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Yat’a beş var,
Kapanacak ışıklar.
Bir gün bitti düşüncesi ve yorgun insanlar.
Son lakırdılar.
Havada uçuşan yüz beş ses,
“Sessizlik” diyor her biri milyon kez.
Komutanın da salona teşrifi ile
Hep bir ağızdan bin minnet,
İstenen sessizliğe ve özgürlüğe.

Kapandı ışıklar.
Hala lakırdı var.
Yarını yokmuşçasına paylaşılan anılar.
Ah ne de güzel insanlar.
Ölüme meydan okurlar,
Ceplerinde oyalı mendil,
Ellerinde ilk günün kınası var.

“Kalk!” dedi kırmızı kollu kaptan,
“Hazırlanın, içtima birazdan.”
Toplandı kahraman komutanları,
Dimdik durdu karşılarında aslanları.
Kalmamıştı ilk günün gereksiz kaygısı.
Bakışlarında hepsinin, kor ateş vardı.
Aralarında bir muhabbet, dürüst ve mert!
Düşman duysa, kendi önüne vurur ket.
Oldukça Türk’ün istikbali, Mehmet’lerine emanet,
Ebedidir bu kan, bu yurt, bu yüce devlet.
Ve eğer vatan bir anne ise ulusun gözünde,
İmzası var Allah’ın kürek kemiklerinde.
Yanağında bir damla gözyaşı,
Özünde tüm şehitlerimizin kanı.
Ve hep aynı cesaretle, aynı asaletle,
aynı şeyi söyler dudakları;
Yazılmışsa olsun, vatan sağ olsun…

J.Er Deniz KOYUNCU
370/2 Kısa Dönem

Edirne İl Jandarma Komutanlığı
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Erzurum Jandarma Bölge KomutanlığınaHayatım boyunca büyük zorluklarla gözüm gibi baktığım gözbebeğim, 
evimizin tek geçim kaynağı 11 adet büyükbaş hayvanımı, eşimin kanser 
hastası olması nedeniyle onun tedavi masraflarını karşılamak için satma-
ya karar verdim. 05 Aralık 2018 tarihinde Erzurum ili, Narman ilçesi, Mer-
cimekli Mahallesine gelen tanımadığım 3 kişi benim hayvanlarımın satılık 
olduğunu öğrenince evimize geldiler. 11 adet hayvan için 65.000 TL’ye an-
laştık. Fakat parayı bankadan çektikten sonra vereceklerini söylediler. Ben 
de onlara inanarak hayvanları pasaportları ile birlikte teslim ettim. Bir kişi 
hayvanları kamyonete yükleyip götürdü. Ben de parayı almak için diğer iki 
kişi ile ilçe merkezine gittim. İlçe merkezinde bir lokantada yemek yerken bir 
bahane bulup yanımdan ayrıldılar ve bir daha geri dönmediler.
Ben dolandırıldığımı anlayınca doğru Narman İlçe Jandarma Komutan-
lığına müracaat ettim. Jandarmadaki komutanlara başımdan geçenleri 
anlattım. Onlar da vakit kaybetmeden bu şahısları bulmak için Narman 
ilçesinde bulunan kamera kayıtlarına baktılar. Şahısların bindiği aracı ve 
şahısları kameradan tespit ettiler. Bana gösterdiler, ben de beni kandıran 
şahısların onlar olduğunu tanıdım. Komutanlarımız tüm imkanlarını kul-
lanarak beni dolandıran kişilerin kimliklerine, adreslerine ve telefonlarına 
ulaştılar. Yaptıklarının suç olduğunu söylediler, fakat onlar bunu kabul etm-
ediler. Komutanlarımız bizim köye geldi. Köyde araştırma yaptılar. Ben bu 
şahıslarla hayvanlar konusunda anlaşma yaptığım için hukuksal olarak 
hayvanları tekrar almak için biraz gecikmeler yaşadık. Aradan birkaç gün geçtikten sonra hem kendi imkanlarımız, hem de komu-

tanlarımızın desteğiyle hayvanların götürüldüğü Erzurum merkezindeki 
adresi bulduk. 10 Aralık günü komutanlarımız durumu tekrar savcıya bildir-
di ve onların aracılığı ile Erzurum ilindeki polise haber verilmesi ile birlikte 
hayvanlarımızın olduğu adrese gittik. Burada kulak küpe numaralarından 
bizim hayvanlarımızın olduğunu tespit ettik ve hayvanlarımızı geri aldık. 
Hayvanlarımızı tekrar ahırda gören eşim ve çocuklarım sevinçten ağladı. 
Hayvanlarımızın bulunmasında tüm emeği geçen Jandarma personelin-
den Allah razı olsun, onlara çok teşekkür ediyorum.

Ahmet ÇAKIR

Sayın Komutanım, 
Ben Eskişehirliyim, ancak İstanbul’da yaşıyorum. 09 Kasım 2018 
tarihinde Eskişehir’e gelmiştim. Aracımla Ankara’ya giderken 
arızalandı, yanımda annem vardı. 10 dakika sonra jandarma 
arabası yanımıza geldi. Hemen aracımızı çektirdi, sanayiden usta 
buldular ve aracımızı hemen yaptırdılar. Bu arada aldılar bizi din-
lenme tesislerine götürdüler, haberimiz yokken bize yemek sipariş 
etmişler. Biz yemeğimizi yedik ve jandarma gitti. Yemeğin ücretini 
ödemek istedim ancak Jandarma Astsubay tarafından ödendiği-
ni söylediler. Bir süre sonra sanayiden aracımın tamir olduğunu ve 
getireceklerini söylediler. Aracımız geldi ve yolumuza devam ettik. 
Komutana teşekkür edemedim. Hiç karşılık beklemeden gösterdiği 
ilgi ve alakadan annem ve ben çok duygulandık. Bir daha anladım 
ki bizdeki bu ruh ölmedikçe bizi hiçbir dünya devleti yıkamaz. 
Nezdinizde Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığında görevli 
bu personelinize teşekkürlerimi sunuyorum. Allah Devletimizden, 
yönetenlerden razı olsun. Allah askerimizi korusun…

Fikri ELİBOL 

Sınır kapısındaki sevgili asker ağabeylerimiz,

Yürekle sevilen, minnetle anılan değerli askerlerimiz. Bu satırları 
Antalya Hacı Dudu Gebizli İHO’dan 8/A sınıfı olarak yazıyoruz. 
Öğretmenimiz bize bu görevi verdiğinde sizin yaptığınız feda-
karlıkları düşündüğümüz zaman içimizi hüzün kapladı. Fakat 
mektubumuzun size moral olacağını bildiğimiz için büyük bir 
mutluluk da duyduk. Size, kalbimizin tahtında mühürlenen o 
cesur yüreklerinize hayran kalarak bu mektubu yazıyoruz.

Bizler şu an evimizde, ailemizle, sevdiklerimizle güvende huzur 
içinde yaşıyoruz. Bunlar, hiç düşünmeden düşmana karşı hem 
yüreğiyle hem de cesaretiyle savaşan siz vatanımızın cesur 
Mehmetçikleri sayesindedir. Şunun da farkındayız ki ailelerin-
ize, sevdiklerinize ve belki de hiç görmediğiniz yeni doğmuş be-
beklerinize özlem duyuyorsunuz.

Bu mektubu size yazmamızın bir nedeni de okulumuzun geçen 
yıl Zeytindalı Harekatı’nda bir şehit vermesidir. Şehidimiz Muhit-
tin Talha ÇALIŞKAN, dört yıl önce bizimle aynı sıralarda otururken 
şu anda Cennet’in en yüksek mertebesinde bizleri bekliyor. Bizim 
inancımıza göre şehitler hiçbir zaman ölmez. Onlar, Peygamber 
Efendimizin (S.A.V.) şefaatini kazanmış mübarek kişilerdir.

Sevgili asker abilerimiz, duygularımız öyle kuvvetli, size borcu-
muz öyle büyük ki; hislerimiz harf olup dökülmeye, sözcük olup 
dizilmeye zorlanıyor. Ne söylesek az, ne yazsak yetersiz; sizin 
bizim için, vatanımız ve bayrağımız için yaptıklarınız yanında. 
Allah sizden razı olsun.

Sevgilerimizle, Allah’a emanet olun…

Antalya Hacı Dudu-Mehmet Gebizli Kız İHO

8/A Sınıfı Öğrencileri 

Merhabalar;

16 Ekim 2018 tarihinde Elazığ’dan Ankara’ya Van Gölü Ekspre-

si ile tren yolculuğu yaptım. Yolculuğumun Sivas bölümünde 

Kangal Jandarmaya bağlı olduklarını sandığım bir yüzbaşı 2-3 

astsubay ve uzman çavuşlardan oluşan bir ekip, yanılmıyor-

sam Çetinkaya’dan saat 21.00 sıralarında trene bindiler ve 

tren hareket halindeyken detaylı bir arama ve kimlik kontrolü 

yaptılar. Sonrasında aramalarını tamamlayıp Kangal’da 

trenden indiler. Vatandaşlarla, jandarma personelinin kendi 

aralarında yapmış oldukları konuşmadan jandarmanın tre-

ni durdurup da vatandaşları bekletmemek için Çetinkaya’ya 

araçlarıyla geldikleri ve aramayı Kangal’a gelene kadar tren 

hareket halindeyken tamamladıklarını öğrendim. 

Bir vatandaş olarak personelinizin böyle duyarlı bir şekilde 

görevini yapması beni çok sevindirmiş ve fazlasıyla memnun 

etmiştir. Ayrıca personelinizin bu aramada çok titiz bir şekilde 

görevini yerine getirdiğine, bununla birlikte vatandaşlarımız ile 

de sıcak bir iletişim kurduğuna şahit oldum. Yapılan bu uygu-

lamada emeği geçen başta Genel Komutanımız ile tüm sıralı 

Komutanlarımıza ve söz konusu personelinize saygı, sevgi ve 

şükranlarımı sunuyor, yürütmüş olduğunuz kutsal görevinizde 

başarılarınızın devamını diliyorum. Bülent DAŞÇI
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Sunuş
Değerli okurlarımız,

2019 yılının ilk sayısında Yayın Kurulu olarak sizlerle birlik-
te olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

15 Ekim 2017 tarihinde Ürdün Jandarma Genel Direktörlü-
ğünden devralınan Avrupa ve Akdeniz Jandarmalar ve As-
keri Statülü Kolluk Kuvvetleri Birliği (FIEP) Dönem Başkanlı-
ğı, 23 Ekim 2018 tarihinde Antalya’da düzenlenen törenle, 
Hollanda Kraliyet Mareşose Komutanlığına devredildi. 
Konu ile ilgili hazırladığımız haberi, Karargahtan Haberler 
bölümünde bulabilirsiniz.

Atatürk, derin bir tarih şuuruna sahip olarak, Türk tarihi-
ne derin bir bakış ve tarih önünde yüksek bir sorumluluk 
duygusunu ortaya koymuştur. O, bilinen Türk devletlerinin 
ötesinde, Türk soyunun ve boyunun ortaya çıkışını esas 
almış, çocuklarımıza milli tarih öğretilmesinin üzerinde 
durarak, milli tarihin yazılmasını istemiştir. Biz de yayın 
kurulu olarak, Prof.Dr. Selçuk DUMAN tarafından hazırla-
nan ve Ulu Önder’in bu konudaki çalışmalarının işlendiği 
“Cumhuriyet’in İnşa Sürecinde Milli Tarih Şuuru Oluşturma 
Çabaları” konulu makaleyi sizlerle paylaşıyoruz.

Uzm.J.V.Kad.Çvş. Mehmet ER; yaşamının her anında kendi-
ni geliştirmeyi ilke edinmiş, kahraman jandarmamızın bir 
ferdi olarak vatanına hizmet etmeyi arzulamış, kendisine 
hep yüksek hedefler belirlemiş, görevlerini gayretle yapar-
ken eğitimini de devam ettirmiş, doktorasını tamamlayan 
ilk Uzman Jandarma olma başarısını göstermiştir. Biz de 
personelimizin bu başarısının sırrını öğrenmek maksadıy-
la, kendisini Foça’da görevinin başında ziyaret ederek bir 
söyleşi gerçekleştirdik, ilgiyle okuyacağınızı umuyoruz.

Günümüzde askerlerin daha hızlı koşması, daha ağır silah-
lar taşıması ve arazideki engelleri daha rahat aşması ama-
cıyla pek çok çalışma yürütülmektedir. İnsan vücudunu 
ve yeteneklerini güçlendirmek için tasarlanmış sistemler 
bütünü olan bu çalışmalar “Exoskeleton” veya “Harici Dış 
İskelet Sistemleri” olarak adlandırılmaktadır. Özellikle bü-
yük araçların giremediği, birliklerin süratli hareket etmeleri 
gereken durumlarda, giyilebilir bir giysiye dönüştürülecek 
mekanik dış iskelet, askerlerin ağır teçhizatının taşınma-
sına ve hızla yürümesine yardımcı olacaktır. Bu gelişme 
sadece savaş alanında askerlerin etkisini artırmakla kal-
mayacak, aynı zamanda yorgunluğu azaltarak, temas 
anında askerlerin uyanık ve tetikte olmasını sağlayacaktır. 
Bu alanda yapılan çalışmaları ve gelinen düzeyi anlatan 
“Exoskeleton Teknolojisi-Harici İskelet Sistemleri” konulu 
makaleyi beğeni ile okuyacağınızı düşünüyoruz.

Mesleki konulardan eğitime, genel kültürden tarihe pek 
çok konuyu içeren 152’inci sayımızı ilgi ile okuyacağınızı 
umuyor, içeriğinin zenginliği için esirgemediğiniz ilgi ve 
desteğinizin artarak devam etmesini bekliyor, 2019 yılının 
ülkemize, teşkilatımıza ve sizlere hayırlı olmasını; sağlık, 
mutluluk ve başarılarla dolu geçmesini diliyoruz. 

Yayın Kurulu



 

Uluslararası Jandarmalar ve Askeri Statülü Kolluk Kuvvetleri Birliği (FIEP) Genel Komutan/
Direktörler Zirve Toplantısı 22-25 Ekim 2018 tarihleri arasında Antalya’da yapıldı. 

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif ÇETİN’in ev sahipliğinde Regnum Carya Oteli’nde yapılan 
toplantıya; FIEP üyesi Fransa, İtalya, İspanya, Portekiz, Hollanda, Fas, Romanya, Ürdün, Tunus, Ukrayna, 
Filistin, Arjantin, Şili, Katar, Brezilya, Kuveyt, Senegal ve Cibuti’nin jandarma teşkilatlarının Komutan/
Direktörleri katıldı. 
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23 Ekim 2018 tarihinde yapılan Zirve Toplantısı’nın açılışına katılan İçişleri Bakanı Süleyman SOYLU, 
toplantıya katılan 19 ülke temsilcisine hitaben bir konuşma yaptı. Konuşmasında 21’inci yüzyılda 
yükselen trendin terör olduğunu ve PKK’nın Türkiye’de yaklaşık 40 yıldır cinayet işlediğini vurgulayan 
Bakan SOYLU, PKK’nın Türkiye ile ilgili etnik bir terör örgütü olarak bilinmesine rağmen, 2016 yılında 
AB ülkelerindeki uyuşturucuya bağlı ölümlerin %82’sine neden olan opioidlerin kaçakçılığını organize 
ettiğini dile getirdi. Genel olarak Avrupa’daki uyuşturucu ticaretinin büyük bir bölümünün PKK’nın 

Şubat 2019 • Sayı: 152 3



elinde olduğunu anlatan Bakan SOYLU; “Örgütün 
uyuşturucudan elde ettiği yıllık gelir 1,5 milyar 
dolar. Avrupa’da haraç topluyorlar. AB ülkelerinde 
eğitim kampları var, bu kamplardan örgüte eleman 
temin ediyorlar. Aynı zamanda silah ve insan 
kaçakçılığı da yapıyorlar.” dedi. 

Konuşmasında; Türkiye’nin uyuşturucu, terör 
ve göç meselesinde dünyanın en zorlu coğrafi 
konumda bulunduğuna ve şu anda aktif olarak 
DEAŞ, PKK/KCK/PYD, FETÖ ve DHKP-C 
terör örgütleriyle eş zamanlı mücadele ettiğine 
değinen Bakan SOYLU, Türkiye’nin bu 
konularda yürüttüğü başarılı faaliyetleri rakamlar 
vererek anlattı. Kolluk ve idari birimlerin aynı 
bakanlık çatısı altında bulunmasının avantajlarını 
da yaşadıklarını aktaran Bakan SOYLU, “112 
teşkilatımızın yeni nesil yazılımı, dünyanın öteki 
ucunda, dünyanın en önemli yeni nesil ödülünü 
aldı. Son dönemde bakanlığımız bünyesinde 
başlattığımız çoklu güvenlik yönetimi anlayışı ve 
yürüttüğümüz entegrasyon çalışmaları sayesinde 
kolluk faaliyetlerinde etkinliğimiz arttı. 2016 
yılında başladığımız bu yeni yapılanmadan 
çok önemli sonuçlar elde ettik. Emniyet, Sahil 
Güvenlik ve Jandarmamız ortak uyuşturucu ve 
düzensiz göçmen operasyonları yapıyorlar ve 
bunlar tüm rakamlara olumlu şekilde yansıyor.” 
diye konuştu.
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İçişleri Bakanı Süleyman SOYLU’nun ardından 
konuşma yapan Jandarma Genel Komutanı 
Orgeneral Arif ÇETİN, Türk Jandarma Genel 
Komutanı olarak, konuklarla bir araya gelmekten 
ve ülkemizin cennet köşelerinden biri olan 
Antalya’da onları ağırlamaktan dolayı mutluluk 
duyduğunu belirterek, dönem başkanlığı süresince 
gerçekleştirilen faaliyetlerde işbirliğinin en güzel 
örneklerini gösteren ve yardımcı olan tüm üye ülke 
temsilcilerine teşekkür etti. 

FIEP’in 4 ayrı kıt’adan, 19 ülke kolluk teşkilatını 
bir araya getiren, dünya çapında uluslararası bir 
kuruluş haline geldiğini dile getiren Orgeneral 
Arif ÇETİN, “Bu yıl 2, geçen yıl 1, önceki yıl da 
yine 2 yeni üyenin FIEP’e katılımı, teşkilatımızın, 
dünya Jandarmaları arasında cezbedici, uluslararası 
arenada kabul görmüş, kolluk işbirliği alanındaki 
boşluğu dolduran yapısının göstergesidir.” dedi. 

Uluslararası Jandarmalar ve Askeri Statülü Kolluk 
Kuvvetleri Birliğinin ayrı birer üyesi olarak, 
önceliklerimizin her ne kadar bire bir aynı olmasa da 
bulunduğumuz coğrafyaya, sosyo-kültürel yapılara 
ve diğer şartlara göre, dünyanın farklı yerlerinde 
benzer görevlerin yerine getirildiğini vurgulayan 
Orgeneral Arif ÇETİN, bu görevleri yerine 
getirirken, aynı zamanda burada bulunuş amacımız 
da olan “işimizi nasıl daha iyi yapabiliriz?”in arayışı 
içerisinde olduğumuzu da ifade etti. 
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Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif 
ÇETİN’in konuşmasının ardından FIEP üyesi ülke 
temsilcileri söz alarak dönem içerisinde yapılan faa-
liyetlere ilişkin değerlendirmelerde bulundular. 

Toplantıda alınan kararlar doğrultusunda imza-
lanan Ortak Açıklama ile “Gözlemci Üye” statü-
sünde bulunan Cibuti Ulusal Jandarma Genel 
Komutanlığı “Tam Üyelik” statüsüne ve Kuveyt 
Milli Jandarma Muhafızları Komutanlığı ile Sene-
gal Ulusal Jandarma Komutanlığı “Gözlemci Üye” 
statüsüne kabul edildi. 

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif 
ÇETİN’in yaptığı kapanış konuşmasının ardından 
FIEP Dönem Başkanlığı bir yıllığına Hollanda Kra-
liyet Mareşose Komutanlığına törenle devredildi. 

FIEP Çekici’nin Teslim Töreninde konuşan Orgene-
ral ARİF ÇETİN, katılımları ve değerli katkılarından 
dolayı FIEP üyesi ülkelerin temsilcilerine teşekkür 
ederek, geçtiğimiz bir yıl içerisinde verimli çalışma-
lar yapıldığını söyledi ve FIEP Çekicini Hollanda 
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Kraliyet Mareşose Komutanı Korgeneral FAN DEN 
BRINK’e teslim etti. 

FIEP Dönem Başkanlığını bir yıllığına devralan 
Hollanda Kraliyet Mareşose Komutanı Korgeneral 
Fan Den BRINK yaptığı konuşmada, FIEP Dönem 
Başkanlıkları sırasında gerçekleştirmek istedikleri 
hedeflerden bahsederek, FIEP felsefesini dünyaya 
yayma düşüncesini de önemli bir çaba olarak gör-
düğünü söyledi.

FIEP Zirve Toplantısı’nın akşam yemeğinde ya-
pılan gösteriler, misafirler tarafından beğeni ile 
izlendi. 

Toplantı süresince ülkemizin savunma sanayisi ala-
nında önde gelen kuruluşlarının açmış olduğu araç, 
silah ve teçhizat sergisi, FIEP üyesi ülkelerin temsil-
cileri tarafından ilgi ile gezildi. 

FIEP Zirve Toplantısı kapsamında; ülkemizde bu-
lunan konuk heyetlere Antalya’nın tarihi ve turistik 
yerlerine kültürel geziler de düzenlendi.
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MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN
TARİH ANLAYIŞI İLE İLGİLİ

BAZI GÖRÜŞLER*

Mustafa Kemal Atatürk’ün tarih bilimine önem vermesi sadece amatör 
bir tarih okuyuculuğu ile sınırlı değildir. Okuduğu kitaplara 
göz atılacak olursa bu sayede sahip olduğu tarih bilgisinin, 

kendisini sadece tarih ilmine adamış bir bilim insanı kadar, hatta 
ondan daha fazla olduğunu ileri sürmek yanlış bir değerlendirme 
değildir. Sadece tarih bilgisi değil tarih metodolojisi açısından 

söyledikleri, tarihçiye yol gösterecek nitelik taşır.
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Tarih Anlayışı ile İlgili Bazı Görüşler” isimli makalenin özetidir.



İnsanın “ne oldu-ne olacak” ile ilgili merakı onu 
araştırmaya yöneltir. Onun bu araştırması bilimsel 
bir sistematik olarak Tarih bilimini doğurdu. Tarih 

özellikle on dokuzuncu yüzyılda modern bir bilim dalı 
haline geldi. Daha önceleri sadece varolanı kronolojik 
bir sıra halinde veren rivayetçi bir anlatımdan öte bir 
anlam ifade etmeyen tarih bilimi, on dokuzuncu yüz-
yılda olagelen (dün) ile hadis (bugün) arasındaki ilişkiyi 
kurarak, olması muhtemel (yarın) ile ilgili fikirler ileri 
sürmeyi amaçlayan bir bilim dalı olarak yeniden şekil-
lendi. Bu açıdan tarih bilimi, statik (durağan-geçmişle 
ilgili/geçmişte kalmış) değil dinamik (aktif-gelecekle de 
ilgili)’tir. Arap filozof İbn-i Haldun daha on dördüncü 
yüzyılda kendinden öncekiler ve çağdaşlarından farklı 
olarak ilk defa tarihçinin tarihi verileri sorgulamasının, 
kritik etmesinin gereğini vurgulayarak1 tarihçiliğe yeni 
bir yol açmış, fakat bu yol ancak on dokuzuncu yüzyıl-
da modern tarihçiliğin doğmasıyla genişlemiştir.

Tarihçi açısından bugün dünyada yaşananlar, dün ya-
şanmış olanlarla yakından ilgilidir. Bu, tarihin neden-
sonuç ilişkisi ile ilgilidir. Olanı doğru algılayabilmek ve 
anlamak, olacağa dair öngörülerde bulunmak ancak iyi 
bir tarih bilgisi ve bilinci ile gerçekleşebilir.2

Bu açıdan bakıldığında tarih boyunca, gerek imparator-
luklar zamanında, gerekse modern devletler döneminde 
iyi bir hükümdar ya da yönetici olan kişilerin, çok iyi ta-
rih bilgisi. ve bilincine sahip olmaları gereği kendini gös-
termektedir. Devlet adamlığı vasfının en önemli unsuru, 
olanı bilmek ve olacak olan hakkında yerinde tespitler 
yapmak, yani ileri görüşlülük olduğu, bugün herkes ta-
rafından kabul edilen bir gerçektir. Bu açıdan ileri görüş-
lülük için olmuş olanın nelere yol açtığını, yani diğer bir 
deyişle tarih metodolojisinin olmazsa olmazı neden-so-
nuç ilişkisini bilmekten geçtiği kabul edilmelidir.

Bugünkü Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran ve onu sağlam 
temeller üzerine oturtan büyük önder Mustafa Kemal 
Atatürk’ün tarih bilgisi, bilinci ve tarih bilimine verdiği 
önem bu açıdan bütün liderlere ve insanlığa ders olacak 
kadar yerinde bir örnektir. Bu çalışma ile Mustafa Kemal 
Atatürk’ün bu yönünü ortaya çıkarmaya yönelik diğer 
çalışmalara3 katkı yapmak amaçlanmaktadır. Bu amaca 
yönelik olarak çalışmaya temel kaynak olarak; Musta-
fa Kemal Atatürk’ün okuduğu kitaplar ve bu kitapla-
rın kenarlarına düştüğü notlar ya da çizdiği sayfaların 
günümüz Türkçe’sine aktarımının yapıldığı “Atatürk’ün 
Okuduğu Kitaplar”4 adlı eser alınmıştır. Bu sayede 
O’nun okuduğu tarih kitapları ve görüşleri irdelenerek 
tarih bilgisi ve bilinci, yani tarihçiliği bu yönüyle ortaya 
çıkarılmaya çalışılacaktır. Adı geçen bu eser göstermek-
tedir ki, Mustafa Kemal Atatürk’ün düşün dünyasının 
oluşumunda hemen her konuda kaleme alınmış kitapla-
rının etkisi çok büyüktür.5 Okuduğu kitaplar içerisinde 
ise bu makaleye konu olan Mustafa Kemal Atatürk’ün 
tarihçiliği ile ilgili olarak, tarih kitaplarının ağırlığı ken-

Prof.Dr. Haldun EROĞLU
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü
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1 İbn-i Haldun, Mukaddime, c.l. M.E.B. yay. (çev. Zakir Kadiri Ugan), İstanbul 1989.
2 Tarih metodolojisi ile ilgili olarak bkz. Ernest Bernheim, Tarih İlmine Giriş, (çev. Şükrü Akkaya), İstanbul 1936. Marc Bloch, Tarihin Savunusu ya da Tarihçilik 
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Metodolojisi, Konya 1989. Gabriel Monod, Tarihte Usul, (çev. Kazım Şinasi Dersan), İstanbul 1938. Togan, Z. V., Tarihde Usul, (3. Baskı), İstanbul 1981.
3 Bu çalışmalardan bazıları şunlardır: Günaltay, Ş., “Atatürk’ün Tarihçiliği ve Fahri Proresörlüğü Hakkında Bir Hatıra”, Belleten lll/10, (Nisan 1939), s.273-274. 
Çamlıbel, H.C., “Atatürk ve Tarih”. Belleten III/10, (Nisan 1939), s.269-272. Akurgal, E., “Tarih ilmi ve Atatürk”, Belleten XX/80, (Ekim 1966), s.571-584. 
İnalcık, H., “Türk Tarihi ve Atatürk’te Tarih Şuuru”, Türk Kültürü, s.7, (Mayıs 1963), s.6-11. Baykal, B.S., “Atatürk ve Tarih”, Belleten XXXV/140, (Ekim 1971), 
s.531-540. Karat, E.Z., “Atatürk ve Tarih”, Türk Dili, XV/170, (Kasım 1965), s.71-74. Saray, M., “Atatürk ve Türk Tarihi”, Türk Kültürü, XXIl/249, (Ocak 1984), 
s.1-18. Ercan, Y., “Atatürk ve Tarih”, Amme İdaresi Dergisi, XXl/6, (Aralık 1988), s.15-23. Özçelik, A., “Atatürk ve Tarih Şuuru”, Atatürk Araştırma Merkezi Der-
gisi, XIl/35, (Temmuz 1996), s.601-607. Özer, S., “Atatürk ve Türk Tarihi”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, XV/44, (Temmuz I999), s.76 1-769. Özçelik, İ., 
“Atatürk, Cumhuriyet ve Tarih Şuuru”, Erdem, Atatürk Kültür Merkezi Dergisi, Xl/31 (Özel Sayı 1999), s.179-195. Hizmetli, S., “Atatürk ve Tarih”, Askeri Tarih 
Bülteni, XVHI/35, (Ağustos 1993), s.13-20.
4 Atatürk’ün Okuduğu Kitaplar, Anıtkabir Yay. c.l-XXIV,  Ankara 2001.
5 Mustafa Kemal Atatürk’ün düşün dünyasının oluşumu ile ilgili bkz. Eroğlu, H., “Mustafa Kemal Atatürk’ün Düşün Dünyasının Oluşumundaki Etkenlerle İlgili 
Bazı Görüşler”, Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, Vll/27-28, (Mayıs-Kasım 2004), s.285-298.
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dini göstermektedir. Özellikle bu kitapların kenarlarına 
düştüğü notlar ve önemli gördüğü yerlerin altını çizdiği 
bölümler tarih bilgisinin ve bilincinin oluşumundaki 
etkenleri açığa çıkarmaktadır.

