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15 KASIM

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ
38 YAŞINDA
DR. FAZIL KÜÇÜK VE RAUF RAİF DENKTAŞ’IN ANIT MEZARLARINDA TÖREN İCRA EDİLDİ.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin
38’inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle
Kıbrıslı Türklerin varoluş mücadelesi
lideri Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Sayın Rauf Raif Denktaş’ın
Anıt Mezarları’nda tören düzenlendi.
Törenlere; Cumhurbaşkanı Sayın
Ersin Tatar, Meclis Başkanı Önder
Sennaroğlu, Başbakan Faiz Sucuoğlu,
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Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi
Şefik, 2’nci Cumhurbaşkanı Mehmet
Ali Talat, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa
Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Güvenlik
Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu
Topaloğlu, Ana Muhalefet Cumhuriyetçi
Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman; Başbakan Yardımcısı, Turizm
ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ve bazı
bakanlar da katıldı.

GÜNCEL

ATATÜRK ANITI ÖNÜNDE TÖREN DÜZENLENDİ
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin
(KKTC) 38. kuruluş yıldönümü kutlamaları
çerçevesinde Atatürk Anıtı önünde saat
09.30’da tören icra edildi.

ANIT ÖZEL DEFTERİ
CUMHURBAŞKANI
SAYIN ERSİN TATAR

Törene; Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı
Yardımcısı Fuat Oktay da törenlere katıldı.
Törende; protokol sırasına göre anıta
çelenkler sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklâl Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilerek, anıt özel defteri
imzalandı.

“Aziz Atatürk,
Bugün Kıbrıs Türk halkının kurduğu Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 38’inci kuruluş
yıldönümünde huzurundayız.
Kıbrıs Türk halkı Anadolu’da verilen milli
mücadeleyi yakından takip etmiş, sizin ve
yol arkadaşlarınızın her başarısında Kıbrıs
Türk halkı da sevinmiştir. Yoktan var ettiğiniz
Türkiye Cumhuriyeti, Kıbrıs Türkleri için
umut olmuştur.
Cumhuriyetin kurulmasıyla birlikte yapmış olduğunuz inkılapları Mehmet Remzi
Okan’ın sahibi olduğu söz gazetesine göndermiş olduğunuz yeni harfleri basabilen
matbaa sayesinde Kıbrıs Türk halkı yakından takip etmiş ve uygulamıştır.
Kıbrıs Türkü’nün dert ve sorunlarını yakından takip ettiniz. Her daim Kıbrıs Türkü’ne
sahip çıktınız. Bugün bunu Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı arşivinden çıkan
evraklardan daha net görebilmekteyiz.
Bugün Kıbrıs Türk halkının eğitim düzeyi
yüksek, sorgulayan ve özgürlüklerine sahip çıkan bir toplum ise bu sizin ilke ve
inkılaplarınız sayesindedir.
Sizlerin Anadolu’da verdiği bağımsızlık
mücadelesi Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesine olan inancını arttırmıştır.
Kıbrıs Türkü, geçmişte nasıl bağımsızlığına, toprağına ve egemenliğine sahip çıkmışsa bugün de o doğrultuda, o azimle, devletimize, toprağımıza ve egemenliğimize sahip
çıkmaya devam edecektir.
Bu duygu ve düşüncelerle sizleri rahmet ve
minnetle anıyor, manevi huzurunuzda saygıyla eğiliyoruz. Ruhunuz şad olsun.”
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DR. FAZIL KÜÇÜK BUVARI’NDA
TÖREN İCRA EDİLDİ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 38’inci kuruluş yıl
dönümü etkinlikleri çerçevesinde Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük
Bulvarında tören düzenlendi.
Törene, Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar, Meclis
Başkanı Önder Sennaroğlu, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Başbakan Faiz Sucuoğlu, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, 2’nci
Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, 3’üncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Milli Savunma Bakanlığı Temsilcisi
Oramiral Adnan Özbal, askeri erkan, bakanlar, milletvekilleri,
konuk heyetler ve vatandaşlar katıldı.
İstiklâl Marşı’nın okunması ile başlayan Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’ndaki törende, Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar halkın
ve tören birliklerinin bayramını kutladı. Törende, Lefke ve
Erenköy’den gelen bayraklar Cumhurbaşkanı Sayın Ersin
Tatar’a takdim edildi, ardından tören, halk dansları gösterisi, Türk Silahlı Kuvvetleri Mehteran Birliği Konseri ve resmi
geçit ile sona erdi.
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CUMHURBAŞKANI SAYIN ERSİN TATAR:
“HALKIMIZIN EN MUTLU GÜNLERİNDEN
BİRİ 15 KASIM”
Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar, törende
yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk halkının, en mutlu günlerinden birini 15 Kasım 1983 tarihinde
yaşadığını vurguladı.
Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar; “Milli mücadele liderimiz Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş’ın da sık sık
vurguladıkları gibi, bir Halkın ulaşabileceği en
yüce, en onurlu mertebe, bağımsız-egemen bir
devlete sahip olmasıdır. Kıbrıs Türk halkı olarak;
eğer bugün, başı dik ve onurlu bir biçimde kendi
vatanımızda özgürce yaşayabiliyorsak bunu, her
türlü bedeli gözünü kırpmadan ödeyen kahraman
halkımıza, aziz şehitlerimize, gazilerimize, ulusal kahramanlarımıza, Dr. Fazıl Küçük’ten Rauf
Raif Denktaş’a uzanan şanlı ecdadımıza ve Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti’ne borçluyuz. Ne
mutlu ki bu soylu mücadelenin her aşamasında,
kopmaz, ayrılmaz bir parçası olduğumuz yüce
Türk Ulusunun eşsiz destek ve yardımı her zaman
bizimle olmuştur.”
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ATAMIZI

SAYGI VE ÖZLEMLE
ANIYORUZ
Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete irtihalinin 83’üncü
yılı dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti genelinde törenler düzenlendi.
Lefkoşa Atatürk Anıtı’nda yapılan ilk törene, KKTC
Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar, Başbakan Faiz
Sucuoğlu, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, bakanlar, milletvekilleri, KKTC 2’nci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa
Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik
Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, kurum ve kuruluşların temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.
Saygı duruşu, bayrakların göndere çekilmesi ve
yarıya indirilmesiyle başlayan tören, protokol sırasına
göre anıta çelenk bırakılmasıyla devam etti.
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ANIT ÖZEL DEFTERİ
KKTC CUMHURBAŞKANI
SAYIN ERSİN TATAR
“Türk milletinin yetiştirdiği büyük lider Mustafa Kemal Atatürk, seni sonsuzluğa uğurladığımız bu günde sevgi, saygı ve özlemle
yad ediyoruz. Bedenen aramızdan ayrılsan
da bıraktığın mücadele ruhu ile, eserlerinle
ve ilkelerinle içimizde hep yaşayacaksın. Ve
inanıyorum ki gelecek nesiller de aynı hissiyatla bu minvalde yürümeye devam edecektir. Sevgin biz Kıbrıs Türklerinin içinde
sönmez bir ateş, büyük bir volkandır. Vasiyetin olduğu üzere, Türkiye’nin ve Türk mil-

letinin bekası için Kıbrıs’a dikkat edecek ve
çok çalışacağız.
Ey Büyük Atatürk! Naçiz vücudun çok
sevdiğin vatan topraklarının kollarında yatmakta; düşüncelerin ilkelerin daima mensubu olmakla gurur duyduğun Türk Milletinin
yolunu aydınlatmakta ve ‘en büyük eserim’
diyerek daima övündüğün Türkiye Cumhuriyeti dimdik ayakta durmaktadır. Ruhun şad
olsun!”

LEFKOŞA’DAKİ İKİNCİ TÖREN AKM’DE YAPILDI
Başkent Lefkoşa’daki ikinci tören Atatürk
Kültür Merkezi’nde (AKM) yapıldı.

dikkat edilmesi” yönünde telkinde bulunduğunu hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Tatar, burada yaptığı
konuşmada, Atatürk’ün vefatının 83’üncü
yılında kendisini rahmet, minnet, sevgi ve
özlemle andıklarını söyledi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu ise “Bugün, karaları bağlama günü değil,
bugün, O’nu daha iyi anlama, takip edebilme
ve O’nun gibi ileri görüşlü bir vatansever olma
günüdür. Bugün, Mustafa Kemal Atatürk’ün
aziz hatırası önünde ulusça saygı ve minnetle eğildiğimiz, O’nun gençliğe armağan
ettiği Cumhuriyet ve bağımsızlığı, daha yukarılara taşıma, ilke ve hedeflerine daha çok
sahip çıkma günüdür.” diye konuştu.

Atatürk’ün ömrüne birçok başarı ve mücadele sığdırdığını belirten Cumhurbaşkanı
Sayın Ersin Tatar, “Türkiye’nin kurtuluş
savaşları, istiklal savaşları, işgal kuvvetlerine karşı verilen müstesna mücadele,
Atatürk’ün silah arkadaşlarıyla gösterdiği
cesaret ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu, Kıbrıs Türk halkının direnişinde bize
ilham kaynağı olmuş ve güç vermiştir.” dedi.
Tatar, Kıbrıs Türk halkının Atatürk’ün
inkılap ve devrimlerini ilk uygulayanlardan
olduğunu vurgulayarak, Atatürk’ün dava
arkadaşlarına her zaman “Kıbrıs Ada’sına

Amcaoğlu, Atatürk’ün eşsiz bir lider olmasının yanı sıra tüm dünyanın saygı duyduğu devlet adamı, büyük bir komutan ve
dahi olduğunu söyledi.
AKM’de 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü
dolayısıyla şarkı ve şiirler okundu.
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29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI

CUMHURİYET
98 YAŞINDA
Türkiye Cumhuriyeti’nin, Büyük Önder
Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde
kuruluşunun 98’inci yıl dönümü Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde törenlerle
kutlandı.
Türkiye
Cumhuriyeti’nin
98’inci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri
kapsamında Lefkoşa Atatürk Anıtı’nda,
Lefkoşa’da
Dereboyu’nda
tören
yürüyüşü ve bando konseri düzenlendi.
Yürüyüşe Cumhurbaşkanı Sayın Ersin
Tatar katıldı.

