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1839 yılında vatanına hizmet için kuruldun,
Sevgi, cesaret, yardım olup adını duyurdun,
Vatanın için şehit oldun, adını aşk koydun,
İçerde dışarda düşmanların korkulu rüyası oldun,
Kanun Ordusu Jandarma’m.

Yurdumda asayişi sağlamaktır senin görevin,
Vatanın her yerinde huzur, güven senin eserin,
Düşmana karşı vardır yılmaz cesaretin,
Özel harekat, komandon kabusudur teröristin,
Kanun Ordusu Jandarma’m.

Gece gündüz görevde, uyku nedir bilmez,
Dağ-tepe, soğuk-fırtına görevini engellemez,
Teröriste-zalime bir an olsun fırsat vermez,
Mazlumun yüzü sensiz gülmez,
Kanun Ordusu Jandarma’m.

Dosta güven, düşmana korku saldın,
180 yıldır kahramanlıklarınla adını yazdın,
Cesaretinle dünyaya nam saldın,
Bu vatanın her karış toprağında sen varsın,
Kanun Ordusu Jandarma’m.

Canını koydun bu vatan uğruna,
Gelmedin teröristin-zalimin oyununa,
Şehit olsan da bu vatan uğruna,
Unutulmazsın çünkü sen bir kahramansın,
Kanun Ordusu Jandarma’m.

De.Me. Kasım ÖZEN
Genel Sekreterlik
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Jandarma Genel Komutanlığına

06 Ocak 2019 tarihinde saat 12.00 sıralarında ANKARA ilin-

den Beypazarı ilçesi yönünde eşimle birlikte kendi idaremde-

ki otomobilimle gezi amaçlı seyir ederken, yoğun kar ve tipi 

muhalefeti sebebiyle trafik kazası geçirdim.

Bulunduğum kaza bölgesine telefonla aramam üzerine çok 

kısa zamanda Jandarma Trafik görevlileri geldi. Aracımızın 

hareket edemez şekilde hasar alması nedeniyle, yoğun tipi ve 

soğuktan dolayı bizim sağlığımızdan endişe ettiklerini, biz-

leri jandarma karakoluna götürmek istediklerini söylediler. 

Ancak biz aracı terk etmek istemediğimizi söyledik. Bunun 

üzerine yanımızdan ayrılan ekip yarım saat sonra tekrar gel-

di. Bu arada biz daha da zor duruma düşmüştük. Üşümüş ve 

bitkin durumda olduğumuzu görünce görev araçlarına biz-

leri alarak Ayaş Jandarma Karakoluna getirdiler. Barınma-

mızı, ısınmamızı sağladılar. Saygı ve ilgi gösterdiler. Dahası, 

tabldottan sıcak çorba ikram ettiler. Bütün bunlar bizlere 

anlatılmaz bir mutluluk ve huzur verdi. Kendimizi evimizde 

gibi düşündük. 

Görevleri olmadığı halde bizlere bu sıcak davranışı sergileyen 

Jandarma Trafik Tim Komutanlığı personeline nezdinizde te-

şekkür ve minnet duygularımızı sunmayı borç olarak kabul 

ediyoruz. Saygılarımızla…

Süheyla ve Abdurrahim ÇOLAK

Jandarma Genel Komutanlığına

Sayın Komutanım, İstanbul İl Jandarma Komutanlığınızca iki 

yıla yakın süredir yürütmüş olduğunuz Mali Suçlar ve Bilişim 

Suçları kapsamındaki operasyonlarınız, tüm kamuoyunun 

takdirlerini kazandığı gibi Bankamız nezdinde her türlü takdi-

rin üzerindedir.

Komutanlığınız önderliğinde icra ettiğiniz mali ve bilişim suç-

larıyla mücadele, ticaret sektörünün görebileceği zararları en-

gellemekte ve suçluların önemli ölçüde caydırılmasına olanak 

sağlamaktadır. 

Kuveyt Türk olarak, bu mücadelenin taraflar arasındaki işbirliği 

ve dayanışma içerisinde sürdürülmesi gerektiği bilinci ile üzeri-

mize düşen sorumluluğu bu güne kadar olduğu gibi bundan 

sonra da kararlılıkla yerine getireceğiz. 

Güven esasına dayalı olarak işleyen bankacılık sektöründeki 

hizmetlerimize, kolluk kuvvetlerimizin katkılarından ötürü, 

şahsınızda tüm Jandarma Genel Komutanlığı birimlerine şük-

ranlarımızı sunarız. Saygılarımızla…

Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.

Selman ORTAKÖY             
             

            İ
rfan YILMAZ

Operasyon Grup Müdürü             
         G

enel Müdür Yardımcısı

Kültür ve Turizm BakanlığıKültür Varlıkları ve Müzeler Genel MüdürlüğüKonu: Teşekkür.
1. Ülkemizin sahip olduğu zengin kültür mirasının korunması, 
tahribatının ve yasadışı ticaretinin engellenmesi Bakanlığımız, 
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile kamu kurum ve 
kuruluşlarının koordineli çalışmaları ile mümkün olmaktadır.
2. Komutanlığınız bünyesinde faaliyet gösteren Kaçakçılık ve Or-
ganize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı birimleri ta-
rafından yürütülen başarılı faaliyetler ve alınan başarılı sonuçlar, 
kaçak kazıların ve kültür varlıklarının yasadışı ticaretinin önlen-
mesine önemli katkılar sağlamaktadır.3. Kültür varlıklarının sürdürülebilir bir şekilde korunması ve ka-

çakçılığının önlenmesi hususunda, örnek teşkil eden özverili ve 
titiz çalışmalarda emeği geçen tüm çalışanlarınıza teşekkürleri-
mi sunarım.

Murat GÜRÜL
Bakan a.

Genel Müdür
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Sunuş
Değerli okuyucularımız,

Halkımızın güvenine ve sevgisine mazhar olmuş ve mensubu 
olmaktan gurur duyduğumuz Jandarma Genel Komutan-
lığının, 180’inci kuruluş yıldönümünü kutladığımız Haziran 
ayında yeni sayımızla sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu 
yaşıyoruz.

Kurulduğu günden bugüne kadar, yurdumuzun her köşesin-
de devletimizin kudret ve adaletinin yanı sıra, şefkat ve mer-
hametini de temsil eden Jandarma Teşkilatımız, 180 yıllık 
tarihi boyunca; icra ettiği görevlerin yanı sıra; Birinci Dün-
ya Savaşı, Kurtuluş Savaşı, Kıbrıs Barış Harekatı ve Teröristle 
Mücadele Harekatı’nda hep başarı elde etmiş ve bu uğurda 
birçok şehit vermiştir. 

Şekillenen yeni güvenlik ortamında kamu güvenliği sistemi, 
ülkenin en uç noktalarına kadar yapılanmış, dinamik ve esnek 
bir kuruluşa sahip kolluk kuvvetlerinin bulunmasını zorunlu 
kılmaktadır. Genel güvenlik ve kamu düzeninin devamını sağ-
layan, sorumluluk bölgesine ilave olarak verilecek her türlü 
ulusal ve uluslararası görevi yapabilecek imkan ve kabiliyete 
sahip jandarma, bu bakımdan ideal bir kolluk kuvveti olarak 
ön plana çıkmaktadır.

Bu nedenle, halen Avrupa, Asya, Amerika ve Afrika başta ol-
mak üzere (65) ülkede Jandarma ve Askeri Statülü Kolluk Kuv-
veti olarak vasıflandırılan teşkilatlar, ülkelerinin vazgeçilmez 
gücü konumundadır.

Genel kolluk kuvveti görevlerinden, uluslararası barışı des-
tekleme harekatı görevlerine kadar uzanan geniş bir yelpaze 
içerisinde, krizleri önleme ve idare etmede uygun bir vasıta ve 
kapasiteye sahip disiplinli bir kolluk kuvveti hüviyetiyle jandar-
manın, karar vericilere benzersiz bir kapasite sunması, tüm 
dünyada da aranan bir kuvvet haline gelmesini sağlamıştır. 

Uluslararası Jandarmalar ve Askeri Statülü Kolluk Kuvvetle-
ri Birliği (FIEP)’ne üye ve Avrupa Jandarma Kuvveti (AJK)’ne 
ise gözlemci üye olan Türk Jandarması, uluslararası kamu-
oyundaki tanınmışlığını ve itibarını her geçen gün daha da 
arttırmaktadır. Uluslararası itibarı artan, bilgi ve tecrübesi ile 
birlikte kurumsal kapasitesini güçlendiren Türk Jandarması, 
bu sayede vatandaşın ihtiyaç duyduğu güvenlik hizmetini de 
daha kaliteli bir şekilde sunma imkanını bulmaktadır.

Sahip olduğu tüm kabiliyetleri ile eşsiz bir disiplin anlayışı 
içerisinde, her türlü tehdit ortamında göreve hazır olma ye-
teneğiyle ülkesine kendisini adamış Jandarma Teşkilatımızın; 
ulaştığı bugünkü başarılarında emek, gayret ve alın teri bulu-
nan tüm personelinin 180’inci Kuruluş Yılını kutlar, sağlıklı ve 
mutlu günler dileriz.

Yayın Kurulu
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Jandarma Teşkilatının 180’inci Kuruluş Yıl Dönümü kutla-
maları kapsamında Jandarma genel Komutanı Orgeneral Arif 
ÇETİN ve beraberindeki heyet 13 Haziran 2019 tarihinde 

İçişleri Bakanı Süleyman SOYLU’yu makamında ziyaret etti.

Jandarma Genel Komutanlığı personelinin 14 Haziran 2019 
tarihinde saat 10.00’da Anıtkabir’i ziyareti ile başlayan kutlama 
programı, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde saat 16.00’da 
yapılan kutlamalarla devam etti.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Stadyumunda düzenlenen 
törene; İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet ERSOY, Jandarma Ge-
nel Komutanı Orgeneral Arif ÇETİN, Emniyet Genel Müdürü 
Celal UZUNKAYA, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Baş-
kanı Tümgeneral Hüseyin KURTOĞLU, Sahil Güvenlik Komuta-
nı Tuğamiral Ahmet KENDİR, Ankara Valisi Vasip ŞAHİN, Jan-

Jandarma Teşkilatımızın 180’inci
Kuruluş Yıl Dönümü Coşkuyla Kutlandı
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darma Teşkilatı personeli, Akademi personeli ile öğrencileri, şehit 
ve gazi aileleri katıldı.

Törende konuşan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet ERSOY, 
Türkiye’nin zor bir coğrafyada bulunduğuna işaret ederek; bu coğ-
rafyada yıllarca devlet olarak kalabilmenin kolay bir iş olmadığını 
vurguladı ve Jandarma Teşkilatının teknolojik gelişmeleri yakından 
takip ederek giderek güçlendiğinin altını çizdi.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif ÇETİN ise konuşma-
sında, Jandarma Teşkilatının, kurulduğu günden bu yana Türk 
Milletine sadakatle hizmet etmenin gururunu yaşadığını belirte-
rek, “Terör örgütleri üzerinden ülkemizi bölmeye, milletimizi par-
çalamaya çalışanlara bugüne kadar aman vermedik, bundan sonra 
da aman vermeyeceğiz.” dedi.
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Törende, Jandarma Teşkilatının en yaşlı personellerinden emekli 
Tümgeneral Hasan Cemil ERDEM ve en genç personeli Jandarma 
Teğmen Ahmet Turan BURAK da birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde 
yeni kurulan Mehteran Birliği konser verdi. Jandarma köpek tim-
lerinin gösterisi stadyumdakiler tarafından ilgiyle izlendi.

Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) Timlerinin 
2 teröristin yakalanmasına yönelik senaryo icabı gerçekleştirdiği 
operasyon ve helikopterle 10 bin fit yükseklikten serbest paraşüt 
atlayışları ise nefes kesti. 

Törende ayrıca, Jandarma Bando Takımı çeşitli marşlar çalarak 
Atatürk’ün ifadesiyle “Vatan Sevgisi, Tevazu, Fedakarlık, Kahra-
manlık, Kanun Ordusu” anlamlarını taşıyan şualı ay yıldız gösterisi 
gerçekleştirdi.
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Tören birliklerinin geçişinin ardından jandarma teşkilatı birimleri-
nin kullandığı özel kıyafet, araç, silah, mühimmat ve teçhizatları-
nın bulunduğu sergi, ziyaretçiler tarafından ilgi ile gezildi.

Ayrıca kutlama etkinlikleri kapsamında, İçişleri Bakan Yardımcısı 
Mehmet ERSOY, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif 
ÇETİN; Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel 
Müdürlüğü mensubu şehit yakınlarıyla gazi personel ve aileleri 
akşam yemeğinde bir araya geldi. 

180’inci yıl kutlamaları kapsamında; illerde Atatürk Anıtlarına çe-
lenk konuldu ve il jandarma komutanlıklarında törenler düzen-
lendi, şehit gazi ve yakınları ziyaret edildi, resmi spor müsabakala-
rında kutlama afişleri kullanıldı, kan bağışında bulunuldu, çeşitli 
şenlikler düzenlendi ve gösteriler yapıldı. 

180’inci
Yılımız Kutlu Olsun...



Biz Varız

Haziran 2019 • Sayı: 1536

Asırlardır halkımızın hizmetinde, 
Gecesinde gündüzünde, 
Düğününde, cenazesinde biz varız.
En karanlık gecenin aydınlığında,
Baharın yağmurunda,
Kışın zemheri ayazında, biz varız.
Uçsuz bucaksız ovalarda açan
Kır çiçeği de biz,
Yolunu arayana yol gösteren
En parlak yıldız da biziz.
Doğu’da bir düğünde halay,
Karadeniz’de horon,
Ege’de oynanan zeybek,
İç Anadolu’da ağırlama biziz.

Neşet’in nefes verdiği 
Yanık bir türküde de,
Bozkırınoğlu’nun
Kahramanlık şiirinde de biz varız.
Yıllardır, aynı heyecanla,
Anadolu’nun her karışında,
Her patikadaki ayak izinde, biz varız.
Suçu önlerken asayiş,
Çözerken kriminal,
Yollarda trafik ,
Dağlarda komando olarak, biz varız.
Gökyüzünde de, karada da
Şehitlerin ilk ayak bastığı
Afrin’de de, Gabar’da da 
Beşparmak dağlarında da, biz varız.
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Çanakkale’de, Kıbrıs’ta,
Dumlupınar’da, Bosna’da,
Somali’de, Afganistan’da,
Kahramanlık destanının yazıldığı,
Al bayrağın dalgalandığı,
Her yerde, biz varız.
Anadolu’da; Güneş’in ve Ay’ın,
Aydınlığın ve karanlığın, 
İlk düştüğü yerde de biz,
Son terk ettiği yerde de biz varız.
Adaletin terazisinde hukuk,
Yoksulun küfesindeki hak,
Nerde bu devlet dendiği yerde, biz varız.

Biz bu coğrafyanın
Gecesini aydınlatan Ay,
Gündüzünü ısıtan Güneş,
Kimsesizin kimi olmak için, ant içmişiz.
Peki biz kimiz;
Biz, Selçuklularda SURTA,
Osmanlı’da SUBAŞI, ZAPTİYE,
Cumhuriyet döneminde
JANDARMAYIZ…

Yavuz KATRANCI 
J.Asb.Kd.Bçvş.

Asayiş Başkanlığı



1929 yılının ilk aylarından biri idi. O zaman ben Kuzey Almanya’nın 
Rügen adasındaki yatılı bir okulda, üniversiteye girmek üzere dil 
öğrenmeye çalışıyordum. Günün birinde Radbruch adında bir 

Alman öğrenci arkadaşım yanıma gelerek bir gazete uzattı ve bir şeyler 
açıklamağa uğraştı. Sonra anladım ki gazetedeki yazı Mustafa Kemal 
Paşa hakkında imiş. Bağımsızlık Savaşımızı bir mucize olarak sayıyor 
ve zaferimizi imrenerek övüyordu. Hele yazının defalarca tekrarladığım 
son cümlesi beni o kadar etkisi altında bırakmıştı ki, hala kulaklarımda 
çınlar gibi oluyor: “Ey Alman milleti, senin böyle bir evladın yok muydu 
ki bu hale düştün?” diye özlemle yakınıyordu. Gerçekten de o zamanın 
Almanya’sı Birinci Dünya Savaşı’nda ağır bir yenilgiye uğramıştı ve o 
sıralarda her bakımdan son derece sıkışık günler yaşamakta idi.

Bir vesile ile bu anımı, üzerinden bunca yıllar geçtikten sonra hatır-
latmanın bence çok değeri olan bir nedeni var: Şimdi sözünü ede-
ceğim önemli bir kitap tam o günlerde yayınlanmıştı. Arkadaşım 
Radbruch’un elime sıkıştırdığı gazetedeki yazı da bu kitabın bir ta-
nıtılması ve değerlendirilmesi idi. Eserin adı “Gazi Mustafa Kemal, 
Avrupa ile Asya Arasında” adını taşımaktadır. İlk kez 1929’da basılan 
eserin yazarı Dagobert Von Mikusch’dur. Atatürk hakkında yazılan ya-
pıtların ilklerinden biri olan kitabın yazarı aslında askerlikten yetişme-
dir ve binbaşılıktan emekliye ayrılmıştır. 1928 yılında aylarca İstanbul 
ve Ankara’da kalarak yeni Türkiye’nin Devlet Başkanı ile ilgili malze-
me toplamış, o zamanın koşul ve olanakları ölçüsünde elinden geleni 
yaparak, kahramanının “hayat hikayesini” kaleme almıştır. Çıktığında 
yapıt oldukça büyük bir yankı uyandırmış ve kısa sürede Fransız, İn-
giliz, İtalyan, Macar ve İsveç dillerine çevirileri yapılmıştır. Dagobert 
Von Mikusch-Buchberg, Atatürk biyografisinden başka meşhur kişi-
lerin yaşam öykülerini yazarak ve Almanca’ya çevirilerini yaparak da 
kendini tanıtmış bir yazardır.2

Çağdaş eleştirilere göre olumlu ve en güvenilebilir, merakla okunabi-
lir bir üslupla yazılmış bir eser diye vasıflandırılan bu kitap, nedense 
memleketimizde pek tanınmamaktadır. Halbuki gerçekte bence son 
derece samimi ve heyecan uyandırıcı bölümleri içermektedir. İşte ben 
burada örnek olarak, kitabın 246. sahifesinden, Sakarya’dan geriye çe-
kiliş hareketinin kanımca pek canlı bir tasvirini Almancadan dilimize 
çevirip sunmak istiyorum:

Alman yazar 
Dagobert von 

Mihusch-Buchberg’in 
kaleminden

“Sakarya öncesi 
günler”

(Sakarya’dan Geri Çekiliş)

Takdim ve Çeviri:
Prof.Dr. Bekir Sıtkı BAYKAL
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Mustafa Kemal Paşa, 
epeyce uzun bir süre 
düşündükten sonra, 
en nihayet bir sonuca 
erişmiş gibi sessizliği 
bozarak, “Dört hafta 
sürmez düşmanı 
tepelemiş olacağım!” 
dedi. Herkesçe bu 
söz, gerçekleşebilme 
olanağından o kadar 
uzak görünüyordu ki, 
daha çok bir çılgının 
kuruntusu olarak kabul 
olunabilirdi.



Sakarya’dan Geri Çekiliş
Bu arada (Birinci ve İkinci İnönü Zaferlerinden sonra) 
Yunanlılar, bu kez bütün güçlerini seferber ederek, yeniden 
bir askeri harekete girişmek için hazırlıklarını tamamla-
mışlardı. Memleketlerinde eli silah tutan ne kadar insan 
varsa hepsini cepheye sürmüşler, ellerindeki son meteliği 
de bu uğurda harcamışlardı. Teknik bakımdan orduları, 
zamanın en modern silahları ile donatılmış olduğu gibi 
moral bakımından da yüksek bir düzeyde bulunuyorlar-
dı. Herkes artık “son”un gelip çatmış olduğu kanısına var-
mıştı: Türkler tam kalpten vurulmalı idiler. Ankara hedef, 
Hellas ile Avrupa da parola olmuştu...

Temmuz ayının ilk yarısında, Asya Kıt’asına özgü bir ya-
zın sıcaktan ve kuraklıktan kavurduğu bir mevsimde, bu 
güçlü ve gururlu Yunan ordusu, kralının gözleri önünde, 
doğu yönüne doğru yürüyüşe koyuldu, tren yolu boyunca 
sağlamca pekiştirilmiş Türk mevzileri ile karşılaştı. Bu 
kez General Papulas daha akıllı davranmıştı. Geçen ilk-
baharda yapmış olduğu gibi bu sefer de bir kilit noktası 
olan Eskişehir’e cepheden saldırıya kalkışmamış, kesin 
öldürücü yumruğu Eskişehir’in güneyindeki Kütahya’da 
indirmeğe karar vermişti.

İsmet Paşa, bu üstün düşman kuvvetlerine on gün boyun-
ca başarı ile karşı koymuştu. Fakat sonunda Kütahya ya-
kınlarında Türk cephesi yarıldı. Umutsuzluk içinde İsmet 
Paşa, biraz nefes almak amacı ile üst üste karşı taarruzlar 
yapıyordu. Fakat buna karşın Türk ordusunun çevre-
sindeki düşman çemberi gittikçe daralmakta idi. Daha 
Güneyde Yunanlılar Afyonkarahisar’ı ele geçirmişler ve 
kuzeye doğru sarkmaya başlamışlardı. Böylece tehlike 
büsbütün büyümüş oluyordu. Gerçi meydan savaşı hala 
bütün şiddetiyle sürüp gidiyordu ama Türkler için durum 
her saat geçtikçe daha da fenalaşıyordu. Buna rağmen İs-
met Paşa, her ne olursa olsun son nefesine kadar direnmek 
zorunda olduğu inancında idi. Cephedeki generaller de 
aynı kanıyı paylaşmakta idiler. Genel kanaate göre sava-
şın geleceği için hayati önemi bulunan bir mevziiyi düş-
mana bırakıp gitmek asla düşünülemezdi.

Cepheden gelen endişe verici haberler üzerine Devlet Baş-
kanı Paşa, Ankara’dan genel karargaha gelmişti. Merkez-
de gerçek durumun ne olduğu aydınlığa kavuşur kavuş-
maz, hükümet başkanı sıfatı ile hemen meydan muhare-
besini kesip doğuya doğru geri çekilme buyruğunu verdi. 
Daha uzun süre aynı bölgede kalması halinde ordu için 
büyük bir felaket olacağını görmüştü.

Bu kadar tehlikeli bir durumda bu kadar cesurca karar 
verebilmiş olan komutanlar tarihte her halde çok az görül-
müştür. Eninde sonunda kendisini haklı çıkarabilecek tek 
şey, kazanılacak başarı idi. Ancak başarı sayesinde ayakta 
kalır ya da yıkılır giderdi. Mustafa Kemal Paşa neredeyse 
hiçbir umut beklenmeyen bir savaşa tutuşmuştu. Başarı 
sağlayamazsa cesareti suça, ısrarla direnişi de deliliğe dö-
nüşürdü. Kendi yapısında organlaşmış olan bir devlet sar-
sıntılara katlanabilir, fakat bir ihtilal sırasında her türlü 
başarısızlık her şeyi altüst ederdi.

Yenilgiye uğramış bir ordu sırtını düşmana dönmüş, geriye 
doğru akıp gidiyordu. Düşman hemen takip etmek duru-
munda olmadığından, teması kesmekte herhangi bir zor-
lukla karşılaşılmadı. Çok geçmeden, Eskişehir’den başlaya-
rak gittikçe büsbütün ıssızlaşan İç Anadolu’nun kireçli step 
toprakları, bu geri çekilen yorgun, bozguna uğramış askerle 
hemen baştanbaşa kaplanmıştı. İnsan kaybı büyüktü. Çok 
değerli savaş araç ve gereçlerinin çoğu yitirilmişti. Bir yılı 
aşkın bir süreden beri bu mevziler başarı ile tutulmuş, iki 
kez düşman saldırısı püskürtülmüştü.

Asker ile birlikte ve omuz omuza, sonu gelmeyen ara-
balar, kağnılar ve her türlü taşıma araçlarından olu-
şan kafileler akın akın aynı yöne doğru koşuşuyorlardı. 
Bunlar, alelacele toparlanmış ev eşyaları ile tıka basa 
dolu idiler. Erkek, kadın ve çocuklardan oluşan yığın 
yığın insan kitleleri perişan bir halde yanlarında yü-
rüyorlardı. Kentlerden ve köylerden bütün ahali ayağa 
kalkmış, Yunanlıların önünden kaçmak için yollara 
dökülmüşlerdi. Bütünüyle bir millet bir başka diyara 
göçüyor gibi gözüküyordu. Sanki Türkler, pılı pırtılarını 
toplamış, yüz yıllar önce gelmiş oldukları Orta Asya’da-
ki anayurtlarına geri dönmekte idiler. Peşlerinden de 
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barınmakta oldukları evleri ile malları alevler içinde 
yakılıp yıkılıyordu.

Eskişehir’den Ankara yönüne gitmek üzere ayrılan son 
trenlerden birinde Mustafa Kemal Paşa oturuyordu. Ya-
nında maiyetinden birkaç kişi de vardı. Artık hava ka-
rarmıştı. Basit bir kompartımanın tavanında isten ka-
rarmış bir gaz lambası yanıyordu. Yıpranmış lambanın 
gövdesinden damlalar halinde yağ sızıyordu. Camları 
kırık dökük olan pencereden rüzgarın ıslık sesleri acı acı 
vızıldıyordu. Işığın fersiz ve küçücük alevi her an sönecek-
miş gibi titreyip duruyordu.

Paşa’nın yanında oturmakta olan kurmay subayların yüz-
lerine derin bir hüzün çökmüştü. Sanki korkuyorlarmış 
gibi, birbirleriyle fısıldaşarak konuşmakta idiler. Artık umut 
büsbütün kesilmiş ise felaketten söz etmek bir azcık olsun 
ferahlık getirir. Söyleşmeler tek bir nokta etrafında dönüp 
duruyordu. Diyorlardı ki asıl umutsuzluğa düşüren olay ye-
nilginin kendisi değildir; daha önemli sorun, bundan böyle 
direnip savunma olanağının artık mevcut bulunmamasıdır. 
Fransa ile Almanya devletleri topraklarının ikisi genişliğin-
deki koskoca Küçük Asya’yı baştan başa bağlayan bir tek de-
miryolu vardır. Bu yol ise Eskişehir ve Afyonkarahisar gibi 
önemli kavşak noktaları ile birlikte düşmanın eline geçmiş-
tir. Modern savaşı tanıyanlar bunun ne demek olduğunu 
bilirler. Ordunun can damarı, savunmanın bel kemiği olan 
demiryolu, ne pahasına olursa olsun elden çıkarılmamalı idi. 
Şimdi ise bu yol bizim için kaybolmuştur ve bununla birlik-
te zengin kaynakları ile Batı Anadolu artık yok olmuştur. 
Geri kalan Anadolu’nun yolsuz, verimsiz, kıraç bölgelerinde 
ne ordu beslenebilir ne de askeri harekat yapılabilir. Hayır, 
Eskişehir’i kolay kolay bırakmamalı idik!...

Mustafa Kemal Paşa, dizleri üstünde açmış bulunduğu 
bir haritanın üzerine eğilmiş oturuyordu. Yüzü sanki 
kül rengi bir örtü ile kaplanmış gibiydi. Yüz çizgileri, bir 
maskenin donukluğunu andırıyordu. Hiç kıpırdamaksı-
zın yerinde oturuyor, yalnız zayıf parmakları arasında 
elindeki tespihle hafifçe oynuyordu.

Birdenbire Paşa başını kaldırdı. Herhalde konuşulanla-
rın son cümlelerini duymuş olmalı idi. Çevik bir hare-

ketle elindeki kırmızı tespihi önündeki haritanın üzerine 
fırlatıverdi ve dedi ki; “Demiryolu, Eskişehir ya da başka 
bir kent ne demektir? Önemli olan ordudur ve her şey 
demek olan ordu da hala elimizdedir!”

Dışarda, camları delik deşik olmuş pencereden ay ışığı 
altında parıldayan çıplak tepeler üzerinde yayılmış in-
san yığınları gözüküyordu. Askerler, sürünerek yürümeye 
çalışan gölge yaratıklardan farksız idiler. Yürüyüş kolları 
seyrekleşmiş, birlikleri karmakarışık olmuş ve birbirinden 
kopmuş bir halde çabalamakta idiler. Böyle bir insan yı-
ğınına ordu demek acaba caiz olur mu?

Paşa, epeyce uzun bir süre düşündükten sonra, en nihayet 
bir sonuca erişmiş gibi sessizliği bozarak, “Dört hafta sür-
mez düşmanı tepelemiş olacağım!” dedi. Herkesçe bu söz, 
gerçekleşebilme olanağından o kadar uzak görünüyordu ki, 
daha çok bir çılgının kuruntusu olarak kabul olunabilirdi.

Sakarya Irmağı Vadisi’nin bataklık yatağı gerisinde, va-
dinin batıya doğru yükselen sarp tepelerden oluşmuş bir 
duvarın boydan boya uzandığı yerde bu geriye çekiliş ha-
reketi durduruldu. Asker birliklerine yeniden çekidüzen 
verildi ve tekrar düşman karşısında bir cephe kuruldu. 
Yorgunluktan bitkin bir hale gelmiş bulunan askere an-
cak bir günlük kısa bir dinlenme zamanı verildikten son-
ra, denebilir ki kanlı tırnakları ile sert ve kayalık arazide 
siperlerini kazmaya başladılar…

DİPNOTLAR
1 Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi’nin Temmuz 1986 tari-

hinde yayımlanan 6’ncı sayısında yer alan Prof.Dr. Bekir Sıtkı 
BAYKAL’a ait yazının özetidir.

2 Kitabımızın yazarı Dagobert Von Mikusch-Buchberg hak-
kında ayrıntılı bilgimiz yoktur. Yazarlık ve bilimsel faaliyet-
leri hakkında daha geniş bilgi elde edebilmek için girişti-
ğimiz atılımların sonucu oldukça kısır kalmıştır. Türkiye ve 
Almanya’dan tedarik edebildiğim ve yararlandığım kaynaklar 
şunlardır: 

 a. Kürschers Deutscher Literatur-Kalender, 1943, sayfa 741-
742. 

 b. Aynı eser, Nekrolog 1936-1970, Berlin, New York 1973. 
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Gelecek Öngörüleri
Dünyada yaşanan belirsizlik ortamında, sosyal bilimciler artık güvenlik ko-
nusu üzerinde giderek daha fazla düşünmeye başlamışlardır. Ancak; yapılan 
çalışmaların, özellikle güvenliğin askeri boyutu üzerine yoğunlaşması ve 
gerçek hayatla bütünleştirilememesi nedeniyle, her araştırma konusunun 
çoğunlukla güvenliğin sadece bir boyutu ile sınırlı kaldığı görülmektedir.1

Günümüzde tek taraflı müdahaleler, 20’nci yüzyılda geliştirilen “ülkele-
rin hükümranlığına, toprak bütünlüğüne ve sınırların dokunulmazlığına 
saygı gösterilmesi” kriterlerini geçersiz hale getirmiştir. Müttefik ilişki-
lerinin her an değişebileceği bu kaygan zemin aynı zamanda potansiyel 

J.Bnb. Tufan TOPALOĞLU*
Strateji ve Dış İlişkiler Başkanlığı

* Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Baş-
kanlığı Güvenlik Enstitüsü Suç Araştırmaları 
Ana Bilim Dalı Suç Araştırmaları (Krimino-
loji) Bölümünde yüksek lisans eğitimine devam 
etmektedir. 
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Jandarmanın, günlük kolluk 
kuvveti görevlerinden, Barışı 
Destekleme Harekatı görevlerine 
uzanan geniş bir yelpazede, 
krizleri önleme ve idare etmede 
benzersiz bir kapasiteye sahip 
olduğu değerlendirilmekte ancak; 
değişen paradigmalar ve gelişen 
tehdit algılaması doğrultusunda 
kendisini yenilemesi, sürekli ve 
süratli değişiklik gösteren tehditlere, 
hızlı ve yeteri kadar kuvvetle 
müdahale edebilecek hale gelmesi de 
ayrı bir zorunluluk olarak kendini 
göstermektedir.

bölgesel ya da küresel savaş tehlikesini içinde barındır-
maktadır. Bu şartlar altında silahlanma yarışının tekrar 
hızlanacağı ve çok daha teknolojik silahlara yönelineceği 
gözlemlenmektedir. 