Mustafa Kemal Atatürk’ün devlet, asker ve fikir adamı 
olarak ortaya çıkan kişiliğinin oluşumunda tarih bilimi-
nin önemi oldukça fazladır. Tarihe olan ilgisi, daha öğ-
rencilik yıllarında başlayan Mustafa Kemal Atatürk’ün 
Türkiye Cumhuriyeti’ni kurmasından sonra özellikle 
Türk Tarih Kurumunu kurdurması, bu kurumun çalış-
malarına katılarak yakından ilgilenmesi, tarihe ve tarih 
bilimine verdiği önemi göstermesinin yanı sıra Osman-
lıdan Cumhuriyete (ümmetten-millete) geçiş sürecinde 
Türk Milleti’ne, millet olma bilincini aşılamak amacı-
nı da gütmektedir.6 Mustafa Kemal Atatürk’ün düşün 
dünyasının oluşmasında ve tarih bilgisi ve bilinci ka-
zanmasında daha öğrencilik yıllarından itibaren oku-
duğu kitapların önemi çok büyüktür. Mustafa Kemal 
Atatürk’ün okuduğu sanat, ekonomi, genel kültür, siya-
set, düşünce dünyası, askeri içeriklerden oluşan kitap-
lar arasında büyük oranda yer kaplayan tarih kitapla-
rının ayrı bir yer tuttuğunu, hatta büyük çoğunluğunu 
oluşturduğunu da ilave etmek gerekir. Mustafa Kemal 
Atatürk’ün okuduğu bu kitaplarda sadece önemli gör-
düğü yerlerin altını çizdiği ve yanlarına not düştüğü 
kısımların günümüz Türkçesine aktarımının yapıldı-
ğı kitabın yirmi dört cilt tuttuğu düşünülünce kitap 

okumak konusunda ne kadar duyarlı olduğu ve düşün 
dünyasının oluşumunda ve bilgi birikiminde bunun ne 
kadar önemli bir yer teşkil ettiği daha iyi anlaşılır. Aynı 
şekilde yirmi dört ciltlik kitabın yarısından fazla kısmını 
tarih kitaplarının oluşturduğu görülünce de tarihe olan 
ilgisi daha net anlaşılmaktadır.

Mustafa Kemal Atatürk’ün okuduğu kitaplar arasında 
yer alan tarih kitaplarından bazıları şunlardır: Hunların, 
Türklerin, Moğolların ve Sair Diğer Tatarların Tarih-i 
Umumisi (Deguignes), Türk Tarihi (Rıza Nur), Osman-
lı Tarihi (Necip Asım- Mehmet Arif ), Yeniçağdan Gü-
nümüze Türkiye Tarihi (Ahmet Hamit- Mustafa Muh-
sin), Van Tarihi, Antalya Livası Tarihi (S. Fikri Erten), 
Türk Medeniyeti Tarihi (Ziya Gökalp), Osmanlı Tarihi 
(Ahmel Rasim), Tarih-i Osmani (Ali Reşat), Şecere-i 
Türk (Ebulgazi Bahadır Han), Cihan Tarihinin Umumi 
Hatları (H.G. Wells), Tarih-i İslam (Filibeli Ahmet Hil-
mi), Umumi Tarih (Ahmet Refik), Türk Tarihi (Necip 
Asım), İslam Tarihi (Leon Caetani/terc. Hüseyin Cahit), 
Umumi Tarih (Ali Reşat), İslam Tarihi (M. Şemeddin), 
Tevarih-i Al-i Osman (Aşıkpaşazade), Orhun Abide-
leri (Necip Asım), Endülüs Tarihi, (Ziya Paşa), Tarih-i 
Devlet-i Osmaniye (Abdurrahman Şeref ), Büyük Tarih i 
Umumi (Ahmet Refik), Düvel-i İslamiye (Poole Stanley 
Lane/terc. Halil Edhem), İlkçağ Tarihi (Eduard Meyer), 
Romalıların Tarihi (Victor Duruy), Doğu ve Yunan (Ch 
Aımond), Eski Çağ Doğu-Yunan-Roma (Albert Malet), 
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Doğu Halklarının Eski Tarihi (G. Maspero), Batı İmpa-
ratorluğunun Son Dönemi (Amedee Thierry), Doğunun 
Eski Tarihi (Françosi Lenormnt), İsrail Halkının Tarihi 
(Ernest Renan), Eski Çin (Hemi Maspero), İlk Uygar-
lıklar (Güztave Fougeres), Yunan Halkının Oluşumu (A. 
Jarde), İnsan ve Dünya (Elisee Reclus), Dünya Tarihi 
Özeti (H. G. Wells), Nil Nehri ve Mısır Medeniyeti (A. 
Moret), Mısır’ın Dramı (Raymont Colrat), Uzak Doğu 
Tarihi (Rene Grousset), Moğol İmparatorluğu (Lucien 
Bouvat), Asya Tarihi (Herbert H. Gewen), Fransa Nereye 
Gidiyor? Avrupa Nereye Gidiyor? (J. Caıllaux), İsveç ve 
Norveç (Ph. Le Bas), Çağdaş Avrupa Siyasi Tarihi, (Char-
les Seignobos), Barbarlar (Louis Halphen), Osmanlıların 
Ülkesi (G. Des Godıns De Souhesmes), Dünya Savaşının 
Tarihi (Amede Le Faure), Osmanlı İmparatorluğu Tarihi 
(Theophile Lavallee), Arapların Genel Tarihi (L.A. Sedil-
lot), Baron De Tott’un Türkler ve Tatarlarla İlgili Yazıla-
rı (Baron François Tott), Orta Avrupa (Emm De Mar-
tonne), Okyanusya (Paul Prıvat Deschanel), Eski Asya 
(Andre Berthelot), Hindistan (Lois De La Vallee Pous-
sin), Osmanlı İmparatorluğu Tarihi (Hammer), Eski ve 
Modern Türkler (Mustafa Celalattin), Türklerin Örfleri 
Adetleri, Dinleri, Sivil, Askeri ve Siyasi Yönetimleri (M 
Guer), Çağdaş Tarih (Prens Lubomirski), Başlangıçtan 
Günümüze İngiltere Tarihi (Edouart Guyot), Modern 
Tarih (Ch. Aımond), Rusya’nın Tarihi (Alfret Nicolas 
Rambaud), Bizans’ın Yükselişi ve Çöküşü (Ch Dıehl), 
Kutsal İttifak (A. Debidour), Fransa Tarihi (Henri Mar-
tin), Attilanın Hayatı (Marcel Brıon), İslam Tarihi Üzeri-
ne Denemeler (R. Dozy).

Mustafa Kemal Atatürk’ün tarih bilimine önem vermesi 
sadece amatör bir tarih okuyuculuğu ile sınırlı değildir. 
Okuduğu kitaplara göz atılacak olursa bu sayede sahip 
olduğu tarih bilgisinin, kendisini sadece tarih ilmine 
adamış bir bilim insanı kadar hatta ondan daha fazla 
olduğunu ileri sürmek yanlış bir değerlendirme değil-
dir. Sadece tarih bilgisi değil tarih metodolojisi açısın-
dan söyledikleri tarihçiye yol gösterecek nitelik taşır. 
Atatürk’ün tarih biliminin metodolojisi ile ilgili görüş-
leri şu sözlerinde anlam bulur. “Herhangi bir tarihi elini-
ze aldığınız zaman onun gerçeğe uygun olup olamadığına 
güven duymak için dayandığı kaynak ve belgeleri araştırı-
lır. Bizim şimdiye kadar doğru bir milli tarihe malik ola-
mayışımızın sebebi tarihlerimizin, hakiki okuyucuların 
belgelere dayanmaktan ziyade ya birtakım meddahların 
veya birtakım kendini beğenmişlerin hakikat ve mantık-
tan uzak sözlerinden kaynak bulmamak bedbahtlığıdır.”7 
Bu görüşle, rivayetçi tarih anlayışının ne kadar yanlış 
olduğunun altını çizerken aynı zamanda bugün modern 
tarihçilik olarak kabul edilen belgelere ve kaynaklara da-
yalı tarihçiliğe atıfta bulunmaktadır. Nitekim yine Mus-
tafa Kemal Atatürk’ün bu konu ile ilgili olarak “Tarih 
yazmak tarih yapmak kadar mühimdir, yazan yapana 
sadık kalmazsa değişmeyen hakikat, insanlığı şaşırtacak 
bir mahiyet alır.” sözü aslında modern tarihçilik anlayı-
şının en önemli belirtisidir. Diğer yandan 1931 yılında 
Türk Tarih Kurumu Başkanı Tevfik Bıyıklıoğlu’na yaz-
dığı mektubunda bu görüşünü tekrarlamaktadır: “Tarih 
yazmak için tutulan yolun bilhassa ilmi olması şarttır. Bu 
münasebetle yüksek heyetinizin reisi bulunan zat-ı alini-

Türk Tarih Kurumunun Ahlatlıbel Kazısında... (5 Mayıs 1933)
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ze hatırlatırım ki, yeni dünya ufuklarına açacağınız yeni 
tarih semasında dikkatli olunuz. Sümmettedarik bir eser 
vücuda getirerek ferdasında nadim olmaktansa hiçbir eser 
vücuda getirmemek aczini itiraf etmek evladır. İlim saha-
sında vesveseli olmak, miskin müesseselerin mezunlarına 
inanmaktan evladır.”8

Mustafa Kemal Atatürk, modem tarihçiliğin temel taş-
larından biri olan tarihin neden-sonuç ilişkisi ile ilgili 
de şunları söylemektedir: “İnsanların tarihten alabilecek-
leri mühim dikkat ve uyanıklık dersleri, bence devletlerin 
umumiyetle siyasi müesseselerin teşekküllerinde bu müesse-
selerin mahiyetlerini değiştirmede ve bunların çözülme ve 
sonlanmalarında müessir olmuş olan sebepler ve amillerin 
tetkikinden çıkan neticeler olmalıdır. Mesela Osmanlı İm-
paratorluğunun doğmasını gerektiren sebep ve amillerin 
tetkikinden çıkan netice, mühim olduğu gibi, bu impara-
torluğun batmasına sebep ve amillerden çıkacak netice de o 
kadar mühimdir. Bu tetkiklerde şüphesiz, siyasi müesseseyi 
kuran milletlerin her görüş noktasından harsları derecesi 
mütalaa olunur; şahısların müsbet ve menfi tesirleri göz 
önüne alınır.”9

Mustafa Kemal Atatürk’ün millet hayatında dilin, tari-
hin, edebiyatın, sanatın çok önemli olduğu yönündeki 
fikirlerinin varlığı bilinmektedir.10 Nitekim okuduğu 
kitaplar arasında bu yönde kitapların ağırlığı göze çarp-
maktadır. Ancak, bu yöndeki fikirlerinin temellerinin 
anlaşılması açısından okuduğu kitaplar arasında bulu-
nan ve Alfred Feuillet tarafından kaleme alınan Avrupa 
Milletleri Ruhiyatı adlı eser dikkat çekicidir. Bu kitapta 
geçen bir paragraf Mustafa Kemal Atatürk tarafından 
kalın çizgilerle işaretlenmiştir. Bu cümlede yazar: “Bir 

milletin özellikleri: dili, tarihi, edebiyatı, sanatı uzun 
tarihinin ortalama olayları alınarak siyasetinin incelen-
mesiyle anlaşılabilir. Aynı şekilde milletin evren ve hayata 
verdiği kıymet ve anlam hakkındaki fikirleri de mutlulu-
ğu, felaketi ve olumlu özellikleri üzerine etki yapar. Di-
ninin, felsefesinin, edebiyatının bir millet üzerine etkisi 
buradan gelmektedir.”11

Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk tarihini algılamadaki 
temel taşı, İslam öncesi dönemdeki Türk devletlerine 
kadar gider. Hatta Osmanlı kroniklerinde detaylı ola-
rak çizilen Türk cetvellerindeki gibi Türk’ü Nuh’un oğlu 
Yafes’e kadar dayandırmakla birlikte tarihi delillerle or-
taya koymaya çalıştığı Türk tarihi; O’na göre milattan 
sonra beşinci yüzyıldan itibaren Asya’nın göbeğinde 
Türk milleti tarafından kurulmuştur. Bu Türk devleti, 
sefirlerini Çin’e gönderen ve Bizans sefirlerini kabul 
eden “uluslar arası” bir devlettir. Anlaşıldığı gibi Mus-
tafa Kemal Atatürk, Türk tarihini Kök-Türk dönemine 
kadar götürmektedir.12 Diğer taraftan Asya’daki diğer 
Türkleri “kardeş devletler ve milletler” olarak adlandır-
maktadır.13 Türk tarihindeki devletlerin yıkılıp yeniden 
kurulması ile ilgili olarak bu durumun ekonomik se-
beplerden kaynaklandığını şu sözlerle ifade etmektedir: 
“Türk tarihi tetkik olunursa bütün itila ve inhitat esbabı-
nın bir iktisat meselesinden başka bir şey olmadığı anlaşı-
lır ... tarihimizi dolduran bunca muvaffakiyetler, zaferler 
veyahut mağlubiyetler, izmihlal ve felaketler, bunların 
kaffesi vukua geldikleri devirlerdeki ahvali iktisadiyemizle 
alakadardır.” 14

Türklerin İslam dini ile karşılaşması ve İslam’a girmeleri 
ile meydana getirdikleri Selçuklu Devletinden bahse-

Samsun Lisesinde Tarih dersinde... (26 Kasım 1930)
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derken de yaklaşık bin sene önce Türklerin asker olarak 
Suriye’ye ve Irak’a kadar yayıldıklarını, Abbasi halifesi-
nin idaresi altında yüksek makamlara kadar geldiklerini, 
Hicri dördüncü asırda (Miladi bininci asır/onuncu yüz-
yıl) Selçuklu hükümeti adı altında muazzam bir Türk 
devleti kurduklarını, sınırlarını Kafkasya’dan Suriye, 
İran ve Irak’a, batıda ise Anadolu’ya kadar genişlettik-
lerini, Abbasi halifesini yönetimleri altına aldıklarını, 
daha sonra sınırlarını Maveraünnehir, Harezm, Şam, 
Mısır, Kaşgar, Seyhun’dan Akdeniz’e, Kızıldeniz’e ve 
büyük okyanusa kadar büyüttüklerini söylemektedir.15

Mustafa Kemal Atatürk’ün yeni Türk devletini kurmak 
amacıyla başlattığı mücadelesi sırasında Osmanlı önce-
si Türk tarihine çok önem verdiği ve Türk tarihini bir 
bütün olarak değerlendirilmesi fikrine sahip olduğu 
bilinmektedir. Nitekim bu fikri dolayısıyla Cumhur-
başkanlığı forsuna on altı Türk devletinin amblemlerini 
koyması bunun çok açık bir kanıtıdır. Bu tarihçilik an-
layışı Rıza Nur’un kaleminden çıkan “Türk Tarihi” adlı 
eserde ileri sürülen, daha sonra Fuat Köprülü tarafın-
dan geliştirilerek Türk tarihinin bir bütünlük arz ettiği, 
yeni kurulan devletlerin sadece hanedanların değişmesi 
ile devam ettiği şeklindeki, modern Türk tarihçiliğinde 
bir ekole dönüşen görüşün, Mustafa Kemal Atatürk’ün 
tarihçilik anlayışına yansıyan izleridir.

1930’lu yıllara gelindiğinde Mustafa Kemal Atatürk’ün 
tarihçilik anlayışında yeni bir sahnenin açıldığı görü-
lür. Özellikle Türk Tarih Kurumu’nun ve Türk Dil 
Kurumu’nun kurulmasıyla başlayan bu süreç içeri-
sinde Türkiye’nin eski sakinlerinin de Türk olduğu 
temelinden hareketle gelişen bu tarihçilik anlayışı, as-
lında yeni kurulan Türk devletine ve Osmanlılıkt an 
Türklüğe geçiş sürecindeki millete Türklük bilincini 
aşılamak, aynı zamanda dış güçlere karşı Türkiye’nin 
eski uygarlıkları ile bağlantılarını kurarak buranın asıl 
sahibi olduğu gerçeğini pekiştirmek için ortaya attığı 
tarih tezidir.16 Nitekim bununla ilgili 01 Kasım 1936 
tarihli bir konuşmasında; “Türk Dil Kurumu’nun ve 
Türk Tarih Kurumu’nun tarihimizin ve dilimizin ka-

ranlıklar içinde unutulan yönlerini dünya kültürlerine 
analıklarını reddolunamaz belgelerle ortaya koydukça 
yalnız Türk milleti için değil ve fakat bütün ilim ale-
mi için kutsal bir vazife yapmakta” olduğunu söyler ve 
Tarih Kurumunun Alacahöyük’te yaptırdığı kazılarda 
bulunan belgelerin beş bin beş yüz senelik Türk tari-
hi belgelerinin dünya tarihinde yeni bir çığır açtığını 
ilave ederken Türk tarihini Anadolu eski uygarlıkları 
ile irtibatlandırır.17 Mustafa Kemal Atatürk’ün bu gö-
rüşleri, Rıza Nur’un Türk Tarihi adlı eserinde yer alan 
Hititler’den Turan Ulusu olarak bahsetmesi ve Asur-
lardan önce Anadolu’da hüküm süren Elamların ve 
Sümerlerin Türk olduklarını belirttiği fikirleri ile ben-
zerlik göstermektedir. Nitekim Rıza Nur’un eserinde 
geçen bilgilerin altını çizmiştir.18

Mustafa Kemal Atatürk’ün tarih görüşü açısından et-
kileyici olan Mısır medeniyetini Türklükle irtibatlan-
dırmasıdır. Mısır Medeniyeti ile ilgili A.Moret’ın Nil 
Nehri ve Mısır Medeniyeti adlı eserinde geçen Mısır 
Kralı Horus’un yanına “Oğuz” ismini not düşerek, bu 

2’nci Türk Tarih Kurultayı çalışmalarında, 
Dolmabahçe Sarayı, İstanbul (20 Eylül 1937)
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8 İZGi, a.g.m., s.134.
9 İZGI, a.g.m., s.136.
10 Mustafa Kemal Atatürk’ün kültür ve sanat ile ilgili görüşleri için bkz. Giritli, İ., “Atatürk, Kültür ve Sanat”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, IV/10 (Kasım 
1987), s.19-26. Aslanapa, O., “Atatürk ve Sanat”, Türk Kültürü XXXVll/436, (Ağustos 1999), 458-460. Türk dili ile ilgili görüşleri için bkz. Korkmaz, Z., “Milli 
Mücadele ve Sonrasında Türklük Şuuru”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, IV/10 (Kasım 1987), s.59-60.
11 Atatürk’ün Okuduğu Kitaplar, c.V, s.324.
12 Söylev ve Demeçler, c.I, s.288. 
13 Söylev  ve Demeçler, c.II, s.24.
14 Söylev ve Demeçler, c.II, s.104.
15 Söylev ve Demeçler, c.I, s.293.
16 ÖZER, a.g.m., s.762, Ayrıca Mustafa Kemal Atatürk’ün tarih tezi ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. İnan, A., “Atatürk ve Tarih Tezi”, Belleten, 111/10, (Nisa n 
1939 ), s.243- 246.
17 Söylev ve Demeçler, c.I, s.406. Ayrıca Mustafa Kemal Atatürk dönemi tarih araştırmaları için bkz. Bittel, K., “Atatürk ve İlköz Tarih Araştırmaları”, Belleten, 
IIl/10, (Nisan 1939), s.203-205.
18 Atatürk’ün Okuduğu Kitaplar, c.I, s.221, 224.



kelimenin Oğuz’dan geldiğini belirtmek istemekte-
dir.19 Hatta aynı yazar tarafından kaleme alınan “Ka-
bilelerden İmparatorluklara İlkel Toplumlarda ve Eski 
Doğuda Sosyal Örgütlenme” adlı kitabın birçok yerine 
koyduğu notlarda Mısır medeniyetini meydana ge-
tirenlerin Türk olduğunu belirtmiş ve bir yerde Mı-
sırlıların hanedan ırkının Akdenizli olduğunu ileri 
süren yazarın cümlesinin altını çizerek yanına “onlar 
da türk” notunu düşmüştür.20

Mustafa Kemal Atatürk’ün Osmanlı imparatorluğu 
ile ilgili eleştirel fikirleri olduğu ve bunu meclis kürsü-
sünden milletvekillerine hitap ettiği bir konuşmasında 
dile getirdiği tarihen sabittir. Özellikle kendisinin de 
içerisinde büyüdüğü Osmanlı son döneminde büyük 
devletlerin Osmanlı İmparatorluğunu yıkmak üzere 
ortaya attıkları diplomasinin adı olan “Şark Meselesi’’ 
ile ilgili görüşleri vardır. Mustafa Kemal Atatürk’ün, 
Şerafettin Turan tarafından önceleri çok etkilendiği, 
fakat sonraları eylemleri ile etkilerini silmeye çalıştığı 
belirtilen21 doğu sorunu ile ilgili görüşleri şunlardır: 
“Garb alemi Osmanlı Devletini yıkmak için ortaya Şark 
Meselesi namile bir mesele çıkarmıştı. Garb öyle zan-
nediyordu ki, Osmanlı devletini yıkmakla onu vücuda 
getiren unsuru asliyi de yıkacaktı. Garb alemi hala bir 
hakikati görmek ve itiraf etmek istemiyor ki, o da eski 
Osmanlı Devletinin mahv munkariz olduğu ve yeni Tür-
kiye Devletinin saha arayı zuhur olduğudur. Türk milleti 
kendi ismine izafetle bir devlet vücuda getirmiş, azim ve 
kudretile yeniden meydana çıkmıştır.”22

Mustafa Kemal Atatürk bunun yanı sıra Osmanlı 
İmparatorluğu ve hükümdarları hakkında da eleş-
tirel görüşler belirtmektedir. Özellikle Fatih, Yavuz 
ve Kanuni gibi Osmanlı hükümdarlarını izledikleri 
politikaları şahane bulmakla birlikte eksik yanlarının 
olduğunun altını çizer ve onları eleştirir. 

Mustafa Kemal Atatürk’e göre bu her üç hükümdar 
da kendi hırsları ile yaptıkları ve Fatih’in Bizans’a 
sahip olurken, Yavuz’un bütün Asya’ya sahip olmak 
isterken Kanuni’nin ise her ikisine sahip olmak is-
terken asıl unsur olan Türkleri asker olarak kullan-
dığını; lisanları, dinleri, ananeleri, her şeyi başka 
başka olan ve bir çok milletlerden ibaret olan bütün 
bu şeyleri mahfuz bırakabilecek istisnalar, imtiyazlar 
bahşettiklerini, bunu yaparken de asıl unsurun; “fü-
tuhat meydanlarında ölmekle, zaptolunan memleket-
lerin kendisini ve halkını beslemekle ve onlara bekçilik 
etmekle kendini tahrip ettiğini” söyleyerek, Osmanlı-
nın bir eleştirisini yapmaktadır.23 Eleştirisi, Osmanlı 
hakanlarının bu fetihlerde asıl unsurunun ölmesine 
sebep olurken, daha sonraları gayrimüslimlere her 
şeyin hukuki bir hak olarak verilmeye başlandığını 
ve bunun neticesinde de gayrimüslimlerin yeni bir 
takım imtiyazlar elde ederek bu imtiyazlarını büyüt-
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Mustafa Kemal Atatürk’ün yeni Türk 
devletini kurmak amacıyla başlattığı 
mücadelesi sırasında Osmanlı öncesi 

Türk tarihine çok önem verdiği 
ve Türk tarihini bir bütün olarak 
değerlendirilmesi fikrine sahip 
olduğu bilinmektedir. Nitekim bu 
fikri dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı 
forsuna on altı Türk devletinin 

amblemlerini koyması bunun çok açık 
bir kanıtıdır. 



tüklerinden daha sonraları saraylardaki debdebeden do-
layı Osmanlının iktisadi hayatını da ele geçirdiklerini 
ve Osmanlı maliyesini ellerine geçirmelerinden bahse-
der ve bu durumun yol açtığı Duyun-u Umumiye’nin 
Osmanlı’nın başına bela olduğunu belirtir.24 Mustafa 
Kemal Atatürk’ün Osmanlının çok uluslu, çok dilli ve 
çok dinli imparatorluk yapısına yaptığı bu eleştirel fikir-
lerinin temelinde tek uluslu, tek dilli ve tek dinli Ulus 
Devlet yaratma fikrinin haklı izleri görülmektedir. 

Mustafa Kemal Atatürk’ün hemen her planının arkasın-
da tarih biliminden nasıl faydalandığına en güzel örnek-
lerden birisi de, Ankara’nın merkez yapılmasında göz-
lemlenebilir. Ankara’nın başkent olmasının en önemli 
nedeni yine Mustafa Kemal Atatürk’ün tarih bilimin-
den kaynaklanan bilgisinden ileri gelmektedir. Ankara 
ile ilgili şunları söylemektedir: “Ben Ankara’yı coğrafya 
kitabından ziyade tarihte öğrendim. Hakikaten Selçuki 
idaresinin inkısamı üzerine Anadolu’da teşekkül eden kü-
çük hükümetlerin isimlerini okurken birtakım beylikler 
meyanında, bir de Ankara Cumhuriyetini görmüştüm. 
Tarih sahnelerinin bana bir cumhuriyet merkezi olarak 
tanıttığı Ankara’ya ilk defa geldiğim o gün de gördüm ki 
orada geçen asırlara rağmen Ankara’da hala o cumhuriyet 
kabiliyeti devam ediyor.”25

Mustafa Kemal Atatürk’ün tarih bilgisi ve bilincinin son 
derece ileri olduğu buraya kadar anlatılanlardan anla-
şılmaktadır. Hatta okuduğu kitaplarda yanlış olduğunu 
tespit ettigi bilgileri düzelterek kitapların yanına notlar 
düşmekteydi. Ahmet Rasim’in kaleme aldığı Osmanlı 
Tarihi adlı eserde Osman Beyin babası Ertuğrul’un savaş 
sırasında zayıf olduğu ve bu sebeple yenildiğini gördüğü 
kuvvetlere yardım ettiği ve sonra bu kuvvetlerin Selçuk-
lu kuvvetleri olduğunu öğrendiğini ileri süren görüşüne 
karşı “Hayır öyle değil müzakere sonrasında karar veril-
di.” notunu düşerken26 aynı yazarın I. Mahmut’u IV. 
Murat’ın oğlu olarak gösterdiği sayfa kenarına düzeltme 
yaparak I. Mahmut’un II. Mustafa’nın oğlu olduğunu 
yazmıştır.27 Ziya Gökalp’in, Türk Medeniyeti Tarihi adlı 
kitabında ise Gökalp’in Oğuz Han olarak tanımladığı 
tarihi şahsiyetin M.Ö 209 tarihindeki Hun Hükümdarı 
olan Mete Han olduğu yönündeki notunu düşmüştür.28 

Sonuç olarak şunu söylemek gerekir ki devlet adamı, 
asker, düşün adamı sıfatlarına sahip Mustafa Kemal 
Atatürk’ün aslında bütün bu vasıfları, iyi bir tarih bilgisi 
ve tarih bilincine sahip olmasından kaynaklanmaktadır. 
Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatına ve söylemlerine 
kronolojik olarak bakıldığında ve bunlar alt alta koyul-
duğunda ortaya bir Türk tarihi belgeseli çıkmaktadır. 
O’nun bu bilgi birikimine ulaşması için okuduğu tarih 
kitaplarına bakıldığında da, ne kadar geniş bir perspek-
tif ve bilgi birikiminin olduğu daha iyi anlaşılır. Mustafa 
Kemal Atatürk’ün yukarıdaki sıfatlarının yanında çok 
iyi bir tarihçi olduğu ve tarihçiliğin devlet adamı, asker 
veya düşün adamı için ne kadar gerekli bir bilim dalı ol-
duğu da şahsında kendini göstermektedir. Mustafa Ke-
mal Atatürk’ün tarih bilgisi ve bilinci başlı başına bir ör-
nektir. Bu bilgi ve bilinç ülkelerin, milletlerin varlığında 
ve bu varlığın yaşatılmasında en önemli unsurlarından 
biridir. İmparatorlukların dağılma sürecine girdiği bir 
dönemin sonunda parçalanmaya ve yok olmaya giden 
Türk devleti ve milletinin küllerinden yeniden doğar-
casına Türkiye Cumhuriyetini ortaya çıkarmasında 
Mustafa Kemal Atatürk’ün sahip olduğu tarih anlayışı 
en önemli etkenlerden birisi olarak karşımıza çıkmakta-
dır. Bu tarih anlayışı beş bin beş yüz yıllık Anadolu’nun 
Türklüğü fikrinden hareketle yeni kurulacak Türkiye 
Cumhuriyetinin bu toprakların gerçek sahipleri olan 
Türk ırkına ve diline dayalı (tek uluslu ve tek dilli) ulu 
devlet yani Türk Devleti modelinin temelini oluştur-
maktadır. Mustafa Kemal Atatürk yeni Türkiye Cum-
huriyetini oluşturan Türk milletine bu şuuru aşılamak 
ve benimsetmek için özellikle Türklük bilincinin29 oluş-
ması için çaba sarf etmiş ve bunu gerçekleştirirken de 
tarih biliminden faydalanarak bu bilincin oluşmasına 
katkı sağlamayı amaçlamıştır. Türk Ocaklarının kuru-
luşunun amacı da Türklük bilincinin gelişmesini sağ-
lamaktır.30 Son söz olarak; yüzyıllardır Osmanlı tebası 
olarak ve Osmanlılık kimliği ile ümmet olarak yaşayan 
Türklere yeniden Türk kimliğini kazandırmak Mus-
tafa Kemal Atatürk’ün en önemli devrimlerinden biri 
olduğunu, bunda da en önemli rolü Mustafa Kemal 
Atatürk’ün düşün dünyasında şekillenen tarih bilgisi ve 
bilincinin oynadığını belirtmek gerekmektedir.
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19 Atatürk’ün Okuduğu Kitaplar, c.XIII, s.29.
20 Atatürk’ün Okuduğu Kitaplar, c.XVIII, s.278.
21 TURAN, Ş., Atatürk’ün Düşünce Yapısını Etkileyen Olaylar Düşünürler, Kitaplar, TTK yay., Ankara 1989, s.47.
22 Söylev ve Demeçler, c.II, s. 93.
23 Söylev ve Demeçler, c. II, s.105-106.
24 Söylev ve Demeçler, c.II, s.107-108.
25 Söylev ve Demeçler, c.III, s.98.
26 Atatürk’ün Okuduğu Kitaplar, c.II, s.27.
27 Atatürk’ün Okuduğu Kitaplar, c.II, s.83.
28 Atatürk’ün Okuduğu Kitaplar, c.II, s.14.
29 Mustafa Kemal Atatürk’teki Türklük şuuru hakkında geniş bilgi için bkz. Korkmaz, a.g.m., s.47-60.
30 Keskin, a.g.m., s.366.



Yayın Kurulu (Y.K.): Bize kısaca kendinizi tanıtır 
mısınız?

Mehmet ER (M.E.): 01 Ağustos 1981 tarihinde 
Amasya’nın Merkez ilçesine bağlı Uygur köyünde 
dünyaya gözlerimi açmışım. İşçi emeklisi bir baba ile 
ev hanımı annenin beş çocuğun üçüncüsüyüm.

