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Değerli “BİRLİK” Okurları;
Ekim-Kasım-Aralık 2021 aylarını kapsayan dergi-

mizin yayın dönemi içerisinde önemli tarihi olaylar 
meydana gelmiştir.

Bunlardan biri İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 
desteği ile TESUD İstanbul Şubeleri koordinatörlü-
ğünde diğer dört askeri derneğin katılımıyla 6 Ekim 
2021 tarihinde kutlanan İstanbul’un düşman işgalin-
den kurtuluşunun 98’inci yıldönümü törenidir. Kur-
tuluş savaşı başlamadan önce Gülhane Parkı’nda ya-
pılan mitinglerin düzenlendiği bölgede yapılan töre-
ne ben de katıldım, ve bir konuşma yaptım.

13 Ekim’de Ankara’nın Başkent ilan edilmesi-
nin 98’inci yıldönümünü, 29 Ekim’de  Cumhuriyet 
Bayramı’mızı bütün şube ve temsilciliklerimizle bir-
likte  tüm yurtta  Atatürk Anıt’larına çelenk sunarak 
ve diğer ilgili etkinliklerle kutladık.

Dönem içerisinde ayrıca;
1 Kasım’da Harf  Devrimi’nin 93’üncü  yılını, 

8 Kasım’da 44  günlük Karabağ  Savaşı’nı kaza-
nan   Can  Azerbaycan’ın Milli Zafer  Günü’nü, 
15 Kasım’da KKTC’nin 38’inci Kuruluş Yıldö-
nümünü,  24 Kasım’da   Öğretmenler Gününü  
ve  5 Aralık’ta Türk Kadınına seçme ve seçilme 
hakkının verilişinin 87’nci Yıldönümünü kutla-
dık. 

Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ü 
ölümünün 83’üncü yılında  Ankara Çayyolu 
Atapark’ta ve şubelerimizin bulunduğu tüm il ve il-
çelerde andık.   

“Batı Dillerinin Kökündeki Güçlü Türkçe” kita-
bının yazarı Kaan ARSLANOĞLU, Amerikalı Tür-
kolog Norm KİSAMOV ile yaptığı ve insanbu.com 
sitesinde 1 Aralık 2021’de yayınlanan röportajında, 

Erdoğan KARAKUŞ
E. Hv. Korgeneral
TESUD Genel Başkanı
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“İngilizce’nin ve birçok dünya dilinin kökünün Türk-
çe olduğunu” söylediğini belirtiyor. Bu görüş benim 
daha önce Ekim 2018’de çıkan 221 sayılı Birlik Der-
gisinde “İngilizceyi Öğrenebildin mi? Türkçe’nin 
Kıymetini anlayabildin mi?” başlıklı Türkçe’nin öne-
mini belirten yazımda bahsettiğim görüşlerle uyuş-
makta ve onları bir nevi teyit etmektedir.

7 Aralık 2021 tarihinde OYAK Yönetim Kurulu 
Başkanı  E. Tümg. Mehmet TAŞ ziyaret edilmiş, zi-
yaret esnasında, emekli subaylarımızın OYAK ile il-
gili hak ve menfaatleri konusunda tespit edilen hu-
suslar OYAK Yönetim Kurulu Başkanı'na iletilmiş-
tir.

17 Aralık 2021 Cuma günü Talatpaşa Komitesi 
Başkan ve üyeleri ile Türkiye Emekli Subaylar Der-
neği (TESUD) Genel Merkezinde bir toplantı yapıl-
mıştır.

Toplantıya TBMM 20. Dönem Başkanvekili ve Ta-
latpaşa Komitesi Başkanı Hasan KORKMAZCAN, 
Eski Milli Savunma Bakanı Barlas DOĞU ve TGB 
Ankara İl Başkanı Kayahan ÇETİN katılmıştır. Eski 
Ulaştırma Bakanı Sn. Enis ÖKSÜZ mazereti nede-
niyle toplantıya katılamamıştır.

Toplantıda, tarihi belgelere dayanmaksızın Yüce 
Türk Ulusu’nu sözde soykırımla suçlayan yaban-
cı parlemento ve siyasetçilerin yargılanması için 
Türkiye’de Uluslararası İnsan Hakları Mahkemesi-
nin herhangi bir resmi sıfatı olmaksızın kurulması 
konusu üzerinde çalışılması kararlaştırılmıştır. 

25 Aralık 2021 tarihinde Türkiye Emekli Subaylar 
Derneği öncülüğünde bir araya gelen 9 dernek tara-
fından, Kadıköy Belediyesinin desteği ile Kozyatağı 
Kültür Merkezi'nde "58. Yıldönümünde Kanlı Noel'i 
Anma Etkinliği" düzenlenmiştir.

Etkinliğe KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin TA-
TAR şeref konuğu olarak katılmıştır.

Bu anlamlı organizasyonun gerçekleştirilmesinde 
emeği geçen İstanbul İl Başkanı E. Tuğg. Ümit YIL-
MAZ ve ekibi ile diğer Şube Başkanları ve TESUD 
ailesini içtenlikle kutluyorum.

27 Aralık’ta Atatürk’ün Ankara’ya Gelişinin 
102’nci Yıldönümü kutlama programı kapsamında 
yapılan 86’ncı Büyük Atatürk Koşusu’na TESUD 
olarak 104 kişilik bir grupla iştirak edilmiş ve katı-
lımcılara sertifikaları verilmiştir. Özverili çalışmaları 
ile koşunun büyük bir grupla ve başarıyla tamamlan-
masını sağlayan  E. Alb. Aydın EROL’a ve tüm katı-
lımcılara teşekkür ediyorum.

Değerli okurlar;
Covid-19 pandemi döneminde toplum sağlığının 

korunması amacıyla alınan kısıtlama tedbirleri der-
nek ve vakıfları da etkilemiştir. Türkiye Emekli Su-
baylar Derneği (TESUD) de  bu dönemde uzun süre 
kapalı kalmış, bu nedenle kira ve aidat gelirlerinin 
toplanmasında yaşanan zorluklar nedeniyle mali açı-
dan sıkıntıyla karşılaşmıştır.

Dönem içerisinde üyelerimizin hak ve menfaatleri-
ni gözetmek ve geliştirmek üzere;

Kent Klinik (Ağız ve Diş Sağlığı)  Sağlık Hizmet-
leri  ile indirim sözleşmesi yapılmış,

Garantili Arabam Otomotiv Yazılım Elektronik Bi-
lişim Danışmanlık Petrol Sanayi ve Ticaret Limited 
Şirketi ile işbirliği sözleşmesi imzalanmış,

Özel HC International Clinic Cerrahi Tıp Merke-
zi ve Özel Ankara Magnet Hastanesi ile sözleşme gö-
rüşmelerine başlanmıştır.

Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyor, 2022 yılının 
ülkemize ve Yüce Türk Milleti'ne sağlık ve mutluluk 
getirmesini diliyorum.
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TESUD GENEL MERKEZ ETKİNLİKLERİ TESUD Basın Yayın 
Başkanlığı

İstanbul’un Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 
98. Yıl Dönümü Kutlanmıştır.

İstanbul Valiliği’nden izin alınarak İstanbul Büyükşe-
hir Belediyesi’nin desteği ile dört askeri dernek olan Tür-
kiye Emekli Subaylar Derneği, Türkiye Emekli Astsubay-
lar Derneği, Türkiye Muharip Gaziler Derneği, Türkiye 
Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği’nin ka-
tılımı ile İstanbul’un kurtuluşu için gelen Türk Ordusu’nun 
Sarayburnu’na çıktığı yerde İstanbul’un düşman işgalinden 
kurtuluşunun 98. yıl dönümü kutlanmıştır.

Törenin tertiplenmesini TESUD İstanbul İl Başkanı 
E.J.Tuğg.Ümit YILMAZ ve TESUD İstanbul Şubeleri sağla-
mıştır. TESUD Genel Başkanı E.Hv.Korg. Erdoğan KARA-
KUŞ Tören için Ankara’dan İstanbul’a gelerek katılım sağ-
lamıştır.

Törende TESUD İstanbul İl Başkanı E.J.Tuğg.Ümit YIL-
MAZ günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yap-
mış, daha sonra TESUD Genel Başkanı E.Hv.Korg.Erdo-
ğan KARAKUŞ;

“Bu İstanbul’un 2’nci kurtuluşudur.
Tarih incelendiğinde Fatih Sultan Mehmet İstanbul’u fet-

hetmemiştir. İstanbul’u kurtarmıştır. O nedenle Turuva’nın 
öcünü aldım diyerek Çanakkale’de Truva’yı ziyaret etmiş-
tir.”

TESUD Genel Başkanı ayrıca şu konulara değinmiştir;
“Kadıköy’de ON (BAŞARI) devletinin kurucusu olan 

Türkler, güya Sarayburnu Bölgesini görmedikleri için yıl-
larca Körler Ülkesi olarak adlandırılmıştır. Bu tarihi bir ya-
landır. Son günlerde güzel İstanbul’umuzun bunun tersine 
8.000 yıldır yerleşik olduğu çeşitli kalıntılarla ispatlanmıştır. 
Silivri’de 5.000 yıllık Türk Kurganı (mezarı) ve Tunç Kılıçlı 
Türk Ata'sının yattığı Beşiktaş’ta 3.500 yıllık Türk Kurgan-
ları bulunması, Fatih’in İstanbul’u birinci kurtarışının ispa-
tıdır. Mustafa Kemal ATATÜRK’ün Ordularının, Yüce Türk 
Milletinin Ordularının 6 Ekim’deki harekatı ise İstanbul’un 
ikinci kurtuluşudur.

Ordumuz hep hedef olmuştur. Maalesef yıllar sonra Bal-
yoz, Ergenekon, Casusluk Davalarıyla yıpratılmak isten-
miştir. Hepsinin kumpas olduğu ortaya çıkmıştır. Bugün 
Mehmetçik Libya’da, Doğu Akdeniz’de, Ege’de, Irak’ta, 
Suriye’de, Azerbaycan’da yurt içinde görevlerine azimle 
devam etmektedir. Yüce Türk Milleti’nin Yüce Ordusu veri-
lecek her türlü görevi yerine getirmeye daima hazırdır.

Ne Mutlu Türküm Diyene
Hepimiz Mustafa Kemalin Askerleriyiz. “
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Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD) Doğa Sporla-
rı Topluluğu (TESUDDOST) tarafından;

- 23 Ekim 2021 Cumartesi günü Şirin Yazı Göleti Bölge-
sinde,

 -20 Kasım 2021 Cumartesi günü Dorukkaya Green 
Park/Gerede Bölgesinde, 

- 28 Kasım 2021 Pazar günü Kazan Kent Ormanı /
Dutözü Bölgesinde,  

-11 Aralık 2021 Cumartesi günü Dorukkaya Green Park 
Bölgesinde, 

- 22 ve 29 Aralık Çarşamba günleri Eymir Ormanında, 
- 26 Aralık 2021 Pazar günü Kızılcahamam Kirazlı Yayla 

Yanık Köyü Bölgesinde,
- 02 Ocak 2022 Pazar günü Işıkdağı'nda Kar Yürüyüşü 

yapılmıştır. 

TESUD Doğa Sporları Topluluğu
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TESUD'u Ziyaret

6 Aralık 2021 tarihinde Azerbaycan Askeri Dernekler 
Federasyonu Başkanı Emin HASANLİ ve Türkiye Muha-
rip Gaziler Derneği Başkanı Beyazıt YUMUK TESUD Ge-
nel Merkezini ziyaret etmişlerdir.

17 Aralık 2021 Cuma günü Talatpaşa Komitesi Başkan 
ve üyeleri ile TESUD Genel Merkezinde bir toplantı yapıl-
mıştır.

Toplantıya TBMM 20. Dönem Başkanvekili ve Talatpa-
şa Komitesi Başkanı Hasan KORKMAZCAN, Eski Milli 
Savunma Bakanı Barlas DOĞU ve TGB Ankara İl Başka-
nı Kayahan ÇETİN katılmıştır. Eski Ulaştırma Bakanı Sn. 
Enis ÖKSÜZ mazereti nedeniyle toplantıya katılamamış-
tır.

TESUD'un Ziyareti

TESUD Genel Başkanı,Yönetim Kurulu üyeleri ve TE-
SUD Bolu Şube Başkanı tarafından Bolu Belediye Başka-
nı Tanju ÖZCAN makamında ziyaret edilmiştir.

TESUD Genel Başkanı E. Hv. Korgeneral Erdoğan KA-
RAKUŞ ve Genel Sekreter E. Alb. Arif ÇETİNKAYA tara-
fından 7 Aralık 2021 tarihinde OYAK Yönetim Kurulu Baş-
kanı E. Tümg. Mehmet TAŞ makamında ziyaret edilmiştir.
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86. Büyük Atatürk Koşusu

Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD), Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 102. Yıl-
dönümü Kutlama Programı kapsamında 27 Aralık 2021 tarihinde yapılmış olan 86. Bü-
yük Atatürk Koşusu'na 106 kişilik bir grupla katılmıştır.

Atatürk’ten izin alınarak ilk olarak 1936 yılında yapılan 10.8 km’lik koşu, 27 Aralık 
Pazartesi günü saat 14:00’da Dikmen Keklik Pınarı’ndan başlamış ve TCDD Genel 
Müdürlüğü Ankara Garı önünde sona ermiştir.

İkinci Başkan ile Teşkilat Başkanının Dikmen Keklik Pınarı'nda uğurladığı TESUD 
koşucuları saat 15.15'de GAR önünde Genel Başkanımız tarafından karşılanmış ve 
kendilerine TESUD Başarı Sertifikaları verilmiştir.

Koşuya katılan tüm meslektaşlarımıza ve dostlarımıza şükranlarımızı sunuyor, or-
ganizasyonu büyük bir özveriyle gerçekleştiren ekip lideri E. Alb. Aydın EROL'a teşek-
kür ediyoruz.

Cumhuriyetimizin 98. Yıl Dönümünü Coşkuyla Kutladık.

Cumhuriyetimizin 98. yıl dönümünü, Ankara'da Çayyolu Atapark'ta Genel Başkanımızın da katılımı ile coşkuyla kutla-
dık. Bu vesile ile başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK olmak üzere, Kurtuluş Savaşı kahra-
manlarımızı, bu vatan uğruna canını feda eden tüm aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz.
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10 Kasım 1938 günü 
saat 09.05'te yaşamı-
nı yitiren Cumhuriyetimi-
zin kurucusu Ulu Önde-
rimiz Gazi Mustafa Ke-
mal ATATÜRK'ün ölü-
münün 83'üncü yılında 
Ankara'da bulunan şube-
lerimiz ve diğer sivil top-
lum örgütleri ile birlikte 
Çayyolu Atapark’ta anma 
programı düzenlenmiştir.

 TESUD Genel Başkanı E. Hv. Korgeneral Erdoğan 
KARAKUŞ'un 10 Kasım Anma Programında yaptığı ko-
nuşma aşağıdadır;

    "Ulu Önderimiz ölse de onun ilke ve düşüncelerini için-
de yaşatan sizlere saygı ve sevgilerimi sunuyorum.

    Yılmaz ÖZDİL’in 'Aleykümselam' yazısını bir çoğunuz 
okumuştur. Mustafa Kemal 1912 yılında Libya’da (Derne) 
vuruşurken İtalyan uçağından bomba atıldı. Şarapnelden 
sıçrayan kireçtaşı parçası sol gözüne girdi. Gözü kan dol-
du. Yanıklı yara oluştu.

    Bu dünyada savaşta uçağın kullanılmasına ilk örnek-
ti. Gözünün acısına bakmadan askerlerini aralıklarla yere 
yatırdı. Askerler tüfekleriyle uçak düşürdü. Bu da dünya-
da bir ilkti.

   Cumhuriyeti kurunca Cumhuriyeti yaşatmak ve tam ba-

ğımsızlık için birinci öncelik savunma sanayisiydi.

   Savunma sanayin yoksa tam bağımsızlık da yoktu.

  15 senenin sonunda uçağını, helikopterini, planörünü, 
tankını, topunu, makinalı tüfeğini, tüfeğini, tabancasını, sa-
vaş gemisini, denizaltısını yapan ülke haline geldik.

   İşte o zaman ülke, millet tam bağımsızdı.

    Ölümünden sonra yavaş yavaş ATATÜRK’ün yolundan 
sapıldı. Şimdi dahi savunma sanayisinde tam bağımsızlık 
kazanmak için adeta boğuşuyoruz.

    İki gün önce Karabağ Zaferi’ni kutladık.

    Batıda Karlofça (26 Ocak 1699) Antlaşmasından 200 
yıl sonra Sakarya Savaşına kadar toprak kaybettik. (22 
Ağustos – 13 Eylül 1920) Sakarya’da dur dedik.

    Doğuda Türkmençay Antlaşmasından (21 Şubat 1828) 
200 yıl sonra Karabağ’da dur dedik.

    Atatürk nasıl “İlk Hedefiniz Akdenizdir. İleri” dediyse. 
“Nahçıvan Türk kapısıdır. Bu hususu nazarı itibara alarak 
elinizden gelen çalışmayı yapınız” da demiştir.

    Size söz veriyoruz Atam. Elimizden geleni yapacağız.

    Size söz veriyoruz Atam. Yolunuzdan sapmayacağız.

    Size söz veriyoruz Atam. İlke ve Düşüncelerinizin yıl-
maz bekçileri olacağız.

    Siz söz veriyoruz Atam. Bu ülkeyi yine tam bağımsız 
hale getireceğiz.

    Sen Rahat Uyu Atam."

10 Kasım Atatürk'ü Anma Programı
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58. Yıldönümünde Kanlı Noel'i Anma Etkinliği

Türkiye Emekli Subaylar Derneği öncülüğünde bir araya 
gelen 9 dernek tarafından, Kadıköy Belediyesinin desteği 
ile 25 Aralık 2021 tarihinde Kozyatağı Kültür Merkezi'nde 
"58. Yıldönümünde Kanlı Noel'i Anma Etkinliği" düzenlen-
miştir.

Etkinliğe KKTC 
Cumhurbaşkan ı 
Sayın Ersin TATAR 
şeref konuğu ola-
rak katılmıştır.

Saygı duruşu ve 
İstiklal Marşı'nın 
okunmasıyla başla-

yan etkinliğin açış konuşması TESUD Rasimpaşa Şube-
si Başkanı E. Tuğg. Ümit Yılmaz tarafından yapılmış, daha 
sonra TMT Üyesi E. Başöğretmen Işılay Arkan, Azerbay-
can E. Ask. Nesilleri Aydınlatma Birliği Başkanı Emin He-

senli, E. Tümg. Cumhur Ev-
cil, E. Korg. Hasan Kundakçı 
ve Genel Başkanımız E. Hv. 
Korg. Erdoğan Karakuş birer 
konuşma yapmışlardır.

