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Akademi’de oluşturulan AKADEMİLİ kültürünün bireyleri 
olarak “Akademi” öğrenci kültür dergisinin temellerini atarken 
AKADEMİLİ kültürünün geliştirilmesi, genişletilmesi ve tanıtıl-
ması düşüncesiyle yola çıktık.

Bizler geleceğe doğru hareket ederken komutanlarımızın 
ve öğretmenlerimizin öğretileriyle geçmiş ve gelecek değer-
lerin harmanıyla oluşturulan yeni AKADEMİLİ kültürünü de bi-
zimle beraber taşıyacağız.

Jandarma teşkilatının geleceğinin temellerinin atıldığı bu 
Mekteb-i Harbiye’de Mustafa Kemal Atatürk’ün fikirleri ve aldı-
ğımız çağdaş eğitimimizle, Şanlı Jandarmamızı Türk Milleti’nin 
hizmetinde ileriye ve yükseklere taşıyacağız.

İlk sayımızda, profesyonel ruhlu amatör yazarlar olarak bazı 
değerlerimizle birlikte bazı hususlara vurgu yapmak istedik.

Dergimizi Basın, Yayın ve Sanat Kulübü olarak Akademi 
Başkanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu başta olmak üzere, 
Akademi personeline arz ederken dergimizin okulumuz ve teş-
kilatımıza yaraşır bir anlayışa taşıma mücadelemizin devam 
edeceğini belirtiriz. Katkılarınızın bizlere moral ve heyecan ve-
receğini belirtir, saygılarımızı arz ederiz.
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Jandarmanın 
Tarihçesi-I

Osmanlı Devleti Öncesinde Türklerin Asayiş ve Güvenlik Anlayışı 
Tarih boyunca düzenli bir idari sistem tesis etmiş olan devletlerde iç güvenlik hususu, her 

zaman hayati bir unsur olarak karşımıza çık-
maktadır. Öncelikle siyasi yapısını sağlam ze-
min üzerine kuran devletler, daha sonra askerî 
ve idari teşkilat noktasında bir takım önlemler 
alma yoluna gitmişlerdir. Zaman geçtikçe ülke 
içerisinde asayiş ve iç güvenliği sağlamak 
adına daha detaylı oluşumlar içine girilmiştir. 
Türkistan coğrafyasında Türkler tarafından 
benimsenen bozkır kültür yaşantısı içerisinde, 
siyasi ve idari anlamda askerî sistemin düzen-
li olması son derece önemliydi. Türkistan’ın 
coğrafi yapısı, dönemin şartları ve Türklerin 
yaşantısı pek tabii asayiş ve güvenlik gibi kav-
ramların da daha çok ön plana çıkmasına ne-
den olmuştur.  

Düzenli bir teşkilat açısından, M.Ö. 209 
tarihinde ilk Türk devletini kuran Hunlara dair 
askerî anlamda bilgileri Çin kaynaklarından 
öğrenmekteyiz. Buna göre, Hunlarda asayiş 
ve güvenlik konuları imparatorluğun kendi do-
ğal ortamında gelişim gösterdiği anlaşılmak-
tadır. Motun Chan-yü (Mete) döneminde iç ve 
dış tehditleri engellemek amacıyla oluşturulan 
ikili sistem, devlet içerisinde düzeni korumayı 
amaçlamaktaydı. İkili sistemde idari ve askerî 

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE JANDARMA
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görevliler sol ve sağ olarak yapılandırılmıştır. 
Çin kaynaklarında sol tarafın Bey ve komutan-
larının doğuda; sağ tarafın Bey ve komutanları-
nın batıda, Hakanın da ortada bulunduğu ifade 
edilmiştir (Orsoy 2017:4-6). Gök Türkler zama-
nına bakıldığında imparatorluk içerisinde yaşa-
nan iç güvenlik problemleri, devletin yıkılışını 
dahi etkileyen etmenler arasında yer almıştır. 
Ahmet Taşağıl tarafından, Gök Türkler dev-
rinde ilk zabıta teşkilatının çekirdeğinin oluş-
tuğu yönünde yapılan tespit oldukça değerli-
dir. Çünkü Gök Türk devlet yapısı, günümüze 
kadar getirebileceğimiz Türk devlet anlayışı-
nın bir yansımasıdır. Gök Türk devlet sistemi 
kendinden sonra kurulan Türk devletlerini her 
açıdan etkilemiştir. Kağanlıktaki iç güvenlik 
problemleri şu başlıklarda altında incelenebi-
lir; merkez güvenliği ve taşra güvenliği, hane-
dan-boy ilişkisi, boy-devlet ilişkisi, boy isyanla-
rının iç yapısı.  Bunlar olayların seyrine göre 
artış gösterebilirdi (Taşağıl 2017:15). İdareciler, 
iç güvenlik anlamında çıkan problemleri ken-
di iç dinamikleriyle çözme yoluna gitmişlerdir. 
Uygur Kağanlığında, kağanların yakın koruma 
bulundurması eski Türklerde kolluk anlayışının 
var olduğu yönünde algılanabilir. Günümüzde 
Cumhurbaşkanlığı koruma polislerinin kökenini 
Uygurlarda var olan yakın koruma sisteminde 
aramak doğru bir yaklaşım olacaktır. Taryat 
(Terhin) Yazıtı’nda devletin iç ve dış işlerini yü-
rütmekle görevli bugünkü bakanlık tarzı bir sis-
temin var olduğu bilinmektedir. Yapılan fetihler 
sonucunda altmış boyun Uygurların boyundu-
ruğu altına girdiği malumdur. Bunların güvenlik 
ve asayişinde sorumlu olması için de İç Buyruk 
Başı olan İnançu Baga Tarkan’ın görevlendiril-
diği ifade edilmektedir (Baykuzu 2017:37). 

Eski Türklerin dilinde var olan “yargan” isim-
li kelimenin anlamının zabıtaya karşılık geldiği 
ifade edilmiştir. Bir başka yorumda ise “yargan” 
ifadesinin Moğolcada olan ve zabıta anlamı 
taşıyan “daruga” sözüyle ilişkilendirilebileceği 
ileri sürülmüştür. “Yargan”, Uygur metinlerde 
de geçmektedir. “Daruga”nın kullanım alanı ise 
daha geniştir. “Daruga” kelimesinin Altın Orda 

zamanında polis memuruna karşılık olarak kul-
lanıldığı, ayrıca Ali Şir Nevai’nin bu kelimeyi 
baş zabıt olarak kullandığı bilinmektedir (Ok-
çabol 2016 :9-10). 

İslamiyet’le birlikte ortaya çıkan iç güvenli-
ğe dair ilk kavramlar, hadis ve tarih kitaplarında 
kullanılan “şurta”, “ases” (bu unvan asesbaşı 
şeklinde Osmanlı İmparatorluğu’nda da kulla-
nılmıştır) ve “hâris” gibi ifadelerdir ve bunlar gü-
nümüzde kolluk kuvveti manasında kullanılmış-
tır. Ancak tam olarak Asr-ı Saadet dönemde mi 
yoksa başka bir dönemde mi ortaya çıktığı ke-
sinlik kazanmamıştır.  Hz. Ebubekir dönemin-
de “hâris” ve “ases” gibi oluşumların dönemin 
siyasi yapısı düşünüldüğünde daha sistemli ve 
düzenli hâle getirildiği açıktır. İkinci Halife Hz. 
Ömer döneminde ise diğerlerinden farklı olarak 
güvenlik ve asayiş anlamında daha teşkilatlı 
bir yapı görmekteyiz. Kavramlara baktığımız-
da “ahdas”; olaylar dairesi, adında bir teşkilat 
kurulmuştur. “Şurta” polis; “cilvâz” polis yar-
dımcısı; “meûne” yardımcı eleman bu teşkilata 
bağlı olarak görev yapmıştır. Bundan sonraki 
halifeler döneminde emniyet yetkilileri, sâhib-i 
şurta mutlaka atanmıştır (Palabıyık 2017:92-
93). Ayrıca Abbasi ve Memlûk Dönemlerinde  
emniyet binası, karakol anlamında dâru’ş-şurta 
inşa edilmiştir.  

Samani ve Abbasi Devletlerinde iç güven-
likte sorumlu kuruluş şurtaydı. Gaznelilerde 
ise bu görevi halife-i şehr adlı teşkilat yürüt-
mekteydi. Selçuklulara baktığımızda bunun 
gibi bir idarenin olmadığı veya Selçukluların 
diğer devletlerden pek de etkilenmedikleri gö-
rülmektedir. Ancak ülke içerisinde asayişin ve 
güvenliğin tesis edilmediği bir devlet düzeni 
düşünülemeyeceği için bu idare Selçuklularda 
farklı şekilde tezahür etmiştir. Büyük Selçuklu, 
Kirman, Irak, Suriye ve Türkiye Selçuklularında 
eyalet ve şehirlerin yöneticileri melik (şehza-
de), emir-i sipehsalar, şahne (serleşker, süba-
şı) amîd ve reîs gibi birtakım unvanlar taşımak-
taydı. Bu unvanlardaki kişilerin çoğu zaman 
şehirlerde bugünkü anlamda vali statüsünde 
oldukları bilinmektedir. Ayrıca bunlar bazı vi-
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layetler tek olmakla birlikte bazen de birkaçı 
birlikte bulunmaktaydı. Selçuklu eyaletlerinde 
kolluk anlamında görev yürüten idareci “şahne” 
veya “şıhne”dir. Bu kişiler asker statüsünde bu-
lunmaktadır (Kucur 2017:163-166; Sübaşı için 
bkz. Göksu 2018:257-263). 

 Tanzimat Döneminde Osmanlı Devle-
ti’nin İç Güvenlik Algısı 

Osmanlı Devleti, iç güvenlik anlamında her 
şeyden önce İstanbul’un korunması için özen 
göstermiştir. Yeniçeri ağasının kontrolünde 
kulluk (kolluk) hizmetinde bulunan birlikler Pa-
yitahtın çeşitli yerlerine konuşlanarak güvenli-
ğin sağlanması için çalışıyorlardı. Yine yeniçeri 
ağasının emrinde subaşı, asesbaşı1, salma 
çukadarı (çuhadarı)2, cellat, böcekbaşı3 gibi 
oluşumlar güvenlikten sorumluydu. Bunlar gü-
nümüz anlayışıyla mahallelerde devriye olarak 
hem gece hem de gündüz görev yaparlar ve 
mahalle sakinlerinin huzurunu bozan olaylara 
müdahale ederlerdi. Bu gibi vakalara müdaha-
lede genelde eskiden suça karışmış, sonrasın-
da affedilmiş kişiler kullanılırdı. 

Asesbaşı; ases, kelime olarak Arapça kö-
kenlidir “bekçi” anlamına gelen “âss”ın çoğulu-
dur. Osmanlılarda asesbaşılık muhtemelen Fa-
tih Sultan Mehmet zamanında kurulmuş, daha 
sonra ağa bölüklerinden birini teşkil etmiştir. 
Bkz. Abdülkadir Özcan, “Asesbaşı”, TDV İs-
lâm Ansiklopedisi, c. 3, 1991, s. 464. 2 Salma 
çukadarı (çuhadarı); Bu unvan Çelebi Sultan 
Mehmet devrinde ortaya çıkmıştır. Başçuhadar 
ağa ve emrindeki ikinci ve üçüncü çuhadarla-
rın başlıca görevleri padişahın yağmurluğunu, 
kürk, kaftan, ayakkabı ve çizmelerini korumak, 
merasimlerde ve binişlerde bunları bir yerden 
bir yere taşımak, bayram törenlerinde halka 
para serpmekti. Bkz. Abdülkadir Özcan, “Çu-
hadar”, TDV İslâm Ansiklopedisi, c. 8, 1993, 
ss. 381-382. 3 Böcekbaşı; Bu kavram yeniçeri 
argosuna ait bir kelimedir. Böcekbaşı özellikle 
hırsızlıkları önlemek ve hırsızları yakalamakla 
görevliydi. Emri altında çalışanlar arasında er-
kek ve kadın memurlar bulunmaktaydı. Ayrıca 
suçluları yakalamada muhbir olarak kullanılan 
tövbe etmiş hırsız ve yankesici gibi sabıkalılara 

da böcek denilirdi. Bkz. Abdülkadir Özcan, “Bö-
cekbaşı”, TDV İslâm Ansiklopedisi, c. 6, 1992, 
s. 323.  

Asayişi sağlamakla görevli diğer yapılar Ka-
pıkulu Ocakları’na bağlı olan cebeci, topçu ve 
bostancılardı. Bostancının asıl görevi ise sara-
yın güvenliğini sağlamaktı. İstanbul’da durum 
böyleyken, o dönemde taşra güvenliğini kul ket-
hüdası sağlardı ve ona yardımcı olarak kolluk 
kâtibi bulunmaktaydı. Aynı zamanda taşralarda 
kolluk hizmetini yerine getirenlere yasakçı de-
nirdi. Bugün dahi kullandığımız Karakol/Kolluk 
kelimesinin etimolojisine değinirsek, Abdülka-
dir Özcan bunu; “Ali Şir Nevai’nin kaydı esas 
alınırsa aslına bakmak gözetlemek anlamın-
daki kara kelimesinin sonuna meslek bildiren 
vul eki gelmesiyle karavul şeklinde geliştiğini, 
yine aynı ekten yasakçı anlamında yasavul ke-
limesi türetildiğini ifade etmiştir. Karakoyunlu 
ve Akkoyunlularda sefer esnasında ordunun 
en öndeki ucuna karakol denirdi. Babürlülerde 
bu kelimenin gözetleme, bekçi; askeri anlamda 
ise öncü posta keşif kolu mânalarında kullanıl-
dığı görülmektedir.” şeklinde açıklamıştır (Öz-
can 1999:1753-1754). 

https://islamansiklopedisi.org.tr/asesbasi 
Hiç şüphesiz gerek başkentte gerekse taş-

rada güvenlik hususu her dönem Osmanlı as-
kerî teşkilatının üzerinde durduğu hususlardan 
biri olmuştur. Ancak Tanzimat evresinde iç gü-
venlik anlayışında köklü değişiklikler yapılmış-
tır. Bu değişikliklere geçmeden önce Tanzimat 
kavramını açıklamakta fayda vardır. Halil İnal-
cık bunu; “Tanzimat, ne gibi hadiseleri ifade 
ettiği vazıh şekilde tayin edilemeyen bir tabir-
dir. Tanzimat bazen, sadece Osmanlı İmpara-
torluğu dâhilinde hâkim Müslüman kitle ile tabi 
Hıristiyan kavimler arasındaki münasebetlerin 
bir safhası olarak düşünülmektedir. Bazen de 
memleketimizin garp medeniyeti dairesine giriş 
hadisesiyle bir tutulmaktadır. Tanzimat şüphe-
siz bu iki ana istikameti tamamı ile sınırları içi-
ne almakta ve esasen bu iki hareket arasında 
da pek sıkı münasebetler bulunmaktadır.” şek-
linde izah etmektedir (İnalcık ve Seyitdanlıoğlu 
2019: 13). Tanzimat genel anlamda “düzenle-
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mek” anlamında kullanılan bir kelime olup tan-
zim kelimesinin çoğuludur. Tanzimat dönemi, 
idareyi ıslah etme anlamında, o zaman dilimini 
vurgulayan bir kavram olarak karşımıza çık-
maktadır. Kasım 1839’da ilân edilen Gülhane 
Hatt-ı Hümâyunuyla bu süreç başlamıştır. Sü-
reci aslında, II. Mahmut’un Yeniçeri Ocağı’nı 
kaldırmasından sonra 1830’larda merkez teş-
kilatında yaptığı köklü değişiklerden itibaren 
başlatmak daha doğru bir yaklaşımdır (Akyıldız 
2011:1).  

