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18 MART ŞEHİTLERİ ANMA GÜNÜ VE 
ÇANAKKALE DENİZ ZAFERİ

2

18 Mart Şehitleri, Boğaz Şehitliği’nde düzenle-
nen devlet töreniyle anıldı. Boğaz Şehitliği’nde dü-
zenlenen 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanak-
kale Deniz Zaferi törenine KKTC Cumhurbaşkanı 
Sayın Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ön-
der Sennaroğlu, Başbakan Ersan Saner, 2’nci 
Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Türkiye Cumhu-
riyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs 
Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai 
Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral 
Zorlu Topaloğlu, Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve 
Enerji Bakanı Erhan Arıklı, bakanlar, milletvekilleri 
siyasi parti, kurum, kuruluş dernek ve üniversite 
temsilcileriyle, askeri erkan katıldı.
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Cumhurbaşkanı Sayın Tatar, Boğaz Şehitliği 
Özel Defteri’nde: “Dünyanın en güçlü orduları-
na karşı, Türk askerinin büyük bir kahramanlık 
ve destansı bir direnişle yarattığı 18 Mart 1915 
Çanakkale Zaferi’nin 106’ncı yıl dönümündeyiz. 
Bu büyük zafer, özgürlük ve bağımsızlık müca-
delesi veren, dünya ulusları ile mazlum halklara 
ilham kaynağı olurken, Türk ulusunun esir edile-
meyeceğini, Türk vatanının parçalanamayaca-
ğını göstermiştir. ‘Çanakkale Geçilmez’ söylemi 
sadece bir söylem değil, Türk direnişinin, vatan, 
özgürlük ve bağımsızlık sevdasının ifadesidir. 
Bu zafer ve bu söylem Kıbrıs Türk halkının da 
hala daha devam etmekte olan mücadelesinde 
en büyük güç ve ilham kaynağıdır. 

Özgürlük, bağımsızlık ve vatan uğruna top-
rağa düşen ve burada kucak kucağa yatan 
Mehmetçik ile Mücahitlerimiz direnişimizin ve 
anavatan Türkiye ile sarsılmaz bağlarımızın 
simgesidir. Burada yatan şehitlerimiz bizim ve 
Türk ulusunun evlatlarıdır. Onlar sadece bu top-
rakta değil, Kıbrıs Türk halkının bağrında yat-
maktadır. Sonsuza kadar da bu böyle olacaktır. 
Tüm şehitlerimize Tanrı’dan rahmet dilerken, 
aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum.” 
sözlerine yer verdi.

ANIT ÖZEL DEFTERİ

KKTC CUMHURBAŞKANI 
SAYIN ERSİN TATAR

3

Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar tarafından, Boğaz 
Şehitliği’nden alınan toprak Anıtkabir’e gönderilmek üzere 
Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçe-
ri’ye teslim edildi. Protokol sırasına göre çelenklerin şehit-
liğe sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu, saygı atışı 
ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle 
sürdü.
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ÇANAKKALE ŞEHİTLER ABİDESİ

4

Çanakkale Şehitler Abidesi yapımına nasıl 
karar verildiğinin üzerine çok fazla söylemin ol-
masıyla birlikte en yaygın olanı; Mustafa Kemal 
Atatürk’ün mübadele yıllarında bölgeyi ziyare-
ti sırasında, yöre halkının tamamlanmış olan 
Fransız ve İngiliz anıtlarını göstererek şehitleri-
miz için de anıt yapılması talebinde bulunması 
ve de bunun üzerine şehitlerimiz için en az 40 
metrelik bir anıt yapılacağına söz vermesidir. 
Ancak kısa bir süre sonra Atatürk’ün sağlığının 
bozulması üzerine anıt yapımı ertelenmiş olup 
ölümünden hemen sonra İsmet İnönü tarafın-
dan Çanakkale Şehitler Anıtı yapım çalışmaları 
başlatılmıştır.

Çanakkale Şehitler Abidesi‘nin yapılması 
hakkında resmi karar 1942 yılında açıklandı. 
Savunma Bakanlığı tarafından 1944 yılında 
açılan proje yarışmasını Feridun Kip, Doğan 
Erginbaş, İsmail Utkular ve mühendis Ertuğrul 
Barla‘nın projelendirdiği eser kazandı. Proje ka-
bulünün hemen ardından temel atma törenleri 
düzenlendi. Ancak 2. Dünya Savaşı dönemin-
deki ekonomik krizden Çanakkale Şehitler Anıtı 
yapım çalışmaları da etkilendi ve çalışmalara 
ara verilmek zorunda kalındı. Sonraki süreçte 
ise dönem dönem yapımına devam edildi. 

Tarihler 1958 yılını gösterdiğinde Çanakkale 
Şehitler Anıtı‘nın henüz gövdesi bile tam anla-
mıyla bitirilememişti. Çanakkale Şehitler Anıtı 
maddi sıkıntılar nedeniyle yapımı bir kez daha 
duraklatıldı. Çanakkale Şehitler Abidesi yapı-
mına ara verilmesi Milliyet gazetesini harekete 
geçirdi. Milliyet gazetesi ulusal çapta başlattı-
ğı bağış kampanyası tüm halkımızdan destek 
gördü. Toplanan bağışlarla Çanakkale Şehitler 
Anıtı yapımı tamamlandı ve resmi açılışı 21 
Ağustos 1960 tarihinde Ağustos Muharebeleri 
yıldönümünde yapıldı. 

Çanakkale Şehitler Abidesi, Çanakkale Şehitleri Anıtı olarak bilinen bu eser, il sınırları içindeki Geli-
bolu Yarımadası’nda, Çanakkale Boğazı’nın ucunda Morto Koyu önündeki Hisarlık Tepe üzerinde göğe 
yükselmektedir. Çanakkale Şehitler Abidesi; 1915 yılında 1’inci Dünya Savaşı esnasında bu coğrafya-
da yaşananların hatırlanması, bu destanın kahramanlarının ebediyen unutulmaması için yapılmıştır.

Çanakkale Şehitler Anıtı Tarihçesi
“Çanakkale Şehitler Abidesi projesinde anıtın alt kesi-

minde Savaş Eserleri Müzesi, yanında Mehmetçik Anıtı 
ve Türk Şehitliği bulunmaktadır. Morto Limanı ile Çanak-
kale Boğazının girişi arasındadır. Bu yapıtın fikir babası, 
Atatürk’ün silah arkadaşı ve  ilk askeri pilot olan Emin 
Nihat Sözeri’dir. Sözeri, yapılması için gerekli olan para-
nın bulunabilmesi amacıyla onlarca yıl mücadele vermiş 
sonunda bu abideyi 60 bin şehidin anısına, milletimize 
armağan etmiştir.
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Çanakkale Şehitler Anıtı üzerindeki kaidenin boyutu 25×25 m olarak yapılmış ve 4 ayak üzerine oturtulmuştur.  Ça-
nakkale Şehitler Abidesi‘nin Hisarlıktepe yüksekliği 41,7 metredir. Ayakların genişliği 7,5 metredir. Çanakkale Şehitler 
Anıtı tümüyle 62,5 metrekarelik bir alanı kapsamaktadır.  Abidenin dört ayağında sekiz rölyef bulunmaktadır. Denize 
bakan dört tanesi deniz savaşlarını, karaya bakan dört tanesi de kara savaşlarını anlatır.

Anıtın kapladığı alan: 62,5 metre kare
Ayak sayısı (sutun sayısı): 4 adet
Ayaklar arasındaki mesafe: 10 metre
Bir ayağın ebadı: 7.5×7.5 metre
Anıtın kaidesinden itibaren yüksekliği: 41,7 metre
Anıtın denizden yüksekliği: 92 metre

Çanakkale Şehitleri Abidesi, yaklaşık 4 milyon li-raya mal olmuştur. İnşaatta 3800 ton granit taşı, 285 ton demir, 630 metreküp kereste, 1275 ton çimento ve 4400 ton çakıl kullanılmıştır. Abide‘nin takke kısmı için 850 metreküp yani 2125 ton beton sarf edilmiştir. Abide, dört ayak ve bir kubbeden oluşmaktadır ve denizden yüksekliği 92 metredir.

Kampanyaya destek olmak amacıyla o dönemin popüler futbol kulüpleri Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Vefa’nın katıldığı ‘Abide Kupası’ adı al-tında turnuva düzenleniyor. Bu turnuvada 100 bin lira toplanıyor. O günkü en büyük rakamlardan biri oldu-ğu belirtiliyor. 

Kampanyanın açıldığı günlerde Milliyet gazetesine ge-len Migros elemanları ortaya bir teklif attılar. “Kamyonla-rımıza kumbara koyunuz. Müşterilerden bizde elimizden geldiği kadar para toplayalım...“Resimde parayı sayan Migros memurları görülmek-tedir.”

Kadınlar yaptıkları oyaları satıp bunların paralarının inşa-at için kullanılmasını istiyor. İstanbul sosyetesinin kadınları, özel araçlarını dolmuş yapıyor. Siirt’te kadınlar, üzerinde abi-de figürü olan battaniye dokuyup satıyor.

21 Ağustos 1960 yılında 56 Yıl önce bugün (21 Ağustos 2016) Çanakkale Şehitler Abidesi törenle açılmıştır. Abide büyük emek ve feda-karlıkla yapılmıştır. Aşağıda gördüğünüz Abide-nin yapımı için hazırlanmış bir afiştir.
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23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE 
ÇOCUK BAYRAMI TÖRENLERLE KUTLANDI

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tö-
ren ve etkinliklerle kutlandı. 

Lefkoşa’daki Atatürk Anıtı’nda düzenlenen tören-
de KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar, KKTC 
Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu, KKTC Başbakanı 
Ersan Saner, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Şefik, 
Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat 
Başçeri, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs 
Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai 
Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral 
Zorlu Topaloğlu, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun 
Amcaoğlu, Meclis Başkan Yardımcısı Armağan Can-
dan, üst düzey askeri yetkililer, dernek, kurum ve ku-
ruluş temsilcileri yer aldı. Atatürk Anıtı’na çelenklerin 
sunulmasının ardından, saygı duruşunda bulunulma-
sı ve İstiklâl Marşı’nın okunmasıyla tören sona erdi.
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19 MAYIS
ATATÜRK’Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI 
COŞKUYLA KUTLANDI

ATATÜRK ANITI

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri, KKTC Milli Eğitim ve Kültür 
Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun saat 08:00’de Bayrak Radyo ve Televizyonu’ndan günün anlam 
ve önemine ilişkin konuşmasıyla başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçeve-
sinde sosyal mesafe ve maske takma kuralıyla ya-
pılan törene, KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Ta-
tar, Cumhuriyet Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu, 
Başbakan Ersan Saner, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa 
Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, bakanlar, milletvekille-
ri, KKTC 2’nci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, as-
keri erkan, belediye başkanları, kurum kuruluşların 
temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Törende Atatürk Anıtı’na çelenkler bırakıldı ve Anıt-
kabir’den gelen toprak, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa 
Büyükelçisi Ali Murat Başçeri tarafından Cumhurbaş-
kanı Sayın Tatar’a sunuldu.

Tören; saygı duruşu, İstiklâl Marşı’nın okunması ve 
çelenklerin Atatürk Anıtı’na sunulmasının ardından 
sona erdi.
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FENER ALAYI
Lefkoşa’daki 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve 
Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde akşam sa-
atlerinde Fener Alayı düzenlendi.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlik-
leri çerçevesinde Lefkoşa’da Fener Alayı düzenlendi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından düzenlenen et-
kinliğe Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar, Başbakan Ersan 
Saner, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat 
Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgene-
ral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral 
Zorlu Topaloğlu ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amca-
oğlu’nun yanı sıra bakanlık bürokratları, bakanlık personeli, 
öğretmenler, gençler ve halk katıldı. Bando eşliğinde Mete-
han - Dereboyu Kavşağı ışıklarından başlayan Fener Alayı 
yürüyüşü Atatürk Büstü önünde sona erdi.
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Emekli Hava Albay Kemal İntepe, ha-
tıralarında anlatıyor:

“1941 yılında İngiltere’ye uçuş eğitimi 
için gitmiştik. Londra’ya vardığımızda, 
yaşlı bir İngiliz hava binbaşısı, irtibat su-
bayı olarak görevlendirilmişti

Adı Mr. Salter olan bu subay Türkçe’yi 
bizlerden daha iyi konuşuyordu.