Sert güç kullanımının değişen doğası ile hararetle teşvik 
edilen mikro milliyetçilikler, hibrit savaşlar ve devlet dışı 
aktörler küresel güvenlik mimarisinin bir parçası haline 
gelmektedir. Bu durumda dünya kaynaklarının refaha de-
ğil, tam tersine gerginliği artırıcı alanlara yöneleceği aşi-
kardır. Böylece fakirliğin artması, gelir dağılımının daha 
da bozulması ve terörizmin daha da güçlenmesi dünya 
güvenliğini daha fazla tehdit edecektir.2

Yurtdışında yapılan bazı stratejik öngörü ve analiz rapor-
larına bakıldığında;

• Sağlık, iletişim ve eğitim gibi imkanların artması ve 
yoksulluğun azalması ile birlikte bireyin güçleneceği, 
tek kutuplu dünya düzeninin ortadan kalkarak küresel 
egemen gücün hükümet dışı organizasyonlar da dahil 
olmak üzere birden çok aktör arasında dağılacağı, mev-
cut demografik biçimlerin değişerek yaşlı nüfusun çoğu 
toplumda artacağı, küresel anlamda gıda, su ve enerjiye 
olan ihtiyacın artacağı,3

1 J.Gn.K.lığı Gn.Pl.P.Bşk.lığı, “21’inci Yüzyıl Jandarma Mimarisi”, s.2-1, 
Ankara, 2012.
2 Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM), “Yeni Dünya Ekono-
mi ve Güvenlik Mimarisi”, (5.İstanbul Güvenlik Konferansı Bildiri Çağrısı), 
http://www.tasam.org/tr-TR/Icerik/51334/5_istanbul_guvenlik_konferan-
si_2019_ bildiri_cagrisi, Erişim Tarihi: 18 Ocak 2019.
3 US National Intelligence Council, “Global Trends 2030:Alternative 
Worlds”, s.2, 2012.
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• Teknolojinin gelişimiyle beraber; jeomühendislik, 
yapay zeka ve sentetik biyoloji gibi alanlardaki geliş-
melerin olumsuz sonuçlarıyla karşılaşılabileceği, bili-
şim sistemlerine olan bağımlılığın giderek artması ile 
beraber kritik bilgi altyapısı ve ağların çökmesi halin-
de büyük felaketlerle karşı karşıya kalınabileceği, bü-
yük çaplı siber saldırılar veya veri hırsızlıklarıyla karşı 
karşıya kalınabileceği,4

• Teknolojinin ilerleme hızındaki artışın, teknolojiye 
erişimin, küresel ağların gelişiminin, teknolojiye olan 
bağımlılığın ve teknolojik gelişimde ticari sektörün 
hakimiyetinin göz önünde tutulması gereken gelecek 
beklentileri arasında olduğu ifade edilmektedir.5

Gelecekte Güvenlik Ortamı
Bu bağlamda, yeni tehdit algılamaları olarak şunlar 
ön plana çıkarılmıştır: 6

• Birey Merkezli Güvenlik: Gelecekte demokratik 
kolluk anlayışının egemen olabilmesi için değişimin 
yönü “devlet-eksenli” anlayıştan, “birey-eksenli” bir 
güvenlik anlayışına doğru olacaktır.

• Sınırların Ortadan Kalkması: Fiziki sınırlar, yeni 
sanal örgütlenmelerin keşfedilmesi ile ortadan kalka-
cak, elektronik ve düşünsel/felsefi sınırlar yeni sınır-
ları oluşturacaktır.

• Yeni Suç Örgütlerinin Ortaya Çıkması ve Terör 
Örgütlerinin Güçlenmesi: İletişim ve ulaşımdaki ge-
lişmeler, terörist gruplar ve çeteler arasındaki sınırları 
ortadan kaldırarak, birbirleriyle ilgisiz gibi görünen 
gruplar arasında suç işleme veya terör eylemleri gerçek-
leştirme konusundaki ittifakları artıracaktır.

• Yeni Suç Tiplerinin Ortaya Çıkması: Doğum oranı-
nın artması, nüfusun yaşlanması, iç ve dış göçün etki-
siyle geleneksel suçlar yanında yeni suç tipleri ortaya 
çıkacaktır.

• Farklı Toplumsal Gruplar Arasındaki Çatışmaların 
Derinleşmesi: Küreselleşme ile birlikte farklı toplum-
sal gruplar arasındaki çatışmalar derinleşecek ve mey-
dana gelen çatışma ortamında kolluk kendini daha 
fazla barışı koruma ve devam ettirme görevlerinde 
bulacaktır.

• Sanal Terörizm: Bilgisayar teknolojisinin geniş kit-
lelerin kullanımına sunulması sebebiyle, bilgisayar 
sistemlerine yapılacak saldırılar ile hayatın normal 
akışını bozmak ve savunma sistemlerine zarar vermek 
çok kolay hale gelecektir.

• Şiddet İçerikli Sivil İtaatsizlik: İletişimdeki gelişme-
lerle birlikte kültürel etkileşimler sonucu artan sosyal 
duyarlılık, anlık örgütlenmelerle, aynı anda, birçok 
yerde bölgesel kolluk kuvvetlerinin müdahale imkan-
larının çok üzerinde kalabalıkların toplanmasına im-
kan sağlayacaktır.

• Acımasızlık ve Kuralsızlık: Terörizmin seçeceği si-
lahlar ve saldırı yöntemleri son derece acımasız ve 
kuralsız hale gelecek, adi suçlarda da başkalaşım ve 
patlama yaşanacaktır.

Dünyada ve Türkiye’de Suç
Batı dünyasında suçun izlemekte olduğu trend ile 
ilgili olarak, İngilizce konuşan ülkeler ve Batı Avru-
pa ülkelerinde 1990’lardan bu yana suç oranların-
da istikrarlı bir düşüş olduğu, özellikle son yıllarda 
mağdurların kolluk birimleriyle irtibat kurarak suçun 
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ihbarının kolaylaştığı ve kolluk kayıtlarının giderek 
güvenilir hale geldiği göz önüne alındığında, bahse 
konu düşüşün istatistiki olarak gerçeği yansıttığı be-
lirtilmektedir.7

Türkiye’de 1935-2015 yılları arasında toplam suç 
trendi hesaplandığında, toplam suçluluğun %129 
oranında arttığı anlaşılmaktadır. Özellikle 2005 yılın-
dan sonraki 10 yılda suç oranları ciddi bir artış eğili-
mine girmiş; hem toplam suçlarda hem de öldürme, 
yaralama, hırsızlık ve yağma suçları, cinsel suçlar ve 
uyuşturucu suçlarında kayda değer bir yükseliş görül-
müştür.8 Türkiye’de yıllar itibari ile artan suç sayısı, 
toplumsal barışı tehdit etmekle birlikte bireylerin suç 
korkusu ile yaşamlarını sürmelerine sebep olmakta-
dır.9

2017 yılında Jandarma sorumluluk bölgesinde top-
lam 200.840 asayiş suçu meydana gelmiştir. Bunların 
%55’ini kişilere karşı suçlar, %27’sini malvarlığına 
karşı suçlar, %15’ini topluma karşı suçlar, %3’ünü 
millete ve devlete karşı suçlar oluşturmaktadır. 2016 
yılına kıyasla olay sayısı %11 artış göstermiştir.10

Ülkemizde suçun, Batı toplumları için öne sürülen 
düşüş eğiliminde olmadığı, öte yandan Batı’da suç 
eğiliminin yükseldiği dönemlerde de ülkemizde suç 
oranlarının normal bir seyir izlediği anlaşılmaktadır. 
Batıda suçu açıklayan teorilerin ülkemiz için kayıt-
sız şartsız geçerli olmadığı görülmektedir. Dolayısıyla 
ülkemiz için öngörülecek bir suç önleme modelinin 
ülkemize özgü faktörler göz önüne alınarak tasarlan-
ması gerekmektedir.11

Teknoloji ve Suç
Suçlular genel olarak teknolojiyi; gözetleme, planla-
ma ve kayıt tutma, iletişim, ulaşım, tehdit ve zorlama, 
korunma, saklanma, değerli şeyleri muhafaza etme, 
zarar verme, faaliyetlerini genişletme maksatları için 
kullanır. Suçlular, çoğunlukla tercih ettikleri suç işle-
me yöntem ve tekniklerini değiştirmekten kaçınmakla 
beraber, bazen yasadışı faaliyetlerini yürütecekleri yeni 
yolların arayışına girerler. Teknolojik yeniliklerin ve 
bunun suçlular tarafından benimsenmesinin sonucu 
olarak, suç işleme yöntemleri toplumsal düzeyde de-

4 World Economic Forum, “The Global Risks Report 2017”, World Economic Forum, s.61-64, Cenova, 2017
5 NATO, “Strategic Foresight Analysis 2017 Report”, http://www.act.nato.int/images/stories/media/doclibrary/171004_ sfa_2017_report_hr.pdf, Erişim Tarihi: 18 
Ocak 2019, s.34-35.
6 J.Gn.K.lığı Gn.Pl.P.Bşk.lığı, “Değişen Paradigma ve Güvenlik Anlayışı”, s.9, Ankara, 2012.
7 TONRY, M., “Why Crime Rates Are Falling Throughout the Western World”, Crime and Justice, 43, s.9, 2014.
8 ÇALICI, C., “Bütünleşik Suç Kuramları Işığında Türkiye’de Suç Trendleri: Cumhuriyet Tarihine Retrospektif Bakış”, (Doktora Tezi), İstanbul Üniversitesi Adli Tıp 
Enstitüsü, s.77, İstanbul, 2016.
9 COŞTAN, U., “Suç ve Suç Önleme Stratejileri Doğrultusunda Ankara İli Örneğinde Suçu Önleyici Yaklaşımlar” (Yüksek Lisans Tezi), Kırıkkale Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, S.135, Kırıkkale, 2014.
10 J.Gn.K.lığı Asyş.Bşk.lığı Suç Anlz. ve Değ.Ş.Md.lüğü, “2017 Yılı Asayiş Suçları Stratejik Değerlendirmesi”, s.1, Ankara, 2017.
11 ÇALICI, C., “Bütünleşik Suç Kuramları Işığında Türkiye’de Suç Trendleri: Cumhuriyet Tarihine Retrospektif Bakış”, (Doktora Tezi), İstanbul Üniversitesi Adli 
Tıp Enstitüsü, s.80, İstanbul, 2016.
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ğişebilir. Yapılan bir araştırmada, radikal yeniliklerin 
kullanıldığı yeni nesil suçların nadir olarak görülme-
siyle beraber, toplum nazarında farkındalığının düşük 
olması sebebiyle kapsam ve etkilerinin iyi irdelenmesi 
gerektiği belirtilmektedir.12

Suçun Geleceğine Bakış
Geleceğin dünyasına dair tartışmalar Soğuk Savaş 
sonrasında hız kazanmıştır. Kaplan’ın kaos teorisine 
göre sosyal yıkılış ve çöküşe doğru hızlı bir gidiş var-
dır. Günümüzde bilinenden farklı olarak şiddet, ide-
olojiden bağımsız olarak ne için şiddet uyguladığını 
bile bilmeyen çok zayıf örgütlenmeye sahip çeteler, 
küçük gruplar, hatta bazen münferit şahıslar tarafın-
dan yürütülmektedir. 

Örgütlü suçluluğun genişlik ve derinliğinin gelecekte 
artması ile ilgili olarak, AB raporları şöyle demektedir: 
“Yapısal açıdan organize suç örgütleri giderek heterojen ve 
dinamik hale gelmekte, piramidal blok yapıdan dağınık 
bir ağ yapısına doğru geçmektedir. Buna karışan kişiler 
yasadışı gelirlerini gizlemek ve suç girişimleri için legal iş-
letme olmayı tercih etmektedirler, işlerde uzmanlaşma da 
giderek artmaktadır.” Gelecekte mafyalaşma sürecinin, 
suç örgütlerinin hakim oldukları suç adacıkları ya da 
suç bölgeleri yaratarak bir nevi “modern derebeylikler” 
haline gelebilecekleri öngörülmektedir. Suç örgütleri-
nin kentler içinde suç adacıkları oluşturma öngörü-
sü gibi, küresel düzlemde suç devletlerinin oluşması 
mümkündür.

Bu kapsamda; örgütlü suçlar giderek daha da teşkilatlı 
bir hale gelecek, teknolojik imkanları, gelişmiş ulaşım 

ve iletişim vasıtalarını daha çok kullanacak, birbirleri ile 
irtibatları artacaktır. Suç örgütleri devlet dışı uluslararası 
aktörler olmaya devam edecek, devletler ve ülkeler için-
de diğer aktörler ile ilişkileri artacak ve ülkeler tarafından 
kendi çıkarları doğrultusunda birer araç olarak kullan-
ma gayretleri artabilecektir.13

Teknolojideki Beklentiler
Tarih sahnesi pek çok yeni buluşa ev sahipliği yap-
mıştır. Bu yeniliklere yapılan haksız eleştiriler, aslında 
teknolojik anlamda geleceğin tahayyülünde geniş bir 
perspektife sahip olmanın ne kadar önemli olduğunu 
göstermektedir.

Bu kapsamda, “Küresel Eğilimler 2030: Alternatif Dün-
yalar” isimli raporda, gelecekte etkileri büyük olacak 
teknoloji alanları olarak; Veri Çözümleri, Biyo-Enerji, 
Sosyal Ağlar, Güneş Enerjisi, Akıllı Kent Teknolojileri, 
Hastalıkların Yönetimi, Robotik, İnsan Kapasitesinin 
Artırılması, Otonom Araçlar ve Eklemeli İmalat/3 Bo-
yutlu Yazıcılar verilmiştir.14

Dünya Ekonomik Forumu ise benzer şekilde, 3 Bo-
yutlu Yazıcılar, Jeomühendislik, Gelişmiş ve Nano 
Malzemeler, Birbirine Bağlı Sensör Ağları, Yapay 
Zeka ve Robotik, Nöroteknoloji, Biyoteknoloji, Yeni 
Bilgi İşlem Teknolojileri, Enerji Depolama ve Dağıtı-
mı, Uzay Teknolojileri, Blockchain ve Dağıtık Kayıt, 
Sanal ve Artırılmış Gerçeklik alanlarının öneminin 
giderek artacağını öngörmektedir.15

NATO tarafından hazırlanan “Teknoloji Trendleri 
Raporu”nda ise kısa vadede, yani 6 yıl içerisinde çığır 
açacak teknolojiler olarak eklemeli imalat yani 3 boyut-

12 MCQUADE, S., “Technology-Enabled Crime, Policing and 
Security”, The Journal of Technology Studies, s.38, Eylül 2006.
13 AKGÜN, İ., “Uluslararası Suçlar ve Suç Örgütlerinin Kü-
resel ve Bölgesel Etkileri: Uluslararası Bir Aktör Olarak Suç Ör-
gütleri” (Yüksek Lisans Tezi), Abant İzzet Baysal Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, s.131, Bolu, 2009.
14 US National Intelligence Council, “Global Trends 2030:Al-
ternative Worlds”, s.6-10, 2012.
15 World Economic Forum, “The Global Risks Report 2017”, 
World Economic Forum, s.64, Cenova, 2017.
16 NATO Science and Technology Organization, “Tech Trends 
Report 2017: Empowering the Alliance’s Technological Edge”, 
s.19, Brüksel, 2017.
17 Savunma Sanayii Başkanlığı, “2018-2022 Sektörel Strateji 
Dokümanı”, s.18-19, Ankara, 2018.
18 TÜSİAD ve The Boston Consulting Group, “Türkiye’nin 
Küresel Rekabetçiliği İçin Bir Gereklilik Olarak Sanayi 4.0: 
Gelişmekte Olan Ekonomi Perspektifi”, s.19-20, İstanbul, 
2016.
19 European Parliament, “Industry 4.0”, s.20, Brüksel, 2016.
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lu yazıcılar, bilişim sistemlerinin mekandan bağımsız 
hale gelmesi, yani ağlara her yerden ulaşarak işlemleri 
kesintisiz olarak sürdürebilmek, öngörü analizi sağla-
yan programlar, sosyal medya ve insansız hava araçları 
sayılmıştır. Orta vadede yani 6 ila 20 yıl içerisinde çığır 
açacak teknolojiler olarak ise ileri malzemeler, artırılmış 
gerçeklik ve sensör ağlarının yaygınlaşması belirtilmiştir. 
Uzun vadede yani 20 yılı aşan bir süre sonra ise yapay 
zeka, elektromanyetik spektruma hakimiyet, hipersonik 
silahlar ve kişisel teçhizattaki gelişmelerin çığır açıcı bir 
hale geleceği öngörülmüştür.16

Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından hazırlanan 
2018-2022 Sektörel Strateji Dokümanı’nda ise Al-
gılayıcılar, Tahrip ve KBRN Teknolojileri, İleri Mal-
zeme ve Enerji Teknolojileri ile Bilgi Teknolojileri 
alanlarının ARGE projeleri için belirlenen öncelikli 
alanlar olduğu görülmektedir.17

Özet olarak, dünyanın geleceğini şekillendiren bölge-
sel, ekonomik, teknolojik ve meta akımları bir bütün 
halinde görebilmek için aşağıda sunulan tablodan is-
tifade edebiliriz.18

Endüstri 4.0 / Toplum 5.0
Endüstri 4.0

Geçmişten günümüze sanayi devrimlerine bakıl-
dığında; birinci sanayi devrimi olarak su ve buhar 
gücü ile üretim, ikinci sanayi devrimi olarak elektrik 
enerjisinin seri üretim ve montaj hatlarında kullanı-
mı, sonrasında üçüncü sanayi devrimi olarak dijital 
devrim ile bilgisayarların otomasyonda kullanılması 
gelmektedir.

Endüstri 4.0 veya dördüncü sanayi devrimi olarak 
son yıllarda giderek karşımıza çıkan kavram ise; gele-
neksel üretim süreçlerini, bilişim teknolojilerinin ka-
zandırdığı yeteneklerle geliştirmek için yapılan tüm 
girişimler, kısaca insansız sistemlerle üretim ifade 
edilmektedir. 

Avrupa Parlamentosu tarafından 2016 yılında hazır-
lanan Endüstri 4.0 Dokümanı; Endüstri 4.0’ı, tek-
noloji ve cihazlara dayanan üretim süreçlerinin tesis 
edilerek bunların birbirleriyle bağımsız olarak iletişim 
kurması olarak ifade eder. Bu bağlamda; bilgisayar 
destekli sistemler fiziksel süreçleri takip ve kontrol 
eder, fiziksel dünyanın sanal bir kopyasını oluşturur 
ve kendi kendini örgütleyebilen mekanizmalara da-
yalı olarak merkezi olmayan kararlar veren geleceğin 
akıllı fabrikası ortaya çıkar.19

Endüstri 4.0’ın temelinde, başta akıllı robotlar olmak 
üzere “Büyük Veri ve Analiz, Artırılmış Gerçeklik, 
Eklemeli İmalat, Bulut Bilişim, Siber Güvenlik, Nes-
nelerin İnterneti, Yatay/Dikey Yazılım Entegrasyonu 
ve Simülasyon” şeklinde dokuz teknoloji alanı yer al-
maktadır.

Toplum 5.0

Endüstri 4.0 ile beraber son zamanlarda bir de Top-
lum 5.0 ifadesi sık sık karşımıza çıkmaktadır. Japon 
Ekonomik Organizasyonlar Federasyonu Keidanren 
tarafından hazırlanan raporda, ilk insanın doğu-
şundan bugüne kadar olan süreçte toplumlar; Avcı 
Toplum, Tarım Toplumu, Endüstriyel Toplum, Bilgi 
Toplumu ve Akıllı Toplum (Toplum 5.0) olarak beşe 
ayrılmaktadır. Japonya Başbakanı Shinzo Abe, 2017 
yılında Almanya’da gerçekleşen CeBIT Fuarında Top-
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lum 5.0 felsefesini “Teknoloji toplumlar tarafından bir 
tehdit olarak değil, bir yardımcı olarak algılanmalıdır.” 
şeklinde açıklamıştır. 
Toplum 5.0 felsefesi şu hedeflerin uygulanmasını öne 
sürmektedir:
• Yaşlanan dünya nüfusuna karşı çözümler geliştirmek.
• Sanal dünya ile gerçek dünyanın beraber işler hale 
getirilmesi.
• Nesnelerin internetinden toplumun çıkarları gözeti-
lerek faydalanılması.
• Çevre kirliliği ve doğal afetler için çözüm yolları üre-
tilmesi.

Geleceğin Suçları
 “Nesnelerin İnterneti, Bulut Bilişim ve Ağlara 
Erişim” Kapsamında

Buraya kadar olan öngörüler doğrultusunda geleceğin 
suçlarına bakıldığında; “Nesnelerin İnterneti, Bulut 
Bilişim ve Ağlara Erişim” kapsamında ortaya çıkması 
muhtemel suçlar şunlardır:
• Kişilerin kullandığı sanal/artırılmış gerçeklik gözlük-
lerine veya evde kullanılan ağa bağlı cihazlara izinsiz 
giriş yaparak o anda bulundukları ortamı izlemek, 
mahremiyetlerini ihlal etmek, konumlarını tespit et-
mek veya başka bir görüntüyle değiştirerek algılarını 
manipüle etmek.
• Hastanelerin merkezi bilgi sistemlerine veya kişisel 
sağlık takip programlarına izinsiz giriş yaparak sağlık 
bilgileri ile oynamak ve ihtiyaç duymadıkları ilaçları 
kullanmalarını sağlayarak hayati tehlike yaratmak.
• İlaç üreticilerine ve ilaç şirketlerine satmak için hasta-
ne merkezi bilgi sistemlerine izinsiz giriş yaparak has-
taların biyometrik verilerini çalmak.
• Şehir altyapı sistemlerine yetkisiz giriş yapmak sure-
tiyle (trafik lambaları, metro sistemleri, elektrik şebe-

kesi, doğalgaz sistemi vb.) kaos yaratmak veya yıkıcı 
zararlara sebep olmak.
• Suçluların, kurbanlarının yerini tespit edebilmek için 
kent güvenlik yönetim sistemlerindeki kapalı devre ka-
mera sistemlerine izinsiz olarak girmesi.
• Suç ve terör örgütlerinin sanal ortamda eğitim, ileti-
şim ve planlama imkanlarının artması.
 “Robotik ve Otonom Sistemler” Kapsamında

“Robotik ve Otonom Sistemler” kapsamında ortaya 
çıkması muhtemel suçlar şunlardır:
• Robot ve bilgisayarları insanlardan daha fazla suç işler 
hale getirmek.
• Robotları intihar bombacıları olarak kullanmak.
• Yapay zeka ve makine öğrenmesiyle robotların suç 
işleme planlarını kendi kendine programlayabilmesi.
• Otonom araçları veya uçakları yeniden programlaya-
rak tehdit olarak kullanmak veya GPS verileriyle oyna-
yarak kasıtlı olarak yanlış yönlere sevk etmek.
• Drone’ların uzaktan komutasını ele geçirerek suç işle-
mek maksadıyla kullanmak.
• İnsansız hava taşımacılığını sekteye uğratmak veya 
bina ve tesislere çarptırarak zarar vermek maksadıyla 
ticari drone filolarının uzaktan komutasını ele geçir-
mek,
• Drone’lar ile belirli bir bölgeye kötü amaçlı yazılım 
veya virüs yayını yapmak.
• Birisine çarpmak, kaçırmak veya içindeki yolcuları 
öldürmek veya araçlı bomba eyleminde kullanmak 
amacıyla otonom araçların, uçakların veya gemilerin 
komuta sistemlerine izinsiz giriş yapmak,
• Büyük çaplı kargaşaya veya toplu ölümlere sebebi-
yet vermek maksadıyla çok sayıda otonom aracı, uçağı 
veya gemiyi trafiğe, uçuş güzergahlarına veya limanlara 
sokmak.
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	“Kuantum Bilgisayarlar” Kapsamında

Modern bilgisayarlardan çok daha hızlı işlem yapabil-
me kabiliyetleri nedeniyle, Kuantum Bilgisayarların 
modern güvenlik sistemlerine girebilmesi ve bütün si-
ber dünyayı tehdit etmesi.
	“Yapay Zeka” Kapsamında

• Yapay zeka sistemlerinin makine öğrenmesi ile yete-
neklerini devamlı surette artırması ve bilişim sistem-
lerine erişiminin kolaylaşması.
• Yapay zekanın yüzlerce makineyi aynı anda siber 
saldırı için kullanması sonucu, bir veya birkaç ma-
kinenin devre dışı bırakılması ile tehdidin bertaraf 
edilememesi.
	“Büyük Veri” Kapsamında

Toplum ve bireylerin yaşam tarzlarının, tercihlerinin, 
zayıf yönlerinin analitik yöntemlerle tespiti, karşılaşıl-
ması ihtimal dahilinde olan suçlardandır.
	“Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji” 
Kapsamında

• Organ kaçakçılığı kapsamında, organ toplamak için 
izinsiz olarak insan kopyalama.
• İzinsiz olarak bir kişinin DNA örneğini kullanıp kök 
hücre kopyalayarak, suç mahalline başkasına ait DNA 
uyumu sağlayan biyolojik delil bırakmak.
• Genetik mühendisliğini kullanarak, yalnızca bir kişi-
nin veya belirli bir ırkın bireylerine zarar verecek/öldü-
recek virüs yaratmak.
• Kişilere insanüstü yetenekler kazandırmak maksadıy-
la, yeni nesil ilaçlar kullanmak veya genetik mühendis-
liğiyle DNA yapısını değiştirmek.
 “Üç Boyutlu Yazıcılar” Kapsamında

Üç Boyutlu Yazıcılarla üretilen tek kullanımlık kullan-
at tipi silahlar ile suç işlenmesi ve balistik incelemelerin 
sonuçsuz bırakılması gibi bir durumla karşılaşılması 
beklenebilir.

İhtiyaç Duyulan Kolluk Yetenekleri
Yaşanan gelişmeler ve geleceğe yönelik tespit edilen 
tehditler, savunmayı öngören tehditlere dayalı düşün-
ceden, güvenlik ve risklere dayalı düşünceyi gündeme 
getirmiştir. Bu güvenlik anlayışında; askeri gücün doğ-
rudan kullanılması yerine, farklı özelliklere sahip “yu-
muşak gücün” kullanılması, her yerde kuvvet bulun-
durmaya yönelik bir yapılanmadan ziyade kriz bölge-
lerine süratle müdahaleyi sağlayacak esnek kuvvetlerin 
bulundurulması esastır.

Jandarmanın, günlük kolluk kuvveti görevlerinden, 
Barışı Destekleme Harekatı görevlerine uzanan ge-
niş bir yelpazede, krizleri önleme ve idare etmede 
benzersiz bir kapasiteye sahip olduğu değerlendiril-
mektedir.
Jandarmanın da değişen paradigmalar ve gelişen teh-
dit algılaması doğrultusunda kendisini yenilemesi, 
sürekli ve süratli değişiklik gösteren tehditlere, hız-
lı ve yeteri kadar kuvvetle müdahale edebilecek hale 
gelmesi de ayrı bir zorunluluk olarak kendini göster-
mektedir.20

20 J.Gn.K.lığı Gn.Pl.P.Bşk.lığı, “Değişen Paradigma ve Güvenlik Anlayışı”, 
s.12, Ankara, 2012.
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J.Asb.Kd.Bçvş. Sadık YAZAN*
İzmir İl J.K.lığı

EMEKLİ TUĞGENERAL 

FAZIL BAYRAKTAR
Asker, Şair ve Yazar

 *Bornova İlçe Jandarma Komutanı

Değerli büyüğümüz ve komutanımız Emekli Tuğ-
general Fazıl BAYRAKTAR’ı Bornova İlçe Jandar-
ma Komutanlığı görevimde tanıma fırsatım oldu. 
Kendisi ve değerli ailesi Bornova İlçe Jandarma 
Komutanlığının yakında ikamet ediyorlar. 
Jandarma Genel Komutanlığı Teşkilatının 
yaşayan en yaşlı üyesi olan komutanımızı 
tanıdıkça kendisinin askerlik mesleğine 
sevgisinin yanında, çok yönlü kişiliğe sa-
hip oluşu beni çok etkiledi.  Güler yüzü, 
hoş sohbeti ve sağlam bir hafızası ile İlçe 
Jandarma Komutanlığı personelini ken-
disine hayran bıraktı. 

Sanatçı yönüyle kitaplara ve Yüksek 
Lisans tezlerine de konu olan komu-
tanımız Emekli Tuğgeneral Fazıl 
BAYRAKTAR’ı, sohbet tadında ger-
çekleştirdiğimiz söyleşi ile sizlere ta-
nıtmak istiyorum.

Harlı atesten degil, unutulmus közden kork!
Gülmesini bilmeyen meymenetsiz yüzden kork!
Korkunun yüz türlüsü, bin türlüsü varsa da,
Sızlamayan yürekten, aglamayan gözden kork.
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Sadık YAZAN (S.Y.): Sayın Komutanım, öncelikle 
bizi kırmayarak söyleşi talebimizi kabul ettiğiniz 
için size şükranlarımı sunarım. Çok sevilen ve sayı-
lan bir Komutanımızsınız. Fazıl BAYRAKTAR Paşa 
kimdir? Kısaca bize kendinizi tanıtır mısınız?

Fazıl BAYRAKTAR (F.B.): Kastamonu’nun Araç il-
çesine bağlı Aksu Köyünde, annemin tarih düşürme-
sine göre Derin Kar Senesi doğmuşum (1927’ye denk 
geliyor.).

Annem eski Türkçeyi okuyabilen Zehra Hanım, ba-
bam oldukça eğitimli, hatırlı, itibarlı Mehmet Ali 
Efendi’dir. Köyde geniş emlak ve arazimiz, hızar ve 
değirmenimiz, yüzlerce davar ve sığırlarımız varmış. 
Babam hayatı boyunca kerestecilik, kasabada manifa-
turacılık, kahvecilik, berberlik, imamlık gibi birbiri ile 
ilintisiz değişik işlere girmiş, çıkmış. Kasabada mani-
faturacılık yaparken iflas etmiş. Onca variyetimiz hac-
zedilmiş. Rahmetli eli açık gani gönüllü bir insandı. 
Ben de öyleyimdir. Ben, ailemin varlıklı olduğu döne-
mi hatırlamam. Çocukluk ve gençliğim 2’nci Dünya 
Savaşı’nın mahrumiyet ve sıkıntılı dönemine rastlar. 

S.Y.: Tahsil hayatınızdan bahsedebilir misiniz?

F.B.: Çocukluğumda kasabada ortaokul ve lise yoktu. 
İlkokulu Araç’ta orta ve liseyi Kastamonu’da, fakir öğ-
renci pansiyonlarında okudum.

Kastamonu Lisesi üniversite gibi bir okuldu. Donanım-
lı Fizik, Kimya, Biyoloji Laboratuvarları, tam teşekkül-
lü spor salonu, kitap sahibi derya gibi hocalarımız, oto-
riter müdürlerimiz vardı. Bizi çok iyi yetiştirdiler.

S.Y.: Sizi en çok etkileyen öğretmenleriniz kimlerdi?

F.B.: Lise müdürü Şeref ERDOĞDU ve Felsefe Öğ-
retmenimiz Şeref MALKOÇ.