Tanzimat döneminde dikkati çeken ayrıntı-
lar, askerî teşkilat ve iç güvenlik konularında 
yapılan değişiklerdir. Bu dönemde, devletin te-
baasına garanti ettiği başlıca düzenleme can 
ve mal güvenliğinin sağlanmasına yöneliktir. 
Can ve mal güvenliği konusu ilk önce Tanzimat 
ile birlikte ortaya çıkmamıştır. Bilhassa 16. yüz-
yılın ikinci yarısından itibaren iç güvenlik konu-
su devletin başını ağrıtan bir husus olmuştur. 
Osmanlı Devleti’ni çöküşe götüren nedenler 
arasında gösterilen Celali İsyanları, daha son-
ra halkı perişan eden Levend ve Kapusuzların 
eşkıyalıkları gibi olaylar Tanzimat’a kadar sü-
rekli devam etmiştir. Ayrıca kapı kulu kökenli 
halkın içindeki asker kaçakları ve göçebe aşi-
retler sürekli asayişin bozulmasına sebebiyet 
vermekteydi. III. Selim döneminde iç güvenliği 
temin edilmesi için bir takım tedbirler alınmıştır. 
Bu kapsamda Nizam-ı Cedit ordusu oluşturul-
muştur. Bu orduyla Anadolu’da düzenli bir as-
kerî teşkilat oluşturulması planlanmıştı. Ancak 
bu oluşum çok uzun sürmemiş ve dağılmıştır. 
II. Mahmut, kendinden önceki dönemlerde ya-
şananlardan ders çıkararak daha fazla önlem-
ler alma yoluna gitmiştir. Yeniçeri Ocağı’nın 
lağvedilmesinden sonra (1826) gerçekleştirilen 
askerî yenilikler neticesinde Anadolu’da mey-
dana gelen otorite boşluğunu doldurmak ama-
cıyla Asakir-i Mansure adlı ordu teşkil edilmiştir. 
1834-1836 tarihlerinde iç güvenliği sağlamak 
amacıyla bütün ülkede redif askerî teşkilatı ku-
rulmuştur (Çadırcı 1980: 45-50). 

Eşkıyalık faaliyetlerinin artış gösterdiği Ana-
dolu’da, bölgesel anlamda büyük bir güce sa-
hip olan derebeyler de merkezi yönetime güç-
lükler çıkarıyordu. II. Mahmut bu duruma engel 

olmaya çalışsa da yine de taşradaki hükümet 
otoritesi sarsıntı geçirmekteydi. Gülhane Hatt-ı 
Hümayun’da (Tanzimat Fermanı) alınan karar-
ların ülkenin bütününü kapsayacak şekilde uy-
gulanması için merkezin kontrolünde bulanan 
bir güvenlik sistemi oluşturulması gerekiyordu. 
Buna paralel olarak Ferman’ın ilanına mütea-
kip 1840 yılında ceza kanunnamesi yürürlüğü 
konmuştur. Buna göre ülke genelinde farklı bir 
şekilde teşkilatlanma yoluna giden birlikleri bir 
çatı altında toplayarak merkezileştirmeye yö-
nelik adımlar atılmıştır. Yine 1840 tarihinden 
sonra Anadolu ve Rumeli’de doğrudan merke-
ze bağlı yeni zaptiye birlikleri kurulma yoluna 
gidilmiştir (Sönmez 2005:20-24). 

II. Mahmut’un sipahileri tasviye etmesinin 
ardından, onlardan arta kalan otuz bin civa-
rında askerden yeni bir kuvvet oluşturmak is-
tenmiştir. Bu amaçla çeşitli yerlerde alaylar 
oluşturulmuştur. Böylece 1844 yılında Zaptiye 
Müşiriyeti kurulmadan önce ilk zaptiye teşkila-
tının çekirdeğini oluşturacak kuruluş meydana 
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getirilmiştir. Ancak bu zaptiye birliği beklenen 
faydayı sağlayamadığı gibi mali açıdan da 
masraflı olmuştur. Neticede Tanzimat sonrasın-
da ülke genelinde kurulan zaptiye kuvvetleri, 
sorunlarına rağmen Osmanlı Devleti’nin temel 
amacı olan iç güvenliğin tesis edilmesi husu-
sunda merkezileşme adına önemli bir adımdır.  

İlk zaptiye birliklerinin yanında, Hatt-ı Hü-
mayun’da ifade etmeye çalıştığımız iç güvenlik 
meselesinin çözümüne yönelik olarak, 1845 yı-
lında Polis Teşkilatı (Polis Meclisi) kurulmuştur. 
Bu kuruluşun öncelikli amacı İstanbul’un gü-
venliğini sağlamaktır. Polis birliklerinin meyda-
na getirilmesi kolluk noktasında yeni bir birliğin 
kurulmasına sebep olmuştur. Kuruluşu 1845 
olsa da 1840 yılında Galata-Beyoğlu bölge-
sinde birlikler konuşlandırılmıştır. Kuruluşunun 
temelini 1800 tarihli Paris Emniyet Müdürünün 
Görevlerini Düzenleyen Kararname adlı nizam-
nameden almıştır (Sönmez 2005:260-262).  

Tanzimat’ın ilanı sırasında, Osmanlı Devleti 
özellikle ekonomik ve sosyal alanda çağdaş-
larına nazaran çok geride kalmıştır. Çok kısa 
bir sürede askerî teşkilat modern anlamda ye-
niden düzenlenmek istenmiş ancak süre ve 
ekonomik sebeplerden dolayı bu hedef tam 
manasıyla gerçekleşememiştir. Gerek impara-
torluk topraklarının genişliği gerekse de Kava-
lalı Mehmed Ali Paşa’nın isyanı gibi etmenler, 
II. Mahmut’un iç güvenlik alanındaki çabala-
rının da bir anlamda boşa çıkmasına sebebi-
yet vermiştir (Çadırcı 1980:58). Ancak bunlara 
rağmen meydana getirilen kurumlar ilerideki 
teşkilatların temelini oluşturmuştur. Neticede iç 
güvenliğin sağlanması o dönemin şartlarında 
pek mümkün olmamıştır.
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Dünyanın en önemli mesleklerinden biri olan 
öğretmenlik şüphesiz ki bu önemini diğer 

tüm mesleklerin meydana gelişini elleriyle ya-
ratmasına borçludur. Öğretmen aynı zamanda 
bir mimardır, cazibeli bir biçimde inşa eder. Öğ-
retmen bir nakkaştır, ilmek ilmek işler. Unutul-
mayacak bir nokta var ki gerçek bir öğretmen 
şüphesiz ki sizin ailenizdir. Bu noktada Büyük 
İskender’in öğretmeni hakkında söylediği söze 
bakılabilir: “Babam beni gökten yere indirdi. 
Hocam beni yerden göğe yükseltti.” Büyük 
İskender bu sözleriyle âdeta yaratılışta üstün 
olan insanın yeryüzünde bu özelliğini yitirdiğini 
ancak tekrar bu üstün yaratılışa sahip bilge bir 
ruha aydınlatıcı rehber olan öğretmeninin aydın-
lığı ile eriştiğini ifade eder. Nitekim “Dünyanın 
her tarafında öğretmenler insan topluluğu-
nun en özverili ve saygıdeğer unsurlarıdır.” 
diyen ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk`ün 
başöğretmenliğe adım attığı 24 Kasım tarihi her 
yıl ülkemizde “Öğretmenler Günü” olarak kut-
lanmaktadır. Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu 
Atatürk “Öğretmenler yeni nesil sizin eseriniz 
olacaktır.” derken de öğretmenin toplum açı-
sından ne denli önemli olduğu mesajını vermek 
istemiştir. En güzel öğretmenler günü mesajları 
ile insanlara öğretmenin değerini anlatan, ba-
şöğretmen Atatürk`ün izinden giden çok kıymet-

li öğretmenlere; öğretmenler gününde güzel 
duygular hissettirmek, sevildik-

lerini ifade etmek her 
ne kadar onların 

üzerlerimizdeki 
emeklerine tam 
anlamıyla birer 
karşılık olma-
yacaksa da en 

azından onlara gösterdiğimiz saygının yeterlili-
ği ve onların emeklerinin ödenemeyecek denli 
büyük olduğu konusundaki farkındalığımızı art-
tıracaktır. 

     Genç Cumhuriyetin cefakâr öğretmenlerin-
den yükselen Cumhuriyetin fedakâr öğret-

menlerine, Cumhuriyetin ilk kadın öğretmeni, 
Fatma Refet Angın öğretmenimizden, ülkenin 
dört bir yanına eğitim meşalesini tutuşturmak 
için gitmiş idealist öğretmenlerimize, hain terör 
örgütleri tarafından şehit edilen öğretmenimiz 
Aybüke öğretmene ve “Varlığım Türk Varlığına 
Armağan Olsun” düşüncesi ile öğrencilerine 
vatan sevgisini aşılayan çok kıymetli öğretmen-
lerimize ne kadar teşekkür etsek az kalacaktır. 
Bu vatan, sizlerin yetiştirdiği nesiller sayesinde 
ilelebet payidar kalacaktır. Öğretmenlik; toprak 
altına atılan bir tohumun onlarca tohum verebil-
mesi için kendisini feda etmesine benzer. Mev-
lana’nın da ifade ettiği gibi “Bir mum diğerini 
tutuşturmakla ışığından bir şey kaybetmez.’’ 
O değerli şahsiyetler bunun farkında oldukları 
için eriyip tükenip yok oluncaya değin bu kutsal 
vazifeyi yerine getirmeyi kendilerine ebedi bir 
düstur hâline getirmişlerdir.

    Öğrenme aşkıyla yanıp tutuşan biz öğrenci-
ler için de öğretmenlerimiz geleceğimizi ay-

dınlatacak bir ışık demektir. Umarım bu hayata 
daha fazla öğretmen gelir. Onlar da öğrencileri-
ne ışığın ne olduğunu ve ışığa nasıl gidecekle-
rini öğretir. Başta ülkemizdeki eğitim savaşında 
bir mareşal olan başöğretmen Mustafa Kemal 
Atatürk olmak üzere şehit öğretmenlerimizin ve 
gelmiş geçmiş tüm öğretmenlerin öğretmenler 
günü kutlu olsun.

Emin SEZER
3003

ÖĞRENCİNİN KALEMİNDEN



Yayımlanan ilk sayımızda Akademi Başkanımız ile bir söyleşi 
gerçekleştirdik. Görüşmemizde Komutanımızın geleceğin Jan-
darma Subayları olarak bizlere tavsiyeleri, kişisel gelişimimiz 
ve nasıl bir Jandarma Subayı olmamız gerektiğiyle ilgili değerli 
görüşleri ve bizlerin üzerine düşen görevler yer alıyor. 

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 
Başkanı Tümgeneral Hüseyin 
KURTOĞLU ile Söyleşi
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l Komutanım, çok okuduğunuzu ve 
önemli bir arşiviniz olduğunu biliyoruz. Ol-
mazsa olmaz mutlaka okunması gereken ki-
tap listenizden bizlere üç kitap tavsiye eder 
misiniz? 

√ Entelektüel bir subayın okumuyor olması 
düşünülemez. Dolayısıyla kitaba yapılan yatırım 
kârlı ve aslında zorunlu bir yatırımdır. Çarşamba 
konferanslarında, konferansçılara sorduğunuz 
sorulara bakıyorum ve çok da mutlu oluyorum. 
Evet, ne mutlu ki sizler de iyi okuyorsunuz ve bu 
hemen anlaşılıyor. Benden popüler kültüre ait bir 
tarzda kitap tavsiyesi istemeyin. Bunu yapmaya-
cağım. Belki şunu söyleyebilirim: Tarih okuma-
nızı tavsiye ederim. Bilhassa hatırat… “Tarih bil-
meyen devlet adamı pusulasız kaptana benzer. 
Her ikisinde de karaya oturma ihtimali çok yük-
sektir!” Bir tarih hocamız böyle derdi. İstikbâlin 
evlatları olarak tarih bilmezseniz, dün yaşanan-
lardan ders çıkarmazsanız, yarınları kurgulaya-
mazsınız. Sizler; mazisinden ilham olan, hâlini 
ve bugününü bilen, istikbâle talip bir nesil olarak 

mutlaka tarihi iyi bilmek durumun-
dasınız. 

√ Ait olduğunuz toplumu ve toplumun de-
ğerlerini tüm boyutlarıyla öğrenmenizi tavsiye 
ederim. Bilhassa sosyoloji ve psikolojiyi ihmal et-
meyin. Geçmişte yaşanan birçok üzücü hadise, 
aslında sosyolojik ve psikolojik temelde iyi tahlil 
edilebilseydi bunların yaşanmayabileceğini dü-
şünüyorum. 

√ Şiir okumanızı tavsiye ederim. Şiir dü-
şüncelerin en kısa ve en etkili ifade edilebildiği, 
estetik duyguları harekete geçiren olağanüstü 
güzel bir sanat dalıdır. Türk ve Dünya klasiklerini 
sakın ihmal etmeyin, tavsiyesinde bulunabilirim 
ve tüm bunları okurken yazarın büyülü üslubuna 
kendinizi kaptırmayın. Muhakeme ve muhayyi-
lenizi genişletin ama güdülenmeyin. Davanız ve 
gayeniz hakikati aramak üzere olmalı…  
l  Tüm dünyada insan yaşayış ve davra-

nışları üzerinde yapısal değişiklikler meyda-
na getiren COVİD-19, Akademimizin gelece-
ğini nasıl etkileyecektir? 



√ COVİD-19 ismiyle dünyaya âdeta nizam 
vermeye çalışan salgın, Akademimizin gelece-
ğine hiçbir etki yapamayacaktır. Geçmişte de 
birçok salgın hastalıklar dünya üzerinde derin et-
kiler bırakıp işlevini tamamlayıp sahneden çekil-
miştir. Bu da öyle olacaktır. Ancak bizim almamız 
ve uymamız gereken tedbirler var ve bunları ta-
vizsiz uygulamak gibi bir ödevimiz de var. Eskiler 
“tabiatla kavga etmeyin; kazanamazsınız, tabia-
ta uyum sağlayın!” derlerdi. Biz de bunu yapaca-
ğız. 

√ Ama şunu görmezden gelemeyiz: Bu vi-
rüs, bizim kültürümüzde var olan unutulmuş has-
letlerimize dönmemize vesile oldu. Modern ha-
yat, bitmez tükenmez koşturmalar, lüks yaşam 
tutkusu vs. virüse yenildi.  Daha sade ve şatafat-
sız bir yaşam, aile ve komşuluk, yardımlaşma ve 
dayanışma gündeme oturdu. Çevre ve ekolojik 
yaşam âdeta nefes aldı. Bir şeyin kuyruğunda 

birbirinin üzerine abanan insanlar sosyal mesafe 
kuralı ile nezakete mecburi bir dönüş yaptı. San-
ki virüs modern yaşama ve küreselleşmeye kar-
şı bir duruş sergiliyor.
l Akademililere mesleki alanlarına katkı 

sağlayacak bir alan önerecek olsanız özel-
likle hangi alana yoğunlaşmalarını tavsiye 
edersiniz? 

√ Herkese uyacak bir şablon beklemek üto-
pik bir yaklaşım… “Peter Prensibi” diye bir kav-
ramdan bahsedilir. Buna göre, herkesin bir ye-
tenek seviyesi vardır ve bu yetenek seviyesinde 
o kişi mükemmel iş görebilir. Aynı kişi bir başka 
yetenek seviyesine geçiş yaptığında ise bu yeni 
yetenek seviyesindeki pozisyonunda çuvallaya-
bilir.  İşte, yeteneğe göre istihdam bu nedenle 
önemlidir. 

√ Hâl böyleyken benim herkese uyacak bir 
reçete tavsiye etmem mümkün değil. Sizi; en iyi 

Her ne iş

yapıyorsanız,

onu en iyi yapan

siz olmalısınız.

“

”
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yine siz tanıyacağınıza, yeteneklerinizi en iyi yine 
siz değerlendirebileceğinize göre yoğunlaşacağınız 
alan kararını da siz vermelisiniz. 

√ Konu kapsamlı, uzatmayacağım ancak size 
şu tavsiyede bulunabilirim: Sizler artık sürat çağı 
neslisiniz… Yaşamınız maratonu yüz metre hızına 
yakın koşmakla geçecek. Duran, bırakın durma-
yı yavaşlayan geride kalacak, kaybedenler safına 
katılacaktır. Bu çerçevede, dünyayı yakından takip 
edebilmek için iyi seviyede bir veya daha fazla ya-
bancı dile ihtiyacınız olacak.  

√ Lisans eğitiminiz mesleğinizi yapmanız için 
gerek şartı sağlayacaktır ama bu yeterli olmaya-
caktır. Yani yeter şart da sizden istenecektir. Bunu 
lisansüstü eğitimlerle pekiştirebilmelisiniz. 