İlkokul, ortaokul ve lise eğitimimi İstanbul’da ta-
mamladım. 19 Mayıs Üniversitesi Amasya Meslek 
Yüksek Okulu “Elektrik Bölümü”nde okumaya de-
vam ettiğim sırada, ailemin de askerlik mesleğini sev-
mesi nedeniyle “Uzman Jandarma Okulu Sınavına” 
girdim. Bu sınavı kazanarak 2001 yılında Uzman 
Jandarma öğrenci olma hakkını elde ettim. Ankara-
Beytepe’de bulunan Uzman Jandarma Okulunda bir 

Yayın Kurulu

“Başarıya giden yolda en önemli koşul
azim ve istikrardır”

Değerli okurlarımız, bu sayımızda 
sizlere Uzm.J.V.Kad.Çvş. Mehmet ER’i 

tanıtmak istiyoruz. 
Uzm.J.V.Kad.Çvş. Mehmet ER; 
yaşamının her anında kendini 

geliştirmeyi ilke edinmiş, kahraman 
jandarmamızın bir ferdi olarak vatanına 

hizmet etmeyi arzulamış, kendisine hep 
yüksek hedefler belirlemiş, görevlerini 
gayretle yaparken eğitimini de devam 
ettirmiş, doktorasını tamamlayan ilk 

Uzman Jandarma olma başarısını 
göstermiştir. Biz de personelimizin bu 

başarısının sırrını öğrenmek maksadıyla, 
kendisini Foça’da görevinin başında 

ziyaret ederek bir söyleşi gerçekleştirdik.
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yıllık eğitimimi tamamlamayı müteakip, 26 Ağustos 
2001 tarihinde mezun oldum ve Tunceli İl Jandarma 
Komutanlığı emrinde meslek hayatıma başladım. 

2004 yılında, benim geleceğimi şekillendirecek olan 
eşim Ebru Hanım ile tanıştım ve 2006 yılında evlen-
dim. 10 yaşında Deniz ve 4 yaşında Deva adında dün-
yalar güzeli iki kızım var. İkisi de sanata ilgi duymakta 
ve bale eğitimi almaktadır.

Askerlik mesleğine girdiğim ilk yıllarda Anadolu Üni-
versitesi “Jandarma Meslek Ön Lisans Programı”, son-
rasında Anadolu Üniversitesi “İşletme Fakültesi İşletme 
Bölümü”nü bitirdim. 2012 yılında St.Clements Üniversi-
tesinde İşletme Yönetimi Bölümü’nü uzaktan eğitim şek-
linde okuyarak “Yönetim Kurulu Yapısının Aile Şirketleri 
ve KOBİ’ler ile Borsa İstanbul Şirketlerinin (BİST) Per-
formansı Üzerindeki Etkileri” başlıklı yüksek lisans tezimi 
sunmak suretiyle mezun oldum. Yine aynı üniversitede 
“Uluslararası İşletme Yönetimi Bölümü”nü uzaktan eğitim 
şeklinde tamamlayıp “Kamuda Müşteri İlişkileri Yöneti-
mi” başlıklı doktora tezimi hazırlayarak doktoramı yaptım. 

“Aile Şirketlerinde Yönetim Kurulu” isimli yüksek lisans 
tezim ilk kitabım olarak yayımlandı. Daha sonra “Kamu-
da Müşteri İlişkileri Yönetimi” isimli doktora tezim de 
kitap olarak yayımlanmıştır. Lider personelin yararlana-
bilmesi amacıyla hazırlanan; “Kolluğun Disiplin ve Adli 
Yargılama Esasları”, “Türk Silahlı Kuvvetleri’nde Disip-
lin Kanunu Uygulama Esasları”, “Kolluğu İlgilendiren 
Mevzuatlar”, “Trafik Mevzuatı”, “Yükselme Sınavlarına 
Hazırlık Kitapları” ile kamu kurum ve kuruluşlarının 
yükselme sınav kitaplarının hazırlanmasında yer aldım.

Kitap okumak benim için bir tutku halini almıştır. Ti-
yatro, sinema, bale gibi sanatsal gösterilere katılmak ho-
bilerim arasında yer almaktadır. Ayrıca; ülke ve dünya 
gündemini takip etmeyi de ihmal etmiyorum.

Y.K.: Asker olmayı neden istediniz? Bu mesleği seç-
menize neden olan bir kişi ve olay var mı?

M.E.: Tarihimize dönüp de baktığımda Türk ordusunun 
kahramanlıkları, halkı ve vatanı için mücadelesi, askerle-
rimizin fedakarlıkları ve mazlumun yanında yer alması 
benim için her zaman bir övünç kaynağı oldu. Ben de bu 
kahraman ordunun bir parçası olmak, yaşadığım toplu-
ma ve halka daha iyi hizmet verebilmek, yaşanılan birçok 
mağduriyete el uzatıp yardım edebilmek, ülkenin her ka-
rış parçasını korumak düşüncesiyle; vatan ve millet için 
zaman ve mekan mefhumu gözetmeksizin çalışan Jandar-
ma Teşkilatının bir ferdi olmaya karar verdim.

Yakın çevremde de asker olan kişiler vardı. Onların des-
tekleri ve iç sesim bu mesleği seçmemde çok etkili oldu. 

Y.K.: İlk atandığınız göreve başladığınız andaki duy-
gularınız nelerdi? Meslek hayatınızı bize anlatabilir 
misiniz? Hangi illerde ne tür görevlerde çalıştınız?

M.E.: İlk görev yerim olan Tunceli Mazgirt Merkez 
Jandarma Karakol Komutanlığına atandığım zaman 
jandarmanın her zamanki gibi terörle mücadelede ak-
tif rol aldığı yıllardı. Çok değerli silah arkadaşlarımla 
aynı anda, aynı zamanda bu mücadelenin içinde yer 
alacağımı bilmek tabi ki her Türk evladı gibi benim de 
göğsümü kabartmıştı. Gurur duymakla beraber hisset-
tiğim tüm duygular zamanla bende yüksek görev bilinci 
olarak tezahür etti.

Beytepe Jandarma Okullar Komutanlığında bir yıllık 
Uzman Jandarma Eğitimimi tamamlamayı müteakip, 
2002 yılında çektiğim kura ile Tunceli İl Jandarma Ko-
mutanlığı emrinde göreve başladım. Tunceli Mazgirt 
Merkez Jandarma Karakol Komutanlığındaki 6 aylık 
staj eğitimini tamamladıktan sonra Doludizgin Jandar-
ma Karakol Komutanlığına “Termal Kamera Opera-
törü” olarak görevlendirildim. 2004 yılında Nazımiye 
İlçe Jandarma Komutanlığına “Hareket Merkezi İşlem 
Astsubayı” olarak atandım. Daha sonra; 2006 yılında 
Jandarma Genel Komutanlığında “Harekât Merkezi 
İşlem Uzmanı”, 2008 yılında Ankara İl Jandarma Ko-
mutanlığında “Hareket Merkezi İşlem Uzmanı”, 2012 
yılında ise Diyarbakır Kulp Jandarma Asayiş Komando 
Bölük Komutanlığında “Unsur Komutanı” olarak göre-
ve başladım. 2013 genel atamaları ile Jandarma Genel 
Komutanlığının gözbebeği, nice kahramanlar yetiştir-
miş ve bundan sonra da yetiştirecek olan Foça Jandarma 
Komando Okul Komutanlığı Personel Şube Müdürlü-
ğüne atandım. Halen burada “Veri Hazırlama Kontrol 
İşletmeni” olarak görev yapmaktayım.
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Y.K.: Eğitim zorlu bir süreç, ama jandarma olmak; 
büyük özveri gerektiren daha zorlu bir süreç. Özgeç-
mişinize baktığımız zaman, sürekli kendinizi geliş-
tirme çabası içinde olan bir yapınız olduğunu görü-
yoruz. Yoğun mesleki yaşamınız içinde lisans, yük-
sek lisans ve doktora eğitimi almak, kurslara gitmek 
bir hayli zor olsa gerek. Biraz da bunlardan bahseder 
misiniz? Bu azminizin sırrı nedir?

M.E.: Jandarma olmak büyük özveri gerektiren bir sü-
reç, bu süreç tabi ki çok zor, ancak, Jandarma Genel 
Komutanlığının misyonunun sürekli gelişimi hedefle-
yen bir yapıya sahip olması nedeniyle benim hayat fel-
sefemle paralellik göstermektedir. 

Kitap okumayı, araştırma yapmayı çok sevdiğim için 
öğrendiklerimi mesleki alana nasıl aktaracağımı seneler 
içinde planlayıp, bunun da akademik yöntemlerle na-
sıl ortaya konabileceğini anlatmak için sürekli kendimi 
geliştirmeye ihtiyacım olduğunu biliyordum. Jandarma 
Genel Komutanlığı tarafından gönderildiğim ve dışar-
dan kendi gayretlerimle aldığım özel eğitimleri daha da 
pekiştirmek amacıyla önce yüksek lisans daha sonra da 
doktora eğitimimi tamamladım.

Koyduğum hedefin çok yüksek olması, beni sürekli mo-
tive eden bir unsur olmuştur. Başarı için bazı özellikler 
olmazsa olmazken, bazıları da olmasa da olur denile-
cek türdendir. “Başarıya giden yolda en önemli koşul 
azim ve istikrardır” diye düşünüyorum. İstikrar için 
yılmadan, bıkmadan, demoralize olmadan, ısrar etmek 
başarıyı getirir. Başarı, “Hedefe Ulaşmak” olarak tanım-
lanmaktadır. Hedefin ne olduğu, kişiye ve duruma göre 
değişiklik gösterse de belirlenmiş olan hedefe ulaşmış 
olmak, o kişi için başarı olarak değerlendirilir. Ben sü-
rekli başarılı olmayı hedefledim. Bunun sonucunda da 
bulunduğum konumuma geldim. Şimdiki hedefim bir 
üst kademe olan “Doçent”lik unvanını almak...

Y.K.: “Kamuda Müşteri İlişkileri Yönetimi” konusun-
da doktora tezi hazırladığınızı söylediniz. Hem jandar-
ma personeli hem de bir araştırmacı olarak vatandaşın 
jandarmadan memnuniyeti hakkında ne düşünüyorsu-
nuz, daha da geliştirmek için neler yapılabilir?

M.E.: Jandarma her zaman milletin gönlünde olmuş ve 
olmaya devam edecektir. Hizmet ve memnuniyet açı-
sından jandarmamız pratik, hızlı ve her zaman gönülleri 
okşayacak tavrını devam ettirmelidir.

Jandarmayı ve faaliyetlerini halka tanıtmalı, faaliyetleri-
ni; kamuoyunda yanlış, yanlı ve eksik bilgilerin oluşma-
sını önleyecek, şüpheye yer bırakmayacak şekilde kamu-
oyunun bilincine yerleştirmelidir. 

Halkı ilgilendiren kanun ve kurallar hakkında halka bil-
gi vermeli, anlayış birliği sağlamalı, halkın jandarma ile 
ilişki kurmasını kolaylaştırmalı, en önemlisi de Devlet 

otoritesinin ve kanun hakimiyetinin gerekliliğine, jan-
darmanın kendisine verilen görevleri yapacak güçte ol-
duğuna iç ve dış kamuoyunu inandırmalıdır.

Çağdaş hizmet anlayışında kolluğun başarılı olabilmesi, 
verilen hizmetin benimsenmesine ve kolluğa olan güve-
ne de bağlıdır. Bu bakımdan da Jandarma, hizmet esna-
sında halkın değer yargılarını, gelenek ve göreneklerini 
de dikkate alarak; nazik, adil ve profesyonel davranış 
sekli sergilemelidir. Türk halkının Jandarma Genel Ko-
mutanlığına olan sevgi, saygı ve güvenini devam ettir-
mek ve artırmak vizyonuyla halkla ilişkiler faaliyetleri 
yürütülmelidir. 

Y.K.: Bu yoğun meslek ve eğitim-öğretim faaliyetleri-
nizin aile yaşantınıza yansıması nasıl oldu? Üçünü de 
dengeli bir şekilde yürütmek sizin için zor olmadı mı? 

M.E.: Yüksek Lisans eğitimimin birinci yılında zaten 
Diyarbakır Kulp Jandarma Asayiş Komando Bölük Ko-
mutanlığı emrinde görevliydim. Yoğun iş temposunda 
bile kendime çalışma fırsatı yarattım. Tez hazırlama sü-
reci gerçekten çok yorucu ama keyifliydi. O dönemde 
sadece kızım Deniz olduğu için, eşim Ebru sağ olsun 
onunla ilgilendi ve benim üzerimden büyük bir yükü 
aldı. Doktora eğitimine başladığımda daha da yoğun bir 
çalışma temposu ile karşılaştım. İçimdeki çalışma azmi 
ile bunun üstesinden geldim. Ailemi çok yalnız bıraktı-
ğımı biliyorum. Bir gün Deniz’in “Baba artık yeter bi-
zimle ilgilen.” dediğini hatırlıyorum. Eşim bana sürekli 
destek oldu. Sanırım, onun desteği olmasa akademik 
kariyerimde bu kadar ilerleyemezdim. 

Ayrıca; doktora eğitimim esnasında o dönem Foça Jan-
darma Komando Okul Komutanı, şimdi ise Jandarma 
Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı olan 
Tuğgeneral Semih OKYAR’ın desteğini yakinen his-
settim. Komutanımın desteğinin arkamda olması beni 
daha da çok motive ediyordu. 

Planlama doğru yapıldığında, aile yaşantınız, eğitiminiz 
ve mesleki yoğunluğunuz dengeli bir şekilde yürüyor. 
Bir yerlere gelebilmek için tabi ki zamandan ve dinlen-
mekten ödün vermelisiniz.

Y.K.: Eğitime bakış açınız, kendi çocuklarınızın eği-
tim hayatı ve kişisel gelişim süreçlerini nasıl etkiledi?

M.E.: Sadece ben değil eşim Ebru da kendisini geliştir-
meyi seven ve eğitimle ilgili sürekli araştırma yapan bi-
risidir. Büyük kızım Deniz, daha üç yaşındayken “Bale 
Eğitimi”ne başladı. Şu anda 8’inci yılı ve severek, iste-
yerek eğitime devam etmektedir. Deniz, 2017 yılında 
ilkokul 3’üncü sınıfta kendisinin hazırladığı 35 küçük 
hikayeden oluşan “Deniz’in Hayalleri” isimli bir hikaye 
kitabı çıkarttı. İzmir’in çeşitli ilçelerinde imza günleri 
düzenlendi. Hatta ilkokul 4’üncü sınıfta arkadaşlarına 
öncülük yaparak sınıfça “4-B’de Hikayeler” isimli hika-
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ye kitabının da çıkmasına vesile oldu. Yine 2017 yılında 
“ERASMUS Öğrenci Değişim Programı” ile bir hafta-
lık İtalya eğitim gezisine katıldı.

Küçük kızım Deva da ablasından esinlenerek 2 yıldır 
bale eğitimi almaktadır.

Y.K.: Meslek hayatınız ve yaşadıklarınızı göz önünde 
bulundurduğunuzda, çocuklarınızın da asker olma-
sını ister misiniz?

M.E.: Taşımakta olduğum üniformayı giymekten dai-
ma gurur duyuyorum. Çalıştığım Foça Jandarma Ko-
mando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında eği-
tim gören bayan subay adaylarını gördükçe kızlarımın 
da Jandarma Genel Komutanlığının bir parçası olma-
sını isterim. Bunun için kızlarımın ülkesine sadece jan-
darma ya da asker olarak değil, bir ressam, şair, balerin, 
yazar olarak hizmet ediyor olması da benim için büyük 
bir gurur kaynağı olacaktır.

Benim iki kızım da bale eğitimi alıyor. Büyük kızım De-
niz, bu konuda başarılı olarak Türkiye’yi temsil etmek 
istiyor. 2017 yılında ERASMUS’la İtalya’ya gittiğinde 
dans yarışması yapılmış, bale gösterisi yapmış ve oradaki 
ülkeler arasında birincilik almıştır. Küçük kızım Deva 
da kendisini bildiğinden beri göz doktoru olmak istiyor.

Y.K.: Son olarak, yapmış olduğunuz görev ve yaşa-
dıklarınızın tecrübesi ışığında bizlere ve genç mes-
lektaşlarınıza tavsiyeleriniz nelerdir? Jandarma Ge-
nel Komutanlığında görev yapan subay, astsubay, 
uzman jandarma ve uzman erbaşların yüksek lisans, 
doktora gibi akademik çalışmalar yapmaları konu-
sunda tavsiyeleriniz nelerdir?

M.E.: Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK gibi büyük bir 
önderin kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’nde, 180 yıllık 
bir teşkilatın mensupları olarak, Atatürk İlkelerinden 
asla şaşmadan, mevzuatta belirtilen kural ve kaidelerin 
dışına çıkmadan hareket etmeliyiz.

Çünkü vatandaş nezdinde jandarma denilince; kişilerin 
düşüncelerinde, değişik algılama ve anlayışlara dayalı 
olarak farklı resimler ortaya çıkmaktadır. Kimine göre 
jandarma bir mesleği ifade eder, kimine göre ise jan-
darma düzen, intizam fikrini, suçla mücadeleyi, suçlu-
ların yakalanması, masumların korunması gibi olguları 
çağrıştırır. Kimi zaman da vatandaş, jandarmayı devlet 
bilmiş ve yardım istemiş, hak ve adalet anlayışının jan-
darma ile başladığını belirtmiştir. Bu anlayış tam 180 
yıldır devam etmektedir. 

Genç arkadaşlar; yukarıda belirttiğim nedenlerle, jan-
darma teşkilatını alacakları eğitimlerle hep ileri götür-
meye çalışmalı, kendilerine verilen yetki ve sorumluluk-
ları bilmeli ve gerektiğinde kullanabilmeli, aynı zaman-
da bu yetki ve sorumlulukları aldıkları yasal mevzuata 
hakim olmalılar. Dünya kendisini sürekli değiştiriyor. 

Yeni suç türleri, yeni suçlu profilleri ortaya çıkıyor. Bu 
nedenle arkadaşlarımız kendilerini geliştirmeliler.

Aristo; “Kitap okumak için vaktim yok demek cahillik-
tir.” demiştir. Sizler de zamanım yok diyerek kendinize 
mazeret üretmeyin, güzel bir program hazırlayarak eği-
timinizi tamamlayabilirsiniz. “Zamanı gelmiş fikirden 
daha güçlü hiçbir şey yoktur.” Zaman kaybetmeden ka-
rarınızı veriniz ve çalışmalarınıza başlayınız.

Bir konuda daha az tecrübeye sahip olanlar, ilgili ko-
nuda tam uzmanlaşmadan dümeni devralmamalıdırlar. 
Gerçek ustalar yani lider personel, daha az tecrübeye 
sahip olanlara güvenseler de ilgili konuda dümeni za-
manından önce devretmemelidirler.

Y.K.: Ebru Hanım, bir jandarma mensubunun eşi 
olarak sizin için jandarma ne demektir, neyi ifade 
eder? Diğer jandarma ailelerine vermek istediğiniz 
bir mesaj var mı? 

Ebru ER: Bir jandarma eşi olmanın, diğer memur eşle-
rine göre bir derece zor olduğunun farkındayım. Eşle-
rimizin sık sık tayin görmesi nedeniyle kendimizi yeni 
şartlar ve yeni ortamlara alıştırmaya ve çocuklarımızla 
beraber bulunduğumuz ortama ayak uydurmaya çalışı-
yoruz. Sosyal yaşantılarımızla ilgili istek ve hayallerimizi 
bazen askıya aldığımız da oluyor. Ama bu şartları lehi-
mize çevirmesini de biliyoruz. Eşlerimizin görev yaptık-
ları yerlerdeki hayat şartları ne kadar zor olsa da olum-
suzlukları değil hep güzellikleri görürsek, zorlukların 
üstesinden kolayca geleceğimizi ve mutlu olacağımızı 
biliyorum. Bunun için güçlü, bilgili ve becerikli olma-
mız gerekmekte, eşimin gerek kişisel hayatı, gerekse iş 
hayatında karşılaşacağı sorunları göğüslemesinde elim-
den geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorum.

Jandarma eşlerinin hem çok güçlü hem de bilinçli oldu-
ğunu gördüm. Her jandarma eşinin, eşlerine desteğinin 
gözle görülecek şekilde büyük olduğunu yaşayarak öğ-
rendim. Yeri geldiğinde çocuklarımıza babalık bile ya-
pabilecek güçte olduğumuzu biliyorum.



Günümüzde askerlerin daha hızlı koşması, daha ağır silahlar taşıması ve 
arazideki engelleri daha rahat aşması amacıyla pek çok çalışma yürütül-
mektedir. İnsan vücudunu ve yeteneklerini güçlendirmek için tasarlan-

mış sistemler bütünü olan bu çalışmalar “Exoskeleton” veya “Harici Dış İskelet 
Sistemleri” olarak adlandırılmaktadır. Exoskeleton ilk kez 1840 ve 1850 yılları 
arasında exo (dış) ve skeleton (iskelet) kelimelerinin birleşiminden meydana gele-
rek kullanılmaya başlanmıştır.

De.Me. Demet ÖZKAVAK BİLGİNOĞLU*
Strj. ve Dış İlş.Başkanlığı

* Makine Yüksek Mühendisi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği Anabilim Dalında Doktora eğitimine devam etmektedir.
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Özellikle büyük araçların giremediği, birliklerin sü-
ratli hareket etmeleri gereken durumlarda, giyilebilir 
bir giysiye dönüştürülecek mekanik dış iskelet, as-
kerlerin ağır teçhizatının taşınmasına ve hızla yürü-
mesine yardımcı olacaktır. Bu gelişme sadece savaş 
alanında askerlerin etkisini artırmakla kalmayacak, 
aynı zamanda yorgunluğu azaltacak, temas anında 
askerlerin uyanık ve tetikte olmasını sağlayacaktır.

Bu konuda çalışma yapan kuruluşların ana düşüncesi; 
giyilebilir dış iskelet sistemleri olarak da tanımlanan 
sistemlerin dünyayı değiştirme potansiyeline sahip ol-

duğudur. Bu konuda yapılan toplantı, fuar, tanıtım 
vb. organizasyonların sayısı gitgide artmaktadır (We-
Rob2016, Exoskeleton Teknik Değişim Toplantısı 
2017, WearRAcon 2016, Cybathlon 2016 ve Exoske-
leton Technology Brokerage ve Pitching Event 2016). 

Giyilebilir dış iskelet teknolojisine yönelik haliha-
zırda var olan ürünler ve prototipler, bu teknolo-
jinin gelecekte sahip olacağı etki konusunda bize 
fikir vermektedir. Kullanıldığı temel alanlar olarak; 
emniyet/endüstri, spor, medikal, eğitim ve askeri 
alanlar sayılabilir. 

Giyilebilir dış iskelet teknolojisine yönelik halihazırda var olan ürünler 
ve prototiplere bakıldığında, bu teknolojinin gelecekte sahip olacağı etki 
konusunda bize fikir vermektedir. Kullanıldığı temel alanlar olarak; 
emniyet/endüstri, spor, medikal, eğitim ve askeri alanlar sayılabilir.
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Emniyet ve Endüstride Kullanımı
İşçi güvenliğini iyileştirmeyi amaçlayan, ağır 
yük kaldırılmasını içeren görevlerde çalışanların 
verimliliğini arttırmak ve sağlıklarını korumak 
amacıyla geliştirilen ürünler bulunmaktadır. Bu 
ürünlerin ana amacı; yükleri vücudun zayıf böl-
gelerinden, bacaklarda ve merkezdeki daha güç-
lü ve daha stabil kaslara kaydırmaktır. Örneğin, 
StrongArm Technologies firmasının FLx adlı ürü-
nü bu amaçla geliştirilmiştir. Ford firması da bu 
amaçla EksoVest isimli bir dış iskelet projesine ya-
tırım yapmaktadır. 

Sistem özellikle çalışanların üst bölümünü destek-
lemekte ve böylece yükler yukarıya doğru çok daha 
kolay şekilde kaldırılabilmektedir. Daha önce gör-
düğümüz bazı dış iskeletlerdekinin aksine herhan-
gi bir motor barındırmayan EksoVest, sadece yay 
desteğini kullanmaktadır. Benzer ürünlere yönelik 
Audi, Hyundai vb. firmalar tarafından çalışmalar 
yürütülmektedir. 

Çalışanların vücudunun üst kısmını kavrayan Ek-
soVest, 1.52 metre uzunluğunda ve 1.93 metre ge-Ralph Mosher isimli mühendis tarafından geliştirilen ilk 

iskelet sistemi, 1950

Ekso Bionics 
tarafından 
geliştirilen 

Eksovest sistemi

Panasonic-
ActiveLink AWN-03 
Exoskeleton
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nişliğinde. Kullanıcının her bir koluna 2.26 kg ila 
6.9 kg arasında destek sağlıyor. Böylece kullanı-
cıların sürekli olarak tekrarladığı ağırlık kaldırma 
görevlerini daha kolay bir hale getiriyor.

Tokyo Bilim Üniversitesinin girişim şirketlerinden 
Innophys tarafından hazırlanan giyilebilir iskelet 
Muscle Suit, ağır yüklerin insan vücuduna binen 
gücünü azaltmaya yardımcı oluyor. Bunu hidrolik 
temelli yapay kas sistemi ile yerine getiren cihazın 
iki farklı versiyonu bulunuyor. Standart versiyon 5 
kg toplam ağırlığıyla 30 kg yük kaldırabilirken, hafif 
model ise 4.2 kg ağırlığıyla 22 kg yük kaldırabiliyor.

Sporda Kullanımı 
Bu konuda özellikle kayak için tasarlanan dış iske-
letler oldukça yoğun ilgi görmektedir. Bu dış iske-
let, sporcuların kayak pistlerinde daha uzun süre 
kalmalarına izin vererek dizlerdeki şok ve stresi 
azaltmaktadır. Ayrıca, sağlam gövdeli dış iskeletlere 
ek olarak, yardımcı dış iskeletler de yaşlı nüfusun 
daha uzun süre hareket etmesini sağlama potansi-
yeline sahiptir.

Tıbbi Alanda Kullanımı

Giyilebilir Exoskeleton Teknolojisi, tıp alanında 
da birçok potansiyele sahiptir. Tıbbi dış iskelet-
ler, ameliyat sonrası hareket yetersizliğinin en-
gellenmesi, mevcut rehabilitasyon programlarını 
güçlendirmek ve alandaki uygulayıcıların işlerini 
kolaylaştırmak amacıyla kullanılabilmektedir. Bu 
teknoloji; omurilik yaralanmaları ya da nöro-
musküler hastalıkları olan, insanların yaşamlarını 
daha kolay sürdürebilmesini sağlayabilir. Örneğin 
Berkeley Bionics, bir engelli kişinin yürümesine, 
yardım almadan oturma pozisyonundan kalkma-
sına ve uzun bir süre ayakta durabilmesine ola-
nak verecek şekilde tasarlanan şarj edilebilir bir 
batarya ile desteklenen bir dış iskeleti test etmek-
tedir. Felçli hastalar için; 2016’dan itibaren yapı-
lan çalışmalar, sanal gerçeklik, dokunsal ve sesli 
geribildirimin ve bir dış iskeletin güç desteğinin 
kullanılmasının, tam bir iyileşme sağlayabileceği-
ni göstermektedir. 

Roam firması tarafından 
geliştirilen Elevate-A 
Robotic Ski XO 

Argo Medical 
Technologies’in ReWalk 
sistemi
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Askeri Alanda Kullanımı
Askerler için giyilebilir iskeletler, dış iskelet endüstri-
sinin en dinamik alt kümesidir. ABD, Çin, Kanada, 
Güney Kore, Büyük Britanya, Rusya ve Avustralya ta-
rafından askeri dış iskeletlerin geliştirilmesine yönelik 
projeler yürütülmektedir. Ana amaç daha hızlı koşa-
cak, daha yükseğe zıplayacak, ağırlıkları rahatça taşıya-
bilecek, yorulmayacak ve yaralanma ihtimali azaltıla-
cak “Süper Askerler” yaratmaktır.

Söz konusu sistemler; tüm vücut ya da kollar ve gövde 
için ayrı olarak tasarlanabilmektedir. Tam vücut iskelet 
sistemleri, bacakları ve kolları kapatan sistemlerdir. Bo-
yutları diğerlerine göre büyüktür ve çok fazla aktüatöre 
(bir mekanizmayı kontrol eden ve hareketini sağlayan, 
hidrolik, pnömatik ya da elektrik gücüyle çalışan bir 
tür motor) sahiptirler. Ayrıca, kontrol etmek de zor-
dur. Başlangıçta tam vücut olarak başlayan birçok pro-
je; daha sonra ayrı veya modüler alt vücut ve üst vücut 
sistemlere bölünmüştür. Bugün prototip aşamasına 
ulaşmış olan tam vücut için geliştirilmiş ürünler Lock-
heed Martin ve Ekso Bionics’den HULC ve Sarcos/
Raytheon tarafından XSO2’dir. 

Her iki proje de, büyüklükleri ve güç tüketiminin 
yüksek olmasından dolayı gerçek ortamda uygulana-
mamıştır. HULC projesi daha az güç tüketecek şekilde 
yeniden tasarlanmıştır. Sonucunda, HULC kendi gü-
cüyle birkaç saat boyunca hareket edebilmiştir. Pil öm-
rünün artırılmasının gerekmesi nedeniyle daha ağır bir 
batarya ve güce ihtiyaç duyulmuştur. HULC başarılı 
olmasa da yapılan çalışmalar endüstride kullanılabile-
cek FORTIS pasif exoskeletonlarına ilham veren bir 
ürüne dönüşmüştür. Daha sonraki çalışmalarda; askeri 
dış iskeletler daha küçük, daha hafif ve daha uzman-
laşmış cihazlara dönüşebilmiştir. Karşılaştırma için 
HULC’un başlangıçtaki versiyonu, 24 kg iken yeni 
geliştirilen sistem 5 kg ağırlığındadır.

Alt gövdeli iskeletler ise bacaklara destek sağlamakta-
dır. Bu cihazlar sert metal çerçeveli klasik veya tama-
men yumuşak malzemelerden yapılabilmektedir. 

