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İSTİKLÂL MARŞI

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak!
O benimdir, o benim milletimindir ancak!

Bastığın yerleri 'toprak!' diyerek geçme, tanı!
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehid oğlusun, incitme, yazıktır, atanı.
Verme, dünyâları alsan da bu cennet vatanı.

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal!
Kahraman ırkıma bir gül... ne bu şiddet, bu celal?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal.
Hakkıdır, Hakk'a tapan milletimin istiklal.

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?
Şühedâ fışkıracak toprağı sıksan, şühedâ!
Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Hudâ,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyâda cüdâ.

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım;
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım.
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

Rûhumun senden ilahî, şudur ancak emeli:
Değmesin ma' bedimin göğsüne na-mahrem eli!
Bu ezanlar-ki şehâdetleri dinin temeliEbedî yurdumun üstünde benim inlemeli.

Garbın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar.
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,
'Medeniyyet!' dediğin tek dişi kalmış canavar?

O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım.
Her cerîhamdan, İlâhi, boşanıp kanlı yaşım,
Fışkırır rûh-ı mücerred gibi yerden na'şım;
O zaman yükselerek arşa değer belki başım!

Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın;
Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın.
Doğacaktır sana va'dettiği günler Hakk'ın,
Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın.

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl!
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl.
Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl;
Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet,
Hakkıdır, Hakk'a tapan milletimin istiklâl!
Mehmet Akif Ersoy

Yurtta Sulh,
Cihanda Sulh.

Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyet'ini,
ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir.
Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur.
Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir.
İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahilî ve
haricî bedhahların olacaktır.
Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen,
vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini
düşünmeyeceksin!
Bu imkân ve şerait, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir.
İstiklâl ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada
emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler.
Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün
tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi
bilfiil işgal edilmiş olabilir.
Bütün bu şeraitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin
dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hiyanet içinde
bulunabilirler.
Hatta bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasî
emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap
düşmüş olabilir.
Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi, vazifen;
Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktır!
Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda, mevcuttur!

Mustafa Kemal Atatürk,
20 Ekim 1927

GENÇLİĞİN ATATÜRK’E
CEVABI

Ey Büyük Ata!
Varlığımızın en mukaddes temeli olan, Türk İstiklâlinin ve Türk Cumhuriyetinin
ebedî bekçileriyiz. Bu karar, sarsılmaz irademizin değişmez ifadesidir.
İstikbalde, hiç bir kuvvet yolumuzdan döndüremeyecektir.
Bizler, bütün hızımızı senden, millî tarihimizden ve ruhumuzdaki sönmez
insan ateşinden alıyoruz. Senin kurduğun temeller üzerinde attığımız her adım
sağlam, yaptığımız her hamle şuurludur.
En kıymetli emanetin olan Türk İstiklâl ve Cumhuriyeti, mevcudiyetimizin
esası olarak, eğilmez başların, bükülmez kolların, yenilmez Türk evlatlarının
elinde ilelebet yaşayacak ve nesilden nesile devredilecek.
Bu mukkaddes emanete yönelen dahili ve harici bütün tecavüzler, iman
dolu göğsümüze çarparak parçalanacaktır.
İstiklâl ve Cumhuriyetimize kastedecek düşmanlar en modern silahlarla
mücehhez olarak, en kuvetli ordularla üzerimize saldırsalar dahi, millî
şuurumuzu ve yenilmez Türk gücünün zerresini bile sarsamayacaklardır.
Çünkü; İstiklâl ve Cumhuriyetimize kastedenler, karşılarında beş bin yıllık
şerefli Türk tarihinin yılmaz evlatlarını, cumhuriyet ve inkilâplarının feyizli ve imanlı
gençlerini bulacaklardır.
Ey Türkün Büyük Atası!
İstiklâl ve Cumhuriyeti korumak mecburiyeti hasıl olursa içinde
bulunacağımız ahval ve şerait ne olursa olsun, kudret cesaretimizi
damarlarımızdaki asil kandan alarak, bütün engelleri aşıp, her güçlüğü
yenmek azmindeyiz.

MÜCAHİTLER MARŞI

Bir kıvılcım parlıyor
Mücahidin içinde
Türklük ateşidir bu
Yoktur dünya yüzünde
Kıbrıs Yunan olamaz
Türk Mücahit duramaz
Ya Türk Kıbrıs varolur
Ya Mücahit yaşamaz
Gelse Yunan dizilse
Dünya peşinden gelse
Mücahitler ölmeden
Bu topraklar verilmez
Kıbrıs Yunan olamaz
Türk Mücahit duramaz
Ya Türk Kıbrıs varolur
Ya Mücahit yaşamaz

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, dünya üzerinde bulunduğu coğrafya
nedeniyle politik ve askeri bakımdan çok önemli bir konuma sahiptir. Bu
konum, uluslararası alanda ülkemize birçok avantaj sağladığı gibi,
ülkemizin sürekli olarak birtakım iç ve dış tehditlerle karşı karşıya kalmasına
da neden olmaktadır. Kıbrıs Türk gençliği, her zaman ve şartta bu
tehditlere karşı ülkesini ve milletini korumaya hazır olmak zorundadır. Hazır
olmanın en önemli koşulu da; Atatürk Milliyetçiliğine bağlı, demokratik,
laik, sosyal bir hukuk devleti olarak temelleri atılmış olan Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti'nin milli birlik ve bütünlüğünü her ne pahasına olursa olsun
korumak ve bunun için yeterli bilince sahip olmaktır. Bu ise, ATATÜRK İLKE VE
İNKILAPLARI'nı sadece düşünce boyutunda değil, aynı zamanda bir
yaşam biçimi olarak da benimsemekle mümkündür.
Kıbrıs Türk genci, Atatürk'ün Türk gençliğine emanet ettiği ilke ve
inkılapları bir yaşam biçimi olarak benimsediği ve ülkemizin karşı karşıya
kaldığı tehlikelerin bilincinde olduğu sürece, Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti'nin varlığını sonsuza kadar sürdüreceğine ve çağdaş
uygarlıklar düzeyinin üstüne çıkacağına kuşku yoktur.
Milli Güvenlik Bilgisi dersinin amacı da, Cumhuriyetin korunması ve
kollanması konusunda Kıbrıs Türk gençliğine yol göstermek ve bu görevi
başarabilmesi için gerekli olan nitelikleri kazanmasına katkıda
bulunmaktır.
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Anahtar Kelimeler:

Milli Güvenlik, Milli Güç,
Sivil Savunma, Silahlı Kuvvetler

1. Milli Güvenlik Nedir?
Devletin anayasal düzeninin, milli varlığının, bütünlüğünün, milletler arası alanda siyasi, sosyal,
kültürel ve ekonomik bütün çıkarlarının yanısıra, uluslar arası antlaşmalarla kararlaştırılan
haklarının, her türlü iç ve dış tehditlere karşı korunması ve kollanmasıdır.
Daha kısa bir tanımla milli güvenlik, devleti yıpratmak amacıyla yapılan veya yapılacak olan her
türlü faaliyete karşı önlemler alınması ihtiyacıdır.

2. Milli Güvenlik Ana Konuları
Milli güvenlik; dış ve iç tehditlere karşı Silahlı Kuvvetler, Sivil Savunma ve Milli Güç konularını
kapsamaktadır.
a. Silahlı Kuvvetler:
Bir millet veya milletler topluluğunun askeri kuvvetlerinden oluşan topluluğa Silahlı Kuvvetler
denir. Milletin hür yaşaması, devletin bağımsızlığını sürdürebilmesi için her an göreve hazır
durumda bulunan ve meydana gelebilecek bütün iç ve dış tecavüzlere karşı koyabilen bir Silahlı
Kuvvete ihtiyaç vardır. Silahlı Kuvvetler; askeri harekatı yürütebilecek nitelikte teşkilatlandırılmış,
donatılmış ve eğitilmiş birliklerden oluşur. Silahlı Kuvvetler, ülkelerin milli hedeflerine, karşılaştığı
veya karşılaşabileceği tehdidin şekline ve milletlerarası sorumluluklarına uygun olarak teşkil
edilirler. Asıl tehlikenin iç tehlike niteliğinde olduğu ülkelerde, Silahlı Kuvvetler esas olarak düzeni
korumak ve istikrarı artırmak üzere teşkil edilebilirler. Müttefikler ve ittifak grubunun üyeleri çoğu
kez silah ve malzemede, genel teşkilatta ve doktrinde bir ölçüde standartlaşmayı, hatta uzmanlığa
ihtiyaç gösteren bazı faaliyetler için (Örneğin nükleer silah desteği veya lojistik destek gibi)
birbirlerine güvenebilirler. Bununla beraber, kural olarak Silahlı Kuvvetler milli özellikler taşır ve
ülkelerin gaye ve sorumluluklarına uygun teşkil edilirler.
Silahlı Kuvvetler, anlaşmazlığın herhangi bir şeklinde kullanılabilirler. Milletlerarası ilişkilerde
birbirine ters düşen hedefler söz konusu olduğu zaman, çoğunlukla kuvvete veya kuvvet kullanma
tehdidine başvurulur.
Silahlı Kuvvetler, her çeşit harp halinde, kendisine yönelik bir tehdidin bulunduğu herhangi bir
bölgede, milli politikanın gerektirdiği her türlü sınırlamalar altında, etkili bir şekilde harekatta
bulunmaya yetenekli olmalıdır.
b. Sivil Savunma:
Sivil savunma, düşman taarruzlarına, doğal afetlere ve büyük yangınlara karşı halkın can ve
mal kaybının en düşük düzeye indirilmesi, hayati öneme sahip her türlü resmi ve özel tesis ile
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teşekküllerin korunması ve faaliyetlerinin sürdürülmesi, savunma gayretlerinin sivil halk tarafından
azami surette desteklenmesi ve cephe gerisi moralin muhafazası için alınacak her türlü silahsız ve
kurtarıcı önlem ve faaliyetlerdir.

3. Cumhuriyet Güvenlik Kurulu
KKTC Cumhuriyet Güvenlik
Kurulunu araştıralım öğrenelim.

Ne Hatırlıyoruz?
1.

Milli Güvenlik nedir?

2.

Milli Güvenlik ana konuları nelerdir?

3.

Sivil Savunma hangi faaliyetleri içerir?

4.

Silahlı Kuvvetler hangi topluluğa denir?

5.

Kural olarak Silahlı Kuvvetler hangi
özellikleri taşır ve hangi unsurlara
uygun olarak teşkil edilir?

6.

Silahlı Kuvvetler ne zaman kullanılır?
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Anahtar Kelimeler:
Milli Strateji, Milli Güç, Siyasi Güç,
Ekonomik Güç, Nüfus Gücü, Coğrafi Güç, Bilimsel ve
Teknolojik Güç, Psiko-Sosyal ve Kültürel Güç, Milli Hedef,
Siyasi Hedef, Sosyal ve Kültürel Hedefler, Ekonomik
Hedefler, Askeri Hedefler, Milli Çıkarlar.
1. Milli Strateji Nedir?
Strateji, konumuz açısından bakıldığında, “Takip edilen yol, usul, tarz, yöntem” şeklinde
açıklanabilir. Bir milletin varlığını ve refahını sağlamak, aynı zamanda korumak için uluslar arası
hukuka uygun olarak devletin kabul ettiği genel siyasete, “Milli strateji” denir.
Günümüzde, devlet faaliyetlerinin tesadüflere bırakılmadan, bilimsel ve gerçekçi yöntemlerle
ele alınması, sağlam bir düşünce ve muhakeme temeline dayandırılması, çağdaş devlet
yönetiminin bir zorunluluğudur. Milli stratejinin belirlenmesinde temel öğe, milli çıkarlardır. O halde,
milli stratejinin kapsamı milli çıkarlar ile sınırlıdır.

2. Milli Stratejinin Unsurları Nelerdir?
Milli Stratejinin unsurları; milli güç, milli hedef ve milli çıkarlardır.
a. Milli Güç
(1) Tanımı
İnsanlar, çalışma hayatlarında amaçladıkları hedeflere ulaşabilmek ve başarmak için bir
güç sarf etmek zorundadırlar. Bu güç, maddi olabileceği gibi, manevi bir nitelik de taşıyabilir. Kişi
hayatında geçerli olan bu ilke devlet hayatı için de geçerlidir. Devlet, milli stratejinin belirlediği ve
kabul edilen hedeflere ulaşabilmek için güç ve olanaklarını belli bir plana göre seferber eder. “Milli
güç” kavramı içerisinde milletin sahip olduğu tüm olanaklar bulunmaktadır.
Çeşitli kaynaklar, “Milli güç” kavramını şöyle tarif eder;
“Bir ulusun, milli hedeflerine ulaşabilmek amacıyla kullanılabilecek maddi ve manevi
kaynaklarının toplamıdır.”
Aynı zamanda; milli güç kavramının “Milli” adını taşıması, onun kaynaklarının, millete ve
ülkeye ait, maddi ve manevi, özellik ve çokluk değerleri taşımasındandır.
(2) Milli Güç Unsurları
Milli Güç; Siyasi, Askeri, Ekonomik, Nüfus (Demografik), Coğrafi, Bilimsel ve Teknolojik,
Psiko-Sosyal ve Kültürel güçten meydana gelir. Milli Güç unsurları birbirini tamamlayacak şekilde
geliştirilmelidir. Önem ve öncelik sırası yoktur. Gelişen duruma göre bazı unsurlar diğerlerine göre
öncelik alabilir.
(a) Siyasi Güç : Siyasi Güç, “Bir devletin milli hedeflerine erişmek, erişilenleri k o r u y u p
geliştirmek ve milli çıkar sağlamak amacıyla kullandığı siyasal kuvvetlerin toplam verimidir.
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"Bir ülkenin siyasi gücünün yüksek olabilmesi için ;
l

Devletin her aşamadaki kanunlarının yeterli ve uygulamalarının eksiksiz olması,

l

Kanunların, toplumun kültür yapısına uygun yapılması,

l

Yeniliklerin, çağın ve teknolojinin gereklerine uygun, milletin özelliklerine paralel
yapılması,

l

Devletin uluslar arası itibarının yüksek olması,

l

Uluslar arası ittifak ve kuruluşlarda etkin rol alması, aynı zamanda diplomatik
alanda hareket serbestliği çapının geniş olması,

l

Devleti yönetenlerin siyasi ve diplomatik bilgi ve tecrübelerinin yüksek olması
gerekir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, laik ve demokratik bir yapıya sahip olmakla, siyasi güç
açısından büyük bir üstünlüğe sahiptir. Demokrasilerde, “Egemenlik kayıtsız şartsız ulusundur.”
ilkesi, siyasi gücün halktan kaynaklanıyor olması sonucunu doğurur ki, bu da siyasi güç açısından
olabilecek en elverişli durumdur.
Siyasi gücün istenilen düzeyde olması, o devlette kanunların, mevzuatların, siyasal sistemin iyi
işlediğinin ve devlet yönetiminin demokratik olduğunun bir göstergesidir.
(b) Askeri Güç :
Askeri güç, “Milli politikanın uygulanmasında ve Milli hedeflerin elde
edilmesinde kullanılan devletin fiziki gücüdür”.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gibi, konumu açısından stratejik öneme sahip
topraklarda bulunan bir devlette, askeri gücün “caydırıcı” nitelikte olması
önemlidir.
Askeri güç, toplumsal yaşantının ve devlet olmanın bir gereğidir. Yönetim
biçimleri ne olursa olsun bu kural tüm devletler için geçerlidir.
Milli güvenliğe yönelik düşmanca hareketler birçok şekillerde ortaya çıkar.
Bunlar; tehdit, baskı, bunalım yaratma, müdahale, kışkırtma, terör olayları, bilgi
destek harekatı, soğuk savaş ve sonuçta konvansiyonel savaş şeklinde belirir.
Bu hareketlerle karşı karşıya gelen devletlerde başlıca güvence, milletin
savunma azmiyle birlikte silahlı kuvvetlerinin varlığı ve gücüdür.
Bu yönüyle askeri gücü, bir güvence olarak nitelemek doğru ve yerinde bir
tespittir. Silahlı kuvvetler, sınırlarda ve önemli merkezlerde yerleşmiş olan
kuvvetleriyle bir milletin rahat ve huzur içerisinde yaşamasını sağlar.
Kıbrıs Türkü'nün bağrından çıkan Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, her türlü iç
ve dış tehditlere karşı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin koruyucusudur.
(c) Ekonomik Güç :
Devlet, millete karşı olan görevlerini yerine getirebilmek için ekonomik güce
sahip olmak zorundadır. Aynı kural, aile ve toplum için de geçerlidir. Bir
ülkenin, ekonomik gücünün yüksek olabilmesi için ;
l

Yer altı ve yer üstü zenginliklerini en verimli şekilde kullanması,
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l

Kaynakların işlenmesini sağlayan endüstriyel kapasite, sanayi alt yapısı
ve nitelikli insan gücünün bulunması,

l

İthalat ve ihracat dengesini sağlaması,

l

Her türlü ulaşım (karayolu, denizyolu ve havayolu) ve haberleşme (uydu,
internet, televizyon vb. yayınlar) alt yapısını yeterli düzeye getirmesi,

l

Çağdaş ekonomik sistemlere (finans yasaları, merkez bankasının
güçlülüğü, vergi yasaları ve istisnasız uygulanması) sahip olması,

l

Dünyadaki pazar payını artırması gerekir.

Milli gücün tüm unsurlarının gelişip güçlenmesi için gereken maddi ve parasal
ihtiyaçlar, ekonomik güç tarafından karşılanır. Biliyoruz ki ekonomik güç, siyasi gücü
destekler. Dış ilişkilerde ekonomik güç ve itibarın derecesi, önemli bir etken olarak
ortaya çıkar. Ekonomik yönden güçlü devletler, hem iç siyasette hem de uluslar arası
ilişkilerde söz sahibi devletlerdir. Ekonomik yönden yeterli güce sahip olmayan
devletlerde, halkın ekonomik koşullarının da aynı oranda güçsüz olduğu açıktır.
Devletin ve halkın ekonomik gücünün zayıf ya da güçlü olması, milli gücü de etkiler.
Bu durumda, eğitim, maliye, spor vs. tüm etkinlikler de aynı etkinin içinde yer alır.
Etkileme sadece bununla sınırlı kalmaz, askeri güç de mevcut ekonomik koşullardan
aynı oranda etkilenir.
Mustafa Kemal ATATÜRK bir sözünde şöyle demiştir: “Siyasi, askeri zaferler ne
kadar büyük olursa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandırılmazlarsa meydana gelen
zaferler devamlı olmaz, az zamanda söner.”
(ç) Nüfus (Demografik) Gücü
Bir ülkede yaşayan insanların sayısı, nüfus gücünün başlıca etkenlerinden birisidir.
Ancak nüfus, devletlerin gücü karşılaştırılırken sadece sayı bakımından ele
alındığında, her zaman avantaj veya dezavantaj belirlemez. Nüfusun çokluğu, ancak
gelişim düzeyi bakımından eş değer veya yakın durumdaki devletler arasında bir
güçlülük faktörü olabilir. Gelişmemiş veya az gelişmiş ülkelerde, nüfus çokluğu
ancak kendi durumlarındaki devletler karşısında bir anlam taşır. Bir ülkenin besin
kaynakları yetersiz ve iş olanakları kısıtlı durumda ise, nüfus çokluğu her yönden
güçsüzlüğe neden olmaktadır. Ancak, her ne olursa olsun nüfus, potansiyel bir
güçtür ve bu bakımdan değer taşır. Hedefimiz; insanlarımızın eğitim, sağlık, iş,
emeklilik, konut gibi ihtiyaçlarının karşılanmış olmasıdır. Milletin, çağdaş düşünceye
sahip, etkili üretim yapabilen ve vatansever yurttaş bilincine ulaşmış fertlerden
oluşması arzulanır.
(d) Coğrafi Güç
Bir devletin coğrafyasına ait canlı-cansız, doğal-yapay tüm değerleri, onun milli
gücünün coğrafi unsurlarını oluşturur. Bir ülkenin coğrafi gücünü etkileyen unsurlar
şunlardır:

l
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Ülkenin konumu (Dünya coğrafyasında bulunduğu yerin o ülkeye
sağladığı avantaj ve dezavantajlar),

l

Ülkenin büyüklüğü,

l

Doğal yapısı, iklimi ve bitki örtüsü,

l

Yer altı ve yer üstü zenginliği,

l

Topraklarının verimliliği ve su kaynakları,

l

Çevresindeki enerji kaynakları ve doğal ticaret yolları üzerinde olması.

Bu özellikler, değerleri oranında milli güce katkıda bulunur. Kabul etmek gerekir ki,
ülkemizin, Avrupa ile Asya arasındaki deniz ticaret yollarını kontrol eden bir ada
ülkesi olması, ülke topraklarının jeopolitik (coğrafi gücün unsurlarını içerir) ve
jeostratejik (toprakların askeri açıdan önemi) açılardan çok önemli olması, coğrafi
gücünün milli güce büyük katkısı anlamına gelmektedir. Bu özelliklerde daha sonraki
konularda değineceğimiz ülkemizi devamlı bir hedef haline getirmiş ve büyük
sorunlara neden olmuştur. Sıraladığımız bu coğrafi güç öğelerini çok iyi
değerlendirdiğimiz taktirde, bölge ve dünya dengelerini etkileyerek, milli
hedeflerimize ulaşmakta başarılı olabileceğimiz tüm dünya tarafından bilinmektedir.
(e) Bilimsel ve Teknolojik Güç
Milli gücün buraya kadar açıklanan unsurları incelendiğinde, hemen hemen
hepsinin milletin bilimsel ve teknolojik düzeyinden, doğrudan veya dolaylı (siyasi
güçte olduğu gibi) biçimde etkilendiği ve bu etkinin giderek çoğaldığı görülmektedir.
Bir ülkenin bilimsel ve teknolojik gücünün milli güce katkı sağlaması için ;
l

Bilimsel ve teknolojik yönde ilerlemeyi sağlayan araştırma ve geliştirme
(AR-GE) faaliyetlerine önem vermesi,

l

Bilgi ve teknoloji üreten personel yetiştirmesi,

l

Hızlı haberleşmenin alt yapısını sağlaması (Uydu sistemi),

l

Bireylere teknik gelişmeye uyum sağlayacak eğitimleri vermesi gerekir.

Günümüzde, devletlerin çağdaşlık
gelişmelerine bağlıdır.

düzeyleri, bilimsel ve teknolojik alandaki

Bilim ve teknoloji alanlarında çağın gelişmelerine ayak uyduramayarak etkin ve
yeterli bir düzeye ulaşamayan bir devletin milli gücünün dünya üzerinde etkin olması
beklenemez. Bu devletler büyük topraklara, çok sayıda nüfusa ve zengin doğal
kaynaklara sahip olsalar hatta bu doğal kaynaklarından büyük gelirler elde ederek
sayılı zenginler arasına girseler dahi, asla büyük ve güçlü devlet olamazlar.
Oysa, küçük ülke toprağı ve az nüfusa sahip ancak bilim ve teknolojide ilerlemiş
olarak nitelediğimiz devletler, aynı zamanda dünyanın en gelişmiş ve güçlü devletleri
arasında olabilirler. Dolayısıyla, “Milli güç” ün en önemli unsurlarından birisi bilimsel
ve teknolojik güçtür. Toplumların, bilgi ve teknoloji üretmeleri yanında, diğer
ülkelerdeki gelişmeleri de yakından takip ederek dünyaya açılmaları gerekir. Bu
durum bir devletin gelişmesinde en önemli koşullardan birisidir.
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(f) Psiko-Sosyal ve Kültürel Güç
Milli varlığın korunmasında ve geliştirilmesinde temel unsur olan insan, bugün de
öneminden hiçbir şey kaybetmemiştir. Tekniğin ortaya çıkardığı olağanüstü araç ve
silahlara karşın, bunları kullanacak olan insan öğesi, yine de milli gücü yönlendirme
özelliğini korumaktadır. Tarihsel gelişmede, çeşitli aşamalardan geçerek millet olma
düzeyine ulaşan toplumun, psiko-sosyal ve kültürel değerlerle donanması, milli
varlığın vazgeçilmez koşullarındandır.
Devletlerin gerçek gücü, vatandaşların birlik, beraberlik, sevgi ve saygı ortamında
bütünleşmelerinin ve bir millet olarak örgütlü olmalarının başarısına bağlıdır. Psikososyal ve kültürel güç; “Toplumu millet yapan birlik ve bütünlük duygusu ile, bunları
sağlayan milletin tarihi birikimi, eğitim ve kültür düzeyi, gelenek, hukuk, dil, din, fikir
vb. alanlardaki durumu ve bunlarla ilgili uygulamaların milli güce etkilerini kapsar.”
Bir ülkenin psiko-sosyal ve kültürel gücünün milli güce katkı sağlaması için ;
l

Sivil toplum kuruluşlarının milli gücü artırmaya yönelik çalışması,

l

Toplum fertlerinin, siyasal ve ideolojik görüşlerinde milli menfaatleri ön
planda tutmaları,

l

Toplumun sosyal yapı bütünlüğü ve etnik bütünlüğünün olması (kültürel
değerlerde ortak düşünmek ve hissetmek) ,

l

Devletin resmi dilinin etkin ve kurallara uygun olarak kullanılması,

l

Toplumun eğitiminde etkili olan basın-yayının doğru, eksiksiz, tarafsız ve
objektif yayın yaparak milli menfaatleri ön planda tutması,

l

Toplumun sosyal ve ahlaki inançlarında bir bütünlüğün sağlanması,

l

Toplum fertlerinin tarihi birikiminin, eğitim ve kültür düzeyinin yüksek
olması,

l

Kültür savaşlarının en yoğun yaşandığı ortamda kültürel yapısını
savunacak bilgi düzeyine ulaşmış olması gerekir.

Sosyo-kültürel gücün özelliklerinden biri de psikolojik güçtür. Bundan ötürü bazı
düşünürler sosyo-kültürel gücü, sosyo-psikolojik güç olarak da nitelemişlerdir. Bu
tanımlama, toplum gücünün daha çok duygusal bir niteliğe sahip olmasından
kaynaklanır. Bu güçte düşünce, inanç ve davranışlar etkilidir. O halde, diyebiliriz ki
psiko-sosyal ve kültürel güç, toplumun sahip olduğu ve tarihten gelen maddi ve
manevi değerlerin o topluma sağladığı güçtür. Toplumlar, sahip oldukları bu
değerlerin gücü oranında psiko-sosyal ve kültürel tatmin hissederler ki, buna kısmen
“moral güç” de diyebiliriz. Psiko-sosyal ve kültürel gücüyle gurur duyan bir toplumun
yapacağı en önemli faaliyet, bu moral gücü “çalışma” ile birleştirerek uygulamaya
koymasıdır.
b.

Milli Hedef
(1) Tanımı
Bir milletin çıkarları, belirlenen hedeflerin gerçekleştirilmesiyle sağlanabilir. Hiç
kimse, hiçbir kurum hedef belirlemeden başarılı olamaz. Belirlenen hedefe
ulaşılacak yollar alternatifleri ile planlanır. Değişen şartlar altında duruma göre
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değişiklikler yapılarak hedefe istikrarlı bir şekilde gidilir. Milli çıkarlar, bu hedeflere
ulaşmayı gerektirir. Milli politikanın kaynaklandığı milli çıkarlar, başlı başına somut bir
niteliğe sahip olmadıklarından, bunların bir kısmının hedefler halinde planlanması
gerekir. Hedef; amaç, gaye anlamına gelir. Bu durumda milli hedefi şöyle
açıklayabiliriz: “Bir toplumun milli çıkarlarını gerçekleştirmek amacıyla ulaşılması
gereken ve ulaşıldıktan sonra da korunup devam ettirilecek somut ve belirli
amaçlarıdır.” Bir diğer açıklamaya göre de, “Milli hedef, elde edilmesi halinde, milli
çıkarların gerçekleştirilmesini sağlayan sonuçlardır.”
Milli Hedeflerin Nitelikleri :
l

Tamamen milli nitelik taşımalıdır,

l

Sadece bir siyasi gruba, doktrine, ideolojik veya oligarşik sınıfa ait
olmamalıdır,

l

Sadece bir lider, bir hükümdar veya hanedanın hedefi olmamalıdır,

l

Devletin varoluş nedenine uygun olarak, milli çıkarını sağlayacak biçim ve
nitelikte olmalıdır,

l

Hayallere, aşırı heyecanlara kapılmaksızın gerçekçi ve akılcı olmalıdır,

l

Millete rağmen değil, milletin de benimseyeceği bir nitelik taşımalıdır. Millet
ikna edilmelidir,

l

Uluslar arası hukuka ve anlaşmalara uygun olmalıdır.