Atatürk Anıtı
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle
Lefkoşa Atatürk Anıtı önünde tören
düzenlendi. Törene, Cumhurbaşkanı
Sayın Ersin Tatar, Meclis Başkanı Önder
Sennaroğlu, Yüksek Mahkeme Başkanı
Narin Ferdi Şefik, 2’nci Cumhurbaşkanı
Mehmet Ali Talat, Türkiye Cumhuriyeti
Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri,
Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı
Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik
Kuvvetleri
Komutanı
Tümgeneral
Zorlu Topaloğlu, Ana Muhalefet Partisi
CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman,
Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji
Bakanı Erhan Arıklı ve bakanlar, askeri
erkan, siyasiler, kurum, kuruluş, dernek
temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar
katıldı.
Törende, protokol sırasına göre anıta
çelenkler sunuldu. Saygı duruşunun
ardından İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar
göndere çekildi. Tören anıt özel defterinin
imzalanması ile sona erdi.
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Kortej
Cumhuriyet yürüyüşü ve bando
konseri Lefkoşa’da Mehmet Akif
Caddesi’nde (Dereboyu Caddesi) icra
edildi. Yürüyüşe, Türkiye Cumhuriyeti
Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri,
Güvenlik
Kuvvetleri
Komutanı
Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, 28’inci
Mekanize Piyade Tümen Komutanı
Tuğgeneral Taner Uysal ve Milli Eğitim
Bakanı Olgun Amcaoğlu katıldı.
Yürüyüşün sonunda konuşmalar
yapıldı
ve
Güvenlik
Kuvvetleri
Komutanlığı
Bandosu
kısa
bir
konser verdi. Cumhurbaşkanı Sayın

Ersin Tatar, yürüyüş etkinliğinde
yaptığı konuşmada, Atatürk ve silah
arkadaşlarının verdiği mücadeleden
ilham alan Kıbrıs Türk halkının özgür,
bağımsız bir devlet sahibi olduğunu ve
Türkiye ile iş birliğinde bu coğrafyada
varlığını sürdürdüğünü kaydetti.
Bağımsızlık, özgürlük, bayrak ve
millet sevgisi, Türkiye Cumhuriyeti’nin
Cumhuriyet Bayramı’nı kutlamanın
değerinin
gençler
tarafından
bilinmesinin önemli olduğunu ifade
eden Cumhurbaşkanı sayın Ersin Tatar,
Atatürk ve silah arkadaşlarını yad etti.
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ŞEHİT PİYADE ER ALLAHVERDİ KILIÇ

ŞEHİT EDİLİŞİNİN 25’İNCİ YIL DÖNÜMÜNDE ANILDI
Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde
askerlik görevini yerine getirirken, 8 Eylül 1996
tarihinde nöbet sırasında Rum askerleri tarafından vurularak şehit edilen Piyade Er Allahverdi
Kılıç, şehit edilişinin 25’inci yıl dönümünde düzenlenen törenle anıldı.
Güvercinlik’te Allahverdi Kılıç’ın şehit edildiği nöbet kulübesinin önünde düzenlenen törene, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral
Zorlu Topaloğlu, 28’inci Mekanize Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Taner Uysal, UBP
Lefkoşa Milletvekili Zorlu Töre, Gazimağusa
Kaymakamı Kemal Serpal, Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip ve Allahverdi Kılıç’ın ailesinin yanı sıra bazı dernek temsilcileri, askeri ve
sivil yetkililer ile vatandaşlar katıldı.
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Protokol sırasına göre çelenklerin konulması
ile başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklâl Marşı
ile devam etti. Törende daha sonra Şehit Aileleri
ve Malul Gaziler Derneği Genel Başkanı Gürsel
Benan ve 4’üncü Piyade Alay Komutanlığı’ndan
Piyade Üsteğmen Sami Özbayrak konuşma
yaptı.

GÜNCEL

GAZİLER GÜNÜ TÖRENLERLE KUTLANDI
13 Eylül 1921 Sakarya Meydan
Muharebesi’nin kazanılmasının ardından,
19 Eylül 1921 tarihinde, Türkiye Büyük
Millet meclisi tarafından Başkomutan
Mustafa Kemal Atatürk’e mareşallik rütbesi
ve gazilik ünvanının verilişinin 100’üncü
yılı münasebetiyle Lefkoşa’da Atatürk Anıtı
önünde tören düzenlendi
Üst düzey sivil ve askeri yetkililerin
katıldığı Lefkoşa Atatürk Anıtı önündeki
tören saat 09.00’da protokol sırasına göre
çelenklerin anıta sunulmasıyla başladı.
Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde
bayrakların göndere çekilmesinin ardından
Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Gaziler
Derneği Başkanı Kadir Dedeoğlu günün
anlam ve önemini belirten bir konuşma
yaptı. Dedeoğlu konuşmasında, Ulu Önder
Mustafa Kemal Atatürk’e minnet, şükran
ve saygının bir ifadesi olarak ona TBMM
tarafından gazilik ünvanı verilen günün
her yıl gaziler günü olarak kutlandığını
anımsattı.
Dedeoğlu, bu günün gazilere ve şehitlere
duyulan saygı ve minnetin de açık bir
göstergesi olduğunu ifade etti. Üzerinde
bağımsız ve özgür yaşadıkları coğrafyanın

şehit ve gazilerin canları pahasına
verdikleri mücadele ile vatan haline
geldiğini belirten Dedeoğlu, KKTC’nin var
oluşunu Dr. Fazıl Küçük, Rauf Denktaş
ve Bülent Ecevit’e borçlu olduklarını da

kaydederek Küçük, Denktaş ve Ecevit’e
rahmet diledi. Dedeoğlu başta Atatürk
olmak üzere tüm şehitleri rahmetle andı,
hayatta olanların da gününü kutladı.
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44’ÜNCÜ DÖNEM ASTEĞMEN VE ÇAVUŞ
CELBİ ANT İÇTİ
44’üncü Dönem Asteğmen ve Çavuş Celbi 17 Eylül 2021 tarihinde, Güvenlik Kuvvetleri Eğitim Merkez Komutanlığı’nda icra
edildi. Tören, saygı duruşu ve İstiklâl Marşı
eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle
başladı.
Ardından şanlı Türk Sancağı tanıtıldı.
Törende celp adına bir konuşma yapan Asteğmen Berhan Celme, beş hafta
önce Gülseren Kışlası’nda birliklerine
katılarak, eğitimlerini başarıyla tamamladıklarını ifade etti. “Bayrak vatan ve
sancağımızın
koruyucu
olacağımıza ettiğimiz yemine hayatımız boyunca uyacağız” diyen Celme, ne mutlu
Türküm diyene diyerek konuşmasını tamamladı.
Törende daha sonra Çavuş Avni Yusuf
Çiftçioğlu, “Vatan Aşkı Kıbrıs” isimli şiiri
okudu. Yaş kütüklerine dönem plaketlerinin çakılmasıyla devam eden törende,
başarılı personele ödülleri de takdim edildi.
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Törende konuşan, Güvenlik Kuvvetleri
Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin
varlığının ve bütünlüğünün devam etmesi, Kıbrıs Türk halkının güven içinde
yaşaması için genç mücahitlerin Güvenlik
Kuvvetleri Komutanlığı’nda vatani görevlerini layıkıyla yerine getireceklerine inanç
belirtti.
Törene katılan Cumhurbaşkanı Sayın
Ersin Tatar da yaptığı konuşmasında,
Güvenlik
Kuvvetleri
Komutanlığı’nın
Kıbrıs Türk halkının barış ve huzurunun
koruması ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin güvenliğinin teminatı olduğunu
söyledi.
Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar, genç
mücahitlere seslenerek, “Güvenlik Kuvvetleri’nin birer askeri oldunuz, bu bir
şereftir bu anlamlı günde sizi tebrik ediyorum” dedi.
Tören, mücahitler marşının okunmasının
ardından, resmi geçitle sona erdi.