Mr. Salter’i birkaç defa eşi ile birlik-
te ikindi çayına davet ettim. O da beni 
akşam yemeklerine evine çağırıyordu. 
Emekli Binbaşı Salter bir akşam bana 
şunları anlattı:

“1919 yılında Piyade Binbaşı Salter 
olarak Samsun’daki İngiliz İşgal Tabur 
Komutanı idim. 18 Mayıs 1919 günü 
İstanbul’daki İngiliz İşgal Kuvvetleri Ko-
mutanlığı’ndan şifreli bir telsiz telgrafı 
aldım. Bu telgraf, “16 Mayıs 1919 günü, 
Mustafa Kemal adında bir Türk gene-
ralin, Bandırma Vapuru ile İstanbul’dan 
ayrıldığını, eğer Samsun’a inecek olur-
sa tutuklanarak İstanbul’a gönderilmesi-
ni’” istemekte idi.
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Gerekli emirleri verdikten sonra Samsun’a 
indim. Şehir her zamankinden daha kalaba-
lıktı. Bu kalabalık pazar kalabalığından farklı 
görünüyordu. Siyah çizmeli, külot pantolonlu 
ve siyah kalpaklı, sert bakışlı kimselerin çoklu-
ğu dikkatimi çekti. Sonradan bunların Türk su-
bayları olduğunu öğrendim. Durum çok nazikti. 
Dört gün önce Yunanlılar İzmir’i işgal etmişler, 
Türkler buna çok sert bir tepki göstermişlerdi. 
Rum tercümanım çok korkuyordu. Bütün gece 
hiç uyuyamadım.

19 Mayıs günü sabah erkenden iskeleye git-
tim. Sabah namazından çıkan herkes sahile in-
mişti. Kurtarıcılarını bekliyorlardı. Askerlerimle 
çevreyi kordon altına aldım.

Denizde, batı tarafında bir duman göründü. 
Sahildeki kalabalık heyecanlıydı. Bir de baktım 
ki, her askerimin arkasında siyah çizmeli, kara 
kalpaklı bir Türk subayı duruyor. Hepsinin si-
lahlı olduğu muhakkak.

Vapur iyice göründü. Görevimi iskele üze-
rinde yapamayacağımı düşünerek motoruma 
atlayıp vapura doğru hareket ettim. Mustafa 
Kemal Paşa’yı orada tutuklayacaktım.

Vapura ilk varan benim motorum oldu. Bera-
berimde getirdiğim iki erimi motorda bırakarak, 
tercümanımla birlikte vapurun iskelesine tır-
mandım. Güvertede beni selamlayan iki tayfa-
ya: “Vapurdaki generali görmek istiyorum.” de-
dim. Bir tanesi önümüze düşerek bizi salonun 

kapısına kadar götürdü. Kapıdaki görevli, duru-
mu içeriye bildirdi ve geriye dönüp bizi salona 
aldı... Herkes ayakta idi...

Ortada, mavi gözlü, sert bakışlı kişi ile göz 
göze gelince ne söyleyeceğimi şaşırdım. Sert 
bir asker selamı verirken ağzımdan şu sözler 
döküldü: “Taburum emrinizdedir!”

Bunu nasıl söylemiştim? Daha önce hiç böyle 
bir şeyi aklımdan bile geçirmemiştim. Rum ter-
cümanım şaşırdı, bir an durakladı. Ben kendisi-
ne dönüp bakınca hemen toparlandı ve Türkçe 
olarak generale iletti.

Mustafa Kemal Paşa’nın yüzünde hafif bir te-
bessüm belirdi, teşekkür etti ve beni de yanına 
alarak dışarıya çıktı.

Sanıyorum, bakışlarından etkilenip bir anda 
teslim olma kararı vermiştim.

Gözlerinin inanılmaz bir etkileyici gücü vardı.

Öteki sandallar da vapura ulaşmışlar, çevreyi 
doldurmuşlardı.

Mustafa Kemal Paşa, gemiye çıkan birkaç ki-
şiyle tokalaştıktan sonra, vapurdan benim mo-
torumla ayrıldık.

İskeleye vardığımızda muavinime, taburu 
safta toplayıp silah çattırmasını ve hepsinin 
Türk makamlarına teslim olmasını emrettim. 



Biraz durakladı, sonra asker selamı verip ayrıldı 
ve emrimi aynen yerine getirdi. Taburu o siyah çiz-
meli, kara kalpaklı kişiler teslim almıştı...

Bu yüzden, İngiltere’ye dönünce askeri mahke-
mede yargılandım. ‘Bir İngiliz subayı, nasıl olur da 
bir Türk generalin emrine girer? Bu vatan hainliği-
dir!’ diyorlardı.”

Mr. Salter, olayın devamını şöyle anlatıyor: “Mus-
tafa Kemal Paşa benim yanıma, o siyah çizmeli, 
kara kalpaklı kişilerden birini vererek kendi makam 
otomobilimle ve kendi şoförümle birlikte, misafir 
edileceğimi söyledikleri Ankara’ya gönderdi.

Taburumun tutuklu erlerinin de, Çorum, Çankırı 
ve Kastamonu’da kurulan esir kamplarına yerleşti-
rildiğini öğrendim.

Türklerin Kurtuluş Savaşı’nın sonuna kadar An-
kara’da, Hacıbayram Camii’nin önündeki cadde 
üzerinde bulunan iki katlı ahşap evde kaldım.

Hizmetimi göreceğini söyledikleri, fakat aslın-
da gardiyanım olan ve sıksa suyumu çıkaracak 
kuvvetteki bir kadınla dört seneye yakın bu evde 
oturdum. Savaşın sonunda imzalanan anlaşma 
gereğince ben ve taburum, Malta’daki Türk esir-
lerle değiştirildik.

İngiltere’ye döner dönmez tutuklandım ve vata-
na ihanet suçundan divanı harbe verildim. Hak-
kımda ağır hapis isteniyordu!

Ben askeri hapishanede tutuklu iken ziyaretime 
gelen ailem ve ebeveynim, savunmamı yapabil-
mem için bana birçok gazete ve kitap getirmişlerdi. 
Onlardan yararlanarak, kısa fakat öz bir savunma 
hazırladım. Bana isnat edilen suç, taburumu hiç 
direnmeden teslim edişim idi.

Savcı, teslimiyetimin vatana ihanetle eşdeğerde 
bir suç olduğunu iddia ediyor ve en ağır şekilde 
cezalandırılmamı istiyordu.

Yüksek Askeri Mahkeme’nin önüne çıktığımda 
savunmamı büyük bir soğukkanlılıkla okudum ve 
şu cümlelerle bitirdim:

‘Sayın hâkimler... Başbakanımız Lloyd George, 
Avam Kamarası’nda şöyle bir soruya muhatap ol-
muştur:

Yunanlıları silahlandırarak 15 Mayıs 1919’da İz-
mir’e çıkarttık... Ve o tarihten bu yana milyarlarca 
sterlini bulan masraflar yaptık. Sonuç ne oldu? Yu-
nanlılar İzmir’de denize döküldüler.

Ayrıca Anadolu’daki bütün Rumlar atıldılar veya 
göçe zorlandılar. Bu olayda bizim kazancımız ne-
dir? Hiç... Bu akılsızca bir gaf, korkunç bir hata, 
büyük bir felaket değil midir?’

Bu sert ve suçlayıcı soruya karşılık Başbakanı-
mız Lloyd George şu cevabı vermiştir: “Yüzyıllar 
bir veya iki dâhi yetiştirir. 20’nci yüzyılın dâhisinin 
Mustafa Kemal adıyla Türkiye’den çıkacağını ben 
nereden bilebilirdim?”

Görüyorsunuz sayın hâkimler... Karşınızdaki bu 
subay, Başbakanımızın bahsettiği 20’nci yüzyılın 
dâhisi ile hiç beklemediği bir anda karşı karşıya ve 
göz göze gelmişti. Ne yapabilirdi?

Eğer ben o gün başka türlü hareket edecek olsa 
idim, bugün benimle beraber bütün taburumun 
mezarlarını ziyarete gelecektiniz. Fakat şimdi, 
eceli ile ölmüş olan üç erimizin dışında hepimiz 
sağ salim yurdumuza dönmüş, ailelerimize kavuş-
muş durumdayız. Karar yüksek adaletinizindir.’

Beraat ettim ve terhise tabi tutuldum. Ailemle 
birlikte Türkiye’ye gidip Mustafa Kemal Paşa’yı 
ziyaret ettim. Paşa beni muhteşem nezaketiyle 
karşıladı. Tekrar görevli olarak İngiltere’ye çağırıl-
masaydım, Türkiye’de kalacaktım.

İngiltere’ye döndüğümde beni, Kraliyet Hava 
Kuvvetleri’ne aldılar ve İstihbarat Başkanlığı’nda 
önemli bir görev verdiler.

Türkiye ile İngiltere arasında irtibatı sağlayan 
grupta görev yapıyorum.”

Emekli Hava Albay Kemal İntepe anılarında Bin-
başı Salter için “İki yıldan fazla bir süre birlikte ol-
duk. Bu süre içinde her zaman bizleri savundu ve 
kendisini daima bizden biri saydı. Büyük bir Ata-
türk hayranıydı.” diyor.

KAYNAK: Silahlı Kuvvetler Dergisi (1984)

GÜNCEL
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KIBRIS TÜRKLERİNİN 
ÇANAKKALE MUHAREBELERİ DÖNEMİNDEKİ 
GİRİŞİMLERİ

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş süreci-
nin fiili safhasının her ne kadar 19 Mayıs 
1919 tarihinde başladığı kabul edilse de 
Türk milletinin emperyalist güçlere karşı 
destansı direnişi 1915 yılında Çanak-
kale’de yaşanmıştır.

Birinci Dünya Savaşı’nın kırılma olay-
larından biri de Çanakkale Muharebeleri 
olmuştur. İttifak Devletleri’nin tüm askeri 
güçlerini Çanakkale’de toplayarak İstan-
bul’u ele geçirme hedefleri Yarbay Musta-
fa Kemal’in dahiyane liderliği ile Türk as-
kerinin savaşçılığı sayesinde başarısız 
olmuştur. İtilaf Devletleri donanması ve 
kara güçlerinin Çanakkale Boğazı’nı 
geçerek Osmanlı Devleti’nin başkenti 
İstanbul’u ele geçirme  hedefinin 
gerçekleştirilememesi, Birinci Dünya 
Savaşı’nın sonraki sürecine doğrudan 
etki etmiştir. Çanakkale Muharebeleri 
Türk askerinin, her türlü olumsuz koşu-
la rağmen, gözünü kırpmadan ölüme 
koştuğu bir fenomen olarak tarihe 
geçmiştir.

Kıbrıs Türkleri, Osmanlı Devleti’nin 
birçok cephede savaşmak zorunda 
bırakıldığı Birinci Dünya Savaşı sırasında 
hangi durumda idi? Çanakkale Muhare-
belerine doğrudan veya dolaylı bir destek 
verebildiler mi? 

 Yrd.Doç Dr. Mehmet BALYEMEZ: Rauf Raif Denktaş Üniversitesi Öğretim Görevlisi 
 Osmanlı İdaresinde Kıbrıs (Nüfusu, Arazi Dağılımı ve Türk Vakıfları), Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel    
 Müdürlüğü, Ankara, 2000s, s. 22.
 4 Haziran 1878’de Yıldız Sarayı’nda gizlice imzalanan ve Kıbrıs’ın yönetiminin İngilizlere devredilmesini öngören Osmanlı-İngiliz Savunma Konvansiyonu iki   
 maddeden oluşmuştur.
 Madde 1: Eğer Rusya; Kars, Ardahan, Batum ve bunlardan sadece birini elinde tutar ve eğer ileride herhangi bir zamanda Majeste Sultan’ın barış antlaşması 
 ile kesin olarak saptanan Asya’daki topraklarından bir kısmını daha zapt etmeye kalkışırsa İngiltere, bu yerlerin silah kullanılarak savunulması için Majeste 
 Sultan’ın yardımına koşacaktır. Buna karşılık savunulması için Majeste Sultan, iki devlet arasında daha sonra kabul edilecek olan ve gerek hükümetle ilgili 
 gerekse bahis konusu Doğu illerindeki Hristiyan ve diğer vatandaşların korunması için gerekli reformların yapılacağını İngiltere’ye vaat eder. İngiltere’nin bu mu
 kavelenin vecibelerini yerine getirebilmesi için gereken önlemleri alabilmesi maksadıyla Majeste Sultan, Kıbrıs Adasını İngiltere’ye devreder ve İngiltere tarafın 
 dan yönetilmesini kabul eder.
 Madde 2: Bu mukavele tasvip ve tasdik olunduktan sonra bir ay veya mümkünse daha kısa bir zaman içinde taraflar arasında teati edilecektir. Ayrıntılı bilgi 
 için bkz. “Defensive Alliance Between Great Britain and Turkey”, The Times, 09 Haziran 1878; Cumhurbaşkanlığı Osmanlı Arşivi (Bundan sonra COA), HR- 
SFR-3-0263-00025-001,2,3, Fransız Büyükelçiliğine 24 Temmuz 1878 tarihinde Gönderilen ve Kıbrıs Konvansiyonu’nun 

Yrd.Doç Dr. Mehmet BALYEMEZ

Bu sorulara cevap vermeden önce Bi-
rinci Dünya Savaşı öncesinde ve esnasın-
da Kıbrıs’taki gelişmelere kısaca göz at-
mak gerekir. Osmanlı Devleti, Kıbrıs’ı 
fethettiği 1571 yılından sonra Ada’da 
kurduğu yönetimini 307 yıl boyunca 1878 
yılına kadar sorunsuz sürdürmüştür. Os-
manlı Devleti’nin 19’uncu yüzyılda içinde 
bulunduğu siyasi,askeri,sosyal ve ekono-
mik durum Kıbrıs’ın geleceğine de etki 
etmiştir.