(2)

Milli Hedeflerimiz

Milli hedeflerimiz; Siyasi, Sosyal ve Kültürel, Ekonomik ve Askeri hedefler
olarak gruplandırılır.
(a) Siyasi Hedefler : Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, demokrasinin
gereği olan çok partili bir siyasal yaşamı, siyasi hedeflerinden birisi olarak kabul
etmiştir. Bu hedef aynı zamanda demokrasi anlamına gelir ki gerçekte de milli
egemenliğin bulunduğu ülkeler, demokrasi ile yönetilenlerdir.
Siyasi hedeflerimizi şöyle sıralayabiliriz:
l

Devlet yönetiminde gücün halktan kaynaklanması (Egemenlik, kayıtsız
şartsız milletindir.),

l

Bireyin doğuştan sahip olduğu inanç özgürlüğünü sağlamak, din ve devlet
işlerini birbirine karıştırmamak,

l

Devlet yönetiminin içeride demokratik, dışarıda devletin tam bağımsız
olmasını sağlamak,

l

Uluslar arası kuruluşlarda etkili ve aktif olarak yeni dünya düzeninde milli
hedeflerimizden vazgeçmeden yer almaktır.
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin diğer bir siyasi hedefi de bağımsızlıktır.
Atatürk'ün ifadesiyle “Tam Bağımsızlık” aynı zamanda devletin var olma koşuludur.
Bağımsızlığını sağlayamayan bir devletin milli hedefler ile milli çıkarlara ulaşması da
söz konusu değildir. Kısaca devletimizin siyasi hedefi içeride demokratik, dışarıya
karşı ise bağımsız bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetidir.
Günümüzde teknoloji ve haberleşme olanaklarının hızla gelişmesi dünyamızı
küreselleşmeye götürmektedir. Ayrıca, devletler milli çıkarları doğrultusunda siyasi,
ekonomik, askeri birçok ittifaklar da oluşturmuşlardır. Bu nedenlerle, ülkemizin
dünyada kendisinden başka hiçbir devlet yokmuş gibi hareket etmesi beklenemez.
Günümüzün en gelişmiş devletleri bile yalnız hareket etmemekte, ortaklarının
onayıyla harekete geçmekte, karşılıklı fedakarlıklarda bulunmaktadırlar. Önemli
olan, devletlerin aldıkları kararların ve uygulamaların milletin genel çıkarlarına ters
düşmemesidir.
(b) Sosyal ve Kültürel Hedefler
Tarihte birçok devletler kuran Türk Milleti, yaşadığı geniş coğrafyada sosyal ve
kültürel birçok zenginliğe sahip olmuştur. Bugün bu zenginliği sürdüren Türk
Milletinin bir parçası olan Kıbrıs Türkü eğitimli, bilgili ve bilinçli, sağlık sorunları
çözümlenmiş, işsizlik problemi giderilmiş bir toplumu gerçekleştirme azmindedir.
Sosyal ve kültürel hedeflerimizi genel olarak şöyle sıralayabiliriz :
l

Bireylerin sağlık, eğitim, konut ve emeklilik güvencesini sağlamak,

l

Sosyal devlet ve sosyal adalet prensibini eksiksiz uygulamak,

l

Bireylerin işsizlik problemini gidermek,

l

Aynı kültür yapısı içinde, birbiriyle kaynaşmış ve ortak menfaatlerde kesin
kararlı bir toplum oluşturmak,

l

Atatürk'ün gösterdiği hedef olan “çağdaş medeniyet seviyesine” ulaşmak,

l

Milli kimlik özelliklerimizi koruyarak teknolojiye açık çağdaş toplum
hayatını yaşamaktır.

Zengin bir kültüre sahip olan ülkemizde, bu kültürün yaşatılması yanında çağdaş
değerlerle süslenmesi de diğer bir hedeftir. Bir milletin ortak değeri olan ve tarihten
gelen kültürel varlığı, o millet tarafından benimsendiği ve çağdaş uygulamalarla
birleştirilebildiği ölçüde önemli bir güç olacağı bilinmelidir.
(c) Ekonomik Hedefler
Günümüzde devletlerin gücü ekonomik güçleri ile eşit orantılıdır. Ekonomik gücün;
sosyal, askeri, eğitim ve diğer alanlarda da güçlü olmak anlamına geldiği açıktır.
Ekonomik hedeflerimizden en önemlilerini şöyle sıralayabiliriz :
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l

Karma ekonomik sistemi sağlıklı bir şekilde işletmek, bunu da
başarabilmek için uluslar arası ambargolardan kurtulmak,

l

Denk bütçeyi sağlamak,

l

İthalat - ihracat dengesini lehimize geliştirmek,

l

Yolsuzluk ve haksız kazanç yollarını ortadan kaldırmak,

l

Devletin her türlü hizmetini vatandaşa adil olarak götürmek,

l

Tükettiğinden çok üreten bir millet olmak,

l

Yer altı ve yer üstü zenginliklerimizi, insan gücümüzü milli menfaatlerimize
en uygun şekilde değerlendirmek.

(ç) Askeri Hedefler
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bulunduğu topraklar, kabul etmek gerekir ki,
dünyanın en önemli coğrafi bölgelerinden birinde yer almaktadır. Yer altı ve yer üstü
kaynakları, stratejik bölgeleri kontrol eden konumu, yıllardır süren Kıbrıs sorunu
nedeniyle ülkemiz açık ya da gizli birçok iç ve dış tehditle karşı karşıya kalmaktadır.
Milletin bağrından çıkan güçlü ve caydırıcı nitelikteki silahlı kuvvetler milli hedefler
açısından çok önemli bir rol oynamaktadır.
Askeri hedeflerimizi şöyle sıralayabiliriz :

c.

l

İç ve dış tehdit unsurlarını caydıracak özelliklerde bir silahlı kuvvete sahip
olmak,

l

Silahlı kuvvetlerimizin, eğitimli ve inanmış personelini günümüzün savaş
teknolojisine göre yetiştirmek,

Milli Çıkarlarımız
(1) Tanımı
Bir milletin kendi güvenliği, refah ve mutluluğu için uluslar arası hukuka uygun
olmak şartıyla zaruri olduğuna inandığı her şeye “Milli Çıkar” denir.
Milli çıkar, milli politikanın yalnız meşru değil, aynı zamanda esas sebebidir.
Devletin görevi, milli çıkarları gerçekleştirmektir. Günümüzde, milli çıkarlarımızın ne
olduğu sorusuna Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Anayasası'nın “Başlangıç”
bölümüne bakarak cevap verebiliriz:
Kıbrıs Türk Halkı egemenliğin kayıtsız şartsız sahibi olarak;
Kendi yurdunda tam bir güven ve insanca bir düzen içinde varlığını
sürdürmek,
İnsan hak ve özgürlüklerini, hukukun üstünlüğünü, kişilerin ve toplumun huzur
ve refahını korumayı içeren çok partili, demokratik, laik ve sosyal hukuk devletini
gerçekleştirmek,
Atatürk ilkelerine bağlı kalmak ve özellikle O'nun '' Yurtta barış dünyada barış''
ilkesini yaygınlaştırmaktır.
Bu çerçevede, milli çıkarlarımızı şöyle sıralayabiliriz :
l

Hakimiyetin kayıtsız şartsız millete ait olması,

l

Devletin ve milletin bölünmez bütünlüğü,

l

Atatürk İlke ve İnkılaplarının bir hayat tarzı olarak benimsenmesi,

l

Milli gelirin sosyal adalet ilkelerine uygun olarak dağıtılması,

l

Atatürk'ün “Yurtta barış, dünyada barış” prensibine uyulması,
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l

Toplumda insan hakları ve temel özgürlükler kavram ve şartlarının
yerleştirilmesi,

l

Vatandaşın can ve mal güvenliğinin sağlanması,

l

Milletimizin sağlık, eğitim ve diğer hizmetleri tam ve zamanında almasının
sağlanması,

l

İç ve dış tehdit ve tehlikelere karşı milletin ve vatanın korunması.

Bu milli çıkarların gerçekleştirilmesi için, milli hedeflere tam olarak ulaşılması
gerekmektedir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 1983 yılında kuruluşundan bugüne
çok kısa bir zaman geçmesine rağmen çok büyük yollar kat etmiş, Atatürk'ün
gösterdiği çağdaş uygarlık seviyesine çıkma hedefinden hiç sapmamıştır.

(2) Milli Hedefler ve Çıkarlar Konusunda Vatandaşlarımıza Düşen Görevler
Aynı topraklarda yaşayan, aynı maddi ve manevi değerler etrafında toplanan
ve bu nedenle de ortak çıkarları bulunan milletimizin, birlik ve beraberlik içerisinde
hareket etmesinin en doğal davranış biçimi olacağı açıktır.
Vatandaşlarımız, Anayasadan kaynaklanan ve çeşitli yasalarda yer alan hak
ve özgürlüklerinin takipçisi olduğu ve aynı zamanda kendisinin devlete ve topluma
karşı olan sorumluluklarını yerine getirdiği sürece, milli hedeflere erişmek kolay
olacağı gibi, milli çıkarları gözetmede de başarılı olunacaktır.

Bu kapsamda vatandaşa düşen görevleri şöyle sıralayabiliriz;
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l

Birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmek ve vatandaş olmanın getirdiği
yükümlülükleri (Vergi vermek, oy kullanmak, askerlik görevini yapmak ve
kanunlara uygun hareket etmek ) yerine getirmek,

l

Anayasanın vatandaşa verdiği hak ve hürriyetlerin takipçisi olmak,

l

Devlet ve millet menfaatlerinin birey menfaatlerinden önce geldiği bilincine
sahip olmak,

l

Milli kimliğimizi yaşamak ve yaşatmak (Dilimizi, sosyal hayat tarzımızı, milli
dayanışmamızı ve bizi biz yapan değerlerin yaşamasını sağlamak),

l

Kıbrıs Türk Devletinin dost ve düşmanlarını ayırt edebilecek bilince sahip
olmak (Milli menfaatlerimize, milli kültürümüze, birlik ve beraberliğimize
karşı sinsice yapılan çalışmaları fark edebilmek),

l

Dış güçler ile onların ülkemizdeki iş birlikçilerinin toplumumuzda yaratmak
istedikleri kargaşa ortamına karşı bilinçli olmak (Gaflet, dalalet ve hatta
hıyanet içinde olmamak).

Ne Hatırlıyoruz?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Milli Strateji nedir?
Milli Stratejinin unsurları nelerdir?
Milli Güç nasıl bir güçtür ve unsurları
nelerdir?
Siyasi gücün yüksek olabilmesi için neler
gereklidir?
Ekonomik gücün yüksek olabilmesi için
neler gereklidir?
Nüfus gücünün başlıca etkeni nedir?
Coğrafi gücü etkileyen unsurlar nelerdir?
Bilimsel ve teknolojik gücün, milli güce
katkı sağlaması için neler gerekir?
Milli Hedef nedir?
Milli Hedefin nitelikleri nelerdir?
Milli çıkarlarımız nelerdir?
Milli hedefler ve milli çıkarlar konusunda
vatandaşlarımıza düşen görevler nelerdir?

Gördüğünüz konulardan önemsediğiniz bölümleri buraya not alabilirsiniz.

-
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“... Süt çocukları beşiğini, çocuklar eğlendiği yeri, gençler geçimlerinin sağlandığı yeri,
ihtiyarlar dünyadan ellerini-eteklerini çektikleri yalnızlık köşelerini, evlat anasını, baba
ailesini ne türlü duygularla severse insan da vatanını öyle duygularla sever.”
Bu duygu, yani vatana gönülden bağlanma ve onu sevme; sebepsiz yere, sırf insanın
tabiatından gelme bir istek değildir. İnsan vatanını sever. Çünkü, insanlara bahşedilen şeylerin
en azizi olan hayat, vatan havasını teneffüsle başlar. İnsan vatanını sever. Çünkü; tabiatın,
bağışladığı şeylerin en parlağı olan göz, dünyaya ilk baktığı zaman vatan toprağını görür. İnsan
vatanını sever. Çünkü, vücudunun maddesi, vatanın bir parçasıdır. İnsan vatanını sever. Çünkü,
etrafına baktıkça her köşesinde, geçen ömrünün hüzünlü bir hatırasını görür. İnsan vatanını
sever. Çünkü, hürriyeti, rahatı, hakkı, menfaati vatan sayesinde ayakta kalabilir. İnsan vatanını
sever. Çünkü, varlık sebebi olan atalarının sakin mezarlığı ve çocuklarının doğacağı yer,
vatandır. İnsan vatanını sever. Çünkü, vatan çocukları arasında dil birliği, menfaat birliği ve
birbirlerine fazla alışık olduklarından, gönül yakınlığı ve düşünce kardeşliği doğmuştur. O
sayede, bir adama göre vatan, dünya ile mukayese edildiğinde, oturduğu şehre göre kendi evi
gibi görünür. İnsan vatanını sever. Çünkü, vatan mevcut olan hakimiyetin bir kısmını, gerçek
anlamda kullanma hakkına sahiptir. İnsan vatanı sever. Çünkü, vatan öyle, bir galibin kılıcı veya
bir katibin kalemiyle belirsiz hatlardan, sınırlardan ibaret değil; millet, hürriyet, menfaat,
kardeşlik, hakları kullanma, hakimiyet, atalara hürmet, aileye sevgi, çocukluk hatıraları gibi bir
çok yüce duyguların toplanmasından oluşmuş, mukaddes bir düşüncedir.
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Bundan dolayıdır ki, insanlık tarihinin hangi sayfasına bakılsa; her zaman ve her millette
ortaya çıkan yüksek fikirli ve faziletli ahlak sahiplerinin tamamı, vatan sevgisini dünya işlerinin
hepsinden üstün tutmuş ve pek çoğu vatan yolunda canlarını seve seve vermiş görülür. Bundan
dolayıdır ki, her dinde, her millette, her terbiyede, her medeniyette vatan sevgisi en büyük
faziletlerden, en mukaddes vazifelerdendir. Peki ya ne zamana kadar insanların anlaşması,
uyuşması, böyle vatan adıyla bir takım parçalara bölünüp duracak? Acaba, bütün insanlık bir
aile ve bütün dünya bir vatan olsa, insanlık için şu anki durumdan daha faydalı değil midir?
Faydalı mıdır, değil midir? Orasını oluşundan önce bilmek, keramete ihtiyaç gösterir. Zira, öyle
bir durum ortaya çıktığı takdirde; savaş def edilmiş, kaldırılmış olur, birileri böyle diyor. Fakat biz
şimdi, mevcut olan vatanlar içinde bir takım iç ihtilaller, ayaklanmalar görüyoruz ki, sebep
oldukları tahribat, savaşlara göre kat kat üstündür. Hele, vatan sınırlarının ortadan kalkması ve
insanların hepsinin tek cins, tek terbiye içinde bulunması ve dünyada yalnız bir dil kalması
durumunda, kısacası şairin:
Milletim insanlıktır; vatanım yeryüzü!
Mısrasındaki gibi, bir düşüncenin oluşması halinde; dünya, başka bir dünya olacağından
veya hiç olmazsa böyle bir durumun ortaya çıkması bu dünyayı başka bir dünya şekline
sokacağından; insanlık için saadet ümidini, genel birleşme zamanına bırakmakla, öteki
dünyaya bırakmak arasında pek fark görülmez. Dolayısıyla, bir millet için o kadar uzak bir
geleceğe göz dikerek, insanlığın birleşmesi adına vatan fikrini kaldırmaya yönelmek, ahirette
rahat etmek ümidiyle kendini öldürmeye benzer.
Kanaatimizce, vatanseverliğin en büyük hareket unsurlarından, güç kaynaklarından olan
vatan fikrini gönüllerden uzaklaştırmak, hakları korumanın en etkili araçlarından olan ateşli
silahları, ellerden almaya benzer. Bir millet, vatan sevgisinden nefesini ayırırsa, vatanını
sevmezse, çok zaman geçmez, vatanını, vatan sevgisiyle dolu olan başka milletlerin istilası
altında görür. Nitekim, bir kavim ateşli silahtan elini çekerse, pek az zaman içinde o silahı,
düşman eliyle kendi göğsüne çevrilmiş bulur.
Dünyadan vatan fikrini kaldırmanın, insanlığa bir hizmet olacağını düşünenler varmış. Biz
öyle garip bir maksadı gerçekleştirmek isteyenlere, öncülüğü seve seve bırakırız. Biz
oturduğumuz yerlerin her taşı için, cevher kıymetinde bir can verdik. Her avuç toprağı, o yola
kendini feda etmiş bir kahramanın hatırasıdır. Bu bakımdan, bize göre ; vatanı Çin ve Sibirya ile
aynı değerde tutmak ihtimalin dışında görünür.
Vatan bize kılıcımızın ekmeğidir. Daima kendimize ait, yalnız bize ayrılmış biliriz. Daima
kendimizden çok sever, canımızı uğruna feda ederiz...”

KAYNAKÇA: GÖÇGÜN Önder, Namık Kemal, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, 1987, Ankara, s.125.
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Anahtar Kelimeler:

Bağımsızlık, Güvenlik, Huzur,
Güven, İşbirliği, Güç.

1. Devletler Silahlı Kuvvetlerine Neden İhtiyaç Duyarlar?
İnsanlar, bugüne kadar birbirleriyle pek çok konuda mücadele etmişlerdir. Bu mücadeleler
devletler arasında olduğu gibi ulusların kendi içinde de görülebilmektedir. Çatışmaların en önemli
nedeni, devletlerin sahip oldukları yer altı ve yer üstü kaynaklarının zaman içinde yetersiz kalması
nedeniyle diğer ülkelerin doğal zenginliklerine göz dikmeleri veya bazı ülkelerin kıt kaynakları
kontrol eder durumda olmasıdır. Neden ne olursa olsun, insanlık tarihi henüz savaşsız bir ortamın
koşullarına sahip olamamıştır.
Bu nedenle her devlet, Silahlı Kuvvetleri dış ve iç güvenliği için gerekli görmektedir. Silahlı
Kuvvetler, milli güvenliğin sağlanmasında ve korunmasında en önemli faktörlerden biridir. Milli
gücün, “Askeri güç” unsurunu oluşturan Güvenlik Kuvvetleri, yeterli caydırıcılığa sahip olmadığı
takdirde, diğer milli güç unsurları ne kadar güçlü olursa olsun milli güvenliği sağlamak ve korumak
mümkün olmayacaktır.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, sahip olduğu toprakların stratejik öneminden dolayı güçlü ya da
güçsüz bir çok devletin ilgisini çekmektedir. Kıbrıs Türkü'nün egemenliğine son vermek veya
topraklarına sahip olmak amacına yönelik olan bu ilgi, güçlü bir silahlı kuvvetler bulundurmayı
gerekli kılmaktadır.

Hiç merak ettiniz mi ?
Biz ve komşularımız silahlı kuvvetlere
ne kadar kaynak ayırıyoruz?

2.

Milli Güvenlik Stratejimizde Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığının
Yeri ve Önemi
Milli güvenlik, daha çok askeri gücün varlığı ile ilgilidir. Toprak bütünlüğü, bağımsızlığın
korunması, tehditler karşısında caydırıcı olmak ve yapılan saldırılara karşı koymak, doğrudan
Güvenlik Kuvvetlerinin görev ve sorumluluk alanındadır.
Bununla birlikte, yasalar çerçevesinde gerektiğinde yurt içinde huzur ve güvenliği sağlamak
da, Güvenlik Kuvvetlerinin görev ve sorumluluk alanı içine girmektedir.
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Kıbrıs'ın coğrafi konumunun özellikleri ve
komşularımızın ülkemiz üzerindeki her türlü
tehdit ve emelleri dikkate alındığında,
Güvenlik Kuvvetlerimizin her zaman güçlü
ve caydırıcı bir nitelikte olması
gerekmektedir.
Araştıralım: Kıbrıs'ın coğrafi
konumunun önemi ve ülkemiz
üzerindeki tehditler neler olabilir?

3. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığının Kuruluşu ve Görevi
a. Kuruluşu
Güvenlik
Kuvvetleri, aşağıdaki şemada görüldüğü gibi Güvenlik Kuvvetleri
Komutanlığına bağlı; Alay Komutanlıkları, Özel Görev Kuvvet Komutanlığı, Havacılık Birlik
Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Polis Genel Müdürlüğünden oluşmaktadır.
GÜVENLİK KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
GÜV.K.K.

PİYADE ALAY
ÖZEL GÖREV
HAVACILIK
SAHİL GÜVENLİK
KOMUTANLIKLARI KUVVET KOMUTANLIĞI BİRLİK KOMUTANLIĞI
KOMUTANLIĞI

POLİS GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ

*
* Her Alay Komutanlığının farklı sembolü bulunmaktadır.

Ayrıca Lojistik Birlikler ve ana unsurlara bağlı olan çeşitli alt unsurlar da Güvenlik
Kuvvetlerine verilen görevlerin yerine getirilmesinde önemli rol oynar.
b. Görevi
Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığının görevi, nitelikleri Anayasa ile belirlenmiş Kuzey Kıbrıs
Türk Cumhuriyetini iç ve dış tehditlere karşı korumak ve kollamak, tehdidin gerçekleşmesi
halinde, kanunlar çerçevesindeki sorumluluklar içerisinde tehdidi ortadan kaldırmaktır.
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4. a. Sahil Güvenlik Komutanlığının Görevleri
Sahil Güvenlik Komutanlığına verilen görevler genel hatları ile;
l

Kara sularımızı, korumak ve güvenliğini sağlamak,

l

Denizlerimizde can ve mal güvenliğini sağlamak,

l

Denizlerimizde, kanunlara aykırı eylemleri önlemek, suçluları yakalamak, yakalanan kişi
ve suç vasıtalarını adli makamlara teslim etmek,

l

Kara sularımıza giren mültecileri, silah ve mühimmattan arındırmak ve bunları ilgili
makamlara teslim etmek,

l

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arama kurtarma sahasında, denizdeki arama kurtarma
görevlerini koordine ve icra etmek,

l

Deniz kirliliğine mani olmak,

l

Emredildiğinde ülke savunmasına katkıda bulunmaktır.

HATIRLAYALIM!
Sahil Güvenlik Komutanlığının
görevleri kapsamındaki
ihbarlarınızı;
''ALO 158 Sahil
Güvenlik İhbar Hattı''na
yapabilirsiniz.
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b. Havacılık Birlik
Komutanlığının
Görevleri
15 Ağustos 2002
tarihinde kurulan
Havacılık Birlik
Komutanlığı; Ambulans,
Arama Kurtarma, Komuta
Kontrol ve Keşif faaliyetleri
görevlerini yürütmektedir.

Araştıralım: Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri’nin
Kıbrıs’ta bulunma nedenleri ve görevleri nelerdir?

5. GÜV.K.K.lığı'nın
Ülkemizdeki Diğer İşlevleri
a. Doğal Afetlerde Halka Yardım
Ülkemizin coğrafi konumu
nedeniyle bilgisizlik, ihmal,
dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu;
orman yangınları, sel baskınları ve
deprem gibi doğal afetlerde
yüksek oranda can kaybının
yanında, büyük miktarda maddi
zararla da
karşılaşılma riski
fazladır.
Kıbrıs Türkü'nün bağrından çıkan Güvenlik Kuvvetleri, doğal afetlerde milletinin
yardımına derhal koşarak yaralarının sarılmasına katkıda bulunmak için her an göreve
hazırdır.
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MÜCAHİT
VE
MEHMETÇİK
HALKIMIZIN
YANINDADIR

Karşılaşılabilecek her
türlü doğal afette, Güvenlik
Kuvvetleri unsurlarının
vatandaşlarımıza yardım
edebilmesi maksadıyla,
çeşitli seviyelerdeki askeri
birliklerde Doğal Afetler
Ya r d ı m l a ş m a P l a n ı
(DAFYAR) oluşturulmuştur.
DAFYAR planına göre
askeri birlikler Sivil
S a v u n m a Te ş k i l a t
Başkanlığı, Sağlık
Bakanlığı, Polis Genel
Müdürlüğü vb. kuruluşlarla
işbirliği yaparak halka
yardım görevini yerine
getirmektedir.

Mücahit her yerde
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b. Sağlık Hizmetleri
Çeşitli sebeplerle, koruyucu
sağlık hizmeti alamayan
gençlerimizin, Güvenlik Kuvvetlerine
katıldıklarında, Er Eğitim
Merkezlerinde, Dünya Sağlık
Örgütünün belirlediği aşı takvimi
çerçevesinde aşıları yapılmaktadır.
Yine bu dönem içerisinde, askerlik
görevini yapan gençlerimizin ağız-diş
sağlığı taramaları yapılmakta ve
gerekli tedavi hizmeti verilmektedir.
Bunun yanısıra, vatani görevini
yapmakta olan gençlere, belirlenen bir
ders programı çerçevesinde, birlik
doktorları tarafından
''Koruyucu
Sağlık ve Bireysel Hijyen'', ''Üreme
Sağlığı ve Aile Planlaması''
konularında eğitim verilmektedir.
c. Ülkeyi Tanıma ve Tanıtma
Güvenlik Kuvvetlerine askerlik
görevini yapmak üzere katılan
gençlerimiz, doğum yerlerine göre
çok farklı bölgelerde askerlik yapmalarından dolayı ülkemizin diğer bölgelerini de tanıma
olanağına sahip olmaktadırlar.
Geçici görev, tatbikat, eğitim, sportif müsabakalar vb. vesileler ile yurt dışında
görevde bulunan Güvenlik Kuvvetleri mensubu personel, ülkemizin tanıtımında çok önemli
görevler üstlenmektedir.

Şehitler diyarı ERENKÖY'ü gördünüz mü?
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ç. Çevre Sağlığı,
Ağaçlandırma ve
Erozyonla Mücadele
Güvenlik Kuvvetleri, vatan toprakları
üzerindeki olumsuz çevresel etkileri
asgariye indirmek maksadıyla gerekli
önlemleri almaktadır.
Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı
tarafından erozyonla mücadele ve
yaşanabilir bir çevre için her yıl fidan dikimi
gerçekleştiril-mektedir. Ayrıca kamu ve özel
kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen bu tür
etkinliklere her türlü destek
sağlanmaktadır.
d. Meslek Kazandırma İşlevi
Güvenlik Kuvvetleri ihtiyaç duyduğu branşlardaki
personelin büyük bir kısmını, askerlik görevini yapmak
üzere geçici olarak Güvenlik Kuvvetlerine katılan ve "er ve
erbaş" olarak adlandırılan vatan evlatlarından
karşılamaktadır.
Meslek sahibi olanlar, eğitim birliğinde gördükleri beş
haftalık acemi eğitimi sonrasında kıtalarda mesleklerine
uygun çeşitli görevler almakta ve bu arada da askeri
eğitimlerini sürdürmektedirler.