Alt vücut askeri dış iskelet sistemlerine yönelik aşağı-
da isimleri bulunan pek çok çalışma bulunmaktadır. 
Bunların başlıcaları; Fransız firması RB3D tarafından 
geliştirilen Hercule, Revision Military tarafından ge-
liştirilen Kinetic Operations Suit, Arizona State Üni-
versitesi tarafından çeşitli prototipler, Spring Active 
firması tarafından çeşitli prototipler, SRI Robotik ve 
Savunma İleri Araştırma Projeleri Ajansı’nın geliştirdi-
ği SuperFlex, Çin CSIC firması tarafından geliştirilen 
bir prototip sayılabilir.

Bunların yanı sıra; hiçbir aktüatörü, aküsü veya elekt-
ronik donanımı olmayan pasif dış iskelet sistemleri de 
bulunmaktadır. En bilinen örnekleri; Marine Mojo 
ve DSTO Operations Exoskeleton’dur. 20KTS+ tara-
fından geliştirilen Marine Mojo, küçük, hızlı devriye 
teknelerinde görev yapan askeri personel için şok ve 
titreşimleri emmek için tasarlanmıştır. Diğer sistem 
ise; Avustralya Hükümeti Savunma Bilimi ve Teknolo-
jisi (DSTO) tarafından, bir askerin ağır sırt çantasının 
ağırlığının bir bölümünü doğrudan zemine aktarmak 
için tasarlanmış bir Bowden kablo sistemidir.

Ayrıca yürüyüş sonucunda ortaya çıkan enerjiyi depo-
layabilen sistemler de bulunmaktadır. En bilinen örne-
ği, Bionic Power tarafından geliştirilen PowerWalk’tır. 
Toplanan enerji, bir bataryayı şarj etmek veya doğru-
dan bir cihaza (iletişim cihazı gibi) güç vermek için 
elektriğe dönüştürülmektedir. 

Ülkemizde de prototip olarak geliştirilen Aselsan fir-
masının Asya adlı benzer bir ürünü bulunmaktadır.

Lockheed Martin tarafından yürütülen, dağlık arazi 
ya da merdiven için tasarlanmış bir diz güçlendirmesi 
dış iskeleti olan ONYX projesi bulunmaktadır. ONYX 
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sistemi olmadan yükü ile beraber 185 kiloluk bir insa-
nın 26 kez arka arkaya çömelme tekrarı Onyx ile 72’ye 
çıkarılmıştır. Sistemin 2021 yılına kadar tamamlanma-
sı planlanmıştır. Sistemde yaklaşık 1,5 kg ağırlığında 
şarj edilebilir bir lityum iyon pil kullanılmaktadır.

Quebec, Quebec merkezli bir araştırma ve geliştirme 
şirketi olan Mawashi Science and Technology, Ulusal 
Savunma Sanayicileri Derneği’nin Tampa’daki Özel 
Harekat Kuvvetleri Endüstri Konferansı’nda ilk defa 
ultra-hafif pasif sağlamlaştırılmış entegre asker dış iske-
leti ya da UPRISE sistemini tanıtmıştır.

Sistem, üç ila yedi günlük bir görev için, yükün yüzde 
50 ila 80’ini zeminden yere indiren titanyum destek 
çerçevesine sahip ve bataryasızdır. Ergonomik bacak 
desteklerinin yanı sıra, esnek bir omurga ve bel çev-
resinde dönme özgürlüğü için bir kayar kemer içerir. 
UPRISE sistemi, bir güç kaynağı olmaksızın ağırlığın 
daha dengeli bir şekilde dağıtılmasına yardımcı olan ve 
bir insanın, yükün taşınmasına yönelik doğal mekaniz-
malarını taklit etmek için stratejik olarak tasarlanmış 
bir mekanizmadır.

Bir diğer ürün ise Guardian XO’dur. Görsel olarak, 
önceki modellerine benzer olmakla birlikte güçlendi-
rilmiş kollar ve bağlantı kablosu yoktur. Onların yerine 
batarya içeren büyük bir sırt çantası barındırmaktadır.

DARPA finansmanı ile Arizona Eyalet Üniversite-
si’ndeki araştırmacılar, Hava Ayakları adlı bir sistem 
geliştirmişlerdir. İnsanların hızlı koşabilmeleri için 
çok hızlı bir şekilde ileri geri hareket edebilecek hava 
tüpleri kullanılan sistem ile saniyede 5,5 metre hızla 
koşulabilecektir. 

Sonuç olarak; şu an ulaşılan teknoloji seviyesinde yak-
laşık bir paketin ağırlığının % 60’ına yakını 3 kg ağırlı-
ğında bir dış iskelet sistemiyle taşınabilmektedir. Ancak 
askeri ortam şartlarında, engebeli arazide kullanılabilir 

bir sistemin çok fazla güce ihtiyaç duymadan geliştiril-
mesine yönelik çalışmalara devam edilmektedir.

Söz konusu sistemlerle uzun süreli görevlerde persone-
lin daha fazla ilave teçhizat ve malzemeyi taşıyabilmesi, 
ağır yüklerin yerden kaldırılması ve bir yerden başka 
bir yere taşınması, depolardaki malzemelerin sevk 
edilmesi, dolayısıyla personelin fiziksel yorgunluk ya-
şamadan görev etkinliğinin artırılması ve sakatlanma, 
yaralanma olasılığının azaltılması sağlanabilecektir. 
Dış iskelet sistemleri aynı zamanda sensörler ve GPS 
alıcıları ile desteklenerek, askerlerin konumu, sağlık 
bilgileri vb. bilgilere ulaşılabilecektir. Gelecekteki savaş 
ortamını tamamen değiştirebilecek bir teknoloji olarak 
görülen bu sistemlerin ülkemizde de geliştirilmesine 
yönelik çalışmalar yapılması önem arz etmektedir.
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Olay yerinde karşılaşılan fiziki delillerin 
büyük bir bölümünü parmak izleri oluş-
turmaktadır. Terör eyleminden hırsızlı-
ğa, yangından kasten öldürmeye kadar 

tüm olaylarda olay yeri incelemesi neticesinde par-
mak izlerine ulaşılır. Parmak izleri sadece güncel olay 
şüphelilerinin teşhisinde değil, aynı zamanda daha 
önce işlenmiş suçların aydınlatılmasında, felaket kur-
banlarının kimliklendirilmesinde ve kayıp şahısların 
tespitinde de kullanılmaktadır. Parmak izlerinin eş-
siz, değişmez ve tasnif edilebilir olması onun dünyada 
birincil kimliklendirme aracı olarak kullanılmasına 
imkan vermektedir.

Parmak izlerinin tüm bu özelliklerinden etkin ve hızlı 
bir şekilde faydalanabilmek için otomatik teşhis sis-
temleri ve veri tabanları kullanılmaktadır. Jandarma 
Genel Komutanlığı da yasal mevzuat kapsamında 
oluşturduğu parmak izi veri tabanını 1997 yılında 
bilgisayar ortamına aktararak otomasyona geçmiştir. 

Jandarma Genel Komutanlığı Otomatik Parmak 
İzi Teşhis Sistemi (OPTES) veri tabanında halen 
5.811.842 adet on parmak izi ve 162.967 adet sa-
hibi tespit edilemeyen olay yeri izi; Emniyet Genel 

Müdürlüğü Otomatik Parmak İzi Teşhis Sistemi (AP-
FIS) veri tabanında ise 44.930.773 adet on parmak 
izi, 1.633.978 adet sahibi tespit edilemeyen olay yeri 
izi bulunmaktadır.

Geçmiş dönemlerde Jandarma Genel Komutanlığı 
ile Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından kullanıl-
makta olan veri tabanlarının birbirinden bağımsız 
olması, parmak izi sorgulama işlemlerinin ayrı ayrı 
yapılmasını gerektirmekteydi. Bir dosyanın önce 
J.Gn.K.lığı’na, ardından EGM’ye gönderilmesi veri 
tabanlarının herhangi birinde kayıtlı olması muh-
temel şüphelinin zamanında tespit edilememesine 
ve ciddi zaman kaybına yol açmaktaydı. Bu durum 
asayişin ve kamu düzeninin sağlanmasında zafiyetlere 
neden olmaktaydı. 

Bu sebeple; parmak izi faaliyetlerinin daha hızlı ve et-
kin bir şekilde yürütülmesini sağlamak ve zaman kay-
bını önlemek maksadıyla, her iki kurum tarafından 
saklanan parmak izlerinin ortak kullanılmasının fay-
dalı olacağı değerlendirilmiş ve 2016 yılında Jandar-
ma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü 
arasında çalışma grupları oluşturularak veri taban-
larından karşılıklı sorgulama imkanı kazandırılması 

J.Kd.Ütğm Ömür Can OKAN
J.Kd.Ütğm Semih BEKMEZ
Kriminal D.Bşk.lığı



için gerekli çalışmalar başlatılmıştır. Yapılan toplan-
tılar neticesinde hazırlanan “Jandarma Genel Komu-
tanlığı OPTES ve Emniyet Genel Müdürlüğü APFIS 
Sistemleri Arasında Karşılıklı Sorgulama İmkanı Ka-
zandırılmasına Dair Protokol” 14 Mart 2018 tarihin-
de İçişleri Bakanı Sayın Süleyman SOYLU tarafından 
imzalanarak yürürlüğe girmiştir. Teknik çalışmaların 
tamamlanmasını müteakip, 18 Temmuz 2018 tari-
hinde pilot il seçilen Ankara ilinde konuşlu iş istas-
yonlarında, 20 Kasım 2018 tarihinde ise J.Gn.K.lığı 
OPTES’e bağlı olarak çalışan tüm iş istasyonlarında 
karşılıklı sorgulama işlemlerine başlanmıştır. Uygula-
maya başlandığı günden itibaren Jandarma Kriminal 
Daire Başkanlığı tarafından EGM APFIS veri taba-
nından yapılan sorgulamalar neticesinde: 135 terör, 
35 öldürme, 71 uyuşturucu, 785 hırsızlık ve 257 di-
ğer olay olmak üzere toplamda 1.283 olaya ait 3.815 
parmak izi 1.570 kişi ile irtibatlandırılmıştır. İrtibat 
sağlanan önemli olaylardan bazıları şunlardır: 

• 17 Ağustos 2011 tarihinde Hakkâri ili, Merkez il-
çesi, Hakkâri-Çukurca karayolunda Hakkâri Dağ ve 
Komando Tugay Komutanlığına ait konvoya, bölücü 
terör örgütü mensuplarınca tuzaklanan yüklü miktar-
da el yapımı patlayıcı maddenin (EYP) infilak ettiril-
mesi sonucunda J.Bnb. Yavuz BAŞAYAR ile 8 askeri-
miz şehit edilmiştir. Kamuoyunda büyük yankı uyan-
dıran olayın görüntüleri Foça Jandarma Komando 
Okul Komutanlığı tarafından işlenen derslere konu ol-
muştur. Olay yerinden elde edilen delillerin Jandarma 
Kriminal Daire Başkanlığına gönderilmesini müteakip 
yapılan incelemelerde; EYP düzenekleri üzerinde bu-
lunabilecek muhtemel izler kimyasal iz belirleme 
yöntemleriyle geliştirilerek görünür hale getirilmiştir. 
Görünür hale getirilen mukayeseye elverişli izler 
OPTES veri tabanından sorgulanmış, ancak her-
hangi bir eşleşme sağlanamamış, izler Sahibi Tespit 
Edilemeyen Olay Yeri İzleri Veri tabanına kaydedilmiş-
tir. OPTES-APFIS sistemleri arasında karşılıklı sorgu 

imkanı kazandırılmasına müteakip, geçmişe dönük fa-
ili meçhul izlerin sorgulanması faaliyeti ile birlikte bu 
olayın izleri de sorgulanarak; 11 adet parmak izinden 
7 adedinin Suriye uyruklu M.M.ye ait olduğu tespit 
edilerek olayın faillerinden biri açığa çıkarılmıştır. 

• 15 Temmuz 2018 tarihinde Gümüşhane ili, Kürtün 
ilçesi, Üçtaş Köyü, Sarıtaş Yaylası’nda BTÖ mensup-
ları ile çıkan çatışmada etkisiz hale getirilen örgütün 
sözde Karadeniz bölge sorumlusu Cudi Zaza (kod) 
adlı M.Y.den alınan parmak izlerinin OPTES-APFIS 
veri tabanında bulunan faili meçhul izlerle mukaye-
sesi sonucunda, faili meçhul 9 terör olayı aydınlatıl-
mıştır. Bu izlerin;

 07 Aralık 2006 tarihinde Bingöl ili, Genç ilçesi, 
Yazıkonağı J.Krk.K.lığı sorumluluk bölgesinde icra 
edilen operasyon esnasında BTÖ mensuplarınca tuzak-
lanan EYP olayı ile ilgili olarak incelenen ve OPTES 
Sahibi Tespit Edilemeyen Olay Yeri İzleri Veri Tabanına 
kaydedilen 15 adet parmak izi ile aynı olduğu,

 01 Mayıs 2007 tarihinde Bingöl ili, Genç ilçesi, 
Sağgöze bölgesinde icra edilen operasyon esnasında 
mevzi içerisinde EYP düzeneğinin bulunarak imha 
edilmesi olayı ile ilgili olarak incelenen ve OPTES 
Sahibi Tespit Edilemeyen Olay Yeri İzleri Veri Tabanına 
kaydedilen 9 adet parmak izi ile aynı olduğu,

 06 Temmuz 2010 tarihinde Diyarbakır ili, Lice 
ilçesi, Lice-Kulp karayolunun 4’üncü kilometresinde 
zırhlı aracın geçişi esnasında meydana gelen patla-
ma olayı ile ilgili olarak incelenen ve OPTES Sahibi 
Tespit Edilemeyen Olay Yeri İzleri Veri Tabanına kay-
dedilen 1 adet parmak izi ile aynı olduğu,

 11 Kasım 2010 tarihinde Bingöl ili, Genç ilçesi, 
Suveren J.Krk.K.lığı sorumluluk bölgesinde bulunan 
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Toygar Tepe bölgesinde EYP düzeneği bulunması 
olayı ile ilgili olarak incelenen ve OPTES Sahibi 
Tespit Edilemeyen Olay Yeri İzleri Veri Tabanına kay-
dedilen 1 adet parmak izi ile aynı olduğu,

 26 Kasım 2010 tarihinde Bingöl ili, Genç ilçesi, 
Dedebağı Köyü ile Çekmece Mahallesi arasındaki yol 
çalışmaları esnasında patika yol üzerine yerleştirilen 
EYP düzeneğinin bulunması olayı ile ilgili olarak 
incelenen ve OPTES Sahibi Tespit Edilemeyen Olay 
Yeri İzleri Veri Tabanına kaydedilen 1 adet parmak izi 
ile aynı olduğu,

 24 Nisan 2011 tarihinde Bingöl ili, Genç ilçesi, 
Suveren Mahallesinde El Yapımı Patlayıcı madde 
düzeneği bulunması ve etkisiz hale getirilmesi olayı 
ile ilgili olarak incelenen ve OPTES Sahibi Tespit 
Edilemeyen Olay Yeri İzleri Veri Tabanına kaydedilen 
4 adet parmak izi ile aynı olduğu,

 05 Eylül 2016 tarihinde Trabzon ili, Maçka ilçesi, 
Akarsu Mahallesinde meydana gelen evden hırsız-
lık olayı ile ilgili olarak incelenen ve OPTES Sahibi 
Tespit Edilemeyen Olay Yeri İzleri Veri Tabanına kay-
dedilen 6 adet parmak izi ile aynı olduğu,

 31 Ağustos 2017 tarihinde Trabzon ili, Maçka il-
çesi, Sındırın Mahallesinde meydana gelen evden hır-
sızlık olayı ile ilgili olarak incelenen ve OPTES Sahibi 
Tespit Edilemeyen Olay Yeri İzleri Veri Tabanına kay-
dedilen 2 adet parmak izi ile aynı olduğu,

 24 Eylül 2017 tarihinde Trabzon ili, Tonya ilçesi, 
Kalınçam Mahallesinde meydana gelen evden hırsızlık 
olayı ile ilgili olarak incelenen ve OPTES Sahibi Tespit 
Edilemeyen Olay Yeri İzleri Veri Tabanına kaydedilen 
9 adet parmak izi ile aynı olduğu tespit edilmiştir.

• 27 Haziran 2018 tarihinde Kahramanmaraş ili, 
Çağlayancerit ilçesi, Engizek Mahallesinde meyda-
na gelen silahlı çatışma olayı ile ilgili 2 adet parmak 
izinin G.Y. isimli şahsa ait olduğu tespit edilmiştir. 
G.Y. isimli şahsa ait parmak izlerinin OPTES Veri 
Tabanında yapılan araştırmasında;

 01 Ağustos 2016 tarihinde Gaziantep ili, Islahiye il-
çesi, Kozdere Mahallesi, Aslanlıbel Tepesi, İncirlikaya 
ile Kozdere Mahallesi arasında “Terörle Mücadele 
Kanununa Muhalefet, Terör Amaçlı Kasten Adam 
Yaralama, Güvenlik Güçleri ile Silahlı Müsademe” 
olayı ile ilgili olarak OPTES Sahibi Tespit Edilemeyen 
Olay Yeri İzleri Veri Tabanında kayıtlı bulunan 1 adet 
parmak izi ile aynı olduğu, 

 12 Ekim 2016 tarihinde Gaziantep ili, İslahiye 
ilçesi, Kayabaşı Mahallesinde meydana gelen EYP 
patlaması olayı ile ilgili olarak, OPTES Sahibi Tespit 

Edilemeyen Olay Yeri İzleri Veri Tabanında kayıtlı 
bulunan 3 adet parmak izi ile aynı olduğu, 

 17 Kasım 2017 tarihinde Kahramanmaraş ili, 
Çağlayancerit ilçesi, Engizek Bölgesi, Emektepe 
Mevkiinde yapılan Arama/Tarama faaliyeti sırasında 
terör örgütüne ait sığınak içerisinde çok sayıda yaşam 
malzemesi ile çeşitli dokümanlar ve teçhizat ele ge-
çirilmesi olayı ile ilgili olarak, OPTES Sahibi Tespit 
Edilemeyen Olay Yeri İzleri Veri Tabanında kayıtlı 
bulunan 1 adet parmak izi ile aynı olduğu, 

 15 Kasım 2017 tarihinde Osmaniye ili, Merkez 
ilçesi, Yarpuz köyü, Kansız Deresi Mevkii ormanlık 
alanda BTÖ mensuplarına ait sığınak tespiti ve muh-
telif miktarda malzeme ele geçirilmesi olayı ile ilgili 
olarak, OPTES Sahibi Tespit Edilemeyen Olay Yeri 
İzleri Veri Tabanında kayıtlı bulunan 1 adet parmak 
izi ile aynı olduğu, 

 09 Şubat 2017 tarihinde Hatay ili, İskenderun il-
çesi, Akarca Mahallesi, Dahar Yaylası, Sarımsaklıkaya 
Mevkiinde el yapımı patlayıcı madde bulunması ola-
yı ile ilgili olarak OPTES Sahibi Tespit Edilemeyen 
Olay Yeri İzleri Veri Tabanında kayıtlı bulunan 1 adet 
parmak izi ile aynı olduğu, 

 29 Kasım 2017 tarihinde Adıyaman ili, Merkez il-
çesi, Akçalı Köyü sınırları içerisinde bulunan Ulubak 
Bölgesinde yapılan aramada, terör örgütü mensupla-
rınca gizlendiği değerlendirilen toprağa gömülü va-
ziyette muhtelif gıda bulunması olayı ile ilgili olarak 
OPTES Sahibi Tespit Edilemeyen Olay Yeri İzleri 
Veri Tabanında kayıtlı bulunan 1 adet parmak izi ile 
aynı olduğu tespit edilmiştir.

• 06 Mart 2018 tarihinde Osmaniye ili, Merkez il-
çesinde meydana gelen terör olayında ele geçirilen el 
yapımı düzenekten elde edilen 1 adet parmak izinin 
M.K. isimli şahsa ait olduğu tespit edilmiştir.

• 30 Haziran 2018 tarihinde İzmir ili, Kınık ilçesi, 
Cumali Mahallesinde Rıfat DAYAN’ın öldürülmesi 
olayı ile ilgili olarak elde edilen 1 adet parmak izinin 
B.B. isimli şahsa ait olduğu tespit edilmiştir.

• 16 Aralık 2017 tarihinde Gaziantep ili, Şahinbey 
ilçesi, Küçükkızılhisar Mahallesi, Küçükkızılhisar 
Anadolu Meslek ve Teknik Lisesinde meydana gelen 
hırsızlığa teşebbüs ve kamu malına zarar verme olayı 
ile ilgili 1 adet parmak izinin R.E. isimli şahsa ait ol-
duğu tespit edilmiştir.

• 29 Ocak 2016 tarihinde Mardin ili, Kızıltepe 
ilçesinde meydana gelen terör olayında ele geçirilen 
pil düzeneği üzerinde bulunan 1 adet parmak izinin 
E.B. isimli şahsa ait olduğu tespit edilmiştir.
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• 24 Kasım 2016 tarihinde Adana ili, Merkez ilçesin-
de valilik binası önünde meydana gelen patlama ola-
yında bulunan parmak izlerinden 2 adedinin M.K., 1 
adedinin M.T.  isimli şahıslara ait olduğu tespit edil-
miştir.

• 02 Mart 2017 tarihinde Tokat ili, Niksar ilçesinde 
yapılan FETÖ/PDY operasyonunda bulunan parmak 
izlerinden 7 adedinin H.C., 6 adedinin H.K., 9 ade-
dinin B.Y., 4 adedinin M.O., 3 adedinin H.Ö. isimli 
şahıslara ait olduğu tespit edilmiştir.

• 02 Nisan 2017 tarihinde Ankara ili, Sincan ilçe-
sinde meydana gelen kasten öldürme olayında olay 
yerinden alınan 3 adet parmak izinin S.T., 1 adet 
parmak izinin O.A. isimli şahıslara ait olduğu tespit 
edilmiştir.

• 06 Nisan 2016 tarihinde Diyarbakır ili, Bismil 
ilçesi, Tepe Mahallesinde Uzm.J.I.Kad.Çvş. 
Muhammed Said ÇELİK’in otomobilinde ateşli 
silahla vurularak şehit edilmesi olayında bulunan 
1 adet parmak izinin N.Y. isimli şahsa ait olduğu 
tespit edilmiştir.

• 25 Nisan 2017 tarihinde Ankara ili, Sincan il-
çesinde yol kenarına atılmış halde bulunan kitap-
lardan elde edilen FETÖ/PDY olayında 26 adet 
parmak izinin M.G., 4 adet parmak izinin Ş.Ş., 
31 adet parmak izinin S.A., 2 adet parmak izinin 
M.A., 6 adet parmak izinin A.A., 1 adet parmak 
izinin H.E., 14 adet parmak izinin N.T., 3 adet 
parmak izinin K.G., 1 adet parmak izinin N.T., 1 adet 
parmak izinin F.K. isimli şahıslara ait olduğu tespit 
edilmiştir.

• 19 Mart 2018 tarihinde Diyarbakır ili, Hani ilçe-
si merkezinden Topçular J.Krk.K.lığına seyir halinde 
bulunan araca terör örgütü mensuplarınca düzenlenen 
silahlı saldırı sonucu J.Uzm.Çvş. Sergen ÇAKMAK 
ile Gönüllü Köy Korucusu Yaseddin OPÇİN’in şehit 
edilmesi olayı ile ilgili 1 adet parmak izinin S.E. isimli 
şahsa ait olduğu tespit edilmiştir.

• 18 Ağustos 2016 tarihinde Tokat ili, Merkez ilçe-
si, Yukarıgökçe Köyünde meydana gelen araziye atılı 
vaziyette malzeme ve kitap ele geçirilmesi (FETÖ) 
ile ilgili kitap ve dergiler üzerinden tespit edilen mu-
kayeseye elverişli 190 adet parmak ve avuç izinden 
66 adedinin 34 farklı şahsa ait olduğu tespit edil-
miştir.

• 06 Ekim 2016 tarihinde Kırşehir ili, Merkez ilçesi, 
Karıncalı Köyünde meydana gelen araziye atılı vazi-
yette kitap ve doküman ele geçirilmesi (FETÖ) ile il-
gili 159 adet parmak izinin 55 farklı şahsa ait olduğu 
tespit edilmiştir.
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Jandarma Mecmuası’nın 40-41’nci (Ocak 1935) sayısında 
yayımlanan bu makale, hiçbir değişiklik yapılmadan aynen 

sunulmuştur.

BİR JANDARMA NASIL 
OLMALIDIR?

Yazan: Yarbay Hüsnü

Halkın işleri ile uğraşan hükümet adamlarından birçoğunun işleri bu halkın doğ-
rudan doğruya maddiyatı ile alakadardır ve halkın da bu memurun manevi vasıf-
ları ile hiçbir alakası yoktur.

Vergisini verip makbuzunu alan, nüfusa ait işlerini bir ilmühaberle yaptıran bir va-
tandaşın bu işi yapacak memurların hususi halleri ile ve ahlaki vasıfları ile hemen 
hemen hiçbir ilişiği yoktur ve olmaz. Bu memur manen ne kadar düşük olursa 
olsun bu keyfiyet ona tesir etmez. Kendisine ait bir işte gayrı meşru bir vaziyet 
karşısında kalırsa bunu her türlü kanuni çarelerle düzelttirebilir.
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Jandarma Personeli Isparta-Yalvaç’ta Cumhuriyet Bayramı Kutlamalarında (1940’lı Yıllar)



Fakat zabıta memurları hiçbir zaman bu vaziyette 
değildir. İcabında halkın en gizli işleri ile uğraşmak 
vaziyetinde bulunacak olan zabıta memurlarının 
maneviyatının, ahlakının ve hususi hallerinin halk 
üzerinde pek büyük bir tesiri vardır ve halk bunların 
hususi halleri ile çok meşgul olur. Halk, jandarma-
nın muamelesine karşı pek hassastır. Bazı idaresiz ve 
ahlaksız jandarmaların tarzı hareketleri memlekette 
eşkıya türetmiş ve isyanlara sebebiyet vermiş oldu-
ğu gibi bazıları da iyi ahlakı ile şayanı itimat seciyesi 
ile halkta bıraktığı intiba neticesi olarak, kanla hal 
edilecek birçok işleri kolaylıkla becermişler ve muh-
temel olan ayaklanmaların önüne geçmişlerdir. Bu 
bir hakikattir ki bu meslekte yıpranmış birçok ar-
kadaşlar bu gibi hadiselerle karşılaşmışlardır. Bütün 
idare usullerinin esası halkın işini kolaylaştırmak ve 
rahat yaşamasını temin etmek olduğuna göre; bazı 
hallerde yerine konulması mümkün olmayacak 
olan can ve mal kaybedilmesine meydan vermeden 
işi halletmek tabiatı ile memleketin faydasınadır.

Bu izaha göre jandarmadan iki türlü terbiye bek-
lemek ve bu esaslara göre yatıştırmak icap edeceği 
anlaşılır ki bunların birisi ruhi terbiye, öteki de gö-
rünüş terbiyesidir. Bu iki türlü terbiyeyi kazanmış 
olan bir zabıta memuru en karışık zamanlarda bile 
çok defa vazifesinde muvaffak olur. Boş yere kan 
dökülmesine, can yakılmasına meydan vermez. 
Zabıta memurlarının ruhi terbiyelerinin başında 
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Erzurum İl J.K.lığı Personeli (01 Ağustos 1930)

Gedikli Erbaş Sınıfı Mezunları Ulus Meydanında (1940’lı Yıllar)



nefis feragati gelir. Bunu kazanmayan hakiki 
bir zabıta memuru olamaz. Bir jandarma baş-
kasının işini kendi işine tercih etmeli, yaptığı ve 
yapacağı işlerde şahsi bir kazanç düşünmemeli 
ve bunu da mıntıkasındaki halka hissettirmeli 
ve halk buna iyice inanmış bulunmalıdır. Buna 
muvaffak olan bir zabıta memuru karşısına çı-
kacak zorlukları yenecek manevi silahı kazanmış 
sayılır. Bu silahtan tamamı ile istifade edebilmek 
için bir hassa daha kalıyor ki o da nefsine hakim 
olmaktır. Bu nefse hakim olmanın birçok kısım-
ları var ise de jandarmaya lazım olanı şunlardır: 
Beline ve diline hakim olmak. Halkımız malın-
dan ve hatta canından ziyade namusuna karşı 
yapılacak bir taarruza karşı daha çok hassastır. 
Bu hususta zaafı olan jandarmanın manevi sila-
hı tesirsiz kalır.

Diline hakim olan, sır saklayan zabıta memu-
ru ise muvaffakiyet silahına lazım olan nişangah 
mesafesini pek doğru olarak elde etmiş olur.

Jandarmalarımıza bu hassasiyetleri kazandırabi-
lirsek zorlukların çoğunu atlamış oluruz.

Şimdi bu manevi hisleri ve fazileti jandarmaları-
mıza nasıl mal edelim?

Ruhi terbiyenin esası telkindir; yani sırası geldik-
çe ve münasip fırsatlarda bunların ehemmiyeti 
ve faydaları bıkmadan, usanmadan tekrarlan-
malıdır. Telkin, ruh üzerinde ağaçlarda yapılan 
aşı gibi müessirdir. İnsanlar yaradılış itibariyle 
iyiliğe ve fazilete yanaşmaya elverişlidir. Yeter ki 
muhiti bunun temamı ile yetişmesine müsait ol-
sun. Ruh alimlerinin kabul ettikleri çare ve usul 
budur. Bu hissi uyandırmak ve devamlı surette 
bunu yine telkin ile beslemek.

Bu telkinden hakkı ile istifade edebilmek için 
telkini yapanda da aynı hassasların mevcut ol-
ması icap edeceğini de unutmamak lazımdır. 
Ruh terbiyecilerinin bir kısmı bu hususa çok 
ehemmiyet verirler. Bir ağaçtan daha iyi cins 
meyve alabilmek için cinsi iyi bir ağaçtan aşı 
almak lazım geldiği gibi, bu telkini yapacak 
olanın da bu esasa riayetkar olması lazımdır ki 
istenilen netice hasıl olsun. Binaenaleyh bu ruhi 
terbiyeyi ders müzakere eder gibi rastgele şuna 
buna bırakmak doğru olamaz.
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Jandarma Gediki Çavuş (1940’lı Yıllar)



KAYNAK: Jandarma Mecmuası, Bir Jandarma Nasıl Olmalıdır,
yıl:11, sayı: 40-41, sayfa:4-5, Ocak 1935.