GÜNCEL

SONBAHAR 2021 MÜKELLEF ER
CELBİ ANT İÇTİ
Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Sonbahar
2021 Mükellef Celbi Erleri’nin Ant İçme Töreni 19 Kasım 2021 tarihinde saat 11.00’da,
Güvenlik Kuvvetleri Eğitim Merkez Komutanlığı’nda icra edildi.
Törene Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Güvenlik Kuvvetleri
Komutan Yardımcısı Piyade Albay Kadir
Bayraklı ve Magosa Deniz Üs Komutanı
Deniz Albay Meriç Katipoğlu, askeri erkan ve
genç mücahitlerin aileleri katıldı.
Tören, saygı duruşu ve İstiklâl Marşı
eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle başladı.
Tören, mücahitlerin ant içmesi, başarılı erlere ödüllerinin verilmesi ve resmi geçit töreninin ardından sona erdi.
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Birinci Dünya Savaşı’na Almanya yanında
giren ve bu savaştan çok ağır kayıplarla
yenik çıkan Osmanlı İmparatorluğu 30
Ekim 1918’deki Mondros Ateşkesi ile
kayıtsız şartsız teslim oldu.
Yüz yıldan beri süren Doğu Sorununun
çözümü, Avrupa’nın Hasta Adamının
mirasının paylaşılması ile Türk Ulusunun
dünya siyasi tarihindeki varlığı ortadan
kaldırılmak isteniyordu. Bu amaçla,
İngiltere, Fransa, Rusya ve İtalya Osmanlı
İmparatorluğu’nun
paylaşılmasını
kararlaştırmışlardı ve 15 Mayıs 1919’da
İzmir’i işgal ederek bu planlarını
uygulamaya koydular.
Ülkenin başkenti, İstanbul dahil olmak
üzere her köşesi Mondros Ateşkesi
uyarınca bil fiil işgal edildi. İşte bu ahval ve
şerait içinde bir grup vatansever 19 Mayıs
1919’da Samsun’a çıkarak, bu işgale
boyun eğmeyeceklerini ve kendi kaderlerini
kendilerinin çizeceğini bütün dünyaya ilan
ederek bu işgale karşı çıktılar.
Erzurum ve Sivas’ta kongreler toplandı,
temsilciler belirlenip 23 Nisan 1920’de
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Ankara’da ilk Meclis açılarak, kurtuluşa
giden yolda kararlar alınıp uygulamaya
konuldu. İşgale karşı yurdun her köşesi
örgütlenerek, bağımsızlığa giden yolda
Türk kurtuluş savaşı verildi. 26 Ağustos’ta
başlayan savaş Türk Ordularının 09
Eylül 1922’de İlk hedefleri olan Akdeniz’e
ilerleyerek işgalcileri İzmir’de denize
dökmesiyle son buldu.
İşgalciler ateşkes isteyerek, barış
şartlarının görüşülmesi için Türk devletini
ve onun temsilcilerini Lozan’da toplantıya
davet etti. İsmet Paşa liderliğinde ve
Mustafa Kemal’in önderliğindeki Türk
heyeti, zorlu ve çetin geçen görüşmeler
sonucunda
Türkiye
Cumhuriyeti’nin
bağımsızlığını
kabul
eden
Lozan
Anlaşmasını imzalayarak dış güçlerle olan
işlerini bitirip, yıllar süren savaşlar sonucu
harap ve bitap düşmüş Türk ülkesini ve
milletini tekrar diriltmek için kendi içlerine
döndüler.
Lozan’ın kabulü ve barışın sağlanması
ile geride Türk Devleti’nin siyasal yapısını
belirleyecek devlet şeklinin ve adının ne
olacağı sorunu kaldı. Türkiye Büyük Millet
Meclisi’nin varlığı ile egemenliğin kayıtsız
- şartsız ulusa ait olan, insan haklarına
dayanan bir devlet sistemi kurulmuştu.
Mustafa Kemal, Erzurum’da Mazhar
Müfit’e not ettirdiği “Cumhuriyet” inancını
“Ulusal bir sır” olarak sakladı. Kurtuluş
Savaşı içinde “Cumhuriyetçi” bir düşünceyi
ortaya atmak, iç parçalanmaya yol açacağı
için bu yola gitmedi. Hatta Sivas Kongresi
sırasında “Cumhuriyet” ilan edelim
önerilerini reddetmişti.

Artık
kafasında,
askerliğinin
ilk
yıllarından beri olan “Cumhuriyet” fikrini
uygulayabilirdi. Yine bunun için adım adım
ve ince bir politikayla yol izleyerek, alacağı
kararları Türkiye Büyük Meclisi yoluyla
aldırarak, her yaptığını Meclis kararıyla
yapan bir lider olarak tarihe geçti.

çözümünün istikrarlı bir sistemde olduğunu
belirttikten sonra değişiklik önergesini
okuttu:

“Cumhuriyet İlanı” ile işi kökünden
çözmeye karar veren Mustafa Kemal
28 Ekim gecesi Çankaya’da İsmet Paşa
ve bazı yakın arkadaşlarını toplantıya
çağırdı ve “Yarın Cumhuriyeti ilan
edeceğiz.” diyerek kararını açıkladı.
Misafirlerin ayrılmasından sonra İsmet
Paşa’yı alıkoydu ve birlikte, Teşkilat-ı
Esasiye Kanunu’nda gerekli değişikliği
sağlayacak önergeyi hazırladılar. Ertesi
gün saat 10.00’da Parti grubunda yapılan
toplantıda, Mustafa Kemal Paşa Genel
Başkan olarak Hükümet buhranının
mevcut sistemden kaynaklandığını, bunun

*Türkiye Devleti, Büyük Millet Meclisi
tarafından idare olunur.

*Türkiye Devleti’nin
Cumhuriyet’tir.

Hükümet

şekli

*Türkiye Devleti, Hükümetin inkisam ettiği
idare şubelerini İcra Vekilleri (Bakanlar
Kurulu) vasıtasıyla idare eder.
Bu önerge Parti toplantısında tartışıldı.
Büyük Millet Meclisi’nin aynı akşam
(29 Ekim 1923) saat 18.45’de yaptığı
toplantıdan sonra 20.30’da “YAŞASIN
CUMHURİYET”
sesleri
arasında
Cumhuriyet ilan olundu ve yeni Türk
Devleti’nin adı kondu.
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“

Cumhuriyetin ilanından 2 yıl
sonra, Ekim 1925’te Fahrettin
Altay
Paşa
Çankaya’da
Atatürk’ün misafiridir. Zihnini
hep meşgul eden, Cumhuriyetin
niçin ve neden 29 Ekim’de ilan
edildiğini öğrenmek ister.

Cumhuriyetin ilanından 2 yıl sonra, Ekim
1925’te Fahrettin Altay Paşa Çankaya’da
Atatürk’ün misafiridir. Zihnini hep meşgul
eden, Cumhuriyetin niçin ve neden
29 Ekim’de ilan edildiğini öğrenmek ister.
Anlattıklarına kulak verelim: “Atatürk hep
mazlum bir millet derdi. Cumhuriyetin
ilanından epey bir süre geçmişti. Ben de,
hep neden 29 Ekim diye kendi kendime
sormuşumdur. Bir gün Çankaya’da sofra
dağıldıktan sonra, ‘Paşam benim dikkatimi
çekmiştir. Hep düşündüm. 30 Ekim 1918
günü mütareke ilan edildi. Adana’daki
karargâhınızdan Başkent’e (İstanbul’a)
verdiğiniz şifreyi hatırlıyorum. Şimdi
aradan zaman geçti, Cumhuriyet’imizin
ilanının 29 Ekim gecesine gelmesi acaba
bir tesadüf müdür? Üç gün evvel, beş gün
sonra da olabilirdi’ diye sordum”.

“

Bunun üzerine Atatürk şunları söyler:
“Mütarekenin ilk günlerini hatırlarsın.
Saray ve hükümet teslimiyeti kabul
etmişti. Hükümet sarayın, saray da İtilaf
Devletleri’nin elinin altına girmişti. Saray
bu halinden memnundu. Fakat, ben bunu
kabul edemezdim. Buna karşı koymakla
bir çıkış yolunu temin ederek, bu mazlum
milleti tarih sahnesinden silmek, ortadan
kaldırmak isteyenlere karşı harekete
geçmek için kendimi vazifeli saymıştım.
Dünyada tek başımıza idik, fakat benim
inandığım ideale benimle beraber olanlar
da bağlandılar ve netice hasıl oldu.
Mütareke 30 Ekim 1918’de imzalanmıştı.
Vatan parçalanmış, istilaya uğramıştı.
Peki, 30 Ekim 1918’den bizim İzmir’e
girdiğimiz tarih olan 9 Eylül 1922’ye
kadar kaç yıl geçti? Dört yıl. 29 Ekim
1923’te Cumhuriyeti ilan ettik. İşte beş
yıla sığdırdığımız büyük inkılap, bizim
yaşadığımız şartlara duçar olmuş, hangi
milletin tarihinde vardır?

Org. Fahrettin ALTAY
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Bu mazlum millet kendisinin hakkı
olan yere ulaşmıştır, çektiğimiz acıların,
sıkıntıların en büyük mükafatı işte budur.
Bütün dünya bunu görmüştür. Daha da
görecekleri vardır. Beni en çok mesut eden
hadise, bu mazlum milletin hak ettiği bu
yere gelmesidir. Sen benim 30 Ekim 1918
sonrası günlerdeki çektiğim azabı bilirsin.
Yanımdaydın. Mondros 30 Ekim’dir.
Cumhuriyet 29 Ekim. İşte bu da bir milletin,
mazlum bir milletin ahıdır. Sanırım ki o
zamanki devletler bunu anlamışlardır.”
Atatürk bir an durdu, Fahrettin Paşa’ya
baktı ve sonra elini masanın üzerine
vurarak: “Deyiniz ki, bu tarihten silinmek
istenilen bir milletin öcüdür…”
Fahrettin Altay’ın “Ama bundan hiç
bahsetmediniz” demesi üzerine, Atatürk
“Övünmek olur, övünmek benimle beraber
mefkureye inananların, milletin, ordunun
hakkıdır” der.

GÜNCEL

ANITKABİR’İN

MİMARİ GERÇEKLERİ

Atatürk’ün ölümünden sonra naaşının nerede saklanacağı, bu mekanın nasıl bir kompleks olacağı ile ilgili
pek çok tartışma yaşandı. Yer olarak daha önce Atatürk’ün de “bir anıt yeri” olarak tabir ettiği Anıtkabir seçildi.
Anıtkabir için 1941’de açılan yarışmaya, İkinci Dünya Savaşı’nın en çetin günleri yaşanmasına rağmen Türkiye,
Almanya, İtalya, Avusturya, İsviçre, Fransa ve Çekoslovakya’dan toplam 49 proje katıldı. Ancak en çok beğenilen
üç proje arasında Prof. Emin Onat ile Doç. Orhan Arda’nın “25” numaralı projesi kabul edildi.
Anıtkabir
Komutanlığı’ndan
alınan
bilgiye göre, yapımına 9 Ekim 1944’de
başlanan ve 1 Eylül 1953’de tamamlanan
Anıtkabir’in yerini ilk olarak Aydın
Milletvekili Mithat Aydın önerdi. Ata’nın
kabrinin
yapımıyla
ilgili
komisyon
Etnoğrafya Müzesi, TBMM’nin arkasındaki
tepe (Kabatepe), Ankara Kalesi, Altındağ
ve Gazi Orman Çiftliği seçeneklerini
eleyerek tam Çankaya’da karar kılacağı
sırada, Aydın Milletvekili Mithat Aydın daha
sonra “Anıttepe” olarak adlandırılacak olan
Rasattepe’yi önerdi. Komisyon üyelerinin
de burayı gördükten sonra Aydın’a hak
vermeleri üzerine Anıtkabir’in Rasattepe’ye
yapılması kararlaştırıldı. Türk milletine
gömüleceği yer konusunda bir vasiyette
bulunmayan Atatürk’ün yıllar önce bir gezi
sırasında Rasattepe’yi gezerken ağzından
dökülen “Bu tepe ne güzel bir anıt yeri…”
sözleri de bugün için çok anlamlı…