GÜVENLİK KUVVETLERİ EN BÜYÜK OKULDUR
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Mevcut tesisler, diğer devlet ve özel kurum ve kuruluş imkanları değerlendirilerek
erbaş ve erlere sivil hayatlarında kullanabilecekleri branşlarda (Oto ve bina elektrikçiliği,
sıhhi tesisatçılık, kuaförlük, kaynakçılık, seracılık, arıcılık, fırıncılık ve aşçılık, terzilik,
bilgisayar bakım ve onarımcılığı, berberlik, garsonluk, jeneratör kullanma ve bakımcılığı,
bahçe bitkiciliği, yangın söndürme ve kurtarma kursu, zirai mücadele, kamu sınavlarına
hazırlık gibi) kurs verilerek meslek sahibi olmaları sağlamaktadır.

e. Toplumsal Gelişime Destek Uygulamaları
Güvenlik Kuvvetleri, toplumsal gelişime
destek uygulamaları kapsamında; yerleşim
birimlerinin alt yapısına yönelik düzenleme
çalışmalarında bulunurken, birey ve çevre
sağlığına yönelik hizmetler ile spor kulüplerine
ve okullarımıza her türlü katkıyı sağlamaktadır.

Ne Hatırlıyoruz?
1. Devletler Silahlı Kuvvetlere neden ihtiyaç
duyarlar?
2. Güvenlik Kuvvetlerinin görevlerini
açıklayınız.
3. Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri
Komutanlığının görev ve işlevleri nelerdir?
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Güvenlik Kuvvetlerinde görev yapan personel, gerek eğitim gerekse mesleki
hayatlarında bir çok aşamadan geçerler. Güvenlik Kuvvetleri, mesleki gelişimi
sürekliliği olan bir konu olarak kabul etmekte ve personel bu doğrultuda
yetiştirilmektedir. Bir personelin eğitim, öğretim ve mesleki aşamaları şunlardır:

SUBAY
- Askeri Liseler (4 Yıl)
- Harp Okulu (4 Yıl)
(Teğmen olarak mezun
olur.)
- Sınıf Okulu (1 Yıl) (Kıt'aya
Katılırlar)
- Harp Akademileri (2 Yıl)
(Kurmay subay olarak
mezun olurlar)
- Silahlı Kuv. Akd. (5.5 ay)
- Milli Güvenlik Akd.(5.5 ay)
- Meslek esnasında çeşitli
kurslar
- Generallik

ASTSUBAY

UZMAN ERBAŞ-ER

- Bando Astsb.Haz.Okulu
- En az lise mezunu olmak,
(3 Yıl Lise dengi)
- Yapılacak yazılı, sözlü ve
- Astsubay Mes.Yük.Ok.
bedeni yeterlilik sınavların(2 Yıl) (Astsubay çvş.
da başarılı olmak,
- Eğitimlerine devam ettikleri
olarak mezun olur)
sürece yapılacak sınavlarda
- Meslek esnasında çeşitli
başarılı olmak kaydıyla
kurslar
astsb./sb. lığa geçiş
- Üniversite bitirmeyi
yapabilirler.
müteakip sınavla subaylığa
geçebilirler.

SİVİL ASKERİ
İŞÇİ/ MEMUR
- Güv.K.K.lığının ihtiyacına
göre yapılacak sivil İşçi/
memur sınavlarında başarılı
olmak.

Maltepe Askeri Lisesi
Kuleli Askeri Lisesi

Işıklar Askeri
Lisesi
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Deniz Lisesi

ASKERİ OKULLAR
Güvenlik Kuvvetleri, ihtiyaç duyduğu çeşitli sınıflardaki personelin büyük bir kısmını Türk Silahlı
Kuvvetleri bünyesindeki okullardan sağlamaktadır. Türk Silahlı Kuvvetlerinde bulunan Askeri
Okullar şunlardır:
Askeri Liseler
Askeri Liseler, Harp
Okullarına öğrenci
yetiştirmek amacıyla
kurulmuşlardır.
İlköğretimi başarıyla
tamamlayan erkek
öğrenciler arasından
yapılan mülakat ve spor
sınavları ile ÖSYM
tarafından yapılan
merkezi sınavda başarı
gösterenler, askeri
liselere öğrenci olarak
alınmaktadır. Bu
okulların eğitim süresi,
ilk yılı yabancı dilde
eğitim yapılan hazırlık
sınıfı olmak üzere
toplam dört yıldır.
Astsubay Hazırlama
Okulu
Sadece Kara
Kuvvetlerine bağlı
olarak, Ankara'da
Silahlı Kuvvetler Bando
Astsubay Hazırlama
Okulu bulunmaktadır.
İlköğretim mezunlarının
başvurabildiği bu
okulda üç yıllık eğitimi
tamamlayanlar, iki yıl
süreyle Bando Meslek
Yüksek Okulunda
okuduktan sonra
"Bando Astsubay
Çavuş" rütbesiyle
Silahlı Kuvvetlerdeki
görevlerine başlarlar.
Astsubay Meslek
Yüksek Okulları
Silahlı Kuvvetlerin
astsubay ihtiyacını
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karşılamak amacıyla kurulan Astsubay Meslek Yüksek Okullarından, Kara Kuvvetleri Astsubay
Meslek Yüksek Okulu Balıkesir'de ve Bando Astsubay Meslek Yüksek Okulu Ankara'da
bulunmaktadır.
Deniz Kuvvetleri Astsubay Meslek Yüksek Okulu Altınova/YALOVA ve Derince'de, Hava
Kuvvetleri Meslek Yüksek Okulu İzmir Gaziemir'de, Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu
ise Ankara'da bulunmaktadır. Ayrıca GATA Komutanlığı Sağlık Astsubay Meslek Yüksek Okulu
Ankara'da eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. Astsubay Meslek Yüksek Okulları
başvuru kılavuzlarında belirtilen şartları taşıyan lise ve dengi okul mezunları, ÖSS Sınavı ile bu
okullara kabul edilmektedir.
Sınıf Okulları/Eğitim Merkezleri
Türk Silahlı Kuvvetlerinin çeşitli sınıflardaki subay, astsubay, uzman personelin eğitim/kurs
gördükleri okullardır. Ayrıca, Güvenlik Kuvvetlerinde asteğmen rütbesi ile görev yapacak olan
yedek subay adaylarının büyük bir kısmı da bu okullarda kurs görmektedir.
Harp Okulları
Harp okulları Türk Silahlı Kuvvetlerinin subay ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulmuş, dört
yıllık lisans düzeyinde eğitim veren askeri eğitim kurumlarıdır. İstanbul Yeşilyurt'ta Hava Harp
Okulu, Tuzla'da Deniz Harp Okulu, Ankara'da ise Kara Harp Okulu bulunmaktadır.
Kara, Deniz ve Hava Harp Okullarının ana kaynakları askeri liselerdir. İhtiyaç duyulduğunda
lise mezunu öğrenciler arasından da ÖSS sınavı ile erkek öğrenci alınabilmektedir.
(Öğrenci alım işlemleri hakkında detaylı bilgi alabilmek maksadıyla, her yıl Mayıs ayında okul
müdürlüklerine verilen broşürlerden yararlanabilirsiniz.)
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Anahtar Kelimeler:

Askerlik Çağı, Yükümlülük,
Muafiyet, Erteleme

1. KKTC'de Askerlik Yükümlülüğü ve Askere Alma

a. Güvenlik Kuvvetlerinin Kuruluşu, Görev ve Yetkileri Yasası
Güvenlik Kuvvetlerinin görevi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini barışta ve savaşta her
türlü iç ve dış tehlikelere karşı korumaktır.
Güvenlik Kuvvetleri Komutanı, görev ve yetkileri bakımından Başbakana karşı
sorumludur. Güvenliği ilgilendiren bütün konularda Başbakana danışmanlık yapar.
b. Askerlik Yasası
(1) Amacı
Askerlik ödevi ile yükümlü olan kişilerin, hangi statüde, ne şekilde ve hangi sürelerde
askerlik yapacaklarını ve Güvenlik Kuvvetlerinin yedek subay, erbaş ve er ihtiyacının
karşılanmasını belirlemektir.
(2) Yükümlülük
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı olan
her kişi askerlik ödevini yapmakla yükümlüdür.
Olağanüstü durum halinde, Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisinin onayı ile
askerlik çağı içinde bulunan kadınlar da
askerliğe alınabilirler.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşlığına
geçen kişilerden, eski yurttaşlıklarında askerlik
hizmetlerini yerine getirdiklerini veya askerlik
hizmetinden muaf olduklarını belgelendirenler
askere alınmazlar. KKTC yurttaşlığına geçen ve
askerlik yapmamış olanlara veya askerliğini
yaptığını belgelendiremeyenlere askerlik
hizmetleri yaptırılır.
Olağanüstü durum veya sefer hallerinde, askerlik çağına girmeyenler, askerlik çağı
dışına çıkanlar ve askerliklerini erteleyenler Bakanlar Kurulu kararı ile askere
alınabilirler. Bu statüde olanların askere alınmasında öncelik sırası, askerliklerini
erteleyenler, bir sonraki yıl askerlik çağına girecek olanlar ve askerlik çağı dışına çıkmış
en genç yaşlılardadır.
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(3) Askerlikten Muafiyet
Akıl veya beden sağlığı yönünden
askerliğe elverişli olmayanlar
askerlikten muaftırlar.
(4) Hizmet Süreleri
Zorunlu hizmet süresi 15 aydır.
Ancak insan kaynağının yeterliğine
bağlı olarak bu süre Bakanlar Kurulu
kararı ile değiştirilebilir.
Yedek subaylık hakkına en az üç yıl
veya daha fazla süreli fakülte, akademi
veya yüksek okul mezunları sahiptirler.
Yedek subaylık hakkına sahip
olanlar, askerlik hizmetini aşağıdaki
şekilde yerine getirebilirler:
(a) Yedek Subay olarak 12 ay hizmet yapmak, veya
(b) Çavuş olarak 12 ay hizmet yapmak, veya
(c) Kısa dönem er olarak 8 ay hizmet yapmak.
Yukarıda öngörülen süreler zorunlu askerlik süresinin kısaltılmasına bağlı olarak
Bakanlar Kurulu Kararı ile azaltılabilir.
(5) Askerlik Çağı
Askerlik çağı en çok
30 yıl sürer. Askerlik
çağının başlangıç yaşı
19'dur. Başlangıç ve bitiş
yaşlarının tespitinde
yaşa girilen senenin
Ocak ayının birinci günü
esas alınır.
Ancak, lise veya
dengi bir orta öğrenim
kurumundan mezun olan
ve istekli (gönüllü)
olanlar 18 yaşını
doldurmamış olmaları
halinde, 17 yaşından gün
almışlarsa, anne veya
babasının izni ile askerlik
çağına girmeden önce
de askerlik hizmetine
alınabilirler.
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(6) Askerlik Ertelemesi
Yoklama sırasında aşağıda sayılan durumlarda olanların askerlikleri ertelenir;
(a) Vücutları askerliğe yarayacak şekilde büyümemiş olanlar,
(b) Zamanla veya tedavi ile geçecek hastalıkları olduğu yoklama heyet doktorları
tarafından yapılacak muayene sonucu anlaşılanlar,
(c) Yoklama sırasında kardeşinin askerde olduğu saptananlar (talep halinde),
(ç) Tahsile devam ettiğini, okulunun veya Milli Eğitim Bakanlığının vereceği resmi
belge ile kanıtlayan öğrenciler.
Ancak devam zorunluluğu olmayan bir yüksek öğrenim kurumunda okuyanlardan 2
yıl arka arkaya sınıfta kalanlar ile yüksek öğrenim öncesi hazırlık okuyanlara 2 yıldan,
önlisans okuyanlara 4 yıldan, 3 yıllık lisans okuyanlara 6 yıldan, 4 yıllık lisans okuyanlara
7 yıldan, 5 yıllık lisans okuyanlara 8 yıldan, 6 yıllık lisans okuyanlara 9 yıldan fazla
erteleme yapılmaz.

Liseye devam edenlerin erteleme hakkı en çok 21 yaşına kadar, yüksek öğrenime
devam edenlerin erteleme hakkı ise en çok 30 yaşına kadar sürer. Ancak 30 yaşını
tamamladığı tarihte yüksek öğrenimini bir yıl içinde tamamlayabileceğini
belgelendirenlerin ertelemeleri bir yıla kadar uzatılabilir.

2. Güvenlik Kuvvetlerinin Özel Yasaları
a. Silahlı Kuvvetler, Özel Yasalara Neden İhtiyaç Duyarlar?
Silahlı Kuvvetler elbette ki çetin, ağır ve zaman olgusu tanımayan bir çalışma
içerisindedir. Çetin, ağır ve zaman olgusu tanımayan bu çalışma, Güvenlik Kuvvetleri
personeli tarafından her türlü tanımlamanın üzerinde bir fedakarlıkla gerçekleştirilir.
Tüm dünya silahlı kuvvetlerinde olduğu gibi, Güvenlik Kuvvetlerinde de bu zor görev,
silahlı kuvvetler dışındaki kamu görevlilerinin tabi olduğu yasa ve yönetmeliklerle
gerçekleştirilemez. Savaş sanatının en ince ayrıntısına kadar eğitimini yapan insanlar,
doğal olarak özel yasa ve yönetmeliklere bağlı olacaktır. Özel yasalara duyulan ihtiyacı
şöyle sıralayabiliriz:
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l

Güvenlik Kuvvetleri personeli yurdun her köşesinde görev yapar. Bu askeri yönergelerle
teminat altına alınmıştır.

l

Coğrafi şartlar, iklim v.b. hiçbir koşul, askeri eğitimleri engelleyemez.

l Askeri eğitimin çok büyük bölümü fiziki güç ile gerçekleştirilir. Ağır ve yorucudur.
l Askeri eğitimin büyük bölümü gerçek silahlarla ve gerçek mermilerle yapılır. Doğal
olarak bu da çeşitli can kayıplarına neden olabilir. ( Her iş kolunda alınan bütün
tedbirlere rağmen iş kazalarının olma ihtimali daima vardır. Dünyanın bütün silahlı
kuvvetlerinde bu ve benzeri çalışmalar yapılır. )
l Askeri personel, mecburi hizmet süresini tamamlamadan emekli olamaz ve istediği
zaman istifa edemez.
l Güvenlik Kuvvetleri personeli savaş, olağanüstü hal, doğal afetler ve tatbikatlarda yıllık
izinlerini diledikleri gibi kullanamazlar. (Görevi ile ilgili işleri aksatmamak şartıyla yıllık
izinlerini kullanabilirler.)
l Askeri personel, mesai sınırlaması tanımaksızın çalışır .
Bütün bu nedenlerle silahlı kuvvetler özel yasalara ihtiyaç duyar.
Aksi takdirde söz konusu silahlı kuvvetin, gerektiğinde personelini savaşa göndererek
hayatını ortaya koyma fedakarlığını beklemesi mümkün değildir. Devleti ve milleti için canını
verebilecek insanların özel yasalarla eğitimden geçmesi gayet normaldir ve bu personelin
hizmet, personel ve ceza kanunlarının, farklı bir içerik taşıması gerekmektedir.
b. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığının Özel Yasaları
Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığının Özel Yasaları; Güvenlik Kuvvetleri İç Hizmet Yasası
ve Tüzüğü, Güvenlik Kamu Görevlileri Yasası, Askeri Suç ve Cezalar Yasasıdır.
1. Güvenlik Kuvvetleri İç Hizmet Yasası ve Tüzüğü:
Güvenlik Kuvvetleri İç Hizmet Yasası, Güvenlik Kuvvetleri personelinin görev
yapmada uyacakları esasları tespit ve tayin eden hükümlerden oluşmaktadır.
2. Güvenlik Kamu Görevlileri Yasası:
Güvenlik Kamu Görevlileri Yasası, Güvenlik Kuvvetleri mensuplarının ve ailelerinin
her türlü özlük haklarını tayin ve tespit eder.
3. Askeri Suç ve Cezalar Yasası:
Askeri Suç ve Cezalar Yasası, askeri personelin tamamının (subay-astsubay-askeri
öğrenci-sivil memur ve işçi-uzman er ve erbaş-sözleşmeli sivil personel) işleyebileceği
suçlara ve askerliğini yapmakta olan er ve erbaşlar ile askerlik görevini yapmaktan
kaçınanlara verilecek cezaları içermektedir.

Ne Hatırlıyoruz?
1. KKTC'de askerlik yasası ile askerlik çağı,
yükümlülük, hizmet süreleri, askerlik
ertelemesi, askerlikten muafiyet hususları
nasıl düzenlenmiştir.
2. Komşularımızda askerlik süreleri ne kadardır?
3. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığının özel
yasaları nelerdir?
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Anahtar Kelimeler:

Çağrı, Seferberlik, Seferberlik
Uygulaması, Savaş Hali.

1. Barış, Seferberlik Ve Savaş Hali
a. Barış
Barış, iyi geçinme anlamında kullanılır;
sakin ve huzurlu yaşamı ifade eder. Barış
zamanı harp tehlikesinin olmadığı, seferde
uygulanan esasların geçersiz olduğu, harpsiz
geçen dönemdir.
Başka bir deyişle
seferberliğin kaldırılmasından, yeni bir
seferberlik duyurusuna kadar geçen
zamandır.
b. Seferberlik
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin maddi
ve manevi bütün kuvvet ve kaynaklarının
savaşın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde barış durumundan sefer durumuna geçirilerek
hazırlanması, tertiplenmesi ve kullanılması demektir.
c. Savaş Hali
Savaş ilanına karar verilmesinden bu halin kaldırıldığının ilan edilmesine kadar devam
eden süre içinde hak ve hürriyetlerin kanunlarla kısmen veya tamamen sınırlandırıldığı
durumdur.

2. Seferberlik
a. Tanımı
Ülke ve millet olarak devletin tüm güç ve
kaynaklarının başta askeri güç olmak üzere savaşın
ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırlanması,
toplanması ve kullanılmasına ilişkin bütün faaliyetlerin
uygulandığı hak ve hürriyetlerin kanunlarla kısmen
veya tamamen sınırlandırıldığı durumdur.
b. Önemi
Harp tehlikesi her an mevcut olduğundan çeşitli
ekonomik sorunlarla karşı karşıya bulunan ülkeler
milli güçleri oranında askeri kuvvet bulundurma zorundadırlar. Bu ülkelerin kendilerini yeterli
derecede savunabilmeleri, mevcut askeri kuvvetlerini çok iyi eğitmelerinin yanında, etkin ve
kısa zamanda gerçekleştirebilecekleri bir seferberlik sistemine sahip olmaları ile mümkün
olabilir.
Örneğin, birinci dünya harbi sonunda yenik düşen, orduları dağıtılan, toprakları yer yer
işgal edilen Türkiye, maddi ve manevi bütün güçlerini, yeterli zaman içinde toplayarak
Kurtuluş Savaşında düşmanlarına karşı kullanmış olmasaydı, bugün bağımsız bir Türk
devletinden belkide söz edilemiyecekti.
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c. Türleri
(1) Uygulama alanı
bakımından
(a) Genel Seferberlik
Ülkenin tümüne yönelik
bir tehdidin karşılanması,
mevcut bütün güç ve
kaynakların
kullanılabilmesi için
ülkenin bütününde
uygulanan seferberliktir.

Alaylarımızın
seferberliklerine
katılan
personelin
görüntüleri

(b) Kısmi Seferberlik
Ülkenin bir veya birden
fazla bölgesinde
uygulanan ve bütün güç ve kaynaklarının kullanılmasını gerektirmeyen
seferberliktir.
(c) Özel Çağrı : Uygulanacak özel harekat planına dahil birlik ve kurumların tamamının
veya bir kısmının seferi teşkilat ve kadro seviyesine çıkarılması ve harekat süresince
bu seviyeyi korumaları için gerekli personel ve lojistik desteği sağlamak üzere kısmi
veya genel seferberlik ilanına gidilmeden Bakanlar Kurulu Kararı ile yapılan çağrıdır.
(2) Kapsam bakımından
(a) Milli Seferberlik
(b) Silahlı Kuvvetler Seferberliği
(c) Sanayi Seferberliği

3. Seferberlik İlanı ve
Uygulamanın Başlaması

SEFERBERLİK

a. Seferberlik İlanı
UYGULAMA
ALANI
BAKIMINDAN

GENEL
SEFERBERLİK

KAPSAM
BAKIMINDAN

MİLLİ
SEFERBERLİK

KISMİ
SEFERBERLİK

SİLAHLI
KUVVETLER
SEFERBERLİĞİ

ÖZEL
ÇAĞRI

SANAYİ
SEFERBERLİĞİ

Savaşı gerektirecek bir durumun baş
göstermesi, ayaklanma olması, vatan veya
cumhuriyete
karşı kuvvetli ve eylemli bir
kalkışmanın veya ülkenin ve milletin
bölünmezliğini içten ve dıştan tehlikeye düşüren
davranışların ortaya çıkması hallerinde Güvenlik
Kuvvetleri Komutanlığının teklifi veya görüşü
alındıktan sonra Bakanlar Kurulu seferberlik
ilanına karar verir. Seferberlik ilanı kararı aynı gün
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet Meclisinin onayına
sunulur. Meclis tatilde ise hemen toplantıya
çağrılır. Seferberlik ilanı kararı meclis tarafından
onaylanmazsa yürürlükten kalkar. Seferberlik,
seferberlik ilanını gerektiren hal ve şartlarının
kalkması halinde Güvenlik Kuvvetleri
Komutanlığının teklifi veya görüşü alındıktan
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sonra Bakanlar Kurulu tarafından
kaldırılır. Kaldırma kararı resmi
gazete ile ilan olunarak seferberlik
hali günün nihayetinde sona erer.
b. Seferberlik Uygulaması
Seferberlik;
Güvenlik
Kuvvetleri Komutanlığının önerisi
ve Bakanlar Kurulunun kararı ile
ilan edilmesini müteakiben aynı gün
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Meclisinin onayına sunulur.
Seferberliğin ilanı ile ilgili olarak
aşağıdaki işlemler yapılır
(1) Bakanlar Kurulunun çıkaracağı kararname gereğince seferberlik emri hazırlanır.
(2) Seferberlik emri duyurusu açık veya gerektiğinde gizli olarak yapılır. Açık seferberlik
duyurusu; seferberlik ilanının Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı alarm sistemi esaslarına
göre ve her türlü basın ve yayın araçlarından faydalanılarak en küçük mülki ve askeri
teşkilat dahil olmak üzere bütün yurda duyurulmasıdır. Bu duyuruyu bütün bakanlıklar
kendi örgütlerinde kendi alarm sistemlerine göre ayrıca duyururlar. Gizli seferberlik
duyurusu; Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığının özel çağrı işaretleri ile ihtiyat personele
gizli olarak seferberlik duyurusunda bulunmasıdır.
(3) Sefer görev emrini alan vatandaşlar sefer sırasında görev yapacağı birliklerine katılırlar.
Seferi personel seferberlik emrini almasını müteakiben en geç 6 saat içerisinde birliğine
katılmak zorundadır.
(4) Sefer görevi alan bütün taşıtların şoför ve sürücüleri, taşıtları ile birlikte sefer görev
emrinde gösterilen birliğine katılırlar. Tüm taşıt mal sahipleri araçlarını birliklerine en geç
3 saat içerisinde götürmekle mükelleftirler.

Ne Hatırlıyoruz?
1. Barıştan ne anlıyorsunuz?
2. Seferberlik size neyi çağrıştırmaktadır?
3. Savaş hali hangi durumlarda ortaya çıkar?
4. Seferberliğin önemi hakkında neler
söyleyebilirsiniz?
5. Seferberliğin türlerinin neler olduğunu
biliyormusunuz?
6. Seferberlik kapsamı hakkında neler
biliyorsunuz?
7. Sizce seferberlik ne zaman ilan
edilmelidir?