Şeref  Bey, rugan pabuçları, kolalı gömleği, geriye taralı 
briyantinli kırlaşmış düz saçları, mavi gözleri, kusursuz 
İstanbul şivesi ve davudi sesi ile öğrencileri adeta hip-
notize ederdi. Hoca sınıfa girince kürsüye gelir;

- “Bana bir stilo veriniz.” derdi.

Stilonun dolma kalem olduğunu ondan öğrendik. 
Sonradan Vali’nin kızı ile evlendi.

S.Y.: Asker olmaya nasıl karar verdiniz?

F.B.: Bizim zamanımızda ortaokul ve liseyi bitirir-
ken Bakalorya İmtihanı yapılırdı. Sorular, Bakanlık-
tan gelirdi. O yılın kompozisyon konusu şöyle idi: 
“Hangi mesleği seçeceksiniz? Niçin?” Ben asker olma 
isteğimi başarı ile işlemiş, kompozisyondan 10 almış-
tım. Kader beni isteğim doğrultusunda askerliğe ve 
Jandarmaya taşıdı.

S.Y.: Sizin Jandarmaya olan sevgi ve bağlılığınızı 
çok iyi biliyoruz. Sık sık Komutanlığımızı ziyaret 
eder, gelişmeler hakkında bilgi alırsınız. Bu sevgi 
nasıl doğdu ve gelişti?

F.B.: Hafızam yanıltmıyorsa 1937-1940 yılları arasın-
da Kastamonu’nun Araç ilçesine tam teşekküllü (100 
kişilik) muharip bir Jandarma Bölüğü geldi. Bölüğün 
hemen yanındaki eğitim alanında sabahtan akşama 
eğitim yaparlardı. O zaman ilkokul öğrencisiyim. 
Çocukluk merakı ile yanaşık düzen eğitiminden mu-
harebe eğitimine kadar tekmil eğitimlerini arkadaş-
larla merak ve dikkatle izlerdik. Sonradan Tırmanma 
Halatı, İpli Merdiven, Halkalı Sarkıtlar, Barfiks, Para-
lel gibi spor tesisleri de yapıldı. Halata Tırmanma’yı, 
Barfiks ve Paralel’i askerlere bakarak öğrendim. Yat-
ma, kalkma, kamuflaj, mevzi kazma, mevzi değiştir-
me gibi her şeyi arkadaşlarla taklit ederdik.

İşte o Jandarma Bölüğünün ter ve teçhizat kokusu 
halen burnumda tüter. Zıpkın gibi bir bölüktü. Ko-
mutanı Yzb. Zeki TEKMEN’di. 

Jandarma sevgim işte o zaman filizlenmeye başladı. 
Liseden sonra Harbiye’ye gitmeyi kafama koymuş-
tum. Harp Okulunu bitirirken sınıf belirlemek için 
kura torbasının ilk sırasında olduğum için çok istedi-
ğim Jandarma Sınıfını seçtim.

S.Y.: Asker olmasaydınız hangi mesleği seçerdiniz?

F.B.: Her halde Edebiyat Öğretmeni olurdum.

S.Y.: Biraz da meslek yaşamınızdan söz edelim. 
Hangi görevlerde bulundunuz?

F.B.: Öğrencilik dahil 37 yıllık meslek hayatımı te-
ferruatlı olarak anlatırsam sayfalara sığdıramazsınız. 
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Kısaca özetleyeyim.

• Giresun J.Er Eğt.Tb. 5’inci Bl.K.lığı,
• Keşap İlçe J.K.lığı,
• Urfa 123’üncü Syy.J.A. 4’üncü Bl.K.lığı,
• Devrek İlçe J.K.lığı,
• Ankara J.Muh.A. 6’ncı Bl.K.lığı,
• Yozgat 116’ncı J.Er Eğt.A. Talimgah K.lığı,
• Bursa İl Mrk.J.Bl.K.lığı,
• Emirdağ J.Uz.ve Asb.Ok.Sınıf Subaylığı,
• Sarıkamış İlçe J.K.lığı,
• J.Gn.K.lığı Protokol Şb.Md.lüğü,
• Karabük J.Er Eğt.Tb.K.lığı,
• Siirt İl J.A.K.lığı,
• Ankara Motorlu J.A.K.lığı,
• J.Astsb.Okul K.lığı,
• Denetleme Kurulu Hrk.Eğt.Bölüm Bşk.lığı,
• Generalliğe Terfi ve Silvan J.Eğt.Tug.K.lığı,
• Mardin 22’nci Syy.J.Tug.K.lığı,
• Foça J.Komando Okul K.lığı,
• Çanakkale 2’nci J.Er Eğt.Tug.K.lığı,
• 1984 emekliye ayrılış.

S.Y.: Çok hareketli bir meslek yaşamınızdan son-
ra uzun süredir emekli olarak yaşamınızı sürdü-
rüyorsunuz. Nasıl vakit geçiriyor, nelerle meşgul 
oluyorsunuz?

F.B.: Meslekten ayrılalı 35 yıl oluyor. Yaşım 93’e mer-
diven dayadı. Devamlı okuyor ve yazıyorum. Şimdiye 
kadar yayımlanmış 5 hikâye, 5 şiir, 3 de araştırma olmak 
üzere 13 kitabım var. Rubai tarzı dörtlükler, beyitler, ser-
best nazımla şiirler yazmaya devam ediyorum. Yazı ve 
şiirlerim sanat-edebiyat dergilerinde yayınlanıyor.

S.Y.: Komutanım, sizin hakkınızda yazılmış bazı 
yazı ve kitapların olduğunu biliyoruz bize bunlar-
dan bahseder misiniz?

F.B.: Araştırmacı Yazar Nail TAN’ın “Hikayeci Şair 
ve Yazar Fazıl BAYRAKTAR” adlı 2008’de yayınla-
mış, büyük boy 112 sayfalık bir kitabı, Prof.Dr. Eyüp 
AKMAN’ın “Fazıl BAYRAKTAR Paşa’nın Mektup-
ları” adlı 221 sayfadan oluşan kitabı olmak üzere 
iki kitap; ayrıca Perihan CALAY’ın büyük boy 171 
sayfadan oluşan “Fazıl BAYRAKTAR’ın Eserlerinde 
Halk Kültürü Unsurları” adlı Yüksek Lisans tez kitabı 
benim için onur kaynaklarıdır.

Teğmen - 1950

Tuğgeneral - 1983

Annesi ve Eşi ile Ankara’da - 1953

Albay - 1975
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S.Y.: Aile hayatınızdan söz eder misiniz?

F.B.: Sevgili eşim Müzeyyen Hanım’la 1952’de görü-
cü usulü ile evlendik. 72 yıldır müşterek mutlu ha-
yatımız süregelmekte. Oğlum Kılıçaslan İstanbul’da 
ikamet ediyor, üniversitede Öğretim Üyeliği yapıyor. 
Kızım Yıldız rahatsızlığından dolayı bizimle birlik-
te yaşıyor. Torunumuz Candan’ı lenf kanserinden 
kaybettik. Amerika’da üniversite eğitimi görüyordu. 
Şimdi torun hasreti çekiyorum.

S.Y.: Hayır hasenat konusunda da çok cömert ol-
duğunuzu biliyoruz. Biraz bilgi verir misiniz?

F.B.: Ölümlü dünya. Bir gün hepimiz göçüp gideceğiz. 
Geride hayır hasenatınız kalacak. Uzun yıllar yoksul 
öğrencilere burs verdim. Yaşlılığım dolayısıyla artık 
yapamıyorum. 2002 yılında memleketim Araç’ta 100 
öğrenci kapasiteli bir öğrenci yurdu yaptırdık. Halen 
faaliyette. Yurt, eşimin ve kızımın adını taşıyor. Köyü-
me bir ilkokul binası yaptırmıştım. Taşıma usulü ile 
eğitim dolayısıyla o bina imam evi olarak kullanılıyor.

S.Y.: Jandarma Subayı olarak eminiz ki çok farklı 
yerlerde değişik görevler yaptınız. Hiç unutamadı-
ğınız bir görev var mı? Size göre en zor şartlarda 
yaptığınız görev ne idi?

F.B.: Tabiki her görevin kendine özgü zorlukları vardır. 

Üsteğmenliğimde Suriye Hududu’nda 3 yıl Hudut 
Bl.K.lığı yaptım. Sizi temin ederim ki 3 yıl boyunca bir 
geceyi lojmanda geçirdiğimi hatırlamıyorum. Tekmil 
bölük personeli akşamdan gün doğana kadar ya devriye 
hattındadır ya da pusu mevziindedir. Siz de Bölük Ko-
mutanı olarak ya kontrolde ya da pusu mevziinde olur-

sunuz. Sabah olunca iz kontrolü yaparak bölük merke-
zine dönersiniz. Genellikle sabah lojmana girince tozlu 
elbiselerim ve postallarımla divana uzanır, uyuya kalır-
dım. İşte en zorlu vazife o vazife idi. İz kontrolünde bir 
hayvanın geçiş izine rastlarsanız, o bizim için yüz karası 
olurdu. Zaman zaman Suriye topraklarına geçer, kaçı-
rılan binlerce koyunu müsademe yaparak Türkiye’ye 
getirirdik. Kurşun vızıltıları ninni gibi gelirdi.

Bir anekdot anlatayım: Tüem denilen yerde Bölük 
Komutanıyım. Gece yarısı 23.00 sıralarında Telha-
mut Karakolu bölgesinde pusu mevziinde yatıyorum. 
Bölüğün Jipi farlarını yakmış beni arıyor. Asb.Bçvş. 
Şükrü ÜNLÜ Jipten indi. “Komutanım” dedi. “Tü-
men Komutanı Kıral Paşa sizi telefonda bekliyor. He-
men bölük merkezine gitmeliyiz.” 

Bölük merkezine geldim. Santralde ahizeyi elime 
aldım. Tim Komutanı “Bayraktar” dedi. “İtalya ve 
Fransa’ya gidiyorsun. Hemen bu geceki Bağdat Eks-
presine yetiş. Doğru J.Gn.K.lığına git.” Şaşırıp kal-
dım. Eşim alel acele elbise ve çamaşırlarımı çıkar-
dı, küçük bir valiz hazırladı. Ekspres bir saat sonra 
Tüem’den geçecekti. Tren geldi, zar zor kendimi trene 
attım. Kravatımı trende bağlayabildim. 

İlk yurt dışına çıkışım bu şekilde oldu. Heyette Kur.
Alb. Hayri İLKORUR, J.Bnb. Halit KARAKUL-
LUKÇU, Yzb. Hulusi SAYIN ve ben bulunuyorduk. 
Bir ay İtalya’da, bir ay da Fransa’da kaldık. Hiç unuta-
madığım olaylardan biri budur. Bu münasebetle Tü-
men Komutanımız Alaeddin KIRAL Paşayı şükranla, 
rahmetle yâd ediyorum.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif ÇETİN’in Ziyareti 



S.Y.: Askerlik mesleğinin sanat hayatınıza veya 
tam tersi sanat hayatınızın askerlik mesleğine 
yansımaları nasıl oldu?

F.B.: Askerliğin katı sert kurallarının sanatla bağdaş-
mayacağı sanılır. Hiç de sanıldığı gibi değildir. En de-
ğerli yazar ve şairler asker ocağından yetişmiştir. Ör-
nek vermek gerekirse; Mehmet Rauf, Ömer Seyfettin, 
Oğuz Kazım Atok, Aziz Behiç Serengil, Kazım Naimi 
Duru, Fazıl Hüsnü Dağlarca, Aziz Nesin, Bekir Sıtkı 
Erdoğan, Mustafa Necati Karaer, Turgut Uyar, Fethi 
Tevetoğlu gibi ünlü şairler asker kökenlidir.

S.Y.: Görev yaptığınız dönemlerdeki görev şartla-
rından, imkan ve imkansızlıklarından söz eder 
misiniz?

F.B.: O farkı izah etmek için “Bir varmış bir yokmuş” 
diyerek uzun uzadıya masal kurgulu şeyler söylemem 
lazım. Kıyas kabul etmeyen iki zaman dilimi. Hudut 
Bl.K.lığına tayinim çıkınca ailemi Suriye Hududun-
daki GOÇAR denilen yere getirttim. Şimdiki gibi 
modern binalar ne gezer? Kerpiçten mamul, üstü top-
rak, gelişi güzel yapılmış bina müsveddesi yığınlar.

Eşim trenden inip iki odalı lojman müsveddesinin 
kapısından girince ağlamaya başladı. İki odanın ta-
vanı Amerikan bezi ile raptiyelenmişti. Farelerin, 
börtü-böceğin bezin üzerinde gezindiklerini görür-
dük. Kaldırdığımız her taşın ve kilimlerin altından 
akrep çıkardı. Bir gün eşim süt kaynatıyormuş. Yı-
lan süt kokusuna bayılır. Kapıya kadar gelmiş. Eşim, 
çığlık çığlığa kaçışmış.

Bölüğün çakaralmaz bir Jipi vardı. Arızalanıverir 
diye korkardık. O Jip kolumuz kanadımızdı.

Ben, general oluncaya kadar şimdiki gibi modern bi-
nek otomobiline binmedim. Şimdi bakıyorum da dağ 
karakollarında bile çeşit çeşit araçlar, binek otolar var. 
Kıyas kabul etmez iki farklı dönem. Jandarma birlikle-
rini ziyaret ettiğimde gelişmeleri yakinen izliyor, böyle 
bir dönemde Komutanlık yapamadığım için hayıfla-
nıyorum. Bir büyükbaş hayvan hırsızlığı olsa yayan 
olarak takibe çıkar, buluncaya kadar dönmezdik.

Karakollara telefon hattı çekmek için telefon direkleri-
ne porselen fincan yerine koç ve keçi boynuzu kullanır, 
çukur kazma, dirsek dikip hat çekme gibi işleri bizzat 
yapardık. Bugünün bireylerine bunlar hikâye gibi gelir.

S.Y.: Jandarma Teşkilatının en yaşlı Komutan-
larından biri olarak jandarma personeline neler 
tavsiye edersiniz?

F.B.: Ben hayatım boyunca üzerimde taşıdığım üni-
forma ve icra ettiğim mesleğimle hep iftihar ettim. 

Mesleğimi bütün zorluklarına rağmen çok çok çok 
sevdim. Meslekten ayrılalı 35 yıl olmasına rağmen 
zaman zaman birlikleri, karakolları ziyaret eder öz-
lem gideririm. Jandarma Teşkilatı aile yuvası gibidir. 
O nedenle teşkilata mensup bireylerce gönülden se-
vilmeli, o mensubiyetten iftihar duyulmalıdır. 

Maiyetimde çalışanlara hep günlük tutmalarını, baş-
larından geçen olayları anekdot olarak not etmeleri-
ni tavsiye etmişimdir. O günlüklerden öyle güzel ve 
enteresan hikâye ve ders konuları çıkar ki…

Adam sende deyip geçilmemeli, günlük tutularak 
anılar kaleme alınmalı, genel kültür edinmek için 
kaliteli kitaplar, en az bir günlük gazete okunmalı, 
her evde mutlaka bir kitaplık bulunmalıdır. Kütüp-
hanesi olmayan ev pusulasız gemiye benzer.

Birisine sorulacak en zor soru şudur: “En son hangi 
kitabı, ne zaman okudun?”
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Müzeyyen-Yıldız Bayraktar Öğrenci Yurdu Eşi ve Torunu ile Marmaris’te

Eşi Müzeyyen Hanımla Birlikte



S.Y.: Sayın Komutanım. Bizi kabul edip vakit ayır-
dığınız için çok teşekkür ederim. Uzun söyleşi ile 
sizi rahatsız ettiğimin farkındayım. Son olarak bir 
şiirinizle söyleşimize son verelim.

Yalnız Ağaç
Harran Ovası’nda bir yalnız ağaç,
Düşünür de düşünür.
Varır düşüncesi gerçeklerin ötesine, 
Ağaç yanlızlığınca büyür.

Harran Ovası’nda bir kuru ağaç,
Durur ha durur.
Davranır, cılız kollarıyla gökyüzüne,
Bulutlar ellerine vurur.

Harran Ovası’nda bir garip ağaç,
Yoksulluğa tutsak ama hür.
Bir top ışık şavkır doruğuna,
Ağaç masal dünyalarına yürür.

(Harran Güzellemesi, Sayfa: 56)

FAZIL BAYRAKTAR
(Biyografi)

1928 Aksu/Araç/Kastamonu doğumlu. İlkokulu Araç’ta oku-
du. Kastamonu Lisesi (1946), Kara Harp Okulu (1950), Milli 
Güvenlik Akademisi (1978) mezunu. Jandarma teğmeni ola-
rak Jandarma Teşkilatının değişik kademelerinde görev alarak 
Zara, Giresun, Keşap, Urfa, Akçakale, Goçar, Devrek, Ankara, 
Yozgat, Bursa, Emirdağ, Sarıkamış, Kars, Karabük ve Siirt’te 
görev yaptı. 1984’te, Çanakkale Jandarma Er Eğitim Alay Ko-
mutanı iken Tuğgeneral rütbesinde emekli oldu. Türkiye İlim 
Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (İLESAM) üyesidir.
İlk şiiri, 1946 yılında Büyük Doğu Dergisi’nde; sonraki yıl-
larda makale ve şiirleri Tercüman, Milliyet gazeteleri ile Var-
lık, Orkun, Mavi, Özgür, Çağrı, Ajans Türk, Şiir Defteri, 
Defne, Size gibi birçok dergide yer aldı. Ayyıldız Gazetesi’nin 
sanat-edebiyat sayfasını yönetti. 1964 yılında Ajans Türk ta-
rafından “Yılın Şairi” seçildi.
“Her okurun hikayeleri içselleştirmesi, onda kendini, yakınla-
rını, yöresel tipleri bulması, usta işi öykülerdeki başarının öl-
çütüdür. Sadelikle, yüksek sanat düzeyinin yan yanalığı insana 
Memduh Şevket ESENDAL’ı hatırlatıyor. Öykü ve şiirlerdeki 
sadelik, en karmaşık duyguların basit ve yalın telaffuzu, iç zen-
ginliğin ince duyarlılığın bu kadar kolay söylenişi, yine usta bir 
sanatçı karşısında olduğumuzu gösteriyor.” (Hüseyin Özbek)
ESERLERİ:
ŞİİR: Harran Ovasından Mektuplar (1964), Harran Güzel-
lemesi (1993), Çeşitlemeler (1996).
HİKAYE: Kadın Parmağı (1993), Bıngıldaklı Çayır (1996), 
Bir Kasabaya İki Deli Fazla (2001).
İNCELEME: Araçlı Şehit ve Gazi Atalarımızın Soy Kütüğü 
(1998), Kastamonu Yöresi Deyim ve Manileri (2004).
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Eşi ve Torunu ile Marmaris’te

Eşi Müzeyyen Hanımla Birlikte

Paris’te İnceleme Gezisinde (1958)



Kolluk, toplumun huzurunu sağlayan vazgeçilmez bir unsurdur. 
Kolluk, toplumsal ve kişisel güvenliğin ve adaletin, sınırları 
kanunla çizilen özgürlüğün muhafazasında; bu vesile ile devletin, 
kamu hizmetinin sunulmasında ve idarenin daha etkin işlemesinde 
kalkan görevi görür. Kamu düzeninin işleyişinin güvenli bir 
şekilde sağlanması, diğer kamu hizmetlerinin de sağlıklı ve etkili 
yürümesini sağlar. 

KAMU HİZMETLERİNİN
YÜRÜTÜLMESİ AÇISINDAN

KOLLUĞUN ÖNEMİ
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Günümüzde dünyadaki tüm ülkelerin kendi 
iç düzenlerini sağlayan silahlı bir örgütlen-
mesi mevcuttur. Bu örgüt kamu düzeninin 

doğru ve düzenli işleyişini sağlarken kendi içerisin-
de de bir düzeni ihtiva eder. Önceliği güvenlik olan 
bu örgütleri kolluk olarak tanımlıyoruz. Bilinen bir 
teori olarak ABD’li Psikolog Abraham Maslow’un 
ihtiyaçlar hiyerarşisi teorisinde temel ihtiyaçlar 
bölümünde olan güvenlik ihtiyacını toplumsal ve 
kişisel düzeyde gerçekleştiren bu örgüt, aynı za-
manda temel kamu hizmetlerinden birini yerine 
getirmektedir.

J.Bnb. İsmet Kürşat KARADEMİR*
Genel Sekreterlik

* Selçuk Üniversitesi Kamu Yönetimi alanında yüksek lisans yapmıştır.

Kamu Hizmeti Nedir?
Türk Dil Kurumu İnternet sayfasında “Kamu hizme-
ti” sözlük anlamı olarak; “Devlet ve öteki kamu tüzel 
kişileri tarafından halkın genel ve ortak gereksinim-
lerinin karşılanması” şeklinde ifade edilir (www.tdk.
gov.tr).

Bir faaliyetin kamu hizmeti sayılabilmesi için her 
şeyden önce yasama organının iradesine bakmak ge-
rekmektedir. Bir teşebbüs veya faaliyetin kamu hiz-
meti olması ya da olmaması, yer ve zaman koşulları 
içinde, yetkili kamu organlarının takdiri ile belirle-
nip saptanan tamamen değişken ve izafi bir husustur. 
Bir faaliyetin kamu hizmeti sayılabilmesi için yasama 
organının iradesi ve faaliyetin kamuya yararlı olması 
dışında, faaliyetin ya idare tarafından doğrudan doğ-
ruya ya da idarenin yakın gözetim ve denetimi altında 
özel kişilerce yürütülmesi gerekmektedir (Gözübü-
yük, 1989).

Kamu hizmetinin; idarenin bünyesinde yerine getiril-
mesi, idare tarafından bizzat yerine getirilmiyorsa bile 
idarenin kontrol ve denetimi altında özel hukuk kişi-
lerince yerine getirilmesi; toplumsal ihtiyaçları karşı-
layacak şekilde düzenlenmesi ve bir hukuki düzenle-
me ile kanuna dayandırılması gerekmektedir. Ayrıca 
kamu hizmeti; görevli kurum ve kuruluşlarca veya 
kişilerce, toplumsal ihtiyaçları karşılayacak şekilde, 
kamu yararı gözetilerek ve ihtiyaç göz önünde bulun-
durularak ülke genelinde veya bir bölümünde, etkin-
lik ve kalite de ön planda tutulacak şekilde, vatandaş 
odaklı bir yaklaşımla; devamlı, düzenli ve ihtiyaç ol-
duğu anlar göz önüne alınarak süreklilik gösterecek 
şekilde, toplumsal ve teknolojik gelişmelere uyum 
sağlayarak, herkese eşit davranarak, ayrım yapmadan 
ve parasız olarak verilen hizmetlerdir. 

Her ne kadar parasız olarak verilen hizmetler olsa da 
zaman zaman bazı durumlarda vergi veya vergi benze-
ri gelirlerden başka bir bedel, hizmet alan vatandaştan 
talep edilebilir. Bu bedel “kamu fiyatı” olarak adlan-
dırılmaktadır ve Anayasa Mahkemesinin 1988/8 ka-
rarına göre “Kamu hizmeti giderlerinde vatandaşın bir 
ölçüde katılımının istenmesi, bu hizmetin satışı sayıl-
maz.” ifadesi geçer. Bu durum her kamu hizmetinde 
geçerli olan bir şey değildir.
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Kamu hizmeti yürütülürken idare ya kendi personel, 
bina ve donanımını kullanarak hareket eder, yani hiz-
met bizzat idare tarafından yürütülür ya da yine idare 
denetim ve kontrolünde olacak şekilde özel hukuk 
kişilerince yürütülür. Hizmet, özel hukuk kişisine 
gördürülürken usulen özel hukuk kişisine “kurma ve 
görevlendirme” usulü uygulanabildiği gibi, kurulmuş 
bir özel hukuk kişisine de görev verme şekliyle de bir 
usul uygulanabilir.

Bu konularla ilgili birkaç örnek verecek olursak; günü-
müzde gerek özel, gerekse devlet hastanelerinde kamu 
fiyatı uygulaması yürütülmekte ve muayene olan va-
tandaşlardan belli bir miktar para alınmaktadır.

Bir diğer örnek özel araç muayeneleridir: İki senede bir 
yapılan araç muayeneleri, hem özel bir firmaya yaptı-
rılmakta, hem de belirli bir bedel vatandaştan alınmak-
tadır. Ayrıca, 1970’li yıllarda banka önlerinde emniyet 
amaçlı görevlendirilen genel kolluk personeli günümüz-
de yerini özel güvenlik personeline bırakmış durumda-
dır. Ancak yine de ülkemizde özel güvenliğin elinde ha-
len bir roketatar veya makinalı tüfek bulunmaz. Bunlar 
genel kolluk birimleri ve Türk Silahlı Kuvvetleri envan-
terinde gerektiğinde kullanılmak üzere mevcuttur.

Hukuki Çerçevede Kamu Hizmeti 
Tanımının İncelenmesi
Kamu hizmeti tabiri başta Anayasamız olmak üze-
re daha birçok yasada yer almasına rağmen, hukuki 
açıdan açıkça tanımlanmış bir tabir değildir. “Kamu 
Hizmeti” tabiri anayasamızın 11 maddesinde geçer. 
Bunlar 47, 70, 71, 76, 125, 126, 127, 128, 137, 146 
ve 155’tir. Madde 47’de “Kamu hizmeti niteliği taşıyan 
özel teşebbüsler, kamu yararının zorunlu kıldığı hallerde 

devletleştirilebilir.” der. Buna göre kamu hizmeti özel 
teşebbüsler tarafından yürütülebilir, ancak gerektiğin-
de, yani devlet yaptığı denetim, kontrol veya ülkenin 
genel şartları bunu gerektirdiğinde devletleştirilebilir. 
Kamu hizmetinin devletleştirilmesindeki şartların ne 
olduğu da açıkça ifade edilmez. Madde 71’de “Kamu 
Hizmetine girenlerin mal bildiriminde bulunmaları ve 
bu bildirimlerin tekrarlanma süreleri kanunla düzenle-
nir; yasama, yürütme ve yargı organlarında görev alanlar 
bundan istisna edilemez.” şeklinde ifade edilir. Buradan 
anlaşılacağı üzere kamuya hizmet verenlerden bahse-
dilmektedir ve yine madde 76’da da aynı şekilde kamu 
hizmeti verme kabiliyetinden yasaklı olanlara atıfta bu-
lunulmaktadır. Madde 146’da ise kamuya hizmet eden 
kişilerden bahsedilmektedir. Anayasamızda bulunan 
diğer maddelerde kamu hizmeti tabirini açıklayan her-
hangi bir ifadeye rastlanmaz.

Genel olarak diğer yasalarımızı incelediğimizde; 657 
sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda kamu hizme-
tinin memurlar, sözleşmeli personel, geçici personel 
ve işçiler eliyle görüldüğüne vurgu yaparak, kamu 
hizmetlerinin yürütülmesinde memurların hak ve so-
rumluluklarından bahseder. Jandarma Teşkilat Görev 
ve Yetkileri Kanunu’nda ise “Hakim kararı alınmak 
koşuluyla teknik araçla izleme yapabilir, kamu kurum 
ve kuruluşları ile kamu hizmeti veren kuruluşların ih-
tiyaç duyulan bilgi ve belgelerinden yararlanabilmek 
için gerekçesini de göstermek suretiyle yazılı talepte 
bulunabilir.” ifadesi geçer. Polis Vazife ve Salahiyeti 
Kanunu’nda da benzer bir madde ile kamu hizmeti 
veren kuruluşlar ile adli yönden ilişkisinden bahse-
dilir. Türk Ceza Kanunu’nda ise, bazı suçlarda kamu 
hizmetinin aksaması durumuna sebebiyet verenlere 
cezanın arttırılması yönünde ifadeler bulunur. 
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Bunun gibi Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve 
Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun, İmar Kanu-
nu, Köy Kanunu, Maden Kanunu, Mal Bildiriminde 
Bulunması, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Kanu-
nu, Ailenin Korunmasına ve Kadına Karşı Şiddetin 
Önlenmesine Dair Kanun, Atatürk Aleyhine İşlenen 
Suçlar Hakkında Kanun, Bilgi Edinme Kanunu, Ceza 
Muhakemesi Kanunu, Çocuk Koruma Kanunu, Di-
lekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun, Emniyet 
Teşkilatı Kanunu, İcra İflas Kanunu gibi Kolluk kuv-
vetlerinin en çok karşılaştıkları kanunlarda, kamu hiz-
meti tabiri geçerken bunun ne olduğu ile ilgili hukuki 
bir tanım bulunmaz.

Kolluk ve Türkiye’de Kolluk Yapılanması
Kolluk, genel anlamda kamu düzenini koruma, kol-
lama, suç ve suçluları tespit etme ve yakalama ile 
görevli, gerektiğinde zor kullanma yetkisine sahip, 
kanunla verilen yetkiler çerçevesinde görev yapan ör-
güttür (Yaşar, 1997). Başka bir tanımda ise kolluk, 
bir yandan kamu düzenini sağlayan ve koruyan veya 
bozulduğunda eski durumuna getiren yönetsel faa-
liyetler; diğer yandan da bu tür faaliyetleri yürüten 
görevliler olarak tanımlamıştır (Gözübüyük, 2001). 

İç güvenlik ise, bir ülkenin coğrafi sınırları içerisinde 
oluşabilecek tehdit ve tehlikelerden uzak bir şekilde 
öncelikle vatandaşlarının huzur ve güvenliğinin sağ-
lanması, daha sonra da devlete ve özel kişilere ait bi-
naların her türlü sabotaj ve benzeri tehlikelere karşı 
korunmasıdır (Çınar, 1997).

Gerek iç güvenliğin, gerekse tüm kamu hizmetleri-
nin güvenle yürütülmesini sağlayan birimler “Genel 
Kolluk” olarak adlandırılırken, kanun genel kolluğu 

Polis, Jandarma ve Sahil Güvenlik birimleri altında 
tanımlamıştır. 2016 yılı öncesi özellikle Sahil Güven-
lik Komutanlığının genel kolluk özelliği akademik 
anlamda ve kanunda geçen tanımı ile “Silahlı Bir 
Güvenlik Kuvveti” olarak tartışılır durumdayken, 
08.11.2016 tarih ve 6755 sayılı Kanun ile yapılan de-
ğişiklik ile “Silahlı Bir Genel Kolluk Kuvveti” tanımı 
ile hukuksal tabanlı tartışmaları ortadan kaldırmıştır. 

Kolluk, genel kolluk ve özel kolluk şeklinde ikiye ay-
rılmaktadır. Bilinen şekliyle genel kolluk Polis, Jan-
darma ve Sahil Güvenliktir. Emniyet ve asayiş hizmet-
lerinin yürütülmesinde asıl sorumlu genel kolluktur. 
Bunun dışında kamu düzeninin sağlanmasında genel 
kolluk alanına girse bile yapacağı hizmet, yetkileri ve 
sınırları kanunla belirlenmiş özel kolluk birimleri de 
bulunmaktadır.

Bunlara örnek verecek olursak; Polisin emir komuta-
sında olan ve 772 sayılı Kanuna göre görevini yerine 
getiren Çarşı ve Mahalle Bekçileri; 2395 ve 5188 sa-
yılı Kanunlara göre düzenlenen özel güvenlik görev-
lileri, birimleri ve şirketleri; 4081 sayılı Çiftçi Malları 
Koruma Kanunu çerçevesinde hizmet veren Çiftçi 
Malları Koruma Bekçileri; 442 sayılı Köy Kanunu’na 
göre görev yapan Köy Korucuları ve Bekçileri; 178 
ve 485 sayılı KHK’ler ve 4936 sayılı Kanun çerçe-
vesinde oluşturulan ve görevini yürüten Gümrük ve 
Tekel Kolluğu; 6831 sayılı Kanuna göre görev yapan 
Orman Koruma Memurları; 1580 sayılı Kanuna göre 
görev yapan Belediye Kolluğu ve yine çeşitli kanun-
lara dayanarak görev yapan Liman kolluğu, Gemi 
Kaptanları, Haydut ve Sahiller Sağlık Kolluğu, Bucak 
Müdürleri, Köy ve Mahalle Muhtarları ve İhtiyar He-
yeti, Milli İstihbarat Teşkilatı Yetkilileri gibi birçok 
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özel kolluk da kendi görev alanlarına giren konular-
da ve kanunla belirlenen yetki ve sınırlamalar çer-
çevesinde öncelikle kamu düzeninin sağlanmasını 
amaç edinen görevleri yerine getirmektedir.

