafta okyanus ötesi güç olarak 
ABD ve diğer tarafta da Bolşeviklerin örgütlemiş ol-
duğu SSCB, yirminci yüzyılın yeni dünya düzeninin 
iki karşıt merkezi olarak öne çıkıyorlardı. Türkiye 
Cumhuriyeti’nin kurucusu Kemal Atatürk’ün savaş-
lar öncesinde geleceğe yönelik tahminlerinde böyle-
sine bir yapılanmanın ortaya çıkacağı açıkça belirti-
liyordu. Almanya-İngiltere karşıtlığı dünya savaşına 
giden yolu açarken, gündeme getirilen ideolojik dev-
rim karşıtlığı devletler arası olmaktan çıkarak, sos-
yalizm ve kapitalizm üzerinden siyasal kamplar ara-
sı bir çekişmeye doğru dünyayı sürüklüyordu.  İm-
paratorluktan ulus devletlere geçiş aşamasında dev-
letler arası rekabet yaşanırken, Rusya gibi çok büyük 
bir ülkede gerçekleştirilen ideolojik devrim, kamp-
laşmayı ana çelişki olarak ortaya koyuyordu. Ne var 
ki, Karl Marx’ın ileri sürdüğü gibi bir çalışan sınıf 
olarak Proleterya’nın olmadığı bir tarım ülkesinde 
sosyalist devrimin yapılması, Marksizm’in ana ilke-
lerine ters düşüyordu. Gerçek anlamda işçi sınıfının 
geliştiği Avrupa ülkelerinde Paris Komünü ile birlik-
te bir halk devrimi süreci   başlatılmış ama Anglo-
sakson dünyasının süper kapitalist güçleri bu duru-
mu önleyerek,  acele tarafından çalışan sınıfların ide-
olojisi olarak görülen  sosyalizmi Almanya üzerin-
den Rusya’ya taşıyorlardı . Böylece Rus devrimi ile 

iki kutuplu dünyanın karşı kutbu olarak, süper büyük 
güç konumunda Sovyetler Birliği yapılanması tarih 
sahnesine getiriliyordu.

ABD’nin karşısına SSCB’nin bir ideolojik im-
paratorluk olarak oturtulması dünya haritala-
rında normal görülebiliyordu ama gerçek koşul-
lar arandığı zaman, bu durumun hiç de var olan 
gerçeklere uymadığı görülebiliyordu. İkinci dün-
ya savaşı sonrası dünyada ana çelişki devletlerara-
sından alınarak ideolojiler arası çekişmeye indirgen-
diği zaman, yeryüzünün tam ortalarında yaşamakta 
olan, İslam dünyası baskı altına alınarak elliden fazla 
devletin çatısı altında yer aldığı büyük İslam dünya-
sı kontrol altına alınmak isteniyordu. Böylece dünya-
nın yeni büyük gücü olarak ortaya çıkan SSCB, ma-
teryalist felsefe ve dünya görüşü ile camiler ile kilise-
leri kapatarak, yeni bir dinsizlik düzeni gündeme ge-
tiriyordu. Bu tür bir dinsizlik düzeni Avrasya üzerin-
den Orta Doğu’ya taşınırken, tam bu aşamada koca-
man İslam dünyasının ortalarında yer alan bir Yahudi 
devleti olarak İsrail, Siyonist Hrıstiyanlık olan Evan-
jelizmin iş birliği organizasyonu ile kuruluyordu. 
Hrıstıyan dünyasından dışlanan Yahudi devleti böy-
lece İslam dünyasının tam ortalarında kurulurken, di-
ğer yandan da dinleri ortadan kaldıracak bir biçim-
de üçüncü dünya savaşının hazırlıkları Armegedon 
senaryoları üzerinden tamamlanmaya çalışılıyordu. 
Dünya bugün Sovyetler Birliği'nin ortadan kaldırıl-
ması ile tek kutuplu bir düzene doğru zorlanmış ama 
aradan geçen çeyrek asırlık zaman dilimine karşılık, 
bir türlü istenen üçüncü dünya savaşı çıkartılamamış-
tır. Hiçbir üretimin olmadığı, dış dünya ile ticaret iliş-
kilerinin geliştirilmediği ve bu haline rağmen yoksul 
ve işsiz milyonları sınırları içinde barındırmaya çalı-
şan Sovyet sisteminin sahte bir imparatorluk olduğu 
anlaşılınca, doğu kutbunun dağılması kendiliğinden 
ortaya çıkmıştır. Vatandaşı için araba üretmeyen ama 
dünya güç dengeleri içinde uzaya gitmeye çalışan bir 
sahte düzenin çöküşü hızla gerçekleşince, İlluminati 
isimli gizli dünya devletinin Müslümanlar ile Hrısti-
yanları çarpıştıracakları ve bunun sonunda devletler 
düzeninin yıkılacağı ve bu aşamadan sonra küçük İs-
rail devletinin merkezdeki yeni büyük güç olarak bü-
yüyeceği, en sonunda Kudüs merkezli Büyük İsrail 
devletinin bütün dünyaya egemen olacağı inancı ile 
hareket edilmeye başlanmıştır.