42

Savaşın ve savaşı yapan vasıtaların ana unsuru olan insan, tarihin ilk çağlarından günümüze kadar geçen süre
içerisinde harp, silah ve araçlarında büyük değişiklik ve gelişmeler olmasına rağmen, öneminden bir şey
kaybetmemiştir. Bu insan; eğitimi tam, disiplini mükemmel, morali yüksek, bedenen, ruhen ve zihnen yetişmiş ve
gelişmiş insandır.
Modern savaşın mükemmel silah ve araçları, ancak yukarıda özetlenmiş özelliklere sahip insanlar elinde başarının
gerçekleşmesine bir vasıta olabilirler. Söz konusu araçlar bu meziyetlerden mahrum insanlar elinde ise; bir demir ve
çelik yığınından başka bir anlam taşımazlar.
Askerlik mesleğinin taşıdığı özellikler ve mensuplarına verdiği sorumluluklar beş harften ibaret olan asker
kelimesinin içerisinde toplanmış olup, yazılışı "askr" dir. Dilimize "asker" olarak yerleşmiş ve ordu deyimi ile birlikte öz
malımız olmuştur. Asker kelimesi mensuplarından beklediği hasletleri ifade etmekte olup, her bir harfin kapsadığı
anlam aşağıdaki gibidir:
a. Kelimenin ilk harfi olan "A" harfi her şeyden önce askerin yüksek bir ruh yapısına malik olduğunu ifade eder. Bu
ruh, yüksek duygu ve düşüncelerle doyurulmuş bir karakteri gösterir. Bu ruhi yapıyı ona kazandıran kaynak,
kendini aynı gayeye adamış, kalpleri heyecanla çarpan kişilerin toplandığı asker ocağıdır. Bu ocakta bütün ruhlar
temizlenir, geliştirilir ve yükseltilir. Şan, şeref, haysiyet, namus, vatan, millet ve hürriyet gibi yüksek duygularla
yoğrularak bütünleştirilir. Bu yolda, hayatı ve ölümü bile hiçe sayan bir ruh yüksekliği, bütün insancıl iyi niyetlerin
koruyucusu olarak örnek insanı oluşturur.
b. Kelimedeki "S" harfinin ifade ettiği anlam ise selamet-i fikriyedir. Bu, doğru ve salim bir fikre sahip olmak demektir.
Asker, sağlam muhakemesi ile daima doğru fikri arar ve araştırır. Bir asker için doğruluk ve mertlik esastır. Her
türlü olumsuz fikri, kendi fikir sağlamlığı ile çürütür.
c. Kelimedeki "K" harfi ise keramet-i tabiyedir. Taktik buluculuk ve seziş anlamına gelir. İlmi esaslara dayanan,
serbest ve bulucu bir faaliyet olan askerlik sanatı en açık ifadesini taktik ve strateji kaidelerini en iyi şekilde bilmek
ve uygulamakla kendini gösterir. Asker her türlü hal ve şartlar içinde kendisini gerekli olan duruma, taktikteki
mahareti, buluculuğu, sezişiyle en iyi biçimde uydurmasını bilir. Askeri keramet denen seziş, başka bir deyimle,
önceden görüş maharetine tabiye kabiliyeti ile ulaşmış olur.
ç. Kelimenin son harfi olan "R" harfi riyazat-ı bedeniye demektir. Vücut dayanıklılığı anlamına gelir. Asker, ruhi
gelişmesiyle birlikte vücutça gelişmeye de sahip olmak zorundadır. Askerin vücut yapısı her türlü tabiat
şartlarına, yokluk ve zorluklara alışmış olmalıdır.
İnsanlar hayat sahnesinde var oldukça aralarındaki mücadele de devam edecektir. Harp denen bu toplumsal
mücadelenin değişmeyen tek önemli ve hakim aracı, her yönüyle gelişmiş olan asker adını verdiğimiz insandır.
Mesleğin askerlik adını, asker kelimesinden türeyerek almış olması da mesleğin bu insanla bütünleşmiş olmasını
gösterir.
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16.000 yıllık bir geçmişe sahip olan Türklerin köklü bir devlet geleneği vardır. M.Ö. 220 yılında ilk Türk Devleti
(Büyük Hun İmparatorluğu)'nin kuruluşundan sonra, Türk'ün binlerce yıldır hayatta kalma gücünü kanıtlayan "16 Türk
Devleti", Türklerdeki köklü ve dinamik devlet anlayışını belirten tarihsel bir anıttır.
Türk devletleri genellikle geniş coğrafyaya yayıldığından ordularının çoğunluğu gönüllü esasına dayalı ücretli
olmayanlardan meydana gelmekte ve bu durum süreklilik arzetmektedir. Türklere özgü en önemli savaş gereçlerinden
olan ok ve yay üstün özelliklerinden dolayı dönemin toplumları tarafından örnek alınmıştır. Türk askerinin atın
üzerinde ok ve yayı rahatlıkla kullanabilmesi; Türk ordularının çok geniş sahalara yayılmasına ve medeniyetlerini farklı
coğrafyalara taşımalarına neden olmuştur.
Evrensel uygarlık tarihinde karargah yönetimi ve karargahı yönetecek personel için ilk eğitim merkezi, Türkler
tarafından günümüzde Kazakistan sınırları içerisinde bulunan Uluken Vadisi'nde Sülyek'te açılmıştır. Açılan bu
karargah Türklerin askeri eğitim konusundaki hassasiyetini göstermesi açısından önemlidir. Ayrıca Uluken Vadisinde
bulunan Sülyek yazıtlarının M.Ö. 8000'li yıllarda yazıldığı bilinmektedir. Sülyek yazıtları 22 damga ile ilk dönemlerin en
eski yazıtıdır.
SÜLYEK'TEKİ YAZI ÖRNEĞİ
M.Ö. 516 yılında Fenikelilere karşı Çanakkale Savaşını yapmış olan general - tarihçi Önre Binabaşı (M.Ö. 530 493) ilk asker tarihçi olarak bilinmektedir. Ayrıca Bilgi Atun Ukuk, Yoluğ Tigin ve Alp Erin Orta Asya'da M.Ö. 565'te
yazıldığı tespit edilen yazıtlardan isimleri ortaya çıkan Türk tarihçilerdir.
Bozkır Türk devletinde her Türk bir savaşçı olduğu için Türk ordusunun
diğer tüm yerleşik ve orman toplumlarından en büyük farkı, ücretli olmayışı
ve sürekliliği idi. Merkez orduları barış döneminde yetkili bir komutanın
sorumluluğu altında bulunurdu.
En büyük askeri birlik 10 bin kişilik güç idi. Bu birliğe Göktürkler ve
Uygurlarda "tümen" adı veriliyordu. Tümenler 1000'lere, 100'lere ve 10'lara
ayrılmış ve başlarına ayrı ayrı komutanlar atanmıştı. Türk etkisindeki
yabancılarda da görülen bu 10'lu kuruluş ilk olarak Asya Hun İmparatoru
Mete çağında uygulanmıştır. Sağ ve sol başbuğların yüksek yönetimi
altında eğitilen ve onların emirlerinde savaşa katılan ordunun, bu 10'lu
sistemi içinde onbaşılardan tümen başlara doğru belirli bir komuta
zincirinde birbirine bağlanması, temel özelliği askeri olan eski Türk politik
kuruluşlarını aşiret yapısından kurtarıp devleti bütün haline getirir ve
devletin sahibi bulunan unsuru, barışta ve savaşta, ortak amaçlar
çerçevesinde birleştirir. Bu da aslında budunlar ve boyların sıkı
işbirliğinden doğan Türk devletinde sağlamlık ve sürekliliği sağlayan temel
etkenin askeri kuruluş olduğunu ortaya koymaktadır. Böylesi bir anlayışın
sahibi olan Türk milleti, töresini ve devletini uzun yıllar özgür ve bağımsız
yaşatmanın mücadelesini vermiştir. Bu uğurda canını esirgememiştir. Bu
nedenle, Türk milleti böylesi bir varlığı sürdürebilmesini sahip olduğu seçkin nitelik ve yeteneklere borçludur. Bu da
geleneksel askerlik kavramının ciddi bir anlayışla uygulamaya konulmasıyla sağlanmıştır. Böylesine bir anlayışın,
yüzyıllar boyu, Türk milletine rehber olduğunu göz önünde bulundurarak askerlik kavramını açıklayacak olursak, bu
kavramın sanat mı yoksa bilim mi olduğunu irdelememiz gerekir.
Eski çağların çok geri bilim alanında düşünülecek olursa, askerlik doğal olarak bir sanattır. Okun atılışında, gürzün
savruluşunda ve süvarilerin çevirme hareketinde bir sanat havası vardır. Ancak, günümüzün çağdaş askerlik
anlayışında, bu mesleği sadece sanat olarak nitelemek doğru olmaz. Balistiğinden füzelerine, elektroniğinden, uçak ve
denizaltılarına kadar çok çeşitli alanlarda askerlik, ilmin uygulanmasını simgelemektedir. Bu nedenle, askerliği bilimle
sanatın birleştiği yere oturtmak uygun olur.
Sonuç olarak, 1250 yıl önce büyük Türk kahramanı Kül Tigin bir savaşta yiğitçe can vermişti. Ağabeyi Bilge Kağan,
732 yılında onun hatırasına binaen büyük bir abide diktirmiş ve Türk milletine şöyle seslenmişti: "Türk Oğuz Beyleri!
Millet! İşitin! Üstte gök çökmezse, altta yer delinmezse, senin ilini, töreni kim bozabilir?" Yüzyıllar sonra Büyük Önder
Atatürk de "Türk milleti ilelebet payidar kalacaktır." diyerek milletimizin bağımsızlığını bütün cihana haykırmıştır. Bu
haykırıştaki gür ses, kaynağını tarihin derinliklerinde bulmuş, buradaki öz de askerlik anlayışına bağlı ordu millet
bütünlüğü olmuş, ondan aldığı cesaret ve kahramanlıkla hakiki anlama kavuşmuştur.
Kaynaklar:
1. Asker, Disiplin ve Mesleğe Karşı Vazifeler, Işıklar As.Lis.K.lığı, Aralık 1982.
2. Atatürk ve Atatürkçülüğe İlişkin Makaleler, İkinci Kitap, Gnkur. Basımevi, ANKARA, 1983.
3. Kara Kuvvetleri Haber Bülteni, Yıl 7, Sayı 25, Eylül 2001.
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Gördüğünüz konulardan önemsediğiniz bölümleri buraya not alabilirsiniz.

-
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Anahtar Kelimeler:

Polis, Polis Okulu, Asayiş,
Kamu Güvenliği, Muhaceret

1. Polis Nedir? Polise Neden İhtiyaç Vardır?
İnsanlar, tarihin ilk dönemlerinden günümüze, modern devletlerin
özelliklerini taşımamış olsalar da kendilerine göre, çeşitli idari
sistemler ve örgütler kurmuşlar ve bunları yönetmişlerdir. Toplumun
en küçük birimi olan aile; yönetim, bilgi ve deneyimlerin kazanıldığı
kurumların başında gelir. Daha sonra sosyalleşme süreci okul, iş
yeri, dernek, vakıf ve siyasi parti gibi toplumun çeşitli kurumlarında
geliştirilir. Bu nedenle yönetim, insanlık tarihi ile birlikte ortaya çıkmış
bir beşeri ilişkiler olayı aynı zamanda sosyal bir ihtiyaçtır.
Yönetimin sosyal bir ihtiyaç olması, insanların birlikte yaşamalarının doğal bir sonucudur.
İnsan, sosyal bir varlıktır ve tek başına hayatını sürdüremez. Başka insanlarla mal, hizmet, bilgi
ve benzeri konularda karşılıklı ilişkiler kurmaktadır. Bu süreç de sosyal, idari ve siyasi düzeni
meydana getirmektedir.
Birden fazla insanın bir araya geldiği durumlarda bir düzen ihtiyacı doğar. Hayatın
başlangıcından beri bu böyle olmuştur. Bu düzenin sağlanması, devam etmesi ve
şekillendirilmesi bir otorite tarafından yapılmadığı hallerde, kişilerin birbirlerine karşı hükmetme
dürtüsü ile düzenin kurallarını daha güçlü olan koymuştur. Zaman içinde toplumlar çoğalıp
geliştikçe düzenin kuralları şekillenmeye, yayılmaya başlamış, bunları uygulayacak kuruluşların
oluşumu, düzenin devamı için bir zorunluluk haline gelmiştir.
Bir ülkede yaşayan insanların, bilimsel olarak da kanıtlandığı gibi (Abrahım Maslow) temel
ihtiyaçlarından birisi de güvenlik ihtiyacıdır. Bu gereksinim insanın geleceğe güvenle
bakabilmesi ve kendini güvende hissedebilmesi için gerekli olan bir ihtiyaçtır. İnsanların
güvenlik ihtiyacını karşılamak için devletler , çeşitli kurumlaşmalara gitmiş ve devlet güçlerini
oluşturmuştur. Bu güçler, ordu, polis ve bürokrasidir. Devletin en başta gelen görevlerinden biri
ve en önemlisi, toplumun güven ve huzurunu sağlamaktır. "Polis" bir devlette, iç güvenliği
sağlayan, halkın can ve mal güvenliğini koruyan, idarenin emrinde, fakat toplumun hizmetinde
olması gereken bir kuvvettir . Bir hukuk devleti olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de, halkın
güvenliğinin sağlanması görevini yerine getirirken, belirlenen kuralların uygulanması ve
düzenin korunması ihtiyacından dolayı bir polis gücü oluşturulması gereğine anayasasında yer
vermiştir.
Anayasanın 118. maddesi, polis örgütünün kuruluşunu, bu örgütün görev, yetki ve
sorumluluklarının yasa ile düzenleneceğini, polisin, demokratik hukuk devleti ilkelerine ve
yurttaşların temel haklarına saygılı, Anayasa ve yasalar çerçevesinde görev yapmakla yükümlü
olduğunu hükme bağlamaktadır.

2. Polis Örgütünün Kuruluşu
KKTC Anayasasının öngördüğü şekilde 51/84 sayılı Polis Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yetkileri)
Yasası ile polis örgütü oluşturulmuştur. Yasada; örgütün yapısal şekli, görev sahası, görev ve
yetkileri belirlenmiştir.
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a. Polis Örgütünün Yapısal Şekli
Polis örgütü yasaya göre (Madde 3) Başbakanlığa bağlı kurulmuştur. Ancak yasada verilen
görevlerini yerine getirirken ve yetkilerini kullanırken Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığına bağlıdır.
Örgütün işleyişi, çalışması, yönetimi, gözetimi, disiplini ve denetimi Güvenlik Kuvvetleri
Komutanlığı tarafından yürütülür. Güvenlik Kuvvetleri Komutanı, bu görev ve yetkileri bakımından
Başbakana karşı sorumludur.
Polis örgütü; iç örgütlenmesini, ülkenin coğrafi oluşumuna, nüfus yoğunluğuna, görevlerin
gereklerine ve ekonomik koşullara göre yapar. Bu hususları dikkate alarak " merkez örgütü " ve "
taşra örgütü " olmak üzere iki ana kısma bölünmüştür.
(1) Merkez Örgütü
Ülkenin başkentinde kurulur. Polis örgütünün ülke düzeyindeki organizasyonlarını görev
ve çalışmalarını yönlendiren örgütün sorunlarını tespit edip çözümleyen birimlerden oluşmaktadır.
Bu birimler aşağıdaki hizmet makamlarından oluşur;
(a) Polis Genel Müdürlüğü
(b) Bölüm Müdürlükleri
(c) Şube Amirlikleri

(a) Polis Genel Müdürlüğü
Polis Genel Müdürü ile Polis Genel Müdürü I. Yardımcısı ve Polis Genel Müdürü II.
yardımcısından oluşur. Polis Genel Müdürü, örgütün en üst hiyerarşik amiridir ve bu niteliği ile polis
örgütünün polis yasası ve yürürlükteki diğer yasa, tüzük, yönetmelikler çerçevesinde,
yönetiminden, yönlendirilmesinden, denetlenmesinden ve işleyişinden Güvenlik Kuvvetleri
Komutanına karşı sorumludur.
Polis Genel Müdürü I. ve II. yardımcıları ; örgüt görevlerinin yerine getirilmesinde ve yetkilerin
kullanılmasında yönetim, yönlendirme, planlama, denetim ve işleyişi yanında , yasa ile Polis Genel
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Müdürüne verilen görevlerin yerine getirilmesinde Polis Genel Müdürüne yardımcı olurlar.

(b) Bölüm Müdürlükleri

;

trafik kazalarını önleyici etkinliklerde bulunan, motorlu ve motorsuz taşıtı

;

Kaçakçılığı Önleme
Müdürlüğü:
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(c) Şube Amirlikleri
Hizmetlerini, doğrudan Polis Genel Müdürüne bağlı olarak yürüten hizmet
birimleridir.
(2) Taşra Örgütü :
Aşağıdaki hizmet birimlerinden oluşmaktadır.
(a) Polis Müdürlükleri
(b) Bölge müdürlükleri
(c) Şehir içi ve taşra karakolları.
(a) Polis
Müdürlükleri

(b) Bölge
Müdürlükleri
(c) Şehir içi ve
Taşra Krakolları

b. Polis örgütünün görev sahası
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları ile, kara suları (kıyıdan 12 deniz mili içeri) ve hava
sahasıdır.
c. Polis Görev ve Yetkileri
Yürürlükteki yasalara bağlı kalarak devletin iç güvenliğini, kamu düzenini ve kamu
güvenliğini sağlamak , korumak ve gözetlemekle görevlidir.
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POLİS

TRAFİK POLİSİ

Polis mensupları , bu görevleri yerine getirirken, yapmış
oldukları hizmet şekline göre, polis, itfaiye ve trafik polisi olarak üç
ana kısma ayrılırlar .
Polis örgütü silahlı bir yürütme ve kamu düzeni sağlama gücü
olup, üniformalı veya üniformasız olarak da görev yapabilir.

Ne Hatırlıyoruz?
1. Polise neden ihtiyaç
duyulur?
2. Polis Örgütünün teşkilat
yapısı nasıldır?
3. Merkez ve Taşra teşkilatı
nelerden oluşur?
4. Polis Örgütünün görev ve
yetkileri nelerdir?
5. Polislik mesleğindeki rütbe
ve işaretler nelerdir?

İTFAİYE
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1. Polis örgütünde Meslek dereceleri ve Memuriyet ünvanları :
Memuriyet Ünvanı
Meslek Derecesi
1. Polis Genel Müdürü
2. Polis Genel Müdür I. Yardımcısı
2. Polis Genel Müdür II. Yardımcısı
3. Polis Müdürü (İtfaiye Müdürü dahil)
4. Polis Müdür Muavini (İtfaiye Müdür Muavini dahil)
5. Polis Başmüfettişi (İtfaiye Başmüfettişi dahil)
6. Polis Müfettişi (İtfaiye Müfettişi dahil)
7. Polis Müfettiş Muavini (İtfaiye Müfettiş Muavini dahil)
8. Polis Çavuşu (İtfaiye Çavuşu dahil)
9. Polis Memuru (İtfaiye Memuru dahil)

1
2
2
3
4
5
6
7
8
9

2. Rütbe ve İşaretleri :
Polis örgütünde rütbe ve makamlar, Genel Müdürlük, Müdürlük, Müfettişlik ve Çavuşluk
olarak sıralanır .
Bunlar ;
Genel Müdürlük;
Genel Müdür ile I. ve II. Yardımcılarını,
Müdürlük;
Polis Müdürü ve Müdür Muavinlerini,
Müfettişlik ;
Başmüfettiş , Müfettiş ve Müfettiş Muavinlerini ,
Çavuşluk;
Polis Çavuşlarını ,
ifade eder.
Her iki omuzda apoletlere takılan rütbe işareti ve bunların ifade ettiği makam aşağıda
belirtildiği gibidir :

Polis Genel
Müdürü

Polis Genel Müdürü
I. ve II. Yardımcısı

Başmüfettiş

Müfettiş

Polis Müdürü

Polis Müdür
Muavini

Müfettiş Muavini

Çavuş

3. Polis Nasıl Olabilirsiniz?
Polis örgütüne Polis Memuru veya Polis subayı olarak katılabilirsiniz.
a. Polis Memuru olarak katılacak kişilerin aşağıdaki özellikleri taşıması gereklidir;
(1) KKTC Türk yurttaşı olmak .
(2) On sekiz yaşını tamamlamış, otuz yaşını tamamlamamış (Ancak başvuruyu yapanın
üniversite mezunu olması halinde yaş sınırı otuz beştir. ) olmak .
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(3) Karakterine yansıyan herhangi bir suçtan hapis cezasına çaptırılmamış veya affa
uğramış olsalar dahi, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtekarlık, hileli iflas, ırza geçme
ve benzeri yüz kızartıcı suçlardan dolayı hüküm giymemiş olmak .
(4) Erkek ise askerlik hizmetini yerine getirmiş olmak .
(5) Atanacağı görevi sürekli olarak yapmasına engel olabilecek bedensel bir hastalık veya
sakatlığı yahut akıl hastalığı bulunmadığını, bir Devlet Hastanesi Sağlık Kurulu Raporu
ile belgelendirmek.
(6) Kamu görevinden emekli maaşı, ikramiye veya herhangi bir tazminat almamış ya da
disiplin suçundan ötürü görevden çıkarılmamış veya görevine son verilmemiş olmak .
(7) Mesleğin gerektirdiği iyi ahlak ve karaktere sahip olmak, kumarbazlık, sarhoşluk ve
uyuşturucu madde kullanımı gibi kötü alışkanlıkları olmamak.
(8) Polis Genel Müdürlüğünce önceden ilan edilen vücut ölçülerine sahip olmak.
b. Polis Subayı olarak atanacaklar :
Polis Akademisinden mezun olanlar ile tanınmış bir üniversitenin hukuk veya siyasal
bilgiler fakültesinden mezun olanlar Polis Subayı olarak atanabilirler . Bunun yanında,
yukarıdaki 3 a şartlarını aynen taşımalıdırlar. Ancak Akademiden mezun olanlar askerlik
yükümlülüklerini mezun olduktan sonra yaparlar .
Polis Akademisine kimler, nasıl gidebilir ?
l

Polis Genel Müdürlüğü tarafından ilan edilen ÖSS puanını almış olanlar,

l

Polis Genel Müdürlüğünün yapacağı, yazılı sınav ile spor sınavında başarılı olanlar ,

l

Yapılan sağlık kontrolünden geçenler,

l

Polis Genel Müdürlüğünün yapacağı mülakatta başarılı olanlar, Polis Akademisine
gidebilirler.

4. Eğitim :
a. Polis Akademisinde Eğitim :
Polis Akademisine gönderilen kişiler, dört yıl boyunca Türkiye Cumhuriyeti'nde müfredata
göre eğitilirler. Başarı gösterenler mezun olurlar . Mezun olan Subaylar , askere gitmeden
önce üç ay ve askerden sonra üç ay Polis Okulunda toplam altı ay özel yetiştirme eğitimine tabi
tutulurlar. Bunun amacı, yürürlükteki yasalara uyum sağlamaktır .
b. Polis Okulunda Eğitim:
Polis memurluğuna aday olarak alınan öğrencilere hukuk, mesleki, uygulamalı ve kültür
derslerinden oluşmak üzere altı aylık program uygulanmakta, başarılı olanlar polis memuru
olmaktadır .
Polis memuru ve İtfaiye memuru alımları için öngörülen sınavlar; Türkçe, kompozisyon ve
basit matematiktir .
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Anahtar Kelimeler:
Sivil Savunma, Halk Örgütü,
Deprem, Yangın, Sel, NBC, Tatbikat, Yardım, Siren

“Felaket başa gelmeden önce, onu
önleme ve ondan korunma çarelerini
bulmak gerekir”.
M. Kemal ATATÜRK

1. Sivil Savunma Kavramının Doğuşu :
Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra, savaşta kullanılan silahların cephe gerisine uzanan etkileri
göz önüne alınarak sivil halkın, bu silahların etkilerinden korunması bakımından “PASİF
KORUNMA” adı altında bir teşkilatlanmaya gidilmesi fikri ortaya çıkmıştır.
İkinci Dünya Savaşı, savaşların bilinen karakterini değiştirmiş, özellikle uçak teknolojisinde
meydana gelen hızlı gelişmeler, savaşan devletlerin tüm ülke alanlarını savaş alanı haline
sokmuştur. (Bir fikir vermesi açısından, İkinci Dünya Savaşı'ndaki 50 milyon insan kaybının,
yaklaşık % 48'inin sivillerden olduğunu söyleyebiliriz.)
Cephede savaşanlar kadar cephe gerisindeki sivil halk da savaştan etkilenmektedir. Bu etkileri
en aza indirmek amacıyla, Sivil Savunma örgütleri oluşturulmuştur. Sivil Savunma kavramı,
savaş hali dışında meydana gelebilecek doğal afetlerle büyük yangınlara karşı halkın can ve mal
güvenliğinin sağlanmasını da içine almıştır. Bu oluşuma tüm dünya ulusları gibi ülkemizde de
“SİVİL SAVUNMA” adı verilmiştir. Ülkemizde Rum saldırılarına karşı sivil halkın korunması için
1964 yılında Sivil Savunma oluşturulmuş; Kıbrıs Türk Yönetimince, (3/1972 sayılı Sivil
Savunma Yasası onaylanmış) 1976 yılından itibaren de Başbakanlığa bağlı olarak Sivil
Savunma Teşkilat Başkanlığı kurulmuştur.
2. Sivil Savunmanın Tanımı :
Sivil Savunma; düşman saldırıları, doğal afetler ve büyük yangınlara karşı halkın can ve mal
kaybının en aza indirilmesi, yaşamsal önem taşıyan her türlü resmi ve özel kurum ve kuruluşların
korunması, bunların acil onarım ve ıslahı ile savunma gayretlerinin sivil halk tarafından topyekün
desteklenmesi ve cephe gerisindeki halkın moralinin korunması amacıyla alınacak her türlü
silahsız koruyucu, kurtarıcı tedbir ile faaliyetlerdir. Sivil Savunma kısaca, can ve mal kurtarma
olarak da tanımlanabilir.
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Bu durumda Sivil Savunma Teşkilatının görevleri genel olarak şunlardır:
a. Savaş zamanında halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması,
b. Doğal afetlerde can ve mal kurtarma,
c. Büyük yangınlarda can ve mal kaybını azaltma,
ç. Savaşta ve doğal afetlerde toplum yaşamını büyük ölçüde etkileyecek, ordunun savaş
gücünü azaltacak nitelikteki önemli resmi ve özel işletme ve tesislerin (fabrika, trafo
merkezi, su tesisleri vb.) korunması, işlerlik devamının sağlanması, gerekli olduğu
durumlarda onarımlarının hemen yapılması,
d. Savaş zamanında her türlü savunma gayretlerinin, sivil halk tarafından en üst derecede
desteklenmesinin sağlanması,
e. Savaşta cephe gerisindeki halkın moralinin kuvvetlendirilmesi,
f. Bütün bu işlerin silahsız olarak bilinçli bir şekilde yapılmasıdır.
3. Sivil Savunma Teşkilatı :
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde sivil savunma hizmetleri Başbakanlığa bağlı olarak Sivil
Savunma Teşkilat Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı,
İdari Kademeler ve Mahalli Teşkiller olmak üzere iki ana unsurdan meydana gelir.
a. Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı İdari Kademeleri :
Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı İdari Kademeleri, kadrolu personelin görev yaptığı ve
merkezi başkent Lefkoşa’da bulunan Merkez Teşkilatı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki
beş ilçede bulunan Sivil Savunma Bölge Müdürlüklerinden oluşur.
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SİVİL SAVUNMA TEŞKİLAT BAŞKANLIĞI

SİVİL SAVUNMA TEŞKİLAT BAŞKANI

Merkez Teşkilatı (Şube Müdürlükleri)
Personel ve İdari Şube Müdürlüğü
Haber Alma ve İkaz Şube Müdürlüğü
Harekat ve Eğitim Şube Müdürlüğü
İkmal ve Donatım Şube Müdürlüğü
Muhabere Şube Müdürlüğü
Maliye Şube Müdürlüğü
Hizmet ve Destek Şube Müdürlüğü
Radyo Şube Müdürlüğü
Arama-Kurtarma Şube Müdürlüğü

Bölge Müdürlükleri
Lefkoşa Bölge Müdürlüğü
Gazimağusa Bölge Müdürlüğü
Girne Bölge Müdürlüğü
Güzelyurt Bölge Müdürlüğü
İskele Bölge Müdürlüğü

b. Sivil Savunma Mahalli (Halk Örgütü) Teşkilleri :
Sivil Savunma halk örgütü olarak da adlandırılan Mahalli Teşkiller; bulunulan bölgenin nüfusu,
coğrafi yapısı, idari bölünüşü ve ulaşım yolları dikkate alınarak Sivil Savunma Bölge
Müdürlüğü’ne bağlı Sivil Savunma Bölge Amirliklerinden, Bölge Amirlikleri de Semt
Amirliklerinden oluşmaktadır.
Sivil Savunma Bölge ve Semt Amirliklerinin görevi; Sivil Savunma Teşkilatı Bölge
Müdürlüklerine bağlı olarak, sorumlulukları altındaki bölgede sivil savunma hizmetlerini
planlamak, icra etmek ve halkın sivil savunma hizmetleri bakımından eğitilmesi ve
aydınlatılmasına yardımcı olmaktır.
Her Bölge Amirliği sorumluluğunda, 2-8 Semt Amirliği yer almaktadır. Her Sivil Savunma
Semt Amirliği bünyesinde ise Semt Amirlik Karargahı altında yeterince;
İlk yardım ekibi,
Ambulans ekibi,
Yangın söndürme ve kurtarma ekibi,
Sosyal yardım ekibi ile ihtiyaca göre;
Cadde ve sokak kılavuzları,
Sığınak amirleri ve
Bina koruma amirleri bulunur.
Sivil Savunma Yasası gereği, 17-60 yaş arası erkek yurttaşlar ile 20-50 yaş arası kadın
yurttaşlar Sivil Savunma mükellefidirler. Ancak; Polis, Asker, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı
seferberlik görevinde bulunanlar, Bakanlar Kurulu Kararı ile asli görevlerinde olması gerekenler,
14 yaşından küçük çocuğu olan anneler, bakmakla yükümlü hastası olanlar, sağlık kurulundan
sağlıklı olmadığına dair rapor alanlar ile yasal dokunulmazlığı olan kişiler, Sivil Savunma
mükellefiyet hizmetlerinden muaf tutulurlar. Sivil Savunma Halk Örgütü Mükellefi; genelde,
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askerlik mükellefiyeti dışında kalan 48-60 yaş grubu erkek yurttaşlardan oluşmaktadır.

4. Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığının Görevleri :
Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, Sivil Savunma ana görevlerini başarmak için aşağıdaki
görevleri yerine getirir:
a. Sivil Savunma teşkillerinin yurt düzeyinde kurulmasını ve Sivil Savunma hizmetlerinde
görevlendirilen personelin eğitilmesini sağlamak.
b. Savaş, tabii afet, büyük yangın ve denizden gelebilecek felaketlerde halkın can ve mal
kaybını en aza indirmek maksadıyla arama-kurtarma faaliyetlerine katılmak, bunların
dışında can ve mal kaybına neden olabilecek durumlarda, yasalarca müdahalede öncelikle
sorumlu kuruluşların yetersiz kalmaları ve talep etmeleri halinde arama-kurtarma
faaliyetlerine katılmak.
c. Bakanlar Kurulunca görev verilmesi halinde yurt dışında meydana gelen büyük afetlerde
arama-kurtarma faaliyetlerine katılmak.
d. Düşman saldırıları ve büyük orman yangınlarında halkın can ve mal güvenliğini korumak
amacıyla tehlikeli bölgelerdeki halkın, daha güvenli bölgelere tahliyesini planlayıp
gerektiğinde uygulamak ve tahliye edilen halkın yaşamının devam etmesi için KKTC
organları ile işbirliği yapmak suretiyle gerekli tedbirleri almak.
e. Her türlü muhabere hizmeti ile haber alma ve ikaz sistemlerini planlayıp, tesis etmek, sivil
savunma tedbir ve faaliyetlerinin halka duyurulmasını sağlamak.