Genel Başkanımız ko-
nuşmasında; acıları çekenlerin Kıbrıs davasına daha de-
ğişik baktığının örneğini kendi anne ve babasının üze-
rinden bir anı ile vermiş, "Babam jandarma, annemle 

Siirt'ten Fethiye'ye ata-
nınca evlenmiş. Anne 
tarafım Rodos, Girit 
Evlad-ı Fatihanlarından. 
Fethiye'ye Ege'de kay-
bettiğimiz bütün adalar-

dan, Balkanlar'dan gelenler toplanmış. O nedenle 1950'ler-
de Fethiye'de bütün adaları, Balkanları  kaybettik, ancak 
Kıbrıs'ı kaybetmeyeceğiz diyen bir halk vardı, 'Ya Kıbrıs Ya 
Ölüm' sesiyle yer gök inlerdi." 

Kıbrıs adasının 15 kat büyüklüğünde olan Hava Sahası-
nın çok önemli olduğunu, Türkiye'nin kıta sahanlığı ilan et-
tiği yerlerin üzerinin havadan korunması gerektiğini söyle-
miş,

Buna bir örnek olarak, 1990' ların başında büyük bir uğ-
raşıyla Karadeniz'de elli bin kilometre kare  deniz ve hava 
sahası elde ederek şu anda gaz bulduğumuz sahanın mül-
kiyetini elde ettiğimizi belirtmiş,

En önemli konunun, Ceyhan'ın suyunun Kıbrıs'a  akıtıl-
ması olduğunu, bu suretle KKTC vatandaşlarının fert başı-
na gelirde dünya birincisi olacağını, Anamur'dan giden su-
yun sadece 100 kilometre kare arazi sulayabildiğini, KKTC 
topraklarında en az 2000 kilometre kare sulanacak arazi 
bulunduğunu, sulamanın küresel ısınmanın zararlarını da 
en aza indireceğini söylemiş ve faaliyetin gerçekleştirilme-
sinde  emeği geçenlere teşekkür etmiştir.
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Programda sanatçı Yasemin KUMRAL tarafından 
"Girne'den Yol Bağladık Anadolu'ya" eseri seslendirilmiştir.

Türkiye Emekli Subaylar Derneği, Türkiye Muharip Ga-
ziler Derneği, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği, Türkiye 
Harp Malülü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği, Kıb-
rıs Türk Kültür Derneği, Azerbaycan Kültür Evi ve Kuleli-
ler Derneği tarafından hazırlanan etkinlikte son olarak kür-
süye gelen KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin TATAR ko-
nuşmasında; 

Kıbrıs davasına katkı koyan ve emeği geçen herkese te-
şekkür ederek Kıbrıs davasının, ulusal bir dava olduğunu 
dile getirdi. 

“Ödenen bedeller gençlere anlatılmalı”
Kıbrıs’ın 80 bin şehit verilerek fethedildiğini ve şu anda 

Kıbrıs’ta bir Türk devleti olduğunu belirten Cumhurbaşka-
nı Tatar, bu devletin ağır bedeller ödenerek kurulduğunun, 
gençlere de anlatılması gerektiğine vurgu yaptı. Kıbrıs’ta 
yaşanan acıları ve milli mücadele yıllarını anlatan Cumhur-
başkanı Tatar; Osmanlı Dönemi’nde, adanın İngiltere’ye ki-
ralandığını, İngiltere’nin adayı ilhak ettiğini ve adaya taşıdı-
ğı Rum nüfusuyla dengeyi bozduğunu anlattı. 

“BM, yaşananlara seyirci kaldı”
Cumhurbaşkanı Tatar; Kıbrıs Türklerinin, Kıbrıs 

Cumhuriyeti’nin ortak kurucusu olduğunu ancak silah zo-
ruyla atıldığını, katliamlar yaşadığını, BM’nin de buna se-
yirci kaldığını söyledi. Bu yüzden Kıbrıs Türk halkının, 
Türkiye’nin garantörlüğü ve Türk askerinden vazgeçme-
yeceğini dünyaya haykırdığını ifade eden Cumhurbaşka-
nı Tatar, AB’nin de Kıbrıs Türk halkına verdiği sözleri tut-
madığını dile getirdi. 

“Doğu Akdeniz’de Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkar-
larını, Türkiye ile birlikte koruyoruz”

Cumhurbaşkanı Tatar, ortaya koyduğu iki devlet ve eşit 
egemenlik siyasetinin sonuna kadar arkasında durdu-
ğunu, Türkiye’nin de bunu desteklediğini kaydetti.  Doğu 
Akdeniz’de Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarını Türkiye 
ile birlikte koruduklarını, Türkiye ile Kıbrıs Türk halkını hiç-
bir gücün ayıramayacağını ifade eden Cumhurbaşkanı Ta-
tar; Rumların amacının, sadece Türkiye’nin adadan çıkarıl-
ması olduğunu ifade etti. Rumların hedefinin, “Büyük Yuna-

nistan” olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar; ecdadımı-
zın emaneti olan Kıbrıs’ın çok önemli olduğunu, sıfır asker 
sıfır garantiyi asla kabul etmeyeceklerini ve adadaki ger-
çeklerin göz ardı edilemeyeceğini söyledi. 

“Rum tarafının zihniyetini iyi biliyoruz”
Kıbrıs’ta yeni bir dönemden bahsettiklerini, Cenevre’de 

bu öneriyi masaya sunduklarını kaydeden Cumhurbaşkanı 
Tatar;  Kıbrıs’ta artık iki ayrı egemen eşit devletin kabulüy-
le bir antlaşma olabileceğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Ta-
tar, Rum tarafının zihniyetini iyi bildiklerini; Türkiye ile iliş-
kiler, garantörlük gibi kırmızı çizgilerinden asla vazgeçme-
yeceklerini vurguladı. Azerbaycan’ı da “gardaş devlet” ola-
rak gördüklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, iki dev-
let arasındaki bağların da ileride daha iyi noktalara gelece-
ğine inanç belirtti. Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk hal-
kının 20 Temmuz sabahı yeniden doğduğunu ifade ede-
rek bugünlere gelmelerinde emeği geçenlere teşekkür etti.  
Kimsenin Kıbrıs Türk halkından; devletinden, egemenliğin-
den vazgeçmesini; yeni maceraya atılmasını beklememe-
si gerektiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, devletten 
devlete eşit egemenlik temelinde antlaşmaya hazır olduk-
larını söyledi.  

“Her alanda gelişen ve gelişmeye devam eden bir 
KKTC”

Cumhurbaşkanı Tatar; KKTC ile Türkiye’nin ilişkilerinin 
bugüne kadar her alanda daha da çok derinleştiğini ifa-
de ederek su projesine atıfta bulundu ve elektrikte de yeni 
adımlar atılacağına inanç belirtti. Cumhurbaşkanı Tatar, 
her alanda gelişen ve gelişmeye devam eden KKTC’nin, 
Türkiye’nin desteğiyle geleceğe ümitle baktığını ve bakma-
ya devam edeceğini sözlerine ekledi.
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TESUD ŞUBE ETKİNLİKLERİ

TESUD Şişli Şubesi

TESUD Konak Şubesi

TESUD İstanbul Şubeleri

TESUD İstanbul Şubeleri tarafından, 15 Kasım 2021 ta-
rihinde Taksim Meydanında KKTC'nin 38. kuruluş yıl dönü-
mü kutlama törenlerine katılım gerçekleştirilmiştir.

TESUD Şişli Şube üyesi Sayın Beyhan GÜZEL, 2021  
Altın Kalemler şiir yarışmasında yazdığı şiir ile ödül almış-
tır. 

TESUD Konak Şubesi Başkanı Dr. E. Hv. 
Kur. Alb. Cengiz TATAR, 22 Kasım 2021 ta-
rihinde, "İstikbal Göklerdedir.  MUSTAFA 
KEMAL ATATÜRK VE TÜRK HAVACILIĞI” 
kitabının imza gününde, okurlarıyla buluş-
muştur. 

TESUD Konak Şubesi Toplantı Salonuna, 22 Kasım 
2021 tarihinde yapılan törenle, merhum üyemiz E. Hv. Mu. 
Alb. Ayhan YALÇINKAYA ismi verilmiştir. 

TESUD Konak Şubesi Yönetim Kurulu üyeleri tarafın-
dan, 07 Aralık 2021 tarihinde Yarımada Güçbirliği Derne-
ğine nezaket ziyaretinde bulunulmuştur.
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TESUD Tekirdağ Şubesi

TESUD Tekirdağ Şubesi tarafından, Tekirdağ'ın Kurtulu-
şu (13 Kasım 1922)’nun 99. yıl dönümü kutlanmıştır.

TESUD Rasimpaşa Şubesi

TESUD Rasimpaşa Şubesi üyelerinden; Hasan Basri 
ASLAN, Ümit YILMAZ, Mehmet Akif ÖZKILIÇCI ve Ünal 
KAKAÇ Blue Dreams adlı tekne ile 18-23 Ekim 2021 tarih-
leri arasında yapılan BODRUM CUP 33 Yelken Yarışlarına 
katılmış, CRUİSE A Kategorisinde takım olarak 3’üncü ol-
muşlardır.

TESUD Rasimpaşa Şubesi tarafından; Dolmabahçe 
Bezm-i Alem Valide Sultan Camiinde üç yıl önce başlatılan 
"10 Kasım'da  ATATÜRK ve Silah Arkadaşlarına Mevlid-i 
Şerif Okutma" etkinliği İstanbul Valiliği tarafından sahiple-
nilmiş ve her yıl düzenlenerek geleneksel hale gelmiştir. 
Bu yıl yapılan etkinliğe İstanbul İl Protokolü ve dernek üye-
lerinden katılım sağlanmıştır.

TESUD Rasimpaşa Şubesi tarafından, diğer askeri der-
nekler ile birlikte; 28 Kasım 2021 Pazar günü Azerbaycan 
Milletvekili Ganire PAŞAYEVA’nın da katıldığı KARABAĞ 
ZAFERİ'nin 1. yıl dönümü anma etkinliği düzenlenmiştir.
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Törenleri

TESUD Şube ve  Temsilcilikleri; 29 Ekim'de Cumhuriyetimizin 98. yıl dönümünü törenlerine katılıp, ATATÜRK Anıtları-
na çelenk sunmuşlardır.
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10 Kasım Anma Etkinlikleri

TESUD Şube ve  Temsilcilikleri; Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK'ün ölümü-
nün 83'üncü yılında  anma etkinlikleri düzenlemiş, ATATÜRK Anıtlarına çelenk sunmuşlardır.
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Bir yıl önce, 2020 yılı 27 Eylül-8 Kasım dönemin-
de Dünya, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki sa-
vaşı izledi. Savaşın temel nedenleri;  Ermenistan’ın 
1992-1994 yıllarında Birinci Dağlık Karabağ sava-
şında  işgal ettiği 7 rayondan/bölgeden çeyrek asrı 
aşan bir süre çekilmemesi ve Dağlık Karabağ’ın aidi-
yeti üzerindeki ihtilaftır. Yıllarca Azerbaycan Minsk 
Grubu aracılığıyla tüm diplomasi imkanlarını kullan-
mış ve müzakerelerde uzlaşmacı bir tavır göstermiş-
tir. Ancak Ermenistan uzun yıllar süren müzakerelere 
katılmasına rağmen sonuçlanma aşamasında muhte-
lif bahanelerle müzakerelerden sonuç alınmasını en-
gellemiştir. Minsk Grubunca sunulan tavsiye kararla-
rını ve Birleşmiş Milletler kararlarını Ermenistan uy-
gulamamıştır.

Ummadıkları kazancı sahiplenmek istediler. 
Rakamsal olarak bakıl-
dığında Birinci Dağlık 
Karabağ savaşında Er-
menistan toprakları 30 
bin km² iken 17 bin km² 
toprak kazanmış ve top-
raklarını %56 artırmış-
tır. Savaş sonunda Er-
meni Ulusu gururlanmış 
ve Ermeni Hükümetleri, 
Ermeni Ordusunun üs-
tün olduğuna inanmış-
tır. Uzlaşmalıyız diyen 
Levon Ter Petrosyan Hükümeti dışında Koçaryan ve 
Sarkisyan Hükümetleri kazanılanı korumanın, çö-
zümsüzlüğün en iyi yol olduğuna karar vermiştir.

Azerbaycan sürekli olarak Ermenistan’ın; Dağ-
lık Karabağ’da kurulan Ermeni yönetimini des-
teklememesini, askeri birliklerini Dağlık Kara-
bağ ve rayonlardan çekmesini ve  işgal ettiği top-
rakları Azerbaycan’a teslim etmesini istemiştir. 
Ermenistan’ın işgal ettiği topraklardan kovulan bir 
milyona yakın göçmen Azerbaycan topraklarında 
yıllarca perişan durumda yaşamıştır. 

Azerbaycan tarafından Paşinyan döneminde de 
aynı istekler söylenmiştir. 2018 yılında iktidara ge-
len Paşinyan önce müzakere edelim diyerek zaman 
kazanmış, daha sonra kazanılanı korumak noktası-
na gelmiştir. Azerbaycan lideri Aliyev, yıllarca süren 
müzakerelerden sonuç alınamadığını görmüştür. Er-
meni liderlerinin tavrından mevcut durumun korun-
masının istendiğine ve müzakerelerdeki bahanelerle 
aldatıldığına karar vermiştir.

Çaresizlik savaşa sebep 
oldu. Bu tabloya ilave ola-
rak; Paşinyan’ın ve Savun-
ma Bakanının Dağlık Kara-
bağ Ermenistan’dır, Ermenis-
tan gerekirse yeni topraklar 
için yeni savaşlar yapar, mü-
zakerelere Dağlık Karabağ'da  
katılsın söylemlerini işiten Aliyev, 26 yıl sonunda sa-
vaştan başka çözüm olmadığına karar vermiştir.

Eylül ayı sonunda başlayan savaş öncesinde ta-
raflar çok farklı düşünceler içindedir. 26 yıllık 
ateşkes döneminde Ermenistan zamanın kendi lehi-
ne çalıştığını düşünmektedir. Ermenistan ve Dağlık 
Karabağ yönetimleri, diaspora ile müşterek olarak; 
Dağlık Karabağ’da halkın çoğunluğu Ermeni’dir, 

Dağlık Karabağ’a Azer-
baycan aidiyet/sahiplik 
kuralını öne sürerek hak 
iddia ediyor ama halkoyu 
yönünden Ermenistan ter-
cih edilmektedir görüşün-
dedir. Ermenistan iki ulus-
lararası kuraldan halko-
yu ve aidiyet’in denk hat-
ta halkoyunun daha üstün 
olduğunu söylemeye baş-
lamıştır. 

Ermenistan savaştan 
korkmamaktadır. Savaş olursa, Ermenistan etkin 
bir savunma ile Azerbaycan ordusuna aşırı kayıp ver-
dirmeyi ve Azerbaycan ordusunun yeterince zayıfla-
dığını görünce güçlü bir taarruzla Azerbaycan’dan 
daha çok toprak almayı ummaktadır. 

Ermenistan, komşu Azerbaycan’dan üstünüm dü-
şüncesindedir. Savaş öncesinde Ermenistan, işgalin 
tuttuğuna, uluslararasında unutulduğuna inanmak-
tadır. Görüntüde Dağlık Karabağ sorunları konu-
şulmakta ve 7 rayonun işgal edildiği tüm Dünya’ya 
unutturulmak istenmektedir. Minsk Grubunun 
2009 yılındaki Madrid kararları olan; Rayonlardan 
Ermenistan’ın geri çekilmesi ve Dağlık Karabağ sta-
tüsünün müzakereler yoluyla çözümü, artık Ermenis-
tan tarafından tavizkar tutum olarak görülmekte,  Er-
menistan gururlanmayı, daha fazla genişlemeyi ha-
yal etmektedir.

Azerbaycan işgalin yarattığı özgüven eksikli-
ği içindedir. 26 yıllık sabrına rağmen Azerbaycan 
sonuç alamayışının sıkıntısı içindedir. Yıllar içinde 

Azerbaycan Ermenistan İkinci Dağlık 
Karabağ Savaşının Birinci Yıl Dönümü 

Ali DİNÇ
E. Müh. Alb.
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Azerbaycan, Rusya ve İsrail’den çok miktarda silah 
almıştır. Türkiye’den savaş öncesi alınan silahlar 20 
milyar $’lık silahlanma içinde yaklaşık 265 mil-
yon $  (%1,25) düzeyindedir. Ancak Türkiye, Azer-
baycan subaylarına Harp Okulu ve Akademilerde 
eğitim sağlamıştır. İki kardeş ordu  birçok kez müş-
terek tatbikatlar yapmıştır. Buna rağmen ordunun ko-
muta kadrosu yenidir, savaş tecrübesi yoktur endişe-
si vardır. Duruma çare olarak daha çok eğitim ve tat-
bikat yapılmıştır.

Azerbaycan liderliği, komşularla iyi ilişki için-
dedir. 1992-1994 yıllarında Ermenistan’a verilen 
destek ve Azerbaycan’a daha önce yapılan Rus or-
dusu müdahalesi sebepleriyle oluşan Azerbaycan kır-
gınlığına rağmen, lider Aliyev Putin’in Azerbaycan’ı 
2001 yılı ziyareti sonrasında Rusya ile ilişkilerini dü-
zeltmiştir.  Azerbaycan, Avrupa Birliği ve NATO ile 
dengeli ilişkiler kurmuştur.

Her iki taraf da farklı hedefler peşindedir. Ta-
raflar ateşkesi ilk bozanın karşı taraf olduğunu belir-
terek 27 Eylül’de savaşa başlar. Ermenistan balistik 
füzeleri ile Azerbaycan’ı yıldırmayı hedef alır. Yerle-
şim merkezlerine füzelerle zarar verir.  Topçu düel-
loları yapılmaktadır. İlk haftalarda Azerbaycan ordu-
su oldukça yavaş ilerler. Zaman içinde, Ermenistan 
ordusunun lojistik sistemi aksatılır ve destek alması 
önlenir. İHA’lar ile savaşın resmi çıkarılır, akışı izle-
nir. SİHA’lar devreye girer. Yüksek ve geçitlerde ko-
nuşlanmış Ermeni güçleri,  arazi engeline takılmak-
sızın, isabetli atışlarla SİHA’lar ve topçu atışlarıyla 
vurulur. Konumu bilinen her silah sistemi vurulabil-
mektedir. Ermeni savunması zayıflatılır. Azerbaycan 
ordusunun ilerlemesi güç kazanır. Ermenistan güçle-
ri havadan görülerek vurulur. Asıl kuvvetler yedek-
lerle desteklenemez. Ermeni radarları SİHA’ları al-
gılayamaz. 