Osmanlı Devleti ile Rus Çarlığı arasın-
da 1876 yılında başlayan savaşta Rus 
ordusu hem batıda hem de doğuda 
önemli kazanımlar elde edince Ayaste-

fanos Antlaşması imzalanmıştır. Ancak 
İngiltere’nin önderlik ettiği Avrupa Dev-
letleri Ayastefanos Antlaşması’nın Rus 
Çarlığı’nın “Sıcak Denizlere İnme” poli-
tikasını gerçekleştirmesini sağlayacak 
koşulları oluşturduğundan buna itiraz 
etmişler ve yeni şartların görüşülmesi 
amacıyla Berlin’de bir konferans yapıl-
masını sağlamışlardır.

Bu gelişmeler, Kıbrıs’ın geleceğini de 
doğrudan etkilemiştir. İngiltere, sömürge-
lerine giden yolun emniyetinin sağlan-
ması, Süveyş Kanalı’ndaki varlığını te-
hdit edecek gelişmelerin önlenmesi ve 
Orta Doğu’daki çıkarlarının korunması 
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İçeriğinin de Yer Aldığı Resmi Yazı. Ayrıntılı bilgi için bkz. EK-I; Fahir Armaoğlu, Siyasi Tarih, 3. bs., Ayyıldız Matbaası, Ankara 1975, s. 271. 
The Colonial Office List 1896, Thirty-Fifth Publication, Harrison and Sons, London 1896, s. 280-281; The London Gazette, Number 24639, 1 October 1878, ss. 1-3.
Şükrü Sina Gürel, Kıbrıs Tarihi (1878–1960) Kolonyalizm, Ulusçuluk ve Uluslararası Politika, C. I ve II, Kaynak Yayınları, 1. bs., İstanbul 1984, s. 160-161.
Meltem Onurkan Samani, Kıbrıs Türk Milliyetçiliği, Bayrak Matbaacılık, İstanbul 1999, s. 29.
Halil Fikret Alasya, Maarif İşleri, Lefkoşa, 1969, s.135-136; Salahi Ramadan Sonyel, “Kıbrıs Türklerinin Varlık Savaşımı”, Belleten, TTK, 59 (224), (Nisan 1999), s. 135.
Hill George, A History of Cyprus, Volume IV, The Otoman Province The British Colony, 1571–1948, (Ed.) by Harry Luke, Cambridge at The University Press, England       
1952, s. 418; Ahmet C. Gazioğlu, Kıbrıs Tarihi-İngiliz Dönemi (1878-1960), CYREP Yayınları, Lefkoşa 1997, s. 19.
National Archives, Kew, London, Colonial Office (CO), 883-2’den aktaran Sibel Akgün, “Osmanlı İmparatorluğu’ndan Türkiye Cumhuriyeti’ne Geçiş Sürecinde Kıbrıs
Türk Aydınları ve Jön Türk Hareketi ile olan İlişkileri (1865-1918)”, History Studies, International Journal of History, (Volume 3 / 3 / 2011), s. 3.
Sonyel, “Kıbrıs Türklerinin Varlık Savaşımı”…, s. 142.
Şükrü Hanioğlu, Bir Siyasal Örgüt Olarak Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyeti ve Jön Türkler (1889-1902), C. I, İletişim Yayınları, İstanbul 1989, s. 261; Sabahattin   
İsmail, Kıbrıs Üzerine Bildiriler, Kıbrıs Araştırma ve Yayın Merkezi (CYREP), Lefkoşa 1998. s. 52. 

amacıyla Kıbrıs’ı ele geçirme planlarını 
yürürlüğe sokmuştur. İngiliz Dışişleri 
Bakanı Salisbury, bu politikanın koşul-
larını araştırmak için İstanbul Büyükelçisi 
Hanry Layard’ı görevlendirmiştir. Büyük-
elçi Layard, 1878 yılı Mayıs ayında 
gerçekleştirdiği yoğun temaslardan sonra 
Mabeyn Müşiri Sait Paşa’nın tavassu-
tuyla Padişah Abdülhamit ile görüşer-
ek, Kıbrıs gelirinin Osmanlı Hazinesine 
verilmesi karşılığında Adanın yönetimini 
üstlenmeyi taahhüt etmiştir . Hariciye 
Nazırı Saffet Paşa ile Sadrazam Sadık 
Paşa, Büyükelçi Layard ile antlaşmanın 
detaylarını görüştükten sonra 4 Ha-
ziran 1878 tarihinde Kıbrıs Konvansiyonu 
imzalanmıştır. Kıbrıs Konvansiyonu’na 
göre; Rus Çarlığı ele geçirdiği Kars, Ar-
dahan ve Batum’u elinde tutmaya ve ileri 
askerî harekâtına devam ederse İngiltere, 
Osmanlı ordusuna yardım edecek, bu 
yardımın zamanında ve etkili olabilmesi 
amacıyla da Kıbrıs’a yerleşecektir .

hakları yeterli olarak gören ve Enosis’e 
karşı ne yapacağını tam olarak tespit ede-
memiş Türkler yer almıştır .

İngiliz İdaresi, Kıbrıs’ın yönetimini 
devraldıktan sonra “Yüksek Komiser” 
olarak görevlendirdiği Sir Garnet Wolse-
ley’in ilk icraatı Kıbrıs Mutasarrıfı ile altı 
kaymakamı görevlerinden almak ve on-
ların yerine kendisine bağlı olarak çalışa-
cak “Komiserler” atamak olmuştur. İdari 
anlamda yapılan bu düzenlemeye ilave 
olarak bazı Müslüman yöneticiler kamusal 
görevlerinden uzaklaştırılmış, onların yer-
ine ise ilk önce İngiliz daha sonra ise Er-
meni ve Rumlar getirilmiştir . 

Kıbrıs Türk ve Rum Toplumlarının 
İngiliz Yönetimi tarafından yapılan bu 
düzenlemelere tepkileri farklı olmuştur. 
Rumlar yeni düzenlemenin Enosis istekle-
rini gerçekleştirmek için uygun şartlar 
sağladığını değerlendirirlerken, Kıbrıs 
Türk Toplumu ise, toplumsal statülerinin 
1878 yılı öncesi gibi olamayacağı anlamış 
ve en azından Rum Toplumu ile eşit si-
yasal haklara sahip olmak istemişlerdir . 

Kıbrıs Türk Toplumunun lideri olan Müftü 
Esseyid Ahmet Asım Efendi ve ileri gelen 
kişiler tarafından, anayasal düzenleme-
lerin Türk Toplumunun hak ve isteklerinin 
dikkate alınmadan yapıldığını belirten bir 
dilekçe 25 Mart 1882 tarihinde Sömürge-
ler Bakanlığı ve Bâb-ı Âli’ye gönderilmiştir. 
Kıbrıs Türkleri tarafından yapılan bu gi-
rişim hem Osmanlı Devleti hem de İngiliz 
Hükümeti tarafından geçiştirilerek cevap-
landırılmıştır. Osmanlı Devleti bu isteği, 
“Kıbrıs Türkleri’nin haklarının korunacağı” 
şeklinde cevaplandırmaktan başka hiçbir 
siyasi girişim de bulunmamış, İngiliz 
Hükümeti ise bu talebi reddetmiştir . 

Osmanlı Devleti, Kıbrıs Konvansi-
yonu’na göre Ada’nın yönetimini geçici 
olarak İngiltere’ye terk etmiştir. İngiltere, 
ilk olarak Sir Garnet Wolseley’i Yüksek 
Komiser olarak atamıştır. Yüksek Komiser 
Wolseley, 23 Temmuz 1878 tarihinde 
yayımladığı muhtırada; Ada’nın yönetimi-
nin İngiltere’ye geçtiğini, Ada’nın refahını 
arttıracak her türlü tedbirin alınacağını, 
Ada toplumlarına adil davranılacağını ve 
herkesin hukuki güvenceden eşit olarak 
yararlanacağını ilan etmiş ve 14 Eylül 
1878 tarihinde de ilk Anayasayı yürürlüğe 
sokmuştur. İngilizler, Kıbrıs’ı devraldığın-
da Ada’da birbirinden tamamen farklı 
iki toplumla karşılaşmıştır. Bir yanda; 
19’uncu yüzyılın başlarından itibaren 
Yunanistan’la birleşmek idealinin siyasi 
ifadesi olan Enosis için her fırsatı değer-
lendiren ve Yunanlılık kimliği gelişmiş 
Rumlar, diğer yanda ise Türk milli kimlik 
gelişim sürecini henüz tamamlamamış, 
Osmanlı yönetiminin kendilerine sağladığı 
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Kıbrıs Türkleri’nin hem Kıbrıs’taki İngiliz 
Yönetimi hem de Osmanlı Devleti’nden 
beklediği destek gerçekleşmeyince so-
runlarına kendileri çözüm üretmişlerdir. 
Kıbrıs Türk Toplumunun, bu dönemdeki 
faaliyetlerinde Jön Türklerin önemli etki-
si olmuştur. Daha önceleri Jön Türklerin 
Mısır kolunun başkanlığını yapan Hoca 
Muhittin Bey’in Kıbrıs’a gelmesi ile birlikte, 
Kıbrıs Türklerinin hak arama çabalarında 
da canlanma olmuştur . 

Kıbrıs Türklerinin bu faaliyetleri II. 
Meşrutiyet’in ilanı ile birlikte artmıştır. 
Kıbrıs Türk Toplumunun bu dönemdeki 
ilk örgütlenmesi “Türk Teavün Cemiyeti”  
(TTC) olmuştur. Lefkoşa’da 1908 yılın-
da kurulan TTC, üyelerini özel evlerde 
toplamış ve toplum sorunlarının çözümü 
için yapılması gerekenleri görüşmüştür . 

Türk Teavün Cemiyeti kurulduktan kısa 
bir süre sonra, örgütün İngilizlerin etkisi 
altındaki Evkaf İdaresi’nin kontrolünde ol-
duğu iddialarından dolayı bazı üyeler is-
tifa etmişlerdir. TTC’den ayrılan kişiler 
1908 yılında “Terakki Kulübü” adlı yeni bir 
örgüt kurmuşlardır . 

Terakki Kulübü de, tıpkı Türk Teavün 
Cemiyeti’nde olduğu gibi, İngiliz Yöneti-
minin etkisi altında kaldığı yönünde eleşti-
rilmiştir. Terakki Kulübü’nden ayrılanlar 
bu kez “Hürriyet Kulübü” adı altında yeni 
bir siyasi örgüt kurmuşlardır. İki kulüp bir 
yıla yakın süre boyunca birlikte faaliyet 
göstermişlerdir. Kıbrıs Başkadısı Nu-
man Efendi’nin çabaları sonucunda her 
iki örgütteki ılımlılar, İngiliz yönetimini 
destekleyenleri dışarıda bırakmak suretiy-
le “Hürriyet ve Terakki Kulübü” adı adın-

da yeniden teşkilatlanmışlardır . Hürriyet 
ve Terakki Kulübü (HTK) yönetimi, önce-
likle Lefkoşa’da bir bina kiralamış burada 
konferanslar ve müsamereler düzenle-
yerek geniş kitlelere ulaşmaya çalışmıştır. 
Müsamerelerden elde edilen gelir, Donan-
mayı Osmani Muavenet-i Milliye Cemiyeti 
adlı örgüte gönderilmiştir . 

Hürriyet ve Terakki Kulübü üyeleri 
arasında Anadolu’dan Kıbrıs’a görev-
lendirilen öğretmenler  de yer almıştır. 
Hürriyet ve Terakki Kulübü, Birinci Dün-
ya Savaşı başlarına kadar faaliyetlerine 
devam etmiştir. Savaşın başlaması ile 
birlikte Evkaf üyesi Münir Bey başta ol-
mak üzere bazı hükümet memurları kulüp 
üyeliğinden ayrılmış, bazı üyeler ise uzak 
kasabalara tayin edilerek örgütten pasi-
fize edilmiştir . Bu durum örgütün siyasi 
faaliyetlerini doğrudan etkilemiş ve HTK 
kuruluş amaçlarından uzaklaşmıştır. 

Kıbrıs Türklerinin bu dönemdeki gi-
rişimlerine destek veren bir başka örgüt 
ise İstanbul’daki Türk Ocağı olmuştur. 
Osmanlı Devleti’nde Türkçülük bilincinin 
gelişimine doğrudan katkı sağlayan Türk 
Ocağı üyelerinden Dr. Pertev Efendi, Dr. 
Şevki Bey ve Dr. Küfi Bey’in girişimleri ile 
örgütün bir şubesi de Kıbrıs’ta açılmıştır. 
Fadıl Niyazi Bey’in sekreterliğe seçildiği 
Türk Ocağı’nın Kıbrıs Şubesi, Birinci Dün-
ya Savaşı başlarına kadar faaliyetlerine 
devam etmiştir .

