
VATANINI AST SEVEN  
SUBAYLAR 

 
BİRİNCİ KİTAP 
AYDIN KULAK 
 
 

  

 

www.emekliassubaylar.org yayınları-1  



2 
 

 

 

    AYDIN KULAK 

 

 

VATANINI AST SEVEN SUBAYLAR 

“ASSUBAYLAR” 
 

 

 

 

 

Aralık 2012 

www.emekliassubaylar.org yayınları-1 

 

 



3 
 

 

 

 
Bu kitaptaki yazılar, yazarın, 2010-2012 yılları arasında www.emekliassubaylar.org sitesinde yayımlanmış yazı ve 
makalelerinden oluşmaktadır. Bazı makalelerinden kısımlar, assubayların emek ve onur mücadelesinden çıkar sağlamaya 
çalışan kimi kişilerce, intihal edilmiş ve çeşitli siteler ile bloglarda yazarın adı belirtilmeksizin ve izinsiz olarak yayımlanmıştır. 
İsimlerini dahi zikretmek istemediğimiz bu kişilere en güzel cevabı siz okuyucuların vereceğine inanmaktayız. 
 

 

 

 
www.emekliassubaylar.org yayınları-1 

Vatanını Ast Seven Subaylar/ Aydın Kulak 

Kitap Editörü: Aydın Kulak 

Kapak Tasarımı: Aydın Kulak 

Kapak Tasarımı Kolâj Resim: Semih Koç 

E-Baskı: Aralık 2012/İzmir 

Bu kitaptaki resimler ve görseller internet üzerindeki çeşitli sitelerden, haber ve bilgi maksatlı olarak 
alınmıştır. Bunların başlıcaları ulusal gazeteler ile www.emekliassubaylar.org ve 
www.facebook.com/tosun.saral (Tosun Saral Albümü) siteleridir.  

Bu sitelere teşekkürlerimi sunuyorum. 

© 2012 Aydın Kulak 

Bu kitabın telif hakları yazar Aydın Kulak’a aittir. Kaynak gösterilerek tanıtım için yapılacak kısa alıntılar 
dışında yazarın yazılı izni olmaksızın hiçbir şekilde alıntılanamaz ve çoğaltılamaz.  

İrtibat : www.emekliassubaylar.org sitesi üzerinden yazarla irtibat kurabilirsiniz. 

 

 



4 
 

 

İÇİNDEKİLER 

 

 

 

 

Önsöz            6 

Teşekkür           7 

Takdim            8-18 

Cumhuriyetin Kılıç Kuşanmışlarını Tanımak         19-25 

Assubayları Tanımak          26-33 

Assubaylık Mesleğinin Tarihsel Gelişim Süreci       34-47 

Assubaylık Mesleğinin Türk Tarihindeki Gelişim Süreci      48-67 

Gedikli Zabitlikten Assubaylığa Uzun İnce Bir Yol      68-84 

Batı Medeniyetine Doğru Atılan İlk Adım: Humbaracı Ahmed Paşa ve İlk Assubay Sınıf Okulu 85-94 

Makine Gedikli Küçük Zabitanı Nizamnamesi                   95-102 

Osmanlı’da Çavuşluk Teşkilatı/ Sonuç Bölümü                 103-104 

Osmanlı’da Modernleşme Çabaları ve Assubay Eğitimi                105-110 

İlk Kadın Assubayımız: Halide Edib Adıvar                 111-123 

Amiral Fahri Çoker’in Gözüyle Assubay tarihine Toplu Bir Bakış               124-138 

Artık Anılarda Yaşatılan Bir Okul: Veteriner Assubay Okulu               139-144 

Çelik Yürekli Leventlerin Ocağı: Deniz Assubay Okulu                145-165 

Fabrikalar Fabrikatörü Hulusi Bey’i Tanır mısınız?                166-184 

Seksen Sekiz Yıllık Cumhuriyet ve Assubaylar                 185-196 

Yetmişli Yıllar: Geçti zaman Çılgınca Fırtınalarla                 197-264 

Assubayların Uzun Yürüyüşü ve Mao’nun Askerleri                265-276 



5 
 

 

 

 

 

Ordular Değişiyor, Ya Kafalar?                   277-286 

Modern Ordularda Assubaylar                   287-293 

Başkan Obama’nın Assubayları                   294-298 

Tabuları Yıkan Eylem: 9 Ekim Onur Yürüyüşü                 299-302 

Şah ve Mat: Bay Vecdi Gönül yeni Kabinede Yok!                303-306 

Pes Demekten de Öte, Vah Genelkurmayım Vah!                307-318 

Türkiye’de Assubay Eğitimi Kronolojisi                  319-332 

Dünyada Assubaylığın tarihsel Gelişim Kronolojisi                333-341 

Türkiye’de Assubaylığın Tarihsel Gelişim Kronolojisi                342-377 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 