√ Gelecekte diploma ve sertifikalar değil, be-
ceriler ön plana çıkacak. Beceriniz varsa bir şeyleri 
yapabiliyorsanız, gel maharetini göster diyecekler... 
Günümüzde bile birçok iş kolunda artık diplomaya 
değil, beceriye bakılıyor. Öyleyse bir alanda kendi-
nizi özel kılmanız gerekecek gibi…
l 1985 yılından itibaren jandarma teşkila-

tının değişik kademelerinde görev aldınız. Bu 
görevleriniz ile mevcut Akademi Başkanlığı gö-
revini kıyaslarsanız ne tür farklılıklardan bahse-
debilirsiniz?

√ Geriye doğru bir göz attığımda, üniformayı 
giyeli tam 43 sene olmuş… Subaylık hayatım ise 35 
seneyi doldurmuş… Bu süreçte bizim nesil her gö-
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revi kutsal bildi. Bizim eski komutanlarımız “Her 
ne iş yapıyorsanız, onu en iyi yapan siz olmalısı-
nız.” diye öğütlerlerdi.  

√ Aldığımız her görev, bir sonraki göreve 
âdeta hazırlık olmuştur. Bir önceki piştiğimiz, bel-
ki yandığımız görevin bir sonra alacağımız gö-
revler için alt yapı oluşturduğunu söyleyebilirim. 
Hepsi çok zevkli idi bence.  Ama Akademi Baş-
kanlığı benim için çok özel ve mesleki yaşantı-
mın zirve görevi. Her Jandarma Subayının ha-
yali olan tırnak içinde söylüyorum “Jandarma’nın 
Harp Okulu” kuruluşu gerçekleşti ve ben de bu 
süreçte rol aldım. Bu tarif edilemez bir gurur ve 
onur. 

√ Her görevin kendine özgü hususiyetleri 
var. Bu görevlerin kimisinde türlü yokluklar ve 
imkânsızlıklar olabiliyor, kimisinde çok ani ve 
derhâl kararlar ve emirler vermek zorunda kala-
biliyorsunuz. Kimi görevlerde çok farklı kurum ve 
kuruluşlarla iş birliği ve koordinasyon öne çıkabil-

mekte. Akademi Başkanlığı; çok planlı olmayı ve 
her şey için çok önceden uzun bir hazırlık süre-
cini gerektiren, en küçük bir öngörüsüzlük veya 
ihmalin çok büyük zararlara neden olabildiği in-
sanın uykularını kaçıran bir görev… Bize güç ve-
ren şey ise, bizi bu görevle onurlandıran devlet 
büyüklerimizin teveccüh ve itimadının yanı sıra 
sizlerin yaşattığı “Emaneti sağlam ellere teslim 
ediyorsunuz, müsterih olun.”  duygusu… Ben bu 
duyguyu sizlerle beraber olduğum her faaliyet-
te müşahede ettim. Birçok kere olduğu üzere; 
sizlere gösteremediğim, arkamı dönüp akıttığım 
mutluluk gözyaşlarımı, çabalarımızın amacına 
ulaştığı duygusunu size nasıl tarif edeyim? 
l Ülkemiz 15 Temmuz gibi bir hain darbe 

girişim sürecini sağduyu ve feraseti saye-
sinde başarıyla atlatmıştır. Siz o gece neler 
hissettiniz, duygularınızı bizimle paylaşır mı-
sınız?

√ Türkiye Cumhuriyeti tarihi yaklaşık yüz 
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yılı kapsar. Ama Türk tarihi binlerce yıla sari… 
Bilinen ordu tarihi ise en az 2200 yıllık… 15 Tem-
muz İhaneti; söz ettiğim bu tarih süreçlerinin hiç-
birinde, eşine rastlanmamış çok farklı bir ihanet 
olgusudur.  Türk Silahlı Kuvvetlerinin hemen ner-
deyse tüm komuta kademesi felç edilmiş… Ge-
leneksel disiplin anlayışı devre dışı bırakılmış… 
Milletinin göz bebeği ordusunun; namusuna 
emanet ettiği silahların namlusunu kendi mille-
tine doğrulttuğu ve acımasızca ateşlediği, kendi 
insanını katlettiği çok acı bir hadise… 

√ 15 Temmuz günü neler yaşandığını; 
TBMM FETHULLAHÇI TERÖR ÖRGÜTÜNÜN 
15 TEMMUZ 2016 TARİHLİ DARBE GİRİŞİMİ 
İLE BU TERÖR ÖRGÜTÜNÜN FAALİYETLE-
RİNİN TÜM YÖNLERİYLE ARAŞTIRILARAK 
ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLERİN BELİR-
LENMESİ AMACIYLA KURULAN MECLİS 
ARAŞTIRMA KOMİSYONUNUN 01 Aralık 2016 
tarihli on dokuzuncu toplantısında, bu tarihli tu-
tanağın yirminci ve otuz altıncı sayfalarında yer 
alan ifademde belirttim. Dileyen oradan bulup 
okuyabilir. 

√ Bu anda duygularla uğraşmıyorsunuz 
ya da uğraşmamalısınız… Öncelikli görev ne? 
Bunun muhakemesini süratle yapıp, tereddüde 
mahal bırakmadan, açık, kesin, net ve kararlı 
emirler vermelisiniz. Verdiğiniz emirleri yine aynı 
kesinlikte ve kararlılıkta takip etmelisiniz. Bizim 
yaptığımız da bu oldu ve Jandarma Teşkilatı bu 
süreçte gururla ifade edeyim ki; tüm yurt sathın-
da çok önemli bir vazife ifa etti.
l Bir Türk Subayı olarak hayatınıza yön 

veren, örnek aldığınız bir figür veya figürler 
var mıdır? 

√ Jandarma subayı olarak mesleki yaşan-
tıma yön veren figürlerden değil de belki fikir-
lerden söz etmek daha uygun olur. Bir iki örnek 
vereyim: 

√ “Asker demircinin elindeki demire benzer. 
Ateşte yanacak, tavında dövülecek, kovada su-
yunu içtikten sonra kıvamını bulacaktır. Demirci-
nin demire kabul ettirdiğini, büyüğün de küçüğe 
kabul ettirmesi gerek. Demirin demirciye baş 
kestiği gibi baş kesmek, ona inanmak ve güven-
mekle olur. Büyüğün işi inandırmak ve güvendir-

mek küçüğün işi de inanmak ve güvenmektir.” 
√ Bu paragrafta ast-üst ilişkilerinin mükem-

mel seviyede sağlanabilmesinin bir reçetesi var. 
İlk görev, doğal olarak büyüğe düşüyor. Büyük, 
büyüklüğünü yapacak ve ancak ondan sonradır 
ki küçükten istenecek. 

√ “Kazandığınız her zaferde O ve Siz ortak-
sınız. Mağlubiyetin tek sorumlusu sizsiniz!..” 

√ O, yani tüm maiyetiniz… Komutan birliği-
nin her şeyidir. Ama her şeyden önce sorumluluk 
sahibidir. Başarıyı maiyetiyle paylaşır, başarısız-
lığı üstlenir. 

√ Elbette öğrencilik ve meslek yaşamım bo-
yunca timsal vasfında birçok insan oldu. Şimdi 
bunların tamamını anlatmaya kalksam bu çalış-
manın hacmini aşar. Birilerini söz konusu edip 
diğerlerini es geçsem onlara haksızlık etmiş olu-
rum. Bundan dolayı isim zikretmeyeceğim. 
l Askeri Liseden devreniz olan Prof.

Dr.M. Tayfun AMMAN Hocamız bizlere tav-
siyelerde bulunurken sizin hayatınızdan ve 
özellikle Üsteğmen iken Siirt´te İlçe Jandar-
ma Komutanı görevindeyken vatandaşlarla 
diyaloğunuzu örnek gösterdi. Bu konuda 
halkla ilişkiler ve etkili iletişim açısından biz-
lere neler tavsiye edersiniz? 

√ Tayfun Hocamızın benimle ilgili sözlerin-
den onur duydum. Ancak övgüye değer bir faa-
liyetimi en azından ben göremedim. Nezaketle-
rinden böyle söylemiş olabilirler. 

√ Halkla ilişkiler ve iletişim açısından benim 
söyleyebileceğim şey çok basit: Sahici olmak…  
Her ne yapıyorsanız sahiden yapınız. Samimi-
yetle ama yapmacık olmayan, gerçekten sami-
miyetle yapılan her tutum, tavır ve davranışın en 
etkili iletişim vasıtası olduğuna inanıyorum. Yö-
resel kültüre uygun, iyi niyetli ve güler yüzle yap-
tığınız her iş pozitif etki sağlayacaktır. İnsanlara 
hizmet ederken bir ibadet vecdi içinde hizmet 
ettiğiniz insanlarla aynı yaşamı paylaşır, onları 
duygularınıza ortak ederseniz karşılığını hemen 
fazlasıyla alırsınız. Benim formülüm bu kadarcık, 
sade ve basit…
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1994 yılında doğan şehidimiz J. Er Yunus YILMAZ, Hakkâri’nin Yüksekova ilçesinde PKK’lı 
teröristlerin silahlı saldırısında şehit düştüğünde altı aylık askerdi. Beraberinde çarşı merkezine 
giden iki asker arkadaşıyla şehit oldu. Şehit olduğu gün babasıyla telefonda görüşen şehidimiz 
annesine telefon aldığını ve onu kargo ile yollayacağını paylaşmış. Jandarma Er Yunus Yılmaz, 
memleketi Bingöl’ün Karlıova ilçesinde defnedildi.  Şehidimizin babası Saim YILMAZ beyefendi 
ise on yıl koruculuk görevi ile bu vatana hizmet etmiş saygıdeğer bir vatandaşımız. Şuan Kon-
ya’da inşaat işinde çalışmakta ve ailesiyle Elazığ’da yaşamaktadır. Şehidimizin geride bıraktığı 
kardeşleri ise eğitimlerine devam etmekte olup ileride vatana ve millete faydalı işlerde bulunmak 
arzusundadırlar.
l Bir şehit babası olarak geleceğin jandarma subay kadrosunu oluşturacak olan Akademi 

öğrencilerine neler tavsiye edersiniz?
√ Ben de 8-9 yıl koruculuk yaptım. Siz subay adayları olarak bölge halkına sevecen davran-

malısınız. Onlara bir adım yaklaşınca onlar size iki adım yaklaşıyor. Özellikle küçük çocukları 
kazanmak önemli.

l Devletimiz tarafından şehit ailelerine tanınmış olan haklardan memnun musunuz? Şehit 
ailelerimiz ile devlet arasındaki gönül bağını güçlendirecek önerileriniz nelerdir? (ACİL 
DANIŞMA HATTI)

√ Devletimizden Allah razı olsun. Bazı haklarımızı devletimiz biraz daha iyileştirse çok daha iyi 
olur özellikle ulaşım. Bizleri çok sevindirirler.

Ve… Kahramanlar can verir
Yurdu yaşatmak için...
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l Şehidimizin ismini yaşatmak için ismi bir yere verildi mi? Bu tür isim vermeleri destek-
liyor musunuz?

√ Tabii ki çok güzel bir şey. Evet, benim oğlumun ismini de bir parka verdiler. Belediye verdi.
l Oğlunuzla bir gün geçirme imkânınız olsaydı ne yapmak isterdiniz?
√ Neler yapmak istemezdim ki… Hep gözümün önünde… Her attığım adımda aklımda… İnsan 

unutmuyor nasıl unutsun ki? Allah bütün şehit yakınlarına sabır versin.
l Günlük hayatınızda oğlunuzun anılarını yaşatmak için neler yapıyorsunuz?
√ Oğlumun günlük hayatta yapmayı sevdiği şeyleri yâd ediyorum. Zaten şehit olmadan önce de 

beraber çalışıyorduk. Hep beraberdik. Bu yüzden hatırası hep gözümün önünde.

l Şehit yakınlarının toplum nezdindeki saygınlığını yeterli seviyede görüyor musunuz?
√ Benim hakkımda iyi düşünen de var kötü düşünen de… Özellikle terör bölgesindeki terör 

sempatizanları bizi ve bizim gibileri sevmiyor. Devletimize çeşitli iftiralar atıyor. Ama ben her 
daim gurur duyuyorum, oğlumun şehitliği ile övünüyorum. Ülkemizin iyi insanları zaten bizimle 
acımızı paylaşıyor ve bize çok saygı duyuyor. Allah onlardan razı olsun.

l Şehitlerimizin yüce makama erişmeden önce bunu hissettikleri söylenir. Oğlunuzun bu 
konuda söylediği bir cümlesi ve hissiyatı oldu mu?

√ Bana ismimle hitap ederdi. Bu benim çok hoşuma giderdi. Şehit olmadan beş dakika önce 
aradı. O zaman son görüşmemizi yaptık. Annesine hediye olarak telefon almış, onu haber 
vermişti bana. Telefonu kapattığımızdan beş dakika sonra tekrar aradım açan olmadı. Ben o 
zaman hissetmiştim.
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Bir zeytin ağacıyım ben
Kıyısında coşkun bir nehrin
Serin sularını vurur köklerime
Hele ilkbahar oldu mu...
Buz kesilir suyu, titrer yapraklarım
Küçük bir zeytin ağacıyım ben
Boyum kısadır benim
Gölgem de küçüktür bu yüzden
Ama sığışabilirse bir insan

Kimseler söz edemez keyfine
Köklerim de kısadır biraz
Başka bir zeytin ağacına kıyasla
Ama sağlam dururum ayakta
Bakmayın yirmi küsur halkam olduğuna
Başımı eğdiremez dallarım
Kapkara zeytinler dökerler toprağa
Kömürden karadırlar ha, geceden bile
Hem siyah birer inci olmasını da bilirler ay 
ışığında
Bir gerdanlık gibidirler boynumda
Bir zeytin ağacıyım ben
Gündüzleri serin ve havadar
Geceleri ise ışıltılı ve nefes kesen

ZEYTİN AĞACI

Metehan TOK
1001
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24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen Elazığ depremindeki 
arama kurtarma faaliyetinde başarılı çalışmalar sergileyerek 
bu sayının örnek jandarması seçilen J. Yzb. Yusuf MATARACI, 
kurtarma esnasında yaşadıklarını kendi kaleminden bizlerle 
paylaşıyor.
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24 Ocak 2020 günü saat 21.05 sıralarında Elazığ ili Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8’lik 
deprem haberini alır almaz geçici görevde bulunduğum Bolu’dan süratle Elazığ’a intikal 

ettim. 25 Ocak saat 10.00’da Mustafapaşa Mahallesinde bulunan Kalay Apartmanı enkazına 
ulaştım. Benden önce olay yerine gelen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Taburuna bağlı JAK 
personeli o esnada iki vatandaşımızı enkazdan sağ olarak çıkarıyordu. Kurtulan vatandaşlara 
sorular sorarak enkaz altında kalan başka vatandaşların da olduğunu öğrendim. JAK personeli 
ile başka bir noktadan yeni bir arama kurtarma faaliyeti icra etmeye başladık. Aynı gün saat 
14.00 sıralarında enkaz altında bulunan Ayşe YILDIZ ile sesli irtibat kurduk. Yaklaşık 4,5 saatlik 
bir çalışma sonucu Ayşe YILDIZ ve ailesinin sıkışmış olduğu bölgeye ulaştık. Aramızda sadece 
bir duvar kalmıştı. Ancak bu duvarın kırılması, her ne kadar enkazı desteklemiş olsak da sorun 
yaratabilir, hem kendimizi hem de kurtarılmayı bekleyenlerin canını tehlikeye atabilirdi. Burada 
arama kurtarma faaliyetini icra eden Arama Kurtarma Bölük Komutanı olarak kritik bir karar 
vermem gerekiyordu. Bu yüzden enkazın içine girip tekrar durumu değerlendirdim ve enkaz 
altındakilere moral verici konuşmalarda bulundum. Ayşe YILDIZ ile tekrar konuşurken yanında 
kızı minik Yüsra’nın da bulunduğunu ve hayatta olduğunu öğrendim. O andan itibaren bu kur-
tarma faaliyeti çok farklı bir boyut kazandı benim için. Çünkü enkaz altında kurtarılmayı bekle-
yen, bizden yardım isteyen ve tek ümidi JAK personeli olan iki can vardı. Duvarın arkasından 
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minik Yüsraʼnın ağlamaları geldikçe onları kurtarma azmimiz, ne pahasına olursa olsun ikisine 
ulaşma çabamız katlanarak artıyordu. Ekipçe öncelikli olarak onları kurtarmaya odaklanmıştık. 
Tüm JAK personeli Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün “Jan-
darma; her zaman yurt, ulus ve cumhuriyete aşk ve sadakatle bağlı tevazu, fedakârlık ve 
feragat örneği bir kanun ordusudur” sözündeki gibi tüm JAK personeli milletimize hizmet için 
üstün bir fedakârlıkla, Jandarma personeline yakışan çalışma şevk ve azmiyle, gerektiğinde 
canını bile ortaya koyacak şekilde Ayşe ve Yüsra YILDIZI’ı kurtarmaya çalışıyordu. İlk sesin 
duyulmasından 8 saat sonra arkadaşlarımızın fedakârca çalışmasının sonucunu aldık. Yüsra 
bebeğe ulaştık. Yüsra bebeği çıkarttığımızda tıpkı kendi çocuğumuzu kardeşimizi kurtarmış-
çasına sevindik, gözyaşlarımızı tutamadık. Yüsra’dan yaklaşık 4 saat sonra ise annesi Ayşe 
YILDIZ’a ulaştık ve sağ salim bir şekilde onu da enkazdan çıkarttık. Son yaralının da enkazdan 
çıkmasından sonra tüm JAK personeli olarak icra ettiğimiz görevin ne kadar kutsal ve ulvi bir 
görev olduğunu tekrar anladık. Bir Jandarma subayı olarak iki canı, anne ve kızını, kurtarmanın 
mutluluğunu iliklerime kadar hissettim. 25 saat boyunca aralıksız olarak enkazda çalışan JAK 
personelinin gözünde ne yorgunluk ne de bir bıkkınlık vardı. Jandarmaya yakışır şekilde göre-
vimizi ifa ettiğimiz için hepimizin gözünde sadece gurur vardı!
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Giriş*
Tüm dünyada hızla yayılarak pandemi hâ-