Adli anlamda deniz veya göllerde işlenen suçlarda ve 
halen sahil güvenlik teşkilatının kurulmadığı sularda 
Sahil Güvenlik Komutanlığı yerine, jandarma veya 
polis tam yetkili olarak görev yapar. Sahil güvenlik 
teşkilatının bulunduğu yerlerde sahil güvenlik birim 
amiri de adli konularda Cumhuriyet Savcısından ta-
limat alır, soruşturma yapar. Mülki amirin haftalık 
toplantılarına katılır. Bunlara ek olarak, örneğin; Adli 
Kolluk Yönetmeliği’ne göre Gümrükler Muhafaza 
Genel Müdürlüğü de kendi görev alanlarına giren 
adli konularda Cumhuriyet Savcısının talimatı ile so-
ruşturma yürütebilirler. Ama bu durum Gümrükler 
Muhafaza Genel Müdürlüğünü genel kolluk yapmaz. 

Kolluk ve Kamu Hizmeti İlişkisi
Kolluk, toplumun huzurunu sağlayan vazgeçilmez 
bir unsurdur. Kolluk, toplumsal ve kişisel güvenli-
ğin ve adaletin, sınırları kanunla çizilen özgürlüğün 
muhafazasında; bu vesile ile devletin, kamu hizme-
tinin sunulmasında ve idarenin daha etkin işleme-
sinde kalkan görevi görür. Kamu düzeninin işle-
yişinin güvenli bir şekilde sağlanması, diğer kamu 
hizmetlerinin de sağlıklı ve etkili yürümesini sağlar. 
Özellikle genel kolluk, gerek barış ve gerekse savaş 
zamanında, toplumun iç dinamiklerinin düzenli iş-
leyişini, önleyici güvenlik tedbirleri ve düzenleyici 
tedbirler ile sağlayan en önemli kuvvettir. Bunun 
yanı sıra kolluk kavramına bir denetim mekaniz-
ması veya önleyici tedbir alan bir mekanizma olarak 
bakmak da mümkündür. 

Devlet, ekonomik ve sosyal açıdan amaçlarını ger-
çekleştirebilmek için bazı düzenlemeler yapar. Bu 
düzenlemeler, belli faaliyetlerin kurallarını ortaya 
koyup, bu kurallara riayetin sağlanması için alınan 
tedbirlerden ibarettir. Bu kurallar hukuksal bir ta-
bana oturtulurken; yönlendirmeyi, bazı kuralların 
hatırlatılmasını, ekonomik yatırımları ve önlemleri 
de kapsar. Günümüzde devlete biçilen rol, toplum-
sal yaşama ilişkin faaliyetlerin bizzat yürütülme-
si şeklinde değil; çeşitli düzenlemelerle kontrol ve 
denetim yapması, icabında yönlendirmesidir. Yeni 
kamu yönetimi anlayışı çerçevesinde yapılan düzen-
lemelerle dünyada gelişmiş ve gelişmekte olan bir-
çok ülkede kamu yönetimi anlayışı, özelleştirmeler 
ve devletin küçülmesi yönünde olmuştur. Bu durum 
devletin denetim ve düzenleyici olma mekanizmala-
rını arttırmış; devleti kamu hizmeti sunan konum-

dan çıkararak bir tür kolluk faaliyeti yürütür hale 
getirmiştir. Esasen bu düzenlemeler hem kamu yara-
rını, hem kolluk hizmetini, hem de genel kamu hiz-
metini beraberinde getirmektedir (Avcı, 2014:126). 

Bu kapsamda, her ne kadar kanunda tanımlandığı şek-
li ile bir kolluk birimi olmasa da düzenleme ve denetim 
mekanizmalarını içinde barındırdığı için yeri geldiğin-
de davranış olarak kolluk gibi de görev yapan kurum 
ve kuruluşlar da bulunmaktadır. Bunlar arasında Rad-
yo ve Televizyon Üst Kurulu, Bankacılık Denetleme ve 
Değerlendirme Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu gibi 
kurumlar sayılabilir. Bu kurullar da bazı sektörlerdeki 
işleyişin adil, belirli bir sağlık standardında ve genel ah-
laka uygun olmasını sağlarlar. 1982 Anayasası’nın Türk 
siyasal yaşamına kattığı merkezdeki yardımcı kuruluş-
lardan biri olan Devlet Denetleme Kurulu (DDK) 
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı’na bağlı ola-
rak çalışan, yönetim işlerinin hukuka uygun, düzenli 
ve verimli bir şekilde yürütülüp, geliştirilmesi amacıyla 
kurulmuş denetim kurumudur. Bu kurumun görev ve 
yetkileri 15.7.2018 tarihinde yayınlanan Cumhurbaş-
kanlığı Kararnamesi ile yeniden düzenlenmiştir. Tüm 
bu kurumlar resmi olarak bir kolluk birimi olmaması-
na rağmen, kanunla belirlenmiş kendi alanlarına giren 
konularda ve yine kanunla belirlenen sınırlar çerçeve-
sinde denetim ve düzeni sağlamakla sorumludur. Bunu 
uyarı veya maddi para cezası şeklindeki tedbirlerle ger-
çekleştirebildiği gibi, Türk Ceza Kanununa giren hu-
suslarda genel kolluk kapsamında adli kolluk birimleri 
ve mahkeme aracılığı ile de gerçekleştirilmesini sağla-
yabilmektedir.

Kamu Hizmetinin Yürütülmesinde 
Kolluğun Etkilerinin Değerlendirilmesi
Kolluğun yürütmekte olduğu güvenlik hizmeti te-
melde bir kamu hizmetidir ve kamu yararı gözetilerek 
icra edilir. Elbette ki kamu yararına yönelik devlet ta-
rafından verilen tek hizmet güvenlik hizmeti değildir, 
ancak diğer kamu hizmetlerinin planlı, sürekli ve sağ-
lıklı işleyişini sağlamak açısından diğer kamu hizmet-
lerinin güvenliğini sağlama zorunluluğu vardır, bu da 
kolluk hizmetinin etkili yürütülmesi ile olur. 

Günümüzde kamu hizmetinin yürütülmesine en-
gel olan olayların başında terör olayları gelir. Gerek 
küresel, gerekse bölgesel anlamda terör olaylarının 
kaynağı öncelikle politik, ekonomik ve ideolojik 
olsa da daha birçok faktör, terör olaylarını ve terör 
örgütü yapılanmalarını etkiler niteliktedir. Alınması 
gereken güvenlik tedbirlerinin ise yine başta politik 
ve ekonomik anlamda olmak üzere, toplumsal an-
lamda da desteklenmesi şarttır. 
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Sonuç
Tarihçiler ve toplumbilimcilere göre uygarlıkların 
doğuşu şehirlerin ortaya çıkışı ile başlamıştır. Aile-
den itibaren başlayan birliktelikler zamanla köyleri, 
köy birliktelikleri ile kasaba ve ilçe gibi daha büyük 
yerleşim yerlerini, sonrasında şehirleri ve günümüz-
de ülke ve ülke birlikteliklerini oluşturur hale gel-
miştir. Bilinen tarihin başlangıcından itibaren top-
lumun en ufak yapısında dahi bir düzen vardı. Bu, 
zamanla şehir ve ülkelerin ve birleşik ülkelerin de bir 
düzen içerisinde olması yolunda ilerledi. 

Daha önce de belirtildiği üzere, Abraham Maslow’un 
ihtiyaçlar hiyerarşisi teorisine göre barınma ve gü-
venlik temel ihtiyaçlardandır. Güvenlik anlamında 
Ortaçağ şehirlerinden küçük bir örnek verecek olur-
sak; istikrarın sağlanmasında en önemli ihtiyaç sa-
vunma için kaleler ve duvarların inşa edilmesiydi. O 
dönemde bu duvarların inşası kent yöneticilerinin 
üstlendiği ilk bayındırlık işi oldu. Bu iş ayrıca kent-
lerin mali örgütlenmesinin temelini oluşturuyordu. 
Kentin masrafları için ihtiyaç duyulan para, halktan 
servetlerine göre hesaplanan paylar oranında topla-

nıyordu (Pirenne, 1983: 49). Bu durum, Ortaçağ 
Dönemi’nde pasif savunma tedbirleri kapsamında 
şehir güvenliğinin hem bir başlangıcı ve hem de bir 
parçası halini aldı. 

Günümüzde toplumsal anlamda, gerek toplum içe-
risinde, gerekse dışarıya yönelik alınan her türlü 
güvenlik ve kolluk vazifesi toplumsal tertip, düzen, 
sağlık, adalet ve genel ahlakı sağlamaya yöneliktir. 

KAYNAKÇA
1. AVCI, M., İdarenin Kamu Hizmeti Faaliyetlerinde 

Daralma ve Dönüşüm: Özelleştirme ve Regülasyon, 
TAAD, yıl: 5, sayı: 16 s.105-139, Ocak 2014.

2. ÇINAR, B., Devlet Güvenliği, İstihbarat ve Terör, SAM 
Yayınları, Ankara 1997.

3. GÖZÜBÜYÜK, A. Ş., Türkiye’nin Yönetim Yapısı, Turhan 
Kitabevi, Ankara 2001.

4. GÖZÜBÜYÜK, A.Ş., Yönetim Hukuku, S Yayınları, 
3.Baskı, Ankara 1989.

5. PİRENNE, H., Ortaçağ Avrupa’sının Ekonomik ve 
Sosyal Tarihi (Çev. Uğur Kocabaşoğlu), İstanbul: İletişim 
Yayınları,1983.

6. YAŞAR, Y., Açıklamalı Polis Meslek Hukuku, Başkent 
Klişe Matbaacılık, Ankara 1997.

Haziran 2019 • Sayı: 153 31



ULUSLARARASI
CEZA
YARGISINA
DUYULAN
İHTİYAÇ

Başta Birinci ve İkinci Dünya Savaşları 
esnasında yaşananlar olmak üzere, 

milyonlarca insanın hayal dahi edilemez 
gaddarlıkların kurbanı olduğu, hayatını 

kaybettiği ve zulümlere uğradığı; bu 
türden ağır suçları işleyenlerin, dünyanın 

güvenliğini ve barışı tehdit edenlerin 
cezasız kalmaması ve tekrar bu türden 

suçların işlenmesini engelleme amaçları 
doğrultusunda, uluslararası nitelikteki 

suçları yargılama yetkisi bulunan bir 
uluslararası ceza mahkemesi kurma 

düşüncesini ortaya çıkarmıştır.
J.Asb.Kd.Bçvş. Mustafa ÇELİK*
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı

Ceza kanunlarının yer bakımından uygulanmasında temel ilke “mülkilik ilkesi”dir. 
Mülkilik ilkesi; her suçun, işlendiği ülkedeki adli makamlar tarafından o ülkenin 
kanunlarına göre soruşturulmasını ve kovuşturulmasını ifade eder. 

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun “Yer Bakımından Uygulama” başlıklı 8/1. mad-
desinde yer alan “Türkiye’de işlenen suçlar hakkında Türk kanunları uygulanır.” hük-
mü ile mülkilik ilkesinin esas alındığı anlaşılmaktadır. Ancak mülkilik ilkesinin ge-
reği olarak devletler kendi ülkelerinde işlenen suçları soruştururken, ülkeleri dışında 
işlenen suçlara karşı kayıtsız kalmaları gerekir. Bu nedenle, mutlak olarak mülkilik 
ilkesinin uygulanmasının sakıncaları nedeniyle ceza kanunlarında “şahsilik, korunma 
ve evrensellik” ilkelerine de yer verildiğini görmekteyiz. 
Keza TCK’nın 11. maddesinde “vatandaş tarafından işlenen suçlara ilişkin” düzenle-
me ile şahsilik ilkesine yer verildiğini, TCK’nın 12. maddesinde “yabancı tarafından 
işlenen suç” başlığı altında devlet aleyhine işlenen suçlara ilişkin olarak korunma il-
kesine yer verildiğini, yine TCK’nın 13. maddesinde “diğer suçlar” başlığı adı altında 
yabancı ülkede her kim tarafından işlenirse işlensin soruşturma ve kovuşturulabilecek 
suçlar (soykırım, insanlığa karşı suçlar, göçmen kaçakçılığı, insan ticareti, işkence, 
çevrenin kasten kirletilmesi, parada sahtecilik vb.) açısından evrensellik ilkesine yer 
verildiğini görmekteyiz. 
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Yargılama yetkisinin suçun işlendiği ülke devletine tanın-
ması, devletin egemenliğinin doğal sonucudur. Ulusla-
rarası suçları, ulusal suçlardan ayıran en önemli özellik; 
uluslararası suç oluşturan fiillerin, ulusal düzeydeki suç-
lardan farklı olarak uluslararası toplumun huzurunu ve 
düzenini de bozacak etkiler taşımasıdır. Ayrıca devletlerin 
yargılamada kendi tercihlerine yer vermesi nedeniyle ulu-
sal mahkemelerin güvenilirliği de sorgulanmaktadır. 
Birinci Dünya Savaşı Öncesi Dönem
Bugüne kadar ve günümüzde de güçlü devletlerin ge-
nişleme ve güçlerini daha da artırma amaçları doğrultu-
sunda dünya üzerinde pek çok savaş meydana gelmiş ve 
özellikle güçlü devletlerin keyfi davranışları neticesinde 
insan hakları ihlallerinin en ağırları yaşanmıştır. Başta 
Birinci ve İkinci Dünya Savaşları esnasında yaşananlar 
olmak üzere, milyonlarca insanın hayal dahi edilemez 
gaddarlıkların kurbanı olduğu, hayatını kaybettiği ve 
zulümlere uğradığı; bu türden ağır suçları işleyenlerin, 
dünyanın güvenliğini ve barışı tehdit edenlerin cezasız 
kalmaması ve tekrar bu türden suçların işlenmesini en-
gelleme amaçları doğrultusunda uluslararası nitelikteki 
suçları yargılama yetkisi bulunan bir uluslararası ceza 
mahkemesi kurma düşüncesini ortaya çıkarmıştır.
Bu düşüncenin tezahürü olarak; 1474 yılında kuru-
lan Roma-Germen İmparatorluğu Mahkemesinde, 
Almanya’da bir vali olarak görev yapan Landvogt Peter Von 
Hagenbach’ın, hakimiyeti altındaki bölgede adam öldür-
me, tecavüz, yağma, halka ait mallara usulsüzce el koyma 
gibi fiillerden dolayı yargılaması yapılmıştır. Bu mahkeme, 
ad hoc (geçici) ve farklı uyruklardan 28 Hakimden oluş-
turulmuştur. Bu özelliği ile Uluslararası ceza mahkemesi 
anlamında ilk önemli gelişmedir. İşlediği fiillerle insanlığın 
yasalarını ihlal etmekle suçlanan Landvogt Peter Von Ha-
genbach yargılanmış ve ölüme mahkum edilmiştir. 
Yine 1864 Cenevre Sözleşmesi’nin ihlallerini önlemek ve 
ihlali halinde yargılama yapacak bir mahkeme oluştur-
mak amacıyla 1872 yılında Uluslararası Kızılhaç Komi-
tesi kurucusu Gustave Moynier tarafından “Uluslararası 
Ceza Mahkemesi Sözleşmesi Tasarısı” hazırlanmıştır. 
1864 Cenevre Sözleşmesi’nin uygulanmasını güvence al-
tına almak isteyen bu tasarı, uluslararası toplumda yeterli 
ilgiyi görmemiş ve uygulanma şansı bulamamıştır. 
Bu denemeden sonra Rus Çarı II. Nicholas’ın teklifi üze-
rine 1899 yılında düzenlenen I. La Haye Konferansı so-
nucunda, “Uluslararası Uyuşmazlıkların Barışçı Yollarla 
Çözümüne İlişkin La Haye Sözleşmeleri” imzalanmıştır. 
1899 Sözleşmeleri ve bu sürecin bir uzantısı sayılan 1907 
La Haye Konferansları sonucunda imzalanan sözleşme-
lerle, savaş esnasında uyulması gereken kurallar ortaya 
konulmuş, bazı fiiller uluslararası suç olarak belirlenmiş-
tir. Ayrıca insancıl hukuk kurallarının kapsamlı bir şe-
kilde düzenlendiği de görülmektedir. Ancak söz konusu 

suçların işlenmesi halinde yargılama yapacak bir uluslara-
rası ceza mahkemesinin kurulması mümkün olmamıştır. 
Birinci Dünya Savaşı ve Sonrası Dönem
Birinci Dünya Savaşı devam ederken 28 Mayıs 1915 ta-
rihinde, Rusya, Fransa ve İngiltere’nin duyurduğu Pet-
rograt Bildirisi ile Osmanlı Devleti Ermeni katliamı ile 
suçlanmıştır. Savaşın ardından İtilaf Devletleri ile Os-
manlı Devleti arasında imzalanan Sevr Antlaşması’nda 
bu konuda hükümlere de yer verilmiştir. Antlaşmada, 
Osmanlı askerlerinin ve resmi görevlilerin, savaş esna-
sında Ermenileri katlettikleri belirtilmiş; bu iddialar çer-
çevesinde, sorumluların Milletler Cemiyeti tarafından 
kurulması planlanan uluslararası bir mahkemede yar-
gılanmaları öngörülmüştür. Ancak Sevr Antlaşması’nın 
onaylanmaması nedeniyle mahkeme kurulmamıştır. 
Birinci Dünya Savaşı’nın sonunda, mağlup devletlerin 
sivil ve askeri liderlerini ve savaş suçlularını yargılayacak 
bir uluslararası ceza mahkemesi kurma fikri gündeme 
gelmiştir. Almanya ile 28 Haziran 1919 tarihinde im-
zalanan Versay (Versailles) Barış Antlaşması da böyle bir 
mahkemenin kurulmasının hukuksal temelini öngör-
müştür. Antlaşmaya göre; başta Alman İmparatoru II. 
Wilhelm olmak üzere, savaş yasa ve geleneklerini ihlal 
eder biçimde suç işleyenlerin, kurulacak özel bir mahke-
mede yargılanmaları öngörülmüştür. Ancak iki husus bu 
mahkemenin kurulmasına engel olmuştur. Birinci husus; 
ABD tarafından savaş suçlularının ilgili devletlerin ulu-
sal mahkemelerinde yargılanmalarının doğru olacağı ve 
devlet başkanlarının yargısal bağışıklıklarının bulunma-
sı gerektiği yönündeki itirazlarıdır. İkinci husus ise Al-
man İmparatoru II. Wilhelm’in Hollanda’ya sığınması ve 
Hollanda’nın iade taleplerini reddetmiş olmasıdır. 
Birinci Dünya Savaşından sonra Milletler Cemiyeti Ge-
nel Kurulunun gündemine savaş suçları için uluslararası 
bir mahkeme kurulması önerisi getirilmiş ise de; Genel 
Kurul tarafından bu tür suçların ulusal yargı organları 
tarafından ele alınmasının daha uygun olduğu, gerekli 
olursa Uluslararası Sürekli Adalet Divanında (USAD) 
ayrı bir ceza dairesi kurulup burada yargılama yapılabi-
leceği belirtilmiştir. Düzenli faaliyet gösteren ilk ulus-
lararası mahkeme olan “Milletler Arası Daimi Adalet 
Divanı” Milletler Cemiyeti bünyesinde kurulmuştur. 
Divan 15 Şubat 1922 tarihinde faaliyete başlamış ve 18 
Nisan1946 tarihinde faaliyetine son verilmiştir. Millet-
lerarası Daimi Adalet Divanının faaliyetine son verilme-
siyle bu mahkemenin yerini Birleşmiş Milletler Antlaş-
masıyla kurulan “Uluslararası Adalet Divanı” almıştır. 
Savaştan uzun bir süre sonra 1937 yılında Yugoslav-
ya Kralının Hırvat milliyetçileri tarafından öldürül-
mesi sonucu, “Terörizmin (Tedhişçiliğin) Önlenmesi 
ve Cezalandırılmasına Dair Sözleşme” imzalanmış ve 
Milletler Cemiyetinin girişimi neticesinde sözleşmeye 
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“Uluslararası Ceza Mahkemesinin Kurulmasına İlişkin 
Protokol” eklenmiştir. Ancak Hindistan dışında hiçbir 
devlet tarafından sözleşmenin onaylanmaması nedeniy-
le mahkemenin kurulması mümkün olmamıştır. 

Nuremberg Uluslararası Askeri Ceza Mahkemesi
İkinci Dünya Savaşı süresince, insan hakları sistematik ola-
rak tüm taraflarca ağır şekilde ihlal edilmiş ve milyonlarca 
asker ve sivilin ölümü ile neticelenmiştir. Bu dönemde ve 
öncesinde en büyük çaplı katliamlar Nazi Almanya’sında 
Yahudi, eşcinsel, çingene ve komünistler üzerinde ve Ja-
ponlar tarafından da Çin sivil halkı üzerinde gerçekleşti-
rilmiştir. Bu katliamlar kamuoyunda büyük bir tepkiye 
neden olmuş ve sorumluların cezalandırılması yönünde ta-
lepler ortaya çıkmıştır. Daha savaş sona ermeden müttefik 
kuvvetler, savaşın çıkmasına neden olanları ve savaş sırasın-
da insanlık dışı eylemlerde bulunanları cezalandırma niyet-
lerini ilan etmişlerdir. 1943 yılında müttefikler tarafından 
kurulan savaş suçları komitesi, bu amaçla kanıt toplamaya 
başlamıştır. Bu kapsamda ABD, İngiltere, Fransa ve Sov-
yetler Birliği tarafından 1943 yılında “Moskova Deklaras-
yonu” yayımlanmıştır. Bu bildiri ile savaş suçlularının yar-
gılanması konusunda iki farklı usul öngörülmüştür: 
• Olağan savaş suçlularının bu suçları işledikleri yerler-
deki ulusal mahkemeler önünde ve ulusal yasalara göre 
yargılanacakları,
• Büyük savaş suçlularının (düşman devlet mensubu, 
üst düzey yöneticiler) ise gerek Avrupa’da gerekse Uzak 
Doğu’da kurulacak askeri mahkemelerde yargılanacak-
ları belirtilmiştir. 
Bu amaçla ABD tarafından 02 Mayıs 1945 tarihinde 
bir Yüksek Mahkeme Hakimi görevlendirilmiştir. 05 
Haziran 1945 tarihinde Almanya bir teslim bildirisi 
imzalayarak savaş suçu işleyen Nazi yöneticilerini, il-
gili devletlere teslim etmeyi kabul etmiştir. Bu bildiri 
ve hazırlık çalışmalarının tamamlanması üzerine ABD, 
İngiltere, Fransa ve Sovyetler Birliği 08 Ağustos 1945 
tarihinde “Avrupa Eksen Devletlerinin Büyük Savaş 
Suçlularının Yargılanması ve Cezalandırılmasına ilişkin 
Londra Antlaşması”nı imzalamışlardır. Bu antlaşmaya 
göre uluslararası askeri bir mahkeme kurulmuş, gerek 

bireysel gerekse grup ve örgütlerin üyesi sıfatıyla işlenen 
suçları kapsadığı belirtilmiştir. 

Antlaşmaya ek olan “Nuremberg Uluslararası Askeri 
Mahkemesi Statüsü” ile mahkemenin yetki ve işleyişi 
düzenlenmiştir. Yine Alman savaş suçlularının yargıla-
nabilmesi için Alman Denetim Konseyi tarafından 10 
sayılı Kanun kabul edilmiştir. 

Mahkeme; ABD, İngiltere, Fransa ve Sovyetler Birliği’nden 
birer kişi olmak üzere, 4 asil ve 4 yedek Hakimden oluş-
muş, Savcılık görevini ise yine galip devletlerce atanan 4 
Başsavcı yerine getirmiştir. Kararlar oy çokluğuyla alınmış; 
eşitlik durumunda başkanın oyu belirleyici olmuştur. Nu-
remberg Uluslararası Askeri Ceza Mahkemesinde Nazile-
rin önde gelen liderlerinden 22’si yargılanmıştır. Hakkın-
da hüküm verilen 22 sanıktan 12’sine ölüm cezası, 3’üne 
müebbet hapis cezası, 4’üne süreli hapis cezası verilmiş, 3 
sanık hakkında ise beraat kararı verilmiştir. Ayrıca 6 grup 
ve örgüt yargılanmış, bunlardan “Gestapo”, “SS” ve “Nazi 
Partisi Yönetim Kurulu” suç örgütü olarak ilan edilmiştir. 
Bu kapsamda, bu örgütle bağlantılı olanlar, örgüt kapsa-
mı içinde işlemiş oldukları insanlığa karşı suçlardan, esir 
kamplarında ve işgal ettikleri ülkelerdeki zulüm fiillerin-
den sorumlu tutulmuşlardır. 

Nuremberg Askeri Ceza Mahkemesinin uluslararası 
hukuka getirmiş olduğu en büyük yenilik; bireylerin 
uluslararası kurallarla bağlı olabileceklerinin uluslarara-
sı belgelerle kabul edilmiş ve fiilen uygulanmış olma-
sıdır. Uluslararası hukukun bu konuda daha önceden 
kabul edilen ilkesi, uluslararası hukukun süjesinin sa-
dece devletler olduğu şeklindedir. İlk olarak Wilhelm 
Kaufmann’ın, uluslararası hukukun bireyleri doğrudan 
bağladığını söylemesiyle ortaya çıkan karşı görüş, Birin-
ci Dünya Savaşı’nın getirdiği yıkımlarla birlikte ulusla-
rarası hukukçular arasında taraf bulmaya başlamıştır.

Tokyo Uzakdoğu Uluslararası Askeri Ceza 
Mahkemesi
Savaş suçlarını yargılamak için kurulan ikinci mah-
keme “Tokyo Uzakdoğu Uluslararası Askeri Ceza 
Mahkemesi’dir. Mahkeme, Müttefik Kuvvetler Yüksek 
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Komutanı Douglas Mac Arthur’un özel bir yetkiye is-
tinaden çıkartıp yayımladığı 19 Ocak 1946 tarihli bir 
Kararname ile kurulmuştur. Bu mahkemenin kuruluşu, 
Nuremberg Uluslararası Askeri Ceza Mahkemesinde ol-
duğu gibi çok uluslu bir karar ile gerçekleşmemiştir. Bu 
mahkeme, Japonya’da ve Pasifik’te, savaş suçları, barışa 
karşı suçları ve insanlığa karşı suçları işleyenleri yargıla-
mak üzere kurulmuştur. 
Japonya’ya karşı savaşan devletlerin her birinden birer 
kişi olmak üzere; toplam 11 Hakimden oluşan Tokyo 
Uluslararası Askeri Ceza Mahkemesinde, iddia makamı 
Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı bir Savcı ve 10 Sav-
cı Yardımcısından oluşmuştur. Mahkeme kararlarını oy 
çokluğu ile almış, eşitlik durumunda başkanın oyu be-
lirleyici olmuştur. Japon hükümetinde etkin olarak görev 
yapmış 25 kişi hakkında yargılama yapılmıştır. Başsavcı-
lık tarafından sanıklar hakkında “uyguladıkları politikalar 
ile ciddi uluslararası sorunlara, saldırı savaşlarına ve ayrıca 
Japonların ve barışsever insanların büyük tahribatlara uğ-
ramalarına neden olmak” şeklinde suçlamalarda bulunul-
muştur. Yargılamalar yaklaşık 2,5 yıl kadar sürmüş olup, 
hakkında hüküm verilen 25 sanığın tamamı suçlu bu-
lunmuş, bu kişilerden 7’si idam cezasına, 16’sı müebbet 
hapis cezasına, 2’si de süreli hapis cezasına çarptırılmıştır.

Nuremberg ve Tokyo Uluslararası Ceza Mahke-
melerinin Ortak Nitelikleri

• Hem Nuremberg Uluslararası Askeri Ceza Mahkeme-
si, hem de Tokyo Uzakdoğu Uluslararası Askeri Ceza 
Mahkemesi İkinci Dünya Savaşını kazanan galip devlet-
ler arasında imzalanan 08 Ağustos 1945 tarihli Londra 
Antlaşması ve 19 Ocak 1946 tarihli bir kararnameye 
dayanılarak kurulmuştur. 
• Her iki mahkeme de suç sayılan fiillerin işlenmesinden 
sonra, yalnızca bu suçların yargılanması için kurulmuştur.
• Her iki mahkeme de “Ad Hoc” yani geçici mahkeme 
olarak kurulmuştur. “Ad Hoc” özelliği yalnızca belirli 
bir zaman diliminde işlenen belirli suçlara ilişkin olarak 
yargılama yetkisini ifade etmektedir.
• Her iki mahkeme de İkinci Dünya Savaşı öncesi ve 
esnasında Alman ve Japon üst düzey yetkilileri yargı-
lamak için kurulan olağanüstü nitelikli askeri mahke-
melerdir. Olağanüstü olmasından kasıt, yargı yetkisine 
konu olan fiillerin gerçekleşmesinden sonra kurulmuş 
olmasındandır. 
• Her iki mahkeme de “askeri mahkeme” olup, objektif 
adaleti sağlamak için değil, yalnızca mağlup olan dev-
letlerin savaşla bağlantılı suçlarını yargılamak üzere ku-
rulmuşlardır. 
• Gıyabi yargılama yapma yetkileri mevcut olup, asli 
yargılama yetkisine sahip olduklarından ulusal yargı or-
ganlarının yerine yargılama yapmışlardır.

• Her iki mahkeme de jürili olmayan toplu mahkemelerdir.
• Kararları kesin olup kararların denetlenmesini sağla-
yacak bir mekanizma öngörülmemiştir.
• Her iki mahkeme de yargıladıkları sanık hakkında, 
ölüm cezası, müebbet hapis, süreli hapis veya beraat ka-
rarı vermeye yetkili kılınmışlardır. 
• Her iki mahkemenin de yargı yetkisi belli konularla 
sınırlı olup yalnızca;

 Barışa karşı suçları, 
 Savaş suçlarını, 
 İnsanlığa karşı işlenen suçları yargılamak için kurul-
muştur.

Mahkemelerin Yargı Yetkisinde Bulunan Suçlar 
ve Tanımları

• Barışa Karşı Suçlar

(Statünün 6. maddesinin 1. fıkrası)

Bir saldırı savaşının veya garantiler veya uluslararası ant-
laşmaların ihlali suretiyle vuku bulan bir savaşın idaresi, 
hazırlanması, çıkarılması veya sürdürülmesi veya önceki 
fiillerden herhangi birinin gerçekleşmesi için kararlaştı-
rılmış bir plana veya komploya iştirak etmek.
• Savaş Suçları

(Statünün 6. maddesinin 2. fıkrası)

Savaş Yasa ve Geleneklerinin İhlali 

İşgal altında bulunan ülkelerde sivil halkın öldürülmesi, 
bunlara kötü muamelede bulunulması, zorla çalıştırılma-
sı, sürülmesi, savaş esirleri ve denizdeki kişilerin öldürül-
meleri, kamuya ve özel kişilere ait malların yağma edilme-
si ve askeri zorunlulukların haklı kılmadığı yakıp yıkma ve 
yok etmeler bu suçun görünümleri olarak belirlenmiştir.
• İnsanlığa Karşı Suçlar

(Statünün 6. maddesinin 3. fıkrası)

Savaştan önce veya savaş sırasında “soykırım, sivil halkın 
öldürülmesi, tutsak olarak kullanılması, sürgünler ve di-
ğer insanlığa aykırı eylemler” suçun kapsamına alınmıştır. 
Her iki mahkeme için yapılan düzenlemelerde barışa 
karşı suçlar ve insanlığa karşı suçların kapsamı benzer 
bir içeriğe sahipken; savaş suçları, Tokyo Uzakdoğu 
Uluslararası Askeri Ceza Mahkemesinin dayanak dü-
zenlemede daha belirsiz ve genel bir ifade ile kaleme 
alınmış, “savaş geleneklerinin veya hukukunun ihlalleri” 
olarak ifade edilmiştir. 
Mahkemelerin yargı yetkisinde bulunan ana konular 
bu üç suç türü olmakla birlikte Nuremberg Uluslararası 
Askeri Mahkemesi Statüsünün 9. maddesinde; “suçlu 
sayılan teşekküllere üye olmak” şeklinde bir suç tipi ih-
das edilmiştir. Buna göre de; mahkeme tarafından bir 
örgütün suçlu olduğu tespit edilirse, böyle bir örgüte, 
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amacını ve bu yöndeki faaliyetlerini bilerek üye olmak 
suç teşkil edecektir. 