Ermenistan, müttefiklik antlaşması gereği 
Rusya’dan yardım ister. Rusya, savaşın Ermenistan 
toprakları içinde olmadığını belirtir. Kasım başında 
Şuşa alınıp, Dağlık Karabağ merkezi Hankendi ku-
şatılınca Ermenistan daha önce reddettiği Rusya’nın 
ateş kes teklifini kabul eder. Ermenistan işgal ettiği 
rayonları boşaltacak, Dağlık Karabağ merkezinin ise 
Rus barış gücü korumasındaki Laçin koridoru üze-
rinden Ermenistan ile bağı devam edecektir. Nahci-
van ile Azerbaycan arasında ulaşım koridoru açıla-
caktır. 

Savaşta her iki taraf da 3500 askeri bulan kayıp ve-
rir. Ermenistan'ın silah ve donanım kaybı  %40 dü-
zeyindedir ve Azerbaycan’dan daha fazladır. Erme-
nistan balistik füzeleri ve topçu bombalamaları şehir-
lerdeki Azerbaycan halkına ve alt yapıya  zarar ver-

miştir. Ermeniler terk ettikleri evleri ve ağaçları yak-
mıştır.  

Azerbaycan zafer kazanır. İşgaldeki rayonlarını 
kurtarır. Dağlık Karabağ halkının Ermenistan ile fi-
ziki bağı devam etmekle birlikte Ermeni beklentile-
ri gerçekleşmez. 1994 yılı sonrası büyüyen Dağlık 
Karabağ sınırları daralır. Dünya, Türk ve İsrail İHA/
SİHA’larının etkinliğini inceler.

Azerbaycan özgüvenine kavuşur. Azerbaycan 
göçmen olarak yaşayan halkının tekrar topraklarına 
yerleşmesini hedefler. Harap durumda bırakılan top-
raklarını yaşanabilir duruma getirmek çabasına gi-
rişir. Azerbaycan halkı 26 yıl sonra gururlanır. Türk 
halkı kardeş Azerbaycan halkının zaferi ile iftihar et-
mektedir.  

Zaferin sahipleneni çoktur. Yenilgi yetimdir.  
Ateşkesin yapıldığı 9 Kasım 2020’den beri bir yıl 
geçtiğinden, Ermenistan'ın çabalarına bakmayı, karşı 
tarafın yaptıklarını izleyip değerlendirmeyi ve  tedbir 
almayı emekli bir subay olarak daha yararlı bulduğu-
mu belirtmek isterim.  

Ermenistan’da olanlar: Eski özlenmiyor. Yol-
suzluk sever eski komünist, yeni kapitalist klan ai-
leler Paşinyan’ı seçimde deviremedi ve iktidara ge-
lemedi. Ancak parlamentoda muhalefet vekili olarak 
yerlerini aldılar. Paşinyan onları yargılamayı vaad 
etmişti. Bu istek gerçekleşemedi. Ermenistan yenil-
gi sonrası kargaşa içinde olmasına rağmen sağdu-
yu üstün geldi. Paşinyan yapılan ara seçimde devril-
medi ve iktidarını korudu. Bu durum eskinin özlen-
mediğinin kesin ifadesidir. Ermenistan, batıya ben 
Kafkasya’da yeni demokrasiyim mesajı vermeye ça-
lışmaktadır.  

Ermenistan Rusya’dan ekonomik ve askeri yar-
dım almaya devam etmektedir. Laçin koridoru Ka-
rabağ bağlantısını Rus barış kuvvetleri korumakta-
dır.  Ermenistan Rusya’ya şimdi  daha çok bağımlı 
durumdadır. Paşinyanın Rus karşıtlığı törpülenmiştir.

Diaspora: ABD, Fransa ve Rusya’da elinden 
geleni yapmaktadır. ABD’deki Ermeni diasporası 
Amerikan Başkanına 24 Nisan 2021’de “1915 olay-
ları soykırımdır”  dedirttiler. Amerikan Ermeni top-
lumu,  Türkiye’den tazminat ve Ermenistan’a yardım 
peşindedir. Diaspora,Türkiye’den intikam almak fik-
ri peşinde koşmaya devam etmektedir. 

Diasporanın çabası tazminattır. ABD’deki Er-
meni kökenliler Türkiye’den Ağrı’nın iadesini iste-
me ve tazminat davaları peşindedir. Savaş dönemin-
de iki ay içinde Ermenistan’a yaptıkları yardım 210 
m$’ı bulmuştur. İyi örgütlendikleri açıktır.   



Birlik, Sayı : 234 • Ekim-Kasım-Aralık 202118

ABD Hükümeti 2022’de Ermenistan’a 24 mil-
yon $ yardım planlamıştır. İstek 100 m$ civarıdır. 
Azerbaycan’a yapılması planlanan 100 m$’lık yar-
dım Kongre’de, Azerbaycan’ın otoriter yönetimi, ba-
rışa ve güvenliğe tehdit olduğu bahane edilerek,  Er-
meni ve Yunan lobisi ile önlenmek istenmektedir. 2 
m$ Dağlık Karabağ çevresindeki mayınların temiz-
lenmesi için düşünülmektedir. 

Fransız diasporası insani yardım yaptı.  Erme-
ni kökenli Fransızlar ateşkes olduğunu, Azerbaycan 
ile savaşın devam ettiğini, Minsk Grubu’nun etkisi-
nin artırılmasını istemektedir. 2021’de Ermenistan’a 
insani yardım yapmışlardır. 

Rusya’daki Ermeni diasporası aktiftir.  Ermeni 
kökenli Rus vatandaşları Rusya’daki makam ve eko-
nomik güçlerini kullanmayı planlamaktadır. Devlet 
kararlarını Ermenistan lehine nasıl daha çok etkile-
yebiliriz?  sorusuna cevap aramaktadırlar. Rusya’dan 
Ermenistan’a gelen yıllık 2 milyar $ havalenin/
eft’nin  kaynağı, Rusya’da çalışan Ermenilerdir. 

Ermenistan Dünya’dan yardım istemektedir. 
Göçe maruz kalmış Karabağlıların Ermenistan’da 
yerleştirilmesi,  savaşta ölen üç bini aşkın Ermeni’nin 
ailelerinin maddi yükü Paşinyan Hükümeti sorumlu-
luğundadır.  

2022 yılı Ermeni devleti bütçesi: 2190 milyar 
Dram, kısaca 4.5 milyar $’dır (1$=480 Dram). Enf-
lasyon %6’nın altında beklenmektedir. En büyük iki 
bütçe kalemi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlı-
ğı 1,2 milyar $ ve Savunma Bakanlığı  720 milyon 
$’dır.   Daha sonra Eğitim Bakanlığı 470 milyon $, 
Sağlık Bakanlığı 250 milyon $ rakamlarıyla gelmek-
tedir. 

140 milyon $ kadar da Hükümet istediği alanlara 
harcamak üzere yedek bütçe rakamı koymuştur.

Doğumlar, çocuk 6 yaşına gelene kadar, ayda 100 $ 
maaş bağlayarak teşvik edilmektedir. Bütçe güvenlik 
esaslıdır. Altyapı geliştirme ve Eğitim bütçesi artırıl-
mıştır. Ermenistan’da fakirlik devam edecektir. Hü-
kümet bu yıl %7 kalkınma beklemektedir.

Bütçe geçen yıl %7,6 azalmış bu yıl %6 artması 
öngörülmüştür. Aslında savaşın yıkımı sözlerde de-
ğil rakamlarda gizlidir. Ermenistan, savaş ve pande-
mi etkisiyle geçmişe göre küçülmüştür.

Ermenistan'da Paşinyan idaresinin dili değiş-
ti mi? Dil düzeliyor. Ancak ana hedef değişme-
di. İktidardan gitmesi beklenen ancak oyları azalsa 
da iktidarda kalmayı başaran Paşinyan’ın ikna gü-
cünü ve halkın sağduyusunu takdir etmek gereklidir. 

Yeni yapılanma tam kurulamasa da yolsuzluk azal-
mıştır. Ayrıca, Paşinyan’ın Rus muhalifliği de azal-
mıştır. Savunma Bakanının “Yeni savaşlar, yeni top-
raklar. Bakü’de buluşalım.” deyişinden savaş sonra-
sı vazgeçilmiştir.

Azerbaycan ile devam eden sorunlar:  Ermenis-
tan işgal ettiği topraklardaki mayın serme planlarını 
Azerbaycan’a vermemektedir. Bu durum kurtarılan 
rayonların ulaşımının gelişmesini ve arazinin tarıma 
açılmasını engellemektedir. Ermeniler esirlerin tama-
mının kendilerine iade edilmediği bahanesine sığın-
maktadır. Yeni sınırlarda iki taraf arası mesafe 150 
m’ye kadar düşmektedir. Bu durum ileride sınır ça-
tışmalarının kaynağı olacaktır.

Zengezur geçit yolu: Azerbaycan Türkiye kara ir-
tibatını sağlayan geçit 1918 yılı Osmanlı Ermeni mu-
harebeleri sonrasında Osmanlı’ya ve Azerilere kapa-
tılmıştır. Daha sonra çevredeki Azeri köyleri etnik te-
mizliğe uğramıştır. 

Ermenistan, Azerbaycan-Nahcivan geçit yolu-
nu Kasım 2020’de taahhüt etse de şimdi demiryo-
luna evet, oto yoluna hayır demektedir.  Yeni Erme-
ni bakışı, Nahcivan Azerbaycan yolundan ziyade 
Ermenistan’ın geçiş merkezi olması şeklindedir. Bu 
ateş kes antlaşmasına farklı bir yorum getirmektir. 

Bazı Ermeni ekonomistler kara, demir ve hava yol-
larının tam olarak kullanılmasıyla Ermenistan eko-
nomisinde GDP olarak %30 artış olabileceğini he-
saplamıştır. Konuya Ermenistan çok sayıda şart koş-
maktadır. Yeterince destek vermemektedir. Ermenis-
tan doğu, batı ve güneyinde tamamen Türk kuşat-
masına uğrayacağını düşünmektedir. İran ise, kendi-
sini devreye sokup İran-Ermenistan oto yolu ile te-
şebbüse karşı darbe vurmaya çalışmaktadır. İran’ın 
bu teşebbüsü, kendi ulaşım önemini koruma, alter-
natif bir yolu önleme çabasıdır. İran’ın 30 yıldır ilk 
defa yaptığı Azerbaycan sınırındaki askeri tatbikata, 
Ermenistan’a verdiği destek olarak da bakılmalıdır. 
Sınırlar, İran’ın onayı olmadan değişemez tezi öne 
sürülmüştür. 

Geçit yapılırsa Rusya, Azerbaycan, Ermenistan ir-
tibatı karadan kolaylık kazanacaktır. Ermenistan do-
ğuya Azerbaycan üzerinden ve batıya Türkiye üze-
rinden kolaylıkla erişecektir.

Son söz: Ermeniler daha barış olmadı, sadece ateş 
kes yapıldı. İleride Dağlık Karabağ’ı Ermenistan’a 
dahil edip, daha iyi şartları kendimize sağlarız umu-
dundadır. Azerbaycan karşıt çabalara gerekli tedbir-
leri mutlaka alacaktır. 

            

8 Kasım Azerbaycan'ın "Milli Zafer " Günü
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Afganistan Dersleri 

ABD’nin Sovyet işgaline karşı örgütlediği Taliban 
11 Eylül 2001’de ABD’ye saldırınca ABD 11 Eylül 
sorumlularını cezalandırmak ve Afganistan’ı terör 
yuvası olmaktan çıkarmak maksadıyla Afganistan’ı 
işgal etti. Bu işgalde, bir yanda Taliban diğer yanda 
ABD-NATO güçleri ve Afgan Ulusal Ordusu (AUO) 
arasında 20 yıl süren iç savaş yaşandı.

İkinci Vietnam

ABD Afganistan’da 2 bin 500’ü asker olmak üzere 
6 bin yurttaşını kaybetti. 2 trilyon dolar para harca-
dı, bu paranın 83 milyarını Taliban’a karşı savaşması 
için kurduğu AUO için kullandı. 

İşgalin maliyeti artınca ve sonuç alınamayınca 
ABD askerlerini çekti. ABD ve NATO askerlerinin 
çekilmeye başlamasından sonra güç boşluğundan ya-
rarlanan Taliban çok kısa sürede ülkeye hâkim oldu. 
Afganistan İslam Emirliği’ni ilan ederek şeriat düze-
nini kurmaya başladı. 

AUO ülkeyi kısa zamanda Taliban’a teslim etti. 
Devlet Başkanı dahil üst düzey yöneticiler ve işgal-
cilerle işbirliği yapanlar ülkeden kaçtılar.

Sonuç olarak Afganistan “Sovyetler’in Vietnam’ı” 
olmadı ama “ABD‘nin ikinci Vietnam’ı” oldu. ABD 
Kalıcı Özgürlük Harekâtı (Operation Enduring Free-
dom) ile Afgan halkına özgürlük getiremedi, tam ter-
sine geride şeriat düzenine sahip ve terörist yuvası 
olmaya devam eden bir Afganistan bıraktı. 

Taliban’ı devirmek için savaşa giren ABD ülke-
yi Taliban’a bırakarak çekildi, yani başarısız oldu. 
ABD’nin Taliban’a karşı kurduğu ve 83 milyar dolar 
harcayarak desteklediği 300  bin kişilik AUO, mev-
cudu 70-100 bin arasındaki Taliban karşısında dağıl-
dı.

ABD Neden Başarısız Oldu?

ABD Afganistan’ı Batı tipi bir demokrasiye dönüş-
türebileceğini sanarak savaşın siyasi hedefini belirle-
mede stratejik hata yaptı. Diğer bir hatası çekilirken 
AUO’ya güvenmesidir.  AUO'nun olması için bir Af-
gan ulusunun olması gerekir. Oysa bu ülkedeki sos-
yal ve siyasal örgütlenme ulus aşamasına geçeme-

miş, kabile aşamasında kal-
mıştır. 

Bir ordunun gücü mad-
di (silah) gücü ile manevi 
(moral) gücünün çarpımıdır. 
Dünyanın en modern silah-
larına sahip bir orduda mo-
ral güç yoksa o ordu başarı-
lı olamaz. AUO değişik et-
nik gruplardan gelen asker-
lerden oluşmaktaydı. Savaşma azim ve iradesi, disip-
lin, komutanlara güven, dayanışma duygusu gibi mo-
ral faktörleri zayıftı.

AUO’nun en zayıf tarafı komutanlarının yolsuz-
luklara bulaşmış, ABD yanlısı rejimin adamları ol-
maları ve liyakate göre değil sadakate göre atanma-
larıdır. Sonuç olarak Afgan halkının bugün yaşadığı 
dram ordusuz kalmış bir halkın dramıdır.

Alınacak Dersler

Bir halk kendi ülkesini savunamazsa başka bir dev-
let onu savunamaz. Ulusal güvenlik başkasına hava-
le edilemez.

ABD’nin Afganistan’a Batı tipi bir demokrasi ge-
tirmek hedefi imkânsızdır. Ulus başkası tarafından 
inşa edilemez.

Laiklik olmadan demokrasi olmaz.

Kaliteli subay eğitimi ve komutanların sadakate 
değil, liyakate göre atanması başarılı ordu için esas-
tır. 

Türkiye Açısından

Türkiye bugün Afganistan olmadıysa bunu Atatürk 
devrimine borçluyuz. Taliban yönetimi laikliğin öne-
mini gözler önüne sermektedir.

Güçlü ordu, ulusal teknolojiye sahip modern si-
lahlar ve iyi yetişmiş subay kadrosu ile mümkündür. 
Kaliteli subay eğitimi en az yerli savunma sanayisi 
kadar önemlidir.

Komutanlar sadakate değil, liyakate göre atanmalı, 
orduya siyaset sokulmamalıdır.

Dr. Cihangir DUMANLI
E. Tuğg.

TESUD Çankaya Şb. Üyesi
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İçimizden Biri... 

 20 Mart 1949’da Bolu’da doğdum. İlk ve Orta 
Okulu Bolu’da okudum. Daha sonra Kuleli Askeri 
Lisesini ve 1969 yılında da Kara Harp Okulunu bi-
tirdim. 

Yurdumuzun çeşitli bölgelerinde on ayrı yerde gö-
rev yaptım.

1973-1975 ve 1985-1987 yılları arasında iki dönem 
Kıbrıs’ta görevlendirildim.

Birinci ve İkinci Kıbrıs Barış Harekâtına katıldım.
İkinci harekâtta askerlerimle beraber Yunan Alayı-

na giren subaylardan biriyim. Kıbrıs Barış Harekâtı 
gazisiyim.

1987-89 yılları ara-
sında Binbaşı rütbesin-
de Genelkurmay Baş-
kanlığına bağlı İstihba-
rat ve Dil okulunda gö-
revli iken Kıbrıs Barış 
harekâtından kalma bir 
rahatsızlığımın nükset-
mesi üzerine kendi iste-

ğimle malulen emekli oldum.
Emekliliğimde işsizlik, iş yapamama durumu beni 

çok rahatsız ediyordu. Hatta işsizliğin rahatsızlığı-
mın önüne geçtiğini gördüm.

Kuyumcu olan dost ve yakınlarımız kuyumcu ol-
mamı önerdiler. Kuyumculuktan hiç anlamazdım. 
Fakat bu sektörde iş yapmak da istiyordum. 

1990 yılında Yukarı Çarşı dediğimiz Bolu’nun 
merkez çarşısında tarihi Yıldırım Bayezid Camisi ve 
Taşhan’ın hemen önünde köşe başı olan 11 m2 lik bir 
iş yeri kiraladım. Yedi yüz elli gram altın alabilecek 
kadar param vardı. Bu para ile işe girişecektim. Eşim 
‘’Bu para ile işe başlanır mı?” deyince "Benim fazla 
paraya ihtiyacım yok, ben küçük çaplı bir iş yapaca-
ğım’’ dedim. Nazari olarak öğrendiğim bilgilerin pra-
tiğini evimde yapmaya çalıştım.

Altınları, yüzükleri koyacak tablala-
rımı sunta üzerine kadife kaplayarak 
bir marangoz atölyesinde kendim yap-
tım. Küçük küçük satmaya başladım. 

Çarşı her sektörden 300 esnafın bu-
lunduğu bir çarşı idi. İşim zordu ama 
planlı, prensipli, kurallı ve dürüst çalış-
ma ile bu işte başarılı olacağıma inanı-
yordum. Nitekim zamanla çarşı esna-
fının bir kısmının çarşıya "dürüstlüğü 
getirdiniz’’ demeleri beni son derece mutlu etmiştir.

Bu arada Sosyal faaliyetler 
içine girmeye başladım. 300 
esnafın arasında subay olarak 
bulunmam bana büyük avan-
tajlar da tanıyordu.

Bolu'lular vatanını, milleti-
ni seven insanlardır. Özellik-
le asker ve subaya karşı çok 
değer ve saygı gösterirler.