Kıbrıs Türkleri’nin, toplum haklarını ara-
ma girişimleri Birinci Dünya Savaşı’nın 
başladığı 1914 yılında sekteye uğramıştır. 
İngiltere, Osmanlı Devleti’nin Almanya 
safında savaşa girmesini bahane etmiş ve 
1878 yılında imzalanan Kıbrıs Konvansi-
yonu’nu iptal ederek Ada’yı tek taraflı il-
hak etmiştir .

  Harid Fedai, “Eski Basınımızdan”, Kıbrıs Gazetesi, 25 Aralık 2000, s. 5. 
 Ahmet An, Kıbrıs’ın Yetiştirdiği Değerler (1782-1899), Akçay Yayınları, Ankara 2002, s. 380; Fadıl Korkut, Hatıralar, Doğu Akdeniz Üniversitesi Kıbrıs Araştırma
 ları Merkezi Yayınları, Gazimağusa 2000, s. 60. An, “Kıbrıs Türk Toplumunda Kulüpler..,  s. 11.  Korkut, a.g.e., s. 61.
 Korkut, a.g.e., s. 63; Aynı dönemde benzer amaçla kurulan bir başka örgütlenme de Cemaat-i İslam Teşkilatı olmuştur. Müftü Hacı Hafız Mehmet Ziyaed
 din Efendi, bu teşkilatın başkanı olarak seçildiği örgütün amacı, tüm İslam coğrafyasında yaşayan Müslümanlar tarafından başlatılan Osmanlı Donanması’nı  
 güçlendirmek kampanyasına bağış toplamakla sınırlı kalmıştır. Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’na girmesi ile bu örgüt kendiliğinden dağılmıştır. Ayrıntılı 
 bilgi için bkz. Gazioğlu, İngiliz Yönetiminde Kıbrıs II)…, s. 341.
Anadolu’dan gönderilen öğretmenler, Lefkoşa’da bulunan İdadi Mektebi’nde görev yapmışlardır. Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerinde önemli görevler yapan  
Şemsettin Günaltay’da, 1907-1909 yılları arasında bu okulda hem müdür hem de öğretmen olarak çalışmıştır. Ayrıntılı bilgi için bkz. Akgün, Sibel, “ İngiliz  
Sömürge Yönetimine Karşı Kıbrıs Türk Toplumunun Tepkisi”, 2011’de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, “Fırsatlar ve Tehditler”, Sempozyumu Bildirileri, Ekoav-
rasya, Ankara 2012, s. 11. Korkut, a.g.e., ss. 63-65. A.g.e., s. 65. Declaration by Great Britain, Annexion of Cyprus”, The Times, 06 Kasım 1914.
Gürel, a.g.e., C.I, s. 66; Gazioğlu, İngiliz Yönetiminde Kıbrıs II .., s. 128. Alasya, a.g.e., s. 134.

Terakki Kulübü
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   Korkut, a.g.e., s. 64.
   Akgün, “ İngiliz Sömürge Yönetimine Karşı Kıbrıs Türk Toplumunun Tepkisi”…, s. 24.
  George Hill, A History of Cyprus, Volume IV, The Otoman Province The British Colony, 1571–1948, (Ed.) by Harry Luke, Cambridge at The University Press,   

      England 1952, s. 418.  
  Beria Remzi Özoran, “Kıbrıs Türküne İndirilen Yumruklar”, Türk Kültürü Dergisi, Yıl: V, S. 57, s. 668.
  Birinci Dünya Savaşı başlarında Kıbrıs Türk basınını temsil eden tek Türkçe gazete olan Kıbrıs’ın kapatılmasından sonra 1919 yılı Eylül ayına kadar Kıbrıs’ta   
  Türkçe gazetede yayınlanmamıştır. Ayrıntılı bilgi için bkz. Gürel, a.g.e., C. I,  s. 164.

Osmanlı Devleti, İngiltere’nin tek taraf-
lı ilhakını tanımamış, bu girişimini sadece 
protesto etmekle yetinmiştir . Kıbrıs Türk 
toplumu ise bu tarihe kadar olan beklen-
tileri konusunda hayal kırıklığına uğramış 
ve İngiltere’nin ilhakı karşısında karmaşık 
duygular içinde kalmıştır. Evkaf üyesi İr-
fan Bey, Kıbrıs Başkadısı Ali Rıfat Efen-
di, Nakibü’l-eşraf Kaymakamı Hacı Ve-
hid Efendi, Dini Ulemalar Müderrisi Hacı 
Münir Efendi ve Yorgancıbaşızade Sami 
Efendi gibi toplum ileri gelenleri tarafından 
İngiltere Kralı’na gönderilen telgrafta il-
hakı destekledikleri belirtilmesine rağmen 
Hürriyet ve Terakki Kulübü İngiltere’nin 
ilhak girişimini reddetmiştir.  Kıbrıs Türk 
Toplumu aydınları arasındaki bu kafa 
karışıklığının en önemli nedenlerinden 
birisi de Osmanlı Devleti’nin İngiltere’nin 
ilhak girişimine karşı yeterli tepki verme-
mesi olmuştur .

Kıbrıs Türk Toplumu’nun ileri gelenlerin-
den bazıları, bir yandan İngiltere’nin tek 
taraflı ilhakı, diğer yandan Osmanlı Devle-
ti’nin tepkisizliği karşısında eyleme geçme 
kararı almışlar ve yeni bir örgütlenme gi-

rişiminde bulunmuşlardır. Hasan Karabar-
dak, Dr. Behiç ve Dr. Hüseyin, Kıbrıs Türk 
Toplumunun içinde bulunduğu durumdan 
nasıl kurtulacağına dair çare arayışına 
girmişlerdir. Bu arayışlardan kısa bir süre 
sonra “Türkiye ile Birleşme Partisi” adı 
altında bir örgütlenme kurulmasına karar 
vermişlerdir.Türkiye ile Birleşme Partisi, 
isminden de anlaşılacağı gibi, Kıbrıs’ın 
Türkiye ile birleşmesini amaçlamıştır. Jön 
Türk Hareketi’nin Kıbrıs’taki etkilerinin bir 
sonucu olan örgütün kurulmasına yönelik 
çabalar İngiliz Yönetimi tarafından istihbar 
edilmiştir. Osmanlı ordusunun Birinci Dün-
ya Savaşı sırasında hem Çanakkale’de 
hem de Kût’ül-Amâre’de yendiği İngilizler, 
Kıbrıs’taki Türk milliyetçiliğini kontrolü 
altında tutabilmek amacıyla Türkiye ile 
Birleşme Partisi’nin kurulmaması için ça-
balarını yoğunlaştırmışlardır. İngiliz Yöne-
timi çok geçmeden bu yöndeki düşün-
cesini eyleme dönüştürmüş ve Türkiye 
ile Birleşme Partisi’nin lider kadrosunu ya 
sudan sebeplerle Girne Kalesi’ne hapset-
miş ya da Ada’nın uzak kazalarına tayin 
ederek birbirleriyle bağını koparmıştır. İn-

giliz Yönetimi bu politikasına ilave olarak 
Kıbrıs Türk milliyetçiliğinin gelişmesini 
kontrol altında tutabilmek amacıyla Kıbrıs 
Türk basınına da sansür uygulamasını 
başlatmış ve bunu savaş sonuna kadar 
sürdürmüştür .

İngilizler, Kıbrıs’ta hükümran olduk-
ları 1878 yılından itibaren Ada’daki milli-
yetçi duyguları kontrol edecek politikaları 
uygulamışlardır. Ancak İngiliz Yönetimi, 
Rum Toplumundaki Helen milliyetçiliği-
nin kemikleşmiş olması karşısında Kıbrıs 
Türk Toplumunu kontrol altına tutacak 
stratejiyi izlemişlerdir. İngiliz Yönetimi, 
Kıbrıs Türkleri arasında henüz oluşum 
aşamasında olan milli duyguların kontrol 
edilebilmesi halinde, Ada’daki yönetimini 
devam ettirebileceği tespitiyle bu ve ben-
zeri girişimleri ya kendisine müzahir kişileri 
örgütlenmelerin içine sokmuş ve gelişim-
leri yakından takip etmiş ya da bu ve ben-
zeri örgütlenmeleri en başından engelleye-
rek kendisine sorun olmalarına izin ver-
memiştir.

Hürriyet ve Terakki Kulübü
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ERENKÖY’DE 1571 ADET 
FİDAN DİKME TÖRENİ İCRA EDİLDİ

Kıbrıs’ın Osmanlı İmparatorluğu tarafın-
dan fetih yılı olan 1571’i temsilen, Eren-
köy’de 1571 adet fidan dikmek ve Erenköy 
şehitlerini yad etmek amacıyla tören icra 
edildi.

Törene; Sayın Cumhurbaşkanı Ersin 
Tatar, Başbakan Ersan Saner, Türkiye 
Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat 
Başçeri, Tarım Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 
Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tüm-
general Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri 
Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu ve 
askeri erkan katıldı.

Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar’ın 
tören mangası tarafından karşılanmasının 
ardından tören,  şehitlik özel defterinin 

Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar tarafın-
dan imzalanması, günün anlam ve önemi-
ni belirten konuşmasını yapması, Erenköy 
Şehitliği’nin ziyaret edilmesi ve Erenköy 
Direnişi’nde şehit düşen kahraman müca-
hitlerimizin mezarlarına çiçek bırakılması 
ile devam etti.

Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar,  Baş-
bakan Ersan Saner, Türkiye Cumhuriye-
ti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, 
Tarım Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Kıbrıs 
Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgene-
ral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komu-
tanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu daha son-
ra fidan dikme etkinliğine katıldılar.
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Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar 
Erenköy’de yaptığı konuşmada, Kıbrıs 
Türk Halkının bu topraklarda büyük bir 
direniş sergileyerek özveriyle varoluş 
mücadelesi verdiğini, Anadolu in-
sanı için Büyük Önder Mustafa Kemal 
Atatürk ve silah arkadaşlarının Çanak-
kale Savaşında verdiği mücadele ne 
anlam ifade ediyorsa, Kıbrıslı Türkler 
için de Şanlı Erenköy Direnişinin aynı 
önemi taşıdığını ifa-de ederek; Anadolu 
ve dünyanın çeşitli yerlerinden Kıbrıslı 
Türk öğrencilerin, tahsillerini yarıda bıra-
karak Erenköy Direnişine katılıp kahra-
manca savaştığını, Erenköy Mücahitle-
rinin yazdıkları destanla Kıbrıslı Türkle-
rin haklı mücadelesine verdikleri büyük 
desteği özellikle vurgulamıştır.

Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar, 
Erenköy Direnişi ile dünyaya Kıbrıs’ta iki 
halkın söz sahibi olduğu mesajı verilerek 
Kıbrıslı Türklerin de egemenlik hakkı oldu-
ğunu belirtmiş; “Onların ortaya koyduğu 
mücadele, bugün bizim müzakere ma-
sasında ortaya koyduğumuz mücadele-
mizdir.” ifadelerini kullanmıştır.

1974 yılında Türkiye Cumhuriyeti’nin 
meşru garantörlük hakkını kullanarak 
Mutlu Barış Harekatını gerçekleştirdiği-
ni söyleyen Cumhurbaşkanı Sayın Ersin 
Tatar’ın; “Bugün, kendi egemenlik al-
anımızda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuri-

yeti’yle yolumuza devam etmekteyiz” 
ifadelerini kullanmıştır. Kıbrıs’ın Osmanlı 
İmparatorluğu tarafından fetih yılı olan 
1571’i temsilen, Erenköy’de 1571 fidan 
dikilmesinden duyduğu mutluluğu ifade 
ederek etkinliği düzenleyenlere teşek-
kürlerini ileten Cumhurbaşkanı Sayın Er-
sin Tatar, “Vatan toprağımıza, Erenköy’e, 
bugünkü ağaçlandırma faaliyetiyle sahip 
çıkıyoruz. Çevreyi koruyarak, ağaçlandır-
ma faaliyetimizle, Erenköy’ü geleceğe 
hazırlıyoruz… 

Bugün burada hep birlikte Erenköy 
Direnişi’ni anıyoruz” sözlerine yer ver-
miştir.

CUMHURBAŞKANI SAYIN ERSİN TATAR: 
“ANADOLU İNSANI İÇİN ÇANAKKALE SAVAŞI NE ANLAM İFADE 
EDİYORSA BİZİM İÇİN ERENKÖY DİRENİŞİ AYNI ÖNEME 
SAHİPTİR”

SAYIN CUMHURBAŞKANI ERSİN TATAR:
“ERENKÖY’Ü GELECEĞE HAZIRLIYORUZ”

Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgene- 
ral Zorlu Topaloğlu konuşmasında; “1571 
yılında yapılan fetihle birlikte Türk ege-
menliğine giren Kıbrıs adası, 1914 yılında 
İngilizlerin ilhakına kadar barış ve huzur 
içinde var olmuştur. Bu tarihten sonra İngiliz 
ve Rumların çatışmaları, Rumların adayı 

Yunanistan’a bağlamak amacıyla Enosis 
planını uygulamaya, Kıbrıs Türk halkını 
yok etme çalışmaları başlamıştı. Yapılan 
tüm baskı, zulüm ve işkencelere rağmen 
vatanını terk etmeyen Mücahit Kıbrıs 
Türk’ü Erenköy’de varoluş destanı yarat-
mış, mücadele ateşini parlatmıştır.