56

f. Sığınak Yasası kapsamında, sığınak ihtiyacını Sığınak Komisyonuna bildirmek, mevcut
genel ve özel sığınakların periyodik aralıklarla bakım, onarım ve kullanımı ile ilgili
kontrollerini yapmak.

5. Doğal Afetler ve Doğal Afetlerde Vatandaşlarımızın Sorumluluğu :
a. Doğal Afet Nedir?
Yeryüzündeki doğal dengenin çeşitli nedenlerle bozularak, canlıların yaşamasını tehdit eden
büyük felaket, yıkım ve ölümlere sebep olan olağanüstü olaylara doğal afet denir. Doğal
afetlerde belirleyici etken doğanın kendisi, doğanın düzeni ve işleyişidir. İnsan, ancak bu işleyişi
dolaylı olarak etkileyebilmektedir. (örneğin, ormanların yok edilmesi sel felaketlerine yol
açabilmektedir.)
Doğal afetler, insan yaşamını tehdit eder. Bu nedenle, doğal afetler sırasında ve sonrasında
neler yapılması gerektiği konularında bilgili ve bilinçli olmak çok önemlidir.
b. Başlıca Doğal Afetler :
Doğal afetler deprem, yangın, sel,
çığ, heyelan, kasırga, lav püskürmesi,
tusunami ... gibi felaketlerden oluşur.
Bunlar içerisinde özellikle deprem,
yangın ve seller diğerlerine göre daha
sık görülebilmektedir.
(1) Deprem: Yer kabuğunun
derinliklerinden gelen titreşim sonucu
yerin kısa süreli sarsılmasına “deprem”
denir. Depremler; çökme, volkanik ve
tektonik depremler olmak üzere üçe ayrılır. Titreşimler sonucu meydana gelen sarsıntılar hemen
hemen her yerde, çok sayıda olur. Ancak bunların çok azı insanlar tarafından hissedilebilir.
Depremle ilgili olarak insanların bilinçli ve bilgili olması meydana gelecek zararı azaltır.
(a) Depremde Hayatta Kalmanın Kuralları :
Deprem sırasında hayatta kalmak çok basit bazı kuralların bilinmesi ve uygulanması ile
mümkündür. Bu kurallar şöyle sırlanmaktadır;
(I)

Öncelikle yaşadığımız bölgedeki deprem tehlikesi hakkında doğru bilgiler öğrenin,

(II) Aile bireyleri arasında, olağanüstü bir durumda nasıl davranacağınızı konuşun ve bir
ev deprem planı yapın,
(III) Her odada üzerinize bir şeyin düşmeyeceği sağlam bir masa altı veya bir iç duvar
yanı gibi güvenli bir yer seçin,
(IV) Yere yatma, başını koruma ve bir şeye tutunma yöntemlerini öğrenin. Sağlam bir sıra
veya masa altına girin, yoksa pencerelerden veya üzerinize düşebilecek bir kitaplık ya da
yüksek bir mobilyadan uzak bir iç duvarın yanında yere oturun. Çocuklarınıza da yere yatma,
başını koruma ve bir şeye tutunmayı öğretin,
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(V) Evinizin elektrik, gaz, su şebekelerini kapatabilmek için ana şalter ve vanaların
yerlerini ve nasıl kapatılacağını öğrenin,
(VI) Kitaplık, yüksek mobilya gibi kolay devrilebilir eşyalar ile ağır eşyaları duvarlara veya
döşemeye sabitleyin,
(VII) Yatak odalarınızda, üstünüze kolayca devrilip yaralanmanıza neden olabilecek
tablo, gardrop gibi eşyaları sabitleştirin ve üzerinize devrilmeyecek şekilde yerleştirin,
(VIII) Mutfak dolapları gibi kırılacak eşyalarınızı koyduğunuz dolaplarınıza sağlam kilitler
takın,
(IX) İlk yardımı öğrenin,
(X) Olağanüstü bir durumda hemen kullanabileceğiniz el feneri, radyo ve yedek pilleri, ilk
yardım çantası ve gerekli ilaçlarınızı, iş eldiveninizi bir çantaya koyup, kolayca ulaşabileceğiniz
bir yerde bulundurun,
(XI) Şehir dışında bulunan ve olağanüstü hallaede bağlantı kurabileceğiniz birilerini
önceden belirleyin.
(b) Deprem Sırasında Ne Yapmalı?
(I) Bina içinde iseniz;
•Deprem sırasında sakin olup, paniğe kapılmayın, cesaretinizi toplayın ve
konuşmayın.
Depremler genellikle hafif bir sarsıntı ve gürültü ile başlar, birkaç saniye sonra daha yıkıcı
sarsıntılar gelir. Bu birkaç saniye içinde ne yapacağınızı belirleyin. Ev deprem planının
uygulanması hayatınızı kurtarır.
•Büyük bir depremde ayakta
durmanız, koşmanız mümkün
değildir. Çömelin ya da döşemeye
yatın. Sağlam bir masa, sıra,
mobilya veya kapı kasasının altına
girin ve başınızı koruyun. Masaya
tutunun ve onunla birlikte hareket
etmeye hazır olun. Pozisyonunuzu
sallantı duruncaya kadar ya da
hareket etmek güvenli oluncaya
kadar değiştirmeyin.
Pencerelerden, şöminelerden,
sobalardan, ağır mobilya veya
kolayca devrilebilecek eşyalardan uzak durun. Bina içinde kalın. Dışarı çıkarsanız, düşen
cam kırıkları ya da bina molozlarından yaralanabilirsiniz.
•Tiyatro, okul, sinema, büro gibi kalabalık yerlerdeyseniz, kesinlikle merdivenlere ve
asansöre koşmayın. (Unutmayın ki bu yerler hasar görmese dahi aynı anda yüzlerce kişinin
panik içerisinde koşarak çıkış yerlerinden binayı terk etmeleri mümkün değildir.) Kendinizi
koltuk, sıra gibi yerlerde korumaya alın, sakin olun ve başkalarını da aynı şekilde davranmaya
davet edin.
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(II) Bina dışındaysanız;
• Binalardan dökülecek yıkıntılar ve
camlardan, elektrik direk ve
tellerinden uzakta, güvenli bir yerde
depremin durmasını bekleyin.
(III) Araç kullanıyorsanız;
• Bulunduğunuz yer eğer
güvenliyse durun ve araç içinde
kalın. Normal trafikten olabildiğince
uzaklaşın. Köprüler, üst geçitler ve
tünellerden uzak durun. Mümkünse
ağaçlar, direkler ve enerji nakil
hatlarından uzakta kalın.
(c) Depremden Sonra Ne Yapmalı?
• Büyük bir depremden sonra artçı
depremler mutlaka devam
edecektir. Bu depremlere karşı
hazırlıklı olun. Özellikle ilk üç gün içinde yetkililer izin vermedikçe sağlam evlerinize dahi
girmeyin. Bazı artçı sarsıntılar zayıflamış yapılarda yeni hasar yapacak kadar büyük olabilir.
• Deprem durduğunda elektrik, gaz, su vanalarını ve yanan ocakları hemen kapatın.
Kendinize güvenli bir çıkış yolu arayarak binayı terk edin.
• Olası gaz sızıntılarına karşı, deprem sonrasında kesinlikle kibrit, çakmak, mum
yakmayın; parlamalara ve yangınlara yol açabilirsiniz. El feneriniz, aydınlanma ihtiyacınızı
karşılayacaktır.
• Aile bireylerinizi bir arada tutun ve açık bir yerde bekleyin; varsa yaralılara ilk yardım
yapın. Ciddi şekilde yaralanmış kişileri telaş ve panikle hareket ettirmeyin, güvenli bir yerde
yetkililerin gelmesini bekleyin.
• Evinizi veya binanızı terk ederken kıymetli eşyalarınızı, kalın giyecek, battaniye gibi
eşyaları yanınıza alın, kalın ayakkabılarınızı giyin, yiyecek ve içme suyu temin edin.
• Yerlere devrilmiş elektrik tellerinden kesinlikle uzak durun ve bunlara temas eden
cisimlere dokunmayın.
• Aracınıza binip şehirden uzaklaşmaya çalışmayın.Yollar kapalı olabilir ve kurtarmaitfaiye-yardım ekiplerinin gelmesini engelleyebilirsiniz.
• Çok acil durumlar dışında yakınlarınıza haber vermek ya da haber almak amacıyla
telefonunuzu kullanmayın. Zira aşırı yoğunluk nedeniyle telefon şebekesi bloke olur ve acil
durumlar için dahi kullanılmaz hale gelir.
• Fısıltı ve dedikodulara inanmayın, öğrenmek istediklerinizi yetkililerden sorun.
• Yetkililere ve kurtarma ekiplerine yardımcı olun. Enkaz ve yıkıntılar arasında, cadde ve
sokaklarda gelişi güzel dolaşmayın. İhtiyacınızdan fazla yardım malzemesi almayın.
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(2) Yangın : Yangın,
yayılarak önemli zararlara
yol açabilen büyük ateş
anlamına gelmektedir.
Yangınlar insan, hayvan ve
bitkileri tehdit eden büyük
felaketler arasında yer alır.
Ya n g ı n l a r i ç e r i s i n d e
özellikle orman yangınları,
e v, f a b r i k a , i ş y e r i
yangınları önemlidir. Bu tür
yangınlar çok büyük
miktarda can ve mal
kaybına yol açabilmektedir.
Ya n g ı n l a r d e ğ i ş i k
nedenlerle meydana gelir.
Bu nedenler kabaca doğal nedenler ve yapay nedenler olmak üzere ikiye ayırabiliriz. Doğal
nedenlere; yıldırım düşmesi, orman zeminlerinde biriken yanıcı maddelerin içten ısınması ve
tutuşması, deprem, gibi fekaletler örnek verilebilir.
Yangınların en büyük nedeni insandır. Çoğu zaman insanların dikkatsizliği ve bilgisizliği
yangınlara yol açar. Söndürülmeden ve rastgele atılan sigara izmariti büyük bir orman
yangınına yol açabilir. Ayrıca bilinçli olarak da yangın çıkarılmaktadır. Tarla açmak için orman
yakma, ev ve iş yerlerinin kundaklanması bilinçli olarak çıkarılan yangınlardandır.
Yangınlardan korunmanın yolu bilgili ve bilinçli olmaktan geçer. Devlet de bu konuda her türlü
önlemi alır ve yangına sebebiyet verenleri yargılayıp cezalandırır.
(3) Sel : Sürekli yağmurlardan ya da eriyen karlardan oluşup, önüne ne gelirse alıp götüren
su taşkınına sel denir. Sel, insanların sık sık karşılaştığı doğal bir afettir. Seller yağış rejimine,
arazinin yapısına ve bitki örtüsüne bağlı olarak meydana gelir. Şiddetli yağışların çok ve bitki
örtüsünün zayıf olduğu eğimli arazilerde seller meydana gelir.
Sellere karşı alınabilecek en önemli önlem araziyi ağaçlandırmak, bitki örtüsünü
güçlendirmek ve eğimli arazileri teraslandırmaktır. Ayrıca sele uygun arazilere, sel yataklarına
hiçbir konut yapılmamalıdır. Diğer bir önlem de yağmur sularının baraj, gölet ve sulama
kanalları gibi yöntemlerle faydalı hale getirilmesidir.
c. Doğal Afetlerde Vatandaşlarımızın Sorumluluğu :
Deprem, yangın, sel, çığ, heyelan gibi doğal afetler insan ve toplum üzerinde yıkıcı etkisi
olan büyük felaketlerdir. Aynı devletin ve aynı milletin üyeleri, tasada ve sevinçte beraberlik ve
dayanışma ilkesinden hareketle, bu tür doğal afetlerde vatandaşlık sorumluluğuna göre
hareket etmelidir.
Doğal afetlerde vatandaşlık sorumluluğu iki grupta toplanır. Bunlardan birincisi doğal
afetlere yönelik davranışlar, diğeri de doğal afetler sırasında ve sonrasında yapılan
davranışlardır.
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Vatandaş olarak her türlü
doğal afete karşı bazı önlemler
almak mümkün olmaktadır. Her
türlü yangına karşı dikkatli
olmak, ormanlık alanlarda ateş
yakmamak, sönmemiş sigara
izmaritlerini yanıcı maddelerin
olduğu alanlara atmamak, bu tür
davranışlarda bulunanları
uyarmak, gerekirse güvenlik
görevlilerine bildirmek alınacak
önlemlerden bazıları ve bunlara
uymak bir vatandaşlık görevidir.
Çevreye, doğaya, insana
saygı ve sorumluluk duygusuyla hareket etmek, kötü günlerde dayanışma içerisinde olmak
önemli vatandaşlık görevlerimizdendir. Doğal afetler sırasında ve sonrasında yapılacak bazı
davranışlar şöyle ifade edilebilir:
(1) Kamu Görevlilerine Yardımcı Olmak, Onlarla İşbirliği İçerisinde Hareket Etmek.
Doğal afetler sırasında ve sonrasında, başta kurtarma ve felaketleri önleme çalışmaları gibi
bir dizi çalışma, kamu görevlileri ve vatandaşların ortaklaşa çalışması sonucu gerçekleştirilir.
Örneğin, bir orman yangınının söndürülmesi, deprem sonrası enkaz kaldırma çalışmaları,
yaralıların hastanelere taşınması, arama-kurtarma çalışmaları, ilk yardım, ölülerin
defnedilmesi...vb
(2) Yetkililerin Uyarılarına Uygun Hareket Etmek.
Doğal afetler sırasında ve sonrasında yetkililer, vatandaşlara uymaları yönünde bir dizi
yazılı ve sözlü talimatta bulunurlar. Örneğin “Bir deprem sonrasında hasarlı binalara
girilmemesi” gibi. Bu tür talimatlar ve uyarılar, can ve mal güvenliğine yöneliktir. Vatandaşlar bu
tür talimatlara uygun hareket etmelidirler.
(3) Doğal Afetlerde Maddi-Manevi Yardımlaşmada Bulunmak.
Her türlü doğal afet, yıkıcı ve zararlı sonuçlara yol açar. Can ve mal kaybı, zarara
uğrayanların barınma, beslenme, sağlık gibi sorunları bunlar arasında yer alır. Doğal afetlerin
yol açtığı zararlar, maddi-manevi yardımlaşmayla bir derece de olsa giderilebilir.
Bu yönde yapılacak davranışların başında “mali” yardım gelir. Her vatandaş, gücü ve isteği
ölçüsünde doğal afetlerde zarar görenlere yardımda bulunmalıdır.
Canlıların yaralanmalarına, kaybına ve ölümlerine, taşınır veya taşınmaz her türlü mal ve
ürününün tahribatına veya yok olmasına neden olan, yaşantımız üzerinde büyük çapta olumsuz
etkiler yapan deprem, sel, su baskını, yangın, çığ, yer kayması, toprak çökmesi, kaya düşmesi
ve salgın hastalıklar gibi doğal afetler vatandaş sorumluluğu içinde hareket etmemizi gerektiren
olaylardır. Bu gibi olaylar karşısında sorumluluğun ve dayanışmanın önemini unutmamalıyız.
ç. NBC (N: Nükleer, B: Biyolojik, C: Kimyasal) Silahları :
(1) Nükleer Silahlar (Atom Silahları) :
Bir atomun parçalanması (Atom Bombası) ya da iki atomun birleşmesi (Hidrojen Bombası)
halinde açığa çıkan enerjiden yararlanılarak geliştirilen silahlardır.
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Silahın gücüne göre, yarıçapı değişen
bir ateş topu meydana gelmektedir. Bütün
etkiler etrafa bu ateş topundan
yayılmaktadır.
Bu etkiler şunlardır:
(a) Geçici körlük yapabilecek
derecede parlaklık veren ışık
etkisi,
(b) Yakıcı etkisi olan ısı etkisi,
(c) İki yönlü yıkıcı etkisi olan
basınç etkisi,
(ç) Ani ve radyoaktif serpinti
şeklindeki radyasyon etkisi.

TEHLİKE DURUMUNDA HALKIN UYARILMASI
Düşman hava taarruzu ve diğer saldırı haberleri ile tehlikenin geçtiği haberlerinin
halka duyurulmasında kullanılan ikaz ve işaretler aşağıdaki tabloda açıklanmıştır

YAPILMASI GEREKENLER
İKAZ ÇEŞİDİ

SARI İKAZ
(TAARRUZ
İHTİMALİ VAR)

KIRMIZI
(TAARRUZ
TEHLİKESİ VAR)

BEYAZ İKAZ
(TEHLİKE
GEÇTİ)
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İŞARETİ

BİNA İÇİNDE

ARAÇTA

Paniğe
Panige
kapilmadan en
kapılmadan
yakin bir
yakın
siginaga
sığınağa
bodruma, duvar
dibine veya
uygun bir yere
girmeye hazır
hazir
olunuz.

Paniğe
Panige
kapilmdan
kapılmdan
aracinizi yol
aracınızı
kenarina çekiniz.
kenarına

Üç dakika
yükselen alçalan
SİREN sesi veya
Radyodan
kırmızı ikaz
anonsu

Sari ikazda
Sarı
alınan tedbirleri
alinan
kontrol ederek,
noksanlari
noksanları
tamamlayiniz.
tamamlayınız.
Gerekli
malzemeyi
yaniniza alıp
yanınıza
alip
s nağa
sığı
na a giriniz.
gidiniz.

Derhal en yakın
yakin
bir sığınaga,
siginaga,
bodruma, duvar
dibi gibi uygun
bir yere
siginarak tehlike
sığınarak
geçti haberini
bekleyiniz.

Bulunduğun
Bulundugun
yerde sığınak
s nak
yoksa, araçtan
çikip, açıktakiler
çıkıp,
açiktakiler
gibi hareket
ediniz.

Radyo, hoparlör
veya megafon ile
beyaz ikaz
anonsu

Sığınaktan
naktan çık
ç kıp,
yard m ve
yardım
kurtarma
çalış
ç
malar na
malarına
kat l n z.
katılını

Sığındığınız
nd
yerden çıkıp,
yard m ve
yardım
kurtarma
çalışmalarına
malar na
katılınız.

Sığındığınız
nd
yerden çıkıp,
yard m ve
yardım
kurtarma
çalışmalarına
malar na
katılınız.

Üç dakika
devamlı SİREN
sesi veya
Radyodan sarı
ikaz anonsu

Elektrik, tüp gaz
ve su vanalarını
vanalarini
kapatip kapı,
kapatıp
kapi,
pencere ve
perdeleri
örtünüz. Gerekli
malzemeyi
hazirlayarak
hazırlayarak
bekleyiniz.

AÇIKTA

(2) Biyolojik Silahlar :
Çeşitli bulaşıcı hastalık etkenleri kullanılarak (mikrop, virüs, mantar vs.) canlıların yapılarını
etkilemek suretiyle onları etkisiz hale getirmek için kullanılan silahlara denir.
Biyolojik savaş maddelerinin genel özellikleri şunlardır:
(I) Bulaşıcıdır,
(II) Zehirlidir,
(III) Geniş alana etki edebilir,
(IV) Keşfedilmesi güçtür,
(V) Yapımları kolaydır, toplu ölüm silahlarının en ucuz olanıdır,
(VI) Kuluçka dönemi nedeniyle gecikmeli etki yapabilir.
(3) Kimyasal Silahlar :
Kimyasal silahlar, kimyasal özellikleri kullanılarak katı, sıvı veya gaz halindeki maddelerden
yapılmış silahlardır.
Bu silahlar;
(I) Öldürücü,
(II) Yaralayıcı,
(III) Tahriş edici etkiler gösteren, sis ve yangın meydana getirerek canlı veya cansızlara
zararlı etki yapabilir.

Ne Hatırlıyoruz?
1. Sivil Savunma ne demektir?
2. Sivil Savunma Teşkilatı İdari Kademelerini
şematik olarak açıklayınız.
3. Sivil Savunma Mahalli Teşkillerinde (Halk Örgütü)
kimler görev yapar? Açıklayınız.
4. Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığının görevlerini
belirtiniz.
5. Doğal afetlerde vatandaşa düşen sorumlulukları
sıralayınız.
6. NBC ne demektir?
7. Nükleer Silahların etkileri nelerdir ?
8. Biyolojik savaş maddelerinin genel özellikleri
nelerdir?
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Gördüğünüz konulardan önemsediğiniz bölümleri buraya not alabilirsiniz.
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Ülkemizde, 1963 yılı Aralık ayında başlayan silahlı Rum saldırıları karşısında
halkın can ve mal kaybını en aza indirmek amacıyla pasif korunma faaliyetlerine
başlanmış ve Türk Cemaat Meclisine bağlı olarak 1964 yılı Ağustos ayında üç
kişiden oluşan bir “Sivil Savunma Komitesi” kurulmuştur.
Lefkoşa Türk kesimi, Sivil Savunma Komitesine bağlı olarak yedi Sivil Savunma
bölgesine ayrılmış ve bu bölgelerde ekipler kurulmuştur. Bu ekiplerde gözcü,
haberci, yangın söndürme, kurtarma, ilk yardım ve sosyal yardım ekipleri teşkil
edilmiştir. Ekiplere o günkü imkanlar oranında teçhizat verilmiş, eğitim ve küçük
çapta tatbikatlar yaptırılmıştır.
Gazimağusa, Larnaka, Limasol ve Baf Türk yerleşim birimlerinde de bunlara
benzer Sivil Savunma faaliyetlerine gidilmiştir. Bu faaliyetlere ek olarak sığınak
yapım ve bakım çalışmaları da yürütülmüştür.
1972 yılı başlarında, Sivil Savunma Teşkilatını yeniden teşkilatlandırmak üzere
yasal düzenlemeye gidilmiş ve Kıbrıs Türk Yönetimi Meclisinde 18 Şubat 1972
tarihinde “Sivil Savunma Yasası” kabul edilerek 6 Ağustos 1974 tarihinde yürürlüğe
girmiştir.
Sivil Savunma görevlileri tarafından, 20 Temmuz 1974 Mutlu Barış Harekatında
şehir merkezlerine düşen top mermileri nedeniyle sivil halk arasında başlayan panik
yatıştırılmış, sivil halkın gereksiz yere evlerinden dışarıya çıkıp yaralanmalarını
önlemek için, basın-yayın vasıtaları ile duyurular yayınlanmış, yaralılara ilk yardım
uygulanmış, evsiz, barksız, kimsesiz kalanlarla, göç edenler, geçici olarak
barındırılmıştır.
1974 Mutlu Barış Harekatının, Kıbrıs Türk toplumuna getirdiği özgürlükle
birlikte; toplumun yerleşim, idari ve sosyal yapısında da yeni düzenlemelere
gidilmesi kaçınılmaz olmuştur. 31 Ağustos 1976 tarihinde Güvenlik Kuvvetleri
Komutanlığının kurulması ile birlikte Sivil Savunmanın da yeniden yapılandırılmasını
öngören “1976 SİVİL SAVUNMA (DEĞİŞİKLİK) YASASI” kabul olunarak yürürlüğe
girmiştir. Bu yasa gereğince ülkemizde Başbakanlığa bağlı Sivil Savunma Teşkilat
Başkanlığı kurulmuştur.
Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, kurulduğu günden bu yana ülkemizde insan
yaşamını olumsuz etkileyen; su baskınları, orman yangınları, trafik kazaları, kuyuya
veya uçuruma düşenlerin çıkarılmaları, şüpheli paketlere müdahale, hortum ve kuş
gribi gibi olaylarda etkin olarak görev almıştır.
Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı,
yurt dışında meydana gelen afetlerde de göreve hazır olduğunu her zaman
göstermiş, yardıma koştuğu ülkelerde hayat kurtararak ülkemizi başarı ile temsil
etmiştir. Türkiye’de, 17 Ağustos 1999’da Marmara ve 12 Kasım 1999’da Düzce’de
meydana gelen; on binlerce insanın ölümüne ve sakat kalmasına neden olan
depremlerde arama-kurtarma çalışmalarına katılmıştır.
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Sivil Savunma Teşkilatı Arama-Kurtarma Ekibi, 8 Ekim 2005 tarihinde,
Pakistan’da meydana gelen ve on binlerce insanın hayatını kaybettiği deprem
felaketi sonrası ilk defa Türkiye dışında bir ülkede arama-kurtarma görevi yapmıştır.
KKTC Sağlık Bakanlığı Ekibi ile birlikte 11-21 Ekim 2005 tarihleri arasında Birleşmiş
Milletler şemsiyesi altında yaptığı arama-kurtarma çalışmaları Birleşmiş Milletler
tarafından yazılı olarak takdir edilmiştir. Ayrıca, Pakistan depremi felaketzedelerine
iki uçak çadır, battaniye ve çeşitli gıda yardımında bulunulmuştur.
Ayrıca uluslararası yardım, işbirliği ve koordinasyonu geliştirmek maksadıyla,
ilk kez 18 Nisan 2006’da 4 kıtadan 20 ülkeden 63 gözlemci personelin katılımıyla
Taşkınköy/Lefkoşa’da gece şartlarında “Uluslararası Sivil Savunma Tatbikatı”
yapılmıştır.

Sevgili öğrenciler, sivil savunma hakkında daha geniş bilgi almak için, size en
yakın Sivil Savunma Bölge Müdürlüğüne başvurunuz, Sivil Savunma
yayınlarından yararlanınız.
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Anahtar Kelimeler:
Atatürkçülük, Cumhuriyetçilik,
Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Laiklik, İnkılapçılık
1. Atatürkçü Düşünce Sistemi Nedir?
Birçok tanımlamasının yapılabileceği Atatürkçülüğü şu şekilde açıklayabiliriz:
“Türk milletinin bugün ve gelecekte tam bağımsızlığa, huzur ve refaha sahip olması,
devletin millet egemenliği esasına dayandırılması, aklın ve ilmin rehberliğinde Türk
kültürünün çağdaş uygarlık düzeyi üzerine çıkarılması amaçları ile temel esasları, fikir
hayatına ve ekonomik hayata, toplumun temel müesseselerine ilişkin gerçekçi fikirlere ve
ilkelere “Atatürkçülük” denir. Kısaca, Atatürk'ün ortaya koyduğu ilke ve yaptığı inkılaplara
Atatürkçülük denir.”
Atatürkçülük her türlü dogmatik unsurdan sıyrılmış akılcı bir dünya görüşüdür.
Memleket gerçeklerinden kaynaklanan problemler karşısında akıl ve ilmin rehberliğini
kabul eden bu gerçekçi görüş, gerek tam bağımsızlık savaşının, gerekse onu izleyen
çağdaşlaşma hareketinin esasını oluşturmaktadır.
Atatürkçülüğün kişi ve millet olarak benimsenmesi, mevcut ve gelecekteki bölücü,
irticai akımlara karşı korunması, gelişmenin ve güçlenmenin güvencesidir.
2. Atatürkçü Düşünce Sisteminin Oluştuğu Ortam
XIX ncu yüzyılda batılı büyük devletlerin dünya üzerinde
egemenliği doruk noktasına çıkmıştır. Coğrafi keşiflerin
sonucunda başta İngiltere olmak üzere Fransa, Belçika,
Hollanda gibi birkaç devlet, dünyayı hem ekonomik hem de
siyasal bakımdan paylaşmışlardı. Bu ülkeler, bir yandan
keşfettikleri yerlerin zenginliklerini sömürürken, diğer
yandan bu topraklarda yaşayan insanları köle olarak
kullanmışlardır. Günümüzde ekonomik açıdan gelişmiş
olan ülkeler bu gelişmişliklerini büyük ölçüde bu sömürüye
borçludurlar.
XIX ncu yüzyılda, ayrıca hızlı bir teknolojik gelişme de başlamıştı. Osmanlı Devleti,
“Gerileme Devri” diye ifade edilen döneminden itibaren ortaya koyduğu yenileşme
çabalarına rağmen, içinde bulunduğu olumsuz koşullardan kurtulmayı başaramamıştır.
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Mustafa Kemal ve yaşıtları böyle bir ortam içinde yetişmişlerdi. Yüzyıllardır dünya
politikasına yön veren bir devletin, çöküş döneminden itibaren sürekli toprak kaybetmesi
milletini seven bireyleri çok üzmektedir. Özellikle 1911'den itibaren hızını iyice artıran
olumsuz gelişmeler, 1913'te son derece tehlikeli bir hale gelmişti (Trablusgarp ve Balkan
Savaşları yenilgileri) Osmanlı Devleti 1914'te I nci Dünya Savaşı'na girmiş ancak,
savaşın sonunda yanında yer aldığı devletlerle birlikte yenik düşmüştür.
30 Ekim 1918 günü imzalanan ağır ve tam bir tutsaklık koşulları taşıyan Mondros
Mütarekesi'ni izleyen Sevr Antlaşması ile Osmanlı İmparatorluğu'nun paylaşılması sona
ermiştir.
Atatürkçülük yukarıda açıklanan son derece olumsuz koşullar altında gelişmiştir. Türk
milletinin yaşadığı sorunlara bir çözüm olarak ortaya çıkan Atatürkçülük; yaşanan
sorunlara, akılcı ve çağdaş çözümler
getirdiği için başarıya ulaşmıştır.