Görünüş Terbiyesine Gelince:

Bir zabıta memuru kılık kıyafeti ve bilhassa tavır ve hareketi ile halk nazarında bir tesir bı-
rakmalıdır. Kanunun timsali olan bu şahsiyet gayet temiz ve muntazam giyinmeli, muhitin 
en yüksek tabakasının takdirini celbedecek şekilde hareket etmelidir. 

Bir zabıta memuru rastgelen yerde oturursa ve tesadüf eylediği eşhas (şahıslar) ile teklifsiz 
olur, şakalaşırsa bu keyfiyet onun manevi tesirini azaltır. 

Zabıta memuru vakur ve ciddi bir vaziyette dolaşmalı; gözleri her tarafı araştırmalı, herkese 
karşı ciddi, mülayim ve nazik davranmalı, kendisine sorulan şeylere tatlılıkla cevap vermeli-
dir. Bu vaziyet, fenalığa meyyal (eğilimli) insanlar üzerinde çok faydalı bir tesir bırakır.

Şu izahata göre jandarmanın görünüş terbiyesinin esasını iki şey teşkil eder. İyi insanların 
hürmetini kazanmak ve fenalığa meyyal olanları da ürkütmektir. 

Yukarıda izah edildiği gibi her türlü hareketi ile herkesin takdirini kazanan bir jandarma, 
memleketin namuslu çocuklarına emniyet ve huzur hissi telkin ederken, fenalık düşünenler 
üzerinde de bir korku ve çekinme duyguları bırakır. Bu terbiyeyi verebilmek için de evvela 
telkin ve sonra da devamlı bir nezaret ve murakabe (denetleme) icap eder. Bir komutan 
maiyetinin terbiyesi ile o derece alakadar olmalıdır ki madun (ast) her zaman mafevkinin 
(üstünün) kendisine rasgelerek münasebetsiz halini göreceğine emin olmalıdır. Bu şekilde 
başlayacak olan murakabe, maiyetini, telkin edilen şeylere alışkanlığa götürür. 

İzah edilen bu iki terbiyeyi kazanmış bir zabıta memuru; istenilen bir zabıta memuru olmuş 
bulunur.
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Milli Mücadele’de Görev Alan Jandarmalar (1920)
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Ülkemizin devleti ve milleti ile bölünmez bütünlüğünü, yur-
dun iç güvenliğini, emniyet ve asayişini, kamu düzenini ve 
genel ahlakı, anayasada yazılı hak ve hürriyetleri korumak, 
vatandaşlara güvenli ve huzurlu bir yaşam imkânı sağlamak, 

suçların işlenmeden önlenmesini, işlendikten sonra da deliller doğrultu-
sunda soruşturulmasını, suçluların yakalanarak adalete teslim edilmesini 
temin etmek genel kolluk olan Jandarmanın en önemli görevidir. 

Bu görevi en güzel şekilde gerçekleştirmeye çalışan Jandarma Genel 
Komutanlığı, vatandaşlarına daima en iyi güvenlik hizmeti sunmayı, bu kap-
samda, halkla bütünleşmeyi kendisine hedef edinmiştir.

J.Bnb. Yavuzkan DUMAN
J.Asb.Kd.Bşvç. Ercan SERT
Asayiş Daire Başkanlığı
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Suçla etkin mücadele, yalnızca asayiş birimlerinin 
sorumluluğu şeklinde görülemez. Suçun sebepleri-
nin ortaya konması ve giderici tedbirlerin alınması, 
suçu oluşturan her türlü şartın ortadan kaldırılma-
sı, konusunda branşlaşmış personelin kendi ala-
nında çalışarak, olayların aydınlatılmasına yönelik 
deliller bulması ve nihayet şüphelilerin tespiti ile 
yakalanmaları, tüm birimlerin koordineli olarak 
çalışmasını gerekli kılmaktadır.

Bireysel ve çevresel faktörlerin etkisiyle son zaman-
larda suç ve suçluluk kavramlarında değişiklikler 
ortaya çıkmış, özellikle yaşadığımız süreç göz önü-
ne alındığında, suç oranlarında önemli artışlar ol-
makla birlikte, kolluk kuvvetlerinin koordineli ça-
lışmaları ve kullandıkları yeni taktik ve teknikler ile 
etkin bir mücadele, aydınlatma ve yakalama oranı 
gerçekleştirilmiştir.

Güvenlik hizmetlerinin etkili bir şekilde sunulma-
sı, huzur ve güven ortamının temini, emniyet ve 
asayişin devamlılığı ile halkla ilişkilerin samimi ve 
güçlü şekilde tesis edilmesi, suç oranının ve suçun 
toplum üzerindeki etkilerinin azaltılmasına olumlu 
katkı sağlayacağı aşikârdır. 

Ülkemiz genelinde meydana gelen terör, asayiş ve 
kaçakçılık olaylarında çalıntı araç ve plakaların kul-
lanıldığı, şüphelilerin özellikle suç işlemek ve suçu 
gizlemek maksadıyla, çaldıkları araçlarda, marka, 
model ve rengi aynı olan başka bir araca ait plaka-
ları kullanarak ikiz plaka oluşturdukları bilinmek-
tedir.

Bu bağlamda, suç işleme niyetinde olan kişi ya da 
kişilerin, yine suçta kullanacağı araç, gereç ve mal-
zemelerle birlikte normal şartlar altında ana ve tali 
yollardan geçeceği varsayımı ile kolluk kuvvetleri 
tarafından, temel insan haklarına saygılı, özgürlük 
ile güvenlik arasındaki hassas dengeye önem veren 
bir yaklaşım ve yöntemle, suç işleme amacında-
ki kişilerin caydırılması, aranan şahıs ve araçların 
yakalanması maksadıyla; komşu il ve ilçelerin fa-
aliyetleri de dikkate alınarak daimi ve geçici Yol 
Kontrol Noktaları teşkil edilmiştir.

Jandarma Genel Komutanlığınca söz konusu Yol 
Kontrol Noktalarında;

• Her türlü hava ve arazi şartlarına karşı gerekli olan 
giyim, kuşam, araç, gereç ve teçhizatla donatılmış, 
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• Personelin can güvenliğinin azami derecede ön 
plana çıkarılması kapsamında, meydana gelebilecek 
herhangi bir saldırıya derhal karşılık verebilecek şe-
kilde hazırlıklı, 

• Şüpheli şahıs ve araçları titizlikle kontrol eden, 
her türlü ateşli silahlar ile kesici-delici, yanıcı, pat-
layıcı, uyuşturucu madde vb. suç unsurlarını bulma 
konusunda yetişmiş,

• Kimlik sorgulamalarında; her türlü teknik araç 
ve malzemeyi (MPTS, PTS, UYAP El Telsizi, JABS 
Bilgisayar ve Tabletleri, Barkod/Karekod Okuyucu 
Cihazları, ATMACA Gözlük Sistemleri, vb.) etkin bir 
şekilde kullanabilen personel görevlendirilmektedir.

Birey, topluluk ya da toplumun istenmeyen, bek-
lenmeyen olay veya durum karşısında yasal ve psi-
kolojik vasıtalarla korunması şeklinde tanımlanabi-

lecek güvenliğin sağlanabilmesi, devlete, topluma, 
kişilere, mal ve eşyalara yönelik tehlike ve kazala-
rı önlemek için alınan hukuka uygun önlemlerin 
tümü olarak ifade edilen emniyetin ve bu önlem-
lerin alınması sonucu, toplumda dirlik ve düze-
nin varlığı konusunda oluşan yaygın inancı ifade 
eden asayişin temini maksadıyla; Jandarma Genel 
Komutanlığı tarafından 2018 yılı içinde, yurt gene-
linde 344’ü daimi, 3.262’si geçici olmak üzere top-
lam 3.606 adet Yol Kontrol ve Arama Noktasında, 
mevzuata uygun olarak alınmış önleme arama ka-
rarları doğrultusunda önleme araması, kontrol ve 
kimlik sorgulama uygulamaları yapılmıştır.

2018 yılında icra edilen Yol Kontrol ve Arama faa-
liyetlerinde; toplam 76.499.232 şahıs kontrol edil-
miş, çeşitli suçlardan aranan 199.968 şahıs yakalan-
mıştır.

Kontrol 
Edilen Şahıs 

Miktarı

Yakalanan 
Asayiş Olayı 

Şüphelisi

Yakalanan 
Kaçakçılık 

Olayı 
Şüphelisi

Yakalanan 
Terör Olayı 
Şüphelisi 

Diğer   
(Askeri Firar, 

Bakaya, Yoklama 
Kaçağı, Kayıp vb.) Toplam

76.499.232 36.467 6.617 1.406 155.478 199.968
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Toplamda 37.837.226 araç kontrol edilmiş, bu araçlardan arama kaydı 
bulunan 16.825 araç yakalanmıştır.

Yapılan aramalarda 1.270 adet çeşitli cins ve ebatta silah, 30 adet pat-
layıcı madde, 23.951 adet çeşitli çapta mühimmat, 571.830 kg çeşitli 
cinste uyuşturucu madde yakalanmıştır.

Yol Kontrol ve Arama faaliyetlerinde; yakalanan şahıs ve araçlar, bulunan 
kayıp çocuk ve yetişkinler, ele geçirilen suçta kullanılabilecek malzemeler 
dikkate alındığında, Jandarma Genel Komutanlığının proaktif davrana-
rak, ne kadar önemli bir görevi yerine getirdiği, suç oluşmadan önce suç 
işleyebilecek şahısları ve suçta kullanılabilecek malzemeleri ele geçirmesi 
ile suçun önlenmesinde ne kadar etkin olduğunu görmekteyiz.

Başarıya giden yolun azim, kararlılık ve iyi planlamadan geçmesinin 
yanı sıra icracı personelin koordineli ve özverili çalışmalarının da etkisi 
ile ortaya konduğu bilinen bir gerçektir. Bu kapsamda, Yol Kontrol ve 
Arama faaliyetlerinde emeği geçen herkesin gönülden bir teşekkürü hak 
ettiği ortadadır. Bu kapsamda 2019 yılında da Yol Kontrol ve Arama 
faaliyetlerine devam edilecektir.

Tüm yetki ve görevlerini kanunlardan alan Jandarma Genel Komutanlığı; 
ülke genelinde huzur ve güvenin sağlanması, emniyet ve asayişin temini 
için, dün olduğu gibi bugün ve yarın da vatandaşlarının hizmetinde ve 
yanında olmaya, kaliteli güvenlik hizmeti sunmaya, teknolojik gelişme-
leri takip ederek, insan haklarına saygılı bir şekilde üzerine düşen görev-
leri, yasal mevzuat çerçevesinde en iyi şekilde yapmaya devam edecek, 
ülkemizde ve dünyadaki kolluk kuvvetleri arasındaki onurlu ve şerefli 
yerini daima önde tutacaktır. 



J.Yb. Güven ÖNGÖREN
J.Asb.Kd.Üçvş. Yusuf ÖZYURT
KOM Daire Başkanlığı

Kaçakçılık olayları toplum sağlığına 
ve çevreye verdiği zararların 
yanında, sebep olduğu vergi geliri 
kaybı açısından ülke ekonomisini 
olumsuz etkilemektedir. Özellikle 
terör örgütlerinin önemli bir 
gelir kaynağı da kaçakçılık 
faaliyetleridir.
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Akaryakıt kaçakçılığı ile mücadelede, İçişleri 
Bakanlığı ve Enerji Piyasası Düzenleme Ku-
rumu (EPDK) arasında işbirliği protokolü ile 

Jandarma Genel Komutanlığına verilen denetim gö-
revleri, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele, 5015 sa-
yılı Petrol Piyasası ve 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol 
Gazları (LPG) Piyasası Kanunları ve ikincil mevzu-

atlara göre, İl Jandarma Komutanlıkları KOM Şube 
Müdürlüklerinde görevli eğitimli denetçi personel ta-
rafından yürütülmeye devam edilmektedir.

Piyasada dolaşımda bulunan kaçak akaryakıt oranı ve 
kolluğun bu kaçağın ne kadarını yakalayabildiği ile 
ilgili 2017 yılı verileri kullanılarak yapılan çalışmada;

• Öncelikle TÜİK istatistiklerinden ülkemizdeki araç 
sayısı (17.559.679 LPG’li araçlar hariç) ve ortalama 
yaptıkları kilometreler alınmış, teknolojilerine göre araç 
başı ortalama tahmini (100 km/litre) tükettikleri yakıt 
miktarı 1.650 litre olarak hesaplanmıştır. (Şekil-1)

2017 Yılında Tüketilen Tahmini Akaryakıt Hesabı

Araç Çeşitleri Araç Sayısı 
(TÜİK)

Yıllık Ortalama 
Km Miktarı 

(TÜİK)

100 km de 
Tüketilen Tahmini 

Yakıt (litre)

Tahmini 
Yıllık Yakıt 

Miktarı (ton)

Araç Başı Tüketilen 
Tahmini Yıllık Yakıt 

Miktarı (litre)
Otomobil 
(LPG Hariç) 7.376.712 13.117 6 5.805.620 787

Minibüs 478.618 26.396 8 1.010.688 2.112
Otobüs 221.885 44.491 20 1.974.377 8.898
Kamyonet 3.642.625 17.845 9 5.850.238 1.606
Kamyon 838.718 45.735 30 11.507.630 13.721
Motosiklet 3.102.800 3.766 4 467.406 151
Özel Araç 60.099 - - 74.523 1.240
Traktör 1.838.222 - - 2.279.395 1.240
 Toplam 17.559.679 28.969.877 1.650

(Şekil-1)
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• Ticaret Bakanlığından, 2017 yılında Irak’tan ülke-
mize giren araç miktarı sayısı (Çekici, Tanker, Kamyon) 
601.127 olarak alınmış, bu araçların muafiyet kapsa-
mında (çekici 550 litre, tanker ve kamyon 350 litre) 
309.589 ton akaryakıt getirdiği değerlendirilmiştir. 
(Şekil-2)

2017 Yılında Muafiyet Kapsamında Irak’tan 
Ülkemize Giren Tahmini Akaryakıt Hesabı

Giriş Yapan 
Araç Cinsi

Giriş Yapan 
Araç Sayısı

Muafiyet 
Miktarı 
(litre)

Toplam 
(Ton)

TIR-Çekici 495.974 550 272.786

Tanker 15.009 350 5.253

Kamyon 90.144 350 31.550

Toplam 601.127 450 309.589

(Şekil-2)

• Irak’tan günlük olarak araç depolarında getirilen 
(Karınca Metodu) akaryakıt, (Şekil-4)’te gösterilen mo-
dülasyondaki hesaplamalara dahil edilmiş olup, tahmi-
ni tüketimin %1’i olduğu değerlendirilmiştir. (Şekil-3) 

• Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 2017 verileri-
ne göre yasal akaryakıt satışları (motorin ve benzin) 
26.469.575 tondur. Irak’tan muafiyet kapsamında 
araç depolarında getirilen akaryakıt 309.589 ton 

olup, yasal satışlar toplamda 26.779.164 ton hesap-
lanmaktadır. Araç başı yaklaşık 1.650 litre yıllık akar-
yakıt tüketimi olduğu varsayıldığında, yıllık toplam 
tahmini akaryakıt tüketimi 28.973.470 ton olup, ya-
sal satış ve tahmini tüketim miktarı arasındaki fark 
2.194.306 tondur. Bu farkın oluşturduğu piyasada-
ki tahmini kaçak oranı % 8,1’dir. İçişleri Bakanlığı 
(Emn.Gn.Md.lüğü, J.Gn.K.lığı, Sah.Güv.K.lığı) ve 
Ticaret Bakanlığının 2017 yılında ele geçirdiği top-
lam akaryakıt miktarı 63.921 tondur ve kaçağın yak-
laşık %2,9’unun yakalandığı değerlendirilmektedir. 
(Şekil-4)

Ayrıca, ülkemizde kaçak akaryakıt ile ilgili olarak, 
Energy Economics Dergisi’nde 2015 yılında ya-
yımlanan Hacettepe Üniversitesi öğretim görevlileri 
(A.Talha YALTA ve A.Yasemin YALTA) tarafından ya-
zılmış bir makalede, kaçağın aylık yaklaşık 5-23 mil-
yon litre aralığında olduğu; İnternational Journal of 
Energy Economics and Policy Dergisi’nde 2018 yılın-

2017 Yılı Irak Sınırından Giren Tahmini 
Akaryakıt Oranı (Muafiyet)

Irak Sınır Kapılarından Giren 
Araç Sayısı
(Ticaret Bakanlığı, Çekici, Kamyon ve 
Kamyonet miktarı)

601.127 Adet

Araçların Depolarında Giren 
Akaryakıt
(Muafiyet miktarı araç başı Çekiciler 
550, Kamyon ve Tankerlerde 350 
litredir.)

309.589 Ton

Tahmini Tüketim Miktarı
(TÜİK) (Araç sayısı 17.559.679 x 
1.650 litre araç başı yıllık tahmini 
ortalama yakıt tüketimi)

28.973.470 Ton

Tahmini Tüketimdeki Payı % 1

(Şekil-3)

2017 Yılı Kaçak Akaryakıt Tahmini

Yasal Satılan Akaryakıt Miktarı 
(EPDK 2017 Sektör Raporu) 26.469.575 Ton

Irak’tan Araç Depolarında Gelen 
[Ticaret Bakanlığı, 2017 yılında 
(601.127) araç girişi, muafiyet araç 
başı 450 litre hesaplanmıştır]

26.779.164

309.589 Ton

Tahmini Tüketim Miktarı
(TÜİK) (Araç sayısı 17.559.679 x 
1.650 litre araç başı yıllık tahmini 
ortalama yakıt tüketimi)

28.973.470 Ton

Yasal Satış ve Irak Girişi ile 
Tahmini Tüketim Miktarı 
Arasındaki Fark

2.194.306 Ton

Mücadeleci Kurumların 
Yakaladığı Kaçak Akaryakıt 
Miktarı 
(Emn., J., Sah.Güv. Tic.B.lığı)

63.921 Ton

Piyasadaki Tahmini Kaçak 
Akaryakıt Oranı 
(Kayıt dışı/Vergisiz)

% 8,1

Yakalanan Kaçak Akaryakıt Oranı % 2,9

(Şekil-4)



da yayımlanan Boğaziçi Üniversitesi öğretim görevlileri 
(Erol Seyfi METİN ve Gürkan KUMBAROĞLU) tara-
fından yayınlanmış bir makalede ise kaçağın yaklaşık 3 
milyon ton olduğu belirtilmiş olup, yapmış olduğumuz 
modelleme sonucu ulaştığımız rakamlarla her iki ma-
kale örtüşmektedir.

Kaçakçılık suçlarının organize suç ve terör örgütlerini 
finanse ettiği, vergi kayıpları nedeniyle kamu maliye-
sine zarar verdiği, toplumda yol açtığı 
maddi ve sosyal zararların yanı sıra 
insan sağlığını büyük oranda teh-
dit ettiği aşikardır. Organize suç ve 
terör örgütleriyle mücadelede dev-
letin tüm kurum ve kuruluşları ile 
topyekûn daha detaylı ve bütüncül 
bir yaklaşımla mücadele edilmesi 
zorunlu hale gelmiştir. 

Jandarma Genel Komutanlığınca 
bugün olduğu gibi önümüzdeki dö-
nemde de kaçakçılık suçlarıyla azim 
ve kararlılıkla mücadeleye devam 
edilecektir.
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Asayiş Başkanlığı
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Bir toplumun devamını sağlayan, nesillerin temel 
taşı olan ve geleceğini şekillendiren çocukların; 
bedensel, zihinsel ve ruhsal gelişimlerini, sağlıklı 

olarak tamamlamalarının, toplumla uyum içerisinde ya-
şamalarında ve dolayısıyla toplumun varlığının sağlıklı 
bir şekilde devam ettirilmesinde büyük önemi bulun-
maktadır.
Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın; eğitim-öğ-
retim çağına geldiklerinde, suça sürüklenmelerinin veya 
suç mağduru olmalarının önlenmesinde kolluğa büyük 
görevler düşmektedir. 
Bu çerçevede, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan-
lığı, İçişleri Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirli-
ğinde, 12 Eylül 2018 tarihinde “Okullar ve Çevresinin 
Daha Güvenli Hale Getirilmesine Yönelik İşbirliği Pro-
tokolü” imzalanmıştır.
İçişleri Bakanlığı tarafından ülkemizde 2018-2019 eği-
tim-öğretim döneminde çocuk ve gençlerimizin, güvenli 
ortamlarda eğitimlerine devamını sağlamak maksadıyla, 
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04 Eylül 2018 tarihinde yayımlanan genelge kapsamın-
da, Jandarma ve Polis sorumluluk bölgesindeki okullar 
ve çevrelerine yönelik analizler yapılmış, okullar öncelik 
derecelerine ayrılarak önemli tedbirler geliştirilmiştir. 
Jandarma sorumluluk bölgesinde, öncelik derecelerine 
ayrılan ilkokul, ortaokul ve liselerde sabit görev yapmak 
üzere 2.500 “Özel Güvenlik Görevlisi” planlanmış, ço-
cuklarımızı suçtan ve zararlı alışkanlıklardan korumak 
amacıyla, okul yönetimi ile sürekli iletişim kurmak ve iş-
birliği sağlamak üzere, tüm okullara 5.895 “Güvenli Eği-
tim Koordinasyon Görevlisi” görevlendirilmiş, öncelik 
dereceli ortaokul ve liselerin 3.050 “Devriye Personeli” 
ile kontrol edilmesi sağlanmıştır.
Çocuklarımızın 2018-2019 eğitim-öğretim yılını huzur 
ve güven içerisinde geçirebilmelerini sağlamak maksa-
dıyla, okul ve çevrelerinde, devriyelerle yapılan kontrol-
lerde; 
• Çocukların ruhsal ve bedensel gelişimlerini olumsuz 
yönde etkileyebilecek tüm unsurlardan korunması,
• Öğrencilerin terör nitelikli oluşumlar ile narkotik ve 
asayiş suçlarından uzak tutulması ve korunması, 
• Çocukların internet ve oyun salonlarında, zararlı etki-
lerinden korunması,
• Çocukların girmesinin yasak olduğu bar, kahvehane 
vb. yerlere alınmaması, 
• Park, bahçe vb. kamuya açık alanlarda, öğrencilerin 
madde bağımlılığı ve diğer zararlı alışkanlıklardan ko-
runması hedeflenmiştir.

Jandarma sorumluluk bölgesinde, okul ve çevrelerine yö-
nelik alınan tüm tedbirler, J.Gn.K.lığı Asyş.D.Bşk.lığınca 
oluşturulan heyet marifetiyle yerinde incelenmiş ve okul 
yönetimleri ziyaret edilerek, Jandarmanın işbirliği ve koor-
dinasyonuna ilişkin geri bildirimler alınmıştır.

Öğrencilerin madde bağımlılığı ve diğer zararlı alışkan-
lıklara karşı korunması amacı ile okullar ve çevresinde 
kafe, internet salonu, market, büfe, park, bahçe, metruk 
binalar vb. alanlara, servis araçlarına yönelik ülke gene-
linde eş zamanlı olarak;

• 11 Eylül 2018 tarihinde “Okul ve Çevrelerinde 
Narkotik Ağırlıklı Güven Huzur Uygulaması”,
• 24 Eylül 2018 tarihinde “Çocukların ve Gençlerin 
Korunmasına Yönelik Okul Servis Araçları Denetim 
Uygulaması”, 
• 05 Aralık 2018 tarihinde “Huzurlu Parklar ve Okul 
Önleri Uygulaması”, 
• 18 Aralık 2018 tarihinde ise “Okul Önü Genel Asayiş 
ve Trafik Uygulaması” gerçekleştirilmiştir.

Kendisine tevdi edilen her görevi fedakarlık ve feragatle 
yerine getirme azim ve kararlığında olan Kanun Ordusu 
Jandarma; çocuklarımızın ve eğitimcilerimizin, eğitim-
öğretimlerini güvenli ortamlarda sürdürebilmeleri ve 
velilerimizin huzuru için, görevini en iyi şekilde yapma-
ya devam edecektir. Bu düşüncelerle ülkemizde, 2018-
2019 eğitim-öğretim yılının güvenli ve başarılı bir yıl 
olmasını temenni ediyoruz.



J.Yzb. Salih YILDIRIM
Bornova J.Komando Tugay Komutanlığı
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Emniyet ve Asayişi sağlamakla görev-
li jandarma personelinin ne kadar zor 
şartlarda görev yaptığı ve fedakarlıklar 
sergilediği aşikardır. Özellikle terörist 

ve uyuşturucu ile mücadele alanlarında nefes ke-
sen operasyonlar icra edilmektedir. Ancak özverili 
çalışmalarımızı kamuoyuna yeterli bir şekilde yan-
sıtamadığımız takdirde, yapılan onca fedakarlık 
gölgede kalabilmektedir. Bu nedenden dolayı icra 
ettiğimiz faaliyetlerde uygun fotoğraflar çekerek 
bunu kamuoyu ile paylaşmak, bazen sayfalarca yazı 
yazmaktan çok daha etkilidir. 

Sosyal medyanın oldukça yaygın olduğu günü-
müzde çekilen bir fotoğraf karesi tüm dünyanın 
dikkatlerini çekmeye yetecek, belki de milyarlarca 
lira harcanarak yapılması istenen tanıtım sadece bir 
fotoğraf karesi sayesinde yapılabilecektir. Örneğin 
2015 yılındaki bir düzensiz göç olayında, bot ile 
Yunanistan’a geçmek isterken hayatını kaybeden 
ve cesedi sahile vuran Aylan Bebeğin, özverili bir 

jandarma personelinin kucağında şefkatle taşınma-
sı iç ve dış kamuoyunda günlerce konuşulmuştur. 
Bir anda tüm dünya kamuoyu göçmenlerin so-
runlarına odaklanmış; belki de milyarlarca dolar 
para harcansa, sayfalarca makaleler yazılsa, onlar-
ca toplantı yapılsa, bu fotoğrafın gösterdiği etkiyi 
gösteremezdi. 

Bu nedenle, yaptığımız tüm faaliyetlerin kamuoyu 
tarafından yeterince bilinmesi için fotoğrafın gü-
cünden azami derecede istifade etmemiz gerekir. 
Fakat personelimiz tarafından faaliyetlerde onlarca 
fotoğraf çekilmesine rağmen, çekilen fotoğrafla-
rın çoğunun istenilen etkiyi yapabilecek özellikte 
olmadığı ve karmaşık olduğu görülmektedir. İşte 
bu yazımızın amacı da fotoğraf çekerken uyulması 
gereken bazı kompozisyon teknikleri ve uyulması 
gereken kuralları sizlerle paylaşmaktır.

Çekilen fotoğrafların birçoğunun sadelikten uzak 
ve karmaşık bir yapıda olduğu, fotoğraf içerisinde 
onlarca nesne bulunduğu görülmektedir. Çekilen 
fotoğrafın karmaşık olması, verilmek istenen me-
sajın ve vurgulanmak istenen öğenin sönük kalma-
sına neden olacaktır. Personelimizin çektiği birçok 
fotoğrafta ilgisiz kişilerin kolu, bacağı, elektrik di-
rekleri, kablolar, arka plandaki arabalar ve dikkati-
mizi dağıtan nesneler yer almaktadır.
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Temel fotoğrafçılığa başlayan hemen hemen her-
kesin ilk öğrendiği kuraldır. Çektiğiniz fotoğrafla-
rın daha dengeli ve doğal olmasını istiyorsanız, bu 
kuralı uygulamanız gerekir. Fotoğraf makinenizin 
vizöründen baktığınız zaman, çekeceğiniz kare-
yi yatay ve dikey üç eşit parçaya bölün, ön plana 
çıkarmak istediğiniz objeyi bu kesişim noktaların-
dan birinin üzerine oturtun.

Altın Oran (1/3) Kuralı

Işığı İyi Kullanın
Fotoğraf kelimesinin kökeni; photo (ışık), graph (iz 
bırakma) anlamına gelmektedir. Işık, fotoğraf için ol-
mazsa olmazlardan biridir. Bu nedenle fotoğraf çek-
meye giden kişilere arkadaşları tarafından “Işığın bol 
olsun.” denir. Dış ortamda yapılan çekimlerde gü-
neş ışığının dik gelmesi, çekilen fotoğrafta olumsuz 
etkiler yarattığından dolayı, güneş ışınlarının yatay 
gelmesi istenir. Yani gün doğumu (saat 10.00’a ka-
dar) ve gün batımı (saat 15.00’den sonra) çekim için 
daha uygundur. Güneşe karşı çekilmiş fotoğraflar 
ters ışık etkisi yaratarak siluet şeklinde çıkacaktır. 

Bakış Yönünde Boşluk Bırakın
Eğer bir canlının fotoğrafını çekiyorsanız, hangi yöne 
bakıyorsa derinlik kazandırmak için o yönü boş bı-
rakın. Ancak obje size bakıyorsa her iki taraftan eşit 
boşluk bırakacak şekilde fotoğrafı ortalayabilirsiniz.             

Ufuk Hattını Ortalamayın
Şayet fotoğrafınızın bir bölümü kara diğer 
bölümü gökyüzünden oluşacaksa, hangi 
bölüm daha canlı ise veya hangi bölümü 
daha ön plana çıkarmak istiyorsanız 
kadrajınızın 2/3 ünü o bölüme ayırın.
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Fotoğraf çekeceğiniz ortamlarda her zaman 
doğal olarak istediğiniz konuyu yakalaya-
mayabilirsiniz. Bu nedenle istediğiniz mesajı 
verebilecek konuyu ön plana çıkaracak şekil-
de şahıs, mekan ve ışık açılarını değiştirerek 
daha uygun kareyi yakalayabilirsiniz.

Fırsat buldukça deneyimli fotoğrafçılar tarafın-
dan çekilmiş fotoğrafları incelemek; fotoğraf 
çekerken ufkunuzu genişletecek ve daha güzel 
fotoğraflar çekmenizi sağlayacaktır.

 Fotoğrafların faaliyetin maksadını açıkla-
yacak nitelikte olmasına,

 Faaliyetin icrası esnasında fotoğrafların 
çekilmesine (poz vermeden, doğal akış 
bozulmadan),

 Fotoğraflarda şahıslardan ziyade icra edi-
len faaliyetin ön plana çıkarılmasına,

 Faaliyeti icra eden personelin kılık kıyafe-
tinin güncel ve mevzuata uygun olmasına,

 Faaliyet fotoğraflarını çeken personelin te-
mel fotoğrafçılık bilgisinin olmasına,

 Görüntü ve fotoğrafların çekim kalitesi-
nin yüksek olmasına (en az 300 dpi),

 Çekilen fotoğrafların Jandarmanın imkan 
ve kabiliyetlerini en etkili gösteren fotoğ-
raflar olmasına, faaliyete uygun isimlen-
dirilerek JPG formatında gönderilmesine 
özen gösterilmelidir.