Bugün burada dikilen 1571 adet fi-
dan, adadaki Türk varlığının ve Kıbrıs 
Türk halkının varoluş mücadelesinde 
müstesna yeri olan şanlı Erenköy’ümüze 
sahip çıktığımızın birer nişanesi olacak-
tır. Şehitlerimizin kanlarıyla sulanmış bu 
toprakları korumak bizlerin gelecek nesil-
lere olan borcudur.”

GÜVENLİK KUVVETLERİ KOMUTANI TÜMGENERAL ZORLU TOPALOĞLU 
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ŞEHİTLER GÜNÜ ANISINA
ÇANAKKALE 
SAVAŞI
Çanakkale Cephesi’nin deniz harekâtı 

(Boğaz’ın zorlanması), kuşkusuz sıradan 
bir askeri harekât, ya da muharebe olayı 
değildir. Boğazlar, konumu ve tarihi öne-
mi itibariyle, İstanbul Karadeniz kapısı, 
Çanakkale de Ege Denizi kapısı olarak, 
geçmişte taşıdıkları ve çağımızda taşı-
makta oldukları stratejik önem ve değer 
açısından daima birlikte mütalaa edilmiş 
ve edilmektedir.

Her iki boğaz, klasik ve dar çerçevede 
sadece Akdeniz’i Karadeniz’e, Avrupa’yı 
Asya’ya bağlayan su geçitleri ya da köp-
rüler değil, Akdeniz’in öteki önemli su ge-
çitlerinden Cebelitarık ve Süveyş kanalı 
ile de bütünleşerek, dünyanın büyük de-
nizlerini (Atlas ve Hint okyanusu gibi) ve 
büyük kıta kara parçalarını birbirine bağ-
layan, daha geniş anlamdaki jeopolitik 
konumuyla, dünya siyaset ve iktisadiyatı 
üzerine olan etkilerini bu gün de korumak-
tadır. Bu nedenlerledir ki, Türk Boğazları, 

uluslararası ilişkilere yön vermede daima 
odak noktası olmuşlardır.

Gerçekten tarihin eski dönemlerinden 
beri ön planda, Avrupa ve Asya ülkeleri 
arasında başlamış olan ekonomik, ticari 

ve siyasi ilişkilerle, askeri hareketler, sü-
rekli olarak Boğazlar bölgesinde cereyan 
etmiştir. Başka bir deyişle Boğazlar, dün-
yanın diğer parçalarında pek görülmemiş 
ardı arkası kesilmeyen mücadelelere 
sahne olmuştur. 
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Boğazların tarihin akışı içindeki strate-
jik durumu ve jeopolitik konumuyla ilgili 
yukarıdaki kısa açıklamaların ışığı altın-
da, Çanakkale Muharebelerinin sonuçları 
üzerindeki değerlendirmeler, kuşkusuz 
daha bir önem ve anlam taşıyacaktır. 
Böylesine bir değerlendirmenin daha ger-
çekçi ve sağlıklı olabilmesi ise, büyük 
devletlerin Türk Boğazları üzerindeki ulu-
sal emellerine kısaca da olsa, bir göz atıl-
masını gerektirir.

Birinci Dünya Harbi öncesinin başlı-
ca büyük devletlerinden Almanya’nın, 
“Drang Nach Osten (Doğuya doğru) po-
litikası”, Rusya’nın ılık denizlere ulaşma 
emelleri; İngiltere’nin, “denizlere egemen 
olan dünyaya hâkim olur” teorisine daya-
narak, özellikle XIX. yüzyıldan bu yana 
güttüğü Rusya’nın Akdeniz’e çıkmasını 
engelleme siyaseti, hep Türk boğazların-
da düğümlenmektedir.

Boğazların bu tartışma götürmez önemi 
konusunda Napolyon “İstanbul bir anah-
tardır. İstanbul’a egemen olan dünyaya 
hükmedecektir. Eğer Rusya, Çanakkale 
Boğazı’nı ele geçirecek olursa, Tulon, 

Napoli ve Korfu kapılarına dayanmış 
olacaktır.” demekle, Fransa’nın Boğazlar 
üzerindeki duyarlılığını açık seçik ortaya 
koymuş olmaktadır.

Rusya’nın görüşüyse, Genelkurmay 
Başkanı Kropatki’nin bir raporunda; “20. 
yüzyılda Rusya’nın en önemli işinin, İs-
tanbul Boğazı’nı ele geçirmek olduğuna 

işaretle, Osmanlı Devleti’ni, Boğazı Rus-
ya’ya bırakmaya hazırlamalı ve Almanya 
ile anlaşma yapmalıdır.” şeklinde ifadesini 
bulmaktadır.

Büyük devletlerin Boğazlar üzerindeki 
kısaca açıklanan bu emelleri, onları kendi 
aralarında da gizli birtakım mücadelelere 
yöneltmiştir.
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Nitekim Rus Dışişleri Bakanı Sazanof, 
Çar tarafından da onaylanan bir raporun-
da; “Boğazların güçlü bir devletin eline 
geçmesi, tüm Güney Rusya’nın ekono-
mik hayatının, o devletin egemenliği al-
tına girmesidir.” demekte ve bu durumun 
önlenmesi için, İstanbul’un alınmasını 
önermektedir. 

Prof. Dr. Sadiye Tutsak’a göre; 57.263 
şehit, 11.178 kayıp, 97.874 yaralı, 7.084 
hava değişimi, 20.297 hastalıklardan 
kaynaklı ölüm, 14.000 kişi hastaneye 
götürülen olmak üzere toplam 207.696 
zayiatımız olduğunu ifade etmiştir. 

Öte yandan Kasım 1911’de Rusya’nın, 
Osmanlı Hükümeti’ne Boğazlar üzerin-
deki istekleriyle ilgili bir notasından ha-
berdar edilen İngiltere ve Fransa, Rus 
isteklerini reddetmişlerdir.

Keza Rusya’nın bu ve buna benzer 
çeşitli tarihlerdeki yinelenen daha birçok 
istek ve baskılarının birbirini izlemesi, 
Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Sava-
şı’nda Merkez Devletleri safına kayma-
sında büyük bir etken olmuştu. 

İşte Boğazlar üzerindeki bu gizli çıkar 
çatışmalarıdır ki, İngiliz ve Fransızları İs-
tanbul’u almaya ve Ruslardan önce Ka-
radeniz Boğazı’na el atmaya yöneltmiş 
ve Çanakkale Cephesi’nin açılmasında 
başlıca etken olmuştur. Ruslara silah ve 
malzeme yardımı sorunuysa, savaşın 
sadece görünüşteki nedenini oluştur-
muştur. 

Böylece büyük devletlerin Türk Boğaz-
ları üzerindeki tarihi emellerini ortaya ko-
yarken, bu devletlerden İngiltere’nin bu 
cephenin açılmasında birinci derecede 
aktif rol aldığını da belirtmek doğru olur. 
Nitekim İngiliz Donanma Bakanı Churc-
hill, cephenin açılmasında büyük çaba 
göstermiş ve etkili olmuştur. Gerçekten 
o, bu cephenin açılmasının baş mimari 
olmuş, Türklerin askeri gücünü ciddiye 
almamış, olayı basit ve sadece “Sınırlı 
bir cezalandırma hareketi.” olarak gör-
müştü. En güçlü ve modern silahlarla 
donatılmış zırhlılarının Boğaz’da görünü-
vermesiyle, Türklerin direnmekten vaz-
geçeceğini sanmıştı.

Kuşkusuz bu büyük bir yanılgıydı. İngi-
lizler, Çanakkale’deki Türk savunmasını 

ve askerini sadece matematiksel ölçüle-
re vurup, onun yüksek manevi gücünü 
görmezlikten gelerek, büyük bir hesap 
hatasına düştüler ve sonunda, önce de-
nizde sonra da karada hiç de bekleme-
dikleri amansız cevabı aldılar. Böylece 
onlar, zaferi boğazda Türk top ve mayın-
larına, karada Türk süngüsüne bırakarak 
çekilip gittiler.
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GÜVENLİK KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 
44’ÜNCÜ DÖNEM YEDEK SUBAY VE ÇAVUŞ CELBİ 

ANT İÇTİ

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı 44’üncü Dö-
nem Yedek Subay ve Çavuş celbinin yemin töreni 
icra edildi.

Gülseren Kışlası’nda düzenlenen ant içme töre-
nine; Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar, Cumhu-
riyet Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu, Dışişleri 
Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Bayındırlık ve Ulaş-
tırma Bakanı Resmiye Canaltay, Milli Eğitim ve 
Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu ile Güvenlik Kuv-
vetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu ve 
bazı aileler katıldı.
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CUMHURBAŞKANI 
SAYIN ERSİN TATAR

Saygı duruşunun ardından İstiklâl Marşı eşliğinde bay-
rakların göndere çekilmesiyle başlayan törende, sanca-
ğın tanıtılmasının ardından 179 asker için ant içme töre-
ni icra edildi.

“Cumhurbaşkanı Sayın Tatar, törende yaptığı konuş-
mada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 
tüm askerlerin ailelerinin törene katılamadığını belirterek 
ailelere böyle evlatlar yetiştirdikleri için teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar; “Değerli 
Mücahitler, siz, vatanımız ve bayrağımız için 
KKTC’de yaşamını onurlu bir şekilde sürdür-
mekte olan Kıbrıs Türk halkının güvenliği için 
bayrak ve silahlarımızın üzerine elinizi koya-
rak ant içtiniz, sizleri kutluyorum.” ifadelerin 
kullandı.

1974 sonrası oluşturulan Güvenlik Kuv-
vetleri Komutanlığının, KKTC’nin teminatı 
ve güvenliğinin yegane güvencesi olduğunu 
belirterek, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı 
mensuplarını, bu şerefli kurumun birer üye-
leri olarak yapacakları hizmetlerden dolayı 
kutladı.

Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar, ulu-
sal çıkarların korunması, ana vatan Türkiye 
Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuri-
yeti’nin  daha da yücelmesi ve Mavi Vatan’da 
KKTC’nin güvenlik içerisinde yaşayabilmesi 
için sağlam, cesur ve alt yapısıyla güçlü olan 
Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığının önemli 
bir kurum olduğunu ifade etti.

Tören; bando konseri ve Mücahitler Marşı’nın 
icrasının ardından, mücahitlerin geçit töreniyle 
son buldu.
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KIBRIS TÜRK BARIŞ KUVVETLERİ
KOMUTANLIĞI

12 MART İSTİKLȂL MARŞI’NIN KABULÜ
İstiklâl ve istikbâl mücadelemizin en çetin günlerinde Mehmet Akif Ersoy tarafından kaleme alınan 

İstiklâl Marşı, 12 Mart 1921 tarihinde “Millî Marş” olarak kabul edilmiştir.

Büyük zorluklarla kazanılmış bağımsızlık mü-
cadelesinin abidevi ifadesi olan Millî Marşımız, 
ülke sathında bütün milleti şamil olarak milli 
benlik ve kimlik haline dönüşmüştür

Özgürlük, bağımsızlık ve millî mücadelenin 
en önemli belgelerinde biri olan İstiklâl Marşı’nın 
“Millî Marş” olarak kabul edilişinin 100’üncü yıl 
dönümü olması münasebetiyle, 4 Mayıs 2007 
tarihli ve 5649 sayılı Kanuna, 24 Aralık 2020 
tarihli ve 7261 sayılı Kanunla eklenen geçici 
1’inci madde uyarınca, 2021 yılı İstiklâl Marşı 
Yılı olarak kabul edilmiştir.

Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Suphi Tan-
rıöver, Burdur Milletvekili olan Mehmet Akif’in 
yarışmaya katılmadığını öğrenmiştir. Mehmet 
Akif, marşı yazmak üzere Tacettin Dergâhı’na 
48 saatliğine kapanmıştır. 17 Şubat 1921 tari-
hinde on kıtalık İstiklâl Marşı’nın yazımını 
tamamlamıştır. 

Meclis’te, İstiklâl Marşı’nı ilk okuyan kişi Mil-
li Eğitim Bakanı Hamdullah Suphi Tanrıöver 
olmuştur. 

İstiklâl Marşı, 12 Mart 1921 Cumartesi günü 
saat 17:45’te milletvekilleri tarafından 4 defa 
dinlenip, ayakta alkışlanarak ittifakla kabul 
edilmiştir

1921 yılında İstiklâl Marşı güftesi için açılan 
yarışmaya 724 şiir katılmış, fakat bu şiirlerden 
hiçbiri marş olacak değerde bulunmamıştır.
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KIBRIS TÜRK BARIŞ KUVVETLERİ
KOMUTANLIĞI

KIBRIS DAVASININ TÜRKİYE’DE 
BENİMSENMESİ İÇİN ÇABA HARCADIKIBRIS TÜRK BARIŞ KUVVETLERİ

KOMUTANLIĞI

İSTİKLȂL MARŞI’NIN BESTELENMESİ

İstiklâl Marşı için beste yarışması yapılmış ve 
Ali Rıfat Çağatay’ın alaturka usuldeki bestesi 
birinci seçilmiştir. 