   Türkiye Emekli Subaylar 
Derneği (TESUD)  Bolu Şu-
besi üyesi idim. Ailemden ve 
askerlikten aldığım güzellik-
ler dolayısıyla işimde başarılı olmaya ve tanınmaya 
başlandım. Görevime devam ederken bu eski tarihi 
çarşıda bir dernek kurulması fikri doğdu.

Benim kurucu başkanlığımda 300 esnafın tamamı-
nın oyu ile "Yukarı Çarşıyı Koruma Güzelleştirme ve 
Yardımlaşma Derneğini" kurduk. Dernek yönetimine 
söz ve hatırı geçebilen büyük esnafları da davet et-
tik. Küçük üye aidatları ile büyük işler yapmaya baş-
ladık.

Valilikten Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Vakfı’na davet yazısı geldi. Arkasından Hasta Hak-
ları Koruma Kurulu Vatandaş Temsilciliği teklifi ile 
Boluspor Kulüp Başkanlığından Boluspor Yönetici-
liği davet yazısını aldım.

Sosyal faaliyetler içinde bulunmak insana daha çok 
değer verilmesini ve tanınmasını sağlıyordu.

Ben bütün emekli subayların bu tür faaliyetlerde 
bulunmalarının ülkemiz ve insanlarımız için çok fay-
dalı olacağına kesinlikle inanıyorum.

Subay’ın emeklisi olmamalı. Halkını aydınlatmak 
için her yerde bulunmalı, gerekiyorsa yerel basında 
da yazmalı diye düşünüyorum.

1996 yılında Komutanlarımın ve arkadaşlarımın 
takdiri ve beni layık görmeleri üzerine 
TESUD Bolu Şube Başkanlığına seçil-
dim. Şube Başkanı olmam nedeni ile de 
T.S.K leri, komutanları, emeklileri ve en 
büyük Komutanımız Gazi Mustafa Ke-
mal ATATÜRK hakkında belirli günlerde 
yazılarımız basında yer almaya başladı.

Bolu Valimizin Başkan ve Belediye 
Başkanımızın Başkan yardımcısı olduğu 
Bolu Kalkınma ve Tanıtma Vakfı’na da-
vet edildim ve  kabul ettim. Bir müddet 

sonra da Genel Sekreter seçildim.

Ahmet Şerafettin YAMANER
E. P. Kd. Bnb.
Kıbrıs Gazisi

TESUD Bolu Şb. Bşk.
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Bu faaliyetlerimle beraber her gün müşterilerimi-
zin arttığını ve işlerimin geliştiğini de görüyordum.

Bu başarılarımın birinci şartının ‘Dürüstlük’ oldu-
ğunu belirtmek isterim.

Bolu’yu da etkileyen 1999 depremin-
de, iş yerimizin hemen önünde bulu-
nan ve Bolu’nun en eski tarihi camisi 
olan Yıldırım Bayezid Camisi ile Taş-
han orta hasarlı duruma geldi. Her gün 
yüzlerce insan camiye ibadet için gelir-
ken depremle beraber çarşı insansız ve 
esnaf iş yapamaz bir hale gelmişti.

Başkanı olduğum dernek yöneti-
mi ile dönemin Valisi ve Belediye 
Başkanı'ndan bu tarihi yapıların onarıl-
masını istedik. İkisinden de "Tahsisatı-
mız yok yapamayız" cevabını aldık.

Ankara Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne giderek yet-
kililere "bu tarihi yapıları biz onaracağız" dedik ve 
noter kanalı ile sözleşme imzaladık. Onarımın her 
aşamasında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Kurulu'nun onayını aldık.

Dernek Başkanı olarak bana Ankara’da Vakıflar 
Genel Müdürlüğü'nde "Tarihi eserleri koruma ve sa-
hip çıkma" konusunda törenle plaket verildi. Hat-

ta "bir subayın bu 
işi sahiplenmesini 
takdirle karşılıyo-
ruz" dediler.

TESUD Bolu 
Şubesi olarak, Ko-
mando Tugayı'nın 
önemini ve başarı-
larını yazı ile anla-

tarak Bolu’da en işlek kavşağa Belediye Meclisince 
“Komando Kavşağı” isminin verilmesini sağladık.

Yine TESUD şubesi olarak Milli Eğitim 
Müdürlüğü'ne ve Valili-
ğe müracaat ederek  İstik-
lal Marşının  on kıtasının 
ezbere ve güzel okuma ya-
rışmasının organizasyonu-
nu sağladık. Sponsorluğu-
nu üstlendik.

İlçeler dâhil bu yarışma-
ya 97 İlköğretim Okulu ka-
tıldı.

Komando Tugayımızın 

doğuda görev yaptığı bölgelerdeki okullarda oku-
yan gelir seviyesi düşük ailelerin çocuklarına iki ayrı 
zamanda derneğimizce yardım toplanmış, toplanan 

yardımlar  Tugay Komutanlığınca gö-
türülüp dağıtılmıştır.

TESUD Şubesi olarak Kıbrıs Barış 
Harekatında benim de görev yaptığım 
K.T.K. Alayı’nda şehit olan Bolu’lu 
onbaşı Ali Özdemir’in eşi, çocukları ve 
torunlarının 28 yıl sonra Kıbrıs’a git-
melerini ve şehidin mezarını ziyaret et-
melerini sağladık.

Güneydoğu’da şehit olan bir askeri-
mizin babasının çağrısı üzerine TESUD 
Bolu Şubesi olarak şehidimizin meza-
rını yeniledik, yanına bayrak direğini 

diktik. 
Bolu Bağışçılar Vakfı Kurucu üye ve İkinci Baş-

kanlık dönemimde, Bolu’da genç neslin (lise tale-
beleri) Kıbrıs hakkında yok denecek kadar az olan 
bilgilerinin arttırılması için Milli Eğitim Müdürlüğü 
ve Valiliğe yaptığım müracaat üzerine on dört lise-
de Kıbrıs’ın stratejik ve jeopolitik önemini anlattım.

Milli Eğitim Müdürlüğü bu çalışmaya “Bir Vatan 
Bir Kahraman” projesi ismini koydu. İsmimle giril-
diğinde internetten görülebilir.

Zamanın Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz prog-
ramın ardından yaptığı konuşmada "Komutanımıza 
anlatımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Dinler-
ken çok duygulandık, heyecanlandık. Şu anda ya-
şayan bir tarihe şahitlik ediyorsunuz. Biz bu proje-
yi hazırlarken tarihe ışık tutalım istedik. Komutanı-
mız Kıbrıs Barış Harekâtı’nı tüm detaylarıyla anlat-
tı. Projenin sadece birkaç lise ile sınırlı kalmasını 
istemiyoruz. Hem Bolu’ya hem de tüm Türkiye’ye 
yayılmasını istiyoruz." demiştir.

İçimizden Biri... 
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Kıbrıs’ta Barış Harekâtından önce ve sonra olmak 
üzere toplam dört sene görev yapmam, Güzelyurt Li-
sesinde Milli Güvenlik dersine girmem ve halkla be-
raber olmam dolayısıyla "1974 Önce-
si ve Sonrası Kıbrıs" kitabını yazdım.

Bu kitabımı, "ücretsiz ve para ile sa-
tılmaz" ibareli olarak bastırıp tüm ilgi-
li ve yetkililere ulaştırmaya çalıştım.

Kitabımda özellikle Kıbrıs’ın Türki-
ye için stratejik ve jeopolitik önemini, 
Türkiye ve Kıbrıs’taki genç neslin bu 
konulara yeterince önem vermediği-
ni, eğitilmesi gerektiğini, milli eğitim 
müfredat programlarında çok az za-
man ayrıldığını, öğrenecek kadar  za-
man verilmediğini belirttim. Rum ve 
Yunan okullarının müfredat program-
larında hatta Yunanistan'da ve Kıbrıs 
Rum kesiminde otoban kenarlarında Türk düşmanlı-
ğının tabelalarda yansıtıldığını belgelerle gösterme-
ye çalıştım.

TESUD Bolu Şubesi olarak yaptığımız faaliyet-
ler ile Bolu halkının güvenini kazandık. Türk Silah-
lı Kuvvetlerine, Komutanlarına ve emeklilerine kar-

şı her söz ve fiilin karşısında ATA-
TÜRK İlke ve Devrimlerinin koruyu-
cusu, mevcudu az ama itibarlı, saygı-
lı bir sivil toplum örgütü olduğumuzu 
kanıtladık.

Mevcudumuzun az olmasına rağ-
men, Abant İzzet Baysal Üniversitesi 
Tıp Fakültesinde bir oda tefriş ederek 
"Emekli Subaylar Derneği üyeleri ta-
rafından tefriş edilmiştir." yazılı plaka 
astırdık.

Ben ve TESUD Bolu Şubesi üye-
si arkadaşlarım; Türk Silahlı Kuvvet-
leri'nin, hatta Kıbrıs’ın Bolu’daki sesi 
ve kulağı olmaktan gurur duyuyoruz.

Vatanı ve Milleti için iyi hizmet etmenin de bir iba-
det şekli olduğunu düşünüyor ve tüm okurlara sevgi 
ve saygılarımı sunuyorum.

            

                   İçimizden Biri... 

 

            

          Örnek Bir Davranış 

Değerli meslektaşlarımız;

K.H.O. 1966 Mezunu E. Per. Alb. Ergül İR-
KİLMEZ ve eşi Filiz İRKİLMEZ'in kendi mad-
di imkanlarını ortaya koyarak, Balıkesir ili Edre-
mit İlçesi Zeytinli Köyünde, dört tabibin hizmet 
verebileceği bir Aile Hekimliği Binasının temeli-
ni attıklarını öğrendik.

5 Kasım 2021 Cuma günü gerçekleştirilen te-
mel atma törenine; devre arkadaşları, Edremit 
Belediye Başkanı, Encümen Azaları, İlçe Sağlık 
Müdürlüğü personeli ve Köy Muhtarıyla birlikte 
Zeytinli Köyü sakinleri katılmışlardır.

İRKİLMEZ ailesinin bu örnek davranışı mes-
lektaşları olarak bizleri gururlandırdı ve duygulandırdı. 

Aile Hekimliğine sağlık aramaya gelen vatandaşlarımızın, yapılacak bu tesisten sağlıklı olarak 
çıkmaları dilek ve temennisi ile Ergül ve Filiz İRKİLMEZ ailesini tebrik ediyor, sağlık ve mutlu-
luklar diliyoruz.            
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   27 Aralık 1919 ATATÜRK’ün Ankara’ya Gelişi 

ATATÜRK Ankara'ya Neden Geldi?

Mustafa Kemal Atatürk verilecek olan Kurtuluş 
Savaşı’nın en iyi Ankara’da idare edileceğine şiddet-
le inanıyordu. Yurdun tam ortasında ve tüm cephele-
re eşit uzaklıkta olan Ankara, yönetim noktası olarak 
biçilmiş kaftandı.

Bu sebeple Mustafa Kemal Atatürk ve Temsil He-
yeti 27 Aralık 1919’da saat 14:00 sularında Dikmen 
sırtlarından Ankara’ya giriş yaptılar. Ve Ankara, Mil-
li Mücadelenin (Kurtuluş Savaşı’nın) merkezi yapıl-
dı.

Merkez Olarak 
Ankara'nın Seçilmesi 

Önemli Stratejik 
Sebeplere 

Dayanıyordu
1919 yılı şartla-

rına göre Ankara, 
Anadolu’da başlatıla-
cak bir mücadelenin 
yürütüleceği en ideal 
yer olarak görülüyordu. 
Merkezi konumu, işgal 
altında bulunan yerle-
re olan mesafesi, Karadeniz’de İnebolu, Akdeniz’de 
Antalya limanları ile irtibat imkanı, demiryolu ve 
telgraf şebekesinden yararlanma kolaylığı, 20’nci 
Kolordu Komutanlığı’nın Ankara’da bulunması ve 
Ankaralıların Milli Mücadeleye candan bağlılıkları 
Ankara’nın seçimindeki en önemli faktörlerdi.

ATATÜRK’ün Ankara'ya Gelişine 
Kadar Geçen Olaylar

Mustafa Kemal Paşa daha İstanbul’dan ayrılma-
dan önce Ali Fuat Paşa ile Ankara’nın milli müca-
delenin yürütülebileceği en uygun merkez olduğu-
na karar vermişlerdi. 20'nci Kolordu Komutanlığı-

na atanan Ali Fuat Paşa’nın 
bir an önce Kolordusunu 
Konya’dan Ankara’ya intikal 
ettirmesini kararlaştırmışlar-
dı. Ali Fuat Paşa bu planla-
maya göre Mart ayında Ko-
lordusunu yaya yürüyüşle 
Ankara’ya intikal ettirmiş ve 
Sarıkışla’ya yerleştirmişti.

Amasya Bildirgesi ile "Va-
tanın bütünlüğünün, milletin 
bağımsızlığının tehlikede olduğu; milletin bağımsız-
lığını yine milletin azim ve kararının kurtaracağı" hu-
susu bütün dünyaya ilan edilmişti. Erzurum ve Si-
vas Kongrelerinde milli mücadelenin esasları ortaya 
konmuştu. Amasya görüşmeleri ile de İstanbul Hü-
kümeti Anadolu’daki milli mücadeleyi tanımak ve 
işbirliği yapmak zorunda kalmıştı.

Mustafa Kemal Paşa, Ankara’nın milli mücade-
lenin merkezi olacağı fikrini gizli tutarak, 18 Ara-
lık 1919 günü Sivas’tan Ankara’ya gitmek üze-
re ayrıldı. Arkadaşlarıyla birlikte Kayseri ve Kırşe-

hir güzergâhından hareket et-
meyi tercih ettiler. Kayse-
ri ve Kırşehir halkı Mustafa 
Kemal Paşa ile heyettekile-
re büyük ilgi göstermişlerdi. 
Güzergâhlarındaki Hacıbek-
taş köyüne geldiler. Burada 
Alevi-Bektaşi dergâhını zi-
yaret ettiler. Çelebi Cemalet-
tin Efendi tarafından misafir 
edildiler. Tarikat mensupları 
Kuvâ-yı Milliye’ye dâhil ol-
dular. Heyet, Hacı Bektaş’tan 
Mucur’a, oradan da 24 

Aralık’ta Kırşehir’e geldi. 25 Aralık’ı Kaman’da, 26 
Aralık’ı Behnan köyünde geçirdiler. 

Heyette üç otomobil bulunmaktaydı. Birinci oto-
mobilde Mustafa Kemal Paşa, Rauf Bey (Orbay), 
Heyet-i Temsiliye İstişari Üyesi Ahmet Rüstem 
ve Yaver Cevat Abbas (Gürer); ikinci otomobil-
de Heyet-i Temsiliye Üyesi Mazhar Müfit (Kansu), 
Hakkı Behiç Bey, Sivas Kongresi Delegeleri İbrahim 
Süreyya (Yiğit) Bey ve sekreterler; üçüncü otomo-
bilde Dr. Binbaşı Refik Saydam Bey ve Hüsrev Bey 
(Gerede) vardı.

Recep YILDIZ
E. Top. Kur. Alb.

TESUD Tekirdağ Şb. Bşk.



27Birlik, Sayı : 234 • Ekim-Kasım-Aralık 2021

            

27 Aralık 1919 ATATÜRK’ün Ankara’ya Gelişi

ATATÜRK’ün Ankara'ya Gelişi
Ankara, 27 Aralık 1919’da tarihi günlerinden biri-

ni yaşıyordu. Yüzlerce Ankaralı büyük kurtarıcıyı ve 
arkadaşlarını Dikmen sırtlarında karşılamıştı. O za-
man Ankara’nın nüfusu ancak 20-22 bin kadardı. 
Civar köy, kasaba ve şehirlerden gelenlerle karşılayı-
cıların sayısı 30-40 bini çoktan geçmişti. 

Sabah saatlerinden itibaren davullar ve zurnalar-
la bütün Ankara halkı, heyeti karşılamaya hazırlan-
mıştı. Çankaya ve Dikmen tepelerinde hafızlar ezan 
ve salât okuyorlar-
dı. Hacı Bayram 
Cami’nin önünde 
toplanarak dini me-
rasim yapıldı. 

Kalabalık bir 
Seymen Alayını, 
Ankara’da bulu-
nan dervişler ile ci-
var köylerden gelen 
Kızılbaş-Bektaşiler 
takip ediyordu. 
Bunların arkasın-
da bütün esnaf ve 
mektepliler yürüyorlardı. Mektepliler İstasyon cad-
desine, Seymen Alayının bir kısmı Dikmen bağları-
na, bir kısmı Çankaya bağlarına, Kızılyokuş etekle-
rine ve diğer bir kısmı da İstasyon yoluna dizilmiş-
lerdi. Seymen Alayı, kızılca günlerde (milli felaket 
günlerinde) kurulurdu. Bu Alay, yeni devleti kurar, 
yeni reisi seçerdi. Eski Türk töresinde var olan “Sey-
men Düzülme”, Ankara civarı köylerindeki Oğuz 
boyları tarafından korunmuştu.

Mustafa Kemal Paşa, Seymen Efeleri ile karşılaş-
tığında arabadan indi. Hatırlarını sorup ellerini sık-
tı. Daha ileride ellerinde palaları ile bekleyen genç 
zeybekler vardı. Bunlarla da selamlaştı. Mustafa Ke-
mal Paşa, “Arkadaşlar, buraya neden geldiniz?” diye 
sordu. Efeler, “millet yolunda kanımızı akıtmaya gel-
dik!” dediler. Mustafa Kemal Paşa, “Fikrinizde sabit 
misiniz?” dedi. Seymen Efeler, “And olsun!” dediler. 
Mustafa Kemal Paşa, “Var olun yiğitler!, Var olun!” 
diye seslendi.

Halk “yaşa” sesleriyle ve alkışlarla etrafı çınlatı-
yordu. Jandarma ile yirmi kadar polis de buradaydı. 
Halkın bir kısmı Namazgâh tepesine, bir kısmı da İs-

tasyon yoluna sıralanmıştı. Müdafaa-i Hukuk Cemi-
yeti azasından Müftü Rıfat Efendi, Binbaşı Fuat Bey, 
Kınacızade Şakir Bey, Aktarbaşızade Rasim Bey, 
Toygarzade Ahmet, Ademzade Ahmet, Hatip Ahmet, 
Kütükçüzade Ali, Hanifzade Mehmet, Bulgurza-
de Tevfik Beyler vardı. Dikmen bağlarının eteğinde 
Eskişehir Mebusu Emin (Sazak) ve Ankara eşrafın-
dan Naşit Efendi ile arkadaşları bekliyorlardı. 20'nci 
Kolordu Kumandanı Ali Fuat Paşa ve Vali Veki-

li Yahya Galip Bey 
Gölbaşı’ndaydılar.