 Yirminci yüzyılın dünya savaşlarına kadar dev-
letlerarası ilişkiler üzerinden eski dünya düze-
ni sürdürülmeye çalışılmış ama bu arada da Me-
deniyetler Çatışması görünümünde, ortaya dev-
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letlerin ötesindeki farklı kültürel yapılar arasın-
da çekişmeler gündeme getirilmeye başlanmıştır. 

Armegeddon senaryosundaki kıyamet savaşları ola-
rak hazırlanan Müslümanlık ve Hrıstiyanlık arasın-
daki kıyamet çatışmalarına doğru dünya sürüklenir-
ken, önce karşı kutup merkezi olan Sovyetler Birliği 
dağıtılmıştır. Bunun üzerine bir çeyrek yüzyıl da esas 
kutup merkezi olarak görünen ABD’nin de dağılma-
sıyla, bir büyük gücün olmadığı ve bu durumdan ya-
rarlanan küçük ve orta boy güçlerin dünya sahnesin-
de etkin olacağı ve bir süre sonra da çok kutuplu dün-
yanın giderek bir kaos ortamına sürüklendikten sonra 
çıkartılacak bir kıyamet senaryosu ile her şeyin yıkı-
lacağı varsayılmıştır. Bu yıkım sonrasında da ilk tek 
tanrılı din olan Yahudiliğin örgütlenmesi sonucunda 
kurulacak Büyük İsrail devleti çatısı altında yepye-
ni bir dünya imparatorluğu kurulacağı önceden prog-
ramlanmıştır. Böylece iki binyıl önce başlatılmış olan 
dünya hegemonya düzeni arayışında Hrıstiyanlara ve 
Müslümanlara hiç fırsat verilmeyecek ve Evanjeliz-
min örgütlenmesiyle Siyonist Hrıstiyanlar batı dün-
yasını yönlendireceklerdir. Bayrağında elli adet yıl-
dız bulunan ve günümüzde ana kutup merkezi olarak 
yönlendirilen ABD’de, Büyük İsrail devletinin kurul-
ması ve bu doğrultuda izlenen Armegeddon planının 
devreye sokulması ile birlikte, devlet hedefsiz kala-
cağından, ülke içinde başlayacak olan iç gerginlikle-
rin ve çatışmaların bu büyük gücün çökmesine giden 
kaos yolunu açacağı şimdiden görülmektedir.