Osman Zeki ÜNGÖR’ün 1922’de hazırlamış 
olduğu beste, 1930 yılından itibaren kullanılma-
ya başlanmıştır. Askeri eğitimini Beşiktaş As-
keri Rüştiyesinde, müzik öğrenimini Mızıka-yı 
Hümayun’da tamamlayan ve birçok klasik batı 
müziği bestesini de çalan ilk Türk kemancısı Os-
man Zeki Üngör, Cumhurbaşkanlığı Orkestrası 
Şefi olarak da görev yapmıştır.

Mehmet Akif, kendisine verilen ödülü, “Ben 
milletime parayla şiir satmam.” diyerek Kızılay’a 
bağlı Dar-ül Mesai adlı kuruma bağışlamıştır.

Mehmet Akif, İstiklâl Marşı’nı, Safahat adlı 
eserine dahil etmemiş ve İstiklâl Marşı’nın Türk 
Milletinin eseri olduğunu beyan etmiştir.

• Meşakkatli bir sürecin gönüllerimizde yer 
eden bir yansıması,  

• Bağımsızlığından ödün vermeyecek bir mil-
letin aydınlığa haykıran bir meşalesi,

• Bu milletin hiçbir devirde esaret altında ol-
madığı ve olmayacağını anlatan destansı bir 
çağrı metnidir.

• İstiklâl Marşı, yazıldığı ve okunduğu ilk an-
dan itibaren büyük bir kabul görmüş ve sahip-
lenilmiştir.    

• İstiklâl uğruna yazılan marşımız ve Kurtu-
luş Savaşımız birçok dünya milletine de örnek 
olmuştur.

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK ve HAMDULLAH SUPHİ TANRIÖVER

İstiklâl Marşı;

OSMAN ZEKİ ÜNGÖR
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POLİS GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TARIM VE DOĞAL KAYNAKLAR BAKANLIĞI VE POLİS GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞBİRLİĞİ 
İLE HAYVANCILIK DAİRESİ PERSONELİNE EĞİTİM VERİLDİ

16 - 23 Mart 2021 tarihleri arasında 
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı 
ve Polis Genel Müdürlüğü işbirliğiyle 
Lefkoşa’da Tarım ve Doğal Kaynak-
lar Bakanlığı Toplantı Salonu’nda 
Hayvancılık Dairesi Su Ürünleri 
Bölümü’nde görevli 12 personele Po-
lis Okulu’nda görevli Müfettiş Özcan 
Dönmezer, Müdür Muavini Ahmet Tu-
luhan ve Müdür Muavini Akın Güzel 
tarafından soruşturma memurluğu ve 
tahkikat dosyası düzenleme eğitimi ve-
rilmiştir. Eğitimde su ürünleri yasası-
na aykırı olarak suç işleyen kişilere 
yazılan sabit cezaların ödenmemesi 
durumunda izlenecek yasal süreç ile 
ilgili eğitimler verilmiştir. Kursu başarı 
ile tamamlayan personele Tarım 
ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım 
Çavuşoğlu ve Polis Okulu Müdürü 
P.Md. Vekili Sıtkı Erkıvanç tarafından 
sertifikaları takdim edildi. 
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GÜVENLİK KUVVETLERİ KOMUTANI TÜMGENERAL ZORLU TOPALOĞLU, 
POLİS GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜ ZİYARET ETTİ 
 Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgene-
ral Zorlu Topaloğlu, 09 Nisan 2021 tarihinde Polis 
Genel Müdürlüğü’ne ziyarette bulundu. Ziyarette 
Tümgeneral Zorlu Topaloğlu’nu Polis Genel Müdürü 
Ahmet Soyalan ile Polis Genel Müdürü 2’nci 
Yardımcısı Hüseyin Sağıroğlu karşıladı. Akabinde 
Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, görevler hakkında 
Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan’dan bilgi aldı. 
Ziyarette Güvenlik Kuvvetleri Komutan Yardımcısı 
Tuğgeneral İbrahim Dağman da hazır bulundu.    

31 Mart 2021 tarihinde saat 
11.00 sıralarında Polis Genel 
Müdürlüğü’nde Kent Güvenlik Yöne-
tim Sistemi ve Plaka Tanıma Sistemi 
Projeleri (MOBESE) kapsamında 
Aselsan A.Ş tarafından Polis Genel 
Müdürlüğü bünyesinde kullanılmak 
üzere hibe edilen tamir ve bakım aracı 
devir teslim töreni gerçekleştirilmiştir. 

Polis Genel Müdürü Ahmet Soya-
lan’a; Kent Güvenlik Yönetim Sistem-
leri KKTC Genel Koordinatörü Meh-
met Ali Ceren tarafından aracın 
kontak anahtarları takdim edilerek iyi 
günlerde kullanılması temennisinde 
bulunulmuştur. Polis Genel Müdürü 

Ahmet Soyalan; konuşmasında “Kent 
Güvenlik Yönetim Sistemi ve Plaka 
Tanıma Sistemi projeleri çerçevesinde 
Polis Genel Müdürlüğünün kullanımı-
na sunulan tamir ve bakım aracı 
nedeni ile Aselsan A.Ş. KKTC tem-
silcisi Mehmet Ali Ceren ve ekibine 
desteklerinden dolayı teşekkür et-
miştir.

Törene Polis Genel Müdürü Ahmet 
Soyalan, Polis Genel Müdürü 2’nci 
Yardımcısı Hüseyin Sağıroğlu, İletişim 
ve Bilgi İşlem Müdürü P.Md.Vekili Er-
dal Şanlıdağ ve Kent Güvenlik Yöne-
tim Sistemleri KKTC Genel Koordi-
natörü Mehmet Ali Ceren katılmıştır.

ARAÇ DEVİR TESLİM TÖRENİ
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POLİS ÖRGÜTÜ GELİŞTİRME ÇALIŞTAYI
28 Nisan 2021 tarihinde, Polis Okulu 

Müdürlüğünde “Polis Örgütü Geliştirme 
Çalıştayı”  gerçekleştirilmiştir.

Covid-19 tedbirleri kapsamında 
gerçekleşen çalıştayda; Polis Genel 
Müdürlüğü’nün temel sorunları arasında 
öncelikli sırada bulunan teşkilatlanma, pers-
onel ve özlük konuları, polislik uygulamaları 
ile bina, teknik donanım, lojistik ve bilişim 
ihtiyaçları konularında yaşanan sorunlar or-
taya konarak polis örgütünün mevcut durum 
analizi yapılmış ve atılacak adımlarla ilgili 
yol haritası belirlenmiştir.

Polis örgütü bünyesinde ilk kez gerçekleş-
tirilen çalıştaya; Kıbrıs Türk Barış Kuv-
vetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öz-

türk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümge-
neral Zorlu Topaloğlu, Polis Genel Müdürü 
Ahmet Soyalan, Polis Genel Müdür 2’nci 
Yardımcısı Hüseyin Sağıroğlu’nun yanı sıra, 
polis teşkilatında çeşitli birimlerde görev 
yapan polis mensupları, Güvenlik Kuv-
vetleri Komutanlığı temsilcisi, Başbakanlık 
Personel Dairesi, Devlet Planlama Örgütü, 
İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı temsil-
cileri, Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu 
Başkanı ve Trafik Dairesi Müdürü katılmıştır. 
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ŞAHİ – 209 BLOK II
ELEKTROMANYETİK SİLAH

Türkiye bir yandan mevcut teknolojileri yerli ve milli imkanlarla üretmeye odaklanırken, diğer yandan ‘geleceğin 
teknolojisi’ olarak kabul edilen kimi silahlarla ilgili çalışmalara devam etmektedir.

Bu noktada son dönemin en dikkat çeken adımlarından biri de hiç şüphesiz ‘elektromanyetik silah’ olarak adlan-
dırılan ve temel olarak yönlendirilmiş enerji teknolojileri kullanılan sistemler…

Elektromanyetik top nedir ?
Elektromanyetik top, elektrik ile çalışan 

elektromanyetik atkı fırlatıcısı. Elektro-
manyetik topun içeriği geçirgen iki para-
lel ray üzerinde elektromanyetik tesir ile 
hızlanan kayar bir armatürden oluşmak-
tadır. Cereyan bir raydan aşağı gider, 
armatürden geçip diğer raydan geri gelir.

Elektromanyetik toplar ne patlayıcı ne 
de sevk maddesi (propellent) kullanan, 
ancak çok yüksek kinetik enerjiye eriş-

mek için elektromanyetik güce dayanan 
atkılı silahlardır. Şimdiki kinetik enerji de-
liciler Mach 5 hızına ulaşabilirken, elek-
tromanyetik topun Mach 10’u geçebile-
cek olma ihtimali ile geleneksel iletilen 
cephanenin mesafesini ve tahrip edicili-
ğini fazlasıyla geçecektir. Özellikle savaş 
gemilerinde patlayıcıların depolama ve 
kullanma eksikliği ise artı bir fayda sağ-
lar.
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MODERN SİLAH TEKNOLOJİSİ

Günümüzde, ilki fırlatma sisteminin kendisi, 
diğeri ise onda kullanılabilecek mühimmatları 
üretebilmek üzere genel olarak iki ana unsur 
vardır.

Şahi 209 Blok 2 projesi kapsamında hem 
silah sistemi yapılmış, hem de bu sisteme uy-
gun olarak 35 mm mermiler üretilmiştir. 

Elektromanyetik silahlarda, mühimmatın itkisi barut 
yerine elektrik akımıyla sağlanıyor

ŞAHİ 209 Blok 2 Elektromanyetik Top 
Sisteminin saha testleri başarıyla ger-
çekleştirildi. ŞAHİ 209 Blok 1 sistemi, 1 
megajul güçle 300 gram ağırlığındaki bir 
mühimmatı 12 kilometre menzile ulaşabili-
yor. ŞAHİ 209 Blok 2 ise azami 10 mega-
jul darbeli güç kaynağı ve 7 metre namlu 
uzunluğuyla 35 mm’lik 1000 gramlık hiper-
sonik hızlı bir mermiyi 50 kilometre menzi-
le ulaştırabilecek.

Elektromanyetik Fırlatma Sistemi’ni 
(EMFS) silahının diğer klasik savunma 
sistemlerinden önemli kılan üstünlükleri; 
mühimmatın ses hızının katlarca üzerine 
çıkarak Hipersonik hızlara erişebilmesi, 
üstün tahrip gücü, mevcut top-roket mü-
himmatının bin katı enerjiye sahip olması 
ve imha kapasitesi, top mermisi fiyatına 
füze menzilinde atış yapabilmesi, radara 
yakalanmayan ve karşı önlemi olmayan 
bir sistem olması sayılabilir.

ŞAHİ ismi, İstanbul kuşatması esnasın-
da Fatih’in, İstanbul’un surlarını yıkmakta 
kullandığı en etkili silah olan bir nevi çağ 
açıp çağ kapatan topun adıdır. 209 sayısı 
ise milattan önce 209 yılında kurulan ilk 
Türk Kara Kuvvetlerinden geliyor.

Teknik Özellikleri:

• Namlu Uzunluğu: 7 metre
• Namlu grubu: ~8 ton
• Güç: 10 Megajule
• Mermi: 35 mm
• Mühimmat Ağırlığı: ~1500 gr
• Menzil: 50 km
• Hız: Hipersonik (Ses Hızının 6+ Katı)



TARİHİ YERLER

1’İNCİ KIBRIS BARIŞ HAREKATI
KOMUTA YERİ MÜZESİ

1958 yılında Kıbrıs Rum saldırılarına arşı kurulan 
Türk Mukavemet Teşkilatı’nın Boğaz bölgesindeki 
ilk teşkilatlanma kapsamında Sivas (Lefkoşa) Yay-
lası’na bağlı olarak Fota (Dağyolu) otağı kurulmuş 
ve bu otağa Fota (Dağyolu), Kömürcü, Kırnı (Pınar-
başı), Bilelle (Göçeri), Ağırdağ ve Şirinevler köyleri 
bağlanmıştır.

Türk Mukavemet Teşkilatı’nda (TMT) kullanılan 
kod isimlerinde 1961 yılından itibaren yeni bir dü-
zenlemeye gidilmiştir. Yapılan bu düzenleme ile 
yayla-sancak, otağ-kovan, oba-petek, çadır-oğul, 
kurt-arı kod ismini almış ve Fota (Dağyolu), Kömür-
cü, Kırnı (Pınarbaşı), Bilelle (Göçeri) ve Ağırdağ 
köylerinden sorumlu olmuştur. Şirinevler köyü ise, 
ismi önceden Şillura (Yılmazköy) otağı olan, 11’inci 
Kovan’ın sorumluluk bölgesine girmiştir.

20 Temmuz 1974 Mutlu Barış Harekâtı öncesi 
mücahitler tarafından da kullanılan ve Barış Ha-
rekâtı’nın ilk üç gününün sevk ve idare edildiği ko-
muta yeri binası olan 1’inci Barış Harekâtı Komuta 
Yeri Müzesi 26 Temmuz 2012 tarihinde dönemin 
Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ve Güvenlik Kuvvet-
leri Komutanı Tümgeneral Mehmet Daysal tarafın-
dan restore edilerek hizmete açılmıştır.