Prof. Mehmet Emin ONAT

Doç. Ahmet Orhan ARDA

1908 - 1961

1911 - 2003
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Anıtkabir yerinin seçilmesinden sonra
sıra, bu yapının özelliklerinin tespitine
ve proje yarışmasının açılmasına
gelmişti. Başbakanlık’ta, Başbakanlık
Müsteşarının başkanlığında kurulan
komisyon, bu konuda ilk çalışmalarını
bitirdi ve Anıtkabir genel niteliklerini
tespit ederek bir bildiri hâlinde yayınladı.
“Büyük Türk Ulusunun kalbinde
yaşayan büyük adamın eserlerini
ebediyete mal edecek olan Anıtkabir,
aşağıdaki esaslara göre hazırlanmalıdır:

1. Anıtkabir, bir ziyaretgâh (ziyaret
yeri) olacaktır. Bu ziyaretgâha,
büyük bir giriş bölümünden girilecek;
ziyaretgâh,
binlerce
Türk’ün,
Ata’sı önünde eğilerek saygılarını
sunmasına ve bağlılığını bildirerek
geçmesine elverişli olacaktır.
2. Bu anıt, Büyük Ata’nın, asker
Mustafa Kemal, devlet başkanı
Gazi Mustafa Kemal, büyük politika
ve bilim adamı, büyük düşünür ve
nihayet yaratıcı büyük dehanın
vasıflarının, güç ve yeteneklerinin bir
timsali (sembolü) olacaktır ve onun
kişiliği ile oranlı bulunacaktır.
3. Anıtkabir’in yakından görüldüğü
kadar,
uzaktan
da
görülmesi
gerekir. Bu bakımdan, ulu bir silüet
sağlanmalıdır.
4. Atatürk’ün adı ve kişiliği altında
Türk ulusu sembolize edilmiştir.
Türk ulusuna saygılarını göstermek
isteyenler, Büyük Ata’nın katafalkı
önünde eğilerek bu isteklerini yerine
getireceklerdir.
5. Anıtkabir’in bir şeref bölümü
bulunacaktır.
6. Anıtkabir’de bir Atatürk Müzesi
olacaktır.
7. Anıtkabir’de bir Şeref Holü
yapılacaktır. Atatürk’ün lahti buraya
konulacağı için Şeref Holü, bu anıtın
ruhu ve en önemli bölümü olacaktır.
Şeref Holü, başta, büyük Ata’nın
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yarattığı Türk Ulusu olduğu hâlde,
ulusumuza
saygılarını
sunacak
yabancı devlet kurumlarının, Ata’nın
lahtine yönelecekleri büyük bir salon
olacaktır. Bu holde sağlanacak
azamet (ululuk) ve güçlülük tesirleri,
yarışmacılara bırakılmıştır. Bundan
ötürü holün biçimi, boyutu ve
yüksekliği için hiçbir ölçü verilmemiştir.
8. Büyük Atatürk’ün lahdinin
yeri, Şeref Holü’nün ruhunu teşkil
etmektedir. Ancak, lahdin konulacağı
yeri de yarışmacılar seçeceklerdir.
9. Bunlardan başka, Anıtkabir’I
ziyaret edecek büyüklerimizin ve
yabancı devlet kurumlarının duygu
ve düşüncelerini yazacakları bir altın
kitap bulundurulacaktır.
10. Atatürk’ün Müzesi, Ata’nın
hayatının
türlü
devirlerine
ait
fotoğrafları
ile
kıyafetlerini
ve
elyazıları, imzaları, bazı eşyaları ile
okudukları, inceledikleri kitapların
sergilenmesine elverişli olacaktır.
Anıtkabir Komisyonu’nca hazırlanan
bu açıklama, yapılacak anıt hakkında
genel bir fikir veriyordu. Fakat ayrıntılara
girmiyordu. Bununla birlikte, yapılacak
iş konusuna iyi ışık tutuyordu. Hele
yarışmaya girecek olan sanatçıların birçok
yönlerden serbestçe çalışmalarına imkân
verilmesi, ortaya konulacak anıt projelerinin
başarılı olacağının ilk şartlarından biri
olarak değerlendirilmiş, memnunlukla
karşılanmıştı.

GÜNCEL

Hükümet, Anıtkabir proje yarışması
şartlarını hazırlatıp dünyaya ilan ederek,
son derece önemli bir karar aldı, bunu
da türlü dillerde yayınladı. Anıtkabir proje
yarışmasına katılan sanatçıların eserleri,
uluslararası bir jüride incelenerek kesin
karara bağlanacaktı. Bu karar, memnunluk
uyandırdı.
Hiçbir
sanatçının
hakkı
kaybolmayacaktı.
Hükümetçe kurulan tarafsız jüride, o
zamanlar Avrupa’nın ünlü sanatçılarından
olan Alman Prof. P. Bonatz, İsviçreli Prof.
İvan Tenghom ve Macar Prof. Karoly
Wickinger ile ünlü Türk sanatçıları Prof.
Arif Hikmet Holtay, Bayındırlık Bakanlığı
Yapı ve İmar İşleri Reisi Yüksek Mimar
Muammer Çavuşoğlu ve Ankara İmar
Müdürü Yüksek Mimar Muhlis Sertel vardı.
Yarışma müddeti bittikten sonra jüri
üyeleri, Başbakanlıkta, kendilerine ayrılan
salonda toplandılar. Yarışmaya gelen
projeleri incelediler. Her üye, üzerlerine
rumuz (işaret) olarak rakamlar konulmuş
olan projeleri inceliyor ve gizli olarak not
veriliyordu. Uzun incelemelerden sonra
üyelerin verdikleri notlar açıklandı.
Atatürk Anıtkabir Proje Yarışmasına
47 sanatçı katılmıştı. Bunlardan 27’si
yabancı sanatçılardı. Türk mimarları da
20 eserle yarışmaya katılmışlardı. Jüri,
Anıtkabir proje yarışması’na gönderilen 47

eserden 3 tanesini “ödül verilmeğe değer”
bulmuştu. Bunlardan biri ünlü Tannenberg
Anıtı’nı yapan Alman Prof. Johannes
Kruger’in, biri italyan Prof. Arnoldo
Foschini’nin, biri de İstanbul Mimarlık
Fakültesi Profesörü Emin Onat ile Doçent
Orhan Arda’nın eserleriydi.
Jüri, bu üç proje hakkında oybirliği
ile karar vermişti. Ancak bu eserlerden
hiçbirisini, ötekilere üstün görmemişti.
Bundan başka, jüri bu üç eseri ayrı ayrı
eleştirmiş, her üçünde de bazı değişiklikler
yapılmasını öğütlemişti.
Üç projeden en uygun olanını seçebilmek
kolay değildi. Jüri bu üç projeyi niçin
mükâfata değer gördüğünü bildiren bir
rapor vermişti. Hükümet bu konuda,

yetkili birçok kişilerin düşüncelerini aldı.
Bu düşüncelere de dayanan hükümet,
Prof. Emin Onat ile Doç. Orhan Arda’nın
eserini uygulamaya karar verdi. Bu kararın
dayanakları arasında, şu düşünceler yer
alıyordu: “Yarışmayı kazanan üç proje
birçok yönlerden aynı değerdedir. Fakat
bunlar içinde, iki Türk’ün yaptığı eser bu
millî konuyu daha başarılı olarak ifade
etmiştir. Bundan başka, jüri raporunda
belirtildiği gibi, bu projenin araziye
uygunluğu öteki projelerden çok üstündür.”
Hükümet, jürinin öğütlediği değişiklikleri
de
gözönünde
bulundurarak,
Türk
sanatçılarının eserlerinin uygulanmasına
1942’de karar verdi. Emin onat ile Orhan
Arda, eserlerinde gerekli değişiklikleri
yaptılar. Proje bu yeni komisyonca 1943’te
kesin olarak kabul edildi. Daha önce ilan
edilmiş olan şartnameye göre yarışmayı
kazanan projenin uygulanması ve kontrolü
hakları, eser sahibine aitti. Bunun için de
bir karar alınarak bu haklar Emin Onat’la
Orhan Arda’ya verildi.
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KKTC’nin
38’inci
Gurur Yılı

Türklerle Rumların ortak olduğu
1960’ta kurulan ‘Kıbrıs Cumhuriyeti’nin
nasıl oluştuğunu, neden yıkıldığını
bilenlerden, o günleri yaşayanlardanız… Bitmez tükenmez müzakerelerden, Türk tarafının iyi niyetine
rağmen, karşı tarafın zamana oynama
taktiklerinden bıkıp usanmıştık… Rum
liderliği, ‘kedi fareyle oynarcasına’
Türkleri masa başında tutsak etmek
ve kendi bildiğini okumak anlamındaki düşüncesinden vazgeçmemişti…
Aynen şimdi olduğu gibi!
Bıçak kemiğe dayanırken, artık bir
yerde karar vermek gerekirdi.
Tüm umutlar tükendiğinde başka
ne yapılabilirdi? Rum’un kuyruğuna takılıp gitmek de çare olmadığına
göre, uğranılan haksızlıkları dünyaya
duyurmanın tam zamanıydı… Bir
başka deyişle, Rum tarafının katı ve
bağnaz tavrı, paylaşıma yanaşmamaları, Kıbrıslı Türkleri bir çıkış yolu bulmaya mecbur bırakmıştı… Bardağı
taşıran damlanın adı da KKTC olacaktı…
Tüm hazırlıklar tamamlanmış, olası
bir engel ve müdahaleye karşı, o gece
dünya ile iletişim kesilmiş ve sabah da
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Gazeteci Yazar
Akay CEMAL

Cumhuriyet Meclisi’nde adım atılmış,
tarihi karar verilmişti…
Başta Rum tarafı ve Yunanistan olmak üzere; dünya şoke olmuştu… O
andan itibaren dünyanın her yanından basın mensupları akın etmişti
KKTC’ye.
Güvenlik
Konseyi
olağanüstü
toplantıya
çağrılmış,
kınamalar yapılmış, aleyhte gösteriler
düzenlenmişti…
Bunca ezgi ve cefadan sonra, Kıbrıs
Türkü bir devlet sahibi olmayı niye
hak etmesindi? KKTC resmen Anavatan Türkiye tarafından tanınmakta
ise de dünyanın çeşitli ülkeleriyle ticari
ilişkiler içindedir. Otuz beş yıl önce
ilan edilen bu devlet, tüm demokratik
yapısıyla bir devlette olması gereken
kurumlarıyla her şeye rağmen dimdik
ayaktadır.
Rum liderliğinin özlemini duyduğu
1974 öncesi günler çok gerilerde kalmış bulunmaktadır. O dönem, Kıbrıslı
Türkler için çile ve işkence yılları

KONUK YAZAR

olarak anımsanır. Utanç barikatlarında
Türklerin horlandığı yıllardı… Bunları
unutmuş değiliz.
Eğer bugün bu topraklarda bir devlet
çatısı altında yaşanmamış olunsaydı,
kendi egemenliğimiz ve kendi idaremiz olmasaydı, ne Derinya Kapısı
açılabilirdi, ne de Aplıç! Bu da aynı
ada üzerinde söz sahibi iki devlet bulunduğu gerçeğinin göstergesidir.