Mahkemelerde Yapılan Yargılamalar
Hem Nuremberg, hem de Tokyo Uluslararası Askeri 
Ceza Mahkemelerindeki yargılamalar, aynı sürecin so-
nucu olmaları nedeniyle, her iki mahkemeyi kapsayacak 
şekilde “Nuremberg Yargılamaları” olarak adlandırılır-
lar. Bu yargılamalarda göze çarpan en önemli husus, ta-
rihte ilk kez savaşan bir devletin belli başlı liderlerinin, 
bir uluslararası mahkemede yargılanıp cezalandırılma-
sıdır. Üst düzey Nazi liderleri ve komutanları dışında 
kalan savaş suçluları ise suç işledikleri bölgelere götürül-
müş ve işgalden kurtulmuş olan devletlerin yasalarına 
göre yargılanıp cezalandırılmışlardır. 

11 Aralık 1946 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel 
Kurulu, bir karar ile “Nuremberg Mahkemesi Statü-
sü Tarafından Tanınan Uluslararası Hukuk İlkelerinin 
Tasdiki” adı altında Nuremberg yargılamalarında kabul 
edilen ilkeleri onayladığını ve benimsediğini açıklamış-
tır. Aynı zamanda bu ilkelerin BM Uluslararası Hukuk 
Komisyonu tarafından kodifiye edilmesine de karar ve-
rilmiştir. BM Uluslararası Hukuk Komisyonu tarafın-
dan hazırlanan raporda ilkeler şu şekilde sıralanmıştır: 

• Uluslararası hukuk uyarınca suç teşkil eden bir fiil ifa 
eden herkes, bundan ötürü cezai sorumluluk altında 
olacaktır.
• Uluslararası hukuk uyarınca suç teşkil eden fiil, iç hu-
kuk uyarınca suç teşkil etmese de sorumluluk devam 
edecektir.
• Resmi sıfat veya görev, cezai sorumluluk veya bağışık-
lık sağlamayacaktır.
• Amirin emrini ifa, bir hukuka uygunluk sebebi olarak 
kabul edilmeyecektir.
• Adil yargılanma hakkı korunacaktır.

• Nuremberg Statüsünde öngörülen 3 suç kategorisi ka-
bul edilmektedir.
• Söz konusu suçların işlenmesinde “suç ortaklığı” da 
suç sayılacaktır. 

Mahkemelere Karşı Yapılan Olumlu ve Olum-
suz Eleştiriler
Yapılan bu yargılamalar, olumlu ve olumsuz eleştirilere 
uğramıştır. Yapılan olumlu eleştirilerden biri, bu sürecin 
uluslararası hukukun somutlaşmasına ve kodifikasyonu-
na yardımcı olduğu yönündedir. Zira burada belirlenen 
kurallar, daha sonra kodifiye edilerek pozitif uluslararası 
hukukun bir parçası haline getirilmiştir. 

Nuremberg Yargılamalarına Yönelik Olumsuz 
Eleştirilerin Başlıcaları Şunlardır
• Ceza hukukunun evrensel kabul görmüş ilkelerinden 
olan “kanunilik ilkesi”nin ihlal edildiği iddiası gelmek-
tedir. Suç ve cezaların ancak kanun ile belirlenmesi ve 
usulüne uygun olarak ilan edilmek suretiyle, herkes ta-
rafından öğrenilmesinin temin edilmesi gerekmektedir. 
Bu ilke uluslararası ceza hukuku açısından da geçerlidir. 
Ancak Nuremberg Statüsünün 6. maddesinde, mahke-
menin yargı yetkisine konu oluşturan suçların sayıldığı 
ve fakat bunların söz konusu fiillerin işlenmesinin ar-
dından ihdas edildiği görülmektedir.
Ceza hukukunun temel ilkelerinden olan “kanunsuz 
ceza olmaz” ilkesi ile “geçmişe yönelik ceza verilemeye-
ceği” ilkeleri uyarınca mahkeme, geçmişe yönelik yargı-
lama yetkisinin bulunmadığı noktasında eleştirilmiştir. 
Mahkemeyi kuran galip devletler ve mahkeme üyeleri, 
farklı bir yaklaşımla, “doğa yasaları altında yaşadığımızı, 
Almanların da bu yasaları ihlal ettiklerini, dolayısıyla da 
cezalandırılmalarının gerektiğini” ve “uygulamanın, ulus-
lararası hukukun pek çok alanını ihlal etmiş olan eli kanlı 
sanıklar için dikkate alınamayacağını” savunmuşlardır.
• Diğer bir eleştiri konusu ise; “tabi hakim ilkesi”nin ihlal 
edildiği hususudur. Tabi hakim ilkesi; herkesin, kanunla 
önceden kurulmuş bir mahkemenin tarafsız, bağımsız ve 
her bakımdan yetkili hakimi önünde yargılanma hakkına 
sahip olmasını ifade eder. Bu mahkemeler açısından bu 
eleştirinin ortaya çıkması doğaldır. Çünkü mahkemeler 
söz konusu fiiller işlendikten sonra yalnızca o fiilleri yar-
gılamak üzere kurulmuş olağanüstü mahkemelerdir.
• Diğer bir olumsuz eleştiri ise, mahkemelerin yalnızca 
mağlup devletlerin vatandaşları üzerinde yargılama yet-
kisine sahip olması, aynı fiilleri işlemiş olabilecek galip 
devletlerin vatandaşlarının yargılamaya konu olamaması-
na yöneliktir. Bu nedenle bu yargılamalar, uluslararası li-
teratürde “galiplerin adaleti” olarak nitelendirilmektedir.
Tabi ki bu mahkemelerin, İkinci Dünya Savaşının galip 
devletlerinin etkisi ve veraseti altında olduğu bir gerçek-



Haziran 2019 • Sayı: 153 37

tir. Nitekim yaklaşık olarak 350 bin sivilin katledildiği 
Hiroşima ve Nagazaki atom bombası saldırıları meşru 
görülmüş ve bu vahşetin failleri sadece galip olduğun-
dan insanlığın kurtarıcıları gibi Dünya milletlerine 
servis edilmişlerdir. Ayrıca mağlup devletlerin işlediği 
suçlar abartılmış ancak, galip devletlerin uyguladığı sis-
tematik işkenceler ve soykırımlar göz ardı edilmiştir. Bu 
durum o dönemdeki uluslararası yargının sadece güçlü-
lerin mahkemesi olduğunu açıkça göstermektedir. 
Her ne kadar Londra Antlaşması’na sonradan 19 devlet 
daha katılmışsa da bu devletlerin katılımının, Mahke-
menin uluslararası nitelik kazanması için yeterli olma-
dığı savunulmuştur.

Türkiye Açısından Değerlendirme
Tüm bu gelişmeler doğrultusunda Statüsü hazırla-
nan Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), halen 
Hollanda’da faaliyetlerini sürdürmektedir. Uluslarara-
sı Ceza Mahkemesi; savaş suçları, insanlığa karşı işle-
nen suçlar, soykırım suçları ve saldırı suçlarına bakan 
bir mahkemedir. 01 Temmuz 2002 tarihinde kurul-
muş ve 11 Mart 2003 tarihinde çalışmaya başlamış-
tır. Mahkeme binası, “Ev Sahipliği Anlaşması” yaptığı 
Hollanda’nın Lahey kentinde bulunmaktadır.
Bu Mahkemenin hazırlanış sürecine katılmış olan Tür-
kiye, 17 Temmuz 1998’de Roma’da yapılan oylamaya 
katılmamış, daha sonradan da Roma Statüsünü imza-
lamamıştır. Türkiye’nin Statüye ilişkin olarak basına en 
çok yansıyan çekinceleri, terör ve uyuşturucu kaçakçılığı 
suçlarının Statü kapsamına dahil edilmemesi ve insanlığa 
karşı suçlar ile saldırı suçunun tanımı konusundaki so-
runlardır. Terör ve uyuşturucu kaçakçılığının Statü kap-
samına alınmamasının, tek başına Türkiye’nin Statüye 
taraf olmaması için yeterli bir neden oluşturamayacağını 
düşünmek mümkündür. Eğer Türkiye açısından Mahke-
me ile ilgili başkaca bir sorun bulunmuyorsa, Türkiye’nin 
Statü’yü onaylayarak, Taraf Devletler Kurulu’nun Statü 
üzerinde değişiklik yapma sürecine katılması beklenirdi. 
Aynı şekilde, hali hazırda, Taraf Devletler Kurulu tara-
fından saldırganlık suçunun tanımlanması çalışmaları 
yapılmaktadır. Bir diğer nokta olan insanlığa karşı suçlar 
konusunda da Türkiye zaten, bu suçların Statü öncesinde 
düzenlendiği milletlerarası antlaşmalara taraf olmakla, bu 
konudaki tutumunu göstermiştir.
Türkiye’nin Mahkemeye taraf olmamasının gerçek ne-
deninin, Güneydoğu’da yaşanan terör olayları olduğunu 
söylemek mümkündür. Örneğin, Statü md. 8/2(f ) uya-
rınca, milletlerarası nitelikte olmayan silahlı çatışma-
lardaki uygulanabilir hukukun ciddi bir şekilde ihlali, 
bir Devletin topraklarında, resmi memurlar ile organi-
ze silahlı gruplar arasında süreklilik kazanan silahlı bir 
çatışma bulunduğu takdirde gerçekleşirse, bu durum, 
Mahkemenin yargı alanına girecektir. Terör suçlarının 

Statü kapsamına alınması, durumu Türkiye açısından 
değiştirmeyecektir. 
Bununla birlikte, Türkiye’deki ceza mevzuatı, Mahke-
menin yargı yetkisindeki suçları içermemektedir. Bu ise, 
Mahkeme’nin, Türkiye’de ya da Türk vatandaşlarınca 
söz konusu suçların işlenmesi durumunda, tamamlayı-
cılık işlevinden öte, ilk elden yetkili olması sonucunu 
doğuracaktır. Türkiye, Mahkemeye taraf olma düşünce-
sinde olsa bile, öncelikle ceza mevzuatını milletlerarası 
standartlar çerçevesinde yeniden düzenlemelidir.
Türkiye’nin, Mahkemeye taraf olmamasının, kendi mil-
li çıkarları açısından haklı görülebilecek yanları olmakla 
birlikte, çok uzun süre Mahkemenin dışında kalması da 
düşünülemez. Zira öncelikle, Mahkeme milletlerarası dü-
zeyde çok geniş bir destek bulmuştur. Sivil toplum örgütle-
rinin, Statü’yü imzalamayan ya da onaylamayan devletler-
de yaptıkları propaganda etkili olmuştur ve bu etki devam 
etmektedir. Bunun yanında Türkiye, Avrupa Birliği üyeleri 
ve aday ülkeler arasında Statü’yü onaylamayan tek ülkedir.
Nihai Değerlendirme
Yapılan tüm bu eleştiriler bir kenara bırakılırsa; Nurem-
berg ve Tokyo Uluslararası Askeri Ceza Mahkemeleri, 
uluslararası nitelikte bir ceza yargılamasının ilk ve en 
yeni örneklerini teşkil etmeleri ve politik istek ve gerekli 
kaynaklar mevcut olduğu takdirde, uluslararası nitelikte 
bir ceza mahkemesinin kurulmasının mümkün olduğu-
nu göstermeleri bakımından son derece önemlidirler. 
Mahkemelerin, evrensel insan hakları idealinin gerçek-
leştirilmesi yönünde atılmış büyük birer adım olduğu 
ve statülerinin daha sonra kurulan tüm uluslararası ceza 
mahkemelerinin statülerine emsal ve çıkış noktası oluş-
turduğu da kabul edilmelidir.
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Göbeklitepe, Şanlıurfa’nın 20 kilometre ku-
zeydoğusundaki Örencik köyü yakınların-
da, yaklaşık 300 metre çapında ve 15 metre 

yüksekliğinde geniş görüş alanına hakim bir tepede yer 
almaktadır. Göbeklitepe, günümüzden 12.000 yıl ön-
cesine tarihlenen, henüz avcı ve toplayıcı tarzda yaşam 
süren insanların yarattığı bir kült (inanç) merkezidir. 
İnsanlık tarihinin en önemli keşfi Göbeklitepe’dir. İn-
sanlığa dair kültürel ve toplumsal en önemli değişiklik 
Göbeklitepe’de yaşanmıştır.

Göbeklitepe yerleşiminin özelliğini anlamak için önce-
likle Neolitik Dönem (M.Ö. 7.000-6.000) hakkında 
bilgi vermek gerekmektedir. Neolitik Dönem, Paleolitik 
ve Mezolitik dönemlerden sonra gelir. Neolitik; “Yenitaş” 
anlamına gelmektedir. Bu döneme “Cilalı Taş Devri” de 
denir. İnsanoğlu ilk kez, Neolitik Dönemde doğa ile olan 
ilişkisini kendi lehine çevirerek, avcılık ve toplayıcılık ile 
birlikte tarıma da yönelmiştir.

Göbeklitepe, Arkeolojik araştırma tarihinde Neolitik 
Dönem olarak adlandırılan zaman dilimi için düşünü-
len teorileri ve modelleri alt üst etmiştir. Göbeklitepe’yi 
en önemli kılan etkenlerden biri; günümüzden 12.000 
yıl önce henüz yerleşik hayata geçmemiş avcı, toplayıcı 
yaşam süren insanların hiçbir alet ve makine kullanma-
dan, çakmak taşlarıyla, sadece insan gücüne dayalı ola-
rak Göbeklitepe’yi inşa etmesidir.

Göbeklitepe, insanlık tarihi ile ilgili Malta’da bulunan 
tapınaktan yaklaşık 6.500, Stonehenge’den 7.000 ve 
Mısır Piramitlerinden ise 7.500 yıl daha eskiye dayan-
maktadır. Göbeklitepe’yi diğer anıtsal yapılardan farklı 
kılan en önemli özellik; günümüzden 12.000 yıl önce 
inşa edilmesinin yanı sıra, alanda bulunan dikili taş-
ların çok belirgin bir şekilde insanı sembolize etmesi, 
Neolitik dönem insanının gelişkin sembolik dünyaları-
nı yansıtması ve insanın yaratıcı dehasının üst düzeyde 
temsilcisi olması ile birlikte alanda bulunan insan ve 
hayvan heykellerinin ve taş ustalığının günümüz hey-
keltıraşlarını ve sanatçılarını kıskandıracak düzeyde us-
taca yapılmış olmasıdır.

Göbeklitepe’ye dair ilk araştırma; 1963 yılında İstan-
bul ve Chicago Üniversitesinden Güneydoğu Anadolu 
Tarih Öncesi Araştırmaları Karma Projesi kapsamın-
da, Prof.Dr. Halet Çambel ve Prof.Dr. R.J.Braidwood 
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Arkeolog De.Me. Nilgün AKIN
KOM Daire Başkanlığı
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tarafından yüzey araştırması olarak yapılmıştır. Söz konusu yüzey 
araştırmasında alandan Yontma Taş aletler toplanmıştır. 1995 yı-
lında ise Şanlıurfa Müzesi Müdürlüğü ile İstanbul Alman Arkeoloji 
Enstitüsü’nün katılımıyla Almanya Heidelberg Üniversitesi Tarihön-
cesi Enstitüsü’nün ortak projesi olarak kazı çalışmalarına başlanmış-
tır. Kazı çalışmaları Alman Arkeoloji Enstitüsü adına Prof.Dr. Klaus 
Schmitt başkanlığında 2014 yılına kadar devam etmiştir. Prof.Dr. 
Klaus Schmitt’in ölümü sonrası kazılar Şanlıurfa Müze Müdürlüğü 
başkanlığında yürütülmektedir. Ayrıca Göbeklitepe 29 Mayıs 2013 
tarihinde Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından 
ören yeri olarak ziyarete açılmıştır.

Güneydoğu Anadolu’nun önemli Neolitik Çağ merkezleri arasında 
sayılan Göbeklitepe’nin, İlk Üretimciliğe Geçiş Evresi’nin ilk aşama-
larını gösteren bir merkez olduğu Prof.Dr. Klaus Schmitt tarafından 
başlatılan bilimsel arkeolojik kazılarla anlaşılmıştır. 

Göbeklitepe’nin çevresinde büyük kireçtaşı ocakları yer almakta olup, 
ocaklarda ise insitu (yerinde) durumda pek çok yapı elemanı ortaya 
çıkarılmıştır. Bunlardan birisi ve en büyüğü “T” biçiminde 7x3x1 met-
re boyutlarında kireçtaşından bir stel/dikmedir. Atölye/işlik yeri olarak 
yorumlanan ve bir aslan stelinin bulunduğu alandaki yapılar, ana kaya 
üstüne oturmaktadır. Höyüğün güney yamacında yine T biçimli iki 
büyük dikme yer almaktadır. Hemen yanında açılan açmalarda ortaya 
çıkarılan Neolitik Dönem duvarlarının daha geç bir evrede yapıldıkları 
saptanmıştır. Göbeklitepe’deki T biçimli dikilitaşların uzunlukları 3 ila 
5 metre arasında değişmekte, ağırlıkları ise yaklaşık olarak 10 ton ağır-
lığında olup, simetrik bir düzende yerleştirilmişlerdir. 

Her çevrilen alanın merkezinde kendi başına iki adet dikme bulunur. 
Bunlar kural olarak kendilerini çevreleyen dikmelerden daha kalın 
ve üstün kalite özellikleri göstermekte olup, yüzeyleri özenle hazır-
lanmış ve her biri motiflerle dekore edilmiştir. Bazı figürlerin el, kol 
veya parmakları kopuktur. Yatay ve dikey parçalar; sırasıyla insana 
benzeyen figürlerin kafa ve gövdesidir. Bazı dikmelerin ön yüzeyin-
de, karında bir giysiye işaret ettiği düşünülen paralel çizgiler dikkati 
çekmektedir. 2008 yılında yapılan çalışmalarda iki dikilitaş arasında, 
türünde ilk örnek olarak tespit edilen kanal benzeri bir yapı ortaya 
çıkarılmıştır. Bu yapının tabanı doğudan batıya doğru eğimli olarak 
yapılmıştır ki; bu sıvı ya da kum gibi maddeler yapının dışından içine 
doğru aktarılmasını mümkün kılacak şekildedir. 

Yüzey araştırmalarında ve kazılarda ele geçen alet ve artıkların büyük 
çoğunluğu, kül renginin çeşitli tonlarına sahip iyi kalitede çakmak-
taşından yapılmıştır. Kazı çalışmalarında ortaya çıkarılan orak-bıçak 
olabilecek parçaların sayısı çok az miktarda olup, kazıyıcılar, kalemler 
ve dilgilerin miktarı daha fazladır. 1995-96 kazılarında ele geçen çak-
maktaşı üzerindeki ilk gözlemler, Çanak Çömleksiz Neolitik Döne-
me işaret etmektedir. X-RAY analizleri için Fransa Louvre Müzesi’ne 
gönderilen obsidienlerde yapılan analizler sonucu, hammadde kay-
naklarının çoğunlukla Kapadokya Bölgesi olduğu tespit edilmiştir.



Bazalttan satır, havan, öğütme taşı, ezgi taşı gibi 
yüzey buluntularının yanı sıra kazıda; kazı bezekli 
taş kap parçaları gibi bazalt ve kireç taşından çok 
zengin çeşitlemesi olan buluntular elde edilmiştir. 
İlginç buluntular arasında, düzeltilmiş yassı levha 
taşlar ve heykel parçaları sayılabilir. 

Göbeklitepe’de bulunan hayvan kemikleri üzerin-
de yapılan paleozoolojik araştırmalarda; 12.000 yıl 
öncesine ait geniş bir yabani hayvan tür yelpazesi 
belirlenmiştir. Evcilleştirilmiş türlere rastlanmamış-
tır. En sıklıkla tespit edilen hayvan türleri arasında 
ceylan, sığır, kurt, yaban domuzları, turna, leylek, 
tilki, yılan, akrep, yabani koyun, aslan ve örümcek 
gibi Dicle-Fırat Bölgesi faunasını oluşturan hay-
vanlar bulunmaktadır.

Bitki kalıntısı olarak; karbonlaşmış organik bulun-
tuların yabani bir buğday türü olan Einkorn oldu-
ğu belirlenmiş, ancak tahılın evcilleştirilmiş formu-
na yönelik bir bulguya rastlanmamıştır. Ele geçen 
yanmış organik kalıntılar, tahıl evcilleştirilmesinin 
ilk aşamaları hakkında ulaşılacak veriler için önem-
li bir kaynak olarak görülmektedir. 

Olağan dışı buluntuları ile dinsel/kutsal bir merkez 
olduğu kanısını uyandıran Göbeklitepe’nin, özel-
likle yontma taş alet endüstrisi örneklerine göre, 
Çanak Çömleksiz Neolitik Çağ’ın ilk ve orta ev-
resine tarihlenebileceği ve şimdilik M.Ö. 10.500-
8.600 yılları arasına konabileceği önerilmektedir. 
İlk yerleşmenin ne zaman başladığı sorusu güncel-
liğini korumasına karşın, son iskanın Çanak Çöm-
lekli Neolitik Çağ’dan önce sona erdiği kesindir. 

Göbeklitepe’de var olduğu sanılan kutsal alanın bo-
yutları, bu yerin yöredeki dinsel faaliyetlerin en bü-

yük merkezi olduğu düşüncesini uyandırmaktadır. 
Göbeklitepe bir yerleşme yeri değil, sadece törensel 
amaçlar için tasarlanmış bir alandır. Şimdiye kadar 
yapılan çalışmalar sonucu Göbeklitepe’nin kült ya-
pılarından oluşan özel bir buluşma merkezi olduğu 
tezini destekleyen verilere ulaşılmıştır. 

Göbeklitepe yıllardır tarih derslerinde öğretilen 
“göçebe toplulukların tarımı öğrenerek yerleşik 
hayata geçtiği” tezini çürütmüştür. Yerleşik haya-
ta geçişin çiftçilik ve hayvancılığın ortaya çıkışıyla 
birlikte gerçekleştiği düşünülürken, avcı ve topla-
yıcı toplulukların Göbeklitepe gibi dini merkezler-
de sürekli olarak bir araya gelmelerinin sonucunda 
yerleşik hayata geçtiği görülmüştür. Kalabalık top-
lulukların ibadet merkezine yakın olma arzusu ve 
çevrede bu toplulukların ihtiyaçlarını karşılayabile-
cek düzeyde yeterli kaynak bulunmamasından do-
layı insanlar tarıma yönelmişlerdir. Yani tarım, yer-
leşik hayatı getirmemiş, dini mabetlerin etrafında 
kalma arzusu sonucunda yerleşik hayata geçilerek 
tarımının yapılmasını sağlamıştır.

2011 yılından bu yana UNESCO Dünya Miras 
Geçici Listesi’nde yer alan Göbeklitepe, 2018 yılı 
Temmuz ayında Bahreyn’de düzenlenen 42’nci 
Dünya Mirası Toplantısı’nda, Türkiye’den 18’inci 
varlık olarak UNESCO Dünya Mirası Listesine 
alınmıştır. Ayrıca Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip ERDOĞAN tarafından 2019 yılı “Göbek-
litepe Yılı” olarak ilan edilmiştir.
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Azerbaycan Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti 
Jandarma ilişkilerini analiz ettiğimizde, bu ilişki-
lerin iki dönemi kapsadığını söylememiz gerekir. 

Birinci dönem, 1918 yılında kurulmuş Azerbaycan De-
mokratik Cumhuriyeti’nin mevcut olduğu dönem; ikin-
ci dönem ise 1991 yılında Azerbaycan Cumhuriyetinin 
bağımsızlığını ilan ettiği dönemdir. Azerbaycan Cumhu-
riyeti ve Türkiye Cumhuriyeti Jandarma ilişkilerinin ge-
lişimi, özellikle Milli Lider Haydar ALİYEV’in inisiyatifi 
ile 10 Mayıs 1996 tarihinde Azerbaycan Cumhuriyeti ile 
Türkiye Cumhuriyeti arasında “Askeri Eğitim, Teknik ve 
Bilimsel İşbirliği Konusunda Anlaşma”nın imzalanmasıyla 
başlanmıştır.

Bir Azerbaycanlı 
Subayın Kaleminden: 

Azerbaycan-Türkiye 
Jandarma İlişkileri

J.Kur.Yb. Tural NOVRUZOV
Azerbaycan Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı 
Dahili Koşunlar Komutanlığı

Büyük deneyime haiz olan Türkiye 
Jandarma Genel Komutanlığı ile Azerbaycan 

Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Dahili 
Koşunlar Komutanlığı arasındaki işbirliği, 
Dahili Koşunların gelişiminde önemli rol 
oynamıştır. Jandarma Genel Komutanlığı 

tarafından Dahili Koşunlarına yapılan 
kardeş yardımı, Türkiye Cumhuriyeti’nin 
iyi niyetinin göstergesi olarak her zaman 

hatırlanacaktır.
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Azerbaycan Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Dahili Ko-
şunları ile Türkiye Jandarma Genel Komutanlığı arasın-
daki anlaşmaya dayanarak, halen Dahili Koşunların bir 
kaç subay ve uzman çavuşu Türkiye Cumhuriyeti’nde 
askeri eğitim ve öğrenim görüyorlar. Onlar Türkiye 
Cumhuriyeti Jandarma Genel Komutanlığının öğretim 
merkezlerinde kendi profesyonelliklerini artırıyor, öncül 
pratiği öğreniyorlar. 

Geçmiş yıllarda Türkiye Jandarma Genel Komutanları 
olmuş Orgeneraller ile sonuncu Jandarma Genel Komu-
tanı Orgeneral Arif ÇETİN, ülkemize sefer ederek Da-
hili Koşunlar’ın faaliyetleri ile yakından tanışmışlardır 
(Mammadova, s.159).

Bunun yanısıra Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı 
ve Emniyet Genel Müdürlüğünün yüksek düzeyli dele-
gasyonu da Dahili Koşunlarda bulunmuştur.

Türkiye Jandarması Azerbaycan’da

Türkiye Jandarma Genel Komutanlığı’nın Azerbaycan 
Cumhuriyeti ile ilişkisi 1918 yılı itibariyle başlamıştır.

1918 yılında yeni kurulmuş Azerbaycan Halk Cum-
huriyetinin ilk adımlarından biri, Osmanlı İmparator-
luğu ile karşılıklı ilişkiler kurmak oldu. 11 Mayıs’ta, 
terkibinde Azerbaycanlıların da olduğu Güney Kafkas-
ya Hükumeti’nin Batum görüşmeleri, 04 Haziran’da 
Azerbaycan Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti ara-
sında “Barış ve Arkadaşlık Sözleşmesi”nin imzalanma-
sı ile sonuçlandı. “Osmanlı Hükumeti ile Azerbaycan 
Cumhuriyeti arasında Arkadaşlık Sözleşmesi”ni Türkiye 
Cumhuriyeti tarafından Adalet Bakanı Halil Menteşe, 
Kafkasya Cephesi Baş Komutanı Vehib Paşa; Azerbay-
can Cumhuriyeti tarafından Dışişleri Bakanı Mammad 
Hasan Hacınski ve Milli Konsey’in Başkanı Mammad 
Emin Resulzade imzaladı. Sözleşmenin birinci fıkrasın-
da gösterilmiştir ki, Osmanlı İmparatorluğu ile Azerbay-
can Cumhuriyeti arasında devamlı barış ve arkadaşlık ta-
hakkuk edecektir. İşbu sözleşmenin dördüncü fıkrasında 
ise beyan edilmiştir ki, huzur ve asayişi güçlendirmek, 
ülke güvenliğini sağlamak için şayet gerek duyulursa, 
Osmanlı İmparatorluğu Azerbaycan Cumhuriyeti’ne 
yardım edeceğini taahhüt eder (Valiyev, s.180). Bu fık-
ra Azerbaycan Cumhuriyeti için fazlası ile önemlidir. 
Bu sözleşme ile Osmanlı İmparatorluğu Azerbaycan 
Cumhuriyeti’nin bağımsızlığını tanıyan ilk yabancı dev-
let olmuştur.
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Azerbaycan’da Jandarma Teşkilatının kurulması için 
ilk çalışmalar Miralay (rütbe olarak Alay komutanı 
rütbesine denk gelir) Behiç Erkin Bey (1900-1923 Os-
manlı Ordusu, 1923-1926 Türkiye Silahlı Kuvvetleri-
nin yüksek rütbeli subayı, Türkiye Kurtuluş Savaşı kah-
ramanlarından olan, başkanlık görevlerinde çalışmış 
devlet büyüklerindendir ve Mustafa Kemal Atatürk’ün 
yakın arkadaşı olmuştur.) tarafından, 26 Ekim 1917 
tarihinde “Jandarma Hakkında Ferman”ın hazır-
lanması ile başlamıştır. Bu ferman hiçbir değişiklik 
yapılmaksızın Azerbaycan Hükumeti başkanı Fe-
teli Han Hoyski (1918 tarihinde Azerbaycan Halk 
Cumhuriyeti’nin ilk Bakanlar Kurulu başkanı ve İçiş-
leri Bakanı olmuştur) tarafından 03 Ağustos 1918 ta-
rihinde kabul edilerek yürürlük kazanmıştır (Türkiye 
Jandarması Azerbaycan’da, s.1-2).

Azerbaycan Cumhuriyeti’nde ilk milli ordunun ku-
rulması amacı ile Osmanlı İmparatorluğu tarafından 
görevlendirilen Miralay Behiç Erkin Bey, 19 Hazi-
ran-28 Ağustos 1918 tarihleri arasında “Askeri Polis 
ve Jandarma Teşkilatı”nı kurmak için Gence şehrin-
de bulunmuştur. Ancak, Birinci Dünya Savaşı’nın 
bitmesi ve ateşkes ilan edilmesi ile Miralay Behiç 
Erkin Bey Türkiye Cumhuriyeti’ne geri çağrılmıştır 
(https://www.aydinlik.com.tr).

Yapılan çalışmalar, yalnız kanunların yardımı ile 
kalmamış, jandarma subaylarının pratik yardımı ile 
devam ettirilmiştir. Zira 1918 yılı Ağustos ayının 
başlarında deneyimli Türk subayı, tabur komuta-
nı Binbaşı Ziver Bey (1918 yılında Samsun-Canik 
Jandarma Tabur Komutanı) Azerbaycan Cumhu-
riyeti Jandarma Teşkilatını kurmak amacı ile En-
ver Paşa’nın kardeşi Yarbay Nuri Bey’in başkanlık 
yaptığı Kafkasya İslam Ordusuna görevlendirilmiş-
tir. Kafkasya İslam Ordusu, bağımsız Azerbaycan 
Cumhuriyeti’nin Silahlı Kuvvetlerinin temelini 
teşkil etmekteydi. Bu ordunun kurulmasında temel 
amaç; Bakü’yü Lenin (Vladimir İliç Ulyanov Lenin-
Rus devrimci, marksist, sosyo-politik konuları işleyen 
yazar, SSCB’nin kurucusu) tarafından tayin edilen 
ermeni komiser Şaumyan’ın (Stepan Georgiyeviç 
Şaumyan-XX. yüzyılın başlarında Kafkasya’da faali-
yette bulanan Ermeni asıllı devrimci ve devlet ada-
mı) başkanlık ettiği Kızıl Ordu birliklerinin elinden 
kurtarmak ve şehri Azerbaycan Türklerine teslim 
etmekti. Binbaşı Ziver Bey ilk önce Gence şehrine 
gelmiş ve Kafkasya İslam Ordusunun terkibinde 
Jandarma Alay Komutanlığını kurmuştur. Kendisi 
ise bu alayın komutanı olmuştur. Yardımcısı Binba-

şı Faig Bey ve diğer subaylar da bu işte kendisine 
yardımcı olmuş, örgütlenmeyi tamamlamışlardır. 
15 Eylül 1918 tarihinde Bakü şehrinin özgür edil-
mesinde büyük rolü olan ve fedakârlık gösteren 
Jandarma Alay Komutanlığının karargâhı, bu tarih 
itibariyle Bakü şehrine taşınmıştır (https://www.
jandarma.gov.tr).