 

ÖNSÖZ 

 

 Bu kitabın amacı bir ilki başarmaktır. Daha önce gerek Türk Silahlı Kuvvetleri'ni anlatan, 
gerekse Assubayları anlatan kitaplar yayımlanmış ama bunların hiç birisi bir Assubay tarafından 
kaleme alınmamıştır. İşte bu kitap, bu kapıyı aralamak için yazılmıştır. Görevi, bu ilki başarmak ve 
arkadan geleceklere yol açmaktır. 

 Bu kitapta genel olarak assubayların sorunları anlatılacak, onların tarihçesi ve bilinmeyen 
yönleri okuyucusuna aktarılacaktır. Tabular yıkılacak ve Türk halkına assubaylarının tanıtımı resmi 
ideolojinin çok ötesinde yapılacaktır. 

 Bu kitap, bilimsel verilere dayanılarak hazırlanmaya çalışılmıştır fakat mutlak bilimsellik gibi 
bir gayesi yoktur. 

 Assubayların emek ve onur mücadelesi sürdükçe ve bu mücadele her kesim tarafından ve 
bizzat muhatapları tarafından yok sayılmaya devam edildiği müddetçe; assubayların hak mücadelesi 
yeni cepheler kurarak var olmaya devam edecektir. 

 Bu kitabın Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kurumsal kimliğini erozyona uğratmak ya da Türk 
Halkının gözbebeği olan biricik ordusunu gözden düşürmek gibi bir kötü niyeti yoktur. Tam aksine, 
Atamızın bize emanet ettiği Cumhuriyetimizin muasır medeniyetler seviyesine ulaşmasında ilk 
kilometre taşının Büyük Türk Ordusu olduğundan hareketle; insan onuruna yakışır uygulamaların, 
hak, hukuk ve eşitliğin bir an önce bu kutsal ocakta yürürlüğe girmesini savunmaktır amaç. 

 Assubayların sorunlarını şimdiye kadar kitap ve yazılarıyla Türkiye gündemine taşıyan -ki 
isimleri yeri geldikçe zikredilecektir- aydın gazeteci ve yazarlarımıza da bu vesile ile teşekkürlerimi 
sunuyorum. 

 Kamuoyuna saygılarımla 

         

         Aydın Kulak 
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TEŞEKKÜR 

 

Galata Gazetesindeki “Fabrikalar Fabrikatörü” yazısından yararlandığım, başlangıç aldığım ve çoğu 
kelimelerini virgülüne dahi dokunmadan kullandığım değerli yazar ve sinema araştırmacısı Pınar 
Çekirge’ye ayrıcalıklı bir teşekkürü borç biliyorum. 

Assubay Okullarının Türk Müziğine olan katkıları konusunda bilgi ve görüşlerini benimle paylaşan 
değerli TRT Sanatçısı Dr. Hüseyin Yaltırık’a teşekkürlerimi sunuyorum. 

İnternet ortamında yayımlanmış anılarından, bilgi ve görüşlerinden faydalandığım ve alıntılar 
yaptığım değerli meslektaşlarım ve saygıdeğer büyüklerim E. Tank Kd. Bçvş. Süleyman Kızan’a, E. Hv. 
Asb. Abdullah İnaler’e ve E. Hv. Asb. Ökkeş Kadri Baçkır’a içten teşekkür ediyorum. 

Bilgi ve deneyimlerini, anılarını ve belgelerini benimle paylaşan ve bu suretle bu eserin oluşmasına 
katkılarını sunan sevgili meslektaşlarım ve saygıdeğer büyüklerim E.Dz. Asb. İlhami Kemal Atayolu’na, 
E. Dz. Asb. Halil Ergenli’ye, E. Hv. Asb. Hüseyin Savcı’ya,E. Dz. Asb. Mustafa Sevimli’ye, E.Asb. Mustafa 
Savaş Evran’a, E. Dz. Asb. Necdet Töre’ye, E. Dz. Asb. Murat Atam’a ve adını anımsayamadığım diğer 
meslektaşlarıma en samimi teşekkürlerimi sunuyorum. 

Bilgilerini, anılarını benimle paylaşan ve çeşitli konularda bana danışmanlık yapan sevgili büyüğüm, 
değerli meslektaşım E. Dz. Asb. Ali Yaşar’a da ayrıcalıklı bir teşekkürü borç biliyorum. 