Biz tanınsak da tanınmasak da
varlığımızla buradayız.
Bu nedenle Kıbrıs Türk tarafı; adil,
kalıcı ve barışçı bir uzlaşmadan
yanadır. Karşı tarafta aynı düşüncede
olsaydı, Kıbrıs meselesi çoktan halledilir ve bu adanın nimetlerinden her
iki halk da nasibini alabilirdi. Bir türlü
olmadı.
Bu nedenledir ki; ucu açık
müzakere döneminin artık kapandığı
dile getirilmekte, sonuç odaklı, süresi
belli yeni bir görüşme yönteminden
bahsedilmektedir.

Bundan 38 yıl önce Cumhuriyet Meclisi’nin basamaklarında Varoluş ve
Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl
Küçük, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf
Raif Denktaş ve çalışma arkadaşları
Osman Örek, halkı selamlarken, Türk
halkına devredilen bu devlete dört
elle sarılmamızı, sahip çıkmamızı
istemişlerdi. Kıbrıs Türkü olarak, bir

devlet sahibi olmanın ve bu devletin 38’inci yılını kutlamanın gururunu
yaşıyoruz.
KKTC, Mücahidin, Mehmetçiğin,
tüm şehitlerin, gazilerin ve fedakâr
halkımızın canı ve kanı pahasına kurulan tarihi bir oluşumdur.
Kutlu olsun.

Kıbrıs Türk halkının azınlık olmadığını, bu adada en az Rum
toplumu kadar hak sahibi olduğunu
dünyaya haykırdık ve haykırıyoruz.
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“ŞİMDİ ÇAĞIRSALAR,
TEKRAR ASKERE GİDERİM”
1996 yılında kalleş Rum saldırısı ile arkadaşı Şehit, kendisi Gazi olan Burhan Cihangir;
“Şimdi çağırsalar, tekrar askere giderim.” diyor.
Rumların hain saldırısı sonucu 1996
yılında nöbet arkadaşı Piyade Er Allahverdi
Kılıç’ı kaybeden, 9 kurşun yarası alarak
ölümden dönen ve gazilik ünvanı
alan Burhan Cihangirle o günlere dair
yaşadıklarını konuştuk. Burhan Cihangir;

“Şimdi çağırsalar, hemen askere giderim,
vatan borcu, namus borcudur.” diyor.
Yaşadığı geceyi hatıralarında saklayan
Burhan Cihangir, asla yalnız kalmadığını
gerek Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın,
gerekse Türk Silahlı Kuvvetleri ve Gülhane

Askeri
Tıp
Akademisi’ndeki
hekim
Komutanlarının kendisine her türlü desteği
verdiğini, merhum Rauf Denktaş’ın ise
iyileşmesinde manevi yönden çok yardımları
olduğunu söylemeden geçemiyor.

Güvenlik Kuvvetleri Dergisi: Sayın
Burhan Cihangir öncelikle sizi tanıyabilir
miyiz?
Burhan Cihangir: 12 Eylül 1978 Tuzluca
doğumluyum. İlköğrenimimi Tuzluca İlkokulunda, orta öğrenimimi Mehmetçik
Ortaokulunda, liseyi ise Dr. Fazıl Küçük
Meslek Lisesi’nde okudum. Şu anda
evli, üç çocuk babasıyım. 1998 yılından
bugüne kadar Doğu Akdeniz Üniversitesi
Kütüphanesi’nde çalışmaktayım.

sınır delme eylemi yapmaya başladığını,
çeşitli yerlerde taşkınlıklar yaptığını
haber aldık. Bizlerde sınır birliğinde
görev yaptığımız için gelen uyarılarla
alarm durumuna geçmiştik. Ancak bizlere
yapılan saldırıya kadar herhangi bir taciz
yaşamamıştık. Kapalı Maraş bölgesinde
Türk Bayrağını indirmek için bayrak direğine
çıkan Rum’un vurulmasından 10 - 15 gün
kadar sonra bize saldırı yapıldı.

Gece 02.00 – 06.00 nöbetçisiydik. Nöbete
gittik, çok kötü bir hava vardı. Tabiri caizse
göz gözü görmüyor, fırtına sesinden
hiçbir ses duyulmuyordu. Nöbet yerine
geldiğimizde orada bir köpeğimiz vardı,
her gelen nöbetçi yemek verirdi. O gün
köpeğimizi hiç görmedim, diğer arkadaşlara
sormak da aklıma gelmedi. Şans mıdır,
yoksa bize yapılan saldırının bir parçası
mıdır bilemiyorum ama köpeğimiz ortadan
kaybolmuştu. Gece saat 03.00 civarında
nöbet kulübesinden çıktım, etrafta bir devriye
attım ve tekrar geri kulübeye döndüm.
Saatimin kordonu kopmuştu, cebimden
saati çıkarıp baktım saat 03.27 idi. Saatimi
tekrar cebime koymamla nöbet kulübesinin
kapısında iki siluet gördüm.Birden silahlar
patladı, dönüp silahımı almaya kalmadan
iki elimden de vurulmuştum. Aynı anda 3
kurşun da karın boşluğuma isabet etmişti.
Toplamda saniyeler içinde 9 kurşun
vücuduma isabet etmişti. Can havliyle
kendimi kulübeden dışarı attım. Her taraf
barut ve kan kokmuştu. Allahverdi Kılıç’ın
kıpırdamaya bile şansı olmamıştı. Oracıkta
şehit oldu. Gözümü açtığımda bu iki kişinin
kulübenin sağından koşarak uzaklaştığını
gördüm. Kulübeye uzandım ve telefonla
birliği aradım, saldırıya uğradığımızı

GKD: Hangi tarihler arasında askerlik
yaptınız?
Burhan Cihangir:
Nisan 1996–1998
yılları arasında vatani görevimi yapmak için
askere gittim. Gülseren Kışlasında acemi
eğitimini aldıktan sonra, o zamanki adıyla
6’ncı Tabur, 2’nci Bölüğe yani Güvercinlik
sınır birliğine geldim.
GKD: Güvercinlikte askerlik yaptığınız
zamanlarda Rum tarafından tacizler
veya saldırılar yaşanıyor muydu?
Burhan
Cihangir:
Nisan
ayında
askere girdiğimizde böyle olaylar yoktu.
Hatırladığım kadarı ile olaylar Temmuz –
Ağustos aylarında başladı. Temmuz 1996
tarihinden başlayarak Rum motorcuların
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GKD: Allahverdi Kılıç nasıl birisiydi,
nasıl bir askerdi, nasıl bir arkadaştı?
Burhan Cihangir: Ben, Allahverdi Kılıç ile
bölükte tanıştım, benim bir üst devremdi.
Bölükte sevilen sayılan birisiydi. Aynı
zamanda bölüğün iaşe işlerine yardım
eden askerdi. Çalışkan ve kimseye zararı
olmayan iyi kalpli bir arkadaşımızdı.
GKD: Saldırı gecesi neler yaşadınız?
Nasıl gelişti olaylar?
Burhan Cihangir: Saldırının olduğu gün
bölüğümüzde seferi personel vardı. O gün
çok yoğun geçmişti. Çok iyi hatırlıyorum
Allahverdi de iaşe işleri ile ilgilendiği için
çok yorulmuş, hatta nöbet saati en son
kendisi gelmişti. Yorgundu ve soğuk almıştı.
Bana biraz da ateşi olduğunu söylemişti.