Dünya tarihi incelendiği zaman tarihsel dönü-
şümlerin gerçekleştirilmesinde ya da eski hege-
monya düzeninden sonra bir başka egemenlik dü-
zenine doğru ortaya çıkan değişimlerin, zaman 
içinde belirleyici olduğu geçmişteki gelişmeler in-

celendiği zaman ortaya çıkmaktadır. Tarihsel dö-
nemler tek tek ele alınarak incelendiğinde, değişen 
koşulların yeni büyük güçlerin sahneye çıkmasında 
etkili oldukları anlaşılmaktadır .Bilimsel devrimler, 
önemli icatlar, karaların keşfi, denizlere açılma, ok-
yanuslara egemen olma , sömürge imparatorlukları 
kurma, uzaya çıkma, silah teknolojisindeki gelişme-
ler, fen bilimlerindeki  son yenilikler, siyasal devrim-
ler ya da bugün yaşanmakta olan teknolojik devrim-
ler, elektronik alandaki hızlı gelişmeler  ile uzay ça-
ğının  gerekleri yeryüzünde önemli yansımalar yarat-
tığından, jeopolitik konumlar ve  dengeler değişmek-
te   bu yüzden de eski düzenler geride kalırken, eski-
nin büyük güçleri de çökme ya da dağılma aşamasına 
gelmektedirler. Bir büyük güç çökerken onun bıraktı-
ğı boşluğu doldurmak üzere dünyanın bir başka böl-
gesinde yeni bir büyük güç siyaset sahnesindeki yeri-
ni almaktadır. Aynı dönemde iki büyük güç olursa ya 
çatışmalar sonucunda büyük savaşlar yaşanmakta ya 
da aradaki yarışın tırmanmasıyla büyük güçlerden bi-
risi, daha da büyüyerek kendi hegemonyasını yeryü-
zünde geçerli kılarken, geride kalan büyük gücün bu 
konumunu kaybederek ya orta boy bir güç haline gel-
mesi ya da bütünüyle parçalanarak küçük siyasal ya-
pılanmalar doğrultusunda bir yeni siyasal düzene yö-
nelmesi gündeme gelebilmektedir.

Bugün çöküşe geçen ABD için gerileme süreci-
nin, gücünün zirvesinde olduğu Vietnam savaşı sı-
rasında başladığını ilgili uzmanlar dile getirmek-
tedirler. Dünya hegemonyasının ana bölgesi olan 
Asya kıtasına egemen olabilmek için yapılan Viet-
nam savaşı, ABD için hem gücünün zirve noktasıdır 
hem de çöküş zincirinin ilk halkasıdır. Yapısal olarak 
çok milliyetçi bir halk olan Vietnam halkının ABD 
emperyalizmine karşı direnmesi sonucunda, süper 
güç olan Amerikan ordusu bir büyük savaş yenilgi-
siyle Asya topraklarını terk ederek ülkesine geri dön-
mek zorunda kalmıştır. İlk darbeyi Vietnam’dan yi-
yen ABD ikinci darbeyi de sürekli olarak Büyük İs-
rail projeleri ile Amerikan hükümetlerinin üzerine gi-
den İsrail lobilerinden yemiştir. Dünya kapitalist sis-
temini elinde tutan Siyonist lobilerin baskı ve çekiş-
tirmeleri yüzünden giderek bocalayan ve kendi ülke-
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sini yönetilemez bir duruma düşüren İsrail lobileri, 
ABD’yi sürekli olarak kendi çıkarları doğrultusun-
da yönlendirdiği için, böylesine bir büyük gücün çö-
küşüne yol açmıştır. Kennedy  gibi  ABD başkanla-
rını öldüren, Amerikan ekonomisini  bağımsız mer-
kez bankası aracılığı ile alt üst eden, İsrail’in güven-
liği için Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Avrasya bölge-
lerinde savaşlar çıkartan, para gücü ile her şeyi satın 
alan, en son teknolojileri kullanarak bütün dünyada 
bir çıkar düzeni oluşturan, siyasal kadroları birer kur-
şun asker gibi kullanan İsrail lobileri, ABD içinde de 
örgütlenerek  bu büyük devletin kendi çıkarları  çiz-
gisinde  görünmeyen derin devletler yarattığı sürece, 
ABD ve benzeri büyük güçlerin var olması ve yaşa-
ması artık eskisi gibi mümkün olamamaktadır.  Son 
dönemlerde gündeme getirilen küreselleşme akımı 
da şirket merkezli yeni bir dünya düzeni getirirken, 
devlet merkezli siyasal yapıları çökerterek yıkmaya 