line gelen yeni tip Koronavirüs (Covid-19) sal-
gını hayatımızın her alanını tümüyle değiştirdi 
ve değiştirmeye devam edecek gibi görünüyor. 
Salgının olumsuz etkilerinden payını alan en 
önemli alanlardan birisi de eğitim oldu. Üniver-
sitelerin tamamı ile ilk, orta ve lise seviyesindeki 
okullar uzaktan eğitim sistemlerine geçiş yap-
tı. Çoğu insanın alışık olmadığı uzaktan eğitim 
sistemi ilk başta ön yargılara maruz kalmış 
olsa da artık uzaktan eğitimin eski eğitim siste-
minin yerini alacağı konuşuluyor. Bu salgından 
etkilenen bir diğer alan ise çalışma hayatı oldu.  
İş hayatında evden çalışma ve esnek mesai 
sistemleri uygulanarak kamu ve özel sektörde 
virüsün yayılmasının önüne geçilmek istendi. 
Virüs tüm dünyada hızla yayılırken birçok ülke-
de karantina önlemleri alındı, insanlar evlerine 
kapandı. Birçok kişiye göre evde karantina sü-
reci doğanın kendini yenilemesine fayda sağla-
mış; hayvanlar, doğa ve hava kirliliği üzerinde 
olumlu etkiler oluşturmuştur. 

Virüsün sebep olduğu değişimler sadece 
sosyal hayatla da sınırlı kalmadı. Güvenlik, 
istihbarat, terörizm, politika, ekonomi vb. alan-
larda yeniliklere gidileceği tahmin edilmekte. 
Küresel dengeler sarsılmış bu durumun sonu-
cunda yeni bir düzen kurulacağa benzemekte-
dir. Bu süreçte dünyanın çoğu ülkesine yardım 
gönderen Türkiye, bu yeni dengelerde mu-
hakkak yerini bulacak gibi gözükmektedir. İtal-
ya’nın 11 Eylül’ü olarak adlandırılan Covid-19, 
AB gibi kuruluşların tekrar gözden geçirilmesi 
gerektiğini bizlere göstermiştir. Avrupa ülkeleri-
nin bu zamana kadar samimi olmayan bir ittifak 
kurdukları artık aşikâr hâle gelmiştir. ABD’de 
ise mevcut yönetimin salgına karşı kayıtsız 
davranması halk tarafından eleştiri yağmuru-
na tutulmuştur. Hükümete olan güvenin azal-
masından dolayı insanlar kendi güvenliklerini 
kendileri tesis etmek için bireysel silahlanmaya 
başvurmuştur. ABD sağlık alanında yetersiz ol-
duğu için tüm dünyadaki doktorlara ABD’de ça-
lışmaları için çağrıda bulunmuştur. Görüldüğü 
üzere hayatımızda köklü değişikliklere sebep 

Alternatif  Gelecek Analizi:
Covid - 19 Sonrası Dünya

ÖĞRENCİNİN KALEMİNDEN

* Öğrencilerimiz bu metni Kaynakça’da yer alan çalışmalardan faydalanarak oluşturmuştur.
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olacak bu salgını göz ardı etmek doğru bir dav-
ranış olmayacaktır. Bu sebeple çalışmamızda, 
Covid-19 salgını sonrasında muhtemel dünya 
düzeni incelenecek ve alışılmış bu düzende ne 
gibi değişimler yaşanacağı ortaya koyulmaya 
çalışılacaktır.

Milli Dünya
Covid-19 pandemi sürecinde küresel tedarik 

ve üretim zincirinde yaşanan ciddi aksamalar 
birçok ülkede ekonomiyi durma noktasına ge-
tirmiştir. Alınan tedbirler arz-talep dengesinde 
daralmaya yol açmış durumdadır. Bu yüzden 
ülkeler üretimlerini ulusal düzeye çekip dışa-
rıya daha az bağımlı olma eğiliminde buluna-
caktır. Küresel üretim zincirleri yerine daha dar 
bölgesel ve ulusal  üretim zincirleri kurulacak-
tır. Özellikle salgın döneminde önemi anlaşılan 
tıbbi malzemeler gibi stratejik anlamda kritik 
malzemelerin üretimi ve maliyetini göz ardı edi-
lecektir. Bu nedenle devletler bu malzemeleri 
kendileri üretecekler veya komşu devletler ile 
ortaklıklara girişecektir. Üretilen ürünün hemen 
satılması, depoda beklememesi üzerine ça-
lışan küresel üretim sisteminin derinden etki-
lenmesi sonucunda kısa sürede market rafları 
dünya genelinde birçok ülkede boş kalmış ve 
üretim yapan fabrikalar iş yapamaz hâle gel-
miştir. Küreselleşmenin yara alması ülkelere 

kendi kendine yeterli olmalarına işaret etmek-
tedir. Bu kriz ortamı devam ederse küreselleş-
menin sonu gelebilir. İnsan, mal ve sermayenin 
serbest dolaşamaması yeni oluşan durumun 
normal hâline gelmesine neden olabilir. Bir-
çok uzman şimdiden salgının dünya için bir 
dönüm noktası olduğunu kabul etmekte, sal-
gının milliyetçiliği ve devleti güçlendireceğini 
söylemektedir. Pandemi sürecinde çoğu tıbbi 
malzemenin ihracatı yasaklanmıştır. Her ülke 
virüse karşı tedaviyi kendisi aramakta, küresel 
çapta bir tedavi araştırması ise yapılamamak-
tadır. Aynı zamanda aşı bulunduğu zaman tüm 
dünyaya nasıl ulaştırılacağına dair herhangi bir 
çalışma da yapılmamıştır. 1,2,3,4,5,6     

Güç Algısı
Küresel rekabette askerî gücün yerine eko-

nomik ve yumuşak güç kapasitesinin belirleyici 
olacağı,  süper güçlerin müttefik sayısının ar-
tacağı ve müttefikleri ile yarışacakları değer-
lendirilmektedir. Burada yumuşak ve keskin 
güç kavramlarına değinmekte fayda vardır. 
Yumuşak güçte önemli olan başkaları nezdin-
de sahip olunan algının otomatik olarak ortaya 
çıkmasıdır ve bir rıza söz konusudur. Devletler 
kendilerine yönelik algıları olumlu yöne çek-
mek amacıyla bazı faaliyetler yürütebilirler. 
Bu faaliyetler çeşitli şekillerde olabilir: birden 
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çok dilde yayın yapımı, ihtiyaç duyan ülkelere 
karşılıksız yardım, dilini başka ülkelere öğret-
mek ve toplum kültürünü yaymak gibi. Yumu-
şak güçte karşı tarafa zorlayıcı uygulamalara 
başvurulamaz, bütün işi devletin sahip olduğu 
cazibe ve başkalarında devlete karşı oluşan 
hayranlık duygusu yapar. Yumuşak güç pazar-
lama çalışmalarının meşruluğu ve inandırıcılığı 
üzerinde etkilidir. Aksi durumlarda bu faaliyetler 
propaganda işlevi görebilir. Eğer devlet diğer 
bir devleti kendisinden daha az meşru gösteri-
yorsa, karalama kampanyası yapıyorsa orada 
artık yumuşak gücün yerini keskin güce bırak-
tığı aşamaya geçilmiş demektir. Keskin güçte 
amaç devletin doğrularını ve hikâyelerini diğer 
devletlere kabul ettirmesidir.4

Merkezi Otorite/sizlik 
Tüm dünyada karantina uygulanırken Ba-

tılı devletlerde azımsanmayacak sayıda kişi 
karantina sürecinin özgürlüklerini kısıtladığını 
gerekçe göstererek kurallara uymamakta ve 
süreci devletler için daha da zorlaştırmaktadır.  
Bu devletler merkezi otoritenin zayıf olduğu ve 
yerel otoritenin güçlü olduğu devletlerdir. Bu 
durum merkezin aldığı kararların yerelde uy-

gulanmasını güçleştirdiği gibi pandemi süre-
cinin sağlıklı yürütülememesi gibi sonuçları da 
ortaya çıkarmıştır. Eski Doğu Blok ülkelerinde 
ise merkezi otorite oldukça güçlü olduğu için 
toplumun kurallara daha çok uyduğu görül-
müştür.  Özellikle pandemi sürecinde Singapur 
ve Güney Kore oldukça başarılı olmuştur.  Aynı 
zamanda salgının ortaya çıktığı ve tüm dünya-
ya yayıldığı Çin’de karantina süreçleri yakın bir 
tarihte bitme ve normalleşme sürecine girmiş-
tir. Yukarıda da değinildiği üzere bu sürecin so-
nucunda devlet otoritesinin güçlenmesi muh-
temel olduğu için Batılı Devletlerde yönetimsel 
anlamda değişimler meydana gelebilecektir.6 

Yeni Küresellik 
Covid-19 krizi sonuçları açısından dünya 

tarihindeki kırılma anlarından birisi olarak gö-
rülmektedir. Foreign Policy dergisinde Stephan 
M. Walt salgın sonrası gücün batıdan doğuya 
kayışının pandemi sayesinde hızlanacağını 
ve pandeminin devleti ve milliyetçiliği güçlen-
direceğini yazmıştır. Aynı zamanda dünya si-
yasetinin çatışmacı doğasının değişmeyece-
ğini de düşünmektedir. Aynı dergide Kishore 
Manhubani, pandemi ile başlamış olan güç 
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değişiminin hızlanacağını ancak temelden de-
ğişim olmayacağını savunmaktadır. Manhuba-
ni Pandemi öncesinde başlayan ABD merkezli 
küreselleşmeden Çin merkezli küreselleşme-
ye doğru geçişin hızlanacağını söylemektedir. 
Richard N. Haass ise aynı dergide krizin en 
azından birkaç yıl süreyle çoğu devletin dışa-
rıya değil, kendi içerisinde meydana gelen ge-
lişmelere odaklanarak içe dönmesine neden 
olacağını düşünmektedir. Buradan çıkarılacak 
sonuç, zaten başlamış olan güç dengelerinin 
değişme sürecinin pandemi nedeniyle daha 
da hız kazanacağı ve Çin merkezli bir küresel-
leşmenin oluşacağıdır. Ayrıca dünya siyaseti-
nin çatışmacı doğasının değişmeyeceği aynı 
zamanda diğer devletlerin de kendi içlerine 
döndüğü yeni bir sürecin başlangıcı olacağı da 
değerlendirilmektedir.3, 5

Türkiye
Salgına en geç yakalanan ülkelerden olan 

Türkiye henüz pozitif vaka görülmeden önce 
Çin’den vatandaşlarını büyük bir operasyonla 
ülkeye getirmiş ve salgına diğer devletlere oran-
la çok daha hazırlıklı yakalanmıştır. Türkiye’de 
ilk vaka görüldüğünde tüm eğitim kurumları ta-
til edilmiş ve birçok önlem vakit kaybetmeden 
alınmıştır. Bu süreçte ülkemiz büyük bir daya-
nışma örneği göstermiş ihtiyacı olanlara devlet 
eliyle ciddi yardımlar yapılmış, insanların temel 
ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grupları tarafın-
dan İçişleri Bakanlığı bünyesinde giderilmiştir. 
Ülkemizde 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı vatan-

daşların sokağa çıkmalarına yasak getirilerek 
en çok risk altında bulunan kişilerin korunması 
sağlanmıştır. Milletimizin sahip olduğu iyimser-
lik, güven ve yardımlaşma duygusu kriz anla-
rında milli birlik ve beraberliğin çok kısa süre-
de oluşmasında büyük öneme sahip olmuştur. 
Ülkemiz dünyada 50’nin üzerinde devlete tıbbi 
yardım malzemesi göndererek tüm dünyaya 
ihtiyacı olanın her zaman yanında olduğunu 
göstermiştir. Salgın sürecinde dışarıya bağım-
lılığı azaltmak için birçok girişim yapılmış, yerli 
solunum cihazları üretilmiştir. Aynı zamanda 
ihtiyacı karşılamak adına Jandarma Genel 
Komutanlığı da dikimevinde maske üretmiştir. 
Türkiye on binlerce vatandaşını yurt dışından 
uçak seferleri ile yurda getirmiştir. Türkiye sal-
gın döneminden normalleşme sürecine girdiği 
şu günlerde tüm ülkenin bir bütün olarak müca-
dele ettiği bir dönemi bitirmek üzeredir. 10 

Toplum
Pandemi sürecinde neredeyse tüm devletler 

sınırlarını dış dünyaya kapatmıştır. Salgının ilk 
dönemlerinde uçuşlar devam ettiği için ülkeler 
erken teşhis ve izolasyon önlemleri almışlardır. 
Turistlerin dolaşımının engellenmesi ile virü-
sün dolaşımı engellenmek istenmiştir. Süreç 
boyunca okullar kapatılmış ve uzaktan eğitim 
sistemlerine geçiş yapılmıştır. Aynı zamanda 
iş hayatına da çeşitli düzenlemeler getirilmiş, 
evden çalışma ve esnek mesai sistemleri uy-
gulanmıştır.  Artan vaka ve ölüm sayıları top-
lumda büyük değişikliklere yol açmıştır.11 
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Salgın henüz tam olarak bitmediği için so-
nuçlarının ne olacağını kestirmek oldukça zor-
dur ancak şimdiden toplum yaşamında büyük 
değişikliklere yol açtığı görülmektedir. İnsanlar 
arasında sıkça yapılan sarılma, tokalaşma gibi 
birçok duygusal davranış alışkanlıkları salgın 
sebebi ile artık yapılmamaktadır. Hayatımı-
za yeni giren sosyal mesafe kavramı ile mar-
ket sıralarında bile insanlar arasına 1.5 metre 
mesafe koymakta, alınan ürünler dezenfekte 
edilerek evlere girmektedir. Kapalı alanlar dâ-
hil birçok yerde maske kullanılmakta, maske 
hayatımızda ciddi bir yer edinmiş durumdadır. 

Salgın sürecinde hayatımıza giren bu ve bu-
nun gibi birçok uygulamanın pandemi sonra-
sındaki yeni normal sürecinde de hayatımızda 
olacağını göstermektedir. 