Fotoğraf Çekerken Dikkat 
Etmemiz Gereken Hususlar

Çerçeve Kullanma Metodu
Çekilen fotoğraftaki özneyi daha da 
anlamlandırmak ve estetik bir görünüş katmak 
için çerçeveleme metodu kullanabiliriz. 
Mesela uzaktaki bir yapıyı çekerken evimizin 
penceresini çerçeve olarak kullanabiliriz. Bu 
çerçeve kimi zaman tarihi kemerli bir kapı, 
kimi zaman ise bir ağacın dalları olabilir. 

Çekilmiş Fotoğrafları İnceleyin

Ufak Kurgular Yapabilirsiniz
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Airsoft sporu, günümüzde bir eğlence olmaktan öteye bazı ülkelerde 
giderek asker ve polis eğitimlerinde de kullanılmaya başlanmıştır. 

Kullanılan oyuncakların özellikleri ve gerçeğe yakınlığı, uygun teçhi-
zat ve malzeme kullanıldığında ise herhangi bir yaralanmaya sebep 
olmaması nedeniyle yakın çatışma eğitimlerinde tercih edilmektedir.
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Airsoft; son zamanlarda gençlerin özellikle 
de askerliğe ilgi duyanların, aynı zaman-
da fiili olarak asker olanların ve aksiyon 

sporlarıyla ilgilenenlerin dikkatini çeken bir spor 
haline gelmiştir. Dünyada 150 bin oyuncusu oldu-
ğu bilinen Airsoft’un ülkemizde de 1.000’e yakın 
oyuncusu bulunmaktadır. Bilindiği üzere, askerlik 
mesleğinde icra edilen eğitim ve tatbikatlar, büyük 
bir öneme sahiptir. Airsoft teknolojisi, statik eği-
timler ile dinamik silahlı çatışmaların gerçekliği 
arasındaki boşluğu doldurmaktadır. 

Airsoft Nedir?

Airsoft oyunu, bir çatışma simülasyon oyunudur. 
Airsoft silahı, Airsoft oyununda kullanılan gerçe-
ğine oldukça benzeyen tüfek, tabanca vb. silahla-
rın genel adıdır. Silahlarda, mühimmat olarak 6 
mm’lik, biyolojik olarak doğada çözülebilen plastik 
boncuklar kullanılır. Şarjör içinde bulunan plastik 
boncuklar, bazı silah türlerinde silahın içindeki 
yaylı pistonun ürettiği sıkıştırılmış havayla, bazı 
türlerde 340 gramlık karbondioksit tüpleriyle, bazı 
türlerde ise şarjör üzerinde bulunan bir bölmeye 
çakmak gazı gibi doldurulabilen özel bir gaz (Gre-
en Gas) vasıtasıyla atılır. Airsoft silahlarında teknik 
olarak barut veya gerçek mühimmat kullanılmaz 
ve bu silahlar, gerçek mühimmat kullanmak için 
modifiye edilemez. 

Silahların tür ve kalitesine bağlı olarak boncukları 
fırlatma hızı değişiklik gösterebilmektedir. Stan-
dart bir Airsoft silahı için “Fırlatma Hızı” (FPS), 
saniyede 30 ile 140 metre arasında olmasına rağ-
men yapılan birtakım özel modifikasyonlar saye-
sinde atış hızı saniyede 140 metreyi aşan Airsoft si-
lahlarının da bulunduğu bilinmektedir. Ancak bu 
silahlar birçok ülkede yasaklanmış ve “ateşli silah 
ruhsatı” alma zorunluluğu getirilmiştir.

J.Uzm.Çvş. Erhan GİRGİN
Asayiş Başkanlığı
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Airsoft silahları, uygun donanım ve teçhizat (ko-
ruyucu yelek, üniforma, kask, gözlük vb.) kullanıl-
dığında yaralanmalara sebep olmaz. Airsoft silahı 
ile eğitimler yapılırken koruyucu hücum yeleği, 
üniforma, kask, balistik gözlük, eldiven ve dizlik 
gibi ekipmanların kullanılması zorunludur. Özel-
likle balistik gözlük kullanılmadığında gözde kalıcı 
hasar, görme bozukluğu ve körlüğe neden olabil-
mektedir. 

Airsoft sporu ile uğraşan sporcularda yaş sınırlama-
sı da bulunmaktadır. Ülkemizde Airsoft sporuyla 
ilgilenen sporcuların 18 yaşının üstünde olması ge-
rektiğinden, 18 yaşının altındaki bireylere Airsoft 
ekipmanları satılmamaktadır.

Ortaya Çıkışı

Airsoft’un ilk olarak 1970’li yıllarda Japonya’da 
ortaya çıktığı bilinmektedir. İkinci Dünya 
Savaşı’ndan sonra Amerika Birleşik Devletleri’nin 
Japonya’ya uygulattığı kanuni değişikliklerden do-
layı sivillerin ateşli silahlara sahip olması mümkün 
değildi. Bunun üzerine, Japon tasarımcılar 1970’li 
yıllarda Airsoft’u geliştirdiler. İlk Airsoft silahları 
bugünkülere kıyasla örnek alınacak silahlar olmadı-
ğı için gerçekçi değildi. Görünüşleri kaba ve ağırdı. 
Gerçek silahları andırsalar da silahların tasarımları 
orijinallerinin dış görünüşlerini tam anlamıyla ya-
kalayamadı.

İlk Aifsoft silahlarının sistemi, Paintball silahların-
dan uyarlamaydı. Karbondioksit gazı ile çalışan, 
önceleri tek atışlık daha sonra ise yarım ve tam 
otomatik hale getirilen silahlar, günümüzde halen 
kullanılmakta olan silahların aksine her atışta bir 
boncuk enjekte etme özelliğine sahipti. Fiyatları da 
herkesin alabileceği kadar ucuz değildi. 

Ancak, Asya ülkelerinde oyuncak üretim teknolo-
jisinin gelişmesiyle birlikte Airsoft silahları da ge-
lişim göstererek bugünkü halini aldı ve böylelikle 
maliyetleri azalan silahların temin edilmesi de ko-
laylaştı.

Günümüzde Airsoft, dünyada sürekli gelişen bir 
spordur. Özellikle Doğu Asya’da Paintball’un yeri-
ni almıştır ve Kuzey Amerika’da da geniş bir kitle 

tarafından yapılmaktadır. Dünya’da Airsoft’un ya-
sak olduğu ülkeler de mevcuttur. Aynı zamanda bu 
spor; tamamen anlaşılmadığı veya yanlış anlaşıldığı 
için bazı ülkelerde birçok ruhsat ve yasal işlemlere 
tabi tutulmaktadır.

Halen, Çekya’da “Uluslararası Airsoft Savaş Oyun-
ları” (Border War) düzenlenmektir. Oyunlarda, 
dünyanın değişik ülkelerinden gelen sporcular; 
Çekya’daki özel girişimcilerinin sağladığı zırhlı ta-
şıyıcı, helikopter gibi araç-gereçlerle gerçekçi bir 
savaş oyunu oynama imkanı bulabilmektedirler. 

Airsoft Oyuncak Çeşitleri

Makalenin ilk bölümünde Airsoft silahlarının üç 
farklı çalışma prensibine sahip olduğunu anlatmış-
tık. Şimdi bu Airsoft oyuncaklarını kısaca tanıyalım: 

• AEG (Auto Electrıc Gun) Mekanizmalı 
Oyuncaklar

Bu oyuncaklar, elektrik enerjisinden aldığı güç ile 
gerilen yayın, tetik çekildikten sonra pistonu itmesi 
ve sıkışan havanın boncuğu fırlatması prensibiyle 
çalışır. Bunların boncuk fırlatma hızları saniyede 
ortalama 40-75 metre arasındadır.

Resim-2: Resim 1’deki GEARBOX’un Uygun Olduğu
Oyuncak Platformu

Resim-1: AEG Oyuncağın GEARBOX Şeması
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• Kurma (Spring) Mekanizmalı Oyuncaklar

Bu tür oyuncaklar, kullanıcının mekanizmayı geri 
çekmesiyle pistonda oluşan basınçtan aldığı güç ile 
çalışır. Elektrik ve gaz enerjisine ihtiyaç duymaz. 
Bunların boncuk fırlatma hızları saniyede ortalama 
50-90 metre arasındadır.

• Gaz Geri Tepmeli Oyuncaklar
  (Gas Blow Back System)

Bu oyuncaklarda boncuklar, 340 gramlık karbon-
dioksit gazı veya Green Gas ile fırlatma prensibine 
dayanır. Genelde tabanca tipinde olup, en yaygın 
olanları Green Gas ile çalışanlardır. 

Resim-3: Kurmalı (Spring) Oyuncaklar (Sniper Oyuncakları)

Resim-4: GBB Oyuncakların CO2 Gazlı Modelleri

Resim-5: GBB Oyuncakların Green Gas Olan Şeması
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Airsoft sporu; bu sporda kullanılan oyuncakların 
bireysel ithalat problemleri ve bürokratik engeller 
nedeniyle ülkemizde gelişme imkanı bulamamış-
tır. Oyuncakların ithalatı için Emniyet Genel Mü-
dürlüğü Özel Güvenlik Daire Başkanlığından izin 
alınması gerekmektedir. Son yıllarda ithalat yapan 
firmaların ortaya çıkmasıyla, garantili ve faturalı sa-
tışlarda artış başlamıştır. 

Yurt dışına gelecek olursak, Amerika’da bazı eyalet-
lerde bu oyuncaklar ateşli silah kanunlarına tabidir. 
Minnesota’da, Airsoft silahlarının 14 yaşından kü-
çük çocuklar tarafından kullanılması yasaklanmış-
tır. Minneapolis’te ise parlak renkli veya turuncu bir 
ucu olmadıkça Airsoft tabancası taşımak yasa dışıdır. 
Aynı zamanda, şehir sınırları içinde bir Airsoft sila-
hını ateşlemek de yasa dışıdır. Airsoft silahına Lazer 
Pointer gibi ilave aparatların yapılıp taşınması da 
yasaklanmıştır. Airsoft tüfekleri Avusturalya’da aske-
ri tüfek sınıfında değerlendirilmektedir. Malezya’da 
ise Paintball’a izin verilirken Airsoft’a izin verilme-
mektedir. Sebebi ise Airsoft silahlarının gerçek gibi 
görünmesinden dolayı ateşli silah yasalarına tabi ol-
masıdır. Airsoft silahlarıyla ilgili en önemli endişe, 
kullanımlarından oluşabilecek sakıncalardan değil, 
silahların gerçekçi görünümlerinden oluşabilecek 
sorunlardan kaynaklanmaktadır.

Airsoft sporu, günümüzde bir eğlence olmaktan 
öteye bazı ülkelerde giderek asker ve polis eği-
timlerinde de kullanılmaya başlanmıştır. Kulla-
nılan oyuncakların özellikleri ve gerçeğe yakın-
lığı, uygun teçhizat ve malzeme kullanıldığında 
ise herhangi bir yaralanmaya sebep olmaması 
nedeniyle yakın çatışma eğitimlerinde tercih 
edilmektedir. 

Uzak mesafede tüfek kullanılırken, yakın mesafe 
veya tüfeğin kullanımının uygun olmadığı yer-
lerde tabancaya geçişler uygulanmakta, sürekli 
yapılan pratiklerle personele hız ve silah hakimi-
yeti kazandırılmaktadır. Bunun bir spor olarak 
yapılması, hem doğal arazi hem de meskun ma-
hallerde oynanması, oyuncuya kondisyon yükle-
mektedir.
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Oyuncaklar birebir aynı boy, ölçü, ağırlık ve görü-
nümde oldukları için eğitimlerde de o hissi birebir 
yaşatmaktadır. Personeli gerçek bir eğitime hazırla-
manın ilk aşaması olarak düşünülebilir. 

Güvenlik, bu sporun olmazsa olmazıdır. Yani bu 
oyuncağı aldığınızda istediğiniz gibi yanınızda 
gezdirebilir, şaka yapılabilir anlamına gelmez. Bu 
oyuncakların 18 yaş altına satışı kesinlikle yapıl-
maz ve yapılmamalıdır. Aileler ve oyuncu toplu-
lukları bu konuda hassas olmalıdır. Kesinlikle so-
rumluluk sahibi insanların kullanmasına yönelik 
bir spor ve eğitim aktivitesidir. Oyuncular veya 
eğitim yapan personel ise kesinlikle ve kesinlikle 
koruyucu ekipman (Balistik Gözlük vs) kullan-
mak zorundadır. 

Airsoft tabanca ve tüfekleri kullanılarak; 

 Tetik hassasiyeti eğitimi, 
 Sürpriz hedeflere karşı reaksiyon eğitimi, 
 Tabanca ve tüfek atışında pozisyon alma eğitimi, 
 Doğru nişan alma eğitimi ve
 Bina, uçak, tren vb. operasyon eğitimleri ya-
pılabilirken, oyuncakların özelliği gereği özel bir 
atış alanına gerek duyulmayacak, mermi israfının 
önüne geçilecek; gerçek silah ve mühimmat kul-
lanılarak yapılan eğitimler esnasında meydana ge-
lebilecek üzücü kazalar da önlenebilecektir. Yine, 
belirtilen avantajlardan dolayı bu eğitimin sık sık 
tekrarlanabileceği de dikkate alınırsa, personelde 
pratikliğin ve kondisyonun arttırılmasına, eğitim 
kalitesinin de üst düzeylere çıkmasına katkı sağla-
yacağı değerlendirilmektedir.
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“Türkiye’nin 

olay yeri 
inceleme 

kapasitesinin 
artırılması 

konulu AB 
eşleştirme 

projesi” 
kapsamında 

“Kan Lekesi 
Model Analizi” 

kursu gören 
personelin 
olay yeri 

incelemesi 
sonucunda, 

adam öldürme 
olayı tüm 

detayları ile 
aydınlatıldı.

30 Ağustos 2017 tarihinde saat 20.45’de Denizli 112 Acil Komuta 
Merkezine gelen ve Acıpayam İlçe Jandarma Komutanlığına 
bildirilen ihbarda; Kumavşarı Mahallesi değirmen yolu üzerinde, 

bahçelik alanda bir erkek ve bir bayana ait, iki cesedin bulunduğu bilgisi alınır 
ve yeterli kuvvetle derhal olay yerine intikal edilir. Olay yerinde yapılan ilk 
incelemede, kimlikleri H.Ç. ile M.D. olan biri kadın iki şahsın ateşli silahla 
vurulma sonucu öldüğü tespit edilir.

Olayla ilgili ihbarı yapan M.G. isimli erkek şahsın yapılan sorgulamasında; 
maktul H.Ç. isimli bayanla Denizli’de beraber yaşadığını, H.Ç.nin Acıpayam 
merkezinde bulunan gazinolarda çalıştığı ve olay yerindeki ölen erkek M.D. ile 
yaklaşık 1,5 ay önce gazinoda tanıştıklarını, M.D.nin olayın olduğu gün sabah 
saatlerinde H.Ç.ye mesaj atarak Kumavşarı mahallesine gelmesini istemesi 
üzerine H.Ç.yi saat 14:00 te mahalle girişine getirdiğini, M.D. ile beraber arazi 
yoluna doğru yürüyerek uzaklaştıkları, kendisinin de Denizli’ye döndüğünü, 
H.Ç.den uzun süre haber alamaması üzerine aramalara başladıklarını ve arkadaşı 
H.Ç. ile M.D.nin cesetlerine ulaştıklarını ifade eder.

Olay Yeri İnceleme Timi olay yerinin ilk kontrolünü yapar. Bozulabilecek 
bulgu olmadığı kanaatine müteakip derhal görgü tanıkları ve şüpheli olabilecek 
kişilerden ve araçlarından atış artığı svabı alarak olay yeri incelemesine başlar. 

Olay yeri inceleme timi, 1 adet av tüfeği, 13 adet kartuş, ikisi dolu yedi 
adet bira şişesi, 15 adet sigara izmariti, 7 adet biyolojik svap ve kan lekesi, 
1 adet bıçak 13 adet parmak ve avuç izi tespit ederek olay yerinin sistematik 
incelemesini saat 01:00 de tamamlar. İlçe Jandarma Komutanı, Cumhuriyet 
Savcısından aldığı talimatlar doğrultusunda, olay yerinde yeteri kadar kuvvet 
bırakarak asayiş ve istihbarat timlerini Kumavşarı Mahallesi ile Acıpayam 
gazinolar bölgesinde bilgi toplama ve araştırma yapmak için görevlendirir. 

Ölü muayenesinde, laboratuvara gönderilmek üzere her iki cesetten atış artığı 
için svap, parmak izi, avuç izi, kan örneği, tırnak arası artıkları ve elbiseleri alınır. 

Sabah saatlerinde, Kumavşarı Mahallesinde asayiş timleri tarafından maktul 
M.D.nin arkadaşı olan N.P. isimli şahısla yapılan mülakatta; maktul M.D.nin 
olay öncesi saat 15.30’da kendisini cep telefonundan arayarak, tarlada olduğunu 
ve 4 adet bira ve sigara getirmesini söylemesi üzerine, Kumavşarı Mahallesindeki 

Denizli İl J.K.lığı
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marketten aldığı içecekleri tarlaya götürdüğünde maktul M.D. ile 
H.Ç.nin yan yana oturur vaziyette olduğunu, alkol aldıklarını, maktul 
M.D.nin yanında bir adet av tüfeğinin bulunduğunu gördüğünü ve 
malzemeleri bırakıp yanlarından ayrıldığını, ayrıca maktul M.D.nin 
tekrar 16.30’da kendisini aradığını fakat kendisinin cenazede olduğu 
için müsait olmadığını söyleyerek telefonu dinlemeden kapattığı bilgisi 
alınır.

“Türkiye’nin Olay Yeri İnceleme Kapasitesinin Artırılması Konulu 
AB Eşleştirme Projesi” çerçevesinde “Kan Lekesi Model Analizi” 
kursu ve aynı kursla alakalı proje kapsamında İngiltere’de İngiliz 
Polis Teşkilatının olay yeri inceleme birimleri ve laboratuvarlarında 
incelemelerde bulunan Acıpayam İlçe Jandarma Komutanlığı emrinde 
görevli Olay Yeri İnceleme Tim Komutanı kurstan edindiği bilgiler 
ışığında, kan lekelerinin kapsadığı kısım ve dağılımını hesaplayarak 
olay yerinin çevresini tespit eder. Ayrıca, şüpheli ve maktullerin hareket 
kabiliyetini, kan lekelerinin kaynağını, kaynağın neresinden uçmaya 
başladığını, hangi yükseklikten ve hangi dereceyle düştüğünü, kan 
lekelerinin geldiği ve gittiği istikametleri, kan lekelerinin birbirlerine 
olan zaman farklarını, lekelerin türleri vs. bilgilerle kan lekesi 
modellerini tasvir ederek; kadının yakından av tüfeği ile ateş edilerek 
öldürüldüğü, erkek şahsın ise intihar ettiği bulgularına ulaşılır. Ancak, 
raporun tamamlanması için analiz bulguları laboratuvara gönderilir. 

Bu süreçte istihbarat timleri ve ilçe jandarma komutanlığı asayiş 
ekipleri tarafından her türlü ihtimal göz önüne alınır ve olabilecek 
tüm varsayımlar hakkında araştırmalar yapılarak yaklaşık 96 kişi ile 
mülakat yapılır. Olayla ilgili şüpheliler maktul H.Ç.nin erkek arkadaşı 
M.G. ve maktul M.D.nin oğlu H.D.nin, kullandıkları yol üzerindeki 
MOBESE ve PTS kayıtları incelendiğinde beyanlarının doğru olduğu 
tespit edilir. 

İzmir Adli Tip Kurumundan gelen otopsi raporunda; maktul 
M.D.nin göğsünden av tüfeği ile bitişik atışa maruz kaldığı, maktul 
H.Ç.nin ise karın bölgesinden av tüfeği ile uzağa yakın atışa maruz 
kaldığı ve şahısların alkollü olduğu belirtilir. Balistik raporda, olay 
yerinde bulunan tüm kartuşların suç konusu av tüfeğinden atıldığı, 
silah üzerinde bulunan kan lekelerinin maktul M.D.nin DNA’sı 
ile örtüştüğü, alınan tüm parmak ve avuç izlerinin ölen iki şahsa ait 
olduğu, olay yerinden alınan biyolojik svapların ve sigara izmaritlerinin 
yine ölen iki şahsa ait olduğu, her iki şahıstan alınan atış artığı svap 
kitlerinde atış artığının olduğu tespit edilir. 

Adli Tıp Kurumundan gelen Otopsi ve Laboratuvar Uzmanlık 
Raporları ile Kan Lekesi Model Analizi Raporu’nun uyum sağlaması 
sonucu zincirin son halkası tamamlanır. Kan Lekesi Model Analizinde; 
insan vücuduna ateşli silahla ateş edildiğinde, vücuttan sıçrayan kan 
lekeleri, kişinin ateş edilme esnasındaki pozisyonu, ateş edilen silahın 
maktule mesafesi, kan lekesinin kaynağı, düştüğü yükseklik ve açısı ile 
birlikte kan lekelerinin kimliklendirme çalışmalarında, kan lekelerinin 
kime ait olduğu tespit edilebilmektedir. 

30 Ağustos 2017 günü Kumavşarı Mahallesinde meydana gelen kasten 
adam öldürme olayında Kan Lekesi Model Analizi tekniği kullanılarak; 
maktul M.D.nin, maktul H.Ç.yi olay yerinde bulunan av tüfeği ile 
ateş ederek öldürdüğü, daha sonrasında aynı av tüfeğinin dipçiğini 
traktörün demir sepetine dayayıp namlusunu göğüs istikametinde 
tutmak suretiyle intihar ettiği tespit edilerek olay aydınlatılır. 
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03 Aralık 2018 tarihinde İzmir-Aliağa İlçe Jandarma 
Komutanlığı emrinde görevli 12’nci Jandarma 

Trafik Timi personeli, dili boğazına kaçan ve 
kalbi durma noktasına gelen 5 yaşındaki 

Ali’yi yaptığı ilk müdahale ile hayata 
bağladı. Sağlığına kavuşan 

Ali’yi ziyaret eden 
ekipler, jandarma 

üniforması 
hediye etti.
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Aliağa İlçe Jandarma Komutanlığı emrinde 
görevli 12’nci Jandarma Trafik Timi ta-
rafından, 03 Aralık 2018 tarihinde Eski 
Foça Yolu’nda trafik kontrolü yapıldığı 

esnada, Foça ilçesi istikametinden gelmekten olan 
İzmir Büyükşehir Belediyesine ait yolcu otobüsü şo-
förü aracı kontrol noktasında durdurup, otobüs içe-
risinde bulunan yolculardan 5-6 yaşlarındaki erkek 
çocuğun aniden rahatsızlandığını, durumunun iyi 
olmadığını söyleyerek yardım talebinde bulunur. 

Trafik Tim Komutanı J.Asb.Kd.Bçvş. Güner 
ÖZŞAHİN tarafından yapılan kontrolde, çocuğun 
nabız atışlarının olduğu ancak dilinin nefes borusunu 
kapatması nedeniyle nefes alıp vermediği görülür 
ve gerekli ilkyardım yapılarak tekrar nefes alması 
sağlanır. Devamında 112 Acil Serviste görevli 
doktorun da bilgisi dahilinde Ali ESEN isimli 
çocuğun durumunun aciliyetine binaen trafik 
tim aracı ile Menemen Devlet Hastanesine sevki 
sağlanır. Menemen Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk 
müdahaleyi müteakip, rahatsızlığına bağlı olarak nöbet 
geçirdiği gerekçesiyle, Çiğli Araştırma Hastanesine 
sevk edilen 5 yaşındaki Ali ESEN 06 Aralık 2018 
tarihinde tedavisi tamamlanarak taburcu edilir. 

Sağlığına kavuşan Ali’yi Helvacı Mahallesi’ndeki 
evlerinde ilk ziyaret edenler, onu kurtaran 12’nci 
Jandarma Trafik Timi’nde görevli personel oldu.

Aileye geçmiş olsun temennisinde bulunan jandar-
ma ekibi, hayatını kurtardıkları çocuğa jandarma 
kıyafeti hediye etti. Jandarma kıyafetini giyerek 
kendisini kurtaran jandarma personelini öpen, 
onlara sarılan ve sevgi gösterisinde bulunan minik 
Ali’nin sevinci duygusal anlar yaşattı.



AİLEVİ AKDENİZ ATEŞİ
(FMF)

Nedenleri
Belirtileri
Tedavisi

Akdeniz kökenli 200 
kişiden biri, bu hastalığın 

taşıyıcısıdır.
Yayın Kurulu
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Ailevi Akdeniz Ateşi (FMF) nedir?
FMF, genetik geçişli bir hastalıktır. MEFV geninin 
mutasyona uğraması sonucu oluşur ve bu geni taşıyan 
anne babadan çocuğa geçer. Anne babası taşıyıcı olan 
çocukların hastalığa yakalanma riski en az % 25’dir. 
Belirli bir etnik gruba özgü olmamakla birlikte, Akde-
niz havzasıyla ilişkili bir hastalık olarak tanımlanmak-
tadır. Tipik belirtileri; titremeyle yükselen ateş, diz ve 
ayak bileklerinde yoğunlaşan eklem ağrıları, karın ve 
göğüs ağrılarıdır. Zaman zaman ataklara baş ağrısı ve 
kızarıklık da eşlik edebilir. Genellikle ilk atak, çocuk-
luk ya da gençlik döneminde başlar. Ataklar, 12 saat 
hatta 72 saat sürebilir. Bu belirtilerin biri ya da bir-
kaçı hastada görülebilir. Hastalığın kesin bir tedavisi 
yoktur. Genellikle tedavide belirli ilaçlar reçete edilir. 
Yaşam tarzında yapılacak değişiklikler, düzenli, den-
geli beslenme ve egzersiz ile semptomlar giderilebilir. 
Ataklar, belirli aralıklarla devam edebilir. Hasta, bir 
ömür boyu ilaç kullanmak zorunda kalabilir ve tedavi 
edilmemesi ciddi komplikasyonlara neden olabilir.

Çoğu zaman atakların ilk yıllarında hasta, belirgin 
semptomlarla karşılaşmaz. FMF; kalp, beyin ve omu-
riliği çeviren zar, erkeklerde testisler gibi vücudun 
farklı bölgelerinde iltihaplanmalara yol açabilir.

FMF Neden Olur?
FMF, ebeveynlerden çocuklara geçen bir gen mutas-
yonundan kaynaklanır. Bu gen mutasyonu, vücuttaki 
iltihabı düzenlemede problemlere neden olur. FMF 
olan kişilerde, mutasyon MEFV olarak adlandırılan 
bir gende gerçekleşir. MEFV geni; beyaz kan hücrele-
rindeki bir protein çeşidi olan “Pyrin”in denetlenme-
sinde görev alır. Bu protein çeşidinin görevi, iltihabı 
(inflamasyonu) kontrol altında tutmaktır. İltihap, ba-
ğışıklık sisteminin beyaz kan hücrelerine ve molekülle-
re hastalıkla ilgili sinyal göndermesi sonrasında başlar.

Pyrin, iltihabı durdurabilir ya da yavaşlatabilir. An-
cak, MEFV geni mutasyona uğradığında Pyrin doğru 
bir şekilde çalışmaz ve iltihabı kontrol edemez. Bu 
durumda iltihaba ağrı, kızarıklık ve ateş eşlik edebilir.

FMF Taşıyıcısı Nasıl Olur?
FMF, bazı etnik gruplarda daha çok görülebilir. Yu-
nanlılar, İspanyollar, Araplar, Ermeniler ve İtalyanlar 
gibi Akdeniz orijinli kişilerde görülme olasılığı yük-
sektir. Akdeniz kökenli 200 kişiden biri, bu hastalığın 
taşıyıcısıdır. Ancak diğer etnik gruplarda da taşıyıcı-
lara rastlanabilir. FMF, erkeklerde kadınlara nazaran 
daha sık görülür. Bununla birlikte ülkemizde hasta-
lık, İç Anadolu Bölgesi’nde daha yaygındır. Taşıyıcı-

lar, genelde ebeveynlerdir. MEFV geninin anormal 
iki kopyasından biri anneden, diğeri ise babadan alı-
nır. Yani taşıyıcılar, MEFV geni mutasyona uğramış 
olan anne ve babalardır. 

Ebeveynlerin taşıyıcı olması durumunda çocukta has-
talık görülebilir. Çocuklardan birinde hastalık varsa 
ve ebeveynlerin ikisi de taşıyıcıysa diğer çocukta da 
FMF görülme olasılığı % 25’dir. Çocuğun ve ebe-
veynlerden birinin taşıyıcı olması durumunda diğer 
kardeşinin taşıyıcı olma ihtimali % 50’dir.

Hastalığın nasıl bulaştığına dair çalışmalar son za-
manlarda devam etmektedir. Çünkü FMF hastaları-
nın % 30 gibi büyük bir bölümünde bir adet anor-
mal gen vardır ya da hiç anormal gen yoktur. Yani 
hastalık, genetik kaynaklı olsa da genetik anormalliği 
bulunmayan kişilerde de görülebilir.

FMF Belirtileri

♦ Karın zarının iltihaplanmasına bağlı olarak geli-
şen karın ağrısı.

♦ Sık görülen kas ağrıları (Miyalaji).

♦ Kabızlık ve ishal (Bazı hastalarda kabızlığı takip 
eden ishal görülebilir.).

♦ 40OC’ye kadar yükselebilen yüksek ateş.

♦ Eklem iltihabı (Artrit) sonucu diz, ayak bileği ya da 
kalça ekleminde ağrılar.

♦ Nefes alıp verirken hissedilen şiddetli göğüs ağrısı 
(Atakların yarısından fazlasında görülür. Kalp zarın-
daki iltihap nedeniyle göğüste ağrılar gelişebilir.).
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♦ Eklem iltihabının doğal bir sonucu olarak eklem-
lerde şişkinlik.

♦ Kadınlarda yumurtalık, erkeklerde testis şişkinliği.