başlamıştır. Bir büyük güç olarak ABD aynı zamanda 
devlet olduğu için, şirketlerin saldırısı ile devletin te-
melden sarsılması ve çökertilmesine karşı eskisi gibi 
direnememiştir. ABD son yıllarda gerileme sürecin-
de olmasına rağmen, gene de eskisi gibi bir numara 
konumunu korumaya çalışarak ortaya bir otorite boş-
luğu alanı çıkartılmaması için bugünün koşullarında 
mücadele vermektedir. Son ABD başkanlık seçimle-
rinde iki adaydan birisinin devletin, diğerinin de kü-
resel şirketlerin temsilcisi olarak hareket ettikleri gö-
rülmekte ve dünya devleti olmaya soyunan küresel 
şirketler ile, yirminci yüzyılın en büyük siyasal gücü 
olan Amerika Birleşik Devletleri’nin rekabet içinde 
karşı karşıya geldikleri görülmektedir. Bu aşamada, 
dönemin büyük gücü olarak ABD’nin önü kesilmek-
te ve bir sermaye imparatorluğu teknolojiyi kontrol 
ederek, yeni bir büyük güç konumuna   gelmektedir.

Bir gölge düşüverdi,

Çiçeklerin üzerine,

Bir hüzün doluverdi, Aniden yüreğime.

  Gözlerim, daldı enginlere,

  Hani söylediğimiz,

  Şarkımız nerde?

   Yoksun diye açmıyor bak,

   Çiçekler artık bahçemizde...

Çanakkale Şubesi üyelerimizden E. Mu. Kd. Alb. Kutay BURSEL'in 
vefatından sonra Sayın Meliha BURSEL'in  eşine hitaben yazmış olduğu şiir.
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ARAMIZDAN AYRILANLAR

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

 TESUD Genel Merkezi

Nevin VURAL
Subay Eşi
Karşıyaka Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 07/04/2020
Adres:1827 Sok. No:11/3 
Karşıyaka-İZMİR
Tel: (0541) 581 21 22

Bayram BERKYEZ
E. Ulş. Alb. (1961-25)
Adana Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 05/06/2020
Adres: 100. Yıl Mah. 85069 Sok. 
No:13 Ortaklar-2 C Blok 2/4 
Çukurova-ADANA
Tel: (0533) 256 88 56

Tamer AKÇABOZAN
E. J. Plt. Alb. (1969-60)
Konak Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 20/06/2020
Adres: Mithatpaşa Cad. Yazal Apt. 
No:368/8 Karataş 
Konak-İZMİR
Tel: (0532) 423 40 79

Kutal BURSEL
E. Muh. Kd. Alb. (1958-34)
Çanakkale Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 09/07/2020
Adres: Hamidiye Mah. Fatih Cad. 
No:19 Bahçeşehir Sit. B/1 Blok D:4
Kepez-ÇANAKKALE
Tel: (0536) 720 28 52

Cezmi OLCAY
E. İs. Kd. Alb. (1956-21)
Karşıyaka Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 01/01/2019
Adres: 1735 Sok. No:112/10 
Karşıyaka-İZMİR

Gülsel ÇANTEPE
Subay Eşi

Karşıyaka Şb. Üyesi

Vefat Tarihi: 01/01/2018

Adres: 1775/4 Sok. No:3/4 

Karşıyaka-İZMİR

Nakşiye TANSEL
Subay Eşi
Karşıyaka Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:01/01/2018
Adres: 1743 Sok. No:19/4 
Karşıyaka-ANKARA

            