Sosyal Mesafeli Şehirler
Hayatlarımızı yeni normal sürecine hazır-

larken toplumsal hayatta birçok köklü değişik 
meydana gelmiştir. Hayatımıza giren sosyal 
mesafe kavramı parklar, restoranlar gibi toplu 
kullanılan alanları da içerisine almıştır.  Sokak-
ların araç trafiğinden arındığı karantina süreç-
lerinde bazı kentler yeni bisiklet yolları yaparak 

şehir merkezindeki araç trafiğini azaltmak ve 
bisikleti teşvik etmek istemektedir. Şehirlerde 
sosyal mesafe kurallarından dolayı kaldırım-
lar genişletilmekte ve yollar daraltılmaktadır. 
İnsanların sosyal mesafeyi koruyarak faydala-
nabileceği parklar, restoranlar ve banklar gibi 
çeşitli tasarımlar yeni sosyal hayata yardımcı 
unsurlar olarak üzerlerinde çalışılmaktadır. Ay-
rıca salgın sürecinde yapılan anket sonuçları-
na göre insanların şehir dışına taşınmayı dü-
şündüğü ortaya çıkmıştır.12  

Sonuç
Covid-19 salgını dünyada yeni bir döne-

min başlangıcı olacaktır. Dünyada 
küresel düzeyde işleyen 

üretim bantlarının ye-
rini maliyeti göz ardı 
edilerek stratejik 
ürünlerin millî ola-
rak üretimlerinin 
yapılması ve tıbbi 

malzeme sorunu 
yaşayan ülkelerin 

bu sisteme geçece-
ği öngörülmektedir. 

Salgın sürecinden önce 
başlayan ABD-Çin güç ça-

tışmaları salgın sürecinde daha da 
hızlanmış ve salgın sürecinde güç dengesinin 
Çin tarafına doğru kaydığı değerlendirilmiştir. 
Yumuşak ve keskin güç arasındaki dengede de 
çeşitli değişiklikler olması muhtemeldir, zira iki 
ülke de salgın sebebi ile birbirlerini suçlamakta 
ve kendi hikâyelerini dünya kamuoyuna anlat-
maktadır. Pandemi sürecinde Batılı Devletlerin 
zayıf merkezi otoriteleri doğu bloğundaki güçlü 
merkezi otorite karşısında kayda değer başarı 
elde edememiş, halkının sosyal izolasyon ku-
rallarına tamamen uymasını sağlayamamıştır. 
Bu yüzden batı bloğunda bazı yönetim deği-
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şiklikleri meydana gelmesi muhtemeldir. Güç 
dengelerinin Çin’e kayması ile Çin’in yeni küre-
sel merkez olma ihtimali artmıştır. Salgının he-
nüz ülkesine gelmeden önce bile birçok önlem 
alan Türkiye,  kriz yönetimi ve pandemi süre-
cinin yönetimi hakkında örnek ülkelerden birisi 
olmuştur. Türkiye ABD’de dâhil olmak üzere 
50’den fazla ülkeye tıbbi yardım göndermiştir. 

Salgın gerek toplumsal hayatta gerekse şe-
hir hayatında birçok değişikliğe sebep olmuş-
tur.  Hayatımıza giren sosyal izolasyon kavramı 
hemen hemen bütün alanlarda kendisine yer 
bulmuştur. Marketlerde, berberlerde ve kala-
balıkların bir arada bulunduğu yerlerde maske 
takma zorunluluğu getirilmiş, maske hayatımı-
zın önemli bir parçası hâline gelmiştir. Sosyal 
izolasyon göz önünde bulundurularak birçok 
proje planlanmış, yeni normal olarak adlandırı-
lan sosyal yaşama uygun park, bahçe ve resto-
ran tasarımları yapılmıştır. Dünyada büyük bir 
kırılma noktası olan Covid-19 pandemisi yeni 

bir başlangıç dönemi olmuştur bu süreci iyi yö-
neten devletlerin milli birlik ve güvenlerini sağ-
lamlaştıracağı ve dışa bağımlılığını azaltacağı 
değerlendirilmektedir.
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23 Nisan; bu gün sadece Türk çocuklarının 
bayramı olmaktan çıkmış, dünya çocuk-

larının da önemli bir günü hâline gelmiştir. Türk 
siyasî ve demokrasi tarihimizde önemli bir yeri 
bulunan ve Türk çocuklarının sesini dünya lite-
ratürüne kabul ettiren böyle bir gün hakkında bu 
güne kadar geniş bir araştırma yapılarak bu araş-
tırmaların duyurulamamış olması bir eksikliktir. 
Bu günün anlam ve önemine vâkıf olabilmek için 
tarihinden haberdar olmak gerekir. Bunun içinde 
“23 Nisan, Millî Hâkimiyet ve Çocuk Bayramı” 
tabirlerinin açıklanması gerekir. 23 Nisan 1920 
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı gündür. 
23 Nisan’ın Millî Bayram Addine Dair Kanun, 
Birinci Büyük Millet Meclisi’nin açılışından tam 
bir yıl sonra, 23 Nisan 1921 yılında kabul edildi. 
Kanun 2 Mayıs 1921’de ise Ceride-i Resmiye’de 
(Resmi Gazete) yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

İki maddeden oluşan kanunun birinci mad-
desinde; “Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ilk 
yevmi küşadı olan 23 Nisan günü millî bayram-
dır.”, ikinci maddesinde ise “Tarihi kabulünden 
muteber olan işbu kanunun icrasına Büyük 
Millet Meclisi memurdur.” ifadesi yer alıyor. Ka-

nunun içeriğinden de anlaşılacağı gibi her ne 
kadar Meclis bu ilkeye dayansa da çıkarılan 
kanunda millî hâkimiyet ibaresi yer almamıştır. 
Nitekim bu daha sonra saltanatın kaldırılışı ile 
alakalandırılacaktır. 1 Kasım 1922’de saltanat 
kaldırılınca “1 Kasım Millî Hâkimiyet Bayramı” 
olarak kabul edilecektir. 1 Kasım, “Hâkimiyet-i 
Milliye Bayramı” olmasına rağmen bu tarih-
ten sonra Meclis’in açılış tarihi olan 23 Nisan, 
Millî Hâkimiyet Bayramı olarak kutlanmış ve 
zamanla 1 Kasım tarihi unutulmuştur. Nitekim 
1935’te bayramlar ve tatil günleriyle ilgili kanun 
değiştirirken “23 Nisan Millî Bayramı” “Millî Hâ-
kimiyet Bayramı” olarak değiştirilmiştir. “Çocuk 
Bayramı” ise bu gelişmelerin dışında herhangi 
bir kanun çıkarılmaksızın Himaye-i Etfal Cemi-
yeti (Çocuk Esirgeme Kurumu)’nin, 23 Nisan 
1927’de bu günü “Çocuk Bayramı” ilan etme-
si ile başlatılmıştır. Bu tarihten itibaren bu üç 
kavram, aynı gün üzerinde birleşecek ve bu 
konuda bir kanunla belirlenmiş resmî bir isim 
olmaksızın kutlanmaya başlanacaktır. 1981’de 
Millî Güvenlik Konseyi’nin Ulusal Bayramlar ve 
Genel Tatiller Hakkındaki Kanun Hükmündeki 
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“23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı-
dır.” Kararı ile resmî bir ada ve statüye kavuş-
turulmuştur. 23 Nisanın Çocuk Günü ve Çocuk 
Bayramı oluşunun mantığını ise Meclis’in açı-
lışına müteakip yıllarda yapılan kutlamalardan 
Himaye-i Etfal Cemiyeti’nin yetim çocuklarına 
gelir kaydetme anlayışında aramak lazımdır. 
Elimizde bu hususu teyit edecek ve çocuk ile 23 
Nisan’ın ilgisini ortaya koyacak bilgiler mevcut-
tur. Bu konuda en eski belge, 23 Nisan 1923’e 
ait Himaye-i Etfal Cemiyeti Pulu’dur. Çıkarılan 
bu pullar ile 23 Nisan Millî Bayram kutlamala-
rından gelir elde edilmek istenmiştir. Yine 23 
Nisan 1924 günlü Hâkimiyet-i Milliye Gazete-
si’nde “Bu gün Yavruların Rozet Bayramıdır.” 
ibaresi ile halkın Himaye-i Etfal Cemiyeti’ne bol 
bağış yapmaya çağrılması buna delalet eder. 
Aynı gazetenin 23 Nisan 1926 nüshasında ise 
“23 Nisan Türklerin Çocuk Günüdür.” başlığını 
taşıyan bir yazı bulunmakta ve bu başlık altında 
Cemiyetin bu günü çocuklar günü olarak ihdas 
etmesinin isabet olduğu vurgulanarak; kah-
veci, arabacı ve otomobilci esnafın bu günde 
elde edecekleri gelirin bir kısmını HEC’ne ba-
ğışlayacakları yazmaktadır. Böylece 23 Nisan 
ile HEC ilişkisi ortaya çıkmış oluyordu. Nitekim 
HEC 23 Nisan 1927’de aldığı bir karar ile 23 
Nisan Çocuk Günü’nü Çocuk Bayramı ilan etti. 
Çocuk Bayramı ilk defa 1927’de belli bir kut-
lama programı dâhilinde çeşitli şenliklerle kut-
lanmıştır. Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Pa-

şa’nın himayelerinde gerçekleştirilen bu Çocuk 
Bayramı; bir taraftan kamuoyuna duyurulmak 
ve kaynak oluşturma gayesini, diğer taraftan da 
çocuklara neşeli dakikalar yaşatmayı hedefle-
miş bulunuyordu. Etkinlikler sırasında Cumhur-
başkanı Mustafa Kemal Paşa arabalarından 
birini çocuklara tahsis etmiş ve Cumhurbaşkan-
lığı Bandosu’nun Çocuk Sarayı’nda konser ver-
mesini sağlamıştır. Yine ilk defa o yıl HEC’nin 
Ankara’daki bir binası Çocuk Sarayı yapılmış 
ve düzenlenen Çocuk Balosu’na İsmet (İnönü) 
Bey’in çocukları da katılmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceğini cumhuri-
yet çocuklarına emanet eden Atatürk diyor ki: 
“Türk çocuklarındaki kabiliyet her milletinkinden 
üstündür. Türk kabiliyet ve kudretinin tarihteki 
başarıları meydana çıktıkça, büsbütün Türk ço-
cukları kendileri için lazım gelen hamle kayna-
ğını o tarihte bulabileceklerdir. Bu tarihten Türk 
çocukları bağımsızlık fikirlerini kazanacaklar, 
o büyük başarıları düşünecekler, harikalar ya-
ratan adamları öğrenecekler, kendilerinin aynı 
kandan olduklarını düşünecekler ve bu kabili-
yetle kimseye boyun eğmeyeceklerdir.” Atatürk, 
23 Nisan 1921’de Milli Bayram olarak kutlan-
masına karar verilen 23 Nisan Bayramı’nı, 23 
Nisan 1929 tarihinde çocuklara armağan etti. 
Böylece 23 Nisan ilk defa 1929 yılında Çocuk 
Bayramı olarak kutlandı.



Galata Rıhtımı’ndan İstanbul Boğazı’nı aşarak Karadeniz 
üzerinden Samsun’a doğru hareket eden Bandırma Vapuru 19 
Mayıs harekâtının, Türk İstiklal Savaşı’nın, Türk Cumhuriyeti’nin 
ve aziz Türk milletinin yüksek ve aydınlık yarınlarının temsili 
yetinde tezahür etmiştir. 
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VAZGEÇENLER DEĞİL, 
MÜCADELE VERENLER TARİHE 
GEÇERLER

Kadim milletimizin kadim vatanı türlü düş-
manlar eliyle zapt edilmiş, işgal postal-

ları altında ezilmek istenmiş, türlü kıyımlar 
yapılmaya cüret edilmiştir. Düşman donanma 
gemileri denizlerimizi zapt ederken vatan top-
raklarının belli başlı yerlerinde düşman vatan 
topraklarını işgal etmeye başlamıştı. 13 Kasım 
1918’de düşman donanma gemileri İstanbul 
önlerine demir atmış ve 15 Mayıs 1919’da İz-
mir işgale uğramış, Türk milletine türlü kıyımlar 
yapılmıştır.

Derin düşünceler içerisinde Türk vatanı-
nın bu ahvalden kurtulmasını düşünen kahra-
manlar tarihe geçecek şu sözleri söyleyecek 
ve korkusuzca yürüyecekler düşman üstüne. 
“Kahrol Venizelos” diyecek, Türk’ün yurdunu 
çiğnetmemek uğruna vatana canlarını feda 
edeceklerdi. “Yaşa Şükrü Bey, yaşa Süleyman 
Fethi Bey, yaşa Hasan Tahsin Bey” sizler ebe-
di istirahatgâhınızda rahat uyuyunuz, ey aziz 
şehitlerimiz! O fedakâr kahramanlardan biri 
ise Mustafa Kemal’dir ve bu sözleri tarihe ge-
çecektir “Geldikleri gibi giderler.” Dokuzuncu 
Ordu Müfettişi Mustafa Kemal beraberindeki 
heyetle 16 Mayıs 1919 tarihinde, İstanbul’dan 
Bandırma Vapuruyla Samsun’a hareket etti. 
Bandırma süvarisinin atı şahlanmış; bağrın-
dan çıktığı, kudrete eriştiği kutsal vatan Ana-
dolu’ya, Türk milletine varmak istiyordu. Bu 
sırada İzmir işgal edilmiş ve Türk milletine 
katliamlar yapılmaya başlanmıştır.  Türk mil-
letinin artık tek yapması gereken şehit Hasan 
Tahsin’in şu dizelerinde ortaya çıkmıştı. ‘O 
Yunan gelsin. Mavi-beyaz bayraklarını dalga-
landırsınlar, gelsinler. Silahlarımızı toplasınlar, 

evlatlarına silah tevzi etsinler, benliğimizi par-
çalasınlar, ruhumuzu ezsinler. Fakat asla, asla 
unutmasınlar ki Türk ölmedi, yaşıyor. Kalbinin, 
ruhunun, Müslümanlığının, peygamberinin tel-
kin ettiği ilham ile yaşıyor ve burayı Yunan’a 
vermeyecektir. Vermek isteyecek kuvvetle 
paylaşacak kozumuz var. Hatta süngülerimiz, 
silahlarımız olmasa bile… Asi ruhumuzla, coş-
kun kanlarımızla, hararetli vicdanlarımızla, 
sökülmeyen dişlerimizle bu vatanı müdafaa 
edeceğiz’. Bu dizeler Türk’ün ölmediğini hay-
kırıyordu bütün dünyaya. 19 Mayıs 1919’da 
Mustafa Kemal ve arkadaşları Samsun’a ayak 
basmışlardı. İhtiyaç duyduğu kudrete kavuşan 
kahraman Mustafa Kemal, hemen faaliyetlere 
başlamış Türk milletini işgale karşı harekete 
geçirmiştir. Başta İstanbul olmak üzere bütün 
Anadolu’da işgallere karşı protestolar ile karşı 
çıkılmış ve Türk istiklal mücadelesi başlatılmış-
tır. Türk milleti bütünüyle bir mücadeleye baş-
lamış ve istiklaline kavuşana dek savaşmıştır. 
Düşman Vatan’ın her bucağını işgal etmişti ve 
son vermek istiyordu Türk milletinin tarihteki 
sahnesine; ancak şahlanmıştı süvarisi ile o atlı 
ardında evladım anasız babasız büyür ancak 
vatansız büyüyemez diyen analarımız, cep-
heye mühimmat taşıyordu. Cephelerde yiğit 
babalarımız çarpışıyordu, şehit düşüyordu ar-
dından gelene teslim ettikçe bayrağı düşmana 
geçit vermiyordu çelikleşmiş azmiyle. 19 Ma-
yıs 1919, işte şahlanan o süvari, işte ardında 
kahraman Türk milleti. Ve geldikleri gibi gittiler. 
Vatanı, Milleti, Cumhuriyeti ve istiklali için bu 
topraklara terini, kanını ve canını hiç çekinme-
den katmış kahramanlarımızı minnet ile yâd 
ediyoruz. O fedakâr kahramanlar bilsinler ki, 
emekleri zayi olmamıştır ve dünya durdukça 
da zayi olmayacaktır. Nur içinde yatsınlar.
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Çanakkale İstiklali
Ben bir askerim Çanakkale’de 1915 yılında. 1902’de doğmuş bir Anadolu çocuğuyum. Be-