Dil ve Tarih Coğ-
rafya Fakültesi’nin 
bulunduğu yerde 
toplanan heyetten 
Rıfat Efendi, “Hoş 
geldiniz, safa geldi-
niz. Kademler getir-
diniz. Memleketimizi 
aydınlattınız. Canla 
başla sizinle berabe-
riz!..” demişti. Mus-
tafa Kemal Paşa ve 
arkadaşları otomo-

billerle istasyona doğru ilerlemişlerdi. Mustafa Ke-
mal Paşa gelirken istasyonda bulunan İngiliz Ku-
mandanı Mister Vitol, yağız bir atın üstüne binmiş 
duruyor; Forbus adlı bir İngiliz, fotoğraf çekiyordu. 
İstasyondan ayrıldıktan sonra şehre doğru ilerlediler. 
İleride Millet Meclisi olacak binada Fransız  bay-
rağı çekiliydi. Barakalarda bulunan Fransız askerle-
ri de yüksek duvarın üstünden bu manzarayı seyre-
diyorlardı. 

Otomobil, Karaoğlan’a doğru ilerlemiş ve buradan 
Hacı Bayram Cami’ne gelmişti. Kurbanlar kesil-
miş, dualar edilmiş, Hacı Bayram Veli türbesi zi-
yaret edildikten sonra Hükümet Konağına gidilmiş-
ti. 700 piyade 3000 atlı birlikten oluşan Zeybek Ala-
yının önünde 20 zurna ve 50 davul yeri göğü inlet-
mişti. İki sıra halinde yürüyen kılıçlı seymenler, za-
man zaman zeybek oyunu oynuyorlardı. Mustafa Ke-
mal Paşa; Hükümet Konağında kendisine sevgi gös-
terisinde bulunan halka; “Vatandaşlarım, ne şu, ne 
bu kuvvet bizi kurtarabilir. Bizi sizin gibi fedakâr ve 
cesur halkımız kurtaracaktır” şeklinde hitap etti. Ko-
lordu ziyaretinden sonra Ankara Valiliği tarafından 
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ikametlerine tahsis edilen Ziraat Mektebi’ne doğ-
ru yola çıkmışlardı.

Mustafa Kemal Paşa, 27 Aralık 1919’dan 23 Ni-
san 1920’ye kadar yaklaşık dört ay (118 gün), Zi-
raat Mektebi’nde ikamet etmiş ve kurulan bir telg-
rafhane vasıtasıyla bütün yurtla temas buradan sağ-
lanmıştı. 

Büyük ATATÜRK Koşusu
Atatürk’ten izin alınarak ilk olarak 1936 yılında ya-

pılan Büyük Atatürk Koşusu, her yıl 27 Aralık ta-
rihinde saat 14.00’de Dikmen Keklikpınarı mev-
kiinden başlıyan ve TCCD Genel Müdürlüğü Anka-
ra Tren garı önünde biten 10.800 metrelik bir koşu-
dur.

Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD), 
daha önceki yıllarda olduğu gibi, Atatürk’ün 
Ankara’ya gelişinin 102. yıl dönümü Kutlama 
Programı kapsamında 27 Aralık 2021 tarihinde 
86. Büyük Atatürk Koşusu’na katılarak ulu önder 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’ya gelişini 
anmıştır.

ATATÜRK’ün Ankara'ya Gelişinin Önemi
Heyeti Temsiliye Reisi Mustafa Kemal Paşa ve ar-

kadaşlarının Ankara’ya gelişi ile milli mücadelenin 
yeni bir aşaması başlamıştır. 27 Aralık 1919’dan 23 
Nisan 1920’ye kadar geçen dönem Kurtuluş Savaşı 
tarihimizin fazla etüd edilmemiş bir bölümüdür. 118 

günlük kısa bir süreyi kapsayan bu dönem birbirin-
den önemli ve hayati olaylarla doludur. Ayaklan-
maları bastırmak, ilerleyen düşmana karşı cepheler 
oluşturmak, kurulacak yeni Türk devletinin temelini 
atmak, dış dünya ile temaslar kurmak, Türkiye Bü-
yük Millet Meclisi’nin açılışını hazırlamak bu olay-
ların birkaçıdır.

Atatürk’ün Ankara’ya gelişi, Kurtuluş 
Savaşı’mızın önemli olaylarından biridir. Bu se-
beple her 27 Aralık günü, hem Ankaralılar hem de 
tüm yurttaşlar için bir bayram günüdür. 27 Aralık 
günü Ankara baştan başa bayraklarla süslenir ve o 
gün şehirde büyük kutlamalar yapılır. 

Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 102. yıl dönümünü 
kutluyor ve başta ulu önderimiz Gazi Mustafa Ke-
mal Atatürk olmak üzere tüm Kurtuluş Savaşı kahra-
manlarımızı saygı, minnet ve rahmetle anıyorum.

Kaynakça :
1. Nutuk 1919-1927, Mustafa Kemal ATATÜRK
2. Ankara’nın Merkez ve Başkent Olması, Oğuz AYTE-

PE
3. Erzurum’dan Ölümüne Kadar Atatürk’le Beraber, 

Mazhar Müfit KANSU
4. Atatürk’ün Ankara’ya gelişi, Cemil ÖZGÜL

   27 Aralık 1919 ATATÜRK’ün Ankara’ya Gelişi 
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Örnek Bir Yaşam; Nihat İLHAN

Acı Bir Kayıp
İleri yaşından kaynaklanan sağlık sorunla-

rı nedeniyle Kasım 2016 ayında Ankara'da Gazi 
Üniversitesi’ne yatırılan 92 yaşındaki emekli Tuğge-
neral Nihat İlhan 24 Kasım 2016 tarihinde vefat et-
miş, ertesi gün de Elazığ'da düzenlenen cenaze töre-
ninin ardından son yolculuğuna uğurlanarak şehitlik-
teki merhum eşi ve üç çocuğunun yanına defnedil-
mişti.

Merhumun, eşi ve çocukları 1963 yılında şehit ol-
duktan 7 yıl sonra evlendiği ikinci eşi Tülay (İlhan) 
Hanım da kocası Nihat İlhan’ın ölümünden kısa bir 
süre sonra kocasına ilişkin kimi anılarını paylaştı. Bu 
çerçevede daha önce eşiyle sürekli Elazığ'a geldikle-
rini belirten Tülay Hanım şunları dile getirmişti:   

“Merhumun, Elazığ’daki şehitliğe defnedilmiş 
olan eşi ve çocuklarının yanındaki mezar yeri boş-
tu. Ben ona ‘senin eşin, çocukların, onlara doyama-
dın, Allah gecinden versin bir şey olursa seni buraya 
defnetmek istiyorum’ demiştim. O da bana, ‘ben şe-
hit değilim, beni kabul etmezler’ diye cevap vermiş-
ti. Yine ben ona 'ama sen dört şehidin babası ve eşi-
sin, seni kabul etmeyip de kimi edecekler' demiştim. 
Vefat ettikten sonra Kolordu Komutanına durum ile-
tildi. Böyle bir usûl olmamasına rağmen Nihat Paşa 
için kabul edildi, böylelikle şehitlerinin yanına def-
nedilmesine karar verildi. Nur içinde yatsın. Bu ka-
dar Türkiye çapında sevildiğini ve tanındığını hiç 
tahmin etmezdim.” 

Kanlı Noel Saldırısı…
Kanlı Noel, 20 Aralık ya da 21 Aralık 1963 tarihin-

de Kıbrıs Türklerine karşı başlatılan silahlı saldırıla-
ra verilen isim olup Kıbrıs Adasındaki toplumlarara-
sı çatışmaların başlangıcı olarak kabul edilmektedir. 
Olaylarda toplam 364 Kıbrıs Türk’ü ile 174 Kıbrıs 
Rum’u hayatını kaybetmiştir.

İsviçre'nin Zürih şehrinde Türkiye, Yunanistan ve 
İngiltere arasında yapılan görüşmelerde hazırlanan 
anayasa ile 16 Ağustos 1960 tarihinde Kıbrıs Cum-
huriyeti bağımsız bir devlet olarak kurulmuş, Kıbrıs 
Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı olarak III. Ma-
karios seçilmiştir. 1961 yılında mevcut anayasa ile 
Kıbrıs'ın yönetilemeyeceğini iddia etmeye başlayan 
Makarios, Kasım 1963 ayında anayasada 13 madde-
lik bir değişiklik yapılmasını önermiş, Kıbrıs Türk 
Toplumunun bu değişiklikleri kabul etmesi için fana-
tik Rumlar Akritas Planı 1  çerçevesinde Adada ger-
ginliği arttıran gazete yayınlarını Aralık 1963 ayı bo-
yunca sürdürmüştür. 

20 Aralık 1963 gecesi, 
Lefkoşa'nın Tahtakale  sem-
tinde otomobillere açılan ateş 
sonucunda iki Türk öldürül-
müş, devam eden EOKA2 

mensubu Rumların saldırıları 
kapsamında ilk başta 30 köy, 
toplamda ise 103 köy saldırı-
ya mâruz kalmış, bu çerçeve-
de Lefkoşa’nın Küçük Kay-
maklı 3  semti kuşatma altına 
alınmış, Kanlıdere  bölgesin-
de Türklere karşı saldırı düzenlenmiş,  Larnaka4    ve 
Tuzla'da5  Türk evlerine ateş açılmış ve dokuz kişi 
öldürülmüş, bölgedeki 13 Türk köyünün sakinleri de 
23 Aralık gününden itibaren daha büyük Türk köyle-
rine göç etmiştir.

1 Ocak 1964 günü ABD mahreçli Daily Herald ga-
zetesi olayları bir tanığın ağzından şöyle bildirmişti: 
“Türk evlerine geldiğimde dehşete düştüm. Duvarlar 
dışında tamamen yok olmuşlardı. Bir napalm saldırı-
sının bile bu kadar büyük bir yıkım yaratabileceğin-
den şüphe etmekteyim.”

Kanlı Noel Saldırıları kapsamında EOKA mensu-
bu Rumlar tarafından 21-22 Aralık’ta Ayvasıl6   kö-
yünde de Türklere saldırılar yapılmış, bu saldırılarda 
köyde ilk önce 12 kişi öldürülmüş, Rum çetecilerin 
devam eden saldırılarının ardından aynı köyde 3-13 
Ocak 1964 döneminde yapılan kazılar sonucu  top-
lam  21  kişinin  cesedi bulunmuş, maktüller bilâhare 
Lefkoşa Tekke Bahçesi (Şehitliği)'ne7  defnedilmiştir. 

Kıbrıslı Rum çetelerin başlattığı Kanlı Noel Saldı-
rıları boyunca 364 Kıbrıs Türkü hayatını kaybetmiş, 
8.667 Kıbrıs Türkü yaşadığı 103 köyü terk etmiştir. 
23 Aralık 1993 tarihli Milliyet gazetesinde göç et-
mek zorunda kalanların sayısı 30.000 olarak veril-
mektedir. John Terence O'Neill8  ve Nicholas Rees9 

de 30.000 Kıbrıslı Türk’ün göç etmek zorunda kal-
dığını belirtmiştir. 25 Aralık'ta Kıbrıs Türk Kuvvet-
leri Alayı mevzilere konuşlandırılmış ve Türk Hava 
Kuvvetleri'nin savaş uçakları da Lefkoşa üzerinde 
uyarı uçuşları yapmışlar, tırmanan olaylar üzerine 30 
Aralık 1963 günü toplanan İngiltere, Türkiye ve Yu-
nanistan temsilcileri tarafından Yeşil Hat'tı10   belirle-
yen Yeşil Hat Antlaşması yapılmıştır. 

Şehit İlhan Ailesi ve  Barbarlık Müzesi
EOKA mensubu Rumlar tarafından Kanlı Noel Sal-

dırılarına maruz kalan yerlerden biri de Lefkoşa’nın 
Kumsal semtindeki Türklerdir. 24 Aralık’ta bu semt-
te 11 Türk öldürülmüş, bunlardan dördü (o dönem-

Dr. İrfan PAKSOY
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de 1960 Anlaşmalarına göre Kıbrıs'ta görev yapan 
650 kişilik Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alayı'nda görev-
li) Binbaşı Nihat İlhan’ın ailesiydi. Rum çetecilerin 
semte silahlı saldırısı üzerine Tabip Binbaşı Nihat 
İlhan'ın eşi Mürüvvet Hanım, çocukları Murat (6), 
Kutsi (4) ve Hakan (6 aylık) ile birlikte sığındıkla-
rı evin banyosunda kurşun yağmuruna tutularak kat-
ledilmiştir. 

Rum çeteciler tarafından banyoda vahşice katledi-
len İlhan Ailesinin evi 1 Ocak 1996 tarihinde Barbar-
lık Müzesi olarak ziyarete açılmıştır. 

İlhan Ailesinin şehitleri daha sonra Elazığ’da bulu-
nan İcadiye Şehitliği'ne defnedilmiştir. 

Örnek Bir Yaşam…
7 Haziran 1924 Elazığ doğumlu olan emekli Ta-

bip Tuğgeneral Nihat İlhan, ilk ve orta öğrenimini 
Elazığ'da yapmış, 1944 yılında İstanbul Üniversite-
si Tıp Fakültesi’ne askerî tıp öğrencisi olarak girmiş-
tir. Haziran 1951'de tıp fakültesini dereceyle bitir-
miş, 1951-1952 yılları arasında Gülhane Askerî Tıp 
Akademisi’nde (Ankara) tabip stajyer teğmen olarak 
staj yapmış, Haziran 1952 ayında üsteğmenliğe ter-
fi etmiş, akabinde kıta hizmeti için Zonguldak’ta bu-
lunan 29. Bağımsız Ağır Uçaksavar Topçu Taburu'na 
atanmış, 1955 yılında GATA (Ankara) Hariciye 
Kliniği'nde asistan olarak çalışmaya başlamış, 1956 
yılında Mürüvvet Hanım ile evlenmiş, 1957 yılında 
İhsan Murat, 1959 yılında Kutsi, 1963 Mart ayında 
ise Hakan adını verdiği üçüncü oğlu doğmuş, 1960 
yılında meslekî kariyer kapsamında ABD’ye gitmiş 
ve orada iki yıl kalmış, 1962 yılında GATA Haydar-
paşa Askerî Hastanesi’nde göreve başlamış, 20 Mart 
1963’te de Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alayı Baştabipliği 
ve Cerrahlığına tayin edilmiştir. 

24 Aralık 1963 tarihinde Binbaşı İlhan’ın 
Lefkoşa'nın Kumsal mevkiindeki evinin dış kapısı-
nın kilidi Rumlar tarafından taranarak içeri girilmiş 

ve banyoya sığınan eşi ile üç oğlu Rumlar tarafın-
dan makineli tüfeklerle taranarak şehit edilmiştir. Eşi 
ve oğullarını Elazığ’da şehitliğe defneden İlhan, on-
ları yalnız bırakmamak için tayinini Elazığ Askeri 
Hastanesi’ne isteyerek 1964 yılında Elazığ’da göre-
ve başlamış, 1964-1977 yılları arasında Elazığ Aske-
ri Hastanesi’nde 14 yıl süreyle genel cerrah ve orto-
pedistlik, sonrasında 9 yıl süreyle de baştabiplik yap-
mış, 1970 yılında Tülay Hanımla evlenmiş, 1977 yı-
lında tabip tuğgeneralliğe terfi etmiş ve Ankara 600 
Yataklı Mevki Asker Hastanesi’nde iki yıl başhekim-
lik, K.K.K.lığı Sağlık Daire Bşk.lığında üç yıl daire 
başkanlığı yapmış, 1982 Ağustos'ta emekli olduktan 
sonra 1984-1989 yılları arasında Başbakanlık Sosyal 
Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’nda beş yıl 
süreyle genel müdürlük görevinde bulunmuş, 1986-
1992 yılları arasında ise altı yıl süreyle Başbakanlık 
Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu’nda 
görev yapmıştır.

Bahçeye Dikilen Fidanlar ve Şehit İlhanlara 
Veda 

Nihat İlhan, Ankara’ya atandığı 1977 yılından son-
ra bu kentte ikâmet etmiştir. Acılı baba Rum çeteciler 
tarafından katledilen sevgili eşi Mürüvvet ile evlat-
ları Murat'ı, Hakan'ı ve Kutsi'yi unutmamış, Ankara 
Bahçelievler’deki evinin bahçesine dört çam fidanı 
dikmiş, bu fidanları vesile kılarak her sabah maktül 
ailesine “Günaydın Mürüvvet, Günaydın Kutsi, Ha-
kan, Murat Günaydın, Babanız unutmadı, unutur mu 
Can? Unutulur mu Canan? Günaydın Canlarım... 
Günaydın.” demiştir. 

Şehit İlhanların manevî hâtırasına izâfeten Elazığ 
Belediyesi tarafından yaptırılan “Şehit İlhanlar Anı-
tı” 24 Aralık 2008 tarihinde Nihat İlhan Paşa, Kıbrıs 
Davasının sembol ismi Rauf Denktaş da dâhil olmak 
üzere seçkin ve kalabalık bir topluluk tarafından açıl-
mış, törenin ardından da Elazığ Şehitliğindeki, şehit 
İlhanların kabri ziyaret edilmişti.

Sonuç
Fânî âlemden, bâkî aleme göçen müşfik eş, can 

baba Nihat İlhan Paşa da şehit ailesinin defnedildiği 
Elazığ İcadiye Şehitliğine defnedilmiştir. 

Bu satırların yazarı olarak ben de Türk milletinin bu 
asil evladını Ankara Mevkî Asker Hastanesinin kuru-
luşunun 100. yıldönümü olan Aralık 2014 ayı sonun-
daki bir etkinlikte tanımış, kendileriyle aynı masa-
da yanında oturma, anılarını ve anlattıklarını dinle-

Örnek Bir Yaşam; Nihat İLHAN
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me, hastaneden ayrılacağı zaman da yürümekte güç-
lük çektiği için kolundan tutarak (kızının kullanacağı 
araca kadar) kendisine eş-
lik etme ve asker selamıy-
la uğurlama bahtiyarlığı-
na erişmiştim. Ruhu şâd, 
mekânı cennet olsun…

*******
   1  Akritas Planı,1963 yılı 

başlarında Kıbrıs Cumhuri-
yeti hükûmetinde çoğunlu-
ğa sahip Kıbrıs Rumlarının, 
Kıbrıs Türklerini yönetimde 
zayıflatarak daha sonra Kıb-
rıs Cumhuriyeti'ni Yunanis-
tan ile birleştirmeyi amaçla-
yan plandır.