Çeşitli konularda bana bilgi ve desteklerini sunan ve üzerimden ilgilerini eksik etmeyen sevgili 
meslektaşlarım E. Dz. Asb. Özgün Uysal’a, E. Asb. Mustafa Cebrail Sadakoğlu’na, E. Asb. Reha 
Korkut’a; Assubay konulu şiirinden alıntı yaptığım E. Asb. Tayyar Yıldırım’a ve Assubaylığın Tarihçesi 
konulu çalışmasından faydalandığım E. Asb. Ayhan Yıldırım’a da sunmuş oldukları samimi ilgi ve 
destekten dolayı şükranlarımı sunuyorum. 

Binbir çaba ve emekle oluşturduğu fotoğraf albümünü kamuoyuna sunan ve bizlerle paylaşan değerli 
insan Tosun Saral’a da ayrıcalıklı ve içten bir teşekkürü borç biliyorum. 

Çeşitli şekillerde bana ilgi ve desteklerini sunan, beni motive eden Karşıyaka TEMAD Şubesi ilgililerine, 
E. Asb. Atilla Abaylı’ya, E. Asb. M. Emin Atılgan’a ve E. Dz. Asb. Turgut Dursun’a da en içten 
teşekkürlerimle karşılık vermek istiyorum. 

Assubayların Hak ve Onur Mücadelesinin sembol ismi ve duayeni olan; her daim desteğini, ilgisini 
üzerimden eksik etmeyen sevgili büyüğüm E. Per.  Asb. Ersen Gürpınar’a, Emekliassubaylar.org 
internet sitesi ekibine, yazar ve okuyucularına, Emekli Assubaylar Güçbirliği Platformu’nun değerli 
üyelerine ve yazılarımı özenle hazırlayan sevgili meslektaşım E. Asb. Semih Koç’a en içten ve samimi 
teşekkürlerimi sunuyorum. 

Umarım görevimi layık-ı vechile yerine getirmişimdir. 

 

 



8 
 

TAKDİM 

  

BİZ KİMİZ? 

Biz, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin teknik ve idari kadrosuyuz. “Teknik” sözcüğü yalnızca teknoloji 
anlamında değildir. Hatta belki teknokrat demek daha doğru olur. Tankların, uçakların, gemilerin, tüm 
silah ve sistemlerin bakımı, kullanımı, sevk ve idaresi bizim sorumluluğumuzdadır. Uçağın bakımını biz 
yaparız, uçuşa hazır hale biz getiririz. Uçağın silah yükünü biz yükler ve onu pist başına kadar biz 
getiririz. Uçuş öncesi son kontrollerini de biz yaparız. Radarında, sonarında yine biz varız. Keza 
helikopterlerde de durum aynıdır. Uçağın sadece havada uçurulması pilota aittir. Hava Radar 
İstasyonlarında da pilotların kendini güvende hissetmesini sağlayan, onlara bilgi ve destek sunan, 
yönlendiren kontrolörler yine çoğunlukla assubaylardır.  
 
Daha da ötesi Hava Kuvvetleri’nin ilk kuruluş yıllarında pilotlarımızın ve pilot eğitmeni hocalarımızın 
geneli assubaydı. 1950’li yıllardan itibaren bu uygulama kaldırıldı. Fakat assubayların pilot eğitmenliği 
görevi uzun yıllar devam etti. Günümüze değin Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda görev yapan pek çok 
general, o assubay eğitmenlerin elinden geçti. Onların bilgisinden, emeğinden ve ustalığından 
yararlandı ve kendini geliştirdi. Kimileri Kuvvet Komutanlığı mertebesine dahi ulaştı. Yüksek rütbe ve 
makamlara terfi eden bu generaller, kendilerine emek veren assubay hocalarına karşı hep saygı ile 
yaklaşırlardı. Onlara toz kondurmazlardı. Benzer durumlar diğer kuvvetlerde de söz konusuydu. Yani 
tanklarda da aynıydı durum, askeri gemilerde de… 
 