RÖPORTAJ
söyledim. Hemen bölükten geldiler. Beni
alıp önce Gazimağusa Devlet Hastanesine
götürdüler,
oradan
Lefkoşa
Burhan
Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk
edildim. Yoğun bakımdan çıktıktan sonra
ambulans helikopter ile Ankara Gülhane
Askeri Tıp Akademisine gönderildim.
Tedavime orada devam edildi.
GKD: Sizce bu saldırıya uğramanızın
nedeni ne idi? Tek suçunuz Türk olmak
mıydı?
Burhan Cihangir: Kesinlikle. O günlerde
Rumlar her bölgede nefret kusuyorlardı.
Sınırlarımıza ve bayrağımıza saldırıyorlardı.
Bizim saldırıya uğramamızın tek nedeni de
Türk olmamızdı, Türk Askeri olmamızdı.
Rumların ırkçı saldırıları ilk değildi, son da
olmayacak. Sonradan düşündüğümde bu
saldırının öyle aniden yapılmış bir saldırı
olmadığına kanaat getirdim. İyi planlanmış
ve tamamen bizleri katletmeye yönelik bir
saldırıydı. Öyle ki üzerimize iki şarjör mermi
ettikten sonra kaçıp gittiler.
GKD:
Tedavi
sürecinizde
neler
yaşadınız? Size kimler nasıl destek
oldu?
Burhan Cihangir: Tedavimin büyük bir
kısmı GATA’da gerçekleşti. Sağ olsun, o
zamanki Güvenlik Kuvvetleri Komutanımız
da, rahmetli Kurucu Cumhurbaşkanımız
Rauf Denktaş da bana çok destek oldu.
Hatta beni GATA’da ziyaret ettiler. Hava
değişimi için adaya geldiğim de de beni
yalnız bırakmadılar. Şu gün olmuş halen
Güvenlik
Kuvvetleri
Komutanlığı’nın
desteğini görmekteyim. Sizin aracılığınızla
da hem merhum Rauf Denktaş’a hem de
bende emeği olan bütün komutanlarımıza
şükranlarımı
sunuyorum.
Toparlanma
sürecinde özellikle Rauf Denktaş’ın bana
yardımlarını hiç unutamam. Teskeremi
aldıktan sonra bana Cumhurbaşkanlığı’nda
çalışmamı teklif etti, ancak yer uzak

Tedavi Gördüğü Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nde Gazi Silah Arkadaşları ile Birlikteyken
olduğu için teklifini değerlendiremedim.
Aslında bana sorduklarında hiçbir yerde
çalışmak istemiyordum. Rahmetli Denktaş;
“Hayır, kesinlikle çalışsın, bu kendisi için
daha hayırlı olur.” demiş. Daha sonra
yine kendisinin aracılığı ile Doğu Akdeniz
Üniversitesi Kütüphanesinde işe başladım.
Gerçekten de çalışmak, o ortamın havasını
solumak bana çok iyi geldi. Sıkıntılarımı
kendimi işime vererek yendim.
GKD: Biliyorsunuz, Güvenlik Kuvvetleri
Komutanlığı olarak her yıl Şehit Piyade
Er Allahverdi Kılıç’ı anma töreni
düzenliyoruz, bu törene hiç katıldınız
mı? Katıldıysanız gittiğinizde neler
hissettiniz?
Burhan Cihangir: 1998 yılında teskeremi
almadan önce hava değişimi için adaya
geldiğimde arkadaşlarıma moral olsun diye
bölüğüme birkaç kez gittim. Beni soran
merak eden arkadaşlarımı gördüm. Nöbet
yerine gitmemiştim. Sağ olsun Güvenlik
Kuvvetleri Komutanlığımız ileriki yıllarda
anma törenleri düzenlediğinde ben de bu

6’ncı Tabur, 2’nci Bölükte Silah Arkadaşları ile Birlikteyken

törenlere katıldım. İnsan böyle durumlarda
çok farklı duygular hissediyor. Öncelikle
şehidimizin unutulmaması bir kere beni çok
mutlu etti.
GKD: Son olarak, başından böyle
bir saldırı geçen birisi olarak, Kıbrıs
Türk gençlerine ne gibi öğütler vermek
istersiniz?
Burhan Cihangir: Gençlerimize ilk
tavsiyem geçmişi unutmasınlar. Askerlik
yapmanın bir vatan borcu olduğunu
iyi bilsinler. Asla bunu bir yük olarak
görmesinler. Ayrıca askerliğin kendilerini
eğitecek, ufkunu açacak bir görev
olduğunu da bilsinler. Beni bugün dahi
askere çağırsalar gitmeye hazırım.
Unutulmamalıdır ki bizler güçlü olduğumuz
zaman bize kimse dokunamaz. Güvenlik
Kuvvetleri Komutanlığımız şimdi çok
modern ve çok güçlü bir ordu olmuştur.
Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri’nin adada
bulunması da onun gücüne güç katmaktadır.
İşte Rum’u orada tutan en büyük caydırıcı
neden de budur. Güçlüyüz, cesuruz, birlik
ve beraberlik içindeyiz. Bu onların en büyük
kâbusudur. Onların en güzel rüyası (hayali)
ise Türk Askerini buradan çıkarmak ve
Kıbrıslı Türkleri istedikleri gibi yönetmektir.
Bu düşüncelere karşı yapılacak en güzel
şey birlik olmaktır. Atalarımızın dediği
gibi; “Birlikten güç doğar.”. Gençlerimiz bu
sözü hep akıllarında tutmalıdırlar. Birlik
olursak bizi yıpratamaz, yıkamazlar. Birlik
olursak, geri adım atmazsak bir daha
geçmişteki acıları bize yaşatamazlar. İşte
bu bilinçle geleceğe bakmalıyız, devletimize
ve bayrağımıza sahip çıkmalıyız. Ben
vücudundan 9 kurşun çıkan bir gazi olarak
bugün dahi vatan borcu namus borcudur
diyorsam, her Türk gencinin de seve seve
bu görevi yapmasını, vatan savunmasının
gururla yapılacak bir görev olduğunun
bilinmesini istiyorum.
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KTBK HABERLERİ

KIBRIS TÜRK BARIŞ KUVVETLERİ
KOMUTANLIĞI
EBEDİ BAŞKOMUTANIMIZ GAZİ MUSTAFA KEMAL
ATATÜRK’Ü 83’ÜNCÜ ÖLÜM YIL DÖNÜMÜNDE
SAYGI VE RAHMETLE ANIYORUZ
Cumhuriyetimizin kurucusu Ebedî Başkomutanımız
Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün aramızdan
ayrılışının 83’üncü ölüm yıl dönümü nedeniyle
Lefkoşa, Girne, KTBK K.lığı Karargâhı ve diğer
merkezlerde olmak üzere 10 Kasım 2021 tarihinde
anma törenleri icra edilmiştir.
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KIBRIS TÜRK BARIŞ KUVVETLERİ
KOMUTANLIĞI

ŞEHİT YÜZBAŞI CENGİZ TOPEL
AKDENİZ FIRTINASI TATBİKATI - 2021
İCRA EDİLDİ
Şehit Yüzbaşı Cengiz TOPEL Akdeniz Fırtınası Tatbikatı-2021, 20-24 Eylül 2021 tarihleri arasında
başarıyla icra edilmiştir.
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POLİS GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KIBRIS TÜRK BARIŞ KUVVETLERİ KOMUTANI
TÜMGENERAL SEZAİ ÖZTÜRK
POLİS GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜ ZİYARET ETTİ
23 Kasım 2021 tarihinde, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Polis Özel Harekat Müdürlüğüne
ve Polis Genel Müdürlüğüne ziyaret gerçekleştirdi. Tümgeneral Sezai Öztürk’ü, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu ve Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan ile PGM - Bölüm Müdürleri karşıladı. Ziyaret kapsamında, polis
çalışmaları hakkında Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan’dan bilgiler alındı.
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HAVALİMANLARINDA KULLANILAN GÜVENLİK SİSTEM VE CİHAZLARI
İLE SİVİL HAVACILIK GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ
29 Kasım - 03 Aralık 2021 tarihleri arasında, PGM-Polis Okulu Müdürlüğünde, Özel
Güvenlik Uzman Eğiticileri Eğitimi icra edildi.
Eğitim, Türkiye Cumhuriyeti Emniyet Genel
Müdürlüğünde görevli 1’inci Sınıf Emniyet
Müdürü İbrahim Üney başkanlığında, 1’inci
Sınıf Emniyet Müdürü Ahmet Sula ve 1’inci
Sınıf Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz tarafından verildi.

TRAFİK KAZASI ARAŞTIRMA EĞİTİMİ
29 Kasım - 07 Aralık 2021 tarihleri arasında, Polis Genel Müdürlüğü - Polis Okul
Müdürlüğü’nde, Özel Güvenlik Uzman Eğiticileri Eğitimi düzenlendi. Eğitim, T.C. Emniyet
Genel Müdürlüğünde görevli 1. Sınıf Emniyet
Müdürü İbrahim Üney başkanlığında, 1. Sınıf
Emniyet Müdürü Ahmet Sula ve 1. Sınıf Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz tarafından verildi.
Eğitimin tamamlanmasının ardından düzenlenen törenle, eğitmenlere plaket ve teşekkür
belgeleri ve kursiyerlere sertifikaları verildi.
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2021 YILINDA

Türk Silahlı Kuvvetleri
Envanterine Giren Ürünler
AKINCI TİHA TSK’nın Envanterine Girdi
Türkiye Cumhuriyeti’nin Bayraktar AKINCI PT-2
TIHA (İnsansız Hava Aracı), zorlu testlerini tamamlayarak, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) teslim edildi.
İnsansız hava araçlarını yurt içinde ve dışında etkin
şekilde kullanan güvenlik güçleri, AKINCI ile yeni operasyonel kabiliyetler kazanacak.
Milli olarak geliştirilen bir hava aracıyla ulaşılan en
yüksek irtifaya çıkan Bayraktar AKINCI, Türk havacılık
tarihinin irtifa rekorunu kırdı. Gökyüzünde 38 bin 39
feet (11 bin 594 metre) yüksekliğe çıkan Bayraktar
AKINCI, 25 saat 46 dakika havada kaldı. Bayraktar
AKINCI, test ve eğitim uçuşlarında 1000’den fazla
sorti yaptı.

Havadaki Vurucu Güç Arttı
Güvenlik güçlerine geçen yıl 20 adet insansız hava aracı (İHA) ve silahlı insansız
hava aracı (SİHA) teslim edildi. Bu araçlar
hem istihbaratta hem de tehditlerin önlenmesinde önemli roller üstlendi. SİHA’lar,
yerli olarak üretilen mini akıllı mühimmatlarla güvenlik güçlerine ateş desteği sağladı,
tehditleri ortadan kaldırdı.
Mini İHA Bayraktar projesi kapsamında 40
araç güvenlik güçlerinin kullanımına sunuldu.
Döner kanat çok rotorlu İHA (multikopter
İHA) projesi kapsamında 600’den fazla
hava aracı güvenlik güçlerine teslim edildi.
Geçen yıl 9 adet T129 Atak helikopteri
güvenlik güçlerinin kullanımına sunuldu.
T129 Atak Helikopteri, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin taarruz helikopteri ihtiyacının
giderilmesi amacıyla milli imkan ve kabiliyetler doğrultusunda geliştirildi.
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Avcı Kaskı
Atak helikopterine entegre edilmek üzere 4 adet
Avcı Kaska Entegre Kumanda Sistemi prototipi
teslimatı gerçekleştirildi. Sistem, gece görüş, video, semboloji gösterimi ve hassas kafa takibi özellikleri sayesinde helikopter pilotlarının durumsal
farkındalığını ve görev etkinliğini arttırmak amacıyla geliştirildi. Avcı ile platform uçuş bilgileri, silah
sembolojileri, hedef tespit sistemi (FLIR) ve gece
görüş görüntüleri, uçuş kaskına entegre edilmiş
göze yakın vizör üzerinde pilota gösteriliyor.