 2  EOKA, Kıbrıslı Rumla-
rın Millî Mücadele Örgütü-
nün kısa adıdır.   

3 Küçük Kaymaklı, 
hâlen KKTC’nin başkenti 
Lefkoşa’ya bağlı bir yerle-
şim merkezidir. 

 4 Larnaka, Kıbrıs’ın güney kesiminde (GKRY’de) bu-
lunan bir ilçedir. 

 5 Tuzla, hâlen KKTC’nin Gazi Mağusa ilçesine bağlı bir 
yerleşim merkezidir.

6 Ayvasıl Köyü’nün mevcut ismi Türkeli olup, hâlen 
KKTC’nin başkenti Lefkoşa’ya bağlı bir yerleşim merke-
zidir. 

7 Tekke Bahçesi Şehitliği, 21 Aralık 1963’te başlayan 
Rum saldırıları sonucu şehit düşenlerin, Tekke Bahçe diye 
bilinen vakfa ait boş bir arsanın içine gömülmeye başla-
masıyla oluşmuştur. 1963-1974 döneminde Lefkoşa ve ci-
var köylerde şehit düşenler ile diğer bölgelerde yaralanıp 
Lefkoşa hastanelerinde şehit düşenler de bu şehitliğe gö-
mülmüştür. 1964 yılında Rumların çevre köylerde yaptı-
ğı katliamlarda cesedi bulunanlar ve Türkeli (Ayvasıl) böl-
gesinde ortaya çıkarılan toplu mezarlarda bulunan şehitler 
de bu şehitliğe taşınmıştır. 1974 Barış Harekât’ında şehit 
düşen sivil mücahit ve TSK mensubu personelin bir kıs-
mı yine bu şehitliğe gömülmüştür. 1983’te, 1974’te şehit 
olan TSK mensubu 84 şehit de yapılan bir törenle buradan 
Boğaz Şehitliği’ne nakledilmiştir. Şehitlikte halen 160 şe-
hit medfundur. 

8 İrlanda ordusundan emekli bir subay olan John Teren-
ce O'Neill emekliliği sonrasında Birleşmiş Milletler (BM) 
emrinde değişik ülkelerde sivil görevli olarak bulunmuş-
tur.  Nichlas Reeck ile birlikte “United Nations Peacekee-

ping in the Post-Cold War Era” (Soğuk Savaş Sonrası dö-
nemde BM Barışı Koruma) adlı 2005 basımı bir kitabı bu-

lunmaktadır. 
9  Nicholas Rees, Limercik (İrlanda) Üni-

versitesinde Avrupa Enstitüleri ve ulusla-
rarası ilişkiler sahasında dekan olarak gö-
rev yapmış bir profesördür. AB, uluslara-
rası ilişkiler ve BM Barışı Koruma faali-
yetleri hakkında yazıları vardır.  

10 Yeşil Hat, Kıbrıs'ta mevcut iki ayrı 
devleti (GKRY ile KKTC’yi) fiilî ola-
rak ayıran bölgeyi belirtmek için kullanıl-
maktadır. İlk kez 1964 yılında, Ada’daki 
BM’ye bağlı "Barış Kuvvetleri" komuta-
nı General Peter Young tarafından ortaya 
konmuş, emrindeki kuvvetleri Lefkoşa'nın 
değişik bölgelerine dağıtan Young, harita 
üzerine, daha sonra "Yeşil Hat" adını ala-
cak olan yeşil renkli kalemle bir hat çiz-
miştir. Bu hattın bugünkü sınırları ise 1974 
Kıbrıs Barış Harekâtı ile belirlenmiştir.

Faydalanılan Kaynaklar:
 Does War Belong in Museums?: The 

Representation of Violence in Exhibitions, 
Ed.  Wolfgang Muchitsch, Majuskel Medi-

enproduktion GmnH, Wetzlar-Germany 2013, 
"Kanlı Noel' temizlik operasyonuydu!", Sabah, 

21.03.2007,
“Tuğgeneral Nihat İlhan Elazığ'da Toprağa Verildi”, 

http://www.el-aziz.com/tuggeneral_nihat_ilhan_elazig-
da_ topraga_ verildi_haber12915,

 “Tuğgeneral İlhan, 53 Yıl Sonra Şehit Eşi Ve 3 Çocu-
ğunun Yanına Defnedildi“, http://www.hedefhalk.com/ 
tuggeneral- ilhan-53-yil-sonra-sehit-esi-ve-3-cocugunun-
yanina-defnedildi-915707,

Aksoy, Yaşar; “Doktor Binbaşı Nihat İlhan”, http://www.
haberhurriyeti.com/doktor-binbasi-nihat-ilhan-45112,

Artuç, İbrahim; Kıbrıs’ta Savaş ve Barış, Kastaş Yayın-
ları, İstanbul 1989,

Gazioğlu, Ahmet C.; Anılar ve Belgeler Işığında Londra 
Dosyası ve Sen Ben Kavgası,  2006,

Güler, Ali; Sorun Olan Yunanlılar ve Rumlar, Berikan 
Yayınları, Ankara 2005,

Güley, Ferda; Kendini Yaşamak: anılar, Cem Yayınevi, 
İstanbul 1990,

Gürata, Murat; Türkler, Rumlar ve Kıbrıs, Savaş Bası-
mevi, İstanbul 1981,

Keser, Ulvi; Kıbrıs’ta Türk-Yunan Fırtınası: 1940-1950-
1960-1970, Boğaziçi Yayınları, İstanbul 2002,

Öztürk, Erhan; “Kanlı Noel’in simge ismi Nihat İlhan 
öldü”, http://www.ahaber.com.tr/yasam/2016/11/26/kanli-
noelin-simge-ismi-nihat-ilhan-oldu.
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Giriş
Ahlak kavramı günümüzde üzerinde durulması ge-

reken en kayda değer, hassas ve kritik bir konu olma-
sına rağmen; ne yazık ki sosyal yaşamda ve iş ilişki-
lerinde ya unutulan ya da dikkate alınmayan ve sa-
dece gerektiğinde başvurulan bir konu olduğu belir-
tilebilir. Oysa ahlak, geçmişten günümüze her türlü 
yaşam sürecinin içinde olan ve değeri oldukça geç 
anlaşılan “olmazsa olmaz” bir kavramdır. Bu görüş-
lerimi; yaklaşık on yılı aşan bir süredir, üniversite-
de iş ahlakı dersleri vermemin yanında; konu ile il-
gili uluslararası ve ulusal makalelerim, kongreler-
de tebliğ, seminerler gibi bilimsel faaliyetlere katı-
larak elde ettiğim bilgi ve deneyime dayandırdığımı 
özellikle vurgulamak isterim. Kuşkusuz üzerine ulu-
sal ve uluslararası pek çok kitap ve makale yazılmış 
bu denli kilit ve hayati  bir konuyu, böylesine kısa 
bir makalede vermek hiç de kolay değildir. Bu ça-
lışmada; iş ve sosyal yaşamda ahlak anlayışının ana 
hatlarına küçük dokunuşlar yaparak, ilgili kavramla-
rın kısaca ele alınması amaçlanmıştır. Çalışma; ahla-
ka genel bir yaklaşım, bireysel ahlakın oluşumunda-
ki faktörler, ahlak ile hukuk ilişkileri, iş ahlakına ge-
nel bir bakış ve genel sonucu içeren bir şekilde dü-
zenlenmiştir.

1. Ahlaka Genel Bir Yaklaşım
İçinde birden çok değişkeni bulundurması ve kar-

maşık bir olgu olması nedeni ile ahlakın kapsamı ve 
tanımlanması zor bir kavram olduğu söylenebilir. 
Buna karşılık konu hakkında yapılan literatür tara-
masında, ahlak ile ilgili benzer yönde bazı tanımla-
ra ulaşmak mümkündür. Tanımlar genel olarak ince-
lendiğinde, ahlakı, dar ve geniş anlamda ele almak 
gerekmektedir. Ahlak, dar anlamda, insan ilişkilerin-
de “iyi” ya da“ kötü”,  “doğru” ya da “yanlış” olarak 
kullanılan değer yargılarını ifade ederken; geniş an-
lamda ise bir birey veya grubun belirli eylemlerinin 
doğruluğunu veya yanlışlığını, eylemde bulunanların 
iyi ya da kötü yanlarını ve bu eylemlerin yönelmiş 
olduğu hedeflerle ilişkili olarak insanlığın refahını 
oluşturan unsurların neler olduğunu araştıran ve bun-
ları teşvik eden davranış ve kararları açıklayan kural-
lar, ilkeler, standartlar bütünü şeklinde tanımlanmak-
tadır. TDK sözlüğüne göre ahlak; bir toplum içinde 
kişilerin uymak zorunda oldukları davranış biçimleri 
ve kuralları, aktöre, sağtöre ve huy anlamına gelmek-
tedir. Başka bir tanımda da ise ahlak; toplumsal ya-
şamda, belirli kişi, grup ya da toplum için belirli za-
manda ve belirli bir yerde geçerli olan (ya da geçerli 
olması beklenen) değer yargılarının, örf, adet, norm 
ve kuralların oluşturduğu bir sistem bütünüdür. Bu 
tanımlara bakılarak ahlak; toplumu oluşturan birey-

lerin bir arada yaşamaları ve 
birbirleri ile olan ilişkilerin-
de, gerekli ve zorunlu olarak 
ortaya çıkan değer yargıları, 
normlar ve davranış biçimle-
ri olarak tanımlanabilir. 

Ahlak kelimesinin köken 
olarak; Arapça’ da huy ve ge-
lenek anlamına gelen hulk, 
Latince’de görenek, alışkan-
lık ve karakter anlamına ge-
len mos, mores, morality ve 
moral kelimelerinden dilimize geçtiği bilinmektedir. 
Ayrıca, Yunanca’da töre, görenek, alışkanlık ve ka-
rakter anlamına gelen “ethos” dan türeyen ahlak kav-
ramı, İngilizce’de ethics olarak kullanılmaktadır. An-
cak dilimizde ahlak ve etik kelimeleri birbirinin yeri-
ne kullanılmakta ve sıklıkla karıştırılmaktadır. Oysa 
ahlak, toplumsal alanda insan ilişkilerinde uygulama 
biçimi iken; etik, daha çok ahlakın felsefi yani dü-
şünsel boyutu ile ilgilenmektedir. Ahlakı bir sıfat ola-
rak da belirtmekte yarar vardır. Ahlaksız insan, ah-
laksız müdür ya da ahlaklı ve dürüst öğretmen veya 
ahlaklı hemşire gibi örnekler verilebilir.

Öte yandan, insanlığın var olduğu ve bir arada ya-
şamaya başladığından bu yana; ahlak, insanların sos-
yal ve iş yaşamında derin ve ciddi bir etki yarata-
rak önemli bir değer haline dönüşmüştür. Özellikle 
Endüstri Devrimi, Birinci ve İkinci Dünya Savaşları, 
Büyük Ekonomik Kriz sonrasında; ahlakın bu den-
li gerekliliği ve etkisi daha da kritik, hassas ve kayda 
değer hale gelmiştir. Küreselleşme sonrasında; bilgi 
ve iletişim ile medya, iktisadi, toplumsal, sanayi, tek-
noloji, ulaşım ve eğitimde oluşan gelişmeler ve deği-
şimlerle birlikte ahlakın önemi oldukça güçlü bir bi-
çimde ortaya çıkmıştır. Covid-19 Pandemisi ise bu 
durumu arttırarak daha da tetiklemiştir. Oysa ahlak; 
öncelikle bireylerin ve toplumlar ile ülkelerin doğru 
ve yanlış davranış biçimlerinin bir aynası ve de dışa 
açılan bir penceresi olarak değerlendirilebilir. Tüm 
bunlara rağmen, acımasız küresel rekabetin yarattığı 
şartlar, durumlar ve ortamlar karşısında; ülkeler ara-
sında savaşlar devam ediyor, insanlar ve toplumlar 
birbirlerini öldürebiliyor, cinsiyet ayrımcılığı yapı-
lıyor, kadın cinayetleri devam ediyor, çocuklar hiçe 
sayılabiliyor, diğer canlılar bilinçli bilinçsiz yok edi-
liyor, alınmayan ya da yetersiz kalan tedbirlere karşı-
lık çevre kirletiliyor, insan hakları ve demokrasi ihlal 
edilebiliyor, işsiz ve yoksul kesimler gözetilemiyor, 
yolsuzluklar devam ediyor. Başka bir deyişle, ahla-
ki normlar, ilkeler, değerler ve standartlar hiçe sayı-
larak, içinde bulunduğumuz dünya hor kullanılmanın 

Prof. Dr. Recep YÜCEL
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yanında; yaşanılması oldukça zor bir hale dönüştürü-
lebiliyor. Böylece, çağımızda tüm bu gelişmeler son-
rasında, oldukça önemli bir değer hale gelen ahlak, 
ya ihmal edilmekte ya da unutulabilmektedir.

2. Bireysel Ahlakı Biçimlendiren Faktörler
Şüphesiz ahlak en genel olarak bireyler üzerinden 

şekillenmektedir. Bu anlamda, bireylerin ahlakını bi-
çimlendiren ve toplum ile iş ahlakının temelini oluş-
turan başlıca faktörler ön plana çıkmaktadır. Aslında, 
aynı faktörler ahlakın esas belirleyicileri olmalarının 
yanında; onun vazgeçilemez unsurları olarak da ka-
bul edilebilir. Bu faktörler; ailesel etkiler, emsallerin 
(akranların) etkileri, yaşam deneyimleri, kişisel de-
ğerler, durumsal faktörler, kitle iletişim araçları ol-
mak üzere altı ayrı faktörü içermektedir. 

a. Ailesel Etkiler: Bireyler çocukluk yaşından iti-
baren, ailelerin yaşam tarzları, davranış şekillerine 
ilişkin ahlaki standartlar oluşturmaya başlamaktadır-
lar. Başka bir ifade ile bireyin ahlaki gelişme süreci-
nin temelinde, ilk ahlak öğretmeni aile kapsamında 
anne ve babalar, varsa büyük kardeşler ve yakın diğer 
büyükler olmaktadırlar. Dolayısı ile özellikle ve ön-
celikle günümüzde ailenin,  çocuklar için ahlak ön-
cülüğü ve önderliği rolü ile karşı karşıya kaldığı dü-
şünülmektedir. Bu nedenle,  çocukların, çocukluk ve 
sonrası dönemlerinde ahlaki gelişimlerinde, ailenin 
etkisi ve önemi son derece kayda değerdir. 

b. Emsallerin (Akranların) Etkileri: Bireyin eği-
tim sürecine geçişi ile dış çevrede, emsallerinin kişi-
nin ahlakı üzerinde olumlu olumsuz etkileri ister iste-
mez görülmeye başlamaktadır. Bu süreç, mesleki ka-
riyer dönemine kadar oldukça uzun bir dönemi içer-
mekte ve kişinin yetişkinlik çağı açısından, ahlaki 
davranışları üzerinde kayda değer bir rol oynamak-
tadır. Genellikle akranları, yüksek ahlaki standartlara 
sahipse ve ahlaki olmayan davranışları reddediyorsa, 
bu dönemde bireyler de böyle davranışları ret etme 
eğiliminde olacaktır. Aksi durumda, tersi yönde eği-
lim gösterebileceklerdir.

c. Yaşam Deneyimleri:  Bir bireyin yaşadığı bir-
çok önemli olay, olgu ve deneyimler, onun ahlaki de-
ğer, ilke, standartları ile davranışlarını biçimlendire-
bilmekte ve ahlakını olumlu ve olumsuz yönde etki-
lemektedir. Diğer ifade ile kişi büyüdükçe ve olgun-
laştıkça, ahlakı değerleri daha iyi anladığı ve algıla-
dığı düşünülmektedir.  

ç. Kişisel Değerler: Bu değerler de bireyin ahla-
ki ilke, standartları ile davranışlarını biçimlendire-
bilmektedir. Herhangi bir birey, öncelikle yüksek ka-
zancı hedeflerse, refah anlayışını teşvik eden ahlaki 

anlayış yönündeki tutumları benimseyip, diğer hu-
susları ihmal edecektir. Oysa, aile ve çocuklarını ön 
plana çıkaran biri ise, önceliğini bu yöndeki ahlaki 
değerlere vererek benzeri yönde standartlar ve ilke-
leri benimseyecektir. 

d. Durumsal Faktörler: Bazen bireyler herhangi 
bir durum karşısında çok iyi muhakeme ve incele-
me yapmalarına rağmen; beklenmedik durumlar kar-
şısında, içinde kendilerini buldukları farklı biçimde 
tutum ve davranış gösterebilirler. Diğer bir ifade ile 
kişilerin içinde bulunduğu durum, koşul ve ortam da 
onlarının ahlaki davranışlarını belirlemekte ve etki-
lemektedir.  

e. Kitle İletişim Araçları: Bireyin ahlakını etki-
leyen en önemli faktörlerden biri de televizyon, cep 
telefonu, sinema, dergi, gazete, internet yayınları ve 
benzeri kitle iletişim araçlarıdır. Bu araçlar iletişim 
sağlamanın yanında, düşünce, kanaat ve ideoloji-
yi tek taraflı olarak iletirse; bireyin ahlaki davranış-
larını biçimlendirirken, aynı zamanda onun ahlakı-
nı olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Ancak, bu an-
lamda medya; doğru yer, zaman ve amaçla kullanıl-
dığı takdirde, toplumu bilgilendirme ve aydınlatma 
işlevinin yanında; bireyi de ahlaki olan davranışlara 
yönelterek, ahlakının olumlu yönde gelişmesine ve 
iyileşmesine katkı sağlayabilir. 

Ayrıca, bireylerin taşıdığı farklı kişilik yapılarına 
dayanarak, bireysel ahlakında kişiden kişiye değiş-
kenlik göstereceği değerlendirilebilir. 