nim adım Mehmet. Bizim köyden Hüseyin, aşağı köyden Ahmet ve Kemal de bizimle. Hepimiz 
beraber çıktık köylerimizden. Analarımız kınalar yaktılar saçlarımıza. Ah analarımız… Kimsesiz 
kaldılar köy yerlerinde. Gelinlik duvaklarını yerleştirip ellerimize olur da belki görürsek babaları-
mıza verelim diye. Benim tanıdığım herkes askerdir. Bizim köyden en son 70 yaşındaki Mustafa 
Emmi gittiydi cepheye. Sıra bizlere geldi. 3 ay evvel çıktık yola. Kardeşim Hasan da bizimle gel-
di. Yolculuğumuz 1 ay sürdü. Anadolu’nun farklı memleketlerinden, köylerinden geçerek vardık 
cepheye. Geçtiğimiz memleketlerde ve köylerde kimseler yoktu. Yollarda karşılaştığımız birkaç 
köylüden gayrı kimseleri görmedik.  Kimi Kafkasya’ya’ya, kimi Galiçya’ya, kimi Filistin’e gitmişti. 
Bir hüzün vardı, bir feryat vardı Anadolu’da. Anadolu’da hasretin feryadı. Anaya babaya evlada 
hasret. Hürriyete hasretinferyadıydı bu. “Cepheye her biri cepheye gitti.” dediler. Düşman var-
mış cephede onlarla harp ederlermiş. Cepheye vardığımız vakit bizleri hemen toplayıverdiler. 
Kumandan gelecek, bizlere bir şeyler deyiverecekmiş; öyle dediler. Çok geç-meden heybetli mi 
heybetli bir kumandan geldi. Sert bir yapısı vardı. Lakin bakarken yüzü ağlar, 
gözleri hep gülerdi. Bir müddet sonra “Çocuklarım, hoş geldiniz.’’ dedi. 
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Metehan TOK   Mehmet Can YAYLAK
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“Bu geldiğiniz yer vatan savunması için oluşturulmuş bir cephedir. Düşmanlar vatanımızı 
memleketimizi köylerimizi bilakis hürriyetimizi elimizden almak için dünyanın dört bir yanından 
buraya geldiler. Bizler burada onlarla harp ederiz ki vatanımız, memleketimiz, köylerimiz bizim 
kalsın ve hür bir yaşam sürelim. Babalarınız, ağabeyleriniz, büyükleriniz buradaydılar. Sizler 
şimdi onların yerini almak için buradasınız. Rabbim gazanızı mübarek eylesin.” dedikten sonra 
ayrıldı. Her birimize ayrı ayrı görevler verdiler. Kardeşim Hasan ile aynı işi yapardık bir hafta 
evveline kadar. Kardeşim Hasan’ı, Ali Çavuş geri cepheye yolladı. Çok kızdıydım ona, karde-
şimden ayırdı diye beni. Harp çetinleşecekmiş de ondan yollamış. Günler geçti ve top gülleleri 
bizim mevzilere kadar gelmeye başladı. Akşamları gündüze nazaran daha sakin geçerdi önce-
leri. Ali Çavuş gelir, bizimle sohbetler eder, saçlarımızı okşardı her akşam. Bizleri çok severdi. 
Bizler de onu çok severdik. Her öğünde ekmeğinin ve hoşafının birazını bizlere verirdi. Günler 
sonra düşman mermileri bizim mevzileri geçer oldu. Düşmana ilk kurşunu attığımda 13 yaşın-
daydım. Başka bayrakları ilk gördüğüm zaman da. Ali Çavuş’u o patikleri son kez koklarken 
gördüğümde de. İlk düşman kurşununu yediğim zaman göğsümden, yine 13 yaşındaydım. Son 
kurşunumu yediğimde de. Ben 13 yaşındaydım Çanakkale’de şehadet şerbetini içtiğim yerde, 
zamanda. Ben 13 yaşındaydım Gelibolu’da, Anafartalar’da, Conkbayırı’nda, Kireçtepe’de. 14 
yaşında ben Kurtuluş Mücadelesi’nde, Sakarya’da, İnönü’de, Büyük Meydan Muharebesi’nde. 
Kaç kurşun yedim, kaç kez düştüm toprağa, hangi mevzide, hangi cephede tekrar ve tekrar 
etti bu durum hatırlamıyorum. 9 Eylül’de İzmir’e vardığımda kurtulmuştu milletim, kurtulmuştu 
yükseliyordu arşa vatanımın dört bir köşesinde hürce dalgalanan al bayrağım.  15 yaşında ben 
Anafartalar kahramanı ve aziz Türk milleti ile birlikte cumhuriyeti kurdum. Döktüğüm her kanda 
düştüğüm her bedende çiçek oldum, açtım vatanımın her yanında. Bugün ben 21 yaşındayım. 
Ben sizlerim. Çanakkale’de kan oldum aktım, Kurtuluş Mücadelesi’nde toprak oldum, 1923’te 
bayrak oldum dalgalandım. Bugün ben buradayım,  burada sizlerim, okullarda öğretmenim, 
cephede askerim. Benim adım Mehmet hürriyetsiz yaşayamam, zulmün olduğu yerde sessiz 
kalamam. Ben şahikalar yaratan bir ırkın ahfadıyım. Ben Türk milletiyim.
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Kaderi belirlenmiş fedakâr kahramanların feragat ettiği 
kanıyla yazılmış, silinmez dizeler, bir kehanetten öte yurdunu 
alçakların istilasına uğratmayanların karakter vesikasıydı…

“
”
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Ve sen Türk evladı! On beş yaşında  Çanakkale’de şehit olan, bir süngü ile 
destan yazan iki yüz on beşlik mermiyi sırtlayan, okullarını tamamlayamadan 

gazi olan, geçmişin ve geleceğin vicdanı!

Unutma ki; kahraman ordumuza atfedilen cevheri asliyesinde cumhuriyet 
temellerinin aslı olan bu harç, milletimizin ruhu ve parlayan yıldızıdır. Bu 
ışıltı, irfanı sonsuz ufuklara çevirir. Ve yine unutma ki, etrafınızda dolaşan 
şehit ervahlarından mürekkep orduların geçit resminde söylediği bu marşı 
en derin manasıyla duyabilmek yürekler arasındaki en büyük imtiyazdır.

Ey Türk’ün evladı;
Yükseleceğin ve yükselteceğin değerleri muhafaza ederken kendine 

çeki düzen vereceğin yer şanlı mazindir. Bu mazi sen var oldukça 
yaşayacak ve sen olacaksın bu muhteşem maziyi daha muhteşem bir 
atiye bağlayacak olan.

Korkma! Diye başlayan dizelerin bir manası vardı elbet, Ezelden beri 
hür yaşayıp enginlere sığmayanların, göğsü imanla dolanların, na’şı 
yerden, ruh-i mücerred gibi fışkıranların hakkıydı hürriyet.

Abidin YEGEN
2181
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Dünyanın İlk Yapay Zeka Polisi 
Göreve Başladı

Yeni Zelanda hükümetinin bu kapsamda yap-
tığı çalışmalardan biri de polis kuvvetlerine ya-
pay zekayı entegre etmek oldu. Ella ismi verilen 
yapay zeka, test çalışmalarının yapılması için 
göreve başladı. Ella, bulunduğu karakolda ziyaret-
çilerin karşılanması, ziyaretçilere rehberlik edilmesi, 
toplanan verilerin polislere aktarılması ve acil olmayan 
telefonların aktarılması gibi görevlerde bulunuyor.  

Ella’nın geliştirilmesi sürecinin arkasında Intela AI ve Soul Machines firmaları bulunu-
yor. Erin Greally, Ella’nın geliştirilmesi çalışmalarında baş araştırmacı olarak görev aldı. 
Ella’nın yüzünün geliştirilmesinde 26 farklı insanın yüz verileri kullanıldı. Ella; ses tonu, 
konuşma ve beden dilini gerçekçi bir şekilde kullanacak şekilde geliştirildi. Hatta daha 
gerçekçi bir iletişim için Ella’nın gülümsemesi ve göz kırpması dahi sağlandı. Ella, şim-
dilik dijital bir ekranda hizmet veriyor. Ekranın karşısına geçen insanları selamlayabilen 
Ella, uygun yüz ifadeleri ile bir diyalog yürütebiliyor. 

Ella, Yeni Zelanda kolluk kuvvetlerinin modernize edilmesi için uygulanan pilot pro-
jenin bir parçası. Ella’nın deneme çalışmaları üç ay sürecek. Mayıs ayında teknolojinin 
performansı ve kullanım şekilleri gözden geçirilecek. Eğer başarılı olursa Yeni Zelanda, 
karakollarda Ella’yı kullanmaya devam edecek. 

Yeni Zelanda’da, Ella ile beraber polis kuvvetinin modernize edilmesi için başka ça-
lışmalar da yapılıyor. Ülke, polis kuvvetlerinin modernleştirilmesi çalışmasında Police 
Connect ismi verilen bir teknolojiyi de kullanmaya başladı. Police Connect, insanların 
sıklıkla sorduğu sorulara cevap verirken, gerektiğinde çağrı merkezine yönlendiren bir 
dijital ekrandan oluşuyor.

Yeni Zelanda, bir süredir polis 
gücünü modernize etmek için 
çalışmalar yürütüyor.

“
”

Film
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Film Tanıtımı
Akademililerin yaratıcı düşünce gücünü geliştirmek amacıyla dergimiz-

de yer verdiğimiz Asfaltın Kralları, 1966 yılında düzenlenen Le Mans 
24 Saat Yarışı’nın gerçek hikâyesini konu alıyor. Henry Ford II 

ve Lee Iacocca ikilisi, tuhaf ancak kararlı bir grup Ame-
rikalı mühendis ve tasarımcıdan sıfırdan bir otomobil 
yapmalarını ister. Otomotiv vizyoneri Carroll Shelby 
ve İngiliz şoförü Ken Miles’ın başını çektiği ekip, uzun 
yıllardır pistlere egemen olan Ferrari’yi, Fransa’da dü-
zenlenen 1966 Le Mans Dünya Şampiyonası’nda alt 
etmek için işe koyulur. Yapımın yönetmenliğini James 

Mangold üstlenirken, Matt Damon ve Christian Bale’ı baş-
rolde görüyoruz.

Akademililerin tarih bilincini geliştirmek amacıyla seçmiş 
olduğumuz, Roland Emmerich’in yönettiği ve 29 

Kasım 2019 tarihinde vizyona giren Midway, 
Pearl Harbour’dan yaklaşık 7 ay sonra, 
Amerikan Deniz Kuvvetlerinin ve Japon do-
nanmalarının karşı karşıya geldiği Midway 

Muharebesi’ni savaşta çarpışan askerlerin 
gözünden aktarıyor. Wes Tooke’nin senar-
yolaştırdığı dram ve aksiyon içerikli dönem 

filminde Ed Skrein, Patrick Wilson ve Alexander 
Ludwig rol aldı.

Akademililerin cesaret ve kahramanlık duygularını 
geliştirmek amacıyla seçtiğimiz, Alejandro 
Landes’in yönetmen koltuğunda oturduğu 
ve 29 Kasım 2019 tarihinde ülkemizde 
yayımlanan Kolombiya, Arjantin, Hollanda 
ve Almanya ortak yapımı “Monos”, 
ergen kahramanların fantastik bir savaş 
içinde hayatta kalma hikâyesini anlatıyor. 
Kolombiya’nın Oscar adayı olan filmde Moises 
Arias, Julianne Nicholson ve Julian Giraldo oynuyor.
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Miras ve Değişim:

Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Jandarma

Kitap Tanıtımı

Bu sayıda bahsedeceğimiz çalışma 2018 yı-
lının mayıs ayında Jandarma ve Sahil Güvenlik 
Akademisi’nin düzenlediği bilimsel toplantı refe-
rans alınarak hazırlanmıştır. Kitap on bölümden 
oluşmaktadır. Çalışmada yer alan konular birbi-
rinden farklı disiplinlere göre ayrılmış olsa dahi 
her bölüm kendi içinde birbiriyle alakalıdır. 

Kitabın ilk bölümünde, modern kolluk organi-
zasyonu ve Jandarmanın kurumsallaşması kro-
nolojik olarak göz önüne alınmıştır. Çalışmanın 
bu bölümünde Ali Sönmez, Süheyla Nil Musta-
fa, Cenk Özgen, Mustafa Eryılmaz, İsmail Efe, 
Murat Köylü ve Mustafa Özyürek’in kaleme al-
dığı Jandarma Teşkilatının kuruluşu, gelişimi ve 
temsili yer almaktadır. 

İkinci bölümde ise Jandarma Mektepleri hak-
kında bugüne kadar yazılmış ve arşive dayalı bil-
giler içeren çalışmalar yer almaktadır. Geçmişte 
Jandarma Teşkilatı bünyesinde görev almış kişi-
lerin yazdığı bu tür yazılar için arşiv malzemesi 
dönemsel nedenlerden dolayı kullanılamamakta 
ve bu tür çalışmalarda yöntemsel olarak sıkın-
tılar yaşanmaktaydı. Söz konusu çalışmada ise 

geçmişte Jandarma Teşkilatı’nın eğitim kurumla-
rıyla ilgili yapılan çalışmalardan farklı olarak ar-
şivlerden yola çıkıldığı görülmektedir. Teşkilatın 
önemli eğitim kurumlarından olan İzmir, Üsküp 
ve Selanik Jandarma Mekteplerinin ilk yapılan-
ma dönemlerinden bahseden yazılar aynı za-
manda ilk mekteplerin karşılaştırılmasına da im-
kân vermektedir. Bu bölüme Biray Çakmak, Erol 
Karcı, Mert Daban, Fatih Demirel, İsmail Hakkı 
Demircioğlu - Ebru Demircioğlu, İnanç Genç ça-
lışmalarıyla katkıda bulunmuştur.

Üçüncü bölümde, bugünün çatışma alanla-
rından geçmişe doğru uzanan birçok farklı mü-
cadele biçimlerini gösteren hadiselerden bah-
sedilmiştir. Bunlardan en çok bilineni ve medya 
sayesinde hepimizin şahit olduğu Hendek Ope-
rasyonu’dur. Hendek Operasyonu’nu konu edi-
nen saha araştırması, bu tür olayların bilimsel bir 
çalışma alanı olmasına katkı sağlamıştır.  Hen-
dek Operasyonu bu çalışmada Serkan Kekevi 
ve Fatih Eraslan’ın gerek bilimsel birikimleriyle 
gerekse de tecrübeleriyle analiz edilmiştir. Jan-
darma, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e kadar sürekli 
gayrinizami harp olgusundan faydalanmıştır. Do-

36

TANITIMLAR



37

layısıyla çalışmalarda eşkıya takibinden isyanla-
ra kadar birçok farklı türden silahlı müsademe 
alanları inceleme konusu olmuştur. Bu kısma ise 
Mehmet Başaran, Cihan Özgün, Eren Korkmaz, 
Cenker Korhan Demir ve Mehmet Kurum çalış-
maları ile katkı sağlamıştır.

Dördüncü bölüm, örgütlü suçlardan biri olan 
kaçakçılıkla ilgilidir. Jandarma kaçakçılık takiba-
tının birçok yerinde aktif rol oynamaktadır. Kölelik 
her ne kadar günümüzde ortadan kalkmış olsa 
da bir zamanlar Jandarma’nın takip ettiği bir olgu 
olarak görülmekteydi. Alanyazında bu nedenle 
kolluğu ilgilendiren olguların dönem dönem bir-
birine benzer özellikler gösterdiği tespit edilmek-
tedir. Bu bölüme çalışmalarıyla katkı sağlayanlar 
Mehmet Salih Erkek, Diren Çakılcı, Yıldız Deve-
ci Bozkuş ve Ahmet Nurullah Özdal’dır. 

Beşinci bölüm layiha ve rapor yazılarından 
yararlanılarak oluşturulmuştur. Çalışmanın bu 
bölümünde “Zaptiye”nin yani “Jandarma”nın 
kurumsallaşmasından bahsedilirken bu kuru-
mun mevcut hâlinin düzeltilmesi ve iyileştirilme-
siyle ilgili tutulan raporlara yer verilmiştir. Şerif 
Korkmaz, Serap Sert, Sıddık Yıldız ve Suat Ak-
gül, Osmanlı Dönemi’ndeki bulgularla bu kitaba 
katkı sağlarken Yunus Emre Çakır kolluk hiz-
metlerini ele almıştır. Ayrıca Çakır’ın makalesi 
modern kolluk tarihinin erken dönemleriyle ilgili 
kaynak ve yorumlar konusuna katkı sağlayacak 
niteliktedir.

Altıncı bölümde, Jandarma Teşkilatı’nın ye-
niden yapılandığı dönemleri ele alan makaleler 
yer almaktadır. Tanzimat dönemi, “Zaptiye” 
adıyla Jandarmanın kuruluş dönemi olarak ka-
bul edilse de Jandarma’nın tam anlamıyla ken-
disini göstermesi II. Meşrutiyet ve Milli Mücadele 
Dönemleri’ne rastlar. Bu dönem, Jandarmanın 
okullaştığı ve savaşlar dolayısıyla askerî statü 
ve bağlılığın arttığı zamanlara denk gelmekte-
dir. Bu bölüme İsmail Özçelik, Kadir Gündoğan, 
Murat Karataş, Selim Yumak ve Mesut Güven-
baş yazıları ile katkı sağlamıştır.