Bina, iki bölüm halinde düzenlenmiştir. Zemin 
katta toplam dört oda bulunmaktadır. Bu odalar, 
Boğaz Sancağı zamanında ve 20 Temmuz Barış 
Harekâtı’nın ilk üç gününde haber merkezi olarak 
kullanılmıştır. İkinci bölüm olan bodrum katı ise ha-
rekât merkezi olarak kullanılmıştır.

Keskinsırt, Doğruyol, Adatepe bölgesi çarpışma-
lar ile Şahinler bölgesi çarpışmaları, mücahitlere ve 
onların komutanlarına çok zor anlar yaşatmıştır. 27 
Nisan ile 30 Nisan 1964 tarihleri arasında bölge ko-
mutanlığı üç defa el değiştirmiştir. 30 Nisan 1964 
günü Lefkoşa Sancaktarı, karargâhı ile birlikte Bo-
ğaz’a gelerek idareye el koymuştur. Sancaktar, 07 
Mayıs 1964 günü idareyi Fırtına Bey’e (Lütfi Eren) 
devrederek bölgeden ayrılmıştır. Boğaz bölgesinin 
mutlaka elde bulundurulması ihtiyacı gereği bölge-
de bulunan mücahit kuvvetleri Lefkoşa Sancağı so-
rumluluğundan çıkarılarak, bayraktarlık tarafından 
yayımlanan bir emirle Temmuz 1964’te İzmir Sanca-
ğı olarak ilk sancaktar Fırtına Bey (Lütfi Eren) emir 
komutasında yeniden teşkilatlandırılmıştır.

TARİHÇE

HAKKINDA
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TARİHİ YERLER 

Harekâta katılan birliklerimizin forsları, 
ilk ismi İzmir Sancağı olan Boğaz Sanca-
ğı’nın tarihçesi ve 1964’ten 1975’e kadar 
görev alan Boğaz Sancaktarlarının fotoğ-
rafları ile 26 Temmuz 2012 tarihinde açılış 
anında çekilen fotoğraflar ve Şanlı Eren-
köy Mücadelesinde kullanılan bayrağımız 
bulunmaktadır.

Rumların, Kıbrıs Türklerine karşı gerçekleştirdikleri sal-
dırı ve katliamlar ile bu saldırılar karşısında Kıbrıs Türkle-
rinin terk ettikleri köyler ile oluşturdukları kantonlar harita 
üzerinde gösterilmiştir. 1963 – 1974 tarihleri arasında 121 
köyü terk etmek zorunda kalan Kıbrıs Türk halkı, 19 kan-
ton bölgede yaşamaya mecbur bırakılmıştır.”

Boğaz Sancağı’nın sorumluluk bölgesi ile Lefkoşa’da 
1963 – 1974’te meydana gelen olay, çarpışma ve muha-
bereler haritalar üzerinde gösterilmiştir. Ayrıca vitrinlerde 
Boğaz Sancağı ile ilgili tarihi belgeler sergilenmektedir.

1’İNCİ ODA

2’NCİ ODA
3’ÜNCÜ ODA
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Türk Mukavemet Teşkilatı ile Güv.K.K.lığında kullanılan 
eğitim kıyafetleri, 1958 ile 1983 yılları arasında yayımlan-
mış olan ve Kıbrıs Türkünün verdiği varoluş mücadelesi-
ni anlatan Kıbrıs Türk gazeteleri ile Türkiye gazeteleri ve 
Kıbrıs Türk Milli Mücadele tarihi ile ilgili kitaplardan örnek-
ler sergilenmektedir.

4’ÜNCÜ ODA

Türk Silahı Kuvvetleri (TSK) ile Rum Milli Muhafız Ordusu’nun 
harekat planları; Mutlu Barış Harekatı’nın safhalarını gösteren 
kroki ve planlar ile birliklerin kuruluşlarını gösteren şemalar mev-
cuttur.

5’İNCİ ODA



KKTC KÜLTÜRÜ

ENGİNAR
Enginar, kalp hastalıkları ve kanser gibi 

ciddi durumları önlemeye yardımcı etkile-
ri, karaciğer ve sindirim sistemi üzerindeki 
besleyici etkileri, tehlikeli vücuda yayılan 
enflamasyonu azaltma kabiliyeti ve enfes 
tadıyla oldukça şifalı bir bitkidir.

Enginarın kalbi, en yaygın kullanılan ve 
en çok tüketilen kısmı olmasına rağmen, 
enginar yapraklarını da atmamalısınız.

Yapraklar aslında enginardaki en güçlü 
besinlerin saklandığı yerlerdir.

Kalp sağlığını arttırıcı çeşitli yararları 
nedeniyle son yıllarda oldukça popüler 
hale gelen enginar özü takviyeleri, genel-
likle sebzenin yapraklarında bulunan an-
tioksidanlar ve bitki besinlerinden elde 
edilir.

Enginarın Sağlık Faydaları:
• Kanseri önlemeye yardımcı olabilecek 

antioksidan yönünden güçlüdür.
• Kardiyovasküler hastalıklarla mücadele 

eder.
• Karaciğer ve sindirim sistemi detoksu 

sağlar.
• Kilo vermeye yardımcı olan mükemmel 

bir lif kaynağıdır.
• Anemiyi önleyen iyi bir demir kaynağıdır.
• Cilt sağlığını geliştirir.

Enginar ve özünün tüketimi, sağlıksız koles-
terol seviyelerini düşürmek, vücuttaki iltihaplan-
mayı yatıştırmak ve kan akışını iyileştirmede 
faydalıdır.

Yüksek kolesterol seviyesine sahip kişilerin 
kalp hastalığı geliştirme, kalp durması veya 
felç geçirme riskleri daha fazladır, ama neyse 
ki enginarda bulunan güçlü madde cynarin, ko-
lesterolü sağlıklı bir seviyeye getirmenin en iyi 
yollarından biridir.

Enginarın lipidik ve glisemik azaltıcı etkisi 
aynı zamanda koroner kalp hastalıklarını ve 
metabolik bozuklukları önlemeye yardımcı olur.
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KKTC KÜLTÜRÜ

Enginar lif bakımından çok zengindir, vücutta 
sayısız fonksiyon için çok önemlidir. Lif sindirim 
sisteminin sorunsuz çalışmasını sağlar.

Lifli besinlerin, vücudun atıktan, ekstra koles-
terolden, şekerden ve toksinlerden arındırılması 
gibi önemli bir işlevi vardır. Ayrıca lif karaciğer 
fonksiyonlarını kolaylaştırır ve yemekten sonra 
kendimizi tok hissetmemizi sağlar.

Araştırmalar, enginarda bulunan türler gibi 
bol miktarda çözünür lif tüketmenin, organ-
larınız etrafında biriken ve çeşitli hastalıklara 
yol açabilen, visseral yağları uzak tutmanın 
harika bir yolu olduğunu göstermiştir.

Lif açısından yüksek bir beslenme, sağlıklı 
kilonun korunması ve ayrıca kolon kanseri, kalp 
hastalığı gibi ciddi hastalıkların riskini azaltır.

Lif, kilo vermeye yardımcı olur çünkü mide-
de ve bağırsaklarda şişme, genleşme, sıvıyı 
emme ve doygunluk hissi verme yeteneğine 
sahiptir. Bu, fazla yemenin önüne geçerken, 
ayrıca kan şekerini de dengeler.

Kilo Vermeye Yardımcı Olan Mükemmel Bir Lif Kaynağıdır
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Kıbrıs Enginarı Dolması Tarifi
Malzemeler

Tarif

• Yarım kilo kıyma
• Maydanoz
• 1 adet soğan
• 1 adet limon suyu
• 1 kaşık salça
• 3 domates
• Bir tutam tuz
• Bir tutam karabiber
• Bir kadeh Pirinç
• Zeytinyağı

En dıştan başlamak üzere enginarın üst kabukları biraz çıkartılır. Sonra 
orta kısımdan itibaren bir oyuk olacak şekilde enginarın iç kısımlarının ka-
bukları çıkartılır. En dışta 2-3 sıra kabuk kalacak şekilde olması gerekmekte-
dir. Bir bıçakla enginarın üsteki kabukları biraz kesilir. Enginarın içerisindeki 
lifli kısım da bir kaşıkla temizlenir. Enginarları limonlu suda bekletiniz. Ayrıca 
kararan elleriniz için de enginarları soyarken yanınızda limon bulundurunuz. 
Harcı hazırlamaya başlayın. Yarım kilo kıymaya üç adet rendelenmiş do-
mates, soğan, zeytinyağı, bir kaşık salça, maydanoz, karabiber,  limon ve 
pirinç ekleyin. Enginarları limonlu sudan çıkartıp bir kez daha yıkadıktan 
sonra harcını içlerine yerleştirip tencereye dizin. Dilerseniz pazı yaprakları-
na da harcınızdan bir miktar ayırıp sarınız. Her enginarın üzerine 2-3 tane 
yerleştiriniz. Dolmaların üzerini örtecek kadar su ilave edip üzerini bir tabak 
ile kapatınız. Kısık ateşte pişiriniz. Piştikten sonra 15 dakika kadar iyice din-
lendiriniz. Yanında yoğurtla servis yapınız.

Afiyet Olsun.



Tenis sözcüğünün kökeni Anglo-Fransızca tenetz (bekle 
ve yakala) sözcüğüne dayanır. Bu sözcük de aynı anlamdaki 
Fransızca “tenez” sözcüğünden gelir. 14. yüzyılda Fransız 
şövalyelerin bir topa avuç içi ile vurmak suretiyle oynadığı 
ve “avuç içi oyunu” olarak bilinen bir oyunda oyuncular 
birbirlerine “tenetz!” diye bağırırlardı. Bu nedenle izleyiciler 
zamanla oyunu bu nida ile özdeşleştirdiler.

TENİS
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SPOR

KORT NEDİR?
Tenis kortunun ölçüleri. 8,23’lük kısım tekler, 

10,97’lik kısım çiftler içindir.

Profesyonel bir tenis kortu dikdörtgen şek-
lindedir ve 23,77m (78 feet) uzunluğunda, 10,97 
m (36 feet) genişliğindedir. Tekler müsabakası 
için genişlik 8,23 m (27 feet)‘dir.

Kort 1,07 metre (3 1/2 feet) yüksekliğindeki 
iki direğin üzerinden geçen çelik tel veya kordo-
na asılmış ağ (net) ile ortadan ikiye ayrılmıştır. 
Ağ gergin olmalı, direkler arasını tamamen 
doldurmalı ve topun geçmeyeceği kadar sık 
dokunmuş olmalıdır. Ağın orta yüksekliği 0,914 
m (3 feet) olup, fileyi tutan çelik telin üzerinden 
geçerek yere sabitlenen bir “orta bant” ile ağın 
yüksekliği ve gerginliği ayarlanır. Ağın üze-
rindeki çelik tel, bir bant tarafından (ağ bantı) 
örtülmüş olmalı, ağ bantı ve orta bant tamamıy-
la beyaz olmalıdır. Fileyle ilgili kurallar arasında 
şunlar yer alır:

• Çelik telin veya kordonun çapı en çok 0,8 cm 
(1/3 inç) olmalıdır.

• Ortada bulunan ağ bandının genişliği en çok 
5 cm (2 inç) olmalıdır.

• Ağ bandının genişliği, çelik telin her iki yanın-
dan da aşağıya doğru en az 5 cm (2 inç), en 
çok 6,35 cm (2.1/2 inç) olmalıdır.

Kortların genişliğini belirleyen çizgilere sınır 
çizgileri denir. Bunların ortasındaki küçük işare-
tin adı ise çilekeş çizgisidir. Bu çizgilerin kalın-
lığı 5 cm dir.
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KORT TÜRLERİ

KAVRAMLAR

ServisPuan

Forehand

Backhand

Beş ana türde kort vardır. Kortların yüzeyinde 
kullanılan malzemeye bağlı olarak her topun 
yüzeye sekmesindeki hızı farklıdır. Bu da iki 
kişilik oyunlarda oyunun seviyesini etkileyebilir. 
En bilinen beş kort türü şunlardır:

Servis, bir oyuncunun elindeki topu ha-
vaya attıktan sonra raketle vurarak karşı 
sahaya göndermesidir. Servis şu şekilde 
icra edilir (sağ elini kullanan oyuncular 
için:

1- Raket ve top birbirine paralel şekilde 
elde hazır olur.

2- Doğru servis kutusuna geçilir ve top 
alından yukarı doğru yaklaşık 2 kol boyu 
yükseltilir.

3- Top raketle eş zamanlı olarak bir-
birinden ayrılırken sağ eldeki raket geriye 
doğru hareket ettirilir.

4- Dirsekten, yukarıya doğru yükselen 
topa, omuzdan kuvvet alarak vuruş uygu-
lanır ve raket sol ayağa doğru indirilerek 
vuruş tamamlanır.