Bizler, görevimizi en üst seviyede profesyonelce yapması gerektiğini bilen ve bu bilinçle hareket eden, 
bu bilinçle kendisini daima geliştiren bir toplumuz. Biz biliriz ki yeterince sıkılmayan bir vida, en ucuzu 
55 milyon dolar olan bir savaş uçağının düşmesine neden olabilir. Türk Silahlı Kuvvetleri’ne bir 
uçaktan daha fazla eğitim maliyeti olan bir pilotun hayatına, onun da ötesinde bir insan canına mal 
olacağını çok iyi biliriz. İşte bu bilinç, bizi görevimizi en iyi biçimde yapma sorumluluğuna taşır. 
Kanunlardan, kitap ve kurallardan önce kendi vicdanımıza karşı hesap verme yükümlülüğü hissederiz. 
Görev için yola çıkacak bir tankın, sefere çıkan bir harp gemisinin ve denizaltının gerek barış ve 
gerekse savaş koşullarında her an eksiksiz göreve hazır olması gerektiğini en iyi biz biliriz. En az bir 
uçak kadar hassas sistemlere sahip gemi, tank ve silah sistemlerinin en üst seviyede harbe hazır 
tutulması bizim sorumluluğumuzdur ve bu işi en iyi biz yaparız. Evet, bu görevi sadece biz yaparız 
çünkü en iyisini yaparız! 
 
Bir firkateynin beyin takımını yani Savaş Harekât Merkezi’ni biz oluştururuz. Radarlar, sonarlar, link 
cihazları ve elektronik harp kaynaklı bilgileri biz derleriz, biz toparlarız ve kıymetlendirmek üzere 
komuta katına sunarız. Geminin emniyetli seyri bizim görevimizdir. Kazan dairesinden elektronik 
atölyesine, telsiz odasından torpido kovanına kadar her daim görevimizin başındayız. Atış kontrol 
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sistemleri hedefine kilitleniyorsa ve isabetli atışlar gerçekleşiyorsa eğer, bilin ki bir ekip ruhu taşıyan 
ve cansiperane görev yapan atış personelinden ötürüdür. İşte orada yine başı çeken bizleriz. 
 
Gerek yurt içi ve gerekse yurt dışı tatbikat ve eğitimlerde yüz akı başarılar kazanılıyorsa, Türk Silahlı 
Kuvvetleri dosta ve düşmana karşı caydırıcılık fonksiyonunu tam anlamıyla yerine getiriyorsa; bilin ki 
bizim emeğimiz, bizim bilgimiz ve bizim yüreğimiz sayesindedir. Bize bu coşkuyu veren ise kutsal 
bildiğimiz vatanımıza ve gönül verdiğimiz halkımıza karşı duyduğumuz derin bağlılık ve içten sevgidir. 
Haftalarca denizin altında cephe görevi yapan denizaltılarda biz varız. Hücumbotlarda ve 
helikopterlerde biz varız. Hepimizin göğsünü kabartan SAT Komandoları bizleriz. SAS Komandoları 
bizleriz. Amfibi birliklerde komandolara cesareti biz aşılarız. Deniz piyadelerine yürekli olmayı biz 
öğretiriz. Çünkü biz, bu vatanı ölümüne sevmeyi düstur edindik. Bayrağımızı en yücelerde 
dalgalandırmayı görev bildik, onur bildik! 
İç güvenlikte, asayişte, depremde, sel felaketinde, kargaşada, anarşide, bölücü terörle mücadelede 
biz hep ön plandayız, halkımızın hemen yanı başındayız. 

Her bölgeden, her etnik kökenden, farklı ekonomik ve kültür ortamlarından gelen Mehmetçikleri, 
belli bir düzen içinde eğitmek, onları bir arada tutmak ve aynı hedefe yöneltmek, sağlıklarından tutun 
da insan ilişkilerine ve hatta askerlik vazifesi sonrası karşılaşacakları güçlüklere karşı dirençli kılmak 
sorumluluğu da bizim omuzlarımızdadır. Onları toplumun kaliteli bir bireyi olarak yaşama hazırlamak 
için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çabalarız. Bu kadar karmaşık bir toplumu omuz omuza ve 
kardeşçe bir arada tutabilmenin sırrı bizde gizlidir. 

Ordumuzun kahraman Mehmetçiğine en yakın olan yine bizleriz. Onlardan birine bir şey olduğunda 
kendi evladımızın başına gelmiş gibi yanar kavrulur içimiz. Şehit düşen bir evladımızın cansız bedenini 
topraktan ilk kaldıran maalesef biz oluruz. En acı görevimiz budur işte! İçimizdeki öfke fırtınasını 
yatıştıracak hiçbir çare, hiçbir ilaç bulunmaz ne yazık ki… Taşan sabrımızı huzur ve barış adına kontrol 
etmek yine bize düşer. Hemen yanı başımızda yaralanmış olan, hayata sevdalı ve bir o kadar umut 
dolu gözlerle gözlerimizin ta içine bakan şerefli Mehmetçiğin son dakikalarına tanıklık ettiğimiz anlar 
en çok kahrolduğumuz anlardır. Yaşaması için duadan başka çare kalmadığını gördüğümüzde içimizde 
kasırgalar kopar; binlerce, on binlerce kez biz ölürüz. Uykularımız bölünür, rüyalarımıza girer, 
kâbusumuz olur… 