Yedinci bölüm, sevk ve idare üzerine planlan-
mıştır. Sevk ve idare kabiliyeti sayesinde farklı 
yerlerde, farklı görevler icra eden Jandarma Teş-
kilatı, disiplin temelinde organize olan bir kurum-
dur. Disiplin, hiyerarşik ilişkilerle sürdürülebilir bir 
olgu olup yapının içinde davranışlar sayesinde 
görülebilir biçimde bulunur. Disiplinde hiyerarşi 
önemlidir ve bu konuda komutanlar birer aktör 

olarak görev alırlar. Bu aktörlerin biyografileri biz-
lere kuruma dair birçok ipucu verir. Bu bölümde 
Yücel Yiğit, Mithat Atabay ve Güler Yarcı Jandar-
ma Teşkilatı içerisinde isim yapmış üç farklı kişi-
nin biyografisini ele almıştır. 

Sekizinci bölümde, edebiyat, müzik ve Jan-
darma arasında kurulabilecek bağlantılardan 
bahsedilmektedir. Bu bölümdeki konular farklı 
disiplinlerin neden Jandarma ile ilgili çalışma-
lar yapması gerektiğinin delilidir. Edebiyatta 
Jandarma olgusu detaylı bir şekilde incelen-
memiştir. Ancak Türklerin başka hiçbir mesleği 
Jandarma imgesi kadar içselleştirmediği hatta 
şiirlerinde Jandarma’ya kucak açtığı görülmek-
tedir. Mehmet Narlı ve Ertan Örgen çalışma-
larında bu konuyu ele almıştır. Esra Çetin ve 
Erol Işıldak ise Jandarma Bandosu’nun gerek 
Jandarma tarihi için gerekse de müzik tarihi için 
ayrı bir yere sahip olduğunu vurgulamıştır. 

Dokuzuncu bölüm, Jandarma Teşkilatı’nın 
güvenlik ve yönetim alanında ulusal ve ulus-
lararası düzeydeki faaliyetlerini anlatmaktadır. 
Bu bölüme katkı sağlayanlar Engin Avcı ve 
Mehmet Kurum, Ahmet Güneş, Haydar Pek-
doğan, Mehmet Kaplan ve Nihat Altuntepe’dir. 
Bu bölümde asimetrik savaştan, sahil güvenlik 
harcamalarına, yeni kurulan Jandarma ve Sahil 
Güvenlik Akademisi’nin örgütsel bir form olarak 
incelenip araştırılmasına kadar birbirinden farklı 
yazılar kaleme alınmıştır. 

Onuncu bölümde, düzensiz göçmen ve göç-
men kaçakçılığıyla mücadelede Jandarma ve 
Sahil Güvenlik’in üstlendiği rol Murat Cihan ve 
Yusuf Küçükbaşol’un çalışmalarıyla dikkat çek-
mektedir. Çalışmada Romanya’da II. Dünya 
Savaşı sonrası ortaya çıkan komünist rejimden 
kaçan insanların Türkiye’ye gelişi, Liliana Boş-
can ve düzensiz göç ile mücadelede Jandarma 
ve Sahil Güvenlik Teşkilatlarının rolü aktarıl-
maktadır. 

Geleceğin Jandarma Subayları olacak fakül-
te öğrencileri, Jandarma Teşkilatı’nın nasıl doğ-
duğunu ve günümüze kadar ne gibi süreçlerden 
geçtiğini anlamak için bu detaylı çalışmayı mut-
laka okumalıdır. Unutmayalım ki geçmişini bil-
meyen, geleceğine yön veremez.

Mehmet Akın DÖKER
3207
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Uluslararasılaşmış bir çatışmanın kıyısında görev yapan bir İl Jandarma 
Komutanı ve sıra arkadaşımızın babası, Jandarma Albay Eyüp Sabri 
KİRİŞÇİ bizlerle görev bilincinin, Jandarma subayının nasıl olması 
gerektiğinin ve personel motivasyonunun nasıl artırılabileceğinin 
sırlarını paylaştı.

Malumlarınız olmak üzere Barış Pınarı Harekâtı öncesi ve sonrasında Ras al Ayn/Suriye 
bölgesinde, güvenlik kapsamında yapılandırma sorumluluğu Şanlıurfa İl J. K.lığınca 

yerine getirilmektedir. İcra edilecek olan görevlerin başarılması personelin yüksek gayreti 

38

Komutanlığı

 
İl Jandarma 

Şanlıurfa

SOR BAKALIM



39

ile gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda; personelin motive edilmesi maksadıyla, öncelikli 
olarak bir subayın icra edilecek bütün faaliyetlerle ilgili eğitim ve tecrübesinin olması şarttır. 
Bir görevdeki zorluklar ve bu kapsamdaki ihtiyaçlar, ancak o görevi icra ederek tecrübe 
ile tespit edilebilir. Uzun bir dönemdir icra edilen Terörle Mücadele Harekâtı sonundaki 
tecrübeler nedeniyle, esasen motivasyon ile ilgili çok büyük engelle karşılaşılmamak-
tadır. Moral ve motivasyonu sağlamak için unutulmaması gereken en önemli husus 
öncelikle görevlendirilen personelin görev kapsamında tam bir bilgi ve eğitime 
sahip olabilmesi gerçeğidir.

Mensubu olmaktan gurur duyduğum J. Gn. K.lığı teşkilatımıza oğlu-
mun da gönül vermesi bir jandarma subayı ve baba olarak benim en 
büyük gururumdur. Bununla birlikte geleceğimiz olan diğer Akademi 
aday personelimiz de hepimizin gözünde öz evladımızdır. Her 
şeyden önce bir subay, kişisel bakımına ve özellikle beden 
diline çok önem vermelidir. Bilgi sahibi olmak çok konuş-
mayı değil, iyi bir durum muhakemesi yapabilmeyi sağ-
lamalıdır. Kan ve ter dökmeden, astlarımızdan feda-
karlık bekleyemeyiz. Hatalarımız olacaktır, ancak 
hatalarımızı saklayamayız. Hiçbir zaman gö-
revden doğan sorumluluklarımızı bir astımıza 
devredemeyiz. Durumsal farkındalık bana göre 
görevlerin icrasında en önemli faktördür. Durumun 
farkına varamayan görevde çıkacak zorlukları önce-
den göremez. Yanaşık düzen bir birliğin hazır olduğunun 
en önemli disiplin göstergesidir. Harekât alanında özellikle 
ateş ve manevranın önemi, mantığı asla akıldan çıkarılma-
malıdır. Astlarımıza hukuk ve etik kuralları dışında hiçbir görev 
verilmemeli ve onlardan böyle bir görev beklenmemelidir. Bir subay 
mesleğinde çok büyük bir ekonomik gelir bekleyemez. Bir subayın en 
büyük kazancı yüce Türk Milletinin sevgisi ve teveccühüdür. (4)H kuralı 
(Haddini, Hududunu, Hakkını, Hukukunu bilmek) asla unutulmamalıdır. 
Komutanlarımıza karşı her şartta doğruyu söylemek en önemli önceliğimizdir. 
Jandarmanın; halkın içinden çıkmış, halkla bütünleşmiş kahraman bir teşkilat ol-
duğu unutulmamalıdır. Her gün mensubu olmakla onur duyduğum teşkilatımızla sa-
dakat ve muhabbetle hizmet bizim için en büyük ibadettir. Bu duygu düşüncelerle edi-
neceğiniz şerefli mesleğimizin; devletimize, Jandarma Teşkilatımıza, ailelerimize ve sizlere 
hayırlı uğurlu olmasını ve başarılarınızın devamını dilerim.
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J. Komd. Tb. Komutanı 3 BTÖ mensubunun etkisiz hâle getirildiği 
bir operasyondaki duygularını ve tecrübelerini kendi ifadeleriyle 
bizlere aktarıyor.
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Komando Taburu olarak 6 Mayıs 2020 tarihindeki bir operasyon neticesinde 3 BTÖ 
mensubunu etkisiz hâle getirdiniz. O anda neler hissettiniz? Bizimle paylaşır mı-

sınız? 

6 Mayıs 2020 tarihinde BTÖ mensuplarının kullanıyor olabileceği değerlendirilen dere ya-
tağı bölgesine 4 timle temas araması faaliyetine gittik. Faaliyet başladıktan kısa bir süre 

sonra oldukça taze ayak izlerini fark etmemiz üzerine timleri araziye iyice yayarak ilerlemeye 
devam ettik. Saat 11.30 sularında öncü ile aramda yüz metre mesafe varken önce silah ses-
lerini, müteakiben telsizden “Temas var” çağrısını aldım. Temas bölgesine koşarak gittiğim o 
kısa süre içerisinde durumu bilmediğim için “Personelden herhangi birine bir şey oldu mu? 
Ya da olur mu?” diye ciddi bir endişe hissettim. Bir yandan koşuyor, bir yandan telsizden 
durumu anlamaya çalışıyor, bir yandan da yaralı olması durumunda helikopteri indirebile-
ceğimiz uygun bir arazi kesimi olup olmadığına bakıyordum. Temas bölgesine vardığımda 
dere yatağının 30 metre üstünde bulunan bir mağaradan teröristlerin ateş açtığını, timlerin 
daha önce verdiğimiz emir doğrultusunda araziye açıldıklarından durumun lehimize olduğu-
nu ve yaralımız olmadığını gözlemledim. Mağarayı yoğun bir ateş baskısı altında tutarken 
daha önce zihnimde muhakeme ettiğim şekilde roketatarı açığa çıkartarak mağaranın içinin 
vurulmasını emrettim. Atışın başarılı olması üzerine 3 BTÖ mensubu etkisiz hâle getirildi. 
Bu faaliyet süresince unutamadığım duygu, temas bölgesine ulaşarak durumu netleştirene 
kadar olan o bir dakikanın altındaki süre içerisinde operasyon komutanı olarak hayatlarından 
benim sorumluğu olduğum personele bir şey olup olmadığı korkusudur. Olay yerine varıp 
durumu netleştirdiğimde ise bu korkuyu tamamen geride bırakarak zihnimde sürekli canlı 
tuttuğum senaryoyu uygulatma şansı buldum ve operasyon başarı ile sonuçlandı.
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Bu dönemde her ne kadar tarımsal üretimin sürdürülmesini istesek de, 65 yaş üstü 
vatandaşlarımızın çalışmaya devam etmek istemeleri, sağlık yönünden kendileri 

için risk oluşturmaktadır. Ayrıca bu durumun suiistimale açık bir konu olması sebebiyle 
bulaşının artma riski bizleri de görev açısından oldukça zorlamaktadır. Bunun yanı sıra 
toplu çalışılan (tarımsal faaliyet, hal vb.) yerlerde sosyal mesafe ve maske kullanımında 
sıkıntılar gözlemlemekteyiz. Bundaki en büyük etkenler işletmelerin işçilerine sunduğu 
çalışma alanın darlığı (kapalı alandaki) ve maske temini konusunda duyarsız davran-
malarıdır. Ayrıca 20 yaş altı kişilerin dışarı çıkma konusundaki uyarılara rağmen birçok 
20 yaş altı gencimizin kurallara riayet etmediklerini gözlemlemekteyiz. Son olarak va-
tandaşlar seyahat izin belgelerinin müracaat aşamasında hâlâ jandarma teşkilatındaki 
İlçe Jandarmaları veya bağlı Karakollarından temin edileceğini düşünerek fiziki olarak 
müracaat etmektedir. Bu konuda yayımlanan emirleri/uyarıları iletişim kanalları vasıta-
sıyla paylaşmamıza rağmen mevcut durumda bir değişiklik görülmemiştir. Bu nedenle 
söz konusu izinler için bizlere müracaatlar devam etmektedir. Bu durum içinde bulundu-
ğumuz kritik süreçte bizlere gereksiz bir yoğunluk yaşatmaktadır.

COVİD-19 nedeniyle mücadele sürecinin yoğun yaşandığı son günlerde yönetmekte 
en çok zorlandığınız husus nedir?

Aylardır gündemde bulunan, dünya çapında bir sorun hâline gelen, 
milyonlarca insana enfekte olmuş ve binlerce insanın hayatına mal 
olmuş Covid-19 pandemisinin, Muğla Seydikemer İlçe Jandarma 
Komutanı J.Kd.Ütğm. Süleyman Bahadır İYİLİKÇİ açısından görev 
etkinliğine değerlendirmesini sizlere aktarıyoruz.
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Ülkemizin azimli ve yetenekli mühendisleri tarafından tasarlanan 
ve ülkemizce üretilen MPT-76 isimli piyade tüfeğinin, HK-33 ve G3 
piyade tüfekleri ile kıyası hakkındaki görüşlerini Bingöl Karlıova’da 
görev yapan J.Asyş.Komd.Bl.Komutanı J.Kd.Ütğm. Abdullah 
SAVAŞ bizlerle paylaştı.

Milli 
Piyade 
Tüfeği

MPT-76

SOR BAKALIM



Namlunun 4 tarafında bulunan pikatin ray 
sayesinde günümüz silah üstü ve altı tüm apa-
ratları rahatlıkla uygulayıp özellikle gece şart-
larında büyük avantaj elde ettiriyor. Sadece 
gece olarak düşünmemek lazım. Artık gündüz 
silah üstü optik konusunda da birliklerimiz iyi 
seviyede, bu da pikatin raylar sayesinde monte 
ediliyor ve öncü-artçı personele büyük avantaj 
sağlıyor. Aynı zamanda meskun mahal çatış-
malarında gündüz silah üstü optik ve holografik 
nişan aleti ile sıfırlandığında silahı kısa mesa-
feli bir keskin nişancı tüfeğine dönüştürüyor.

Öldürücülüğü kesinlikle HK-33’ten daha 
yüksek. Sizin de bildiğiniz gibi konvansiyonel 
savaşta düzenli orduların cephe gerisi hizmet-
leri iyi seviyede olduğundan dolayı bir askeri öl-
dürmektense yaralamak, yaralananla beraber 
cepheden bir arkadaşını da savaştan düşürür, 
bu sebeple 5.56 mühimmatın mantığı öldürme 
değil, ağır yaralama üzerinedir. Ancak terörle 
mücadele harekatında yerel halkın desteği fak-
törü olduğu için öldürücülük önemli. Çünkü kar-
şıda düzenli bir cephe yok, temas sağlandığı 
anda hedefi etkisiz hale getirmek büyük önem 
arz ediyor ve MPT-76 bu konuda daha avan-
tajlı bir silah. G-3 de bu konuda iyi ancak sizin 
de bildiğiniz gibi yan özellikleri zayıf bir silah, 
ergonomik değil ve çoğu G-3 bakımsız ve eski 
olduğundan tutukluk şansı yüksek.

MPT-76 gaz pistonlu bir silah olduğundan 

atış hızı muadilleri olan G-3 ve HK-33’e göre 
daha iyi. Bu da size olası bir pusuya düşme 
durumunda çok hızlı ateş baskısı kurup pusu 
bölgesinden çıkma avantajı sağlıyor.

Silah en başta karmaşık görünse de sadece 
2 pimi sökerek namlu ve mekanizma bakımını 
yapabiliyorsunuz. Bu da arazi şartlarında bakı-
mı kolaylaştırıyor, aynı zamanda kabza altında 
bulunan hazneye 2-3 günlük görevlerde kulla-
nabileceğiniz kadar bakım malzemesini koya-
bilirsiniz.

Ergonomik yapıdaki el kundağı ve alt raya 
takılabilen kutusu içinden çıkan dikey tutamak 
sayesinde tim personeli silahı sürekli atışa ha-
zır hâlde taşıyabilir. Bu size ani çıkan hedeflere 
karşı avantaj sağlıyor. Aynı zamanda bu dikey 
tutamak açılıp çatal ayak hâline gelebiliyor. Bu 
da pusu görevlerinde atış isabet oranını ciddi 
oranda artırıyor.

Silahın üstüne takılabilen kendi çantası için-
den çıkan taşıma kulbu uzun intikallerde taşı-
ma kolaylığı sağlıyor. Aynı zamanda bu kulp 
üzerinde fosforlu gece atış U gez ve arpacık 
var bu da silaha gece ani çıkan hedeflerde pa-
sif bir nişan alma üstünlüğü kazandırıyor.