Mondros Ateşkes Sözleşmesi’nin 30 Ekim 1918 ta-
rihinde Osmanlı İmparatorluğu ile Antanta (İtilaf ) 
Devletleri (1904-1907 yıllarında Almanya aleyhin-
de kurulmuş Büyük Britanya, Rusya, Fransa Birliği. 
Sonralar 1915 yılında İtalya ve Japonya da bu bir-
liğe katıldı) arasında akdedilmiş ateşkes sözleşmesi 
koşullarına dayanarak, Türk subayları Azerbaycan 
Cumhuriyeti’ni terk ettikten sonra, Azerbaycan 
Halk Cumhuriyeti’nin yeni kurulduğu bir dönem-
de nüfusun askeri işle tanışması, şehirde istikrar ve 
disiplinin korunması amacı ile Azerbaycan Cum-
huriyeti Parlamentosunun ilgili kararı gereğince, 
01 Haziran1919 tarihinde Bakü şehrinde gönüllü 
askerlerden oluşan bir Asayiş Taburu kurulmuştur. 
Tabur, Bakü şehrinin 14 ilçesini (Sabunçu, Merkezi, 
Balahanı, Zabrat, Surahanı, Hile, Aşağı Bibiheybet, 
Yukarı Bibiheybet, Siyah şehir, Beyaz şehir, Tağıyev 
Fabrikası, Binegedi, Maştağa ve Nardaran) kapsa-
maktaydı (Sarıyev ve Abbasov, s.12). Ekip başkanı 
olarak Yusif Ziya Bey Talıbzade (1877-1923 tarih-
lerinde ikamet etmiş, Türkiye Cumhuriyeti’nde askeri 
öğrenim görmüş, Azerbaycanlı subay ve devlet adamı) 
atanmıştır.

1920 yılı Nisan ayı sonunda Azerbaycan hükume-
tinde kriz olmuş ve toplumsal-siyasal durum ger-
ginleşmeye başlamıştır. Zira 26-27 Nisanda 11’inci 
Kızıl Ordu taarruz ederek bağımsız Azerbaycan 
Cumhuriyeti’nin devlet sınırlarını ihlal ederek ül-
keye giriş yapmıştır. Azerbaycan Cumhuriyeti Mil-
li Ordusunun ve İçişleri Bakanlığının kuvvetleri, 
11’inci Kızıl Ordu karşısında ciddi direniş sergi-
lemiş ve savaşmışlardır. 27 Nisan 1920 tarihinde 
11’inci Kızıl Ordu Bakü şehrine girmiş ve bağımsız 
Azerbaycan Cumhuriyeti’nin varlığına son verilmiş-
tir (Aliyarlı ve Behbudov, s.37).

1991 yılında Azerbaycan Cumhuriyeti kendi bağım-
sızlığına kavuştuktan sonra Azerbaycan Cumhuriye-
ti ve Türkiye Cumhuriyeti arasında askeri işbirliği 
yeniden başlamıştır.

31 Ekim 1997 tarihinde Azerbaycan halkının Milli 
Lideri Haydar ALİYEV`in öngörebilirliği ve inisiya-



tifi sonucunda “Azerbaycan Cumhuriyeti İktidarı ile 
Türkiye Cumhuriyeti İktidarı arasında Azerbaycan 
Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Dahili Koşunlarının 
Personeline Türkiye Jandarma Genel Komutanlığı 
Tarafından Yapılacak Eğitim ve Donatım Yardımı-
na Dair Protokol” imzalanmıştır. İşbu protokolün 
imzalanması, tarihi olay olarak değerlendirilebilir. 
Bunun yanısıra da Azerbaycan Cumhuriyeti Dahili 
Koşunları ile Türkiye Jandarma Genel Komutanlığı-
nın kardeşliği ve başarılı faaliyetinin temeli atılmıştır 
(Sarıyev ve Abbasov, s.150). 

27 Ekim 1997 tarihinde adı geçen protokole daya-
narak ilk aşamada 3 subaydan oluşan ekip Türkiye 
Jandarma Genel Komutanlığı tarafından Azerbaycan 
Cumhuriyeti’ne sevkedilmiştir. Bu ekibin faaliyeti 
sonucunda Türkiye Jandarma Genel Komutanlığın-
dan Dahili Koşunlara sevkedilecek olan ekibin sayısı 
kararlaştırılmıştır. Zira bu ekibin sayısı 9 subay ve 1 
astsubay olmakla 10 kişiden oluşmuştur.

29 Haziran 1998 tarihinde Dahili Koşunların Gala 
Eğitim-Öğretim Alayında (25 Şubat 2011 tarihi iti-
bariyle Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nın 
ilgili kararı ile Dahili Koşunların Yüksek Askeri Okulu 
olarak faaliyet göstermektedir) karargah ve kurs bina-
larının inşa edilmesi Türkiye Cumhuriyeti Jandarma 
Genel Komutanlığının yardımı ile tamamlanmış ve 
adı geçen zaman itibariyle Türkiye Jandarma Genel 
Komutanlığı tarafından gönderilmiş olan ekip ta-
rafından eğitim ve öğretime başlanılmıştır. Türkiye 
Jandarma Genel Komutanlığından gelmiş olan eki-
bin temel görevi Dahili Koşunlara eğitim, öğretim, 
teçhizat ve donatım konularında müşavirlik etmek 
ve subay, astsubay, uzman çavuş ve askeri yetkililere 
çağdaş taleplere uygun şekilde eğitim öğretim veril-
mesinde yardımcı olmaktır. Bu ekibe “Dahili Ko-
şunlar Komutanının Müşaviri” görevinde faaliyette 
bulunan ve Türkiye Jandarma Genel Komutanlığı-
nın yüksek rütbeli (Albay rütbeli) subayı tarafından 
başkanlık yapılır.

29 Haziran-16 Ekim 1998 tarihleri arasında 
Gala Eğitim-Öğretim Alayı’nda ilk kez olarak 
subay ve astsubayların geliştirilme kursları or-
ganize edilerek gerçekleştirilmiş ve 24-31 Ekim 
1998 tarihleri arasında birinci dönem askeri lise 
öğrencilerinin deneyim alışverişi amacı ile Tür-
kiye Cumhuriyeti’ne seferleri olmuştur (Türkiye 
Jandarması Azerbaycan’da, s.14-18). Türkiye Jan-
darma Genel Komutanlığı`nın subayları şimdiye 
kadar Dahili Koşunlarda aşamalı şekilde faaliyette 
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bulunarak, askeri birliklerimizin eğitim seviyesinin 
geliştirilmesine katkıda bulunmuşturlar.

Dahili Koşunların şimdiye kadar yüzlerce askeri yet-
kilisi, Türkiye Jandarma Genel Komutanlığının eğitim 
öğretim merkezlerinde değişik branşlarda ihtisas ve ge-
liştirme kurslarında hazır bulunmuşlardır. Özellikle; 
“Jandarma Subay Temel, Jandarma Komando, Keskin 
Nişanci Eğitimi, Muhabere Kursu, İngilizce Hazırlığı, 
Askeri Köpek Timleri Eğitimcilerinin Hazırlığı, Lider-
lik ve İstihbarat Eğitimi” kurslarında eğitim öğrenim 
gören askeri yetkililerimizin sayısı daha fazladır. Bu 
kurslarda Azerbaycan Cumhuriyeti’ni temsil eden as-
keri yetkililer her zaman yüksek sonuçlar almışlardır.

1999 yılında Dahili Koşunların subayı olmuş Serdar 
SEFEROV Türkiye Jandarma Genel Komutanlığının 
Foça’daki Komando Okulunda 272 kişilik askeri yet-
kililer arasında 1’inci yeri kazanmıştır. Bu okul tari-
hinde Serdar SEFEROV, böyle yüksek sonuç kazanan 
ilk yabancı uyruklu askeri yetkili olmuştur (Sarıyev ve 
Abbasov, s.152).

01-03 Haziran 2008 tarihleri arasında Türkiye Jandar-
ma Komando Özel Asayiş Komutanlığının mobil eğitim 
ekibi tarafından Dahili Koşunların Komando birlikleri-
ne “Rehine Kurtarma ve Terörle Mücadele” konulu eği-
timler verilmiş ve tecrübe mübadelesi yapılmıştır.

2017 yılı itibariyle, Türkiye Cumhuriyeti Jandarma 
ve Sahil Güvenlik Akademisine ilk kez 6 Azerbaycan 
Cumhuriyeti vatandaşı öğrenim görmeleri için gönde-
rilmiştir. Bu gönderilmiş olan ekibe mezun olduktan 
sonra teğmen rütbesi verilecek ve onlar Azerbaycan 
Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Dahili Koşunlarında 
kendi görevlerini icra edeceklerdir.

2009-2016 yılları arasında Dahili Koşunların başvuru-
su kapsamında, Türkiye Jandarma Genel Komutanlığı-
na mensup subaylar, Dahili Koşunların bir kaç askeri 
birliğinde aşamalı şekilde faaliyette bulunarak kendi 
bilgi ve tecrübelerini bizlerle paylaşmışlardır. 1998 
yılından bu yana Türkiye Jandarma Genel Komutan-
lığından 300’den fazla askeri personel, Azerbaycan 
Cumhuriyeti Dahili Koşunlarında eğitim ve öğretim 
amacı ile faaliyette bulunmuştur (Türkiye Jandarma-
sı Azerbaycan’da, s.230). Dahili Koşunlar ile Türkiye 
Jandarma Genel Komutanlığı arasında bulunan işbir-
liğini daha da sağlamlaştıran faktörlerden biri de her 
iki kurumun yüksek yetkililerinin karşılıklı ziyaretleri 
olmuştur. Bu ziyaretler sırasında, askeri işbirliği ilişki-
lerinin geliştirilmesi ve genişletilmesi yönünde önemli 
kararlar alınmıştır.
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25 Ocak 2013 tarihinde, Uluslararası Jandarmalar 
ve Askeri Statülü Kolluk Kuvvetleri Birliğine (FIEP) 
benzer olarak Azerbaycan Cumhuriyeti’nin başken-
ti Bakü şehrinde, Azerbaycan Cumhuriyeti, Türkiye 
Cumhuriyeti, Kırgızistan Cumhuriyeti ve Moğolis-
tan İç Kuvvetleri, Jandarma ve diğer ilgili kurumlar 
arasında, uluslararası resmi bir teşkilat kurulmuştur 
(Sarıyev ve Abbasov, s.164). Teşkilatın inisiyatif ül-
kesi Türkiye Cumhuriyeti’dir.

2011 yılında Türkiye Cumhuriyeti’nin başkenti 
Ankara’da söz konusu teşkilatın temeli oluşturulmuş-
tur. Teşkilatın karargâhı Türkiye Cumhuriyeti’nin 
başkenti Ankara’da bulunmaktadır. Avrasya Aske-
ri Statülü Kolluk Kuvvetleri Teşkilatının sembolü 
at heykelidir. Bu teşkilatın adı, teşkilata üye olan 
devletlerin isimlerinin baş harflerini kullanmakla 
“TAKM” olarak anılır.

TAKM’ın kurulma amaçlarından biri, adı geçen 
teşkilata üye olan ülkelerin ilgili kurumları arasında 
karşılıklı ilişkilerin inkişafı, askeri personelin hazır-
lığı yönünde tecrübe mübadelesinin yürütülmesi ve 
diğer hususlarla ilgili işbirliğinin gerçekleştirilme-
sidir.

Milli Lider Haydar ALİYEV’in siyasi kursunun de-
vamcısı, Azerbaycan Cumhurbaşkanı ve Başkomu-
tan İlham ALİYEV`in Dahili Koşunlara olan özel 
dikkati ve kardeş ülke olan Türkiye Cumhuriyeti ile 
askeri işbirliğini tercih etmesi sonucunda, Türkiye 
Jandarma Genel Komutanlığı ve Azerbaycan Cum-
huriyeti İçişleri Bakanlığı arasında karşılıklı ilişki ve 
işbirliği zaman geçtikce gelişmektedir. 

Türkiye Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 
Azerbaycan Dahili Koşunlarına yapılan kardeş yar-
dımı, bu ülkenin iyi niyetinin göstergesi olarak her 
zaman hatırlanacaktır.

Sonuç

Büyük deneyime haiz olan Türkiye Jandarma Ge-
nel Komutanlığı ve Azerbaycan Cumhuriyeti İçişleri 
Bakanlığı Dahili Koşunları arasında işbirliği, Dahi-
li Koşunların gelişiminde önemli rol oynayacaktır. 
Karşılıklı ilişkilerin devam ettirilmesi, Dahili Koşun-
ların tecrübe ve profesyonellik düzeyinin artmasına, 
ülkede asayişin ve bölgede istikrarın korunmasına 
kendi olumlu etkisini yapmakla birlikte, Azerbaycan 
vatandaşının güvenliğinin sağlanmasında da önemli 
faktör olarak kabul edilebilir.
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[Jandarma Dergisi’nin 84-87’nci (01 Eylül 1951) sayısında yayımlanan 
bu makale, hiçbir değişiklik yapılmadan aynen sunulmuştur.]

Zabıtanın her zaman ve her yerde yapacağı çeşitli görevlerde tek başarı unsuru haber 
alma işini sağlamasıdır. Haber alma cihazını iyi ayarlayan, denk ve kıymetli haber-
ler derleyen ve bu suretle de takip edeceği yolda kendisine iyi bir hız ve istikamet 

veren zabıta teşkilleri, elde edecekleri başarıdan emin ve ümitli olabilir.

Günlük ve gelecekteki işler için hazırlanacak bir planda haber almaya yer vermek ve bunun 
nasıl, kimler yardımı ile ve nerelerde sağlanacağını belirtmek ve yapılacak görevin mahi-
yetine göre iyi bir rota çizmek ve bu çığırı dikkat ve titizlikle takip etmek, zabıta amir ve 
memurlarının değişmez bir prensibi olmalı ve tam bir surette uygulanmalıdır. 

Haber alma pek çok kollara ayrılır. Ancak genel ve uzak istihbaratla ilgili bulunan kadrolu 
teşkillerde bu yönden gösterilecek faaliyetin hedefi askeri, idari, siyasi ve kültürel olabi-
leceği ve genel bir mahiyet taşıyacağı için, bu gibi haber alma şekilleri konumuz dışında 
bırakılmıştır. 

Haberler çeşitli işlerde idare ve zabıta amir ve memurlarının kararlarına müessir olur. Özel-
likle takip ve tenkil işlerinde doğru derlenmiş haberlere, ilçe jandarma ve karakol komutan-
lıklarının pek muhtaç olacaklarını ve takip planlarını bu haberlere göre düzenleyeceklerini 
mütalaa etmek lazımdır. Yalan ve yanlış haberlerden doğacak maddi ve manevi zararları 
daima göz önünde tutmak ve aldanmamak komutanların şiarı ve iş hüneri olmalıdır. 

Haber Alma
Yazan: VII.Ş.Md.Alb. Bedri OLGAÇ

Mudurnu İlçe Jandarma Komutanı Şehrin İleri Gelenleriyle
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Haber alma teşebbüs ve faaliyetine geçen bir zabıta makamının bu maksadını karşı 
taraf kavrarsa, türlü türlü devşirme ve uydurma haberler yaratmaya ve bu haberleri 
tarafımıza ulaştırmak için sevk ve tesir yolları aramaya ve bizi aldatmaya çalışır. 

Bilinmeyen ve güvenilmeyen haber kaynaklarından sızacak bu gibi söylentilerin, karar 
ve hareketlerimize müessir olması bakımından tehlikesini vaktinde ölçmek ve derhal 
kıymetlendirme sanat ve maharetini göstermek yerinde olur. Şu halde maksadımızı çok 
gizli tutmaya muvaffak oldukça, yapacağımız istihbaratın menfi ve makûs bir netice 
vermeyeceği ve hiç bir endişe ve ümitsizlik baş göstermeyeceği tabiidir.

Haber alma işleri, bulunulan yerde ve dolaylarında veya bölge dışında yapılır. Gerek 
merkezde ve gerek köylerde seçeceğimiz haber alma vasıtalarının, muhbir durumun-
daki belli şahıslardan ibaret bulunmasını kabul etmek ve bununla yetinmek tam bir 
haber alma cihazına sahip olmak demek değildir. 

Her derecedeki jandarma komutanlarının parasız olarak yapmak zorunda bulunduk-
ları haber alma işlerine kaynak elde etmek için yalnız muhtarları veya köylerden birkaç 
kişiyi tanımak ve bunlara güvenmek, her şeyi talih ve tesadüfe terk etmek sayılır.

Zaman ve hadiseler, şahısların samimiyet ve bağlılıklarında değişiklikler yapabilece-
ğinden, iyi olarak bilinen ve muhbir kabul edilen fertlerin ahlak ve karakterlerinde 
değişiklik hâsıl olacağını mütalaa etmek çok yerinde olur.

Elde mevcut ve yürürlükte bulunan ve zaman aşımı bakımından yenilenmesine lüzum 
hâsıl olan 16223-25307 sayılı İstihbarat Yönetmeliği ile çerçevelenen usul ve şekillere 
bağlı kalmakla beraber her türlü denemelerden faydalanarak eski kaidelere yeni hüküm-
ler katacak olan haber alma buluşlarını gözden uzak tutmamak gerekir. 

Şimdi haber almanın ne gibi unsurları olduğunu, şartlarını ve yapılışındaki özellikleri 
kısaca açıklamaya çalışalım.

Jandarma Subay Okulu 1936-1937 Senesi 1’inci Devre Sınıfı İstihbarat Dersinde
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Haber alma tekâmül şartları şunlardır:

	Gizlilik.
	Derlenen haberleri kıymetlendirmek, süzmek.
	Kıymetlendirilmiş haberleri ilgili makam ve mercilere vaktinde ve tam olarak yetiştirmek.
	Şüpheli haberlere karşı ihtiyati tedbirde kusur göstermemek.
	Yalan veya yanlış haberleri ve kaynaklarını keşif ve tespit hususunda ciddi bir ilgi göstermek.

Haber alma faaliyetini kısmi ve genel olarak ikiye ayırmak lazımdır. Kısmi haberler, mevzii olan işler üzerin-
de mahdut kaynaklardan elde edilecek bilgilerdir. Genel haber almalar, bulunulan yerden veya yöresindeki 
kaynaklardan ve durum icap ettiriyorsa bölge dışındaki makam ve mercilerden sağlanmakla beraber, bu 
maksatla mutemet personeller ve gerekiyorsa kendi elemanlarımız 
kullanılmak suretiyle de muhtaç olduğumuz haberleri derlemek 
mümkündür.

Genel olarak haberlerin kıymetlendirilmesi ön düşünce olmalıdır. 
İdare ve zabıta makamlarının kararlarına müessir olacak haberler 
denk ve sağlam olmadıkça düzenlenecek tedbir ve takip planı veya 
harekât emirleri isabetsiz ve verimsiz sayılır ve müspet bir son elde 
edilmesi imkânsız kalır.

Kıymetlendirilmesinde güçlüğe rastlanan ve aslı bilinmeyen haber-
ler, takip müfrezelerini yanlış yoldan yürütür ve çok ciddi tehlikelere 
düşürür. Mânia ödevlerinin başarı ile yapılmasını perçinleyecek olan 
doğru haberler, vazifeleri en kısa yoldan amacına ulaştırır. Bu gibi 
haberler, iyi vasıta seçmek ve gizliliğe önem vermekle kolayca der-
lenir. 

Kısmi veya umumi olarak yapılacak haber almayı (iç istihbaratı)	üçe	
bölerek	tetkik	etmek	faydalı	olur:
	Vukuu umulan her çeşit suçlara karşı önleme tedbirleri almaya 
yarayacak ilk haberler.
	Vukua gelen adi suçlarda ve eşkıya takibini icap ettiren hal ve ha-
diselerde alınacak kovalama ve yakalama tedbirlerini sağlayabilecek 
bilgiler.
	Siyasi hadiselere veya siyasi şekavete (kalkışma) başlangıç teşkil 
eden hazırlıklar, toplantılar ve bu hazırlık ve toplantıları tahakkuk 
ettirecek mevzii anlaşma ve sözleşmelere ait olarak elde edilecek ha-
berler.

İlk maddede işaret edilen muhtemel suçlar, şahıslar arasında işlenecek ve Türk Ceza Kanunu’nun metnine 
uyacak olan her çeşit fiil ve hareketlerdir. 

Mesela: Evvelce işlenmiş bir suçtan zarar gören tarafın intikam kastiyle karşılık bir suç işleme hazırlığına 
girişmesine ait olarak elde edilecek haber, böyle bir niyet ve teşebbüsün tahakkukunu önlemek için alınacak 
tedbirleri tayine destek olur. Şu halde önleme tedbirleri almaya yarayacak sağlam haberler, bilhassa jandarma 
karakol komutanlarının ileriyi iyi görmeleri ve mânii görevlerini vaktinde yapmaları demektir. Bu kayıt ve 
işaret ettiğimiz suçlara ait haberlerin derlenmesinde umumi bir faaliyete veya dallı budaklı bir şebeke kurmağa 
lüzum ve ihtiyaç yoktur. Zararlı şahıslar üzerinde durmak için karakollarımızda tutulması mutat olan mahkûm 
ve şüpheli ve arananlar defterleriyle bültenlerdeki künyeler ve şerhler ve karakol komutanlıklarının büyük bir 
emek ve dikkat mahsulü olarak cep defterine not edecekleri genel bilgiler ve köy devriyelerimizin görev sıra-
sında edinecekleri kıymetlendirilmiş haberler karşılaştırılmak suretiyle önleme hazırlıklarının ve planlarının iyi 
bir temele dayatılması sağlanabilir.

İkinci maddede bahsi geçen suçlu veya eşkıya takibini verimli bir plan dairesinde yapmak için çok doğru ha-
berler derlemek şarttır. İlk ve kaçınılmaz bir ödev olan istihbaratı sonraya bırakarak devriye veya müfrezeleri 

Jandarma Subay Okulu 2’nci Devre Sınıfı Fotoğrafçılık Dersinde
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umumi bir istikamete yöneltmekle faaliyete geçildiğini kabul etmek ve bir netice beklemek doğru değildir. Ha-
dise yerinde veya yöresinde veya uzağında faaliyette bulunan müfrezelerle yapılacak irtibat, alınacak haberleri 
ulaştırma bakımından önem kazanır. 

Bir taraftan müfreze komutanları gezdikleri bölgelerde güvenilir kimselerden, diğer taraftan ilçe jandarma 
ve karakol komutanlarının birbirlerinden ve bucaklardan edinecekleri bilgileri kıymetlendirmek, alıp ver-
mek ve bu haberlerin ulaştırılmasını geciktirmemek, hakiki yürüyüş hedefini tayin ve gayeye erişmeyi temin 
eder. 

Üçüncü maddede sayılan hal ve hadiseler başlı başına yalnız jandarmayı veya zabıtayı değil, idare ve kültür 
makamlarını da ilgilendirir. Siyasi hadiselere sebep olabilecek gizli kuvvetler şunlardır:

	Muhalefet cereyanları.
	Zararlı fikir ve milliyet cereyanları.
	Rejim aleyhtarlığı.

Muhalefet ve zararlı fikir cereyanları ağızdan, matbua, filim, mek-
tup ve radyo gibi vasıtalardan ve bilhassa dış tesir ve cereyanlardan 
faydalanarak meydana getirilir. Dış cereyanların sevk ve tesir yolları 
yabancı radyolardır. Zararlı fikir cereyanları azınlıklar üzerinde etki 
yaratacak surette tertip edilebilir. Bu takdirde bu gibi fikir cereyan-
ları milliyet cereyanı mahiyetini alır. Zararlı fikir cereyanları, boz-
guncu bir zümrenin faaliyeti ile başlar. Buna karşı idare ve zabıta 
makamları hassas davranmakla beraber bu cereyanları önlemek için 
Milli Eğitim Bakanlığının, kültür müesseselerimizin, matbuatın 
ve milli birliğimizin de kaçınılmaz görevi, idari zabıtaya kıymetli 
müzahereti (yardımı) olacağını göz önünde tutmak lazımdır. Gerçi 
bozguncuları tespit, takip ve kanuna teslim için zabıta, mücadele 
görevi ile yükümlüdür. Fakat bu mücadelenin başarı unsuru yine 
istihbarat ve biraz önce bahis konusu olan müesseselerden bekle-
nen yardım olduğu için memleketteki sükûn ve huzuru ve içtimai 
nizamı bozacak hadiselerin vukuundan önce iyi bir haber almanın 
lüzumu ve önemi bir kere daha tebarüz etmiş (görünmüş) oluyor. 
Şu neticeye göre, her türlü cereyanlara karşı uyanık bulunacak 
olan zabıtanın, memleketin her kaynağından edineceği ve kıymet-
lendireceği haberler, kültür müesseselerimizden ve memleket ay-
dınlarından göreceğimiz yardımlarla birleşince iş ve görev şartları 
sağlanmış olur.

Zararlı fikir cereyanlarına karşı idare ve zabıta cihazları önce dinleme (haber alma) durumuna geçer ve sonra 
bu cereyanların hâsıl edeceği etkiye göre mânia görevi hazırlığı alırlar. 

Rejim aleyhtarlığı pek ciddi tehlikeler arz eden sinsi bir harekettir. Mevzii veya genel bir şekilde baş gösterebi-
lecek olan bu tehlike karşısında kendi haber alma kollarımız faaliyete geçmekle beraber istihbarat teşkilleri de 
çalışmaya başlar. 

Gerek muhalefet ve gerekse zararlı fikir ve milliyet cereyanları bazı topluluklara sebep olabilir. Miting ve 
nümayişler baş gösterebilir. Gerçi Anayasa, yurttaşlara hürriyet hakları tanımıştır. Demokratik rejimli memle-
ketlerde kanuni şekillere uygun olarak halk toplantıları yapılabilir. Fakat gayesi memleket ve rejim aleyhine ve 
zararına olan ve kanuni bir isteğin tahakkukunu sağlamaktan ziyade eski bir zihniyeti yaşatmaya matuf bulu-
nan (yönelten) menfi teşebbüs ve faaliyetlere de yer verilemez. Bu gibi hallerde her türlü faaliyete girişmeden 
önce denk ve sağlam bir haber alma, zabıtanın ilk vazifesi olacak ve düzenlenecek sevki idare planı ancak bu 
temele dayanacaktır. 

KAYNAK:
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Erken 
Yaşta 

ve
Zorla 
Evlilik 
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Ben Daha ÇOCUĞUM

Evlilik, insan gruplarının yaşantıları boyunca uygu-
ladıkları ve geliştirdikleri sosyal ögelerle yüklü bir 
kavramdır. Evlilik ritüellerinin kültürlerarası fark-

lılık göstermesi, sosyal ögelerin değişik kültürler içerisin-
de oluşması ve farklı değer yargılarıyla yüklü olmasıyla 
açıklanabilir.

Kültürler, dinler ve etnik kimliklerin ötesine geçen küre-
sel bir sorun olan erken yaşta evlilik ya da başka bir ifade 
ile çocuk yaşta evlilik, taraflardan en az biri on sekiz ya-
şından küçük iki kişinin, resmi, dini ya da geleneksel bir 
evlilik sözleşmesiyle birleşmesi anlamına gelmektedir. 18 
yaşından küçük her bireyin çocuk olduğuna ilişkin evren-
sel kabulü referans alan bu tanım, ulusal yasalara dayalı 
olarak gerçekleşen evlilikler yanında geleneksel evlilik bi-
çimlerini de kapsam altına almıştır. Erken yaşta evlenen 
erkek çocukları da olmasına rağmen kız çocukları bu so-
rundan daha fazla etkilenmekte ve çocuk eşlerin büyük 
çoğunluğunu oluşturmaktadır.

Zorla evlilik ise, taraflardan birinin ya da her ikisinin bir-
den evliliğe ilişkin rızasının olmadığı, taraflara yönelik 
baskı, şiddet, tehdit unsurunun varlığının da bulunduğu 
evliliklerdir. Birleşmiş Milletler ise zorla evlilik kavramını, 
yalnızca evliliğin başlama biçimini değil, sürecini de içine 
alarak genişletir ve zorla evliliği, taraflardan birinin ya da 
her ikisinin toplumsal ya da ailevi baskı nedeniyle evliliği 
bitirme ya da partnerinden ayrılma iradesinin olmadığı 
evlilikler olarak tanımlar. Avrupa Konseyi tarafından ge-
liştirilen tanıma göre de zorla evlilik; kaçırarak evlenme, 
berdel, beşik kertmesi, kayın/baldız evliliği gibi rıza dışı 
gerçekleşen birçok evlilik biçimini niteleyen bir çatı kav-
ramdır. Dolayısıyla erken yaşta evliliklerin bireyin yaşı ile 
sıkı sıkıya bir bağlantısı olmasına rağmen, zorla evlilik 
hem çocukların hem de yetişkinlerin mağduru olabilecek-
leri bir olgudur.

Evlilik birliğinin kurulmasında, sürdürülmesinde ve son-
landırılmasında, taraflardan en az birinin tam ve özgür 
iradesinin ve seçme hakkının olmadığı erken yaşta ve zor-
la evlilikler, bu bağlamda kadınların ve kız çocuklarının 
karşı karşıya kaldığı temel insan hakları ihlallerinden biri 
olarak kabul edilmektedir.

Erken yaşta evlilikler, dünyanın her bölgesinde görül-
mekle birlikte, belirli bölgelerde yoğunlaşmaktadır. Top-

lumun ve ailenin refah seviyesinin, yerleşim yerinin, kız 
çocuğunun aldığı eğitim süresinin, erken yaşta evliliklere 
yol açtığı ön kabulünden hareketle, coğrafi kategoriler ve 
ayrımların ötesinde, erken yaşta evliliklerin eğitim ola-
naklarından yoksun, refah seviyesi düşük ve kırsal alanda 
yaşayan kadın nüfusun maruz kaldığı bir sorun olduğunu 
belirtmek mümkündür. 

Evliliğe Rıza Gösterilmesi, Asgari Evlenme Yaşı ve Evliliğin 
Tesciline Dair Sözleşme (1962), önsözünde devletlerin ço-
cuk evliliklerini ve genç kızların ergenlik çağına gelmeden 
nişanlanmalarını ortadan kaldırmak için, gerekli olan hal-
lerde uygun cezalar getirerek gerekli tedbirlerin alınması 
gerektiğini teyit etmiştir. Sözleşmenin 2’nci maddesi ile 
Taraf Devletler, evlilik için asgari yaş belirlemeyi ve bu ya-
şın altındaki kişilerin resmi bir evlilik akdi gerçekleştireme-
meyi taahhüt etmiştir (UN, 1962).

İkiz Sözleşmeler olarak da anılan ve yine BM bünyesinde 
kabul edilmiş Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin 
Uluslararası Sözleşme (1966) ile Medeni ve Siyasi Haklara 
İlişkin Uluslararası Sözleşme (1976) de evlenmenin her iki 
tarafın da tam ve özgür iradesi ile gerçekleşeceğini belirt-
miştir (UN, 1966, 1966a).

Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi 
Sözleşmesi’nin (CEDAW) 16’ncı maddesinin ikinci fıkra-
sında, çocuğun erken yaşta nişanlanması veya evlenmesi-
nin hiçbir şekilde yasal sayılmayacağını ve evlenme asgari 
yaşının belirlenmesi ve evlenmelerin resmi sicile kaydının 
mecburi olması için, yasama dahil gerekli tüm önlemlerin 
alınacağını öngörmüştür (UN, 1979). CEDAW Komite-
sinin 21 sayılı Tavsiye Kararı’nda hem kadın hem de erkek 
için asgari evlenme yaşının 18 olması gerektiği belirtilmiş-
tir (UN, 1994). 

Dördüncü Dünya Kadın Konferansı Pekin Deklarasyonu ve 
Eylem Platformu çocuk evlilikleri ve erken yaşta evlilikleri 
dünyada kız çocuklarının karşılaştığı en önemli sorunlar-
dan biri olarak nitelendirmiştir. Deklarasyon, erken evlilik 
ve erken anneliğin kız çocuklarının eğitim ve iş imkanlarını 
önemli ölçüde azaltmakta, uzun vadede kendilerinin ve ço-
cuklarının yaşam standardını olumsuz yönde etkilemekte 
olduğu tespitinde bulunmuş, erken yaşta evlilikle müca-
dele konusunda taraf devletlerin gerçekleştirmesi gereken 
stratejik hedefler belirlenmiştir.
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Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin 
Avrupa Konseyi Sözleşmesi (İstanbul Sözleşmesi)’nin “Zorla Evlendirmenin Hukuki 
Sonuçları” başlıklı 32’nci maddesi ile taraf devletlerin zorla evliliklerin mağdura 
aşırı maddi veya idari yük getirmeyecek şekilde yok sayılabilmesi, feshedilmesi 
ya da sonlandırılabilmesi için gereken yasal veya diğer tedbirlerin alma ödevi-
ni düzenlemiştir. Sözleşmenin 37’nci maddesi ise “zorla evlendirme” fiilini suç 
olarak düzenlemektedir. Maddenin birinci fıkrasında taraf devletlere bir yetişkini 
veya çocuğu evliliğe zorlayan kasıtlı davranışların suç sayılmasını sağlamak; ikinci 
fıkrasında ise bir yetişkini veya çocuğu evliliğe zorlamak amacıyla yaşadığı yerin 
dışında başka bir ülke ya da taraf ülkeye götürmenin suç sayılmasını sağlamak 
üzere gereken yasal veya diğer tedbirleri alma yükümlülüğü getirmiştir.

Türkiye’de 2000’li yıllarda bir sorun alanı olarak kabul görülmeye başlayan “er-
ken yaşta ve zorla evlilik” yasal düzenlemeler bağlamında ele alındığında, ulusal 
mevzuatın önleyici nitelik sergilemekte olduğu görülmektedir.

İç hukukumuzda, “erken yaşta ve zorla evliliklerin önlenmesi ve bunlarla müca-
deleye yönelik” özel bir düzenleme bulunmamakla birlikte, gerek Anayasa’nın 
kadın-erkek eşitliğini düzenleyen 10’uncu maddesi başta olmak üzere çeşitli hü-
kümleri; gerekse evlenme koşullarını düzenleyen Türk Medeni Kanunu (TMK) 
ile kız çocuklarının eğitimine ilişkin bir takım düzenlemeler, erken yaşta ve zor-
la evlendirmenin önlenmesinde önemli rol oynamaktadır.

Aile hukuku ve evlilik akdine ilişkin hususlar, bireylerin sivil haklarını ve yü-
kümlülüklerini düzenleyen Türk Medeni Kanunu (TMK)’nda düzenlenmiştir. 
TMK ve ilgili mevzuata göre, 18 yaşını doldurmuş olan erkek ve kadın, başka 
bir kimsenin rızası veya iznine bağlı olmaksızın evlenebilmektedir. Bunun ya-
nında 17 yaşını tamamlayan erkek ve kadın velinin izni ile evlenebilecektir. 
Ancak, olağanüstü durumlarda ve pek önemli bir sebeple 16 yaşını doldurmuş 
olan erkek veya kadının evlenmesine ancak Hakim izin verebilmektedir. 

TMK’nın 151’inci maddesinde ise, korkutma nedeni ile evlenmenin iptali hük-
mü düzenlenmiştir. Bu madde ile kendisinin veya yakınlarından birinin hayatı, 
sağlığı veya namus ve onuruna yönelik pek yakın ve ağır bir tehlike ile kor-
kutularak evlenmeye razı edilmiş kişinin, evlenmenin iptalini dava edebileceği 
hükmü getirilmiştir.

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu (TCK) bağlamında konu ele alındığında ise, 
“erken yaşta ve zorla evlilik” neticesinde mağdura karşı gerçekleştirilen fiillerin 
içerdiği ve sonucunda meydana gelen unsurlar, TCK’nın 103 (çocuğun cinsel 
istismarı), 104 (reşit olmayanla cinsel ilişki), 105 (cinsel taciz) ve 109 (kişiyi 
hürriyetinden yoksun kılma)’uncu maddelerinde düzenlenen suçlar kapsamın-
da cezalandırılmaktadır.

Birçok disiplin ve sorun alanıyla ilişkilenen erken yaşta evlilikler hem Türkiye 
hem de dünyanın başka birçok ülkesi için yeni bir çalışma ve mücadele edilmesi 
gereken bir sorun alanıdır. 

Bu çerçevede; kolluk personelinin ilgili mevzuata olan hakimiyetinin artırılması, 
meydana gelen olaylarda en üst düzeyde bilinç ve farkındalıkla hareket edilmesi 
maksadıyla, Cumhurbaşkanlığı 2019 Yılı Programı kapsamında, Aile, Çalışma 
ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü ile Birleşmiş 
Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) işbirliğinde, 08-12 Nisan 2019 ta-
rihlerinde Ankara’da Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde aile içi ve kadına 
yönelik şiddet ile çocuk suçlarıyla mücadele birimlerinde görevli 146 personele 
yönelik, İçişleri Bakanlığı temsilcisinin de katılımıyla “Erken Yaşta ve Zorla Evlilik-
ler ile Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitim Semineri” düzenlenmiştir.
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Beş gün süren eğitim seminerine birinci gün; saygı 
duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasına müteakip Aile, 
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Kadının 
Statüsü Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı 
Hülya YAVUZ, Jandarma Genel Komutanlığından 
Asayiş Daire Başkanı Jandarma Kurmay Albay Nail 
İLBEY ve UNICEF temsilcisi Pınar ÖKTEM tarafından 
yapılan açılış konuşmaları ile başlanmıştır. 

Eğitimin ilk üç gününde; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet-
ler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Çocuk 
Hizmetleri Genel Müdürlüğü, UNICEF temsilcileri ve 
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi tarafın-
dan; Kadının Güçlenmesi, Kadına Yönelik Şiddet Politi-
kaları, Ulusal ve Uluslararası Mekanizmalar, Erken Yaşta 
ve Zorla Evliliklere İlişkin Temel Kavramlar ile Sebep ve 
Sonuçları, Çocuk Hakları, Çocuk Koruma Sistemi Re-
fakatsiz Çocuklara Yönelik Uygulamalar, Mağdurla Gö-
rüşme Teknikleri konularında bilgilendirme yapılmıştır.

Eğitim seminerinin dördüncü günü, Jandarma ve Sa-
hil Güvenlik Akademisi temsilcileri tarafından Aile İçi 
ve Kadına Yönelik Şiddetle İlgili Ulusal ve Uluslararası 
Mevzuat, Çocukların Korunması ve Çocuk Suçları İle 
İlgili Uluslararası Sözleşmeler ve Ulusal Mevzuat, İn-
san Hakları Açısından Kolluk Yetkilerinin Performans 
Kriterleri’ne ilişkin hususlar katılımcılara aktarılmıştır.

Faaliyetin son günü; Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle 
Mücadeleye yönelik Van İl Jandarma Komutanlığı tara-
fından yereldeki paydaş kurum ve kuruluşlarla birlikte 
yürütülmekte olan Ben Daha Çocuğum Projesi hakkın-
da, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çocuk ve Kadın 
Kısım Amirliği tarafından ise görev ve sorumluluk alan-
larına yönelik yapmış oldukları iş ve işlemler hususunda 
deneyim paylaşımı yapılmıştır.

Eğitim Semineri esnasında katılımcılar; eğiticilere soru 
sorma fırsatı bulmuş, grup çalışmaları icra etmiş, Ben 
Daha Çocuğum Projesi kapsamında tasarlanan afişlerden 
oluşan sergiyi gezmişler, elektronik ortamda ön test ve 
son test uygulamasına tabi tutulmuşlardır. 

Seminer; Aile, 
Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı 
Kadının Statüsü Ge-
nel Müdürü Gülser 
USTAOĞLU, Jandarma 
Genel Komutanlığı Asayiş 
Başkanı Tümgeneral Fuat 
GÜNEY ve UNICEF temsilci-
si Pınar ÖKTEM tarafından yapılan 
kapanış konuşmaları, katılım belgelerinin verilmesi ve 
Ben Daha Çocuğum Projesi sergisinin gezilmesi ile sona 
ermiştir.

KAYNAK:

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Eken Yaşta ve 
Zorla Evliliklerle Mücadele Strateji Belgesi ve Eylem Pla-
nı/2019-2023 (Taslak).
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İnsanlar, geçmişten bu yana bir takım 
canlıları, gerek eğiterek gerekse eğitmeden 
gözlemleyip hal ve hareketlerini taklit ederek, 
bazı özelliklerinden faydalanıp kendi işlerini 
kolaylaştırmış ve bu yönde kullanmışlardır.

Çok eski çağlarda kent kuşatma-
larında kazılan yeraltı galerileri, 
surların temelinde yer alan büyük 

çukurlarda son bulur ve ağaçtan yapılmış 
büyük bir iskeletle desteklenen surun 
yeterince uzun bir bölümü yalnızca iske-
lete dayanır hale geldiğinde burası ateşe 
verilip çökmesi sağlanırdı. Böylece du-
varda bir gedik açılmış olurdu. Barutun 
bulunması bu işlemi fazlasıyla kolaylaş-
tırmış oldu. Mayın kullanarak istihkamı 
yok etme tekniği tam olarak 19’uncu 
yüzyıldan itibaren yaygınlaştı. Stratejik 
geçiş bölgeleri kazılarak içerisine barut 
doldurulmak suretiyle zayiat amacı ön 
planda tutulmuş ve istenilen amaç sonuca 
ulaşmıştır. Teknolojik gelişim neticesinde 
mayınlar sürekli değişime uğramış ve kit-
le imha edebilecek hale, hatta barut bu-
lunmayan kimyasal içerikli patlayıcılara 
dönüşmüştür. Barut içeriği bulunan kara 
mayınlarının keşfine paralel olarak tasar-
lanıp geliştirilen ve ilgili yapıları bulması 
görevinin icrasında kullanılan elektronik 
dedektörler bu konuda mücadeleyi etkin 
hale getirmiştir.

İçerisinde barut bulunmayan ve farklı 
kimyasalların belirli oranlarda birleştiri-
lerek oluşturulduğu ve genel adı El Yapı-
mı Patlayıcılar (EYP) olarak adlandırılan 
yapılar günümüzde barut içerikli patlayı-
cıların yerini almış bulunmaktadır. EYP; 
öldürmek, tahrip etmek, zarar vermek, 
şeklini bozmak, ilgiyi başka yere çekmek 
amacıyla tasarlanmış ve askeri, ticari, sa-
nayi, zirai veya tıbbi amaçla imal edilmiş 
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malzemelerin amacı dışında kullanılmasıyla oluştu-
rulmuştur. Her biri günlük hayatta insan yaşamına 
faydalı amaçlar için üretilmiş ve piyasadan kolaylıkla 
temin edilebilen bu maddelerin başlıcaları kimyasal 
gübreler, şeker, mazot, sabun, odun talaşı, amonyum 
nitrat olarak sayılabilir. Normal şartlar altında mayın-
ları bulması için geliştirilen dedektörlerin ise bahsi 
geçen kimyasal içerikli EYP’lerin tespitinde yetersiz 
kaldığı gözlemlenmiştir.

Ülkemizde İç Güvenlik ve Teröristle Mücadele Hare-
katı kuşkusuz üstün bir başarıyla sürdürülmektedir. 
Bu kapsamda, askeri ve genel kolluk kuvvetlerimiz 
özellikle mayın, EYP arama ve uyuşturucu madde 
tespiti konusunda oldukça hassas davranmakta ve 
teknolojik gelişmelerle birlikte bu konular üzerine 
yazılmış bilimsel makaleleri takip ederek kendisini 
güncellemektedir.

Teknolojinin yanı sıra insanlar geçmişten bu yana bir 
takım canlıları; gerek eğiterek gerekse eğitmeden göz-
lemleyip hal ve hareketlerini taklit ederek bazı özel-
liklerinden faydalanıp kendi işlerini kolaylaştırmış ve 
bu yönde kullanmışlardır. Bu özelliklerden bazıları 
da bilindiği gibi kimyasal sinyallerin birçok hayvan 
tarafından yiyecek, eş ya da konakçı bulmak için kul-
lanılmasıdır.

Arama tarama faaliyetlerinde kullanılmak üzere ye-
tiştirilmesi mümkün olan canlıların başında ise şüp-
hesiz köpekler gelmektedir. İnsan burnuna nazaran 
yaklaşık 10 bin kat daha iyi koku alabilen köpeklere 
bu özelliği kazandıran anatomik yapıları, onların bur-
nundan aldıkları havayı ve kokuyu ayrı kanallar aracı-
lığıyla akciğerler ve beyine iletmesi ve “Vomeronasal 
Organ” adı verilen hormonlar ve sinir hücreleriyle 
donanmış bir yapının bulunuyor olmasıdır. Ayrıca, 
bahsi geçen bu eşsiz özelliğin sağlanmasında şüphesiz 
salgılanan mukus da büyük bir öneme sahiptir. Bi-
lindiği gibi koku ve tat alımının beyinde analizinin 
gerçekleşebilmesi için tat ve kokusu alınacak yapının 
mukus içerisinde çözünmesi gerekir.

Eğitim merkezlerinde özel eğitimden geçirilmiş kö-
peklerin, gizlenmiş patlayıcı maddelerin yerlerini tes-
pit etme konusunda yararlı oldukları göz ardı edile-
meyecek bir gerçektir. Ancak bu köpeklerden en bü-
yük faydayı sağlayabilmek amacıyla her zaman tam 
performansla çalışamayacakları, çalışma şartlarından 
dolayı, etkinliklerinde zaman zaman düşüşler görü-
lebileceği unutulmamalı ve buna göre tedbirler alın-
malıdır. Bu sebeple köpeklere nazaran son yıllarda al-
ternatif canlı arayışı birçok ülke kolluk kuvvetlerinin 
gündeminde ilk sıralarda yer almıştır. Bu kapsamda 
kullanılan ya da kullanılması düşünülen alternatif 
canlılar içerisinde ise aranan ilk şart, kuşkusuz köpek-

ler kadar hassas koku kabiliyeti taşıyor olmalarıdır. 
Biyolojik açıdan aranan bu özellik ile tüm dikkatleri 
üzerinde toplayan canlı ise şüphesiz arılardır. Üstün 
koku ve tat kabiliyeti bulunan arılar ABD Savunmaya 
Yönelik Araştırma Geliştirme Projeleri Ajansının des-
teklediği bir araştırma ile canlılar üzerinde bulunma-
yan sentetik kokuları bile algılayabildiğini gösterdi.

Arılarda koku-tat ve dokunma-hissetme duyularını 
sağlayan, başta bulunan bir çift anten vardır. Oldukça 
kuvvetli kaslar yardımıyla her yöne hareket edebilen 
bu yapılar genellikle dişi arılarda 12; erkek arılarda 
13 halkacıktan meydana gelmiştir. Ayrıca içerisindeki 
sinir uçları sayesinde rüzgar hızı ve hava sıcaklığı gibi 
çevresel faktörleri de algılayabilen antenler bu hassa-
siyetleri sayesinde 2 km2’lik mesafeyi tarayıp ilgili ko-
kuya yönelebilirler. Yalayıcı-emici ağız yapısına sahip 
olan arıların alt çeneleriyle birlikte bulunan alt dudak 
ve bu kısımdan uzanan hortum şeklindeki Probozis 
organı da sıvı gıdaların alınmasını sağlar. Bu yapı arı-
nın ırkına göre değişiklik gösterse de ortalama 6-7 
mm uzunluk arasında gözlemlenmiştir.

Şekerli su verilerek algılanması istenen kokuya veya 
tada maruz bırakılan Siyah Yaban Arılarının (Microp-
litis Croceipes) saniyeler içinde ilgili kokuyu veya tadı 
hafızalarına kaydettikleri gözlendi. İcrası aktarılan bu 
durum için ise arılar şu şekilde kullanıma olanak sağ-
lamıştır:

Prensip olarak arıların odaklanması istenen koku-tat, 
onlara verilen şekerli su içerisinde tattırılıp bu şekilde 
kokuya adapte olmaları sağlanmış, dolayısıyla serbest 
bırakıldıklarında şekerden sonra aradıkları ilk koku-
tat şekerli su ile birlikte algılanması istenen ve şekerli 
suya karıştırılan bu sıvıya yönelim kuşkusuz kaçınıl-
maz son olacaktır.
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Teröristle Mücadele ve Narkotik birimlerince gerek 
mayın ve EYP gibi kimyasal içerikli patlayıcı madde-
ler olsun, gerekse uyuşturucu madde imalinde kulla-
nılan veya kimyasal kökenli bu maddelerin tespiti ol-
sun bulunması istenen yapı eğitilmiş arılara solüsyon 
içerisinde tattırılıp adapte edilmeleri ve ilgili koku-ta-
dı bulmalarını mümkün kılıyor. Ayrıca tüm canlıların 
olmasını istediği olayların gerçekleşmesiyle birlikte 
tipik dönütlerinin olduğu kanısı ön planda tutularak 
bal arılarının da narkotik araştırmalarda kullanılması-
nı şu şekilde ön planda tutmuştur. Arılar kendilerine 
alıştırılan kimyasalları algıladığı anda antenlerini ilgili 
yapıya doğru yönelterek tepki vermiş, bu sayede il-
gili tat ve kokunun bulunduğu saptanmıştır. Arıların 
vücut boyutları baz alınarak tasarlanan ve mikro ka-
meralar aracılığıyla izlenmesine olanak tanıyan küçük 
kabinler bu tepkileri rahatlıkla görmüş ve görüntüleri 
anında izleme cihazlarına aktarmıştır. Canlının kul-
lanıcısı tarafından tespit edilen hareket değişiklikleri 
kayda alınarak ilgili durumlara bu şekilde odaklanıl-
mıştır.

Ayrıca, mayın arama konusunda bir diğer alternatif 
canlı ise faredir. Yine eşsiz koku kabiliyetlerini kazan-
dıkları yaratılış ise Vomeronasal organ bulunduruyor 
olmalarıdır. Mozambik’te 2003 yılında yapılan çalışma 
ile toprak altındaki mayınların tespiti için Keseli Afrika 
Faresi (Antechinus Stuartii) kullanıldı. Basınca duyar-
lı patlayıcılar üzerinde hareket edecek hafiflikte olan 
farelerin mayın aramada kullanılan özellikleri ise yine 
koku duyularının bir hayli gelişmiş olmasıdır. Tıpkı 
köpek eğitimi gibi algılanması istenen koku için belir-
lenmiş bir takım metotlar kullanılarak eğitilmiş fareler 
labirent tarzında kurulmuş olan parkurlarda denene-
rek gözlemlenmiş ve sonuca ulaşılmıştır. Günümüzde 
teknolojinin yüksek seviyede sunmuş olduğu olanaklar 
sayesinde fareler üzerine yerleştirilebilecek küçüklükte 
tasarlanan izleme cihazlarıyla takip edilmesine ve EYP, 
mayın gibi patlayıcılar dahil uyuşturucu maddelerin ta-
mamı ve yapımında kullanılan kimyasalların da tespiti 
mümkün olabilmektedir.

Ülkemizde Teröristle Mücadele Harekatı kapsamında 
arılar için uygulama alanı olarak ön planda tutulan 
kullanım yerleri; EYP ile yapılan mağara tuzakla-
maları, meskûn mahal tuzaklaması kanaat edilirken, 
fareler aracılığıyla tespiti istenilen bölgeler ise yine 
meskûn mahal fosseptik çukurları ya da meskûn ma-
hal kapı-kolon tuzaklamaları olabilir. İlgili birimler 
tarafından geliştirilen metotlar ve ar-ge çalışmaları ne-
ticesinde Türk Ordusu ve mensubu olmaktan gurur 
duyduğumuz kahraman Jandarmamız, operasyonel 
faaliyetlerinde biyolojik dedektörleri etkin bir şekilde 
kullanılabilir hale getirerek Türkiye Cumhuriyeti’nin 
emniyet ve asayişi için durmaksızın çalışacaktır.

KAYNAKÇA
1. RAİNS, G.C., TOMBERLIN, J.K., Marco D’alessandro, 

W Joe Lewis Transactions of the ASAE 47(6), 2145, 2004
2. TOMBERLIN, J.K., Moukaram Tertuliano, Glen 

Rains, W Joe Lewis Journal of Forensic Science 50 (5), 
JFS2005014-4, 2005

3. TOMBERLİN, J.K., Gc Rains, Michelle R Sanford 
Entomologia experimentalis et applicationata 128 (2), 249-
257, 2008

4. JEYY 164-15(B) Patlayıcı Maddeler ve Tuzaklar Eğitimi 
Yardımcı Yayını.



Fedakar Bir Jandarma 
Babanın Hikayesi

Çukurca ilçesi Çığlı Jandarma Karakol Komutanlığında görev yapmak-
ta olan Uzm.J.IIIV.Kad.Çvş. Lokman SARIASLAN’ın oğlu P.Söz.Er 
Mehmet Ali SARIASLAN 2017 yılında Çukurca ilçesi Serbest Hu-

dut Bölük Komutanlığı Tepeşin Üst Bölgesi’ne görev yapmak üzere atanır.

Bunun üzerine; tek evlat sahibi olan Lokman Uzman, oğlu ile aynı böl-
gede görev yapmak için 2017 atamalarında şark görevi olmadığı halde 
Hakkari İl Jandarma Komutanlığına tayin ister. Hakkari Valiliği emrine 
ataması yapılan personelimiz, il içi atamalarında ise oğluna yakın olmak 
için gönüllü olarak Çukurca ilçesi Çığlı Jandarma Karakol Komutanlığına 
ataması yapılır. 

İki yıl süreyle oğlunun yakınında vatanına hizmet eden Lokman Uzman, 
2019 atamalarında görev süresi dolmasına rağmen, oğlunu bu önemli ve zor 
coğrafyada yalnız bırakmamak için görev süresini uzatma talebinde bulunur.

Tepeşin Üst Bölgesi; Irak sınırına sıfır noktada, Çığlı Jandarma Karakol 
Komutanlığının kuş uçumu 600 m üzerinde bulunmaktadır. Kahraman 
baba ve cengaver oğlu Türkiye’nin bu önemli ve zor coğrafyasında halen 
birlikte sırt sırta görev yapmakta, çoğu zaman da birbirlerini dürbünle 
görüp el sallamaktadır.

Oğlu Mehmet Ali yıllık izinlerinde babasının yanına gelmekte, birkaç 
gün Çığlı Jandarma Karakolunda hasret giderdikten sonra beraber mem-
leketlerine gitmektedirler.

Kahraman ve fedakar baba ve oğluna kutsal görevlerinde başarılar dileriz…
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1912-1913 Balkan Savaşları’nda, Edirne’yi işgal etmek 
isteyen Bulgar ve Sırplara karşı, Meriç Nehri’nin gü-
neybatısındaki Maraş Bölgesi ile Karaağaç Bölgesi’nde 
oluşturulan savunma cephelerinde kanlı savaşlar olmuş 
ve savunma altı ay sürmüştür.
Edirne-Karaağaç Yolu üzerinde jandarma karakol binası 
karşısında Türk askerinin kahramanlık simgesi olan Söğüt-
lük Şehitlik Anıtı’nın dikilmesine vesile olan dokuz jandar-
manın hikayesi, Edirne Savunmasında doktor olarak görev 
yapan Dr. Rıfat Osman tarafından Milli Mecmuanın (c.8, 
No:93 ) sayısında şöyle anlatılır:
“1913 yılı 25 Mart’ının sabahı, art arda gelen top ve 
silah sesleri ile uyanan Edirneliler, altı aylık kuşatmanın 
hiçbir anına benzemeyen bir günü yaşamaya başladıkla-
rını sezmişlerdir. Çünkü kuşatma hattının top patlama-
yan bir tarafı kalmadığı gibi tüfek ve ağır makineli tüfek 
sesleri de kesilmiyordu…
Karaağaç Yolu’nun ortasında jandarma karakolunda bu-
lunan ve sayıları onu bulmayan (galiba dokuz) jandar-
ma, savaş boyundan gelen askerlerimizi kaçak sanarak 
çevirmeye uğraşmışlar. Biraz sonra subayların da eratla 
birlikte geldiklerini görünce acıklı sonucun gelip çattı-
ğını anlamışlardı.
Arkadaşlardan bir doktor, dağılan birliğinden ağır yaralı 
bir subayla hastaneye gitmek üzere karakolun önünden 
geçerken, kalenin düştüğünü, Bulgarların Karaağaç’a gel-
mekte olduklarını ve burada durmanın tehlikeli olacağını 
söylemesi üzerine jandarma mangasının onbaşısı: “Bize 
bu emri subayımız vermeli. Buraya onun emriyle geldik. 
Gerekirse onun emriyle ayrılırız!” diyerek harp tarihimize 
yazılmaya yaraşır bir yanıt vermiştir.
Bu kahramanlar, şoseden kente doğru ilerlemek isteyen 
Bulgar askerine ateş açarak önemli bir bölümünü dur-
durmuşlar ve çokluk karşısında son kurşunlarına kadar 
kahramanca savaşarak hepsi şehit oluncaya kadar diren-
mişlerdi. Edirne’nin Bulgarlardan kurtarılışından sonra 
ikinci kez Edirne’ye vali olan Hacı Adil Bey, bu büyük 
coşkulu menkıbeyi öğrenmiş ve bu kahraman jandar-
maların ve Güney Cephesi’nden geri çekilen erlerin 
şehit oldukları yere, eski kalelerin mazgallı burçlarına 
benzeyen taştan bir anıt diktirmiştir.”

DOKUZ KAHRAMAN JANDARMA VE
SÖĞÜTLÜK ŞEHİTLİĞİ

KAYNAK:
1. https://www.msb.gov.tr/Sehitlikler/YurtIciSehitlikleri,
erişim tarihi:16.02.2019.
2. https://www.trakyanet.com/trakya/edirne/edirne/240-karaagac.html,
erişim tarihi:16.02.2019.

Jandarma Şehitliği Anıtı, Edirne–Karaağaç yolu 
üzerinde, Söğütlük Mesiresi’nin bitiminde yolun 
kenarındadır. Anıt, 1915 yılında Evkaf-ı Hümayun 
Nezareti tarafından yapılmıştır. Projesini Talat Bey’le 
bir Fransız Mühendis beraber hazırlamıştır. Anıtın 
yapımını Mimar Talat Bey uygulamıştır.
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Ülkemiz,	 sahip	 olduğu	 doğal	 güzellikleriyle,	
doğa	 yürüyüşleri	 ve	 yeni	 yerler	 keşfetmek	
için	oldukça	zengin	bir	 coğrafyada	kurulu.	
Kent	yaşamının	olumsuzluklarından	uzak-

laşmak,	 doğayla	 buluşmak,	 sakin	 ve	 huzurlu	 zaman	
geçirmek	isteyen	birçok	kişi	el	değmemiş	bakir	yerleri	
tercih	ediyor.
Yoğun	hayat	temposundan	biraz	olsun	uzaklaşmak	ve	
doğada	nefes	almak	 isteyenler	 için	ülkemizde	çok	sa-
yıda	doğa	yürüyüşü	(trekking)	rotası	bulunuyor.	Bu	ro-
talar,	doğa	yürüyüşünden	keyif	alanlar	için	yeni	seyahat	
fırsatı	anlamına	geliyor.	İşte	size	bunlardan	bazıları:

Uzm.De.Me. Engin BULUT
Personel Başkanlığı

Doğa Harikası 
Yürüyüş Rotaları
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Ballıkayalar
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan Ballıkayalar, 
antrenmanı olmayanlar için pek de kolay bir parkur 
değil. Bütün bir parkurun kayalardan oluştuğu bu 
bölgede kimi zaman yan geçişler de yapılabiliyor. 
Başta ve sonda olmak üzere iki şelaleye sahip vadi, 
trekking gruplarının gözdesi. Vadi girişinde bulu-
nan kaya duvarları, tırmanışa meraklılar için olduk-
ça güzel bir eğitim alanı olarak kullanılıyor.

Su Düşen Şelalesi
Yalova’nın	 Üvezpınar	 Köyü’nde	 bulunan	 Su	
Düşen	 Şelalesi,	 son	 yıllarda	 İstanbul	 ve	 çev-
resinden	gelen	ziyaretçilerin	ilgi	gösterdiği	bir	
yer.	Oldukça	 rahat	 bir	 parkura	 sahip	Su	Dü-
şen	Şelalesi,	özellikle	yaz	aylarında	çok	sayıda	
doğaseveri	 ağırlıyor.	Yaklaşık	3	 saatlik	bir	 yü-
rüyüşle	 ulaşılan	 şelalelerin	 manzarası	 şahane.	
Çok	çeşitli	bir	faunaya	sahip	ormanda,	piknik	
alanları	da	bulunuluyor.

Uçmakdere
Uçmakdere,	Tekirdağ	sahil	yolunda	bulunuyor.	Yolu	biraz	bozuk	olan	yerdeki	jeolojik	
oluşumlar	son	yıllarda	bu	bölgeye	olan	ilgiyi	artırmış.	Geçmişte	oldukça	önemli	bir	şa-
rap	üretim	alanı	olan	köy,	eski	hareketliliğini	kaybetse	de	doğa	severler	için	İstanbul’a	
en	yakın	trekking	rotalarından	biri.	Hava	şartlarının	uygun	olduğu	dönemlerde	yamaç	
paraşütü	yapma	şansınız	da	var.
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Yörük Göçü Rotası
Antalya‘nın Manavgat ilçesi ile Konya’nın Bozkır 
ilçeleri arasındaki Yörük Göçü Rotası, Yörükle-
rin yaşamına tanıklığı ve trekking deneyimi ile 
birleştirmek isteyenler için ideal. Bahar ayla-
rında havaların ısınmasıyla Toroslar’a göç eden 
Yörükleri yakından görmek; doğal güzellikler, 
akarsular ve mini göllerle bezeli bir yolculuk için 
bu parkur tercih edilebilir.

Aladağlar
Adana, Niğde ve Kayseri arasında uzanan Aladağlar, 
özellikle yaz aylarında trekking için uygun. Aladağla-
rın parkurları içerisinde Demirkazık Dağı, Emli Vadi-
si, Barasama Vadisi, Sokulupınar, Kapızbaşı Şelalesi ve 
Yedigöller bulunuyor. Uzun soluklu trekking deneyi-
mi, temiz hava ve yemyeşil yaylalarda kamp yapmak 
için Aladağlar ideal bir rota.