Özetle, yukarıda ortaya konulan 6 ayrı kriter göz 
önüne alındığında, kişinin ahlakının nasıl, nerede 
ve ne amaçla şekillendiği net ve açık biçimde görül-
mektedir. Şüphesiz bireysel ahlakın başlangıç ve en 
önemli noktası,  ailenin gözetiminde ve çocukluk dö-
neminde biçimlenmektedir. Bu yüzden, ahlaki geli-
şimin başlangıç sürecinde; anne, baba ve büyük kar-
deşlere çok önemli vazife, sorumluluk ve yükümlü-
lükler düşmektedir. Başka bir ifade ile temel ahlak 
sürecinde, özellikle anne, baba ve büyük kardeşler 
birer ahlak öğretmeni, öncüsü ve önderi durumunda-
dırlar. Şu halde; anne ve baba adaylarının aile olma-
dan önce,  aile sürecindeki ve aile sonrasında ahlak 
kavramına ilişkin bilgi, deneyim ve yetkinlik durum-
ları oldukça önem arz etmektedir. Günümüzde bu hu-
sus, aile kuracak olan evlenecek çiftlere özellikle ev-
lilik öncesinde eğitim şeklinde verilmelidir. Kaldı 
ki; eğitim, meslek, iş ve yönetsel ahlakın oluşması 
ve gelişmesi sürecinin, aile içinde alınan temel ahlak 
bilgileri üzerine kurularak biçimlenmesi de konunun 
dikkat çeken diğer bir yönüdür.
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3. Ahlak ile Hukuk İlişkileri
Ahlak, din ve hukuk gibi disiplinlerle yakın ilişki 

içerisindedir. Hepsi iş ve toplumsal yaşamı düzenle-
yen kurallar, ilkeler ve standartları içermektedir. Bü-
tün dinler iyi ahlaklı olmayı özellikle önerirler. Hu-
kukla ilgili yasaların ise mutlaka ahlaka uygun ya-
pılması tavsiye edilmekte ve gerekmektedir. Bu bağ-
lamda; ahlak ve hukuk kurallarının insanların eylem 
ve davranışlarını ele alması bakımından ortak yönle-
ri olmasına karşın, farklı yönleri de bulunmaktadır. 
Bu farklar; 

a. Hukuk kuralları, insanların davranış ve eylem-
lerini düzenlemekte ve bazı sınırlamalar getirmekte-
dir. Kurallara uymayanlar için yaptırımı vardır. Ah-
lak kuralları, insanların davranış ve eylemlerini sınır-
landırır ancak yaptırımı yoktur. 

b. Hukuk kuralları dışa yönelik iken, ahlak kuralla-
rı içe yöneliktir.  

c. Hukuk kuralları genellikle yazılıdır, ama ahlak 
kuralları ise yazılı olmayan normlardır. 

ç. Hukuk kuralları devlet tarafından, ahlak kuralları 
ise toplum tarafından oluşturulmaktadır. 

d. Hukuk kuralları resmi, ahlak kuralları ise gayri 
resmi kurallar bütünüdür. 

e. Kanunlar, belirli bir alandaki veya toplumda-
ki bireylerin davranışlarına rehberlik eden kesin ve 
yazılı kurallar olup, ahlakın sadece bir kısmını kap-
sarken; ahlaka aykırı olan bir çok kanuna rastlamak 
mümkündür. 

f. Kanunların gereksinimleri olumsuz olma eğili-
minde iken; ahlaki standartlar genellikle olumlu olma 
eğilimindedir. Aralarındaki bu farklara rağmen ah-
lak ile hukuk; özellikle insanların yaşadığı her alan-
da hava ve su kadar zorunlu olarak ihtiyaç duyduğu-
muz, huzur, barış ile güveni sağlayan ve asla vazge-
çemeyeceğimiz iki temel olgudur.

4. İş Ahlakına Genel Bir Bakış 
Öncelikle bireysel ahlak olmadan iş ahlakının ol-

ması mümkün değildir. Ahlakı (etik), gelişim süre-
ci itibari ile bireysel boyutta etik, toplumsal boyut-
ta etik, genel etik ve özel etik olarak dört bölümde 
incelemek mümkündür. Öte yandan çok daha ge-
niş kapsamlı olması nedeni ile uluslararası etik de 
bu sıralamanın dışında tutulmuştur. Özel ahlak ise 
iş (çalışma) ve meslek ahlakı olarak çeşitlendirile-
bilir. Meslek ahlakı; bilinen bütün meslek sahip-
lerinin uyması gereken ilke, kural ve standartlara 

yöneliktir. Ayrıca, mesleki açıdan etik, çalışanların 
tutum ve davranışlarının şekillendirilmesi ve bunla-
rın ahlaki bir temele dayanmasını sağlamaya yardım-
cı olmaktadır. İş ya da çalışma ahlakı; iş ortamında-
ki çalışanların yaptıkları işle ilgili faaliyetlerine yö-
nelik ilişkilerde uyması gereken ilke, kural ve stan-
dartları içermektedir. Başka bir tanımda ise örgütsel 
etik (ahlak); yasal bir çerçevede, iş görenlerde aynı 
tür davranışların yerleştirilmesini sağlayan, örgütün 
topluma karşı yerine getirmeyi üstlendiği hizmetleri 
gerçekleştirirken, bazı toplumsal sorumluluklarını da 
üstlenmesini ve yanlış yollara sapmamasını sağlayan 
ilkeler dizisidir. Çalışma yaşamının, mal ve hizmet 
üretim ve tüketim sürecindeki doğruları ve yanlışları 
iş ahlakının temelini oluşturur. İş ahlakına ilişkin tüm 
bu tanımlara göre; iş ahlakı daha çok çalışanların iş 
ile ilgili planlama, örgütleme, denetleme, karar, işye-
ri davranışları ve tutumları, politikaları ve uygulama-
larına dair ahlaki konu ve durumlarına ilişkin sorun-
larına yönelmektedir. Dolayısı ile günümüzde, yöne-
ticilerin çalışanlar açısından iş yerinde yaratacakla-
rı ahlak iklimi ön plana çıkmaktadır. Siyasetçi ahla-
kı, öğretmen ahlakı, doktor ahlakı, muhasebeci ahla-
kı, esnaf ahlakı, medya ahlakı gibi artan sayıda ben-
zeri örnekler verilebilir.

İş yerlerinde yönetici, çalışan, hissedarlar ve müş-
teriler arasında; misilleme, kibir, mücadele hırsı, 
kendini koruma, kişisel kazanç, şüpheli karakter, ör-
gütsel amaçlarla bireysel amaçların çatışması, yöne-
ticilerin değer ve tutumları, rekabetçi baskılar, kül-
türler arası sınırlamalar, fırsatlar ve eğilimler ile ya-
salar ahlaka aykırı davranışların sebebi olabilir. Ayrı-
ca, iş yerlerinde; hırsızlık yapmak, yalan söylemek, 
rüşvet almak, dolandırıcılık yapmak, suçu başkası-
na yüklemek, hatalarını gizlemek, iş hileleri, işe gi-
riş ve çıkış saatlerine riayet etmemek, alkol ve uyuş-
turucu kullanmak, gizli bilgileri dışarı çıkarmak, ya-
zılı kurallara uymamak, yüksek değerleri olan hediye 
ve davetleri kabul etmek, izin ve hastalık vb. hususla-
rı suistimal etmek gibi pek çok ahlaki sorun da oluş-
maktadır. Günümüzde iş yaşamında, mobing de (psi-
kolojik şiddet) başlı başına ve en önemli ahlak ihlali-
ni içeren konularından biridir. Öte yandan, yukarıda 
ortaya konulan ahlak dışı davranışların, yani iyi ya da 
kötü ahlakın nedeni, tartışmaya bile gerek olmadan 
insandır. Oysa, insanlar her koşulda, durumda ve or-
tamda, ahlaken iyi ve erdemli ilişkiler ve iletişim ku-
rarak yaşayabilirler. Aslına bakılacak olursa bu hiç te 
zor değildir. “Bunun için uzak ve yakın çevremiz ile 
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etrafımızdaki insan dışındaki canlıların(hayvanlar 
ve bitkiler); hal, tutum ve davranışlarını dikkat-
li, detaylı ve derin olarak gözlemlemek, incelemek 
ve analiz etmek gerekmektedir. Çünkü bu canlılar; 
hile, yolsuzluk, haksızlık, adaletsizlik, vicdansızlık, 
ikiyüzlülük, yalan ve benzeri temel ahlaki olmayan 
davranışları düşünmedikleri ve bilmedikleri gibi, 
bu tür davranışları ne bir insana ne de birbirleri-
ne karşı yapmamaktadırlar. Başka bir deyişle do-
ğal ve olması gerektiği gibi yaşamaktadırlar. Örne-
ğin, bir elma ağacı ne verdiği meyvenin, ne de göl-
gesinin ya da bir inek ve koyun insana verdikleri-
nin hesabını sorarak hak aramamaktadırlar. Kaldı 
ki, hak arama açısından bir elma ağacı, bir inek ve 
bir koyunun insanlığa verdikleri düşünülürse, in-
sanın bu konuda oldukça borçlu çıkacağı tartışıl-
mazdır. Bu görüşlerden hareketle, bu canlıların ah-
laki olmayan davranışları yapmadıkları gibi, dün-
yaya renk, estetik ve güzellik kattıklarının, insanlık, 
doğa, çevre ve eko sistemini koruduklarının, bizlere 
iyi ve doğru ahlaki davranışlar hususunda önderlik 
ettiklerinin altı tekrar tekrar çizilebilir”(Bu metafor 
yazara aittir).    

4. Sonuç ve Değerlendirme
Bu çalışmada; ahlakın oluşma ve gelişme biçimi ile 

sosyal ve iş yaşamındaki yerine ve önemine ilişkin 
hususlar, kavramsal olarak ortaya konulmaya çalışıl-
mış ve konunun ne kadar kritik, hassas ve kilit oldu-
ğunun altı bir kez daha çizilmiştir. Sosyal yaşamda 
ahlakın geçmişi, insanlığın var oluşuna dayanırken;  
iş ahlakının iş ve bilim dünyasında bu denli önem-
li olduğu ancak 1980'li yıllardan sonra fark edilmiş 
ve bu konuda oldukça geç kalınmıştır. Özellikle iş ve 
meslek ahlakı, bundan sonraki dönemlerde; bilimsel 
seminer, konferanslar ve kongrelerde tartışılmış ve 
nihayet ders olarak okutulmak üzere okulların eği-
tim programlarına alınmıştır. Çalışmada altı çizilen 
ve vurgulanan hususlara dayanılarak; ancak, ahla-
ki esaslar üzerine kurulan sosyal yaşamda mutluluk, 
huzur, iş ilişkilerinde ise güven, iş barışı ve verimli-
liğinin sağlanması mümkün olabilir. Bu amaçla, ön-
celikle birey ve toplumdan başlanarak, ahlak ve ah-
laki değerlerin sağlam temeller üzerine kurulmasına 
özellikle önem verilmelidir. Bu görüşlerden hareket-
le, yöneticiler de ahlaklı olmak koşulu ile iş gören-
lerin; iş barışı sağlanmış, huzurlu, haksız kazanç ol-
mayan, yolsuzluk yapılmayan, adaletli, adil, erdem-
li ve saygı çerçevesinde ahlaki davranış ve tutumla-

rı içeren bir atmosfer altında iş görmelerine fırsat ve 
imkan yaratmalıdırlar. Ayrıca, ahlakı kurumsallaştı-
rarak, ahlaki ilke, prensip ve standartlar yönünde; ça-
lışanların eğitim ve seminerlerle yetiştirilmesi ve ge-
liştirilmesi ile bu hususların kalıcı olmasına dikkat 
edilmelidir. 
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      Bir Kitap

"Mustafa Kemal ATATÜRK ve Türk Havacılığı" 

 Bir Anma

               "Dz. Yb. Ali TATAR" 

Dünya Havacılığının Doğuşu ve Havacılık Tarihinde Türkler…
Türk Havacılık Tarihi ve Türk Havacılığı kuruluş çalışmaları…
Milli Mücadele’de; İnönü Savaşları, Sakarya Meydan Muha-
rebesi ve Büyük Taarruz’da Türk Havacılığı…
Türk Havacılığının temelini teşkil eden Türk Tayyare Cemiye-
ti, Türkkuşu ve Türk Hava Kurumunun Kuruluşu…
Dünyanın ilk kadın savaş pilotu Sabiha Gökçen’in ilkleri ve 
rekorları…
Kayseri, Eskişehir ve Etimesgut Uçak ve Motor Fabrikaları-
nın Kuruluşu…
Ankara Rüzgâr Tüneli…
Milli Mücadele Kahramanı: Vecihi Hürkuş…
İlk milli ve yerli uçağın üreticisi ve sivil uçuş okulu kurucusu: 
Nuri Demirağ…
Türkiye’nin ilk uçak mühendisi: Selahattin Alan…
Ürettiği planör ile dünya rekoru kıran; Emrullah Ali Yıldız…
Ürettiği uçak bombasını ihraç eden; Şakir Zümre…
Türkiye’de Sivil Havacılığın temelinin atılması…
Türk Hava Yollarının kuruluşu...
Ve Türk Havacılık Tarihine dair birçok bilinmeyen…

“Sevgili Nilü ve canım aile üyelerim...
Tam her şeyden kurtulduk derken sizlerden bir ayrılık duru-
mu daha yaşamak durumundayım.
Bu ayrılık ebedi ayrılıktır.
Eğer öbür dünya varsa... İleride orada buluşuruz.
……………
Öncelikle başınızı öne eğdirecek hiçbir şey yapmadım.
Başınızı dimdik tutun!
Ama ben bu hukuksuzlukla yaşayamam.
Yaşadıklarımı ikinci defa kaldırmam mümkün değil...
O deliğe bir daha dönmektense mezara girmeyi tercih ede-
rim...

Belki benim ölümüm bu durumda olan başkalarının aydınlığa çıkışına bir ışık olur.
Boşu boşuna ölmemiş olurum.
……………..
Hukuksuzluk sürecine hukuk adına saygı gösterilemez.
Bu şekilde giderseniz ne yönetecek bir ordu, ne yaşayacak bir cumhuriyet, ne de bir ülke bulamayacaksınız.
Şunu bilin ki en küçük suçu ve günahı olmayan ben, bu yapılan hukuksuzluğa isyan ve bu karanlığa bir nebze ışık olabil-
mek adına hayatıma son veriyorum.”

Suçsuz olmasına rağmen, kumpas davaları kapsamında haksız ve hukuksuz olarak yargılanan 
Dz. Yb. Ali TATAR’ı aramızdan ayrılışının 12’nci yılında sevgi ve özlemle anıyoruz.
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Uzay Teknolojisi ve James Webb  

Dünya ve ülkemiz suni ve gerçek birçok sorunla 
boğuşurken 25 Aralık 2021’de uzay teknolojisinde 
büyük bir adım atılmış ve yaklaşık 25 yıldır üzerinde 
çalışılan James Webb Uzay Teleskopu (JWST-James 
Webb Space Telscope) bir Ariane 5 Roketi ile Gü-
ney Amerika’daki Fransız Guyanası'ndan uzaya fır-
latılmıştır.

Adını 2002’de NASA (ABD Ulusal Havacılık ve 
Uzay Dairesi)'nın Apollo programından sorumlu 
müdürü olan James E.Webb’ten alan JWST, Hubble 
Uzay Teleskobunun yerini almak üzere planlanan kı-
zılötesi bir uzay teleskobudur.

NASA’nın başkanlığında 15 farklı devletin, Avrupa 
Uzay Ajansı ve Kanada Uzay Ajansının ortak yürüt-
tüğü bir proje olan JWST'nin görevleri arasında; yıl-
dız ve galaksilerin oluşumunu anlamak, büyük patla-
madan sonra ortaya çıkan ilk ışıkları gözlemlemek ve 
uzak gezegenlerde yaşam olup olmadığını öğrenmek 
de bulunmaktadır.

Teleskop, Dünya'nın yaklaşık 1.500.000 kilometre 
ötesinde, Lagrange noktası (Dünya-Güneş L2) yakı-
nında çalışacaktır.

L2 konumu, uzayda 
Güneş'in ve Dünya'nın 
kütle çekiminin bir-
likte çalışıp Güneş'in 
etrafında yörünge-
de dönen bir nesneyi 
Dünya'yla aynı oran-
da çektiği, yörünge dö-
nüşünü bir yılda yap-
masını sağladığı yer-
dir. Yani JWST, 30 
günlük bir uçuş sonucunda uaşacağı bu noktada bü-
yük ölçüde Dünya'nın gölgesinde olacak; bu durum 
Güneş'ten gelen ısı kirliliğini önleyecek ve telesko-
bun derin uzayda çok soluk kızılaltı kaynakları sap-
tamasını olanaklı kılacaktır. 

Dünya'nın atmosferi, yer tabanlı teleskopların kızı-
lötesi bantları incelemesini zorlaştırmaktadır. Uzay-
daki nesnelerin gözlemi için hedeflenen su, karbon-
dioksit ve metan gibi kimyasal bileşiklerin birçoğu 
aynı zamanda Dünya atmosferinde de mevcut oldu-
ğu için yerden gözlemini karmaşık hale getirmekte-
dir. Hubble gibi mevcut uzay teleskopları da aynaları 
yeterince soğuk olmadığı için (Hubble aynası yakla-
şık 15 °C'de tutulur) güçlü şekilde kızılötesi ışık yay-
makta ve bu bantları inceleyememektedir.

Kızılötesi spektrumda gözlem yapabilmesi için 
JWST'nin sıcaklığı, −223.2 °C'nin altında tutulmuş-
tur. Bu nedenle teleskopta; Güneş, Dünya ve Ay'dan 
gelen ışığı ve ısıyı engellemek için büyük bir güneş 
kalkanı kullanılmıştır.

Teleskobun birincil aynası, 25.4 metrekare toplam 
alana sahip 6,5 metre çapında altın kaplamalı beril-

yum reflektörüdür. Ayna, teleskop fırlatıldıktan sonra 
açılacak olan 18 altıgen parçadan oluşmaktadır. Tek 
parça halinde gönderilmemesinin nedeni, mevcut fır-
latma araçlarının yeterli büyüklükte olmamasından 
kaynaklanmaktadır. 

Bir diğer amacı da yıldızların evriminin daha iyi 
anlaşılmasını sağlamak olan teleskop bir zaman ma-
kinesi görevi görecektir.

Güçlü teleskopları kullanarak çok uzaktaki gök ci-
simlerini inceleyen bilim insanları, ilgili gök cismin-
den gelen ışığın Dünya'ya ulaşma süresi uzadığı için 
"zamanda geriye bakma" imkanı yakalayabilmekte-
dir.

NASA yetkililerine göre James Webb Uzay Teles-
kobu 13,5 milyar yıl öncesini, yani evrenin yeni oluş-
tuğu zamanı gözlemleyebilecek kadar güçlüdür.

6,5 metrelik altın kaplama aynasıyla James Webb 
Uzay Teleskobunun, 13,6 milyar yıllık uzay zaman 
ve mekân yolculuğundan geçmiş olan galaksilerden 
gelen kızıl ötesi ışıkları yakalayabileceği ve bu galak-
sileri 13,6 milyar yıl önceki halleri ile aktarabilece-
ği hesaplanmaktadır. Bilim insanlarının evrenin ge-
nişlemesine yol açtığı düşünülen Büyük Patlama’nın 

13,8 milyar yıl önce gerçek-
leştiğini düşündükleri göz 
önüne alındığında, 13,6 mil-
yar yılın oldukça önemli bir 
süreç olduğu görülmektedir.

James Webb Uzay Telesko-
bunun, aynı zamanda galak-
sileri, kara delikleri, süperno-
vaları, uzayda yaşanan çar-
pışmaları gözlemlemeye de 
yardımcı olması beklenmek-
tedir.