İHASAVAR’lar
Görev Başında

Geçen yıl araç tipi ve sırt tipi karıştırıcı
sistemler ile İHASAVAR Sistemi projeleri
kapsamında 500’e yakın teslimat yapıldı.
Böylelikle son dönemde önemli bir tehdit
haline gelen drone/insansız hava aracı tehdidine karşı önlem alınmış oldu.
Emniyet Genel Müdürlüğü Telsiz ve Jammer Sistemi Temini Projesi kapsamında
400’den fazla muhtelif tipte telsiz ve çanta
tipi jammer teslimatı gerçekleştirildi.
Sınır Güvenlik Sistemi Projesi kapsamında Hatay’da belirlenen iki yerde sınır güven-

liğine yönelik fiberoptik sensörler, radarlar,
termal kameralar, karıştırıcılar, dronesavarlar gibi teknolojik unsurlarla pilot uygulama
yapıldı.
Kent Güvenliği Yönetim Sistemi Projesi
kapsamında ülke çapında 73 bölgede sabit
ve hareketli, multi sensör, lazer gibi çeşitli
kameraların, kayıt yönetim sistemi ve plaka tanıma sistemi gibi sistemlerin kurulumu
tamamlandı.
Kaynak: www.millisavunma.com
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TARİHİ YERLER

KANTARA
KALESİ
KANTARA
KALESİ

KKTC Beşparmak Dağları üzerindeki üç
kaleden en doğuda yer alan Kantara Kalesi,
yaklaşık 700 metre yüksekliğe kurulmuştur. Kuzey kıyıyı, Mesarya Ovasını ve Karpaz yarımadasına girişi kontrol edebilecek
konumu nedeniyle stratejik bir kaledir.
Kantara” sözcüğü Arapça “köprü” anlamına gelmektedir. Kesin olarak hangi tarihte
yapıldığı bilinmese de çoğu kaynağa göre
Bizanslılar tarafından Arap saldırılarının
sona erdiği 965 yılından sonra yapıldığı
yazmaktadır. Buna karşın İngiliz kralı I.
Richard’ın adayı aldığı tarihe kadar kale
hakkında herhangi bir kayıt yoktur. Bu kayıt
kendini Kıbrıs kralı ilan eden İsaakios Komnenos’un Guy de Lusignan yönetimindeki
İngiliz ordularından kaçmak için buraya
sığındığı, daha sonra Girne Kalesi düştükten sonra kaleyi terk edip teslim olduğu
yönündedir.
1373 yılında Cenevizlilerin adaya saldırısı
sırasında Lefkoşa ve Mağusa düşse de,
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Kantara Kalesi konumunun da yardımıyla
Kıbrıs Kralı II. Peter’in elinde kaldı. Ceneviz istilasının sona ermesinden ve Mağusa’nın Cenevizlilerin elinde kalmasından
sonra, 1391 yılında I. James kalenin surlarını güçlendirdi. Bu dönemde kale önemini korumaktaydı. Daha sonra Mağusa’nın
geri alınmasından sonra bile kale korunmaya devam etti. 1489 yılında ada Venedikliler tarafından ele geçirildi. Bu tarihten
itibaren kale önemini kaybetmeye başladı.
Beşparmak Dağları’ndaki Kantara, St. Hilarion ve Bufavento kaleleri Venedikliler
tarafından önemli kabul edilmediği ve asker azlığının da bir etkisi olarak terk edildi.
Bazı kaynaklara göre kale 1525 yılında
terk edildi. Ancak bazı diğer kaynaklarda kalenin 1529 yılında “sağlam bir kale”

olduğu, kalenin terk edilişine ilişkin kesin
bir tarih olmasa da 1562 yılında harabe
haline dönüştüğü belirtilmektedir.
Kale 1914 yılında aslına sadık kalınarak
onarıldı ve sağlamlaştırıldı.

TARİHİ YERLER

DR. FAZIL KÜÇÜK
MÜZESİ
Dr. Fazıl Küçük Müzesi, Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti’nin Başkenti Kuzey Lefkoşa’da yer
alan ve Kıbrıs Türkleri ile Kıbrıs Rumlarının kurduğu Kıbrıs Cumhuriyeti’nin İlk Cumhurbaşkanı
Yardımcısı seçilen Fazıl Küçük anısına kurulan
müzedir.
Müzede, Dr. Fazıl Küçük’ün tarihi belge ve
eşyaları sergilenmektedir. 1925 yılında kesme
sarı taştan inşa edilen ev, Fazıl Küçük’ün ailesine satın alma yoluyla geçmiştir. Binanın zemin katı 1939 yılından itibaren hasta muayene
odası, 1940-1958 yılları arasında klinik, üst katı
da konut olarak kullanılmıştır. 1958 yılında Türk
Mukavemet Teşkilatı (TMT) kurulana kadar Türk
Halkının direniş karargâhı ve 1942 yılından
Küçük’ün ölümüne kadar Halkın Sesi Gazetesi’nin idare yeri olarak da kullanılmıştır ve 14
Mart 1997 tarihinde müze olarak düzenlemiştir.
16 Ekim 2002 tarihinde devlet tarafından kamulaştırılmıştır.
Müze, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde
ilk özel müze olma özelliğini taşımaktadır.
2015 yılı ortasında başlayan yeniden tadilat
nedeniyle yaklaşık sekiz ay hizmet vermeyen müze, 21 Nisan 2016 tarihinde yeniden konukların ziyaretine açılmıştır.
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KKTC KÜLTÜRÜ

HARNUP PEKMEZI
(Keçiboynuzu Pekmezi)
Harnup (Keçiboynuzu) Akdeniz bölgesi ülkelerin tipik doğal bitki örtüsünü
oluşturan, sıcağa uyum sağlayan bir
bitkidir. Keçiboynuzu ağacının kültür
tarımı yapılmamaktadır. Tamamen doğal bitki örtüsünün 5-6 asırdır varolan
ağaçları olarak oluşmuştur. Ağacın
meyvesi keçinin boynuzuna benzediği için bu adı almıştır. Bu bitki, Roma
döneminden günümüze gelmiş har-
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nup (keçiboynuzu) çiçeklerinden ötürü
Anadolu’da harnup olarak da bilinir.
Ağacın meyvesi hem insanların tüketebileceği gıda türlerinde hem de hayvan yeminde kullanılır. Uzun ömürlü
bir ağaç türü olan keçiboynuzundan,
keçiboynuzu pekmezi, keçiboynuzu
özü, keçiboynuzu unu, keçiboynuzu
balı olarak yararlanmaktayız.

KKTC KÜLTÜRÜ

HARNUP PEKMEZ

İ TARİFİ

Keçiboynuzu pekm

ezi için malzemeler

• Kurutulmuş keçib
oynuzu
• Şeker
• Limon

:

Keçiboynuzu pekm

ezi nasıl yapılır?

Harnupun Faydaları Nelerdir?
•
Keçiboynuzu,
potasyum,
kalsiyum,
sodyum, magnezyum ve demir minerallerini içeren zengin bir besin kaynağıdır.
• Antioksidan özelliğine sahip ve yüksek miktarda
lif içermektedir. Lif ihtiyacını karşılamak için faydalanılabilir.
• Yapısında önemli ölçüde doğal şeker bulunur ve
günlük enerji ihtiyacımızı karşılayabileceğimiz harika
bir alternatiftir.
•
Gluten içermez ve çok düşük yağ oranına sahiptir. Glutensiz ve sağlıklı beslenmek
isteyenler için keçiboynuzu tozu ve unu oldukça iyi bir alternatiftir.

• Keçiboynuzlarını
iyice yıkayın ve büyü
k bir tencereye koyup üzerini
geçecek kadar su ek
ley
erek
kaynamaya bırakın
.
• Keçiboynuzunun
yumuşaması uzun
süreceği için
minimum 1 saat ka
ynatmalısınız. (Keç
iboynuzlarını
daha önce 1-2 gün
soğuk suda bekletir
seniz daha
hızlı yumuşarlar.)
• Yumuşayan keçib
oynuzlarını bir elek
ya da tülbent
yardımıyla posa/pür
e haline getirin.
• Ardından bu püre
yi tekrar tencereye
alın ve şekerle limon suyunu ek
leyin.
• Burada dikkat etm
eniz gereken nokta
keçiboynuzu
ile şekerin eşit oran
da olması. Örneğin
1 kilo keçiboynuzu kullandıys
anız 1 kilo şeker ek
lem
elisiniz.
• Yüksek ateşte bu
karışım iyice koyu
kıvam alana
kadar sık sık karıştır
arak pişirin.
• Kıvam aldıktan so
nra ocaktan alın, bir
az dinlendirdikten sonra kavano
zlara aktarın ve serin
bir yerde
muhafaza edin.