♦ Diz altlarında ve bacaklarda sıklıkla görülen kırmı-
zı, sıcak ve hassas döküntü şeklindeki plakalar.

♦ Kan damarlarının iltihaplanması sonucu oluşan 
Vaskülit. Nadir de olsa Vaskülit’e Behçet Hastalığı 
eşlik edebilir.

Belirtiler, genellikle çocukluk ya da gençlik dönemin-
de görülmeye başlar. Atak olarak ifade edilen belirti-
lerin hepsi tek bir atakta görülmeyebilir. Ataklar ara-
sında kişi kendini genelde normal hisseder. Ataklar, 
ciddi komplikasyonlara neden olabilir. Organ hasarı-
na yol açan kanda anormal protein birikimi, böbrek 
yetmezliğiyle sonuçlanan böbrek hasarı, kadınlarda 
kısırlık, oldukça yaygın komplikasyonlardır. Kadın-
lardaki yumurtalık şişmeleri, kısırlığı beraberinde 
getirirken, kanda Amiloid A birikimi, böbreğe hasar 
verebilir.

FMF Tanısı
FMF tanısı koyulurken; ailenizin tıbbi sağlık geç-
mişi ve atak belirtilerinizle ilgili sorular sorulabilir. 
Artrit’in eşlik ettiği tekrarlayan ateş atakları, tanıyı 
kolaylaştırır. Ayrıca birtakım testler de gerekecektir.

FMF Testleri
• DNA Analizi

FMF tanısında genetik birtakım testlerden yararlanı-
lır. Yapılan DNA analizi ile MEFV genlerinizde anor-
mallik bulunup bulunmadığı tespit edilir. DNA ana-
liz sonuçlarınızın negatif çıkması, hastalık taşımadığı-
nız anlamına gelmez. Yani MEFV genleriniz normal 

olsa da FMF sizde mevcut olabilir. Bu yüzden DNA 
analizinin dışında diğer testlerden de fikir alınır.

• Biyopsi

Doktorunuz; Rektum, Böbrek, On İki Parmak Bağır-
sağı, Minör Tükürük Bezi biyopsileriyle Amiloidoz 
gelişimine dair ipuçları arar. Alimoidoz, FMF sırasın-
da üretimi artan ve suda çözülmeyen bir proteindir.

• Kolşisine İyi Yanıt

Kolşisin; Gut, FMF ve Behçet Hastalığı tedavisinde 
kullanılan bir ilaç türüdür. Hastaya tanı amaçlı 3-6 ay 
boyunca verilir. Bu durumda ağrı ve ateş ataklarının 
azalması, FMF tanısını kolaylaştırır.

• Kan Sayımı

Ataklar sırasında yükselen C-Reaktif Protein, Fibri-
nojen ve Serum Amiloid A, Kan Sayımı ile ölçülür. 
C- Reaktif, akut iltihap atakları sırasında yükselen 
bir proteindir ve karaciğer tarafından üretilir. Ayrıca 
diğer hastalık ihtimallerini devre dışı bırakmak için 
Karın, Kalp, Akciğer ve Skrotum görüntülemelerine 
ihtiyaç duyulabilir.

FMF Tedavisi
Hastalığın kesin bir tedavisi yoktur. Ancak birtakım 
tedavi yöntemleri ile belirtiler ve komplikasyonlar 
kontrol altında tutulabilir. Tedavide daha çok reçeteli 
ilaçlar kullanılır. Kullanılan ilaçlar hastalığın şiddeti-
ne göre değişiklik gösterebilir.

FMF Ataklarında Ne Yapılmalı?
Karın ağrısının şiddetli olduğu durumlarda, karnınıza 
birtakım yağlar ile masajlar yapabilirsiniz. Ağrıyı ha-
fifletmek için karnınıza ılık su torbası koyabilirsiniz. 
Sakinleşmek için adaçayı ya da papatya çayı içebilir; 
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Kaynak

https://www.medikalakademi.com.tr/ailevi-akdeniz-atesi-
fmf-nedir-nedenleri-belirtileri-ve-tedavisi/#ailevi-akdeniz-
atesi-nedir, erişim tarihi: 06.01.2019.

çalışıyorsanız, işe bir süre ara verip, dinlenebilirsiniz. 
Özellikle birkaç günlük yatak istirahatiyle kendinizi 
toparlayabilirsiniz. Ataklar boyunca bol bol su içerek, 
iltihabı bir nebze de olsa giderebilirsiniz. Ateşinizin 
yükselmesi durumunda ayaklarınızı tuzlu ılık suda 
15-20 dakika boyunca dinlendirebilirsiniz. Bu işlem, 
rahatlamanıza da yardımcı olabilir.

Bu yöntemler sizi yalnızca bir süreliğine rahatlatabilir. 
Kesin tedavi amacıyla mutlaka bir uzmana görünmeli 
ve doktorunuzun önerdiği ilaçları düzenli olarak kul-
lanmalısınız! 

FMF Ölümcül müdür?
FMF, tedavi edilebilir bir hastalıktır ancak yine de 
ölümcül sonuçlar doğurabilir. Tanı ve tedavide geç 
kalınması, böbrek yetmezliğinin ilerlemesine yol aça-
bilir. Böbrek yetmezliği ise özellikle çocukların haya-
tını kaybetmesine neden olabilir. Yalnızca ilaçla teda-
vi ile hastalığın böbrek yetmezliğine doğru ilerlemesi 
önlenebilir. Bu yüzden yüksek ateş, karın ve göğüs 
ağrısı, kas ağrıları vb. tekrarlayan semptomlar ile kar-
şılaştığınızda acilen bir doktora görünmeniz gerekir!

FMF’e Hangi Bölüm Bakar?
Eklemlerin iltihaplanmasıyla belirgin bir hastalık ol-
duğundan genellikle Romatoloji bölümü bu hastalı-
ğı teşhis eder. Ancak böbrek yetmezliği durumunda 
Nefroloji, genetik testlerin yapılmasında Tıbbi Gene-
tik de hastalık tanısını koymada görev alabilir. Bunla-
rın dışında Çocuk Romatolojisi, Fiziksel Tıp ve Reha-
bilitasyon işbirliğiyle hastalık tedavi edilebilir.

Karın, göğüs ağrısı ve ateşle 
ortaya çıkan FMF, benzer 
bulgular gösteren apandisit 
ile karıştırılabilmekte ve 
birçok FMF hastası; çocukluk 
dönemlerinde apandisit operasyonu 
geçirmektedir. Bu yüzden atak 
geçiren hastaların, hastaneye 
gittiklerinde gereksiz bir apandisit 
ameliyatı olmamaları ve doğru tanı 
ile tedavilerinin yapılabilmesi için 
FMF hastası olduklarını mutlaka 
hekime bildirmeleri gerekmektedir.

FMF Hastalarına Öneriler
 Siyah çay, kola ve kahve gibi kafein içeren 
içecek tüketiminden kaçının.
 Yağlı kırmızı et ve kızartma tüketmek yerine 
bol bol sebze ağırlıklı beslenin.
 Tatlı, patates, hamur işi gibi sindirimi zor yi-
yecekleri akşamları yememeye çalışın. Aksi hal-
de sindirim sisteminiz olumsuz etkilenebilir.
 Salam, sosis, sucuk gibi işlenmiş gıda tüketi-
mini sınırlandırın.
 Sigara ve alkol kullanma alışkanlığınıza son 
verin.
 Günde en az 2 litre olacak şekilde su tüketin.
 Haftada üç gün en az 30 dakikalık yürüyüş-
lere çıkın. Bu sayede karın, eklem, göğüs ağrısı 
vb. semptomları en aza indirgeyebilirsiniz.
 Soğuğa ve rüzgara maruz kalmamaya çalışın. 
Bu durum Artriti tetikleyebilir ve ağrılarınız 
şiddetlenebilir.
 Düzenli ve dengeli beslenmeye özen gösterin.
 Düzenli olarak Aerobik, Fitness, Pilates gibi 
egzersizler yapın.
 Doktorunuzun reçete ettiği ilaçları kullan-
mayı ihmal etmeyin.
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Özgüven, kişinin kendisi hakkında yaptığı 
yorum olarak tariflenebilir. Durumlara, 
muhatap olduğu kişilere ve olaylara göre 

kişide farklı duygular oluşur. Bu duygular da kişinin 
davranışlarını ve vücudunun çalışmasını belirler. 

Olaylar veya kişiler karşısında aklımıza otomatik 
olarak bir düşünce gelir. Bu düşünce daha önceki 
yaşam deneyimlerimizin yani çocukluk çağı dene-
yimlerimizin ve genetik özelliklerimizin bir ürünü-
dür. Oluşan bu düşünce bizde bir duygu oluşumu-
na yol açar. Bu duygu sonucunda vücudumuz tepki 
oluşturur ve bir davranış oluşur.

Özgüven eksikliği olan kişi kendisinin yetersiz, de-
ğersiz, sevilmeyen, hatalı veya istemeyen birisi ol-
duğunu düşünür ve bu düşünceleri nedeni ile ken-
disini mutsuz veya endişeli hisseder. Vücudunda 
çarpıntı, kızarma, tansiyon yükselmesi, nefes alma 

güçlüğü, uyuşma, ses titremesi, terleme, mide yan-
ması ve ağız kuruluğu hisseder. Bu duyguyu hisset-
tiği ortamlardan, durumlardan ve kişilerden kaçar, 
kaçınır ya da yoğun bir sıkıntı ile katlanır. 

Bir kişi nasıl özgüven kazanır:

• Değiştirmesi Gereken Özellikleri Tespit Ederek

Sorunun çözümü önce sorunu ortaya koyarak baş-
lar. Değiştirme gücüne sahip olduğu tek kişi ken-
disidir. Sadece kendi, düşünce ve davranışlarını 
değiştirebilme şansına sahiptir. Kendimizde değiş-
tirmemiz gereken özellikleri belirlemeliyiz. 

• Değiştiremeyeceği Özelliklerini Kabul Ederek

Yaşamda değiştiremeyeceğimiz özelliklerimizi ka-
bul etmek gerekir. Boyumuz, göz rengimiz, ırkımız, 
cinsiyetimiz dahil olmak üzere pek çok özelliğimiz 
bizim elimizde değildir. Bizim tercihimiz sonucu 

Psikiyatrist Uğur ZEREN
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oluşmayan özellikler övünülmesi ve üzünülmesi 
gereken özellikler değildir. Bunları kabul etmemiz, 
bunlardan hayıflanmamamız gerekir.

 Neyi Değiştirip, Neyi Kabul Etmesi 
Gerektiğini Ayırt Ederek

Kişinin kendi elinde olan özellikleri ile elinde olma-
yan özellikleri ayırt etmesi, önceliklerini belirlemesi 
için şarttır. Değiştirebileceği şeyler bilgi, düşünce ve 
davranıştır. Değiştiremeyeceği şeyler doğuştan gelen 
özelliklerdir. 

 Mükemmellik ve Kusursuzluk Beklemekten 
Vazgeçerek

Mükemmellik ve kusursuzluk diye bir şey yoktur. 
Bize göre güzel, doğru ve olması gereken başkası-
na göre çirkin, yanlış ve olmaması gereken olabilir. 
Bize düşen kendi yapabileceğimizi yapmaya çalış-
mamızdır. 

 Başkalarından Onaylanma 
Beklentisini Yok Ederek

Yaptıklarımıza ve düşünceleri-
mize herkes farklı yorumlar ya-
pabilir. Bir davranışımızı ve dü-

şüncemizi çok beğenen kişi başka 
bir davranış veya düşüncemizi be-

ğenmeyebilir. Bize düşen kendimizi 
ortaya koymaktan ibarettir. Gerisi 
karşımızdaki ile ilgilidir.

 Önceliklerini Belirleyerek

Hayatta her şeye sahip olabilmek 
mümkün değildir. Bir şeye sahip olur-

ken başka bir şeyden vazgeçmek gerekir. 
Önceliklerimizi belirleyerek onlara odak-

lanmalıyız.

 İletişim Becerilerini Geliştirerek

Kendimizi ifade edebilmek önemlidir, çünkü 
biz kendimizi ifade edemezsek karşı tarafın dü-

şüncelerimizi ve hislerimizi bilme şansı yoktur. 
Doğru iletişimin sırrı, duygusal anlarda konuşma-
mak ve cümlelere “ben“ diye başlayarak kendimizi 
ifade etmekten geçer.

 Öğrenmeyi Amaç Edinerek 

Sahip olduğumuz bilgileri ve becerileri geliştirmek 
gerekir. Yeni bilgi ve beceriler edinmek kişinin öz-
güvenini arttırır. 

 Denemekten Korkmayarak

Öğrenmenin önemli bir yolu da denemektir. Bizi 
endişelendiren, korkutan; durumlara, olaylara veya 
kişilerin yorumlarına verdiğimiz değerlerdir. Bun-
ların gerçek sonuçlarını öğrenmek de ancak dene-
yerek olur. Denemezsek bilemeyiz. 

 Önceliğimizi Sevgi Olarak Belirleyerek

Öncelikle olumlu ve olumsuz yönlerimiz ile ken-
dimizi sevmek gerekir. Hayatı, insanları, doğayı, 
diğer canlıları seversek yukarıda saydığımız mad-
deleri gerçekleştirme enerjisi kendiliğinden oluşur.

İyilik, sevgi ve umut size yakın olsun.



JANDARMA 
HAVACILIĞINA
2 YENİ HELİKOPTER

Jandarma Genel Komutanlığınca tedariki yapı-
larak Havacılık Başkanlığı envanterine alınan 

2 adet S-70i helikopteri için 05 Aralık 2018 ta-
rihinde Güvercinlik Şehit Orgeneral Eşref Bitlis 
Kışlası’nda bir tören düzenlendi. 

Törene İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet ERSOY, 
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif ÇETİN 
ve diğer resmi protokol ile çok sayıda davetli ve 
basın mensubu katıldı. Söz konusu helikopterlerin 
tedariki, Savunma Sanayii Başkanlığı ile Sikorsky 
Aircraft Corporation firması arasında yürütülen 
proje ile 18 ay gibi kısa bir sürede gerçekleştirildi. 
Jandarma Genel Komutanlığına kazandırılan 
helikopterler, otopilot ile uçuş ve hover özelliğinin 
yanı sıra gelişmiş vinci sayesinde arama kurtarma 
görevlerinin icrasında, Jandarma Havacılığının 
imkan ve kabiliyetlerini önemli ölçüde artırdı. 
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Jandarma Havacılık Başkanlığına bağlı Diyarbakır Jan-
darma Hava Grup Komutanlığına 10 Temmuz 2018 
günü saat 14.00’da “Diyarbakır/Eğil ilçesi sınırları içe-
risinde çoğu çocuk ve kadınlardan oluşan 12 vatanda-
şın serinlemek için girdikleri Dicle Nehri’nde suların 
aniden yükselmesi ile nehir ortasında bulunan bir ada-
cıkta mahsur kaldığı” bilgisi gelir.

Diyarbakır Jandarma Hava Grup Komutanlığı anında 
harekete geçerek 24 saat acil görevler için hazır bek-
leyen helikopter, J.Plt.Bnb. Utku AŞKIN, J.Plt.Yzb. 
A. Aycan SAVAŞ ve J.U/H Tek Asb.Kd.Çvş. Güner 
KIZIL’dan oluşan uçuş ekibiyle birlikte saat 14.10’da 
kalkış yapar.  Uçuş ekibi, olay yerine geldiğinde al-
çalarak keşif yapar ve mevcut durumu ve muhtemel 
riskleri değerlendirir. Dicle Nehri’nin o andaki debisi 
ve gecikme halinde vatandaşların hayati tehlikesinin 
olabileceği değerlendirilir. Zamanla yarışan uçuş ekibi 
nehre inmeye karar verir. 

Vatandaşlarımızı kurtarmak için helikopteri Dicle 
Nehri’ne emniyetli şekilde indirmeyi başaran kah-
raman personelimiz, herhangi bir teçhizat kullanıl-
madan mahsur kalan vatandaşlarımızı helikopterin 
içine alır ve nehir kıyısında emniyetli bir noktaya 
tahliye eder. 

Vatandaşlarımızın canı uğruna her türlü zorluğu hiçe 
sayarak görev yapan kahraman personelimize bu kur-
tarma operasyonu nedeniyle, Sikorsky Firması tarafın-
dan “kurtarma faaliyetindeki cesaret ve yeteneklerin-
den” dolayı “Kurtarma Sertifikası” takdim edildi.

Hayat Kurtarmak İçin
Dicle Nehrine İniş Yaptılar,

Cesaret ve Yetenekleri ile 
Gönülleri Fethettiler...
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İran Hudut Birlikleri Komutanı 
Tuğgeneral Ghassem REZAEI 
Ülkemizi Ziyaret Etti

İran Hudut Birlikleri Komutanı Tuğgeneral 
Ghassem REZAEI Jandarma Genel 
Komutanı Orgeneral Arif ÇETİN’in resmi 
davetlisi olarak 11-14 Kasım 2018 tarihleri 
arasında ülkemizi ziyaret etti. 

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral 
Arif ÇETİN’i 12 Kasım 2018 tarihinde 
makamında ziyaret eden İran Hudut 
Birlikleri Komutanı Tuğgeneral Ghassem 
REZAEI ve beraberindeki heyete Jandarma 
Genel Komutanlığını tanıtıcı brifing verildi. 
Konuk İran heyeti ziyaret kapsamında; 
Jandarma Lojistik Komutanlığı, Jandarma 
Komando Özel Asayiş Komutanlığı ve 
Jandarma Kriminal Daire Başkanlığında 
incelemeler yaptı.
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Kuveyt İçişleri Bakanlığı 
Müsteşarı Korgeneral

Issam SALEM
Ülkemizi Ziyaret Etti

Kuveyt İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Korgeneral 
Issam SALEM ve beraberindeki heyet 11-13 
Aralık 2018 tarihleri arasında incelemelerde 
bulunmak üzere ülkemizi ziyaret etti.

Jandarma Genel Komutanlığını ziyaret eden 
Kuveyt İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Korgeneral 
Issam SALEM ve beraberindeki heyet Jandarma 
Genel Komutanı Orgeneral Arif ÇETİN 
tarafından kabul edildi. 



Türk Harp Malulü, Gaziler, Şehit, 
Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı 
J.Gn.K.lığını Ziyaret Etti

Türk Harp Malulü, Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği 
Başkanı Mustafa IŞIK ve beraberindeki heyet, 15 Ekim 
2018 tarihinde Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif 
ÇETİN’i ziyaret etti. 

Emekli Uzman Jandarmalar Derneği (EMUJAD) Genel 
Başkanı Şeref ÇAYIRTEPE ve beraberindeki heyet, 
31 Ocak 2019 tarihinde Jandarma Genel Komutanı 
Orgeneral Arif ÇETİN’i ziyaret etti. 
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Emekli Uzman Jandarmalar 
Derneği (EMUJAD) Genel Başkanı 
J.Gn.K.lığını Ziyaret Etti



Şubat 2019 • Sayı: 152 69

Katar İç Güvenlik Kuvvetleri 
Komutanlığı Heyeti J.Gn.K.lığında 

İncelemelerde Bulundu

Korgeneral Ali ÇARDAKÇI 
Azerbaycan’ı Ziyaret Etti

Katar İç Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığından 17’şer kişi-
lik iki ayrı heyet, incelemelerde bulunmak üzere 23-30 Ara-
lık 2018 ve 28 Aralık 2018-05 Ocak 2019 tarihleri arasında 
Jandarma Genel Komutanlığını ziyaret etti.

Jandarma Genel Komutanlığında Tuğgeneral Cengiz 
YILDIZ tarafından kabul edilen konuk heyetler, Jandarma 
ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı, Jandarma 
Lojistik Komutanlığı ve Jandarma Komando Özel Asayiş 
Komutanlığında incelemeler yaptı.

Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Ali 
ÇARDAKÇI, İçişleri Bakanı Süleyman SOYLU ile birlikte 
28-29 Aralık 2018 tarihleri arasında Azerbaycan’ı ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında Azerbaycan İçişleri Bakanı Ramil 
USUBOV, Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi Başkanı 
Medet GULİYEV, Dış İstihbarat Servisi Başkanı Orhan 
SULTANOV ve Azerbaycan Göç Servisi Başkanı Vusal 
HÜSEYNOV ile bir araya gelen Türk heyeti daha sonra 
Türk ve Azeri şehitliklerini ziyaret etti. 



Şubat 2019 • Sayı: 15270

Jandarma Gücü Komutanlığı Oryantiring 
ve Atletizm Takımı ve Milli Takım sporcusu 
J.Asb.Kd.Üçvş. Ahmet KAÇMAZ, 04 Ağustos 
2018 tarihinde Letonya’da düzenlenen Dünya 
Oryantiring Şampiyonası’nda üstün performans 
göstererek eleme grubunu Dünya ikincisi olarak 
tamamladı ve Türkiye Oryantiring tarihinde final 
koşmaya kazanan ilk Türk sporcusu oldu. 

Dünya Oryantiring Federasyonu ve en büyük 
internet haber sitesi worldofo.com, sporcumuzun 
bu başarısını, yılın en başarılı sporcusunu seçmek 
için en iyi sekiz performans arasında gösterdi. 60 
ülkenin katılımı ile yapılan oylama sonucunda en 
faza oy alan J.Asb.Kd.Üçvş. Ahmet KAÇMAZ 
dünya çapında 2018 yılının en iyi performans 
yapan sporcusu seçildi.

Sporcumuz J.Asb.Kd.Üçvş.
Ahmet KAÇMAZ,

Dünya Çapında 2018 Yılının En İyi 
Performans Yapan Sporcusu Seçildi
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Atıcılarımızın Başarıları
Devam Ediyor
Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu tarafından 05-07 
Ekim 2018 tarihleri arasında Mersin/Erdemli’de düzenlenen 
Ateşli Silahlar Türkiye Şampiyonası’nda 50 m Ateşli Tüfek 
3x40 Pozisyon Atışı Branşı’nda Jandarma Gücü Atış Takımı 
sporcusu Ahmet BAYRAK 1’inci olarak altın madalya, J.Kd.
Bçvş H.İbrahim ÖZTÜRK 2’nci olarak gümüş madalya, 
J.Kd.Bçvş Orhan AL 3’üncü olarak bronz madalya kazandı. 
25 m Çabuk Atış Tabanca Branşı’nda ise sporcumuz J.Asb.
Kd.Bçvş. Özgür VARLIK 2’nci olarak gümüş madalya 
kazandı.

Kros Takımımız
Mersin’de Şampiyon Oldu
Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından icra edilen Ulus-
lararası Mersin Maratonu, 16 Aralık 2018 tarihinde 12 
Ülkeden 1.350 sporcunun katılımı ile yapıldı. Yarışma 
kapsamında düzenlenen erkekler 15 km müsabakasında 
Jandarma Gücü Kros Takımı; 2 saat 36 dakika 22 saniye 
ile 10 takım arasından şampiyon oldu. 

Kick Boks Takımımızdan
17 Madalya
Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası 14-20 Ocak 2019 tarih-
lerinde arasında Antalya’da yapıldı. 60 ilden yaklaşık 1.500 
sporcunun katıldığı müsabakalar sonucunda, Jandarma 
Gücü Kick Boks Takımı; 3’ü altın, 3’ü gümüş ve 11’i bronz 
olmak üzere toplam 17 madalya kazandı.



Ülkemiz, 
sahip olduğu doğal 

güzellikleriyle, tatil yapmak ve 
yeni yerler keşfetmek için oldukça 

zengin bir coğrafyada kurulu. Kent 
yaşamının olumsuzluklarından uzaklaşmak, 

doğayla buluşmak, sakin ve huzurlu zaman 
geçirmek isteyen birçok kişi el değmemiş bakir 

yerleri tercih ediyor.

Yoğun hayat temposundan biraz olsun uzaklaşmak 
ve doğada nefes almak isteyenler için ülkemizde 
çok sayıda gezi rotası bulunuyor. Bu rotalar; 

gezmek, yeni yerler görmek ve doğa ile iç içe 
olmaktan keyif alanlar için yeni seyahat 

fırsatı anlamına geliyor. İşte size 
bunlardan bazıları:

J.Bkm.Asb.Kd.Üçvş. Aziz ÇELİK
Destek Kıt’alar Grup Komutanlığı
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Adıyaman’ın şirin bir ilçesi olan Besni’nin Batı ve 
Kuzeybatısında Gölbaşı, Kuzeydoğu ve Doğusun-
da Adıyaman, Güneyinde Şanlıurfa ile Gaziantep, 
Güneybatısında da Kahramanmaraş bulunmakta-

dır. Sultan I. Beyazıt Besni ve çevresini 1395’te Osmanlı top-
raklarına katmıştır. Bundan sonra 1400 yılında Timur’un 
ordularının işgaline uğramış, daha sonra Dulkadiroğulları 
ile Memlükler arasında el değiştirmiştir. Yavuz Sultan Selim, 
Mısır seferi sırasında Besni yöresini Dulkadiroğulları’nın yö-
netimine bırakmıştır. 1521’den sonra, Dulkadiroğulları’nın 
Osmanlılara katılması ile Besni de Osmanlı Devleti’nin Ma-
latya Sancağı’na bağlı bir kaza olmuştur. Cumhuriyet’in ilk 
yıllarında Malatya’ya bağlı bir ilçe iken, Gaziantep’e (1926), 
tekrar Malatya’ya (1933), Adıyaman’ın 1954’te il olması ile 
de ona bağlanmıştır.

M.Ö. 5000 yılına uzanan tarihi ile Güneydoğu Anadolu’nun 
eski yerleşim merkezlerinden birisi olarak dikkati çeken Bes-
ni, aynı zamanda da çok hareketli sanayi ve eski ticaret kenti 
oluşu ile tanınır. Bunda Halep Ticaret Yolu üzerinde oluşu 
kadar, savunmaya son derece elverişli yapısı ve muntazam 
bir kaleye sahip oluşunun büyük bir payı vardır. Sulak ve 
ormanlık arazi varlığı ile çekiciliğini her dönemde canlı tut-
muştur. Bu yüzden “Cennete Eş” manasına gelen Bethesna, 
Bihicti, Bisni gibi isimlerle söylene gelmiştir. Malazgirt Za-
feri ile Anadolu’ya giren Türkler Besni’ye üç koldan girerek 
burasını bir “Türk Yurdu” haline getirmişlerdir. 

Tarihinde birçok saldırılara da hedef olan Besni özellikle 
Moğol ve Timur’un istilalarına karşı destanlaşan kahraman-
lıkları ile Yıldırım Beyazıt’tan takdirname alan ilk şehirdir. 
Osmanlı padişahlarından Yıldırım ve Yavuz Besni’ye uğra-

mış, Baybars, Buldaç, Kamil, Süleyman adlı Türk komu-
tanları da Besni’de ağırlanmıştır. Evliya Çelebi’nin “Hayran 
Kaldım” dediği yer Besni’dir.

Osmanlı döneminde el sanatları bakımından zirveye çıkan 
Besni, Anadolu’nun her yerinden gelen tüccarların akınına 
uğradığı, kervanların konakladığı bir yer olarak da tarihe 
mal olmuştur.

İstiklal Savaşı döneminde, milli bir ruhun savaş boyunca 
Besni’de de varlığına şahit olunur. İlk mebus Reşit Bey’in 
Sivas Kongresi’nde Atatürk’ün en yakın çalışma arkadaşı 
olarak maddi ve manevi destek verdiği de bilinmektedir. 
Ayrıca Hüveydi aşireti reislerinden Hasan ve Yusuf Beyle-
rin kurup organize ettiği Kuva-i Milliye Teşkilatı Antep ve 
Maraş Savunmaları’nda büyük rol oynamıştır. Antep’teki 
Fransız silah deposuna ilk baskını yaparak birçok askeri de 
esir alan yine bu teşkilattır. Cumhuriyet döneminde “Fetva 
Emirliği”ne kadar çıkan birçok alimin ve Divan Edebiyatı’na 
giren şiirlerin sahibi bir çok şairin yetiştiğini görmekteyiz.

Besni Kalesi: İlçenin yaklaşık 2 km güneyinde olan kale, 
üç tarafı sarp kayalıklarla çevrili sivri bir tepenin üzerinde 
kurulmuştur. Kaleye yalnızca güneyden dik bir yamaçtan 
çıkılması mümkündür. Savunmaya çok elverişli olan Besni 
Kalesi, mancınıkları ve diğer yapı kalıntılarıyla hala dimdik 
ayaktadır. Kalenin kuruluş tarihi tam olarak bilinmemekle 
birlikte, 13’üncü Yüzyıl’da Memlüklerin hakimiyeti zama-
nında Besni Kalesi sağlamlaştırılır.

Eski Besni Ören Yeri, Kurşunlu Camii, Sofraz Anıtları, Kı-
zılin Köprüsü, Dikilitaş (Sesönk) ve Dolmenler, Besni’ye 
gidecek olanların görmesi gereken tarihi ve turistik yerlerdir.

Evliya Çelebi’nin “Hayran Kaldım” dediği yer:
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Bozcaada Ege Denizi’nin Kuzeydoğusunda yer alan 
Çanakkale’ye bağlı bir ilçedir. Anakaraya (Geyik-
li İskelesi) 4 deniz mili uzaklıktadır. Çevresi 38 
km2’dir. En yüksek noktası 192 m ile Göztepe’dir. 

Türkiye’nin köyü olmayan tek ilçesi ve 3’üncü büyük adası-
dır. Adada 12 koy ve 12 burun bulunmaktadır. Adanın et-
rafında irili ufaklı 17 adacık bulunmakta ve kışın akan ufak 
derelerin dışında başka akarsuyu bulunmamaktadır.

Antik çağda Leukophrys, Yunan Mitolojisinde Tenedos 
adıyla anılan Bozcaada, stratejik konumundan dolayı çağ-
lar boyunca birçok kez istilaya uğramış ve el değiştirmiştir. 
Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethetmesinden sonra 
Bozcaada Türkler için önem kazanmış ve 1455’te Osman-
lı topraklarına katılmıştır. Bu tarihten sonra Osmanlılar 
ve Venedikliler arasında Bozcaada için mücadeleler ol-
muş ve adanın hakimiyeti zaman zaman el değiştirmiştir. 
Osmanlı yönetiminde geçen uzun bir dönemden sonra, 
Balkan Savaşları sırasında 1912’de Yunanistan tarafından 
işgal edilen Ada, Birinci Dünya Savaşı’nın Çanakkale 
Savaşları döneminde İngiliz ve Fransız kuvvetleri tara-
fından işgal edilmiş ve lojistik destek için kullanılmıştır. 
Ada, Lozan Anlaşması’yla 20 Eylül 1923 yılında Türkiye 
Cumhuriyeti’ne bağlanmıştır.