3. Atatürk İlkeleri
a. Cumhuriyetçilik
Cumhur kelimesi Arapça'da “halk”,
Cumhuriyet ise, ''halkın yönetimi''
anlamına gelmektedir. Cumhuriyetçiliğin
en başta gelen özelliği, Atatürk'ün
“Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir”
ilkesinde görülür. Cumhuriyet, egemenliğin bir kişiye veya zümreye değil, toplumun
tümüne ait olduğu bir devleti ifade eder. Cumhuriyet hem bir devlet, hem bir hükümet
şeklidir. Cumhuriyet yönetiminde egemenliğin kaynağı millettir. Cumhuriyet, seçim
ilkesine dayalı bir hükümet sistemidir.
Cumhuriyet yönetiminde, devletin temel organları, toplum iradesinin ifadesi olan
seçimlerle oluşur. Bu iradenin yansıdığı yer ise meclistir.
Bir ülkenin adının cumhuriyet olması, o ülkede her zaman, sağlıklı, gerçek demokratik
bir rejim uygulandığı anlamına gelmemektedir.
Cumhuriyetin mutlaka demokrasi ile yönetilmediğinin bilincinde olan Atatürk, buna
rağmen demokrasi için en uygun ortamı yine Cumhuriyet rejiminin sağlayabileceğini şu
sözlerle vurgular:
“Demokrasi prensibinin, en çağdaş ve mantıki uygulamasını temin eden hükümet
şekli, Cumhuriyettir.”
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ATATÜRK çok büyük mücadeleler sonucunda kurulan Cumhuriyetimizi Türk
gençliğine emanet eder.
“Milli azim ve bilincin kıymetli eseri olan değerli Cumhuriyetin bugünkü ve yarınki neslin
demir ellerinde her an yükselip sağlamlaşacağına güvenim tamdır.”
Bu güvenini birçok konuşmasında tekrar eden Büyük Önder, çağdaş düzeyde ve
demokratik bir devlet yaratmak ülküsünün gençler tarafından bir ödev olarak kabul
edileceğinin de bilincindedir.
b. Milliyetçilik
(1) Millet Nedir?
Millet; geçmişte bir arada yaşamış, bir arada yaşayan, gelecekte de bir arada
yaşama arzusunda olan, aralarında duygu, kültür ve menfaat ortaklığı bulunan insan
topluluğuna denir.
Atatürk; milliyetçiliği, sosyolojik anlamda en kısa şekilde şöyle formül haline
getirmiştir.
“Türkiye Cumhuriyetini kuran Türkiye halkına Türk Milleti denir. Ne Mutlu Türküm
Diyene”
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Atatürk'e göre milleti oluşturan unsurları şöyle sıralayabiliriz;
l

Zengin bir hatıra mirasına sahip olmak,

l

Beraber yaşamak arzusunda kesin ve kararlı olmak,

l

Dil birliği,

l

Yurt birliği,

l

Tarihsel yakınlık,

l

Ahlaki yakınlık (Ortak sosyal hayat tarzı).

(2) Atatürk'ün Milliyetçilik anlayışı
Milliyetçilik, millet ile milleti oluşturan değerlere olan bağlılığı ifade eder. Buradaki
bağlılık duygusu sadece geçmişe değil, aynı zamanda geleceğe de yöneliktir.
Türk milliyetçiliği, Türk İnkılabının bir temel prensibi olduğu kadar Türk milletinin
kaderini tayin eden temel bir ilke, yüce bir ülkü, milleti huzur ve refaha yönelten en güçlü
bağdır. Türk milliyetçiliği, aynı zamanda kişiyi Türk milletine bağlayan manevi bir köprüdür.
Atatürk'ün milliyetçilik anlayışında temel öğeler genel olarak şunlardır:
(a) Atatürk'ün Milliyetçilik Anlayışı, Milliyetçiliği Reddeden Akımlara Karşıdır.
Tarihte görüldüğü gibi millet duygusu ve gerçeği, milleti inkar eden görüşlerden
daha baskın çıkmıştır. Sovyet sistemi içerisinde millet gerçeği reddedilerek bir toplum
yaratılmak istenmiş, ancak millet duygusu yok edilememiştir. Atatürk 1922 de bir
demecinde, “Biz ne Bolşevik'iz, ne de komünist, ne biri, ne diğeri olamayız. Çünkü, biz
milliyetperver ve dinimize hürmetkarız. Özetle bizim hükümet, halk hükümeti diye anılır.
Bu hükümet, doğrudan doğruya milletin arzularını tatmine hizmet eder ve millet ve
memleketin idaresine bizzat sahiptir. Bundan dolayı kendi kaderini kendi tayin eder.”
şeklinde ifadesi ile milliyetçiliği reddeden akımlara karşı olduğunu ifade etmiştir.
(b) Atatürk'ün Milliyetçilik Anlayışı, Irkçılığa Karşıdır.
Atatürk millet tanımında ırkçılığı kabul etmemektedir. Türk vatandaşlarını din ve
köken esasına göre ayırt etmez. Atatürkçülük, aynı ortak geçmişe, ahlaka, haklara sahip
bulunan, aynı ortak kültürü ve ülkülerini benimseyen, kaderlerini kendi samimi istekleriyle
Türk ulusuna bağlamış olan bütün Türk vatandaşlarını Türk kabul eder. Nitekim 1924
Anayasasının 88 nci maddesi bu ilkeyi, “Türkiye insanlarına, din ve ırk farkı olmaksızın
vatandaşlık itibarıyla Türk adı verilir.” diyerek ifade etmiştir. Atatürk'ün milliyetçilik anlayışı,
birleştirici, bütünleştirici ve kaynaştırıcıdır.
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(c) Atatürk'ün Milliyetçilik Anlayışı,
Laiktir.
Atatürkçü milliyetçilik anlayışı,
Milli toplumu sadece ırk çizgileriyle
değil, din ve mezhep çizgileriyle
bölmeyi de kesinlikle reddeder. Öte
yandan, çağdaş milliyet anlayışının,
ulusu reddeden dinsel “ümmet”
düşüncesiyle bağdaşamayacağına da
kuşku yoktur.
(ç) Atatürk'ün Milliyetçilik Anlayışı, Barışçıl ve İnsancıldır.
Atatürk'e göre Türk milliyetçiliği, Türk toplumunun özel karakterini ve bağımsız
kimliğini koruma amacına yönelik olmakla beraber, ilerleme ve gelişme yolunda ve
milletler arası ilişkilerde “bütün çağdaş milletlere paralel ve onlarla uyum içinde
yürümeyi hedefler.”
Atatürkçü milliyetçilik anlayışı, Türk milletini yüce bir değer kabul etmekle
beraber, diğer milletleri hor ve aşağı gören bir milliyetçilik değildir. Atatürkçü
milliyetçilik, Milli ve insani değerleri kaynaştırır.
Atatürk milliyetçiliği herhangi bir millet
düşmanlığına dayanmamaktadır. Yurtta ve
dünyada barışı öngörür. Emperyalizme ve
sömürgeciliğe karşıdır. Başka devletlerin
bağımsızlığına saygılıdır ve yayılmacı değildir.
(d) Atatürk'ün Milliyetçilik Anlayışı, Evrensel
Niteliklere Sahiptir.
Atatürk milliyetçiliği ilericidir. Çağın
gereklerine uygun olarak, akılcı, yapıcı,
yaratıcı ve idealist bir yapı içerisinde, insan
hak ve hürriyetlerine dayalı bir biçimde,
kültürel değerlere önem veren sistem olarak,
Türk milletini sevmeyi ve yüceltmeyi öngörür.
Anayasalarımıza da egemen olan
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milliyetçilik düşüncesi, Atatürk'ün çağdaş, bilimsel, insancıl, barışçı, birleştirici ve
bütünleştirici, duygu ve düşünce birliğine, ortak kültüre ve birlikte yaşama iradesine
dayanan milliyetçilik anlayışıdır. Bu milliyetçilik anlayışı, toplumumuzu din, mezhep, ırk
ve sınıf kavgalarından korumak, milli birlik ve beraberliğimizi sağlamlaştırmak, Türk
ulusunun uygarlık yolunda barış içinde ilerlemesini ve gelişmesini sağlamaktan başka
bir şey istememektedir.
c. Halkçılık
Milletin günümüzde yaşayan kesimine halk denir. Atatürk'ün söylediği gibi “Türkiye
Cumhuriyeti Devletini Türk halkı kurmuştur.” Türk halkı, şehirlisi, köylüsü ile inanç ve kültürel
fark gözetmeksizin vatandaşların bütünlüğünü yani Türk milletini ifade eder. Atatürk'e göre
halk, devletin bireyleri (vatandaşlar), halkçılık ise devlet yönetiminde toplum çoğunluğunun,
azınlığın haklarına saygı duyarak ve Anayasa'ya aykırı olmamak koşuluyla yönetimde söz
sahibi olmasıdır. Halkın kendisini demokratik esaslara uygun olarak yönetmesidir. Bu
anlamda halkçılık, cumhuriyetçilik ve milliyetçiliğin doğal bir sonucudur. Onun halkçılık
anlayışında üç temel öğe vardır. Milli egemenliğe dayanır, eşitliği savunur ve sınıf
mücadelesini reddeder.
(1) Atatürk'ün Halkçılık Anlayışı, Milli Egemenliğe Dayanır.
Halkçılık, Milli egemenlik ilkesinin doğal ve zorunlu sonucudur. Egemenliğin ulusa
ait olduğu bir devlette hükümet sisteminin de elbette halkın kendi kendisini yönetmesi
esastır.
Halk yasalar çerçevesinde devleti yönetecek yetkilileri geçici süreler için seçer.
Seçilen yöneticilere verilen görev süresi halk tarafından izlenir ve denetlenir. Bundan
sonra yapılacak ilk seçimlerde halk iradesini kullanarak, yeni yöneticilere görev
yetkisini verir. Bireyler yasalar çerçevesinde seçme ve seçilme hakkına sahiptir. Her
birey devleti yönetmek için seçimlerde adaylığını koyabilir. Atatürk'ün halkçılığı siyasi
eşitliğe ve devlet yönetiminde millet iradesine dayanır.

(2) Atatürk'ün Halkçılık Anlayışı, Eşitlik İlkesine Dayanır.
Atatürkçülükte halkçılık anlayışının ikinci öğesi, ulusun genel hakları dışında hiçbir
kişiye veya zümreye ayrıcalık tanımamaktır. Atatürkçülük, yasalar önünde eşitliği
gerektirir ve toplum hayatında her türlü ayrıcalığı reddeder.
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(3) Atatürk'ün Halkçılık Anlayışı, Sınıf Mücadelesini Reddeder.
Atatürkçü halkçılık anlayışı, sosyal adalete, sosyal güvenliğe, toplumun ekonomik
bakımdan zayıf kesimlerinin korunmasına ve güçlendirilmesine, adaletli gelir dağılımına
büyük önem vermekle beraber, sınıf mücadelesini reddeder. Atatürk, çeşitli
konuşmalarında, Türk toplum yapısının tarih boyunca sınıf mücadelesine uygun
olmadığını, Türk toplum yapısında meslek gruplarının bulunduğunu, aksine bütün
meslek gruplarının birbirine bağlı ve muhtaç olduklarını vurgulamıştır.
ç. Devletçilik
Devletçilik; günümüzde devlet yetkilerinin artması, genişlemesi, kamu hizmet ve
faaliyetlerinin yayılmasıdır. Devletçilik; ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmanın
özelliklerini gösteren, niteliklerini belirten bir politik uygulama ve uygulamaya yön veren
temel bir ilkedir.
Kurtuluş Savaşı'nın sonlarındaki Türkiye'nin ekonomik durumunu değerlendirecek
olursak, bu ilkenin neden Türkiye gerçeklerinden çıkmış olduğu anlaşılır. Osmanlı
İmparatorluğu'nun 20 nci yüzyılın başlarında sürdürdüğü uzun savaşlar ve devamında
gelen Kurtuluş Savaşı esasen yeterli olmayan ekonomik gücü daha da çökertmiş, ülkeyi
yıkıntıya uğratmış, yorgun ve bitkin bir halk bırakmıştı. Atatürk ülke çapında çok şeylerin
eksik olduğunu görerek devlet öncülüğünde ülke ekonomisini geliştirmeyi ve
güçlendirmeyi amaçlamıştır.
Atatürk, güçlü bir devletin ancak güçlü bir ekonomiyle mümkün olabileceği
bilincindeydi. Özellikle Türkiye'nin 1920'lerdeki ve 1930'lardaki şartları içinde ekonomik
kalkınmanın gerçekleştirilmesini, o dönemde henüz pek zayıf olan Türk özel
girişimcisinden beklemek olanaksızdı.
Atatürk'e göre devletçilik, özel girişim özgürlüğünün ve piyasa ekonomisinin reddi
demek değildir. Atatürk, Devletçilik İlkesini kendi ifadeleriyle şöyle açıklamıştır:
“Memlekette her çeşit üretimin artması için, bireysel girişimin devletçe gerekli olduğunu
önemle belirttikten sonra, açıklamalıyız ki, devlet ve birey birbirine karşı değil, birbirinin
tamamlayıcısıdır... Bizim takip ettiğimiz devletçilik, bireysel çalışma ve faaliyeti esas
tutmakla beraber, mümkün olduğu kadar az zaman içinde ulusu refaha ve memleketi
bayındırlığa eriştirmek için ulusun genel ve yüksek çıkarlarının gerektirdiği işlerde
(özellikle ekonomik alanda) devleti fiilen ilgili kılmaktır.”
Atatürkçü devletçilik, halkçılık ilkesinin de zorunlu bir tamamlayıcısıdır. Gerçekten,
halkçılık ilkesinin gereği olarak sınıf mücadelesinin önlenmesi, sosyal barışın
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sürdürülmesi, devletin sosyal ve ekonomik hayattaki rolünü asgariye indiren bir anlayışla
mümkün değildir. Bu hedeflerin gerçekleşmesi, devletin ekonomik alanda en azından
düzenleyici ve denetleyici bir rol oynamasını gerektirir.
Atatürkçü düşünce sisteminde, devletçi politikaların içeriği dondurulmuş değildir.
Atatürk'ün yukarıda aktardığımız sözlerinin de çok iyi anlattığı gibi, devletçilik, “Bugün
içinde bulunduğumuz hallere, şartlara ve zorunluluklara uygun” görülmüştür. Bu şartların
ve zorunlulukların değişmesiyle, devletçi politikaların içeriğinde gerekli değişikliklerin
yapılabileceği açıktır. Nitekim Atatürk'ün hayatı boyunca ekonomik politikada günün
şartlarına uygun değişiklikler yapılmış, bazen daha devletçi bazen daha liberal ekonomik
politikalar izlenmiştir.
d. Laiklik
(1) Kavram olarak Laiklik
Laiklik kelimesi, Grekçe “laikos”tan gelmektedir. Latince'ye larcus, Fransızca'ya
laic, olarak geçen kelime Türkçe'ye de okunuş tarzına sadık kalınarak laik şeklinde
yerleşmiştir. “Laik” kelime olarak din işlerini devlet işlerine karıştırmayan, devlet işlerini
dinden ayrı tutan demektir. Laik olmak dünya işlerini, din işlerinden, dini otoriteden ayrı
olarak ele almak anlamına gelmektedir. Laiklik de bu açıklamalar doğrultusunda ortaya
çıkmış bir kavramdır.
Laiklik, hukukun dini kurallara tabi olmaması demektir. Kişilerin dini inançlarına
saygı temel düstur olarak kabul eden laiklikte, hukuk kurallarının dine bağlı olmaması
mantığın bir gereğidir.
(2) Atatürk'ün Laiklik Anlayışı
Atatürk gençlik yıllarından itibaren bilimin ışığındaki çağdaş görüşlerini
benimsemişti. Başta çeşitli hurafeler olmak üzere, devlet ve milletin geri kalmasına sebep
olan engellerin ortadan kaldırılması gerektiğine inanmaktadır.
Atatürk'e göre din, bir vicdan meselesidir. Herkes vicdanın emrine uymakta
serbesttir. Ancak, din işiyle devlet işini birbirine karıştırmamak gerekir. Atatürk'ü bu karara
yönelten hususlar ise, başta II. Meşrutiyet döneminin düşünce yapısı ve Milli Mücadele
sırasında karşılaşılan engellerdir. Bu çerçevede, daha bu dönemde din ve devlet işlerini
birbirinden ayırarak, dinin devlet üzerinde olabilecek baskısını ortadan kaldırmak ve dinin
politikaya karıştırılmasını önlemek temel hedeflerden birisi olarak belirlenmişti. Bu
sebeple, din ve devlet işlerini birbirinden ayırmak, Yeni Türk Devleti'nin en belirgin
özelliklerinden birisi olmuştur.
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Atatürk'ün gerçekleştirdiği inkılapların temelini teşkil eden laiklik, Türk milletinin
maddi, manevi ve fikri yapısını modernleştirmeyi amaçlar ve çağın gerçeklerine uygun bir
yapıdadır.
e. İnkılapçılık
İnkılap, Arapça, “kalp” kelimesinden gelmiş olup, bir milletin sahip olduğu siyasi, sosyal
ve askeri alanlardaki kurumların devlet eliyle makul ve ölçülü metodlarla köklü bir şekilde
değiştirilmesi olarak tanımlanmaktadır.
İnkılapçılık ise, kurucu ve yapıcı bir düşünceyle modern toplum hayatında yeni ilerleme
ve gelişmelere imkan hazırlamaya yönelik bir düşünceyi benimsemektedir. İnkılapçılık; bir
taraftan kültürel değerlerin korunmasını savunurken diğer taraftan uygarlık gereği yeni
inkılaplarla ileriye yönelmeyi gerekli görmektedir. Bu anlamda, inkılapları sevmeyi ve
korumayı, onları medeni ve insani yaşayışın gereği olarak savunmayı öngörür.
Türk İnkılabı, yerli ve yabancı pek çok gözlemcinin üzerinde görüş birliğine vardığı gibi,
Yakın Çağ'ın en önemli inkılaplarından biridir. Türk İnkılabı, siyasi iktidarın temeli olarak
kişisel egemenliğe son vererek millet egemenliğini ilan etmiş, dine bağlı devlet yapısının
yerine laik devlet yapısını geçirmiş, modernleşme ile gelenekçilik arasında bocalamakta
olan bir toplumu bu ikilikten kurtararak Türkiye'nin yüzünü geri dönülmez şekilde çağdaş
batı uygarlığına döndürmüştür. Bütün bunlar, yirmi yıldan kısa bir süre içinde olmuştur.
Çağımızda pek az inkılap hareketi, bu kadar kısa bir dönem içinde köklü değişmeleri
gerçekleştirebilmiştir.
Atatürk 1925 yılında diyor ki, “Biz, büyük bir inkılap yaptık. Memleketi bir çağdan alıp bir
yeni çağa götürdük. Birçok eski kurumları yıktık. Bunların binlerce taraftarı vardır. Fırsat
beklediklerini unutmamak gerekli. En ileri demokrasilerde bile rejimi korumak için, sert
tedbirlere baş vurulmuştur. Bize gelince, inkılabı koruyacak tedbirlere daha çok
muhtacız.”, “Fransız İnkılabı, ancak yüz yılda başarılı olmuştur. Biz ise inkılabımızın
henüz üçüncü yılındayız. Kimse iddia edemez ki, bizim inkılabımız da bir tepkiye, bir
gericilik hareketiyle karşı karşıya kalmasın. Fakat bu üç sene içinde akıttığımız kanların
yeterli görülmesi için çıkacak gerici hareketleri doğduğu yerlerde boğmaya çalışmalıyız.”
İnkılapçılığın esasını sağlam bir yeni düzen kurmak ve Türk milletinin ilerlemesini
sağlamak maksadıyla yapılmış inkılapları koruyup, savunarak bu yönde ortaya çıkacak
yeni ihtiyaçlara göre, akılcı, ilmi ve yenilikçi çalışmalar yapmak oluşturmaktadır.
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Ne Hatırlıyoruz?
1. Atatürkçülük nedir?
2.Atatürkçülüğün oluştuğu dönemdeki sosyal,
ekonomik ve siyasi sorunlar nelerdi?
3. İnkılapların ana ilkesi nedir?
4. Atatürk İlkeleri nelerdir?
5. Atatürk'e göre milleti oluşturan unsurlar hangileridir?
6. Devletçilik ilkesi ne anlama gelir ve neden
benimsenmiştir?
7. Atatürk'ün laiklik anlayışını açıklayınız?
8. Değişmeyi ve geleceği de kapsayan İnkılapçılık
ilkesi nedir?

Bu konu ile ilgili önemsediğiniz bölümleri buraya not alabilirsiniz.
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Atatürk, Türk erinin simgesel
ifadesi olan “MEHMETÇİK” hakkında
yaptığı konuşmalarda onları, “Zaferlerin
nedeni” olarak nitelemiş ve “Türk
subayını askerlere emir-komuta ettiği
için şanslı” olarak kabul etmiştir.
Atatürk'ün, Türk askeri hakkındaki
görüşlerini şöyle özetleyebiliriz.
“Askerler mert olur. Türk askeri
ise, mertlerden mert ve pek civanmert
olur” (1919)
“Türk askeri!
Dünyanın hiçbir ordusunda
yüreği seninkinden daha temiz, daha
sağlam bir askere rastlanmamıştır. Her zaferin mayası sendedir. Her zaferin en büyük payı
senindir. Kanaatinle, imanınla, itaatinle, hiçbir konunun yıldırmadığı demir gibi temiz kalbinle
düşmanı sonunda alt eden büyük gayretin için minnet ve şükranımı söylemeyi kendime en değerli
bir borç bilirim." (1921)
“Dünyada sevgisi benim için cömert olan tek şey, Mehmedin, Türk köylüsünün asaletinden
gelen şeydir. Onun sevgisine inanmış ve kanmış olanlar insanların en mutlularıdır.” (1935)
“Bu milletin evlatlarının fedakarlıkları, kahramanlıkları için ölçü bulunmaz. Erlerimiz
hakkında yeni bir şey ilave etmek isterim. Kahraman Türk askeri Anadolu muharebelerinin
manasını anlamış ve yeni bir ideal ile savaşmıştır.
Böyle evlatlara ve böyle evlatlardan oluşan ordulara sahip bir millet, elbette hakkını ve
bağımsızlığını tam anlamıyla korumakta başarılı olacaktır. Böyle bir milleti bağımsızlığından
yoksun etmeye kalkışmak hayal ile uğraşmaktır.” (1921)
“Türk milleti, tehlikelere karşı elinde kılıç, yürümeye hazır olan çocuklarına derin güven
duymuştur ve bu güveni daima duyacaktır. Bundan sonra da Türk milletinin yüksek idealinin
gerçekleşmesi için kahraman askeri, evlatları hep önde gideceklerdir. “ (1931)
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Anahtar Kelimeler:
: Milli Birlik ve Beraberlik,
Temel Değerler, Bağlılık, Sorumluluk, Saygı

1. Milli Birlik ve Beraberlik
a. Milli Birliğin Önemi
Türk milleti tarihin her döneminde Milli birlik ve beraberliğin önemini bilerek hareket
etmiştir. Bu konuya yakın tarihimizden verilecek en güzel örnek ise, Kurtuluş Savaşı'
mızdır.
Birinci Dünya Savaşı'nın kaybedilmesinden sonra bütün dünya artık “Türkler tarihten
silindi” düşüncesine kapılmışlardı. Türk milleti ise, Atatürk'ün önderliğinde büyük bir milli
birlik ve beraberlik örneği göstererek hürriyet mücadelesine

başlamıştır. Milletimiz,

Kurtuluş Savaşı sıkıntılarını birlik ve
beraberlik içerisinde yenebildiğini
gösterdikten sonra, çağdaşlaşma yolunda
aşamayacağı engelin de olmadığını
kanıtlamıştır.
Atatürk, Kurtuluş Savaşı'nda Türk
insanının, milli birlik ve beraberliğini ve milletimizin ortak bir çıkar etrafında toplanması
sağlamıştır. O günlerde, “Bağımsızlık”; en öncelikli ve hayati ortak çıkar olarak
görülmüştür. Burada önemli olan, millet olarak ortak çıkarımızın ne olduğunu
belirlemek ve o çıkar için milli birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmektir.
Atatürk'ün de belirttiği gibi, “Türk milleti, milli birlik ve beraberlikle güçlükleri yenmesini
bilmiştir.”
Günümüzde de ortak çıkarımız, bağımsızlık, laiklik, çağdaşlık ve demokrasidir.
Milletimiz, bu çıkarlarını korumak için, milli birlik ve beraberlik içerisinde hareket ettiği
sürece onu yıkacak hiçbir güç yoktur.
b. Atatürk'ün Milli Birlik ve Beraberlik Anlayışı
Vatan, millet ve devlet kavramlarının ışığı altında milli birlik ve bütünlüğü şöyle
tanımlayabiliriz: “Milli birlik ve bütünlük, bir toplumun millet oluşunu sağlayan ve milli
varlığın her türlü tehlikelere karşı korunmasında, manen ve maddeten birlikte hareketidir.”
mili birlik, bir milletin milli gücünün hareket üssüdür.
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Atatürk, millet arasında bölünmeye parçalanmaya karşıdır. Bunun öğrenilmesi
gereken bir konu olduğuna inanır ve ilgililere bunu şöyle anlatır: “Kesin olarak bilmeliyiz ki,
iki parça halinde yaşayan milletler zayıftır, hastadır. Çocuklarımıza ve gençlerimize
vereceğimiz öğrenimin sınırı ne olursa olsun, onlara esaslı olarak;
l Milletine,
l Türk Milletinin milli kimliğine ve milli değerlerine,
l Türkiye Devletine,
l Türk Vatanına ,
l Türkiye

Büyük Millet Meclisine düşman olanlarla mücadele nedenlerini,

şekillerini ve araçlarını öğretmeliyiz.
Türk gençliğine, yukarıdaki mücadele nedenlerini ve şekillerini

öğretmedikçe

yaşama hakkımız yoktur. Mücadele gereklidir. Özet olarak “Milli birlik ve bütünlük”, Milli
sorunlarda milletçe ortak bilinç ve hareket birliğidir.
Büyük Önder Mustafa Kemal'in 19 Mayıs 1919'da Samsun'da Anadolu topraklarına
ayak basması, 25 Mayıs'ta Havza'ya, 13 Haziran'da Amasya'ya hareketi ve burada milli
teşkilat kurulması için mülki ve
askeri erkana emirleri, Havza ve
Amasya mitingleri, milli bilincin,
milli birliğin Anadolu'daki ilk
örnekleriydi.
Büyük Önder Atatürk,
Cumhuriyet'in Onuncu Yıl
Nutkunda şöyle belirtiyor: “Az
zamanda çok büyük işler yaptık.
Bu işlerin en büyüğü, temelli
Türk kahramanlığı ve yüksek
Türk kültürü olan Türkiye
C u m h u r i y e t i ' d i r. B u n d a k i
başarıyı Türk milletinin ve onun
değerli ordusunun bir ve beraber
olarak azimkarane yürümesine
borçluyuz.”
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c. Milli Birlik ve Beraberliğe Önem Verilmeyişinin Sonuçları
Türk tarihinde, Milli birlik ve beraberliğe önem verilmesi ile ilgili sayısız örnekler
vardır. Fakat bazı Türk devletleri, “Milli çıkarlar”ın neler olduğu konusundaki
yanlışlarından dolayı devletlerinin yıkılmasını önleyememişlerdir.
Tarihteki Türk devletlerinin ortak yıkılış nedenlerini şöyle sıralayabiliriz :
l

Eski Türk Devlet sistemindeki iktidarın veraset yoluyla çocuklara geçmesi ve

ülkenin paylaşılması,
l

Ülke dışından ve içinden yapılan fesatın ve bozgunculuğun önüne

geçilememesi,
l

Vatandaşların olaylara duygusal yaklaşımlarından dolayı, dış güçler tarafından

kolayca kışkırtılmaları,
l

Vatandaşların devletin güçlenmesinden sonra, rehavete kapılmaları ve milli

menfaatlerini unutmaya başlamaları,
l

Vatandaşların devlete olan güvenlerinin zayıflaması,

l

Milli gelirin fertler arasında hakkaniyetle dağıtılmaması,

l

Türk dilinin ve Türk kültürünün yozlaşmaya başlaması, dolayısıyla milli birliğin

tehlikeye girmesi,
Yukarıda da açıklandığı gibi, devletlerin çıkarlarının ne olduğunun belirlenmesi ve
milletin de bu çıkarlar etrafında birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmesi
gerekmektedir. Ortak çıkarın ne olduğunun bilinmediği toplumlarda herkesin farklı tutum
ve arayışlar içerisinde olması, devletin kısa sürede zayıflatılması ve dolayısıyla da
toplumun büyük felaketlerle karşı karşıya kalması kaçınılmazdır.