Beydağları
Toros Dağları’nın bir bölümü olan Beydağları, yılın 
her mevsimi trekking yapmak isteyenler için uygun 
koşullara sahip. Tahtalı Dağı, Çamkuru Vadisi ve 
Soğukpınar, Beydağları boyunca tercih edilebilecek 
noktalar arasında. Akdeniz coğrafyasının muhte-
şem manzaraları ve soluksuz bir adrenalin duygusu 
için Beydağları mutlaka görülmeli.
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Işık Dağı
Yürüyüş mesafesi 15 km’yi aşan Işık Dağı, 
Ankara’nın Kızılcahamam ilçesi sınırlarında. Mo-
lalarla birlikte 6 saatlik bir sürede tamamlanabilen 
Işık Dağı parkuru, köknar ağaçları ve ardıçlarla be-
zeli. Salın Yaylası, Belpınar Yaylası ve Karagöl bu 
parkurda mola verilebilecek noktalardan.

Karia Yolu
Likya Yolu’ndan esinlenilerek hayata geçirilen Karia Yolu, 
Karya Yolu olarak da biliniyor. Büyük Menderes Nehri ile 
Dalaman Çayı arasındaki bölgeyi kapsayan Karia Yolu, 
Türkiye’nin en uzun trekking parkuru olarak biliniyor. 
Tam 820 km uzunluğundaki yol üzerinde zeytinlikler, an-
tik kentler, nefis koylar, minik köyler yer alıyor. Parkurun 
tamamı uluslararası standartta işaretlenmiş durumda.

Likya Yolu
Fethiye‘den Antalya’ya kadar uzanan Likya Yolu, 
Türkiye’nin en güzel manzaralarına tanıklık edilebi-
len bir rota. Dünyanın en iyi 10 trekking parkuru 
arasında bulunan Likya Yolu, aynı zamanda Akdeniz 
sahillerinin tadını çıkarmak için de ideal. Gelidonya 
Feneri, Faralya Köyü, Sidyma Antik Kenti, Pınara 
Ören Yeri, Xanthos Antik Kenti, Likya Yolu üze-
rindeki duraklardan. Doğayla bütünleşen tarihi bir 
trekking deneyimi için Likya Yolu iyi bir seçenek.

KAYNAKÇA
1 https://gezievreni.com/turkiyenin-en-iyi-trekking-

rotalari/39/, erişim tarihi: 09 Ekim 2018
2 https://gezimanya.com/FotoGaleri/turkiyenin-en-guzel-

trekking-rotalari, erişim tarihi:05 Ekim 2018
3 https://www.advenport.com/makale/turkiye-deki-en-guzel-

trekking-rotalari, erişim tarihi: 23 Ekim 2018
4 https://www.sabah.com.tr/turizm/2018/09/17/turkiyenin-

en-iyi-trekking-rotalari, erişim tarihi: 23 Ekim 2018
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Aziz Şehitlerimizi Minnetle Andık
18 Mart  Şehitlerini Anma Günü ve Çanakkkale Za-
ferinin 104’üncü Yıl Dönümü nedeniyle, başta Jan-
darma Genel Komutanlığı Karargahı olmak üzere 
tüm jandarma birliklerinde anma törenleri yapıldı.

Jandarma Genel Komutanlığı Karargahı’nda düzenle-
nen anma programında, Jandarma Bando Komutan-
lığı tarafından “Vatan İçin” isimli oratoryo sunuldu.
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Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın açı-
lışını yaptığı IDEF 2019 14’üncü Uluslararası Savunma 
Sanayi Fuarı, 30 Nisan-03 Mayıs 2019 tarihleri arasında 
İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezinde icra edil-
di. Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı (TSKGV) 
yönetim ve sorumluluğunda yapılan IDEF 2019 Fuarına 
Türkiye dahil 65 ülkeden 1.061 yerli ve yabancı firma ve 
temsilcileri iştirak etti.

IDEF 2019 Fuarında, Jandarma Genel Komutanlığı envan-
terinde yer alan çeşitli araç ve silahlar ile keskin nişancı, özel 
operasyon, su altı, arama kurtarma, dağcılık ve afet arama-
kurtarma timlerinin kıyafeti ve teçhizatı teşhir edildi. Ara-
ma-kurtarma ve saldırı köpeklerinin gösteri yaptığı, asayiş 
atlarının tanıtıldığı, BORA-12 7,62 mm Keskin Nişancı 
Tüfeği Atış Simülatörüyle Mantis-X atış uygulaması ile zi-
yaretçilere deneme atışının yaptırıldığı; J.Gn.K.lığı tarafın-
dan geliştirilen “Duygu, Yaş, Cinsiyet Analiz Modülü”nün 
ziyaretçilere uygulamalı olarak tanıtıldığı Jandarma Genel 
Komutanlığı standına ilgi oldukça yoğundu.

İçişleri Bakanı ve Bakan Yardımcısı, Genelkurmay Başka-
nı, Jandarma Genel Komutanı ve Komutan Yardımcıları, 
Emniyet Genel Müdürü, Sahil Güvenlik Komutanı, sıralı 
komutanlar ile 28 ülkeden (Azerbaycan, Fransa, Kuveyt, 
Katar, Romanya, Özbekistan, Pakistan, Bangladeş, Bulga-
ristan, Ukrayna, Senegal, Nijerya, Uganda, Güney Afrika, 
Polonya, Rusya, Sudan, Gine, Arnavutluk, Güney Kore, 
İsveç, Guatemala, Burundi, Lübnan, Brezilya, K.K.T.C., 
Çin ve Hindistan) resmi davetli askeri heyetlerin de incele-
melerde bulunduğu Jandarma Genel Komutanlığı standını 
fuar süresince yaklaşık 25.000 kişi ziyaret etti.

JANDARMA
STANDINA BÜYÜK İLGİ 
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Orgeneral Arif ÇETİN 
Kuveyt Milli Muhafızlar 
Komutanlığını Ziyaret Etti

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif 
ÇETİN, beraberinde bir heyetle birlikte 
14-17 Ocak 2019 tarihleri arasında Kuveyt 
Milli Muhafızlar Komutanlığını ziyaret 
ederek incelemelerde bulundu.

Kuveyt Milli Muhafızlar Komutanlığı 
Müsteşarı Korgeneral Hashem AL-REFAEI, 
Kuveyt Emiri Şeyh Sabah Al-Hamad Al-
Jaber AL-SABAH, Kuveyt Prensi Şeyh 
Nawaf Al-Hamad Al-Jaber AL-SABAH, 
Kuveyt Başbakanı Şeyh Cabir Al-Mubarek 
AL-SABAH ve İçişleri Bakanlığı Müsteşarı 
Korgeneral Essam AL-NAHAM ile görüşen 
Orgeneral Arif ÇETİN, ziyaret kapsamında 
Kuveyt Milli Muhafızlar Komutanlığı 
karargahında silah, araç ve gereç sergisinde 
incelemeler yaptı.
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Tunus Milli Muhafız Genel 
Direktörü Albay Chokrı 

RAHALI Jandarma Genel 
Komutanlığını Ziyaret Etti

Tunus Milli Muhafız Genel Direktörü Albay 
Chokrı RAHALI ve beraberindeki heyet, 
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif 
ÇETİN’in resmi davetlisi olarak 11-14 Şubat 
2019 tarihleri arasında ülkemizi ziyaret etti.

Jandarma Genel Komutanlığı Karargahı’nda 
Orgeneral Arif ÇETİN’i ziyaret eden konuk 
heyet, İçişleri Bakanı Sayın Süleyman SOYLU 
tarafından da kabul edildi.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 
Başkanlığı, Kriminal Daire Başkanlığı, Jandarma 
Lojistik Komutanlığı, Jandarma Komando Özel 
Asayiş Komutanlığı ve Ankara İl Jandarma 
Komutanlığında incelemelerde bulunan Albay 
Chokrı RAHALI ve beraberindeki heyet 14 
Şubat günü ülkemizden ayrıldı.



Haziran 2019 • Sayı: 15370

Azerbaycan Dahili Koşunlar 
Komutanı Tümgeneral 
Şahin MEMMEDOV Ülkemizi 
Ziyaret Etti

Azerbaycan Dahili Koşunlar Komutanı Tümge-
neral Şahin MEMMEDOV, Jandarma Genel Ko-
mutanı Orgeneral Arif ÇETİN’in resmi davetlisi 
olarak, 22-25 Mayıs 2019 tarihleri arasında Jan-
darma Genel Komutanlığını ziyaret etti.

Jandarma Genel Komutanlığı Karargahı’nda Jan-
darma Genel Komutanı Orgeneral Arif ÇETİN 
tarafından karşılanan Azerbaycan Dahili Koşunlar 
Komutanı Tümgeneral Şahin MEMMEDOV’a 
Jandarma Genel Komutanlığını tanıtıcı brifing ve-
rildi. İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İNCE 
tarafından da kabul edilen konuk heyet; Jandarma 
ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı, Kriminal 
Daire Başkanlığı, Jandarma Lojistik Komutanlığı, 
Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı ve 
Ankara İl Jandarma Komutanlığında incelemeler-
de bulundu.
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Rusya Federasyonu Federal 
Ulusal Muhafız Komutanı 

Orgeneral Viktor Vasilyeviç 
ZOLOTOV Jandarma Genel 
Komutanlığını Ziyaret Etti

Rusya Federasyonu Federal Ulusal Muhafız Ko-
mutanı Orgeneral Viktor Vasilyeviç ZOLOTOV 
başkanlığındaki heyet, 13-17 Mayıs 2019 tarihleri 
arasında ikili işbirliği faaliyetlerini başlatmak ve in-
celemelerde bulunmak maksadıyla, Jandarma Ge-
nel Komutanlığını ziyaret etti.

Jandarma Genel Komutanlığı Karargahı’nda 
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif ÇETİN 
ile görüşen Orgeneral Viktor Vasilyeviç ZOLOTOV 
ve beraberindeki heyet, İçişleri Bakanı Sayın 
Süleyman SOYLU tarafından da kabul edildi.

Ayrıca ziyaret kapsamında konuk heyet; Jandarma 
ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı, Kriminal 
Daire Başkanlığı, Jandarma Lojistik Komutanlığı, 
Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı ve 
İstanbul İl Jandarma Komutanlığında incelemeler-
de bulundu.
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Bulgaristan İçişleri Bakanı 
Başdanışmanı Mihail 
ZLATANOV Ülkemizde 
İncelemelerde Bulundu

Bulgaristan İçişleri Bakanı Başdanışmanı 
Mihail ZLATANOV ve beraberindeki 
heyet, 08-11 Nisan 2019 tarihleri arasında 
ülkemizi ziyaret ederek Jandarma Genel 
Komutanlığında incelemelerde bulundu.

Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Kor-
general Ali ÇARDAKÇI tarafından kabul 
edilen Bulgaristan İçişleri Bakanlığı heyeti 
ziyaret kapsamında; Jandarma ve Sahil Gü-
venlik Akademisi Başkanlığı, Kriminal Daire 
Başkanlığı, Jandarma Lojistik Komutanlığı, 
Jandarma Komando Özel Asayiş Komutan-
lığı ve Ankara İl Jandarma Komutanlığında 
incelemeler yaptı.
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KOMUTANLARIMIZ BAYRAM TRAFİĞİNİ 
YERİNDE DENETLEDİ

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif ÇETİN 
beraberinde Asayiş Başkanı Tümgeneral Fuat 
GÜNEY ile birlikte 31 Mayıs 2019 tarihinde, 
Kahramankazan Akıncılar Yol Kontrol Noktasında 
Ramazan Bayramı tatilinde alınan trafik tedbirlerini; 
Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral 
Ali ÇARDAKÇI ise beraberinde Ankara İl 
Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ünsal BULUT ile 
Ankara-Samsun ve Ankara-Çankırı karayollarında 
havadan bayram trafiğini denetledi.

Görevli personel ve seyahat eden vatandaşların 
bayramını kutlayan Orgeneral Arif ÇETİN,  
seyahat eden vatandaşlarımıza İçişleri Bakanımız 
tarafından başlatılan ‘‘Hatalı Sürücüye Kırmızı 
Düdük’’ kampanyasını hatırlattı.



Jandarma Genel Komutanı 
Orgeneral Arif ÇETİN Özel Eğitim 
Gören Çocuklarımızı Ziyaret Etti

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif ÇETİN, Dünya 
Engelliler Haftası münasebetiyle 09 Mayıs 2019 tarihinde 
Özel TSK Elele Vakfı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon 
Merkezinde özel eğitim gören çocuklarımızı ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında, Özel TSK Elele Vakfı Özel Eğitim ve 
Rehabilitasyon Merkezi hakkında bilgi alan Orgeneral Arif 
ÇETİN, özel eğitim gören çocuklarımızla sohbet ederek 
hediyeler verdi. 

Polonya Askeri Jandarmasından Önleme Daire Şube 
Müdürü Wojcıech LOMNICKI başkanlığındaki 3 kişilik 
heyet, incelemelerde bulunmak üzere 15-18 Nisan 2019 
tarihleri arasında Jandarma Genel Komutanlığını ziyaret 
etti.

Strateji ve Dış İlişkiler Başkanı Tuğgeneral Cengiz YILDIZ 
tarafından makamında kabul edilen konuk heyet, ziyaret 
kapsamında çeşitli jandarma birliklerinde incelemelerde 
bulundu.

Polonya Askeri Jandarmasından 
Bir Heyet Jandarma Genel 
Komutanlığında İncelemelerde 
Bulundu
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Sırbistan Jandarmasından Bir Heyet 
Jandarma Genel Komutanlığında 

İncelemelerde Bulundu

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve 
Kırgızistan Cumhuriyeti Hükümeti 

Arasında Lojistik Dış Askeri Yardım 
(Hibe) Anlaşması İmzalandı

Sırbistan Jandarmasından 3 kişilik heyet, incelemelerde 
bulunmak üzere 27-30 Mayıs 2019 tarihleri arasında 
Jandarma Genel Komutanlığını ziyaret etti.

Strateji ve Dış İlişkiler Başkanı Tuğgeneral Cengiz YILDIZ 
tarafından makamında kabul edilen konuk heyet, ziyaret 
kapsamında çeşitli Jandarma birliklerinde incelemeler 
yaptı.

Kırgız makamlarınca talep edilen 44 kalem (Jandarma 
Genel Komutanlığı envanterinden 43, Kara Kuvvetleri 
Komutanlığı envanterinden 1) ihtiyaç fazlası malzemenin 
Kırgızistan Milli Muhafız Komutanlığına hibe edilmesine 
ilişkin “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kırgızistan 
Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Lojistik Dış Askeri 
Yardım (Hibe) Anlaşması”; Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti adına Jandarma Genel Komutanlığı Strateji 
ve Dış İlişkiler Başkanı Tuğgeneral Cengiz YILDIZ ve 
Kırgızistan Hükümeti adına Kırgızistan Genelkurmay 
Başkan Yardımcısı Albay Nurlan ÇOMOEV tarafından 
03 Mayıs 2019 tarihinde imzalandı.
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Katar Silahlı Kuvvetleri İstihbarat ve Güvenlik Okul 
Komutanı Mühendis Tuğgeneral Hassan Salem Al-
HAMOUD başkanlığındaki 4 kişilik heyet, 02-04 Mayıs 
2019 tarihleri arasında Jandarma Genel Komutanlığına 
inceleme ziyareti yaptı.

Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı ve Ankara İl 
Jandarma Komutanlığında incelemelerde bulunan konuk 
heyete, Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığınca 
“Hassas Nokta ve Şahısların Korunması Eğitimi”ne ilişkin 
ayrıntılı bir sunum yapıldı.

Jandarma Komando Özel Asayiş 
Komutanı Tuğgeneral Ali İhsan 
ERSOY Kuveyt’te İncelemelerde 
Bulundu

Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanı Tuğgeneral Ali 
İhsan ERSOY başkanlığında Jandarma ve Sahil Güvenlik 
Akademisi Araştırma Merkezleri Müdürü J.Alb. Engin 
AVCI, JÖAK Arama ve Kurtarma Tabur Komutanı J.Bnb. 
Burak ÖZER ve JÖAK Arama ve Kurtarma Tim Komutanı 
J.Yzb. Yusuf MATARACI’dan oluşan heyet; Kuveyt Milli 
Muhafızlar Komutanlığı tarafından icra edilen NASR-17 
Komuta Yeri Tatbikatını (CPX) izlemek ve Şeyh Salem 
Al-Ali Al-Sabah Kışlasında bulunan Atış Simülasyon 
Sistemi’ni yerinde görmek maksadıyla 15-18 Nisan 2019 
tarihleri arasında Kuveyt’i ziyaret etti.

Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanı Tuğgeneral Ali 
İhsan ERSOY ve beraberindeki heyet ziyaret kapsamında, 
Kuveyt Milli Muhafızlar Müsteşarı Korgeneral Haşim 
Abdülrezak ALRIFAI tarafından da kabul edildi.

Katar Silahlı Kuvvetleri İstihbarat ve 
Güvenlik Okul Komutanlığından Bir 
Heyet Jandarma Genel Komutanlığında 
İncelemelerde Bulundu
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Jandarma ve Sahil Güvenlik 
Akademisi Başkanlığınca, 
“Asayişten Cepheye: Milli 
Mücadelede Jandarma 
Sempozyumu” Düzenlendi
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı 
(JSGA) tarafından, 13-14 Haziran 2019 tarihinde 
“Asayişten Cepheye Milli Mücadelede Jandarma 
Sempozyumu” düzenlendi. 

JSGA Beytepe Yerleşkesi’nde düzenlenen sempoz-
yumun açılış konuşmasını yapan JSGA Başkanı 
Tümgeneral Hüseyin KURTOĞLU; sempozyumun 
düzenlenme amacının kıymetli bilim insanlarının 
çalışmalarıyla Jandarma Teşkilatının geçmişine bir 
ışık tutmak olduğunu belirterek, kuruluşlarının yıl 
dönümünde bu anlamlı etkinlikte emeği olan her-
kese teşekkür etti. 

JSGA Fakülte Dekanı Prof.Dr. İsmail Hakkı 
DEMİRCİOĞLU’da konuşmasında; 66 katılımcı-
nın yer alacağını ifade ederek edebiyatta jandarma-
dan, Milli Mücadele’de cephelere ve askeri raporla-
ra kadar pek çok bilimsel belgenin sunulacağını ve 
bilgi paylaşımlarının yapılacağını belirtti.

Düzenlenen sempozyumda; Jandarma Teşkilatının 
geçmişten günümüze uzanan köklü tarihi, gelişim 
evreleri, kolluk hizmetlerine yapmış olduğu katkı-
ları ve Milli Mücadele dönemindeki faaliyetleri bi-
limsel açıdan değerlendirmeye tabi tutuldu.



04-07 Nisan 2019 tarihleri arasında yapılan 4‘üncü Uluslararası 
Açık Türkiye Kick Boks Avrupa Kupası Müsabakalarında;

• Point Fighting dalında, SUEM öğrencisi Murat ALGÜL 
Avrupa 3’üncüsü,

• Light Contact dalında, J.Asb.Çvş. Dilara KELEŞ 1’inci, 
J.Asb.Çvş. Muhammet EROĞLU 2’nci,

• Kick Light dalında, J.Asb.Çvş. Dilara KELEŞ 1’inci, J.Asb.
Çvş. Muhammet EROĞLU 2’nci, J.Asb.Çvş. Bilal ŞEN ve 
J.Er Cebrail SAFTER 3’üncü,

• Full Contackt dalında, SUEM öğrencisi Metin YÜRÜK 
1’inci, J.Er Emre YILDIRIM 3’üncü,

• Low Kick dalında, J.Asb.Çvş. Ferhat YENİÇERİOĞLU 
3’üncü, J.Asb.Çvş. Habibe YÜKSEL 3’üncü olma başarısını 
gösterdiler. 

Başarılı sporcularımız, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral 
Arif ÇETİN tarafından kabul edildi.

J.Asb.Kd.Bçvş. Yusuf DİKEÇ
Türkiye Rekoru Kırdı
Mersin/Erdemli’de 28-30 Ocak 2019 tarihleri arasında 
Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu tarafından icra 
edilen Havalı Silahlar Türkiye Kupası’nda yarışan spor-
cumuz J.Asb.Kd.Bçvş. Yusuf DİKEÇ 10 metre Havalı 
Tabanca Branşında Türkiye Rekoru kırarak 242.1 Puan-
la Türkiye Şampiyonu oldu. Aynı yarışmada sporcumuz 
J.Tğm. İsmail KELEŞ ise 2’nciliği elde etti.

Türkiye Duatlon Şampiyonasında
3 Başarı
Antalya’da 06-07 Nisan 2019 tarihlerinde düzenlenen 
Türkiye Duatlon Şampiyonası’nda; Jandarma Gücü Tri-
atlon Takımından, Sözleşmeli Sporcu Muhammet Bertuğ 
POLATCI Elit Erkekler Kategorisinde 1’inci, Sözleşmeli 
Sporcu Simay YAZICI Kadınlar Yaş Kategorisinde 1’inci 
ve J.Bkm.Yzb. Umut YILMAZ ise 3’üncü oldu.
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Uluslararası Açık Türkiye Kick Boks
Avrupa Kupası Müsabakaları’nda 
Kürsüden İnmedik



KAYIK VE ASKERLER
Kalabalık bir asker gurubu, derin bir nehrin bir kıyı-
sından diğerine geçmek zorundadır. Nehirde küçük 
bir kayık ve içinde iki çocuk bulunmaktadır. Aynı 
anda sadece bir asker ya da iki çocuk taşıyabilen bu 
kayıktan ve çocuklardan yararlanılarak askerlerin 
tümü karşı kıyıya nasıl geçirilir.

KİBRİT OYUNU
Yandaki 7 kibritle oluşturulan 1/7’ye eşit bir kesir gö-
rülüyor. Sadece 1 kibritin yerini değiştirerek bu kesri 
1/3’e eşitleyin.

KİBRİTLER
35 kibrit sarmal şekilde dizilmiştir. Sadece dört kibri-
tin yerini değiştirerek üç adet kare elde ediniz.
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GEÇEN SAYININ ÇÖZÜMLERİ

Bilginizi Denetleyelim
Türkiye ile Türk Devletleri arasında kara 
bağlantısı olan tek toprak parçası hangi-
sidir?

a) Nahçıvan  b) Alican

c) Cilvegözü  d) Bakü

1978 yılında ilk sualtı kameraları kullanı-
larak çekilmiş belgesel hangisidir?

a) Batık Geçmişler

b) Derinlerdeki Geçmiş

c) Mavi Sırlar

d) Su Dünyası

Dünyanın en büyük adası Grönland han-
gi ülkeye bağlıdır?

a) Kanada  b) Danimarka

c) İskoçya  d) İsveç

Türkiye’nin ilk Safari Parkı hangi ilimiz-
dedir?

a) Mersin b) İzmir

c) Gaziantep d) Konya

Tarihe Pramitlerin kızı olarak geçen ünlü 
Kadın Fravun kimdir?

a) Hatşepsut

b) Rihanna

c) Kleopatra

d) Nefertiti

Hangisi Birleşmiş Milletlerin resmi dille-
rinden değildir?

a) Fransızca

b) Çince

c) Almanca

d) Arapça

Dünyanın ilk ekolojik kenti neresidir?

a) Madagaskar

b) Masdar

c) Helsinki

d) Cenevre

1

2

3

4

5

6

7

BİLGİNİZİ DENETLEYELİM
Yanıtlar
1- (a) Kiona
2- (a) Afife Jale
3- (b) Venüs
4- (d) Malakari
5- (b) Samiye Cahid Morkaya
6- (a) Karabibik

AKIL OYUNLARI
SİZ OLSAYDINIZ
Bir kutuya tek bir beyaz top, kalan bütün toplar (9 be-
yaz, 10 siyah) diğer kutuya konmalıdır.

PARLEMENTO
47

RENKLİ TOPLAR
6 adet. En kötü ihtimalle, ilk beş topun değişik renkler-
de (kırmızı, siyah, beyaz, sarı, yeşil) olduğunu varsaya-
lım 6’ncı top ne renk olursa olsun amaca ulaşılmış olur.

Haziran 2019 • Sayı: 15380



                 

İçindekiler

Dergide yayımlanan yazı ve şiirler yazarların özel 
düşüncelerini yansıtır.

YAYIN TÜRÜ
Yerel Süreli Yayın

YAYIN PERİYODU
Dört Ayda Bir Yayımlanır.

YAYIN KURULU     

YAYIN SAHİBİ
J.Gn.K.lığı adına Genel Sekreter
J.Alb. Hasan SEMİZ

SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ
Hlk.İlş. ve Bilgi Edn.Şb.Md.
J.Yb. Oğuz SAVAŞ

ÜYELER
Md.Yrdc.De.Me. Numan EMİR
Uzm.De.Me. Sami BOSTANCI
Uzm.De.Me. Sinan YILMAZ
İnt.Tek.De.Me. Sibel ÇETİNER

GRAFİK TASARIM
Levent TEMEL

REDAKSİYON
De.Me. Kasım ÖZEN

BASIM - DAĞITIM - KOORDİNASYON
J.Gn.K.lığı Basımevi Müdürlüğü

FOTOĞRAFLAR
J.Gn.K.lığı Foto Film Merkezi
Jandarma Dergisi Arşivi

YÖNETİM MERKEZİ
Jandarma Dergisi Yayın Kurulu
Jandarma Genel Komutanlığı
Genel Sekreterliği Halkla İlişkiler ve
Bilgi Edinme Şube Müdürlüğü
06510 Beştepe-ANKARA
Tel: (312) 456 22 56
Belgegeçer: (0.312) 212 94 42

ISSN 1300-2104

DİZGİ - TASARIM
SİSTEM OFSET
Bas. Yay. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Strazburg Caddesi No: 31/17 Sıhhiye/ANKARA
Tel: (312) 229 18 81
Belgegeçer: (312) 229 63 97
sistemofset.com.tr

Baskı Tarihi: Temmuz 2019

Haziran 2019
Sayı: 153

Karargah 
Haberleri

Şiir:
Biz Varız

Dört Hafta Sürmez 
Düşmanı Tepelemiş 

Olacağım

Geleceğin Güvenlik 
ve Suç Ortamı ile 

İhtiyaç Duyulan 
Kolluk Yetenekleri

Söyleşi:
Emekli Tuğgeneral 

Fazıl BAYRAKTAR

Kamu 
Hizmetlerinin 

Yürütülmesi 
Açısından 

Kolluğun Önemi

Uluslararası Ceza 
Yargısına Duyulan 

İhtiyaç

Göbeklitepe: 
Tarihin Sıfır 

Noktası...

2

6

8

12

20

26

32

38

MANİSA
KONYA

MARDİN

Teşekkür

Mektupları

Nostalji
1963

Nostalji
1963

Jandarma Genel Komutanlığına

06 Ocak 2019 tarihinde saat 12.00 sıralarında ANKARA ilin-

den Beypazarı ilçesi yönünde eşimle birlikte kendi idaremde-

ki otomobilimle gezi amaçlı seyir ederken, yoğun kar ve tipi 

muhalefeti sebebiyle trafik kazası geçirdim.

Bulunduğum kaza bölgesine telefonla aramam üzerine çok 

kısa zamanda Jandarma Trafik görevlileri geldi. Aracımızın 

hareket edemez şekilde hasar alması nedeniyle, yoğun tipi ve 

soğuktan dolayı bizim sağlığımızdan endişe ettiklerini, biz-

leri jandarma karakoluna götürmek istediklerini söylediler. 

Ancak biz aracı terk etmek istemediğimizi söyledik. Bunun 

üzerine yanımızdan ayrılan ekip yarım saat sonra tekrar gel-

di. Bu arada biz daha da zor duruma düşmüştük. Üşümüş ve 

bitkin durumda olduğumuzu görünce görev araçlarına biz-

leri alarak Ayaş Jandarma Karakoluna getirdiler. Barınma-

mızı, ısınmamızı sağladılar. Saygı ve ilgi gösterdiler. Dahası, 

tabldottan sıcak çorba ikram ettiler. Bütün bunlar bizlere 

anlatılmaz bir mutluluk ve huzur verdi. Kendimizi evimizde 

gibi düşündük. 

Görevleri olmadığı halde bizlere bu sıcak davranışı sergileyen 

Jandarma Trafik Tim Komutanlığı personeline nezdinizde te-

şekkür ve minnet duygularımızı sunmayı borç olarak kabul 

ediyoruz. Saygılarımızla…

Süheyla ve Abdurrahim ÇOLAK

Jandarma Genel Komutanlığına

Sayın Komutanım, İstanbul İl Jandarma Komutanlığınızca iki 

yıla yakın süredir yürütmüş olduğunuz Mali Suçlar ve Bilişim 

Suçları kapsamındaki operasyonlarınız, tüm kamuoyunun 

takdirlerini kazandığı gibi Bankamız nezdinde her türlü takdi-

rin üzerindedir.

Komutanlığınız önderliğinde icra ettiğiniz mali ve bilişim suç-

larıyla mücadele, ticaret sektörünün görebileceği zararları en-

gellemekte ve suçluların önemli ölçüde caydırılmasına olanak 

sağlamaktadır. 

Kuveyt Türk olarak, bu mücadelenin taraflar arasındaki işbirliği 

ve dayanışma içerisinde sürdürülmesi gerektiği bilinci ile üzeri-

mize düşen sorumluluğu bu güne kadar olduğu gibi bundan 

sonra da kararlılıkla yerine getireceğiz. 

Güven esasına dayalı olarak işleyen bankacılık sektöründeki 

hizmetlerimize, kolluk kuvvetlerimizin katkılarından ötürü, 

şahsınızda tüm Jandarma Genel Komutanlığı birimlerine şük-

ranlarımızı sunarız. Saygılarımızla…

Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.

Selman ORTAKÖY             
             

            İ
rfan YILMAZ

Operasyon Grup Müdürü             
         G

enel Müdür Yardımcısı

Kültür ve Turizm BakanlığıKültür Varlıkları ve Müzeler Genel MüdürlüğüKonu: Teşekkür.
1. Ülkemizin sahip olduğu zengin kültür mirasının korunması, 
tahribatının ve yasadışı ticaretinin engellenmesi Bakanlığımız, 
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile kamu kurum ve 
kuruluşlarının koordineli çalışmaları ile mümkün olmaktadır.
2. Komutanlığınız bünyesinde faaliyet gösteren Kaçakçılık ve Or-
ganize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı birimleri ta-
rafından yürütülen başarılı faaliyetler ve alınan başarılı sonuçlar, 
kaçak kazıların ve kültür varlıklarının yasadışı ticaretinin önlen-
mesine önemli katkılar sağlamaktadır.3. Kültür varlıklarının sürdürülebilir bir şekilde korunması ve ka-

çakçılığının önlenmesi hususunda, örnek teşkil eden özverili ve 
titiz çalışmalarda emeği geçen tüm çalışanlarınıza teşekkürleri-
mi sunarım.

Murat GÜRÜL
Bakan a.

Genel Müdür



www.jandarma.gov.tr

Jandarm
a Dergisi
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1839 yılında vatanına hizmet için kuruldun,
Sevgi, cesaret, yardım olup adını duyurdun,
Vatanın için şehit oldun, adını aşk koydun,
İçerde dışarda düşmanların korkulu rüyası oldun,
Kanun Ordusu Jandarma’m.

Yurdumda asayişi sağlamaktır senin görevin,
Vatanın her yerinde huzur, güven senin eserin,
Düşmana karşı vardır yılmaz cesaretin,
Özel harekat, komandon kabusudur teröristin,
Kanun Ordusu Jandarma’m.

Gece gündüz görevde, uyku nedir bilmez,
Dağ-tepe, soğuk-fırtına görevini engellemez,
Teröriste-zalime bir an olsun fırsat vermez,
Mazlumun yüzü sensiz gülmez,
Kanun Ordusu Jandarma’m.

Dosta güven, düşmana korku saldın,
180 yıldır kahramanlıklarınla adını yazdın,
Cesaretinle dünyaya nam saldın,
Bu vatanın her karış toprağında sen varsın,
Kanun Ordusu Jandarma’m.

Canını koydun bu vatan uğruna,
Gelmedin teröristin-zalimin oyununa,
Şehit olsan da bu vatan uğruna,
Unutulmazsın çünkü sen bir kahramansın,
Kanun Ordusu Jandarma’m.
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