ARAMIZDAN AYRILANLAR 

Mehmet Sabri DÜNDAR
E. İs. Alb. (1974-19)
Yıldız Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 31/08/2020
Adres: Birlik Mah. Katar Cad. 
No:17/11 Çankaya-ANKARA
Tel: (0505) 751 89 29
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Adnan APAYDIN
Onursal (Fahri) Üye
Yıldız Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 21/10/2020
Adres:Sancak Mah. Sema Yazar Sok. 
Dostlar Apt. No:8/3 
Çankaya-ANKARA
Tel: (0506) 456 99 91

İlhan BERKER
E. P. Kd. Alb. (1951-193)
Konak Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 08/10/2020
Adres: Atatürk Bulvarı No:18/8 
Karşıyaka-İZMİR
Tel: (0533) 744 44 20

Cemil VARLI
E. Lvz. Yzb. (1960-182)
Çankaya Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:07/10/2020
Adres: Güniz Sok. No:21/8 
Kavaklıdere Çankaya-ANKARA
Tel: (0532) 421 25 11

Semih BİRDOĞAN
E. Hv. Plt. Tümg. (1974-114)
Konak Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 07/10/2020
Adres:Ataşehir Mah. 8292 Sok. 10/1 
A Blok K:7 Karşıyaka-İZMİR
Tel: (0530) 602 26 10

Adil GÜR
E. Hv. P. Kd. Alb. (1957-90)
Rasimpaşa Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 06/10/2020
Adres:Kordonboyu Mah. 
Akdeniz Cad. Hazal Sok. 
No:4/17 Rahmanlar 
Kartal-İSTANBUL

Nedime TAŞÇIKAR

Subay Eşi

Karşıyaka Şb. Üyesi

Vefat Tarihi:06/07/2020

Adres: 1661 Sok. No:51/7  

Karşıyaka-İZMİR

Bahri GÜNGÖR
E. Hv. Plt. Kur. Alb. (1963-67)
Karşıyaka Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 01/09/2020
Adres:Donanmacı Mah. 1725 Sok. 
No:7/1 Karşıyaka-İZMİR
Tel: (0535) 312 02 88

Yıldız Şükran BEŞERGİL
Subay Kızı
Üsküdar Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:20/09/2020
Adres: Büyükdere Karaorman Sok. 
No:5/3 Sarıyer-İSTANBUL
Tel: (0212) 242 70 46

Mehmet Ali ELÇİ
E. Tnk. Alb. (1976-23)
Yıldız Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 08/09/2020
Adres:Birlik Mah. 435 Cad. 
No:36/5 
Çankaya-ANKARA
Tel: (0533) 763 55 33

Ziya GÜRSOY
E. Top. Kur. Alb. (1968-35)
Adana Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:22/10/2020
Adres: Toros Mah. Kenan Evren 
Bulvarı Toros Apt. A Blok K:3 D:5 
Çukurova-ADANA
Tel: (0507) 407 54 82
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Hüseyin Bedri KERMAN
E.P. Kd. Alb. (1948-44)
Çankaya Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 17/11/2020
Adres:35. Sok. No:67/9 Bahçelievler 
Çankaya-ANKARA
Tel: (0312) 222 24 23

Uğur TUNAY
E. P. Yb. (1987-135)
Çankaya Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 21/11/2020
Adres: Maltepe Mah. Onur Sok. 
Görkem Apt. No:36/6 
Maltepe/ANKARA
Tel: (0530) 493 82 56

Hadisun ÜNLÜ
E. J. Alb. (1978-60)
Konak Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 25/11/2020
Adres: Çatalkaya Mah. Doğa Sok. 
No:24/4 Narlıdere-İZMİR
Tel: (0505) 225 64 73

İhsan Murat DURAK
E. P. Kur. Alb. (1981-36)
Konak Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 28/11/2020
Adres: 6753/19 Sok. No:17/16 
Karşıyaka-İZMİR
Tel: (0507) 370 69 72

Hüsnü KARACAOVA
E. Hv. Yer. Kd. Alb. (1964-104)
Bornova Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 15/11/2020
Adres: 1771 Sok. No:16/2 
Bostanlı Karşıyaka-İZMİR
Tel: (0537) 825 70 20