2.

Vatandaşın Sahip Olması Gereken Temel Değerler ve Üstüne

Düşen Görevler
a. Genel
İyi vatandaş ve iyi insan yetiştirmek için aşağıda bahsedilen değerlerin eğitim yoluyla
bireylere kazandırılması şarttır.
Vatandaşın Sahip Olması Gereken Temel Değerler

Bağlılık
Millete Bağlılık
l
Vatana Bağlılık
l
Devlete Bağlılık
l
Kanunlara Bağlılık
l Manevi Değerlere Bağlılık
l
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Sorumluluk
Diğer İnsanlara Karşı Sorumluluk
l
Topluma Karşı Sorumluluk
l
Devlete Karşı Sorumluluk
l

Saygı
Öz Saygı
l
İnsana Saygı
l
Millete Saygı
l
Devlete Saygı
l Kanunlara Saygı
l

b. Bağlılık
Bağlılık, bir değer, ilke veya koruma, kendini adama, onun önemine inanma,
düşünce ve davranışlarında inanıp bağlı olduğu değerleri temel alma anlamına
gelmektedir. Kişi bağlı olduğu şeye güvenir ve inanır.
İyi vatandaş ve iyi insan, bağlılığı temel bir değer olarak benimser ve bu değere
uygun hareket eder.
(1) Millete Bağlılık
Millet özelliğini kazanan toplumun bireyi, ait olduğu millete ve onun dayandığı
ilkeler ile ortak çıkarlara içtenlikle bağlılık duyar. Milletlerin dayandığı temel ilkelerin
başında kültür gelir. Kültür vasıtasıyla iletişim kurar, çalışır, neyi nasıl üreteceğimizi bilir,
ailevi, dini, ahlaki yaşantımızı düzenler, tabiatla ve hatta düşmanlarımızla nasıl mücadele
edeceğimizi biliriz. Kültüre bağlılık kısaca dile, dine, ahlaka, örf adetlere, tarihe, geleceğe
vb. bağlılıktır. Kültür içerisinde “dil”in oldukça önemli bir yeri vardır. Her topluluğun
(milletin) kültürü, onun kimliğidir. Milletler, kimliklerini koruyabildikleri sürece var olurlar.
Bireyler ait oldukları milletin kültürel değerlerine sahip çıkmakla, ait oldukları toplumun
devamı ile kendi varlıklarını sürdürebilirler. Milletin değerlerine bağlılık, bireylerin
geleceğini garanti altına alır.
(2) Vatana Bağlılık
Vatan bir milletin üzerinde yaşadığı coğrafyadır. Coğrafyayı sıradan toprak
parçası olmaktan çıkaran, ona değer kazandıran, coğrafyayı vatana dönüştüren
toplumların başlarından geçen olaylar, coğrafyayla kültür ve insan arasındaki ilişkidir.
Ülke, manevi varlığımızı da etkileyen önemli bir etkendir.
Doğal olarak insanın yaşamı ve mensubu olduğu milleti için vazgeçilmez olan
ülke toprakları, büyük bir sevgi ve inançla bağlı olmamız gereken temel değerdir.
İnsanların ülkeleri için canlarını hiç çekinmeden verebilmeleri bunun bir göstergesidir.
Vatan sevgisi kalplerde sonsuza dek yaşatılması gereken bir duygudur.Ş a i r i n
dediği gibi ;
“Toprakları toprak yapan üstündeki kandır.
Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır.''
Ülkeye bağlılığın en iyi ifadesi, gerektiğinde canını seve seve ülkesi için
verebilmektir. Bu nedenle; vatan ve millet için, namus, şan ve şerefini korumak için
düşmanla savaşırken ölenlere “şehit”, sağ kalarak geri dönenlere “gazi” deriz. Şehitliği,
ulaşabilecek en yüksek rütbe olarak kabul ederiz.
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(3) Devlete Bağlılık
Devlete bağlılık; millete, hukuka, düzen ve istikrara saygı ve inancı kapsar.
Birey, devlete üyelik ile vatandaşlık hakkını elde eder. Birey, devletin egemenliği
çerçevesinde hukuki hak ve ödevleri olan bir varlıktır. Birey, devlet ile hukuka bağlı,
devredilmez, vazgeçilemez insan hak ve özgürlüklerine sahip olur. Devlet vatandaşların
hak ve özgürlüklerini korur, güvence altına alır. Vatandaşın sosyal, ekonomik, kültürel
ihtiyaçları devletin egemen olduğu toplumda daha iyi karşılanır.
Vatandaş devlete bağlılığını, vatandaşlık görevlerini yerine getirerek ortaya
koyar. Vatandaşın devlete karşı görevleri kanunlara saygı ve kanunlara uygun davranma,
vergi verme, askerlik yapma, seçme ve seçilme faaliyetlerine katılma vb. görevlerden
oluşur. Vatandaş bu görevleri yerine getirirken, devlete güven ve saygıyı esas alır.
Devletin hukuka ve meşru güçlerine inanır.
(4) Kanunlara Bağlılık
Kanunlar, milletin iradesiyle oluşturulan parlamento veya millet meclisi gibi
kurumlar tarafından, belli yöntem ve ilkelere dayalı olarak çıkarılan, yazılı ve maddi
yaptırımı (ceza) olan kurallardır. Kanunların görevi, insanlar arasındaki ilişkileri
düzenlemektir.
Kanunlara bağlılık anayasal bir vatandaşlık görevidir. Demokratik ve hukuk
devletinin belirleyici niteliği, hukuka dayalı bir meşruiyete sahip olması, işleyişini ve
görevlerini hukuku esas alarak yerine getirmesidir.
Devlet vatandaşlarının hukuka bağlı hareket etmesini zorunlu kabul eder.
Çünkü kanunlarla düzenlenen toplumsal yaşam, kimseyi ayırıma tabi tutmayan, herkesi
kanunlar önünde eşit kabul eden, sorunların çözümü için bağımsız yargıyı temel alan adil
bir yaşama düzeni içerir. Kanunlar vatandaşın güvencesidir. Bu güvence; iş, eğitim, hak,
hukuk vb. pek çok alanı içerir.
(5) Manevi Değer ve Sembollere Bağlılık
Manevi değer ve semboller bir milletin kültürü içerisinde yer alır. Dil, inanç, örfadet, gelenek, görenek, ahlak, bayrak vb. unsurlar bunlara örnek olarak verilebilir. Manevi
değer ve sembollerin temel işlevi toplumun üyelerini bir arada tutarak, onlara ortak ruh ve
şuur vermeleridir. Aynı dili konuşan, ortak inançlara sahip, ortak sembolleri olan insanlar,
sıradan bir insan yığını olmaktan kurtulup bir millet haline gelirler. Millet, bir toplumun
ulaştığı en yüksek seviyedir.
“Bayrak”, bir milletin ortak sembolüdür. Bayrağa bağlılık millete, vatana,
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kültüre, tarihe, bugüne ve geleceğe bağlılıktır.
c. Sorumluluk
Sorumluluk, kavram olarak kişinin yapmakla yükümlü olduğu iş ve eylemler
anlamına gelmektedir. İnsanlar birbirlerine karşı belli sorumluluklar ile hareket etmek
zorundadırlar. Sorumluluk, vatandaşlık açısından çok önemli olduğu için vatandaşın
sorumluluklarını biraz daha ayrıntılı incelemekte yarar vardır.
(1) Vatandaşın Diğer İnsanlara Karşı Sorumlulukları
Başka insanlara karşı vazife ve sorumluluklarımız genel olarak onların
kişiliklerine, hak ve hukuklarına, aile yaşamlarına, özel yaşamlarına, sağlıklarına, can,
mal ve namuslarına, düşüncelerine ve dini inanışlarına karşı saygılı olmayı içerir.
(2) Vatandaşın Topluma Karşı Sorumlulukları
Toplum hayatı birlik ve beraberlik gerektirir. Topluma karşı sorumluluklarımız,
toplumun barış ve mutluluk içerisinde yaşaması için şarttır. Çalışmak, üretmek, ahlaklı ve
dürüst olmak, doğru olmak, yardımlaşmak, toplumun refah, barış ve huzurunu sağlamak
vatandaşın topluma karşı olan sorumluluklarıdır.
(3) Vatandaşın Devlete Karşı Sorumlulukları
Vatandaşın devlete karşı sorumlulukları ise; kanunlara saygılı davranmak,
vergi vermek, askerlik yapmak, seçme ve seçilme çerçevesinde oy vermektir. Bunlara
ilave olarak kanun adamlarına yardımcı olmak, adaletin gerçekleşmesini sağlamak,
devlete güven ve sadakat duymak gibi sorumluluklarımız da vardır.
ç. Saygı
Saygı, bir değer olarak insan ilişkilerinin temelini oluşturur. Duygusal yönüyle
birlikte sosyal yönü de olan bu değer, kişinin diğer insanlara, sosyal yaşamın kurallarına,
kurum ve örgütlere, insan eylem ve davranışlarına önem vermeyi, onlara saygı ve
sorumlulukla yaklaşmayı gerektirir. Saygı kavramının daha iyi anlaşılması için, bunu beş
başlık altında incelemekte yarar vardır.
(1) Öz Saygı
Öz saygı; insanın kendisine, kendi varlığına, kişilik ve duygularına duyduğu
saygıdır. İnsan kendisine saygı duymazsa, kendi varlığına değer vermez. Kişi kendine
belirli özen ve dikkati göstermez ise başkalarına da saygı göstermez. Kişi, biyolojik ve
fiziksel varlığına saygı duymalı, değer vermeli ve beğenmelidir.
(2) İnsana Saygı
İnsana saygı sosyal ilişkilerde tarafların birbirlerine değer vermesini gerektirir.
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Birbirlerini değerli ve önemli bulan, seven, sayan insanlar, sağlıklı ve başarılı sosyal ilişki
kurarlar. İnsana saygı aynı zamanda onunla ilişkili olan varlıklara saygıyı da zorunlu
olarak doğurur. İnsanın canına, malına, namusuna, fikir ve düşüncelerine, inançlarına
saygı insana saygı etrafında kümelenir.
(3) Millete Saygı
Millete saygı onun kültürüne, kurumlarına, tarihine vb. saygıyı ifade eder.
Millete saygı, aynı zamanda sevgiyi de içerir. Millet sevgisi sosyolojik bir gerçektir ve
temelini gruba bağlılıktan alır. İnsanlar ait olduğu bir milleti sosyal içgüdüleriyle ona
sahipmişler gibi severler. Bunda kişilerin kendilerini tanımlama, kimlik edinme
gereksinmelerinin de etkisi vardır.
(4) Devlete Saygı
Devlete saygı onun kurumlarına, kural ve kanunlarına saygı duymayı değer
ve önem vermeyi ifade eder. İnsanlar devlet sayesinde daha iyi bir yaşama düzenine
ulaşmışlar ve sorunlarını daha akılcı çözebilmişlerdir.
(5) Kanunlara Saygı
Kanunlara saygı; adalete, hakka, hukuka ve doğruluğa inancı gerektirir. Birey,
kendi hak ve menfaatleri olduğu gibi başkalarının hak ve menfaatlerini de bilmeli ve saygı
göstermelidir. Kanun ve nizamların olmadığı yerde adalet, hak ve hukuk yoktur.
Düzensizlik ve kargaşa vardır. Bu ise her türlü insanlık değerlerini tehlikeye atar.
d. Kendini ve Çıkarlarını Düşünmeden Hizmet
Üstün hizmet anlayışı, vatandaşın yüce ve önemli değerlere bağlılığı, bu değerleri
benimsemesini gerektirir. Vatandaş olarak çeşitli örgüt ve kurumlarda hizmet ve görevleri
yerine getirmekteyiz. Muhakkak ki bu hizmet ve görevlerden bir karşılık, maddi ve manevi
bir çıkar elde etmekteyiz. Kendini ve çıkarlarını düşünmeden hizmet; görev ve hizmet
yaparken sadece kendini düşünmemek, ait olduğu toplumu ve hatta insanlığı dikkate
almak demektir.
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Ne Hatırlıyoruz?
1. Milli Birliğin önemi nedir?
2. Tarihteki Türk devletlerinin ortak yıkılış
nedenleri nelerdir?
3. Vatandaşın sahip olması gereken temel
değerler ve üstüne düşen görevler nelerdir?
4. Vatandaşların hangi unsurlara bağlılığı
önemlidir?
5. Vatandaşların sorumlulukları nelerdir?
6. Saygı nedir ve kaç başlık altında incelenebilir?
7. Va t a n d a ş l a r ı n d i ğ e r i n s a n l a r a k a r ş ı
sorumlulukları nelerdir?
8. Öz saygı nedir?
9. Devlete saygı neyi ifade eder?
10. Kendini ve çıkarlarını düşünmeden hizmet
etmek ne demektir?

Gördüğünüz konulardan önemsediğiniz bölümleri buraya not alabilirsiniz.

-
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"Bugün bütün dünya milletleri aşağı yukarı akraba olmuşlardır ve olmakla meşguldürler. Bu
nedenle insan mensup olduğu milletin varlığını ve saadetini düşündüğü kadar, bütün dünya
milletlerinin huzur ve refahını düşünmeli ve kendi milletinin saadetine ne kadar önem veriyorsa
bütün dünya milletlerinin saadetine katkıda bulunmak için elinden geldiği kadar çalışmalıdır."
Mustafa Kemal ATATÜRK (1937, Ankara)
Hayatı, yaşadığı dönem itibariyle savaş meydanlarında geçmiş olan Atatürk, barışın kıymetini
bilmiş tüm dünya üzerinde barışın korunması ve kuvvetlendirilmesi için gayret göstermiştir.
Milletler Meclisi, Atatürk'ün 1938'de vefatı üzerine, barışı tesis etmek uğrunda harcadığı bitmez
tükenmez çabaların anısına, kendisine “Uluslararası barış dehası” sıfatını atfetmiştir.
Birleşmiş Milletler ve UNESCO, Atatürk'ün yüzüncü doğum yıldönümü olan 1981 yılında, aşağıda
yazılı anma kararını alarak,
“Ulusun hayatı tehlikeyle karşı karşıya kalmadıkça savaş bir cinayettir.(1923)” diyerek savaşa
olan nefretini,
“Eğer harp bir bombardıman patlaması gibi, birdenbire çıkarsa, milletler harbe mani olmak için
silahlı mukavemetlerini ve mali güçlerini, saldırgana karşı birleştirmekte kararsızlık
göstermemelidirler. En süratli ve en etkin tedbir; muhtemel bir saldırgana, taarruzun yanına kâr
kalmayacağını açıkça anlatacak, milletlerarası bir teşkilatın kurulmasıdır.(1935)” diyerek de
örgütlenmiş ve evrensel barışa olan inancını belirten büyük Türk devlet adamının fikirlerine saygı
ile katılmıştır.
UNESCO KARARI
Uluslararasında anlayış, işbirliği ve uluslararası barış yolunda çaba göstermiş üstün kişilerin
gelecek kuşaklar için örnek olacakları inancı ile,
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu olan Mustafa Kemal Atatürk'ün doğumunun yüzüncü
yıldönümünün 1981 yılında anılacağını hatırlatarak,
UNESCO'nun üzerinde çalıştığı tüm alanlarda olağanüstü bir devrimci olduğunu göz önünde
tutarak,
Özellikle sömürgecilik ve emperyalizme karşı açılan savaşların ilk lideri olduğu inancı ile,
Dünya ulusları arasında karşılıklı anlayışın, sürekli barışın değerli öncülüğünü yapmış olduğunu;
tüm yaşamı boyunca insanlar arasında hiçbir renk, din, ırk ayrımı gözetmeyen bir uyum ve işbirliği
çağının doğacağına inancını unutmadan,
Genel Konferans,
Eylemi her zaman barış, uluslararası anlayış ve insan haklarına saygı yönünde gerçekleşen
Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Atatürk'ün kişiliğini ve eserlerinin çeşitli yanlarını belirtmek
amacıyla, UNESCO'nun işbirliği etmesine karar verir.
(27 Kasım 1978, XX.UNESCO Genel Konferansı)
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Anahtar Kelimeler: Jeopolitik, Jeostratejik, Tehdit,
Vatandaşın Görevleri

"Efendiler!
Kıbrıs düşmanın elinde bulunduğu
sürece, bu bölgenin ikmal yolları
tıkanmıştır. Kıbrıs'a dikkat ediniz! Bu ada
bizim için önemlidir.”
M. Kemal ATATÜRK

1. Kıbrıs'ın Konumu
a. Jeopolitik Konum
Bir ülkenin coğrafi konumu, büyüklüğü, şekli, arazi yapısı, iklimi ve doğal kaynaklarının
milletlerarası politikada oynadığı rolün önemi, zaman zaman düşünürlerin, askerlerin ve devlet
adamlarının ilgisini çekmiştir.
Bu konuda yapılan araştırmalar neticesinde "Jeopolitik" adı verilen yeni bir bilim dalı
ortaya çıkmıştır.
Jeopolitik kelimesi, İngilizce coğrafya ve politika kelimelerinin birleştirilmesi ile oluşmuştur.
Jeopolitik; bir devletin ülkesi ile milli tarihi, vatandaşın milli bilinci, devletin milli gücü ve
dünya devletlerinin politik şartlarını ve ilişkilerini dikkate alarak milli politikanın tayin, tespit
ve yönetilme esaslarını gösteren bilimdir. Jeopolitik, bir devletin dış politikasının tayininde
coğrafi unsurlardan faydalanmayı amaçlar.
Jeopolitik konum ise ; bir devletin dünya coğrafyasında bulunduğu konumundan
dolayı kendisine sağladığı avantaj ve dezavantajların hepsine denir.
Jeopolitiği oluşturan etkenler değişen ve değişmeyen olmak üzere iki grupta toplanabilir:
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(1)

(2)

Değişmeyen etkenler
(a)

Dünya üzerindeki yeri,

(b)

Coğrafi özellikleri (Ada, yarımada, kıta, kıta içi ülke olma durumu),

(c)

Arazinin fiziki yapısı.

Değişen etkenler
(a)

Sosyo- kültürel değerler,

(b)

Ekonomik değerler,

(c)

Politik değerler,

(ç)

Askeri değerler,

(d)

Zaman.

Tarihte Kıbrıs Adasına hakim olanlar, büyük ve güçlü devletler kurmuşlar, uluslar arası
politika, ekonomi ve askeri sahalarda rakiplerine karşı üstünlük sağlamışlardır.
b. Jeostratejik Konum
Jeostrateji kavramı geo
ve strateji terimlerinin
birleşmesinden meydana
gelmiştir. Geo; yer, dünya
demektir. Strateji ise
izlenecek yol
anlamındadır.
Jeostrateji,
jeopolitikten ayrı olarak
coğrafi unsurların askeri
açıdan incelenmesi ve
stratejik sonuçlar
çıkarılmasıdır.

Jeostratejik konum ise, bir coğrafyanın dünya üzerinde askeri açıdan taşıdığı önem
demektir.
Kıbrıs, zengin doğal kaynakların bulunduğu Orta Doğu bölgesini kontrol etmesi, Doğu
Akdeniz'den geçen ticaret yolları ile Süveyş Kanalı ve Basra Körfezi'ne inen stratejik yollar
üzerinde bulunmasından dolayı jeostratejik öneme sahip olup, tarih boyunca da bu önemini
korumuştur. Kıbrıs, bu bakımdan geçmişten günümüze kadar bu bölgede nüfuz sahibi olmak
isteyen ve adı geçen stratejik mihverleri ele geçirerek Akdeniz'de hakimiyet kurmayı amaçlayan
güçlerin odak noktasını teşkil etmiş ve mücadelelerine sahne olmuştur. Günümüzde de Yumurtalık
boru hattının yanında Bakü - Ceyhan boru hattının da İskenderun Körfezine açılması ve iki kutuplu
sistemin sona ermesinden sonra da gelişmiş devletlerin, genel enerji konularında Doğu - Batı
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arasında oluşan köprüleri kontrol altına alma hevesleri Kıbrıs'ın stratejik önemini daha da
artırmaktadır.

2. KKTC'ye Yönelik Tehditler
a. Genel
Tarih boyunca üzerinde birçok medeniyetler kurulan, Kıbrıs Adası yukarıda açıklanan
öneminden dolayı her çağda başka ülkelerin hedefi olmuştur.
Kıbrıs sorunu tarihsel gelişiminde yaşanan mücadelelerin nedenlerinin de, Ada'ya sahip
olmayı hedeflemiş, Rum - Yunan ikilisinin, sonu gelmez istekleri ve bu isteklerini büyük güçlerin
menfaatleri ile uzlaşı içinde gerçekleştirme çabaları olduğunu görebiliriz.
Yaşadığımız tarihsel kesitte dünyamız, küreselleşme adı altında; siyasi, sosyal ve güvenlik
bağlamlarında, büyük bir değişim sürecine girmiş bulunmaktadır.
Bu aşamada Ada üzerinde menfaati olan güçler tarafından, kendi menfaatleri
doğrultusunda, GKRY'nin Kıbrıs Cumhuriyeti olarak tanınmak sureti ile Ada'da tek otorite olarak
görülmesi, Kıbrıs Türkü'nü Sözde Rum Cumhuriyeti'ne azınlık olarak yamama gayretleri (Osmosis)
ve dolayısıyla Türk egemenliğine son verme
yolunda KKTC üzerinde değişik oyunlar
denenmektedir.
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yönelik tehditleri şu şekilde sıralayabiliriz
l MEGALO İDEA
Büyük Yunanistan düşüncesi
içerisinde Kıbrıs Adasının yayılma
hedeflerinden biri olması,
Megalo İdea

l

ENOSİS
Megalo İdea'ya hizmet edecek
şekilde, Kıbrıs Rumlarının
büyük hedefi olan Yunanistanla
birleşme hedefi,

l

OSMOSİS
MEGALO İDEA ve ENOSİS'e
hizmet edecek şekilde, planlı
olarak; Kıbrıs Türkü'nün Kıbrıs
Adasındaki egemen varlığına
son verecek, O'nu azınlık
durumuna düşürerek Rum
egemen devletine yama
yapacak (Osmosis) koşulların
oluşması için kanlı EOKA terör
örgütü katliamları ile başlayan
ve günümüzde ekonomik,
siyasi ambargolarla, bezdirerek
göçe zorlama, kendi
vatandaşlığına geçirme
girişimleridir.
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EOKA Tedhişi sonunda köylerini terkeden Türkler
Arkadan gelen araç nedir ve hangi maksatla geliyor olabilir?

3. Devletimize Yönelik Tehditlere Karşı Vatandaşlarımıza Düşen Görevler;
a. Devlet ve milletimizin gelişmesini, zenginleşmesini sağlayan çağdaş, demokratik ve laik
devlet düzenine sahip çıkmak,
b. Türk tarihini iyi bilmek ve geçmişten ders çıkarmak,
c. Türk Gençliği olarak milletimizi ve vatanımızı güçlü, zengin, hayat seviyesi yüksek ve huzurlu
bir KKTC haline getirmek için çok çalışmak,
ç. Atatürkçülüğü iyi öğrenmek ve günlük hayatımızda kullanmak,
d. KKTC'nin gelişmesine engel olmak isteyen iç ve dış propaganda ve tehdit odaklarının
amaçlarını bilmek, takip etmek, bu faaliyetlere karşı, birey olarak bilinçli olmak,
e. Türk dilini, tarihini, edebiyatını ve kültürünü çok iyi öğrenip bunları hayatımızda örnek bir kişi
olarak yaşatmak,
f. Milli birlik ve beraberlik konusunda Atatürk'ün milliyetçilik ve halkçılık ilkelerini iyi bilmek ve
savunmak,
g. Hayatta en hakiki yol göstericinin ilim olduğunu ve çok çalışmak, üretmek gerektiğini bilerek
yaşamaktır.

Ne Hatırlıyoruz?
1.

Jeopolitik ve jeostratejik terimlerinden
ne anlıyorsunuz?

2.

Jeopolitiğin etkenleri nelerdir?

3.

Kıbrıs'ın coğrafi konumunu inceleyiniz.

4.

Kıbrıs'ın jeopolitik önemini açıklayınız.

5.

Kıbrıs'ın jeostratejik önemi nedir?

6.

KKTC'ye yönelik tehditleri ve tehditlere karşı
vatandaşlarımıza düşen görevler nelerdir?
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Bu konu ile ilgili önemsediğiniz bölümleri buraya not alabilirsiniz.