Kademeli ayarlanabilir dipçik sayesinde 
silah kullanıcıya göre çok iyi seviyede sıfırla-
nabiliyor. Özel askı kayışı size silahı taşıma 
kolaylığı ve çeşitli askı şekillerinde nişan alma 
kolaylığı sağlıyor.
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 İnsanoğlu varlığından beri hayaller kurup 
bunların gerçekleşmesini dilemiştir ancak 
bazı insanlar dilemek yerine yapmak ve çaba 
sarf etmeyi kendisine borç bilmiştir. Ulu Ön-
der, Ebedi Başkomutanız Gazi Mustafa 
Kemal ATATÜRK bir sözünde şöyle diyor:  
“Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye 
ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak.’’ 

Turfan şehri, su kaynakları bulunmayan 
son derece kurak ve ismini aldığı Turfan 
Havzası’nın ortasında bulunuyor. Deniz se-
viyesinin 154 metre altında bulunan Turfan, 
dünyadaki en derin ikinci çöküntü havzasıdır. 
Bu çöküntünün en alt noktasında şu anda 
kurumuş olan ve Uygurlar tarafından şeklinin 
aya benzetildiği Ayding (Ayışığı) Gölü bulun-
maktadır. Bu bölgede yazları sıcaklık +50, 
kışları -20 dereceye ulaştığı için uzun yıllar 
boyunca su sıkıntısı çekilmiştir. Çekilen bu 
sıkıntılar sonucunda bölge halkı kendi uğraş-
larıyla topraklarına su getirme yolunu tercih 
etmiştir. Toplam uzunluğu 5 bin 272 kilomet-

re olan ve hiçbir teknolojik alet olmadan 
172 bin 367 dikey kuyu, kanallar 

silsilesiyle şehir âdeta vahaya dönmüştür. 
Turfan’da kışın sert rüzgârların estiği ve kum 
fırtınalarının yaşandığı dönemler olur ancak 
bu kanallar, suyu yer altından taşıdığı için bu 
olumsuz koşullarından hiç etkilenmez. 

  Türklerin dünya medeniyetine bir hediye-
si olan bu kanalları özel kılan durum ise suyu 
Tanrı Dağları’ndan 60 kilometre ötedeki Tur-
fan’a yerin altından taşıması. Tanrı Dağı’nın 
eriyen karları ile yer altındaki su kaynaklarını 
birleştirerek yerleşim yerlerine taşımak ama-
cıyla inşa edilen Karız Kanalları, 5 bin 272 
kilometre uzunluğuyla 6 bin kilometre oldu-
ğu tahmin edilen Çin Seddi’ne âdeta meydan 
okuyor. Hâlâ sorunsuz bir şekilde çalışan Ka-
rız Kanalları, Turfan Vahası’na her yıl yakla-
şık 200 milyon metreküp su taşıyıp şehrin bu 
günkü su ihtiyacının %30‘luk kısmını karşılı-
yor. Bundan dolayı kanallar, Turfan için hayat 
kaynağı olmaya devam ediyor. 

Turfan, Gobi Çölü’nün ortasında yeşil bir 
vaha olmasının yanında şarap ve meyve di-
yarıdır. Vaha tarımının tipik bir örneği olan 
Üzüm Vadisi, bol meyve veren üzüm bağla-
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rıyla doludur. 16 kilometrekarelik alanda kurulan üzüm va-
disinde 10 bine yakın Uygur aile, hem üretim yapıyor hem 
de yurt içinden ve dışından gelen misafirleri ağırlıyor. Vadideki 
yaklaşık 400 hektarlık ekili alanın yarısından fazlası üzüm bağıdır 
ve bu alanda yaklaşık 500 çeşit üzüm yetiştiriliyor. Günümüzde 
de dünyada en fazla yeşil üzüm bu bölgede üretiliyor. Burada üre-
tilen üzümler ayrıca dünyanın en tatlı üzümleri olarak biliniyor. Turfan 
Havzası üzümleri % 20-24 arasında şeker içerirken, diğer üzüm türle-
rinde ortalama % 13-16 oranında şeker bulunmaktadır.     

Turfan, bütün bu özelliklerinin dışında kültürel olarak da bu bölgenin en 
önemli şehirlerinden biridir. Çin’den batıya doğru giden kervanların başlangıç 
noktasına yakın bir konaklama noktası olduğu için  “Garp illerinin kapısı” diye anı-
lırdı. Ayrıca Türkçenin gelişimi adına da çok önemli bir noktadır Turfan. Bu bölge 
ve çevresinde yapılan dört keşif gezisinde elde edilen malzemeler arasında 
bulunan 8000 civarında X.– XIV. yüzyıllara ait Eski Türkçe, Uygurca me-
tin, 1902 ve 1904 yılları arasında Doğu Türkistan’dan Berlin Sanat Tarihi 
Müzesi’ne getirilmiştir. Bu metinler arasında, aliterasyonla yazılan Budist 
şiirleri ile din adamlarına ait tövbe metinleri gibi orijinal Budist edebiyatına 
ait bazı örnekler de bulunur. Yapılan en son nüfus sayımında yerleşik olarak           
13 farklı etnik gruptan insanın yaşadığı tespit edilmiştir. Bütün bunların bir birleşimi 
olarak Turfan, insanlık tarihi için ne kadar büyük bir kültür başkentidir!
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Adaylarda aranacak nitelikler
MADDE 8 – (1) Fakülteye ve Meslek Yükse-

kokullarına müracaat edecek adaylarda aşağı-
daki şartlar aranır: 

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 
b) Her yıl Senato tarafından belirlenecek kay-

nak okul ve bölümlerden mezun olmak, 
c) Evli, hamile, çocuklu olmamak veya her-

hangi bir kadınla veya erkekle nikâhsız olarak 
birlikte yaşamamak, 

ç) Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre, müra-
caat yapılan yılın Ocak ayının biri itibarıyla yirmi 
bir yaşını bitirmemiş olmak, 

d) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması 
olumlu olmak, 

e) YGS’ye katılmış ve Senato tarafından be-
lirlenen taban puanı veya üzerinde not almış ol-
mak, şehit ve vazife malullerinin eş ve çocukları 
için belirlenen taban puanın, en az % 80’ini al-
mış olmak, 

f) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya 
hukuki bir engeli bulunmamak,

g) Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nde belirtilen 
şartları taşımak, 

ğ) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza 
Kanunu’nun “Genel Ahlaka Karşı Suçlar” baş-
lıklı Yedinci Bölümdeki suçları işlememiş olmak, 
bu suçlardan hakkında herhangi bir adlî veya 
idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor 
olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygu-
lanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giy-
memiş olmak, 

h) 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü 
maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; 
kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açık-
lanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş 
olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis 
cezasına mahkûm olmamak, 

ı) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının 
geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile dev-
letin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene 
ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, 
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahteci-
lik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye 
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, 
suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini akla-
ma, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa kar-
şı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu 
suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruş-

JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI 
FAKÜLTE VE MESLEK YÜKSEKOKULLARI TEMİN YÖNETMELİĞİ

TALİMNAME VE YÖNETMELİKLER

51



turma veya kovuşturma bulunmamak veya ko-
vuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

i) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kul-
lanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor 
olmamak, 

j) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bıra-
kılmış olmamak, 

k) Herhangi bir nedenle Askerî Okullardan, 
Emniyet Teşkilatına bağlı okullar ile Jandarma 
ve Sahil Güvenlik eğitim kurumlarından ayrılma-
mış veya çıkarılmamış olmak, sivil okullardan 
çıkarılmamış olmak, 

l) Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasal veya 
yasa dışı uzantılarının eylemlerine, toplantıları-
na, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, destek-
lememiş, katılmamış olmak, 

m) Bakanlar Kurulu kararları ve mahkeme 
kararlarınca terör örgütü olarak kabul edilmiş 
tüm terör örgütleriyle herhangi bir irtibatı ve ilti-
sakı bulunmamak, 

n) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi par-
tiye üye olmadığına dair yazılı beyan sunmak. 

(2) Adayların birinci fıkrada belirtilen şartlar-
dan herhangi birini taşımadıkları anlaşılması hâ-
linde, sınav sonuçlarına bakılmaksızın adaylık-
ları, öğrenime başlamışlarsa öğrencilikleri sona 
erdirilir.

 Sınav sonuç listesinin belirlenmesi ve ilanı 
MADDE 16 – (1) Fakülte öğrenci adayları için 

başarı sıralamasına esas giriş puanı LYS sınav 
sonuçları açıklandıktan sonra hesaplanır. LYS 
sınav sonucu olmayan veya Senato tarafından 
belirlenen taban puanın altında not alan aday-
lar değerlendirmeye alınmaz. Fakülte öğrenci 
adaylarının başarı sıralamasına esas giriş pua-
nı; LYS puanının % 60’ı, Ortaöğretim Başarı Pu-

anının (OBP) % 5’i, fiziki yeterlilik sınavı puanı-
nın % 15’i ve mülakat sınavı puanının % 20’sinin 
toplamıdır. Adaylar arasından başarı sıralaması 
puanında eşitlik olması hâlinde sırasıyla; LYS 
puanı, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının 
yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması 
halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir. 

(2) Meslek Yüksekokulu öğrenci adaylarında 
LYS sınavı aranmaz. Meslek Yüksekokulu öğ-
renci adaylarının başarı sıralamasına esas giriş 
puanı YGS puanının % 45’i, Ortaöğretim Başarı 
Puanının (OBP) % 5’i, fiziki yeterlilik sınavı pua-
nının % 15’i ve mülakat sınavı puanının % 35’inin 
toplamıdır. Adaylar arasından başarı sıralaması 
puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; YGS 
puanı, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının 
yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması 
hâlinde yaşı küçük olan aday tercih edilir. 

(3) Hesaplamalarda virgülden sonraki hane 
dikkate alınır. 

(4) Başarı sıralamasına esas giriş puanına 
göre erkek, kadın adaylar ve şehit ve vazife 
malullerinin eş ve çocukları için asıl, yedek ve 
başarısız olmak üzere ayrı ayrı sınav sonuç lis-
tesi düzenlenir. Asıl adayların bir katına tekabül 
eden sayıda yedek aday listesi, en yüksek pu-
andan başlanarak belirlenir. 

(5) Adayların sınav sonuçları, sınav ile ilgili 
işlemler tamamlandıktan sonra Temin Merkez-
lerince ilan edilir. Asıl ve yedek adaylar ile ilgili 
güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması iş-
lemlerine başlanır. 

(6) Sınav evrakı Temin Merkezlerince bir yıl 
süreyle, dava konusu olmuşsa davanın kesin 
karara bağlanmasına kadar ilgili birimde sakla-
nır ve bu sürenin bitiminde tutanakla imha edilir.
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• Üst/amir teşekkür eder, ast “Sağol” diye 
cevap verir. 

• Üst/amir rica eder, ast istirham eder. 
• Üst/amir “Rica ederim.”, ast “Arz ede-

rim.” der. 
• Üst/amir “Günaydın”, “Merhaba”, “Na-

sılsınız?” der, ast “Sağol” diye cevap verir. Ast 
amir ve üstlerine “Günaydın” demez. 

• Selamlama her zaman ve her yerde iç-
ten sevgi ve saygıyla yapılır. Üst/amir de astı-
nın selamını almakta hassas davranır. 

• Gazino, yemekhane gibi toplu bulunan 
yerlere giriş ve çıkışlarda da selamlama yapılır. 

• Tokalaşma yapılırken personel birbirinin 
yüzüne bakar. 

• Ast üst/amirin masasının üç adım geri-
sinde durur. 

• Ast, üst/amirin odasına girmeden önce 
kapıyı vurur, “Gel.” sesinden sonra kapıyı he-
men açmaz, birkaç saniye bekledikten sonra 
odaya girer. 

• Ast üst/amirin makamına her giriş ve çı-
kışta selam verir. 

• Ast üst/amir ile konuşurken masasına 
dayanmaz. 

• • Üst/amir “Otur.” demeden ast oturmaz, 
ast, üst/amirin yanında ayak ayak üstüne at-
maz. 

• Bir üst ve amirin yanındayken astlar 
azarlanmaz, müsaadesiz emir dahi verilmez. 

• Bir amirin odasındayken amirden daha 
üst rütbeli bir şahıs geldiğinde ayağa kalkılır, 
daha küçük rütbedeki bir şahsın girmesi hâlin-
de kalkılmaz. 

• Amirin ve komutanın makamı başta ol-
mak üzere her türlü toplantı ve görüşmeye da-
ima kalem ve defterle girilmeli, not alınmalıdır. 

• Astlar fikirlerini açık bir şekilde askerî ter-
biye ve nezaket kuralları çerçevesinde söyler. 
Komutan kararını verdiği andan itibaren astlar 
“Emredersiniz.” deyip komutanın kararını kendi 
kararıymış gibi savunur ve uygular. 

• Ast konuşmasının sonunda “Bitti.” vs. 
demez “Arz ederim.” der. 

• Üst/amir emir verdiğinde ast “Tamam”, 
“Oldu.” demez “Emredersiniz.” diye cevap 
verir. 

• Astlar üst/amir odaya girdiğinde ayağa 
kalkar “Otur.” demeden oturmaz. 

• Ast üst/amirin yanında aksi belirtilmedik-
çe esas duruşta bekler. 

NEZAKET VE TERBİYE 
KURALLARI

TALİMNAME VE YÖNETMELİKLER
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• Üst/amir telefonla görüşürken ast dışarı 
çıkar.

• Ast, aynı bina içerisinde zaruri hâller dı-
şında üst/amirini telefonla aramaz,  üst/amiri-
nin yanına gider. 

• Askerî şahıslar kendilerini isim ve so-
yadlarıyla (Üsteğmen Yıldırım vs.) şeklinde 
tanıtırlar. 

• Asker şahıslar birbirlerine “Ağabey” vb. 
şekillerde hitap etmezler. 

• Ast, üst/amirle konuşmaya başlamadan 
önce bulunulan ortamda eğer kendi üst/ami-
rinden kıdemli biri varsa ondan müsaade ister. 

• Ast üst/amirlerin solundan yürür, birden 
fazla ast olması durumunda astlar kıdem sı-
rasına göre üst/amirin sağından ve solundan 
yürürler. 

• Bir yere gelen veya bir yerden ayrılan sı-
ralı amirlerini ilk gören kıdemli personel dikkat 
çeker. 

• Astlar üst/amirleri konuşurken dikkat-
le dinler, konuşmaz, başka şeyle ilgilenmez, 
müsaade alarak konuşur, bir seferde bir kişi 
konuşurlar. 

• İzin, kurs, hava değişimine gidenler, 
gitmeden önce ve döndükten sonra 1. ve 2. 
amirini bilgilendirir. 

• Komutanlara ve görev çerçevesinde 
bulunan diğer üstlere nişan, nikâh, evlenme, 
doğum ve ölüm gibi olaylar zamanında haber 
verilmeli ve uygun tedbirler teklif edilmelidir. 

• Amir genelde alkışlanmaz. Ancak 
önemli konferanslarda sivillerin de bulunabile-
ceği toplantılarda alkışı önce büyüklerin baş-
latması astların da buna iştiraki beklenir. 

• Üst/amir telefonu kapatmadan ast tele-
fonu kapatmaz, üst/amir telefonda bekletilmez. 

• Komutan ve üstlerle birlikte bulunurken 
el, kol ve vücut hareketleri asgari seviyede tu-

tulmalıdır.

• Randevulara, randevu saatinden makul 

bir süre önce katılmak uygundur. Geç kalmak 
kadar çok erken gitmek de uygun değildir.

• Yanından ayrılırken üst/amirden izin al-
mak gerekir. 

• Amir/üst yemeğe başlamadan ast ye-
meğe başlamaz. 

• Yemeklerde komutan masadan kalkma-
dan kalkılmaz, acil hâllerde müsaade istenir. 

• Sokakta askerî personel sigara içmez, 
sakız çiğnemez, yüksek sesle konuşmaz, lau-
bali hareket etmez ve şakalaşmaz. 

• Üniforma ile uygun olmayan paket, po-
şet vs. taşınmaz. 

• Sivil elbiseli iken de askerî nezaket ve 
terbiye kurallarına uyulur, askerî nezaket ve 
terbiye kuralları sivil elbiseye uydurulur. 

• Her faaliyette takım ruhu esas alınır, 
“ben değil, biz” prensibi ile hareket edilir.
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