Oyuncunun tek seferde iki servis atma 
hakkı vardır. İlk servisi atamadığında 
“Birinci hata” olarak nitelendirilir ve ikinci 

servis için atışı beklenir. İkinci servisi de 
atamadığı durumda ise puan karşı tarafın 
olur.

Topu rakibin sahasına atan oyuncu şu 
koşullarda puan (sayı) kazanır:

Rakip topa vuramadan, top bir defadan 
daha fazla yere değerse (iki kere veya 
daha fazla sekerse),

Rakip topa vuramaz (karşılayamaz) ve 
top içeri düşerse, rakip topa vursa dahi 
topu dışarı atarsa, rakip topa vursa dahi 
top fileye takılır ve kendi sahasına düşerse,

Rakip topa vurduktan sonra (topu rakibin 
sahasına geçse dahi), rakibin raketi fileyi 
aşar ise, rakip topu karşıladığında, topu 
doğru sahaya gönderse dahi, top ken-
di raketine bir kereden fazla değer ya da 
vücuduna değer ise rakip puan kaybeder. 
Top rakibin hava sahasına girdiğinde rakip 
oyuncu topun yerden sekmesini bekle-
mek zorunda değildir, yani topu havada 
karşılayabilir.

Forehand, raket tutan elin avuç içi 
karşıya (vuruş yönüne) gelecek şekilde 
yapılan vuruştur. Bu vuruşta kol gergin 
bir şekilde geriye çekilir. Bu esnada ba-
caklar birbirine paralel olacak şekilde hafif 
bükük durulur. Gerilen raket aşağıdan gi-
derek hafif bükülmüş dizin tam önünde 
durur, topa vurulur.

Backhand vuruşunda geriye iki elle ra-
ket çekilir. Raket geriye çekildikten sonra 
raketin yüzü, karşıyı göstermelidir. Raket 
çekilirken dizler paralel bir biçimde hafif 
kırılmalıdır. Topa dizin biraz önünde raket 
iki elle vurulmalıdır. Raket topa vurulduk-
tan sonra iki elle boyna çekilmelidir.

• Toprak (kil)
• Çim
• Sert yüzey
• Halı saha
• Sentetik



YAZ AYLARINDA 
GÜNEŞ ÇARPMASI

Güneş çarpması nasıl anlaşılır? Güneş çarpmasına ilk müdahale

Güneş bunaltıyor. Sıcak ya da güneş çarpmasına karşı dikkatli olmamız gerekiyor. Özellikle çocuklar ve 
yaşlılar güneş çarpmasında en riskli grupları oluşturuyor. Koruyucu önlemleri bu yüzden ihmal etmeyin. Ger-
ekmedikçe güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde dışarıya çıkmayın. Çıkarsanız da şapkayı başınızdan, 
suyu çantanızdan eksik etmeyin. Yürümek için gölgeyi tercih edin, kısa aralıklarla mola verin, bunaldığınızı 
hissettiğiniz anda yüzünüzü yıkayın ve dinlenin.

Güneş çarpması ve bu nedenle oluşabi-
lecek aşırı su kaybı kendini ilk olarak yük-
sek ateşle gösterir. Terleme fazla, nabız 
çok hızlıdır. Vücut ağrıları, aşırı yorgunluk, 
hızlı soluk alıp verme, kas krampları gibi 
belirtiler görülür. Susuzluk hissi ve bilinç 
bulanıklığı da diğer belirtiler arasında yer 
alır. Vücut hızla ısınır, yüze hızlı bir kan 
akışı olur ve yüz kıpkırmızı görünür. Ter-
lemenin kesilmesi, düzensiz ateş (bacaklı 
ateş) ve yavaş yavaş bilinç kaybı, hastanın 
ağırlaşmaya başladığını gösterir.

- Hasta güneş altındaysa gölge ve serin 
bir yere taşıyın. 

-Ateşine bakın, nabzını kontrol edin.

- Nabız hızlı, ateş de yüksek ise hemen 
uzmanlardan yardım isteyin. 

- Sağlık ekibi gelene kadar hastanızın 
bilincini kontrol edin. Bilinci açık ise hastayı 
yarı oturur pozisyonda bekletin. Eğer bilinci 

kapalıysa hastanızı sırt üstü yatırıp başını 
sola doğru yatırın. 

- Hastaya soğuk duş aldırın ya da duru-
ma göre kasıklarına, el ve ayak bilekler-
ine, başına ve boynuna soğuk kompresler 
uygulayın. 

- Hastanın bilinci açık ise alkolsüz ve 
soğuk içecekler (tercihen su) içirmeye 
gayret edin. Bilinci kapalıysa ya da bu-
lanıksa hastanıza bir şey içirmeye çalış-
mayın.
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KIBRIS’IM
Unutma! Şehidin var bu topraklarda,
Cengiz’im, Karaoğlanoğlu’m can verdi kara bağrında,
Bir Türk kanı ile sularsa o toprağı,
Vatan yapmıştır kendine, yuva etmiştir geleceğine.

Kıbrıs’ım, vatanım, yurdum, 
Bir Türk’ün ağzından dökülürse bunlar,
Artık o toprak anadır, babadır, yârdır,
Ölse bırakmaz, yedi düvel gelse geri adım atmaz.

Kıbrıs’ım, Beşparmak’ım, Güzelyurt’um, Karpaz’ım,
Üstünde uçan kelebek, özgürce sallamazsa kanadını, 
Dağlarında esen rüzgâr, dalgalandırmazsa bayrağımı,
Kıyılarına vuran dalga, coşmazsa meydan okurcasına,
Haram olur bize yaşam, dert olur aldığımız nefes. 

Kıbrıs’ım, Mehmedim, Mücahidim,
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Kabirdeki şehidime rahmet, kundaktaki bebeğin kulağına küpe,
Tüm âleme ibret olsun yaptıklarımız,
“Ölürsem şehit, kalırsam gazi” düsturumuz,
Bir Ayşe parolasını bekler tüm ordumuz,

Sen rahat uyu KÜÇÜK, merak etme DENKTAŞ, 
Bir çocuğun gözyaşına, bir damla masumun kanına,
Nerde olursak olalım, sel olur akarız, şahlanır koşarız,
Tarihe söz olsun, gök sema şahit olsun,
Geldik, bin defa daha geliriz.

P.Kur.Alb. Dilaver UYSAL

KIBRIS TÜRK BARIŞ KUVVETLERİ
KOMUTANLIĞI
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KİTAP TANITIMI

KİTAP TANITIMI

Atilla ÇİLİNGİR 
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“O GECE”
YAZAR: Atilla ÇİLİNGİR

“Bu kitap; 44 yıl önce Kıbrıs’ta savaşın tam da orta yerinde, ‘’hayatla-ölüm’’ 
arasına sıkışıp kalan 187 Rum esirin özgürlüklerine nasıl kavuştuklarını 
anlatmaktadır. ‘O GECE’ onları hayata bağlayan ne yaşandıysa hepsi insan-
cıl yüreklere dokunuş, her anı gerçektir. Savaşın tüm acımasızlıklarına, 
yaşadıkları onca acıya rağmen düşmanına dahi insanca davranmayı 
başaranların, nesiller boyunca anlatılacak hikâyesidir…’’

Kitap, Kıbrıs Barış Harekâtında bölük komutanı olan Üsteğmen Yıldırım’ın 
yaşadığı, içinde rol aldığı müthiş bir olayın üzerine kurgulanmıştır.  Savaş 
sahneleri, gerçekten savaşı yaşayan birinin anlatabileceği şekilde çok canlı, 
çok açık verilmiş, savaşa katılanların ruh halleri tam bir gerçeklikle ifade 
edilmiştir. Hiç bilmediğiniz yaşanmış gerçekler, askerlerin ve subayların 
psikolojileri, Kıbrıs Türk Mücahitleri ile olan ilişkiler, sade, yalın anlatılmış, 
abartıya hiç yer verilmeden olanlar tasvir edilmiş. Savaşın en şiddetli zama-
nında, esir edilen bir gurup Rum sivil, yaşlı erkek, kadın, genç kızlar ve 
çocuklarla bir bölük komutanı arasında yaşanan gerçekten ibretlik, gerçekten 
inanılması güç; fakat doğru bir olay tüm detayları ile okuyucuya sunulmuş, 
düşman, hatta savaşan iki millet arasında sıkışıp kalan esirler ile bölük 
komutanının kurduğu iletişim, dostluk; okuyucuyu derin derin düşündürecek 
ve gayri ihtiyari, “ insanlık ölmemiş” dedirtecektir.

Kıbrıs’ın cehennemî sıcağı altında, mataralarında belki de dudaklarını 
ıslatabilecek kadar suları olan, aç ve susuz askerlerin,  susuzluktan ve 
açlıktan kıvranan esirlere yaklaşımı, onlara yardım edebilmek için yaptıkları 
fedakârlıklar, romanın ana konusunu oluşturmuş ve ne olacağı sorusu 
romanın sonuna kadar uzanarak sıkmadan merak duygusunu güçlendirmiştir.



BULMACA
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Reçineli içki

İnce ses

Afrika’da bir 
ülke

İncirden 
sızan sıvı

Yıkıntılar

Polis
karakolu

Ara bozma

Tapınakta 
kurban 
masası

Kurnaz, cin
fikirli

Uyku

Rütbe

Beyaz renkli 
reçine

Bir 
balık türü

Valide

Yurt

Antlaşma

Karışık 
koridorlu 

yapı

Darı

Sergen

Kısa oyun 
türü

Boya 
inceltici sıvı

Alım satımın 
toplamı

İlkel 
su taşıtı

Fakat, lakin

Aktinyum’un 
simgesi

Soy

Yararsız 
atıklar

Anadolu 
Ajansı

(Gemide)
Kısa güverte

Ürkme

İltihaplı 
sivilce

(Halk ağzı)
Bataklık

Bir pamuk
türü

Bir mevsim

(Kimya)
Parafin

Tropikal 
rüzgar

(Halk ağzı)
Merdiven

Uygulamalı 
öğrenme

Gözlem 
bildiren yazı

İri bir hayvan

Kavga, 
dalaş

Bir nota

Casus

Üye Çığır, tarz

Tanrı

Cermen 
soyu

Dolaylı 
anlatım

Kin, düşman-
lık

Nişasta 
bulamacı

Bir kazı aracı

Zemine 
paralel

Bir tür giysi

Hatıra

Gevşek

Ansızın ve 
güçlü

Baryum’un 
simgesi

Yapı

Gece 
bekçisi

Kontrol

En küçük 
askeri birlik

Okyanusun 
derin yeri

Mercan 
adası

Rakam

Bir ağaç
türü

Sunma

(Ekonomi)
Getirim

Yassı, enli 
bağ

Ceset

Özentisi 
olmayan

(Kimya)
Ferment

(Sosyoloji)
Boy

ÇENGEL BULMACA
ÇÖZÜMÜ

İklim

Bir kazı 
aracı
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D
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AR
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A
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A

A

N
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A

Ç

Aİ

Z

A
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P
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L
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H

AA

C

NY

A ET

B

V

BD

A

İ

B

İ Cİ

A

N

E

T A

B

K

D

A

RKA

A

N

TE

P

A K

Uygun 
bulmama

Bir cins
güvercin

Yel

Büyükler

(Gramer)
Vurgu

Parmaklara 
takılan zil

Balı alınmış
petek

Bir yağış 
türü

Cinayetle
ilgili

Kalın kaba
kumaş

Edebiyatla
ilgili

(Tarih)
Macar prensi

Makam,
mevki

Baştabip,
sertabip

Çölde sulak 
yer

Monopol

Çiçekten
halka

Nesnenin
tabanı

Anahtar

Bakı

Atın 
yaprak

Yıldırım

Beddua

Dolaylı
anlatım

Kanal, ark

Mükemmel

Yasaya 
uymama

Kumaş katı

(Eskiden)
Vekilharç

Slayt

Kimse,
kişi

Tarikat
kardeşi

Paladyum’un
simgesi

Fakat, lakin

Çayın tavı

Namus,
haya

Bir yerde
oturma

Anlam

(Halk ağzı)
Akarsu yatağı

İstek,
maksat

Bir pamuk
türü

Küçük ev,
köy evi

İstek,
dilek

Gönül, kalp

Diyapozitif

Bir halk
oyunu

Sergilik

Ekmek

Yemin

Oyunda 
kağıt atma 

sırası

(Halk ağzı)
Bal teknesi

Baklava
benzeri tatlı

Nesnenin
kap ağırlığı

Valide

Torbalı balık
ağı

Bacakta bir
bölüm

MatemliTasdik

Bir burç adı

Kavmi
budunsal

Ülser

Yapma,
etme

Yön bulucu
cihaz

Erkek kişi

Binek
hayvan

Makineli
tüfek

Vergi koyma

İnce 
bağırsak 
iltihabı

Evin 
bölümleri

Dince uygun
olan

Nitelik övme

Küçük 
gümüş 
balığı

Bir ağaç
türü
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SUDOKU
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GÜNCEL

Makaleler, yazarlarının kendi görüşleri olup, Güvenlik Kuvvetleri 
Komutanlığı’nın resmi görüşlerini içermez. 