92

-

"18 Temmuz 1974 saat 10:00; göreve başlayalı henüz bir ay olan yeni Kıt'amda üsteğmen rütbesi ile Bölük
Komutanlığı görevini deruhte ediyorum. 15 Temmuz 1974'te Yunan Cuntası'nın teşviki ve Yunanlı subayların gayreti ile
KIBRIS'ta gerçekleşen "Darbe", Makarios hükümetini devirmiş ve yerine EOKA liderlerinden en azılısı, Türk düşmanı,
gazeteci Samson'u geçirmiş durumda. Diğer taraftan Ege Denizindeki petrol aramaları ve kıt'a sahanlığı konusunda
Yunanistan ile aramız oldukça gergin... Bütün birliklerimiz Nisan 1974'ten beri teyakkuz durumunda. Mensubu
bulunduğum Alayın muharebe görev yeri de Kıbrıs ve de Helikopterli Uçarbirlik Alayı. Şu ana kadar ki Kıt'a hayatım
boyunca gitmek için defalarca dilekçe verdiğim "Yeşil Ada"... Şark hizmetinden döneli 45 gün geçmiştir. Ve Allah'ın
sanki lütfu olarak; bu yeni birliğimde, Kıbrıs Barış Harekatına katılma görevi veriliyordu. Tümen Komutanımızın
konuşmaları hala kulaklarımdadır. Konuşurken; kesik, kesik konuşuyor ve soluyordu, çok heyecanlıydı. Biliyorduk ki;
hitap ettiği subay, astsubay ve er'lerden pek çoğu belki bir daha geri dönmeyecekti. Hepimize başarılar dileyerek;
birliğimizin gece yarısı güneye hareket emrini verdi."
Evet, yıllardır esaret altında inleyen; devamlı olarak ikinci sınıf insan muamelesi gören Kıbrıs Türklerini hürriyete ve
aydınlığa kavuşturmak, Türklüğün Kıbrıs'ta yaşadığı zulmü yok etmek için, Barış'ı getirmek için gidiyorduk. Bu
yolculuktan dönmemekte vardı. Her şey o kadar çabuk gelişmişti ki... Kendimi bir anda muharebe atmosferinin içinde
bulmuştum bile. Öğlen yemeği ve de şahsi eşyalarımın hazırlığı için eve gidişimde eşime ne söyleyecektim? Ama,
söyleyebildiğim tek bir şey vardı ki!... O da, bir asker olarak; tüm yaşantım boyunca elde edebileceğim fırsatların en
onurlusunu ve en şereflisini yakalamıştım ve her şeyi bir anda anlattım. Muharebeye gidiyordum. Belki onları bir daha
göremeyecektim. Ama, vazifemi yaparak; şerefli bir Türk Subayı olarak, kısmet olursa ya sağ salim dönecek. Ya da...
Ondan sonrası alın yazısıydı zaten. Her genç insan gibi ben de yaşamak istiyordum. Ama, vatan uğrunda görevimi
yaparak ölmek şerefli bir asker olarak yaşamaktan öte; bir askerin ulaşabileceği en yüksek mertebe idi.
Eşimin o anki çaresiz ama gurur dolu bakışlarını yaşadığım sürece unutamayacaktım. Belli etmiyordu ama,
üzgündü; hem de çok üzgün. Birbirimizi çok seviyorduk, birbirimize çok bağlıydık. Yemin etmiş Allah huzurunda söz
vermiştik ayrılmayacağımıza. Ama; kader denen nesne, insanlığı avucunun içerisinde yoğurup duruyordu. Ben de bu
yoğrultunun içerisinde bir zerre idim. Minik kızım da anlamıştı sanki bu durumu. Henüz 3 yaşında idi ama zeki bir
çocuktu; bavulumu hazırlarken mahzun mahzun seyrediyordu bizi. Bu an; babasını gördüğü son dakikalar olabilirdi.
Çünkü, başlangıcı belli ama, sonsuzluğa doğru uzanan bir yoldu bu. Boğazıma hıçkırıklar düğümleniyordu; ancak,
yaşaran gözlerimden süzülen yaşları içime akıtıyordum. Her şeye rağmen mutlu ayrılmalıydık. Gözlerim gülmeliydi,
gülümsemeliydim.
Nihayet ayrılık saati gelmişti... Taburumuzu götürmek üzere gelen otobüsler alay nizamiyesinden içeri girerken;
ben, eşim ve kızım son bir kez daha kucaklaştık. Ve yine biliyordum ki; bizim gibi binlerce asker aynı durumu
paylaşırken; milletimizin tümü de aynı heyecanla bizi destekliyordu. Gelen otobüslerin şoförleri günün heyecanı ile
dopdoluydular.
Tümen Komutanımız, otobüs işletmeleri sendika başkanına telefon edip araç talebinde bulunduğu zaman; cevap
olarak "Tüm Ankara otobüs işletmecileri olarak emrinizdeyiz Paşam" denmemiş miydi?... İşte, yüce Türk milleti bir kez
daha tarih sayfalarından fışkırıyor ve bir çığ gibi büyüyordu.Tüm yabancı devletlerin baskısı ve blöflerine rağmen
Mehmetçik bu sefer kararını vermişti. Yıllarca deşilen bu yarayı kökünden kazıyacak ve Süngüsü Yeşil Ada'da bir
özgürlük güneşi gibi doğacak ve parlayacaktır... Hiçbirimiz bilmiyorduk ama, hissediyorduk, bu sefer olacaktı,
çıkacaktık KIBRIS'a. Ve bu büyük ulus; şanlı tarihimize yepyeni kahramanlık menkıbeleri verecekti. Çünkü mayası
sağlamdı, imanı güçlüydü... Asya'dan Avrupa'ya kadar at sürüp, kılıç şakırdatan Ata'larımızın yadigarı, savaş
meydanlarının korkusuz eri, tüm dünyanın tanıdığı eşsiz asker "Mehmetçik" geliyordu. Yıllardır, Ruma meydan okuyan
Kıbrıs Türkü Mücahidi ile omuz, omuza çarpışmaya geliyordu. Çünkü, onlar Osman Bey'lerin, Yavuz'ların, Atilla'ların,
Fatih'lerin torunu idiler. Bu güzel ülkenin yaratıcısı, Atatürk'ün gençliği, onların evlatlarıydılar. Şanlı tarih
sayfalarımızdaki kahramanlık destanlarını çok okumuştum, filmlere konu olan pek çoğunu seyretmiştim. Ancak, bizzat
bu olayları fiilen yaşayacağımı ve göreceğimi hiç düşünmemiştim. Böyle şerefli bir görev kaç askere kısmet olurdu ki.
20 otobüslük konvoy, toplanmış olduğu alay futbol sahasından yavaş, yavaş çözülmeye başladı. Tekerlekler dönmüştü
artık... O esnada, sanki söz birliği etmişçesine Mehmetçikler, hep bir ağızdan gırtlakları yırtılırcasına kendi türküsünü
onun özlüğüne yakışan marşını söylemeye başlamıştı. ''ANNEM BENİ YETİŞTİRDİ BU ELLERE YOLLADI".
Ağlıyordum. Ağlıyorduk. Ve iftihar ediyorduk. ''TÜRKLÜĞÜMÜZLE''. Gerçek şu idi. Türk Milleti büyük bir Ulustu, Milli
davalarında birbirlerine kenetlenen bizlerin, hepimizin meydana getirdiği "Çığla" tarih boyunca düşmanlarımızı ezip
geçmemiş miydik. Nice kahramanlık destanlarını hediye etmemiş, miydik? bu ihtiyarlamış dünyaya. İşte, bir yenisini;
Kıbrıs destanını yaratmaya gidiyorduk şimdi de. 7'sinden 70'ine, hep birlikte... Güneye indikçe, Temmuz sıcaklığı
kendisini daha fazla hissettiriyor, otobüslerin içerisinde nefes alamıyorduk. Bu sıcaklık içinde Karaman ve Mut ilçeleri
geçildi. Nihayet deniz gözükmüştü. 19 Temmuz 16:30 işte, Güney sahillerimizde küçücük bir kasaba. Harekat hazırlığı
sırasında Mehmetçiğe kucak açan bu güzel kasabayı ve kadirşinas halkını tarih sayfaları fazlası ile övecektir sanırım.
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19 Temmuz'u; 20 Temmuz'a bağlayan gece saat 00:15'te Tabur komutanım ve ben; bağlı olduğumuz komutanlık
karargahına gittik. Komutanımız, 20 TEMMUZ sabahı KIBRIS'a hareket edileceği emrini vererek; uygulanacak taarruz
planını teferruatlı bir şekilde anlattı. planı haritaya işledim. Karargahtan çıktıktan sonra; Tabur Komutanım ve ben
sarmaş dolaş olmuştuk, sevinçten uçuyorduk sanki. İşte sonunda gidiyorduk. Komutanlık karargahından dönerken
kasabanın o tek gözlü postahanesine uğrayarak binlerce Mehmetçik gibi; evimize birer telgraf çektik. Bu telgraf belki de
sevdiklerimize gönderebileceğimiz son haber olacaktı. Ve o habere şu cümlecikleri sıralamıştım: ''Yarın sabah Kıbrıs'a
hareket ediyoruz, Allah'a emanet olun, bizim için dua edin''.
20 Temmuz 1974 saatler 06:10'u gösteriyordu; yanımda taşıdığım pilli küçük radyodan zamanın başbakanı,
heyecandan titreyen sesi ile tüm dünyaya şöyle sesleniyordu: ''Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kıbrıs'a indirme ve çıkarma
harekatı başlamış bulunuyor. Allah milletimize bütün Kıbrıslılara ve insanlığa hayırlı etsin. Biz aslında savaş için değil,
barış için, yalnız Türkler'e değil, Rumlar'a da barışı getirmek için Ada'ya gidiyoruz.'' Türkiye kararlıydı. Kissinger'in;
İngiltere Dış İşleri Bakanı'na söylediği gibi ''Yine bindirdiler askerlerini gemilere; Kıbrıs istikametine doğru açılırlar, bir
deniz havası alır dönerler.'' Fakat herkesin yanıldığı gibi; beklemediği gibi, onlar da yanıldılar. Türk askeri denize
açılmıştı, ama, geriye dönmek için değil. Akdenizin özgür havasını ciğerlerine doldura doldura Kıbrıs'a taşımak için;
tüm Ada'ya özgürlük nefesini verebilmek için... Ne olduğu belirsiz bazı Rumlar'ın KıbrısTürkleri'ne çektirdiklerine,
verdikleri ızdıraplara dur demek için Rum'un yaptıkları psikolojik baskı ile; çaldıkları plaklarda dahi 'Ne zaman
geleceksin, bu kaçıncı bahar' diyerek. Türklere, Türkiye ile alay edenlere gereken dersi vermek için açılmıştık denize;
doluşmuştuk uçaklara ve helikopterlere.
Harekat tam bir baskın şeklinde başlamıştı. Hava indirme ve çıkarma yerleri çok iyi seçilmişti. Baskın, savunan
birlikler üzerinde büyük bir moral çöküntüsüne yol açmıştı. Zaten, Rumlar psikolojik olarak da Ada'ya çıkarma
yapılmayacağına ve Beşparmak Dağları'nın aşılamayacağına o kadar çok alıştırmışlardı ki kendilerini. Ancak
unuttukları bir tek şey vardı. Gelenler savaş meydanlarının korkusuz, mert, yiğit askerleri MEHMETÇİKLERDİ. Onlar
için aşılmayacak dağlar, geçilemeyecek denizler olamazdı; ve öyle oldu. Ve bu sırada; BAYRAK RADYOSU, Kıbrıs
Türkü'nün Mücahidin en büyük moral kaynağı olan bu kahraman radyo, erkenden yayına başlamıştı. MEHMETÇİĞİN
Ada'ya gelişini tüm dünyaya haykırıyor, haykırıyordu... Nihayet gelmiştik; çıkmıştık Ada'ya. Tüm Kıbrıs Türkü'nü;
mezalimden baskıdan kurtarmak için, özgürlüğe kavuşturmak için buradaydık. Ateş edilmeyecekti; barıs için Yavru
Vatan'a gelmiştik Ada'ya. Ancak Mehmetçiğin böyle bir niyet taşıdığını anlayabilecek bir asker yoktu ki karşısında. Çok
geçmeden Rum katliamı bütün Ada'ya yayılmıştı bile. Çocuk, kadın, ihtiyar demiyor hunharca katlediyorlardı... Bütün
Türk köylerine saldırıya geçmişlerdi. ''Mehmedimin'', ''Mücahidimin'' karşısına gelemiyorlardı. Rumun kahramanlığı.
Askerliği... Müdafaasız bebelere, kızlara, kadınlara ve güçsüz ihtiyarlara idi. Gerçekten de Türk köylerinde bulunan
toplu mezarlar; son yüzyılın insanlık tarihinde ve Rum kahramanlığı olarak!: Tüm dünyaya sergilenecekti. Bu katliamlar
üzerine son ikazımızı da yaptık. Ancak dinleyebilecek, aklı selim sahibi bir tek Rum çıkmadı. Göz göre, göre de;
Türklerin katledilmesine seyirci kalacak değildik ya. Barış için gelmiştik Ada'ya ama, artık bu barış Mehmetciğin
muzaffer süngüsü ile sağlanacaktı. Ve öyle de oldu.
Ben ve savaş boyunca en yakın arkadaşım olan P. Ütğm. Aslan ve Yzb. Baykara aynı helikopterdeydik; saat tam
09:50'de bizi getiren helikopterler 'KIRNI' bölgesine inmeye başladılar. Çok yoğun ateş altında idik. Rumlar'ın yaptığı
havan ve topçu atışları tarlaları hallaç pamuğu gibi atıyordu. Bir taraftan da, tutuşmuş olan otlar büyük yangınlar
meydana getirmişti. Bindiğim helikopter yere yanaştı, zemine 1-2 metre kala kapıları açtık ve fırlattık kendimizi
Yavruvatan topraklarına. İşte gelmiştim KIBRIS'a. Bundan sonrası yalnızca kadere bağlıydı. ÖLÜM NE KADAR YAKIN
İSE, YAŞAMAK DA O KADAR UZAKTI''. Sıcaklık güneşte 50°C'den aşağı değildi. Bir taraftan da yanan tarlaların
sıcaklığı; sanki cehennemde gibiydik. Taburumuzu getiren helikopterlerin her biri ayrı bir yere indirmişti askerlerimizi;
tabur komutanımız ile de henüz irtibat kuramamıştık. Telsizcime, hemen telsizi açması emrini verdim. Bu arada Ütğm.
ASLAN ve ben muharebe şokunun ilk şaşkınlığını atlatmış kuzeye doğru ilerlemeye başlamıştık. Az sonra Tğm.
SUCU'ya rastladık, bu arada, Yzb. BAYKARA ve Tğm. TORKUL da bize katıldı. Az ötemize Rum'un attığı bir grup
havan mermisi daha düştü. Ve içinde bulunduğumuz tarladaki saman balyaları ve kuru otlar şiddetle yanmaya başladı.
Aksilik bu ya, rüzgar da bizim bulunduğumuz tarafa doğru esiyordu ve alevler de hızla bize doğru geliyordu. Tğm.
SUCU, hemen önümüzdeki çukurun içinde helikopterden indirdikleri 57'mm'lik Geri Tepmesiz Top mermi sandıklarının
bulunduğunu bildirdi. Yangın, sandıkların bulunduğu yere ulaşırsa; tehlike çok büyüktü. İşte, tam o esnada; sanki bu
durumu biliyormuşçasına sol yanımızda bir traktör belirdi. Arkasında hendek açma bıçağı olduğu halde; hızla yanan
tarlaya doğru atıldı. Traktörü, tahminen 13-15 yaşlarında küçük bir MÜCAHİT kullanıyordu. Yanan tarlanın etrafında
dönerek hendek açmaya başladı... Sonunda alevler ulaşmadan yangının önü kesilmişti. Ama, tam o esnada traktörün
bulunduğu yere bir grup havan mermisi daha düştü. Adını bile bilmediğimiz o gencecik çocuk orada şehit oldu. Hepimiz
üzüntüden sanki şok geçirmiş gibiydik. O cesur, vefakar MÜCAHİT vatan için, bizim kurtulmamız için; kendisini feda
etmişti. Çoluk, çocuk, kadın, ihtiyar demeden yardıma koşan bu isimsiz kahramanlar; İstiklal Savaşı destanını yeniden
yazıyorlardı sanki.

94

İndiğimiz bölge cehennem yerine dönmüştü. Beşparmak dağlarından yerini kestiremediğimiz bir yönden devamlı
havan ateşi yiyorduk. Düşman, yukarıdan tertibimizi rahatlıkla görebiliyordu.
Saat 16.30 civarında Tabur Komutanımız ve diğer Bl.K.ları ve Tk.K.ları ile bir araya gelmiştik. Tabur komutanım ve
ben, derhal Tugay Komutanımızın yanına giderek birliğimizin ağır bir zayiata uğramadan geldiğini ve göreve hazır
olduğunu bildirdik. Komutanımız, inme bölgesinin çepçevre emniyetinden sorumlu olduğumuzu ve muhtemelen de
düşmanın FOTA köyü istikametinden bir gece taarruzu yaparak inme bölgesini ele geçirebileceğini ve bunun için de
çok dikkatli olunması emrini verdi. Yanımızda hafif piyade silahlarının dışında; ne ağır silahlarımız, ne tank, ne de
topumuz vardı. Ancak hepsine bedel Mehmetçiğin çelikten de kuvvetli bir imanı; vatan aşkı ile çarpan; korkusuz,
tertemiz bir yüreği vardı. Çevremize düşen havan ve top mermilerinden korunmak için bazen toprağa gömülürcesine
yere yapışıyor, bazen de tepeciklerin arkasına gizlenerek hayatta kalmaya çalışıyorduk. İşte tam bu sırada, bir ateş
grubu önce 2 nci bölüğün üzerine düştü. Şiddetli bir infilak ve simsiyah dumanlar çıkıyordu. Bir an herkes bir ölüm
sessizliğine bürünmüştü sanki, çok geçmeden 2 nci grup havan mermileri ıslık çalarak hemen arkamıza düştü. Hepimiz
tam siper yapmıştık. Başımı kaldırdığımda; alevler , toz ve duman içerisinde koşuşan Er'ler gördüm. Er'lerden bir tanesi
koşarak bulunduğumuz yere geldi dört beş Er'in yaralandığını içlerinden birinin ağır olduğunu söyledi. Bölük Komutanı,
ben ve Tabur doktoru o istikamete fırladık. Dört Er çeşitli yerlerinden yaralı olarak yere serilmişlerdi. İçlerinden bir tanesi
ismini sonradan öğrendiğim Salih KABUL, mermilerin düştüğü yerin hemen dibinde toprağa gömülmüş gibiydi. Kızgın
güneşte yanan o ; yağız çehresi yemyeşil olmuştu. Sağ bacağı hemen dizkapağının altından kopmuş, iki eliyle
kavradığı o kopuk bacağı vücuduna yapıştırmış, bu bacak bana ait onu benden kimse alamaz dercesine pençleriyle
sımsıkı tutuyordu. Çok kan kaybetmişti. Tabur doktoru derhal ilk müdahaleyi yaptı, akan kanı tamponlayarak durdurdu,
bir iğne yaptı. Salih bir ara kendine gelir gibi oldu. Ağzından aynen şu sözler döküldü. 'Ne telaş ediyorsunuz Komutanım
? Bizi, anamız bu günler için doğurmadı mı? Vatan sağ olsun. Hele bana bir cigara verin dedi. Onun bu soğuk kanlılığı,
kahramanlığı yüreğinde taşıdığı o ulvi duygu ve vatan aşkı karşısında hepimiz dona kalmıştık. O anda hissettiğim
şeyleri ifade etmek çok zordu. Bölük Komutanı ona sigarasını yakıp verirken; gözlerimden akan yaşları
gizleyemiyordum. Neden sonra, yanımdaki Er'ler dudağınız kanıyor komutanım dediklerinde ağlarken titreyen
dudaklarımı ısırdığımı farkına vardım... Savaş bütün hızıyla devam ediyordu, civarda ne bir hastahane, ne de bir araç
vardı. Fakat o sırada su taşıyan bir mücahidin aracı geçiyordu. Aracı durdurup Salih'i arkasına koyduk ve onu,
Lefkoşa'ya hastahaneye yetiştirmesini istedik. Araç süratle uzaklaşırken; Rumlar, aracı imha etmek için makinalı tüfek
ve havan atışına başlamışlardı bile... Aradan aylar geçti. 1975 yılının Nisan ayının ortalarına doğru, Salih'ten; Bölük
Komutanı'na bir mektup geldi. Aynen şöyle yazmıştı. Komutanım diyordu; ''Sizlerden ayrıldığım için çok üzüldüm.
Lefkoşa hastahanesinden beni helikopterle ANKARA Gülhane Hastahanesine naklettiler. Orada bana çok iyi baktılar.
Yurt dışından getirttikleri bir takma bacağı takacaklar. Şimdi memleketimdeyim. Bana maaş bağlandı. Beş çocuğum
anam ve babamla birlikte oturuyorum."Bir bacağımı verdim, öbür bacağım da vatanıma feda olsun. Tek üzüntüm
sizlerle sonuna kadar savaşamadım. İşte buna yanıyorum.'' Kahraman Salih; ismini dahi öğrenemediğim ama, şehitlik
mertebesine ulaşan traktörün üzerindeki YİĞİT ÇOCUK... Sizler gibi ismini bilmediğimiz nice Mehmetçikler,
Mücahitler; her biriniz bu milletin gönlünde taht kurdunuz. Sizler şerefimiz ve gururumuzsunuz. Sizlere komuta
ettiğimiz için iftihar ediyoruz. Tüm şehitler, ruhunuz şad olsun. Gazi kardeşlerim, kader arkadaşlarım; ömrünüz uzun ve
mutlu olsun.

(Güvenlik Kuvvetleri Dergisi'nin ikinci sayısından alınmıştır. Temmuz 1987)
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-AAlternatif
Anayasa
Azınlık

: Seçebilecek bir başka yol, yöntem, seçenek.
: Bir devletin biçimini belirten yasa. Yasama, yürütme ve yargılama erklerinin nasıl
kullanılacağını gösteren, yurttaşların haklarını bildiren temel yasa.(Bir devletin dayandığı
temel esasları, ana kuruluşu gösteren belge)
: Bir ülkede egemen ulusa göre, sayıca az olan topluluk.

-BBağımsız
Bağımsızlık
Bilim

: Davranışları,tutumu,girişimlerini herhangi bir gücün etkisinde kalmadan düzenleyebilen, hür,
özgür,özerk,müstakil.
: Bağımsız olma durumu veya niteliği, istiklal.
: Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten
yararlanarak yasalar çıkarmaya çalışan düzenli bilgi, ilim.

-CCephe

: Savaş bölgesi.

Çağdaş

: 1.Aynı çağda yaşayan, muasır. 2.Bulunulan çağın anlayışına, şartlarına uygun olan.

Dalalet
Deklarasyon

: İyilikten, doğruluktan çıkma.
: 1.Bildirme, duyurma, ilan etme.
2.Bir konunun kamuoyuna duyurulması için yapılan açıklama, bildiri.

Ebedi
Egemenlik

: Sonsuz, ölümsüz.
: 1.Egemen olma durumu.
2.Milletin ve onun tüzel kişiliği olan devletin yetkilerinin hepsi, hükümranlık, hakimiyet.

-Ç-D-

-E-

-GGenelge

: Aynı konu üzerinde bütün ilgililere gönderilen yazı, tamim.

Hukuk

: Bireylerin (fertlerin) hayat ilişkilerinde uymak zorunda oldukları kurallar.

İlke
İkmal
İstikrar

: Temel düşünce (Prensip)
: Eksik bir şeyi tamamlama, daha iyi bir duruma getirme, bütünleme.
: 1.Aynı kararda,biçimde sürme,kararlılık.
2.Yerleşme oturma.

-H-İ-

-KKabine
Kışla
Komite

: Bakanlar kurulu.
: Askerlerin barınması için kurulmuş büyük yapı.
: Alt kurul, encümen,komisyon.

Lojistik

: Askerlik sanatının savaşta veya askeri bir yürüyüşte yol, haberleşme, sağlık, yiyecek, içecek
sağlama gibi hizmetleri, en etkili bir biçimde oluşturma amacını güden bölümü.

-L-
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-MMahiyet
Meskun
Muvazzaf

: İçerik.
: 1.İnsan oturan (yer). 2.Yurt edinilmiş (yer).
: 1.Bir görev ve hizmetle yükümlü olan (kimse).
2.Silahlı Kuvvetlerde çalışan meslekten subay ve astsubaylarla askerlik hizmetini yapan erler.

Nitelik

: Varlıkları birbirinden ayıran özellik (Mahiyet).

Orijin
Oy birliği

: 1.Soy, sop. 2.Köken, başlangıç, kaynak.
: Bir toplantıda oylamaya katılan bütün üyelerin aynı yönde oy kullanması.

Özveri

: Bir amaç uğruna veya gerçekleştirilmesi istenen herhangi bir şey için kendi menfaatlerinden
vazgeçme, fedakarlık.

Pakt

: Antlaşma.

Rejim

: 1.Bir devletin belli başlı ilkeleri bakımından yönetimde tuttuğu yol.
2.Yönetme, düzenleme biçimi, düzen.

Sömürge

: Bir devletin kendi ülkesinin sınırları dışında egemenlik kurarak yönettiği ekonomik veya siyasal
çıkarlar sağladığı ülke, sömürülen ülke, müstemleke, koloni.
: 1.Önceden belirlenen bir amaca ulaşmak için tutulan yol.
2. Bir milletin ve milletler topluluğunun barış ve savaşta benimsenen politikalara en fazla desteği
vermek amacıyla politik, ekonomik, psikolojik ve askeri güçleri bir arada kullanma bilimi ve
sanatı.
: 1.Stratejiye ilişkin.
2.Askeri bir görüş açısının önemini belirten, savaşı doğrudan doğruya ilgilendiren (her şey için
kullanılır).

-N-O-

-Ö-

-P-R-

-SStrateji

Stratejik

-ŞŞerait

: Şartlar, koşullar.

Taassup
Taktik

: Bağnazlık.
: 1.Türlü savaş araçlarının, belli bir sonuca ulaşmak amacıyla, etkili biçimde birleştirilerek ve
kullanılarak kara, deniz veya hava savaşını yönetme sanatı, tabiye.
2.İstenen sonuca ulaşmak amacıyla, izlenen yol ve kullanılan yöntemlerin tümü.
: Donatmaya yarar şeyler, donatı.
: Demokratik hak ve özgürlüklerin baskı altında tutulduğu, bütün yetkilerin bir elde veya küçük bir
yönetici grubun elinde toplandığı demokratik olmayan (devlet düzeni), bütüncül.
: Hukuk.

-T-

Teçhizat
Totaliter
Tüze

-UUhde
Unvan

: 1.Birinin yapmakla yükümlü olduğu iş, görev.
2.Sorumluluk.
: Bir kimsenin işi, mesleği veya toplum içindeki durumu ile ilgili olarak kullanılan ad, san.
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-VVaat
Veto

: Bir işi yerine getirmek için verilen söz.
: Bir yetkinin, bir yasanın, bir kararın yürürlüğe girmesine karşı çıkma hakkı.

Yargı

: 1.Kavrama, karşılaştırma, değerlendirme gibi yollara başvurularak, kişi, durum veya nesnelerin
eleştirici bir biçimde değerlendirilmesi, hüküm
2.Yasalara göre mahkemece bir olay veya olgunun doğuşuna etken olan sebeplerin de göz önünde
bulundurularak değerlendirilmesi sonucu verilen karar,kaza.
: Yönetmek işi, çekip çevirmek, idare.
: Yapılması zorunlu olan iş veya bir işi yapma zorunluluğu, mecburiyet, mükellefiyet.
: Yükümlü olma durumu, mükellefiyet.

-Y-

Yönetim
Yüküm
Yükümlülük

-ZZabitan
Zapt
Zat
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: Subaylar
: 1.Zor kullanarak ele geçirme.
2.Tutma, hakim olma.
: Kimse, kişi.
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