Son yıllarda büyük kentlerden gelip yerleşenlerin sayısı ise 
her geçen gün artmaktadır. Yazın gelen turistlerle birlikte 
ada nüfusu 5.000-10.000 arasında değişmektedir. Kışın 
ise nüfus 1.000’e kadar inebilmektedir. 

Bozcaada mimarisi, Türk ve Rum kültürlerinin izlerini ta-
şır. Önceleri ilçe merkezini Rum ve Türk Mahallesi olarak 
ikiye ayıran derenin yerine günümüzde Çınar Çarşı Cad-
desi bulunmaktadır. Ada merkezi şu anda Cumhuriyet 
(Rum) ve Alaybey (Türk) Mahallesi diye iki mahalleden 
oluşmaktadır. Cumhuriyet Mahallesi’nde Rum, Alaybey 
Mahallesi’nde Türk mimarisine ait izler taşıyan yapılar 
mevcuttur. Şehir merkezinde eski mahalle ve sokaklarda 
klasik yapı geleneği korunmaktadır. Adanın tamamının 
doğal ve arkeolojik sit alanı olması, tüm yapı ve onarım-
ların Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunca de-
netlenmesi nedeniyle çarpık yapılaşma görülmemektedir. 
Eski mimari dokusu korunmakta, restorasyonlar kendine 
özgü yapı tarzı dikkate alınarak yapılmaktadır.

Cumhuriyet Mahallesi’nde sokaklar genelde “grid sistem” 
denilen genişçe ve birbirini dik kesen yapıdayken, Alay-
bey Mahallesi’nde sokaklar dar ve girifttir. Sosyal ve dini 
yapılar da mahallelere göre dağılmıştır. Kilise ve küçük şa-
pel gibi yapılar Cumhuriyet Mahallesi’nde; cami, hamam, 
çeşme, namazgah gibi Türk kültürüne özgü yapılar Alay-
bey Mahallesi’ndedir.

Ada’da, hem tarihi merkezinde hem de Ada dışındaki bağ ve 
koyların bulunduğu bölgelerdeki tesisler; küçük pansiyon, 
bağ evi, özel tesis, tatil köyü, resort otel ve butik otel tar-
zında hizmet vermektedir. Konaklama işletmeleri genellikle 
01 Nisan-01 Kasım arasında açık olmakla birlikte, 12 ay ve 
sürekli açık olan tesisler de bulunmaktadır.

Güneşin en güzel battığı yerlerden biri:
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Kan damlasa canın bittiği yer:

Başta muz olmak üzere yer fıstığı, narenciye ve 
çilek ile ünlü olan Anamur, Türkiye’nin Ak-
deniz’deki en uç noktasında yer alır. Batısında 
Gazipaşa, kuzeyinde Ermenek, doğusunda ise 

Bozyazı ilçeleri ile çevrilmiştir.

Maki ve tropikal iklim bitkilerinin tümünü bulabileceği-
niz bu şirin ilçede; çam, piynar, meşe, maun, defne, keçi-
boynuzu, kekik, mersin, zakkum, sedir ormanları ve daha 
nice bitki türü yetişir. Anamur için Lokman Hekim “Bu 
topraklara kan damlasa can biter.”, Evliya Çelebi “Anamur’da 
bastonunu toprağa vursan yeşerir.” demiştir.

Akdeniz’in sıcak, mert ve vatansever insanlarının yetiştiği bu 
güzel şehrin köyleriyle birlikte genel nüfusu 2008 yılı sayımı-
na göre 63.000’dir. Anamur son zamanlarda hızla göç alan bir 
yer olmuştur ve il olmaya aday Anamur’un yaz aylarındaki nüfusu 
100.000’e yaklaşmakla birlikte, merkez nüfusu 33.935’dir.

Türkiye’nin el değmemiş olma özelliği ile birlikte en uzun kıyı şeridine 
sahip olan ilçeden yavru vatan Kıbrıs’ın dağlarını da görebilirsiniz.

Tabiat ve Kültürel zenginlikleri bakımından oldukça zengin Anamur’da; Köşekbükü As-
tım Mağarası’nı, Titiapolis Antik Kenti, Mamure Kalesi’ni, Alaköprü’yü, Anamuryum Antik 
Kenti’ni, Yaylalarını, Pullu Orman İçi Kamp Alanı’nı, Azıtepe’yi, Atatepe’yi, Akcami’yi, Sahillerini, 
İskele’yi, Toroslar’ı, Dibek Alabalık Çiftlikleri’ni ve Akdeniz’in en büyük yaylalarından biri olan Abanoz’u gezmenizi tavsiye 
ederiz. Bu kadar değil tabi ki; dünyanın en uzun (ve hala sonuna ulaşılamayan) Çukurpınar Düdeni de Anamur’dadır.

Eğer karnınız acıkırsa muhteşem tatlara kendinizi hazırlayın. Çünkü 
Yörüklerin mutfağı oldukça zengindir. Sahilde hem balık yiyebilir, 

hem bol köpüklü doğal ayranları tüketebilir; sıkma, gözleme 
ve tereyağlı böreklerin en güzelini tadabilirsiniz.

Yöreye özgü meşhur batırık bazı ailelerde sabahları bile 
tüketilir. Keşkek, dövme, böğrülce, gölevez, kısır, pişi, 

yahni, samsıra, semizotu, semizotu salatası, maş çor-
bası ve sayamayacağımız nice farklı tat Anamur’da 
sizleri beklemektedir.

Üzeri naylon kaplı seralar sizleri hayretler içeri-
sinde bırakmasın. Çünkü buralarda yeryüzünün 
en kaliteli muz türü olan Anamur Muz’u yetişti-
rilmektedir. 

Anamur, tarım kenti olmasının yanında gelişen bir 
turizm şehridir. Yazlıklar, oteller, pansiyonlar, günlük 

kiralanan eşyalı evler, tümü buraya gidecek olan mi-
safirlere hazırlar kendini.

Biraz sakinlik, çam kokulu dağlar, kelebeklerin uçu-
şunu arıyorsanız, sizleri Anamur’a bekliyoruz. Bir ta-

rafında tüm bunları bulabileceğiniz Anamur’da eğlence 
mekanları, temiz bir sahil ve kusursuz kumsalı da bulmak 

mümkün. Ayrıca Anamur’da her türlü sosyal aktiviteye ulaşa-
bilirsiniz.
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Birikimini geleceğe taşıyan müze:

Niksar, Canik Dağları’nın güney eteklerinde, Kelkit Çayı’nın beslediği Niksar 
Ovası’nın kuzeyinde kurulmuştur. Tarih boyunca savunma fonksiyonunun öne 
çıktığı bir kale kent niteliğindeki Niksar; yönetim, tarım, ulaşım ve buna bağlı ti-

caret fonksiyonları ile önemli bir merkez olmuştur. Zamanla, savunma fonksiyonu önemini 
kaybetmiş olsa bile, Niksar orta büyüklükte bir kent olarak önemini devam ettirmektedir. 
Verimli bir ovanın ortaya çıkardığı tarımsal zenginlik, bozulmamış doğal alanlar, zengin 
kültürel yapısı, çok sayıda tarihi eseri ve şehirli gelenekleriyle yaşamaya devam eden Niksar, 
Tarihi Kentler Birliği ile Dünya Kaleli Kentler Birliği Üyesidir.

Niksar, Pontus Krallığı döneminde Kaberia (Cabira) adıyla anılmış ve Kral Mithridates’in 
müstahkem başşehirlerinden biri olarak zikredilmiştir. Romalılar zamanında General Pom-
peus (MÖ 64), şehri yeniden inşa ederek adını “Diospolis” koymuştur. MÖ 8’de Roma İm-
paratoru Augustos şerefine Sebaste, İmparator Tiberius (14-37) zamanında ise “Neocaeserea 
(Neokaiseria)” adı verilmiştir.

“Danişment’’ lakabıyla şöhret kazanan Gümüştekin Ahmet Gazi, önce Sivas’ı, daha sonra 
da Yeşilırmak havzasını fethederek “Danişmentli Devleti”ni kurmuştur. Melik Danişment 
Gümüştekin Ahmet Gazi, Niksar’ı fethedince, burayı devletin başkenti yapmıştır. 
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Türklerin Niksar’ı almasıyla 
birlikte, şehrin adına “İyi Hisar” 
anlamındaki “Nik-hisar” adı veril-
miş, daha sonra söylenişte kısalarak, 
“Niksar” şeklini almıştır. 1840 yılında 
Sivas vilayetinin Tokat sancağına bağlı bir 
ilçe durumuna getirilmiş olup, 1861 yılında 
Kaymakamlık kimliği kazanmıştır. 

Niksar, ülkemizin ikinci büyük kalesi ve Anadolu’da 
ilmin ilk ışıklarının yayıldığı Nizamettin Yağıba-
san Medresesi’nin bulunduğu; Danişmentli, Sel-
çuklu ve Osmanlı Türk İslam kültürünü yansı-
tan eserlerinin tarihi izlerini bütün ihtişamıyla 
yaşatan zengin bir açık hava müzesi görünü-
mündedir. Tokat il merkezine 52 km mesa-
fede olup, rakımı 350, nüfusu ise 33.000’dir.

Günümüzün Niksar’ı, bir yandan değişik 
kültür katmanlarının kalıntılarını içinde sak-
larken, diğer yandan modern bir kente dö-
nüşme çabasını sürdürmektedir. Niksar, geniş 
bir bölgeye sunduğu yönetim, ticaret ve sanayi 
hizmetleriyle gelişmekte olan, aynı zamanda 
doğa ve kültürüyle barışık bir ilçemizdir.

Tabiat ve kültürel zenginlikleri bakımından ol-
dukça zengin olan Niksar’da; Niksar Kalesi, Ulu 
Cami, Çöreğibüyük Cami, Yağıbasan Medresesi, 
Leylekli (Yılanlı) Köprü, Talazan Köprüsü, Me-
likgazi Türbesi, Roma Dönemi Arsenali, Kırkkızlar 
Kümbeti, Niksar Evleri ve Çamiçi Yaylası’nı gezme-
nizi tavsiye ederiz.

“Tokat Kebabı”nı, yöreye özgü ceviz, salça ve bir miktar 
baharatla karıştırılarak yapılan “Cevizli Bahar”ı Nik-
sar yöresinde yiyebilirsiniz. Her fırında bulabileceğiniz 
“Cevizli Parmak Ekmeği”ni ihmal etmeyin diyoruz. 
Hediyelik olarak “Niksar Sandığı”, kuşburnu ve cevizi 
düşünebilirsiniz.
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RENKLİ TOPLAR
Bir torbada 19 adet top bulunmaktadır. Bunlardan 
4’ü kırmızı, 4‘ü siyah, 4’ü beyaz, 4’ü sarı ve 3’ü yeşil 
renktedir.

Aynı renk iki topu garanti elde edebilmek için en az 
kaç top çekmek gerekir?

PARLAMENTO
5 partinin temsil edildiği bir ülkenin parlamentosun-
da toplam milletvekili sayısı 200 olup güvenoyu için 
en az 101 milletvekili gerekmektedir. Bu parlamen-
toda;

Hiçbir iki partinin oluşturacağı koalisyon güvenoyu 
sayısına ulaşamamaktadır.

Herhangi 3 partinin oluşturacağı bütün koalisyonlar 
güvenoyu alabilmektedir.

En az milletvekili olan partiyle, en çok milletvekili 
olan parti arasındaki fark en fazla kaç olabilir?

SİZ OLSAYDINIZ
Bir suçluya 2 kutuyla birlikte 10’u siyah, 10’u beyaz 
olmak üzere 20 top verilir.

Kral suçluya şöyle der:

“Bu topları kutulara istediğin gibi yerleştirebilirsin, 
ben daha sonra senin yanına gelip kapakları kapa-
tılmış bu iki kutudan birini seçeceğim. Ardından bu 
seçtiğim kutudan gözlerim kapalı olarak rastgele bir 
top seçeceğim. Seçtiğim bu top siyahsa öleceksin, be-
yazsa yaşayacaksın”.

Siz olsaydınız, yaşama şansınızı arttırmak için topları 
kutulara nasıl koyardınız?
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GEÇEN SAYININ ÇÖZÜMLERİ

MECLİS OYLAMASI
• A partisinin milletvekili sayısı 72x120/360=24. Bu du-

rumda en az 24+1=25 oyla seçilebilir.

• A,B,C ve D partilerinin milletvekili sayıları sırasıyla 24, 
12, 20 ve 16’dır. “Evet” ve “Hayır” oyları eşit ve 36’dır. 
A ve B partilerinden 24+12-4-4=28 “Evet” oyu kulla-
nılmıştır. Bu durumda D partisinden 8 kişi “Evet” oyu 
kullanmıştır.

VİRÜSLÜ BİLGİSAYAR
Çarşamba

X ve Y
Hem X hem de Y’nin yerine 4 gelecek (İki dizi var: 1’den 
6’ya kadar olan sayılar saatin tersi yönünde, 2’den 7’ye 
kadar olan sayılar ise saat yönünde dizilmiştir.).

ÜÇ EŞİT PARÇA

SU SAYACI
0 3 6 5   = 3 x 42 + 4 x 7 + 5 x 1 = 159

1’ler basamağı
7’ler basamağı
42’ler basamağı
210’lar basamağı

ÖMERİN YAŞI
Ömer’in yaşı 32’dir.

OTEL ODASI
Cemil’in oda numarası 5’in katları olan 5, 10 ,15, 20 ve 25 
olabilir. Burhan’ın odası Cemil’in odasının karşısında ise 
6, 9, 16, 19 ve 26 olabilir. Ali’nin oda numarası Burhan’ın 
oda numarasından 11 küçük ise 5, 8, 15 olabilir. Ali’nin 
oda numarası çift olduğundan oda numarası 8’dir. Geriye 
doğru gidersek Cemil’in oda numarası 20’dir.

Bilginizi
Denetleyelim

“Astronot Gıdası” olarak adlandırılan, pro-
tein değeri yüksek, ülkemizde Kaz Dağla-
rında yetişen bitkinin adı nedir?

a) Kinoa  b) Kiani

c) Dağ Gülü  d) Gojiberry

1919 yılında “Yamanlar” oyunuyla sahne-
ye çıkan ilk Türk Müslüman kadın oyuncu 
kimdir?

a) Afife Jale  b) Afet İnan

c) Aliye Jale  d) Adile Naşit

“Zühre, Çoban Yıldızı, Çolpan” olarak da 
bilinen tüm gezegenlerin aksi istikametinde 
dönen gezegen hangisidir?

a) Neptün  b) Venüs

c) Mars   d) Merkür

Aşağıdaki süsleme sanatlarından hangisi du-
var süsleme sanatı olarak geçmektedir?

a) Fresk   b) Vitray

c) Sfenks  d) Malakari

İlk Türk ehliyetli şoförümüz ve aynı zaman-
da ilk kadın otomobil yarışçımız kimdir?

a) Keriman Halis

b) Samiye Cahid Morkaya

c) Süreyya Ağaoğlu

d) Filiz Dinçmen

Edebiyatımızdaki ilk köy romanı hangisidir?

a) Karabibik  b) Şair Evlenmesi

c) Eylül   d) Araba Sevdası

1

2

3

4

5
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Nasıl bir bitkidir çöl gülü bilir misiniz? Afrika’nın 
çorak alanlarında kayaların arasında bulduğu çok 
az toprak kırıntısıyla bile hayata tutunmaya çalı-

şan, kökleri çok ama çok derinlerde olan, sağlam, dayanıklı 
ve iri yapısıyla ömrünü uzun tutmak için bulunduğu zor 
koşulları da fırsata çevirmiş bir bitkidir. Çöl gülü; bu daya-
nıklılığının ve görkeminin yanında çok narin, pembe-beyaz 
karışımı eşi benzeri bulunmayacak güzellikte çiçek açan, 
yaşlıları da antika değerinde olan bitkidir. Dallarını süsleyen 
o güzelim çiçeklerin yılın her ayında güneşe göz kırpmasını 
sağlayacak, bu uğurda yapraklarının dökülmesine bile göz 
yumacak kadar yaşam enerjisi ile doludur. Kavurucu sıcak-
lıkta susuzluğunu, gövdesinin ağırlaşmasına aldırmadan, 
kendi oluşturduğu sistem ile gideren, bundan dolayı da dal-
larının ve çiçeklerinin boynunu bükmesine izin vermeyecek 
kadar da dik durmayı başaran güçlü bir bitkidir o.
Hayata tutunmak için mücadelesini çok anlamlı bulduğum 
bu görkemli bitkiyi ben, ülkemin analarına çok benzetiyo-
rum. Bu kadim topraklarda bir yandan var olma ve her türlü 
zorluğa göğüs germe mücadelesi verirken, bir yandan da çöl 
gülü misali dalı ve çiçekleri olan çocuklarını, sevgi ile yoğu-
rup, şefkat ile şekillendiren, gölgesine aldığı yavrularını bü-
tün felaketlerden korumayı başarmış analardır gururumuz. 
Bir yuvada o değerli varlığın eksikliği; yuvanın penceresini 
kapatır, ışığını söndürür, çocukların kalbini üşütür, yüzünü 
soğutur, bakışlarını hüzünlendirir ve gözlerini hep buğulu 
dolaştırır. Varlığı ile güneşi yakaladığımızı, yokluğunda ise 
kör karanlıkta boğulduğumuzu düşündüğümüz o değerli 
anaların da kendi gücünün farkında olup, gelecek nesillerin 
daha sağlıklı bireylerden oluşması için eğitmenliği, elinden 
hiç ama hiç bırakmaması gerekmektedir.
Eğitimin temeli; sımsıcak kolları arasında başöğretmen 
ana ile başladığına göre, verilecek ilk dersin de insanın 

vicdan duygusu ile tanışması olmalıdır. Vicdan, insanı 
yanlışa götüren kararlar almasına engel olurken, doğruda 
nasıl durulması gerektiğini öğreten bir duygudur. Kişile-
rin cinsiyet ayrımcılığı yapmadan adil ve tutarlı olmasına, 
doğru söylemesine, kendi haklarının yanında başkasının 
haklarını da korumasına neden olmaktadır. Eğer vicdan 
duygusu çocuklara yeterince doğru bir şekilde verilirse, 
çocuğun iç sorumluluğu güçlü kılınmış, ahlak yapısının 
temeli de çok iyi atılmış olur. Dolayısıyla geleceğin inşa-
sının, ana adayları olan kızlarımızın elinde şekilleneceğini 
bilerek ve yuvanın temel değerlerinin koruyucusu olacağı-
nı düşünerek, yatırımımızı çok değerli kızlarımıza yapma-
mız gerekmektedir. Onları; kendi olmayı başaran, çağdaş 
duruş sergileyen, kültürünün de bozulmadan devam et-
mesini sağlayan, çevresinde olup bitene duyarlı, adil, cesur, 
güvenen ve güvenilen toplum anası edasıyla büyütmeliyiz. 
Çocuk doğursun doğurmasın analık duygusunu, çocuk 
denecek yaşlarında ağır sorumluluklar altında öğrenmeyi 
başarmış bu toplumun fedakar kızları, aynen çöl gülü da-
yanıklılığında varlığını sürdürmeye çalışırken, arkalarında 
yaslanacağı dağ olmalıyız. Bizler gelecek nesillere dene-
yimlerimizi bilgelikle aktarırken, nezaketle sarılıp, sevgi, 
şefkat ve mutlulukla onların yollarını açmalıyız. Nasıl ki 
çöl gülü yaşlandıkça antika değerinde bir bitkiye dönüşüp 
değerleniyorsa, bizler de bu toprakların cefakar ve fedakar 
kadınları olarak, yaşlılığımızda; bilgeliğimiz, anlayışımız, 
sevgi ve şefkatimizle yavrularımızın evlerinin en güzel kö-
şesini süsleyen antikalar olmalıyız.
Sözümü, bu coğrafyada her zaman tek taş pırlanta gibi par-
layan ülkemin aydınlık yüzlü analarını erkeklerin önünde 
gören ulu önder Atamızın sözü ile bitirmek istiyorum.
“Kadının en büyük vazifesi analıktır! İlk terbiye verilen 
yerin ana kucağı olduğu düşünülürse, bu vazifenin ehem-
miyeti layıkıyla anlaşılır.”

De.Me. Tamay GÜLTEKİN
MEBS Bşk.lığı
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Erzurum Jandarma Bölge KomutanlığınaHayatım boyunca büyük zorluklarla gözüm gibi baktığım gözbebeğim, 
evimizin tek geçim kaynağı 11 adet büyükbaş hayvanımı, eşimin kanser 
hastası olması nedeniyle onun tedavi masraflarını karşılamak için satma-
ya karar verdim. 05 Aralık 2018 tarihinde Erzurum ili, Narman ilçesi, Mer-
cimekli Mahallesine gelen tanımadığım 3 kişi benim hayvanlarımın satılık 
olduğunu öğrenince evimize geldiler. 11 adet hayvan için 65.000 TL’ye an-
laştık. Fakat parayı bankadan çektikten sonra vereceklerini söylediler. Ben 
de onlara inanarak hayvanları pasaportları ile birlikte teslim ettim. Bir kişi 
hayvanları kamyonete yükleyip götürdü. Ben de parayı almak için diğer iki 
kişi ile ilçe merkezine gittim. İlçe merkezinde bir lokantada yemek yerken bir 
bahane bulup yanımdan ayrıldılar ve bir daha geri dönmediler.
Ben dolandırıldığımı anlayınca doğru Narman İlçe Jandarma Komutan-
lığına müracaat ettim. Jandarmadaki komutanlara başımdan geçenleri 
anlattım. Onlar da vakit kaybetmeden bu şahısları bulmak için Narman 
ilçesinde bulunan kamera kayıtlarına baktılar. Şahısların bindiği aracı ve 
şahısları kameradan tespit ettiler. Bana gösterdiler, ben de beni kandıran 
şahısların onlar olduğunu tanıdım. Komutanlarımız tüm imkanlarını kul-
lanarak beni dolandıran kişilerin kimliklerine, adreslerine ve telefonlarına 
ulaştılar. Yaptıklarının suç olduğunu söylediler, fakat onlar bunu kabul etm-
ediler. Komutanlarımız bizim köye geldi. Köyde araştırma yaptılar. Ben bu 
şahıslarla hayvanlar konusunda anlaşma yaptığım için hukuksal olarak 
hayvanları tekrar almak için biraz gecikmeler yaşadık. Aradan birkaç gün geçtikten sonra hem kendi imkanlarımız, hem de komu-

tanlarımızın desteğiyle hayvanların götürüldüğü Erzurum merkezindeki 
adresi bulduk. 10 Aralık günü komutanlarımız durumu tekrar savcıya bildir-
di ve onların aracılığı ile Erzurum ilindeki polise haber verilmesi ile birlikte 
hayvanlarımızın olduğu adrese gittik. Burada kulak küpe numaralarından 
bizim hayvanlarımızın olduğunu tespit ettik ve hayvanlarımızı geri aldık. 
Hayvanlarımızı tekrar ahırda gören eşim ve çocuklarım sevinçten ağladı. 
Hayvanlarımızın bulunmasında tüm emeği geçen Jandarma personelin-
den Allah razı olsun, onlara çok teşekkür ediyorum.

Ahmet ÇAKIR

Sayın Komutanım, 
Ben Eskişehirliyim, ancak İstanbul’da yaşıyorum. 09 Kasım 2018 
tarihinde Eskişehir’e gelmiştim. Aracımla Ankara’ya giderken 
arızalandı, yanımda annem vardı. 10 dakika sonra jandarma 
arabası yanımıza geldi. Hemen aracımızı çektirdi, sanayiden usta 
buldular ve aracımızı hemen yaptırdılar. Bu arada aldılar bizi din-
lenme tesislerine götürdüler, haberimiz yokken bize yemek sipariş 
etmişler. Biz yemeğimizi yedik ve jandarma gitti. Yemeğin ücretini 
ödemek istedim ancak Jandarma Astsubay tarafından ödendiği-
ni söylediler. Bir süre sonra sanayiden aracımın tamir olduğunu ve 
getireceklerini söylediler. Aracımız geldi ve yolumuza devam ettik. 
Komutana teşekkür edemedim. Hiç karşılık beklemeden gösterdiği 
ilgi ve alakadan annem ve ben çok duygulandık. Bir daha anladım 
ki bizdeki bu ruh ölmedikçe bizi hiçbir dünya devleti yıkamaz. 
Nezdinizde Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığında görevli 
bu personelinize teşekkürlerimi sunuyorum. Allah Devletimizden, 
yönetenlerden razı olsun. Allah askerimizi korusun…

Fikri ELİBOL 

Sınır kapısındaki sevgili asker ağabeylerimiz,

Yürekle sevilen, minnetle anılan değerli askerlerimiz. Bu satırları 
Antalya Hacı Dudu Gebizli İHO’dan 8/A sınıfı olarak yazıyoruz. 
Öğretmenimiz bize bu görevi verdiğinde sizin yaptığınız feda-
karlıkları düşündüğümüz zaman içimizi hüzün kapladı. Fakat 
mektubumuzun size moral olacağını bildiğimiz için büyük bir 
mutluluk da duyduk. Size, kalbimizin tahtında mühürlenen o 
cesur yüreklerinize hayran kalarak bu mektubu yazıyoruz.

Bizler şu an evimizde, ailemizle, sevdiklerimizle güvende huzur 
içinde yaşıyoruz. Bunlar, hiç düşünmeden düşmana karşı hem 
yüreğiyle hem de cesaretiyle savaşan siz vatanımızın cesur 
Mehmetçikleri sayesindedir. Şunun da farkındayız ki ailelerin-
ize, sevdiklerinize ve belki de hiç görmediğiniz yeni doğmuş be-
beklerinize özlem duyuyorsunuz.

Bu mektubu size yazmamızın bir nedeni de okulumuzun geçen 
yıl Zeytindalı Harekatı’nda bir şehit vermesidir. Şehidimiz Muhit-
tin Talha ÇALIŞKAN, dört yıl önce bizimle aynı sıralarda otururken 
şu anda Cennet’in en yüksek mertebesinde bizleri bekliyor. Bizim 
inancımıza göre şehitler hiçbir zaman ölmez. Onlar, Peygamber 
Efendimizin (S.A.V.) şefaatini kazanmış mübarek kişilerdir.

Sevgili asker abilerimiz, duygularımız öyle kuvvetli, size borcu-
muz öyle büyük ki; hislerimiz harf olup dökülmeye, sözcük olup 
dizilmeye zorlanıyor. Ne söylesek az, ne yazsak yetersiz; sizin 
bizim için, vatanımız ve bayrağımız için yaptıklarınız yanında. 
Allah sizden razı olsun.

Sevgilerimizle, Allah’a emanet olun…

Antalya Hacı Dudu-Mehmet Gebizli Kız İHO

8/A Sınıfı Öğrencileri 

Merhabalar;

16 Ekim 2018 tarihinde Elazığ’dan Ankara’ya Van Gölü Ekspre-

si ile tren yolculuğu yaptım. Yolculuğumun Sivas bölümünde 

Kangal Jandarmaya bağlı olduklarını sandığım bir yüzbaşı 2-3 

astsubay ve uzman çavuşlardan oluşan bir ekip, yanılmıyor-

sam Çetinkaya’dan saat 21.00 sıralarında trene bindiler ve 

tren hareket halindeyken detaylı bir arama ve kimlik kontrolü 

yaptılar. Sonrasında aramalarını tamamlayıp Kangal’da 

trenden indiler. Vatandaşlarla, jandarma personelinin kendi 

aralarında yapmış oldukları konuşmadan jandarmanın tre-

ni durdurup da vatandaşları bekletmemek için Çetinkaya’ya 

araçlarıyla geldikleri ve aramayı Kangal’a gelene kadar tren 

hareket halindeyken tamamladıklarını öğrendim. 

Bir vatandaş olarak personelinizin böyle duyarlı bir şekilde 

görevini yapması beni çok sevindirmiş ve fazlasıyla memnun 

etmiştir. Ayrıca personelinizin bu aramada çok titiz bir şekilde 

görevini yerine getirdiğine, bununla birlikte vatandaşlarımız ile 

de sıcak bir iletişim kurduğuna şahit oldum. Yapılan bu uygu-

lamada emeği geçen başta Genel Komutanımız ile tüm sıralı 

Komutanlarımıza ve söz konusu personelinize saygı, sevgi ve 

şükranlarımı sunuyor, yürütmüş olduğunuz kutsal görevinizde 

başarılarınızın devamını diliyorum. Bülent DAŞÇI
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FIEP DÖNEM
BAŞKANLIĞINI DEVRETTİK

Yat’a beş var,
Kapanacak ışıklar.
Bir gün bitti düşüncesi ve yorgun insanlar.
Son lakırdılar.
Havada uçuşan yüz beş ses,
“Sessizlik” diyor her biri milyon kez.
Komutanın da salona teşrifi ile
Hep bir ağızdan bin minnet,
İstenen sessizliğe ve özgürlüğe.

Kapandı ışıklar.
Hala lakırdı var.
Yarını yokmuşçasına paylaşılan anılar.
Ah ne de güzel insanlar.
Ölüme meydan okurlar,
Ceplerinde oyalı mendil,
Ellerinde ilk günün kınası var.

“Kalk!” dedi kırmızı kollu kaptan,
“Hazırlanın, içtima birazdan.”
Toplandı kahraman komutanları,
Dimdik durdu karşılarında aslanları.
Kalmamıştı ilk günün gereksiz kaygısı.
Bakışlarında hepsinin, kor ateş vardı.
Aralarında bir muhabbet, dürüst ve mert!
Düşman duysa, kendi önüne vurur ket.
Oldukça Türk’ün istikbali, Mehmet’lerine emanet,
Ebedidir bu kan, bu yurt, bu yüce devlet.
Ve eğer vatan bir anne ise ulusun gözünde,
İmzası var Allah’ın kürek kemiklerinde.
Yanağında bir damla gözyaşı,
Özünde tüm şehitlerimizin kanı.
Ve hep aynı cesaretle, aynı asaletle,
aynı şeyi söyler dudakları;
Yazılmışsa olsun, vatan sağ olsun…

J.Er Deniz KOYUNCU
370/2 Kısa Dönem

Edirne İl Jandarma Komutanlığı