1990 yılından beri Dünya 
yörüngesinde bulunan Hubble Uzay Teleskobu’nun 
yerini alacak James Webb Uzay Teleskobu, Dünya 
yüzeyinden  550 Km. yukarıdaki bir yörüngede bulu-
nan   Hubble’ın 2,4 metrelik kanat açıklığına karşılık 
6,5 metrelik kanat açıklığı, konumu ve yüksek tek-
nolojisi ile 100 kat daha net gözlem imkânı sunmak-
tadır. NASA yetkilileri, JWST’nin Ay'da bulunan bir 
arı tarafından yayılan kızılötesi ışığı bile algılayabi-
lecek kadar gelişkin olduğunu vurgulamaktadırlar.

Bilim insanları tarafından ilk defa 1996 yılında 
gündeme getirilen James Webb Uzay Teleskobu’nun 
2007 yılında 1 milyar dolar maliyetle fırlatılması ön-
görülürken, dayanıklılığı ve hassasiyeti arttırmaya 
yönelik teknolojik zorluklar nedeniyle, hedefe 14 yıl 
gecikme ve 10 milyar dolar maliyet ile ulaşılabilmiş-
tir. 

NOT  1 : Basından ve NASA’nın resmi web sayfasından 
derlenmiştir.

NOT 2 : JWST’nin faaliyetleri https://webb.nasa.gov/
content/webbLaunch/whereIsWebb.html adresinden takip 
edilebilir.

TESUD Basın Yayın Başkanlığı
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ARAMIZDAN AYRILANLAR

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

 TESUD Genel Merkezi

Halil ÜNAL
E. P. Alb. (1968-26)
Üsküdar Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:16/11/2020
Adres:Huzur Mah. Oyak Sit. 
33A Blok D:11 
Sarıyer-İSTANBUL
Tel: (0533) 227 98 69

Fazıl KAYNAKDEMİR
E. Hv. Per. Alb. (1963-31)
Yıldız Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 18/11/2020
Adres:Oyak Sit. 23. Giriş No:21 
Çankaya-ANKARA
Tel: (0536) 871 05 02

Şeref UYGUNER
E. Ord. Kd. Alb. (1969-4)
Şişli Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:04/12/2020
Adres: Ayazağa Oyak Sit. 14 D Blok 
D:26 Şişli-İSTANBUL
Tel: (0212) 289 16 02

Adnan AKAN
E. P. Yb. (1969-12)
Tekirdağ Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 20/12/2020
Adres: 100. Yıl Mah. Ziraat Sok. 
No:13/3 Süleymanpaşa-TEKİRDAĞ
Tel: (0546) 220 35 36

Nermin ÖNEL
Subay Eşi
Şişli Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 15/10/2020
Adres:Kazım Orbay Cad. 
Cumhuriyet Mah. Atmen Apt No:24/1 
D:10 Bomonti Şişli-İSTANBUL
Tel: (0532) 421 28 10

Yavuz SÜLOĞLU
E. Top. Alb. (1942-69)

Şişli Şb. Üyesi

Vefat Tarihi:10/08/2020

Adres: Boyacı Köy Seyyah Sok. 
No:15/5 Emirgan-İSTANBUL

Sevim GÖRKEM
Subay Eşi
Üsküdar Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:29/02/2020
Adres:Aziz Mahmut Hüdai Mah. 
Ressam Ali Rıza Sok. No:22/4 
Üsküdar-İSTANBUL
Tel: (0216) 553 87 49

Sevim KURTOĞLU
Subay Eşi
Şişli Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 28/12/2020
Adres: Fecri Ebcioğlu Sok. Vural Apt. 
No:14/16 Levent 
Beşiktaş-İSTANBUL
Tel: (0535) 488 77 25
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Gülten SOKULLUOĞLU
Onursal (Fahri) Üye
Şişli Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 11/01/2021
Adres:Merkez Mah. Halaskargazi Cad. 
Şifa Apt. No:193 D:6 Şişli-İSTANBUL
Tel: (0533) 225 15 06

Hikmet Müfit UĞUR
E. P. Kd. Alb. (1951-110)
Şişli Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 09/03/2021
Adres:Uçaksavar Sit. 
Koçyiğitler Cad. Irmak Apt. No:3/4 
Etiler-İSTANBUL
Tel: (0543) 711 31 60

Ali AKGÖZ
E. Tnk. Kd. Alb. (1966-58)
Çankaya Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 06/01/2021
Adres:Oayk Sit. No:43/3 
Çankaya-ANKARA
Tel: (0532) 652 41 69

Fikret KAPLANOĞLU
E. Dz. İkm. Kd. Alb. (1952-368)
Şişli Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 16/01/2021
Adres:Oyak Sit. 40 B Blok No:5 
Yenilevent Beşiktaş-İSTANBUL
Tel: (0533) 661 41 82

Nejat RENDA
E. P. Alb. (1951-161)
Kadıköy Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 19/04/2021
Adres:Kozyatağı Mah. Bayar Cad. 
Anadolu Sit. B Blok No:38/24 
Kadıköy-İSTANBUL

Zeynep Canan ÖZER
Subay Eşi
Kadıköy Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 29/04/2021
Adres:Erenköy Mah. Şerafettin Sok. 
Çamardı Apt. No:4/17 
Kadıköy-İSTANBUL

Perihan ÖZMEN
Subay Eşi
Çankaya Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 29/04/2021
Adres:Esat Cad. No:65/2 
K. Esat-ANKARA
Tel: (0312) 425 94 71

Ömer Faruk UZUNESMEN
E. Tbp. Alb. (1950-15)
Kadıköy Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 14/03/2021
Adres:Feneryolu Mah. Mustafa 
Mazharbey Sok. No:51/11 
Kadıköy-İSTANBUL
Tel: (0536) 238 87 92

Gürkan ERDAY
E. Kd. Alb. (1972-117)
Çankaya Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 18/04/2021
Adres:Güvenlik Cad. Ali Dede Sok. 
Kıvanç Apt. No:29/1 
A.Ayrancı-ANKARA
Tel: (0532) 735 08 31

Ahmet Nüzhet EREL
E. Per. Alb. (1955-31)
Kadıköy Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 30/03/2021
Adres:Selimiye Mah. Agahpaşa 
Çıkmazı Gayem Apt. No:9/13 
Üsküdar-İSTANBUL
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Gürkan TEZCAN
E. Dz. Tbp. Kd. Alb. (1968-288)
Yıldız Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 07/08/2021
Adres:Birlik Mah. 285 Sok. No:20 
A/17 Çankaya-ANKARA
Tel: (0532) 465 72 93

Fatma Nevin SÖKMEN
Subay Eşi
Şişli Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 09/08/2021
Adres: Konaklar Mah. Güneş Sok. 
4B Blok D:10 Yenilevent 
Beşiktaş-İSTANBUL
Tel: (0543) 843 22 66

Nurten ÖZTÜRK
Subay Eşi
Kadıköy Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 15/08/2021
Adres: Göztepe Mah. Evsan Sok. 
Oyak Apt. No:5/12 
Kadıköy-İSTANBUL
Tel: (0536) 238 87 92

Baki ONURLUBAŞ
E.J. Tuğg. (1967-7)
Üsküdar Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 19/08/2021
Adres: Aziz Mahmut Jüdai Mah. 
Eşref Saat Sok.  No:13/4 
Üsküdar-İSTANBUL
Tel: (0505) 772 37 12

Lütfiye Ayten ÇETİNER
Subay Eşi
Kadıköy Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 28/07/2021
Adres: Sahrayıcedit Mah. 
Çamlıkpark Sok. İntaş Çamlık Sit. 
No:53 Kadıköy-İSTANBUL

Yaşar ALPAY
E. P. Kd. Alb. (1944-172)
Çankaya Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 07/07/2021
Adres:Atakent Mah. Emlak Bankası 
Konutları B/9 Blok D:15 
Etimesgut-ANKARA
Tel: (0542) 355 34 54

Mehmet BOYAR
E. Dz. Mk. Yb. (1954-2358)

Kadıköy Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 22/06/2021
Adres: Caferağa Mah. General Asım 
Gündüz Cad. İleri Sok. Balcı Apt. 
No:11-13 D:4 Kadıköy-İSTANBUL

Mustafa Zeki DOĞDU
E. Tümg. (1954-45)
Kadıköy Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:12/05/2021
Adres: Göztepe Mah. Libadiye Cad. 
Soyak Sit. 44 Blok No:789 
Kadıköy-İSTANBUL

Varol OĞURTANI
E. P. Yb. (1962-99)
Kadıköy Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 07/05/2021
Adres: Caferağa Mah. Moda Cad. 
Neşe Sok. Akasya Apt. No:13/4 
Kadıköy-İSTANBUL
Tel: (0536) 238 87 92

Abdulmuttalip ÖZÇELİK
E. Per. Kd. Alb. (1944-291)
Üsküdar Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 23/08/2021
Adres: İzzet Aksalur Cad. Emek Sok. 
17A Blok D:7 Y.Levent 
Beşiktaş-İSTANBUL
Tel: (0535) 540 57 26
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Rüştü Gökhan ALTIN
E. Hv. Ulş. Alb. (1962-142)
Kadıköy Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 29/08/2021
Adres:Bulgurlu Mah. Bulgurlu Cad. 
Uzundere Sok. Mavigök Sit. I Blok 
D:12 Üsküdar-İSTANBUL

Şükrü İLDEM
E. Top. Kur. Alb. (1945-32)
Kadıköy Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 09/09/2021
Adres:Suadiye Mah. 
Bağdat Cad. Garan Apt. 
No:424/5 
Kadıköy-İSTANBUL

M. Armağan ABACIOĞLU
E. Plt. Kur. Alb. (1972-2)
Karşıyaka Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 27/08/2021
Adres:Bahariye Mah. İdayet Erzeybek 
Sok. No:5/9 Karşıyaka-İZMİR
Tel: (0533) 241 13 52

Enver DİZDAROĞLU
E. P. Kur. Alb. (1945-5)
Karşıyaka Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 01/09/2021
Adres:1788 Sok. No:2/16 
Karşıyaka-İZMİR
Tel: (0535) 435 78 01

Ahmet Tamer AKSOYLU
E.P. Alb. (1961-150)
Yıldız Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 20/09/2021
Adres:Birlik Mah. 415 Cad. 
Oyak Sit. 13 Giriş No:63/9 
Çankaya-ANKARA
Tel: (0532) 490 07 96

Seçgün ÖZTÜRK
E. İsth. Alb. (1979-150)
Çankaya Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 10/09/2021
Adres:435. Cad. Zirvekent 
Zambak Sit. No:50/A D:5 
Birlik Mah. Çankaya-ANKARA
Tel: (0538) 658 05 66

Ateş ERALTAN
E. Top. Yb. (1970-41)
Karşıyaka Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 12/09/2021
Adres:Zübeyde Hanım Mah. 
7447/13 Sok. No:54/20 
Karşıyaka-İZMİR
Tel: (0532) 351 48 81

Erol GÖKDENİZ
E. P. Alb. (1965-136)
Şişli Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 01/10/2021
Adres:Levazım Mah. Levazım Sit. 
A-1 Blok No:2/26 Levent 
Beşiktaş-İSTANBUL
Tel: (0544) 546 85 96

Ali GÜLDAL
E. Ord. Alb. (8012)
Şişli Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 01/10/2021
Adres:Merdivenköy Mah. 
Şair Arşi Cad. No:38/11 
Kadıköy-İSTANBUL
Tel: (0532) 524 09 49

Ramazan ÜNAY
E. Hv. Alb. (1962-161)
Konak Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 11/09/2021
Adres:Oyak Sit. 2/3 Sok. No:3/9 
F.Altay-İZMİR
Tel: (0532) 684 09 44
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Mehmet Tevfik ESER
Onursal (Fahri) Üye
Bornova Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 22/10/2021
Adres:Yalı Cad. No:368 
Karşıyaka-İZMİR
Tel: (0232) 369 41 56

Muhittin KARATOP
E. Top. Alb. (1988-166)
Adana Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 24/10/2021
Adres: Toros Mah. 78096 Sok. 
No:26-1 D:20 Çukurova-ADANA
Tel: (0505) 801 50 30

İbrahim Metin YILDIZHAN
E.Öğr. Yb. (1966-3)
Çankaya Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 25/10/2021
Adres: Angora Evleri Buluşmalar Cad. 
Gün Işığı Sok. E-4 Blok 
No:19 Beysukent 
Çankaya- ANKARA
Tel: (0532) 618 35 51

Osman Hikmet MUTER
E.P. Kd. Alb. (1949-9)
Çankaya Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 01/11/2021
Adres: İşçi Blokları Mah. 
1500 Cad. Anıl Sit. B Blok No:3/27 
Çankaya-ANKARA
Tel: (0505) 451 48 52

Veli ARAN
E. Hv. Ulş. Alb. (1969-233)
Bornova Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 22/10/2021
Adres: 243 Sok. No:8/8 
Bornova-İZMİR
Tel: (0536) 654 64 78

Hüseyin ÖZTÜRK
E. Tnk. Kd. Alb. (1968-13)
Çankaya Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 11/10/2021
Adres:8. Cad. 446 Sok. Galaria Sit. 
BBlok No:16 Ümitköy 
Çankaya-ANKARA
Tel: (0312) 235 75 04

M.Talat CİN
E. Hrt. Bnb. (1944-15)
Çankaya Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 09/10/2021
Adres: Yücetepe Mah. 91 Sok. 
No:6/4 69 Blok Anıttepe 
Çankaya-ANKARA
Tel: (0312) 230 29 91

Ahmet ÇAKIR
E. Lv. Kd. Alb. (1965-65)
Çankaya Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:06/10/2021
Adres: Çankaya Oyak Sit. 
36. Giriş Kat 10 D:22 
Çankaya-ANKARA
Tel: (0312) 440 53 69

Mehmet Mithat KORKMAZOĞLU
E. Kr. Plt. Alb. (1960-19)
Konak Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 05/10/2021
Adres: Ilıca Mah. Yavuz Bingöl Sok. 
Mine Apt. No:15/7 İZMİR
Tel: (0535) 672 99 55
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Nesip AKA
E. Top. Kur. Kd. Alb. (1941-31)
Şişli Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 01/11/2021
Adres: Oyak Sit. 34/B Blok D:6 
Yenilevent Beşiktaş-İSTANBUL
Tel: (0532) 285 82 96
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Cengiz HALİLOĞLU
E. Kr. Lvz. Kd. Alb. (1958-2)
Konak Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 08/11/2021
Adres:Yenikale Mah. 
İsmail Cem Sok. No:19/20 
Narlıdere-İSTANBUL
Tel: (0541) 368 09 67

Reya Ayla AKIMSAR
Subay Eşi
Karşıyaka Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 10/11/2021
Adres:6470/1 Sok. No:13/12 
Toprak Apt. 
Karşıyaka-İZMİR
Tel: (0532) 455 20 95

Necip GÜNDOĞDU
Onursal (Fahri) Üye
Şişli Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 05/11/2021
Adres:Yavuz Selim Mah. 
Karadeniz Cad. No:75/1 D:3 
Fatih-İSTANBUL
Tel: (0533) 569 46 09

Murat İNANBİL
E. P. Kd. Alb. (1961-26)
Pendik Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 09/11/2021
Adres:Batı Mah. Hatboyu Cad. 
No:2 C Blok D:5 
Pendik-İSTANBUL

Behçet YAMAN
E. Hv. Uçk. Bkm. Alb. (1974-116)
Çanakkale Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 12/11/2021
Adres:Cevat Paşa Mah. Barasel Sok. 
Berk Apt. No:8/11 ÇANAKKALE
Tel: (0544) 663 62 07

Murat ALKAR
E. Müh. Kd. Alb. (1949-5)
Çankaya Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 19/11/2021
Adres:Vali Doktor Reşit Sok. 
No:16/7 Çankaya-ANKARA
Tel: (0312) 438 61 37

Yaşar ERKOÇ
Onursal (Fahri) Üye
Adana Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 22/11/2021
Adres:Reşatbey Mah. 
Cumhuriyet Cad. 
Kasımoğlu Apt. No:33/5 K:1 
Seyhan-ADANA
Tel: (0533) 926 62 24

Hüseyin KARAGÖZOĞLU
E. J. Kd. Alb.(1961-19)
Çankaya Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 14/11/2021
Adres:Oğuzlar Mah. 2. Cad. 
No:61/8 Balgat-ANKARA
Tel: (0312) 285 03 44

Necip BELEN
E. Top. Alb. (1950-70)
Çankaya Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 28/11/2021
Adres:Bişkek Cad. 84. Sok. 
No:4/7 
Emek-ANKARA

Hasan GÜLEÇ
E. Tnk. Kd. Alb. (1950-6)
Çankaya Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 30/11/2021
Adres:Kuzgun Sok. No:26/5 
A.Ayrancı-ANKARA
Tel: (0312) 467 83 00
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TESUD Genel Merkezi'nde 2'nci Bşk., Gen.Sek. ve Tşk. Bşk.lığı Yapmış Olan 
Ruhi TOKMAK Vefat Etmiştir.

   TESUD  Genel Merkezi'nde 2'nci Başkan, Genel Sekreter ve Teşkilat Başka-
nı görevlerinde bulunan E. P. Kd. Alb. (1951-145)  Ruhi TOKMAK   21 Eylül 
2021 tarihinde vefat etmiştir.

  Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve meslektaşlarına başsağ-
lığı ve sabır dileriz.

Adres          : İç Cebeci Evren Sok. No:5/7  Çankaya-ANKARA
Tel       :  (0312) 320 41 55
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Şeren TEZER
E. Hv. Per. Alb. (1958-139)
Kadıköy Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 13/12/2021
Adres:Erenköy Mah. 
Ethemefendi Cad. Hünkar Apt. 
No:59/8 
Kadıköy-İSTANBUL

Salih Naci GÖRGÜN
Onursal (Fahri) Üye
Adana Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 16/12/2021
Adres:Atatürk Cad. Arı Apt. 
No:9/23 
Seyhan-ADANA
Tel: (0532) 632 39 39

Erkan YILDIZ
E. Tnk. Alb. (1991-16)
Çankaya Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 01/01/2022
Adres:Alacaatlı Mah. 3438 Cad. 
Babylon Sit. No:5 
Çankaya-ANKARA
Tel: (0533) 376 99 17

Yurdanur NARİNÇ
Subay Eşi
Kadıköy Şb. Üyesi
Vefat Tarihi: 14/12/2021
Adres:Mimar Sinan Mah. 
Selen Sok. Beşyıldız Sit. 1. Etap 
85 Parsel E Blok D:12 
Çekmeköy-İSTANBUL

Recai Hasan GÜRTEKİN
E.P.Kur.Alb. (1961-15)
Bornova Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:29/12/2021
Adres:541 Sok. No:4/C D:11 
Anıt Apt. Bornova-İZMİR
Tel: (0542) 426 02 76

Nursun Hacer ERTUNÇ
Subay Eşi
Kadıköy Şb. Üyesi
Vefat Tarihi:31/12/2021
Adres:Fahrettin Kerim Gökay Cad. 
Yıldız Apt. No:26/30 
Kadıköy-İSTANBUL



            

  BAŞ YAZI 