Mehmet YILMAZ
E. Hv. Plt. Kd. Alb. (1953-140)
Çankaya Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 11/11/2020
Adres:Başkent Bulvarı. Renklievler 
Sit. 45 Ada No:50 Yenimahalle 
Batıkent-ANKARA
Tel: (0536) 652 70 20

Osman CİDDİ
E. Hv. Yb. (1957-78)

Rasimpaşa Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 28/10/2020
Adres: Kalamış Cad. Körfez Sok. 
No:4 B Blok D:3 Fenerbahçe 
Kadıköy-İSTANBUL

Tunakan ÖZCİVANOĞLU
E. J. Kd. Alb. (1959-7)
Çankaya Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:26/10/2020
Adres: Emekli Subay Evleri 
Yücetepe Mah. 86. Cad. 
C-19/4 Blok D:6 Anıttepe-ANKARA
Tel: (0543) 716 08 82

Duran Kaya YÜKSEL
E. Hv. Yer. Alb. (1962-154)
Çankaya Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 25/10/2020
Adres: 100. Yıl İşçi Blokları Mah. 
409 Sok. No:10/48 
Çankaya-ANKARA
Tel: (0312) 285 58 39

            

ARAMIZDAN AYRILANLAR 

Erol ATALAY
E. Ord. Alb. (1978-15)
Konak Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 29/11/2020
Adres: Atıf Bey Mah. Etiler Cad. 
No:38/16 Gaziemir-İZMİR
Tel: (0232) 253 11 60
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Kemal ŞANLI
E. J. Kd. Alb. (1967-1)
Bornova Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 12/12/2020
Adres:Çınarlı Köyü Dardanos Mevkii 
Troya Evleri Sit. 3/A-2 ÇANAKKALE
Tel: (0536) 769 22 27

Ş. Osman ARAS
E. Top. Kur. Kd. Alb. (160-114)
Konak Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 05/12/2020
Adres:150 Sok. No:46/10 
Hakimevler-İZMİR
Tel: (0536) 327 46 60
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TESUD Eski Basın Yayın Başkanı (2001-2010) Şevki COŞKUN Vefat Etmiştir.

TESUD Tekirdağ Şube Yönetim Kurulu Üyesi  Turhan ÖLÇÜM Vefat Etmiştir.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı M. Şükrü TANDOĞAN Vefat Etmiştir.

 2001-2010 yılları  arasında  TESUD Genel Merkezinde Basın Yayın Başkan-
lığı yapmış olan  E. Ord. Kd. Alb. (1960-7)  Şevki COŞKUN  16 Eylül  2020 
tarihinde vefat etmiştir.

Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve çalışma arkadaşlarına  
başsağlığı ve sabır dileriz.

Adres : 39. Cad. 636.(2956) Sok. Mimoza Apt. No:6 / 6   Müjde Evler Sit.   
               Konutkent Çayyolu-ANKARA
Tel : (0535) 713 71 80

   TESUD GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU

  TESUD  Tekirdağ  Şube Yönetim Kurulu  Üyesi E. Alb. (1976-27) Turhan 
ÖLÇÜM 07 Aralık  2020 tarihinde vefat etmiştir.

Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve çalışma arkadaşlarına  
başsağlığı ve sabır dileriz.

Adres : Hürriyet Mah. Şehit Serkan Tuban Cad. Yalıkolu Sit. C Blok D:25 
               Süleymanpaşa-TEKİRDAĞ
Tel : (0533) 958 78 24

   TESUD GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU

  Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı E. P. Kd. Alb. (1968-118) 
M. Şükrü TANDOĞAN  08 Aralık 2020 tarihinde vefat etmiştir.

Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve çalışma arkadaşlarına  
başsağlığı ve sabır dileriz.

Adres : Söğütözü Cad. 5. Sok. No:5/7 Söğütözü Çankaya-ANKARA

Tel : (0532) 434 29 18

   TESUD GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU
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