•
Sahip olduğu doğal şeker içeriği ile çikolataya, yapay tatlandırıcılı tatlı ve şekerlemelere karşı kullanılabilir.
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SPOR

ENGELLİLER SPOR FEDERASYONU

TEKERLEKLİ SANDALYE BASKETBOL TAKIMI
Engelliler Spor Federasyonu Tekerlekli sandalye Basketbol Takımı 1996 yılında kurulmuş olup, 1997 yılında Türkiye
Tekerlekli Sandalye Basketbol ligine dahil olmuş ve bugün ülkemizi, Türkiye’de
aralarında Fenerbahçe, Galatasaray,
Bjk gibi 16 takımın yer aldığı Süper lig’de
faaliyetlerini ev sahibi ve deplasman
maçları olacak şekilde sürdürmektedir.
Aynı zamanda uluslararası Tekerlekli
Sandalye Basketbol Federasyonu (IWBF)’nun da üyesi olan Takım, 10 -13 Mart
2022 tarihinde İtalya’da düzenlenecek
olan Avrupa kupalarına da katılacak.
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Hazırlayan: Ahmet AKDENİZ

SPOR

Tekerlekli sandalye basketbol sporu,
engelli bireylerin topluma tam ve etkin
katılımında önemli bir yer almaktadır.
Bu spor sayesinde bir çok engellimiz
sporcu kimliği kazanmış ve hayata dahil
olmuştur. Bu spora Güv.K.K.lığı da 2002
yılında bir asansörlü midibüs alarak ve
günümüze kadar da bakım ve servis
hizmetini sağlayarak katkıda bulunmuş,
engelli bireylerin en önemli sorunlarından biri olan evinden alınıp antrenman
ve maça getirilmelerini sağlamıştır. Yine
maç esnasında kullandıkları sporcu tekerlekli sandalyesinden alarak bu sporun sürdürülmesine ciddi şekilde katkı
koymaktadır. Bu sporu daha çok engelli
bireyin yapması yanında sürdürülebilir olması içinde çalışmalar devam etmektedir.
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SAĞLIK

ÜST SOLUNUM YOLU
HASTALIKLARI
Kış hastalıklarının çoğunluğunu enfeksiyon;
yani mikrobik hastalıklar oluşturur. Kış aylarında
havanın soğuması, hava kirliliğinin artması, toplu
ve sıkışık ortamlarda yaşanılması, özellikle çocukların maruz kaldığı soğuk algınlığının sürekli
bulaşması sonucunda ortaya çıkmaktadır. Kış
mevsiminde çocuklarda soğuk algınlığı, boğaz
enfeksiyonları, sinüzit ve larenjit gibi üst solunum
yolu enfeksiyonlarının yanı sıra bronşit ve zatürre
gibi alt solunum yolu enfeksiyonlarında da artış
olur.
Bu virüslerin havaların soğumasıyla birlikte hızlı
yayılmasının sebebi virüslerin cansız yüzeylerde
dahi 48-72 saate kadar canlılıklarını sürdürebilmesidir. Virüslerin bulaşması direkt temasla ya
da damlacık yoluyla olabiliyor. Kişinin hapşırması, öksürmesi hatta sadece nefes alıp vermesiyle
damlacık şeklinde viral partiküller havada asılı
kalıyor. Her virüsün partikül boyutu farklı oluyor.
Küçük partiküle sahip virüsler alt hava yollarına
çok daha kolay ulaşabiliyor.
Kış aylarında viral enfeksiyonları beş yaşındaki
bir çocuk basit bir üst solunum yolu enfeksiyonu
gibi geçirebilirken, yeni doğmuş bir bebek hastalığı bronşit ya da zatürre tablosunda geçirebiliyor.
Çünkü yeni doğanların bağışıklık sistemi henüz
gelişmemiş olduğundan daha dikkatli korunması
gerekiyor. Alt ve üst solunum yolu hastalıkları konusunda bağışıklık problemi ve alerjisi olan kişiler
biraz daha risk altında. Alerjisi olan çocuklarda
solunum yolları daralıp tıkanıyor ve üzerine çok
kolay bakteriyel ve viral kolonizasyonlar gerçekleşebiliyor.
Hastalıkları iyi tanımak, antibiyotik kullanımı
konusunda doğruları bilmek, gereksiz ilaç kullanımından kaçınmak, ateş ölçme ve düşürme tekniklerini öğrenmek bu dönemin hem çocuk hem de
aile açısından daha rahat geçirilmesini sağlıyor.
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En Sık Görülen Hastalıklar:
Rinit (Nezle)

Nezle ya da soğuk algınlığı olarak bilinen rinit, üst solunum
yollarını özellikle de burnu tutan bir hastalık. Okul dönemindeki
çocukların yılda ortalama 3-5 kez bu hastalığı geçirmesi normal
kabul ediliyor. Hastalığa virüsler yol açıyor ve damlacık yoluyla
yani hapşırma ya da öksürme sırasında ortama yayılan tükürük
parçacıkları nedeniyle meydana geliyor. Bu damlacıklar hem ortama yayılıyor hem de eller ve eşyalar üzerine bulaşarak, temas
yoluyla geçiş yapıyor.

Grip

Grip, “İnfluenza virüs” denilen virüslere bağlı olarak ortaya çıkıyor. Grip mikropları damlacık yoluyla bulaşıyor, öksürük ve hapşırıkla yayılıyor. Belirtiler virüsün tipine göre değişiyor. Bazı durumlarda tablo biraz daha ağır seyredebiliyor ve çocuk kendini daha
hasta hissediyor.

SAĞLIK

Orta Kulak İltihabı (Otit)

Üst solunum yolu hastalıklarıyla birlikte, burundaki tıkanıklık kulağı da etkiliyor ve çoğunlukla orta
kulakta enfeksiyon oluşuyor. Enfeksiyon, ağrı ve
ateşe neden oluyor. Çocukluk çağında nezle ve
gripten sonra en sık görülen hastalık grubunu oluşturuyor. Üç yaşına kadar olan çocukların üçte ikisi
en az bir kez orta kulak iltihabı geçiriyor. 10 yaşından sonra bu sıklık azalıyor.
Orta kulak iltihabı okula devamsızlığın en önemli
nedenlerinden biri oluyor. İşitme kaybına yol açma
tehlikesi nedeniyle bu rahatsızlığı önemsemek
gerekiyor. Sıklıkla nezle ve grip enfeksiyonları nedeniyle meydana gelen orta kulak iltihapları, geniz
etinin büyük ve orta kulağın havalandırma borusu
olan östakinin daha kısa, düz ve geniş olmasından
da kaynaklanabiliyor.

Sinüzit

Alın kemiği, üst çene kemiği ve burun etrafındaki
kemiklerin içindeki hava dolu boşlukların iltihabına
sinüzit deniyor. Üç yaşına kadar olan çocukların
yüzde 6-13’ünün sinüzit geçirdiği biliniyor. Çocuklar üst solunum yolu enfeksiyonu geçirdiğinde ve
direncin düşmesiyle bu enfeksiyonlar ağız içerisinde havalanmayı sağlayan boşluklara giden kanalcıkları kapatıyor. Burun tıkanıklığı, burun akıntısı,
boğazda bademciklerin şişmesi, farenjit geçirilmesi sinüslerin havalanmasını engelliyor. Dolayısıyla
kapalı alanlarda enfeksiyon gelişiyor.

Bronşit

Sık görülen bu hastalık genellikle üst solunum
yolu enfeksiyonu yapan virüslerin ana bronşlara
yerleşmesiyle ortaya çıkıyor. Dolayısıyla basit bir
üst solunum yolu enfeksiyonu çok nadir de olsa
günler içerisinde bronşite dönüşebiliyor.

Farenjit

Farenjit, kışın en çok görülen hastalıklardan biri.
Çoğunlukla viral kökenli olsa da bakteriyel de olabiliyor. Vücut direnci, soğuk algınlığını yenemediği
zaman ortaya çıkıyor.

Akut Faranjit (Tonsilit)

Damlacık yoluyla bulaşan akut faranjit öksürük,
burun akıntısı, ateş ve halsizlikle başlıyor. Şikayetler giderek artıyor ve çocuğun genel durumu bozuluyor. Zamanında ve doğru tedavi edilmezse bademciğe bağlı orta kulak iltihabına, streptekoklara
(bulaşıcı ve daha çok bademcikte bulunan mikrop
türü) bağlı bir enfeksiyon ise kalp romatizmasına
yol açabiliyor.

Larenjit

Larenjit, krup ve halk arasında kuşpalazı olarak
da biliniyor. Boğaz bölgesindeki lariksin iltihaplanmasına denir.
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KİTAP TANITIMI

KİTAP TANITIMI

“GENÇLER İÇİN FOTOĞRAFLARLA NUTUK”
YAZAR: Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder
Mustafa Kemal Atatürk’ün kendisinin kaleme aldığı ve
bir Türkiye Cumhuriyeti’nin nasıl kurulduğuna ilişkin
en birinci kaynak özelliği taşıyan bu kitap her Türk
gencinin okuması gereken bir kitaptır. Atatürk Nutuk’u
altı gün boyunca TBMM’de okumuştur. Arap alfabesi
ile yazılmıştır fakat Latin harflerine geçilince ciltler
halinde yeniden basılmıştır. Nutuk Mustafa Kemal’in
Samsun’a çıkışı ile başlar ve Gençliğe Hitabe ile sona
erer. Tarihleri ise 1919-1927 aralığındaki dönemdir.
Nutuk, olayların yanında çok önemli şahsiyetleri de
içinde barındırır. Atatürk’ün yanında yer alan silah
arkadaşları, yaverleri, dostları...
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köy evi

Yemin

9

4

3

7

5

5

4

6

2

3

1

8

5

2

3

7

8

9

6

1

6
4
1
9
7

7
6
8
2
5

1

9

4

1

5

2

3

6
8
9

4

2

2

3

8

1

9

7

7
4
3
6
5
8

4
8
3

5
1
7
2

6
9

5
9

7
4
6
2
8

1
3

1

40

2
6
3
9

8
4

7
5

Kolay

Zor

Orta

6

9
8

6

4

5
7

9
4

5

8

1

8

5

9

3

7

5

2

4

9

4
7

2

1

Orta

SUDOKU

EĞLENCE

EĞLENCE

Komutanlığı’nın resmi görüşlerini içermez.

Makaleler, yazarlarının kendi görüşleri olup, Güvenlik Kuvvetleri

2002 - 2021

RADYO GÜVEN
89.2 | 90.4 | 90.8 FM.

KIBRIS TÜRK MÜCAHİDİNİN SESİ

Whatsapp İstek ve İlet�ş�m Hattı;

0533 849 27 27

Artık S�ze B�r Mesaj Kadar Yakınız...