Hani basında tek bir satırlık bile haber olamayan, hani hangi mankenin o gece kiminle sabahladığı ya 
da hangi pop yıldızının kime kaş göz ettiği kadar medya ve toplum nezdinde haber değeri taşımayan 
şehit hikâyeleri var ya, işte o hikâyelerde acıyı bilen, acıyı yaşayan ve acıya taraf olan, paylaşan 
bizleriz. Bir yiğit vatan evladının cansız bedenini, naşını bayrağa sarıp sevdiklerine teslim ederken 
küçülüp kaybolmak isteriz. Hiçbir teselli sözü gelmez aklımıza. Gözlerimiz yanar, dilimiz, damağımız 
kurur… Bakışlarımızı kaçıracak yer ararız, onurlu sözcüklerle avuturuz biçare insanları. Kendimizi bile 
avuturuz sonunda. Çünkü en başta dik durması gereken yine bizleriz. Çünkü her acıyı bir yenilgi 
sayarsak tutunamayız. Çünkü iyilerden ve iyilikten yanayız. 

Belirgin bir mesai saatimiz yoktur. İş ne zaman biterse o zaman gideriz evimize. Ayda ortalama 5 gün, 
24 saat esasına göre nöbet tutarız, en az haftanın bir günü gece eğitimine katılırız. Tatbikatlar, özel 
görevler bunun dışındadır. Göreve 24 saat hazırız. Görev söz konusuysa zaman kavramı yoktur. Gece 
uykularından bile uyandırılıp görev başına geldiğimiz sıkça yaşanmıştır. Kestane kebap nedir bilmeyiz 
vesselam. 

Biz Yunan sınırında, biz Irak sınırında, biz Gabar Dağında, biz Bosna’da, biz Lübnan’dayız. Biz 
Şemdinli’de, biz Hakkâri’deyiz... 

Biz; Kuşadası’nda, Bodrum’da Çeşme'de masa başında klimalı, kaloriferli ofislerinde oturan büro 
memurları ile aynı kefeye konanlardanız. Görev koşullarımız ve sorumluluklarımız kıyas kabul etmese 
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de aynı derece ve kademeden göreve başlatılırız. Mesai ücretimiz, icap paramız, nöbet tazminatımız 
olmasa da maaşı her daim kıyaslananlardanız. 

Meslek hayatımızın neredeyse üçte biri nöbette, tatbikatta, gece eğitiminde, özel görevlerde ve hep 
evimizden uzaklarda geçer. Biz; eşlerimizin hamileliğini, çocuklarımızın bebekliğini, yaş günlerini, 
mezuniyet ve diploma törenlerini, ana-babamızın hastalıklarını ve hatta cenazelerini görmeyiz. Çünkü 
biz, öncelikle, işimizle evliyiz. 

Biz; Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tüm yükünü omuzlarında taşıyan onurlu emekçileriyiz, Ordunun 
belkemiği, orta direğiyiz. Biz; vatanına, milletine ve bayrağına sadakatle bağlı, onların uğruna ölümü 
şeref bilen cesur Assubaylarız. 

    

NE İSTİYORUZ? 

Ne kimsenin aldığı maaşta, ne flamalı arabalarında, ne eşlerine tahsis edilen sivil plakalı sivil şoförlü 
araçlarında, ne saltanatlarında ne de tahtlarında gözümüz var... 

Biz askerlik sanatının özü olan hiyerarşiye saygılıyız. Ne hakkımızdan daha fazlasını istiyoruz ne de 
imtiyaz. Bizler  sadece adalet, eşitlik ve insan onuruna saygı  istiyoruz. Emek ve alın teri ile 
hiyerarşinin birbirine karıştırılmasına karşı çıkıyoruz. 

1. BİRİNCİ DERECENİN DÖRDÜNCÜ KADEMESİNE YÜKSELME SORUNU: Üniversite bitirdiği 
halde 1 'nci derecenin dördüncü kademesine yükselemeyen tek kamu görevlisi olduk, hem de 
uzun yıllar boyunca. Yetmişli yıllardan önce böyle bir sorunumuz yoktu, tüm devlet memurları 
gibi assubaylar da bu kademeye yükselebiliyorlardı. Hatta daha fazlasını söyleyelim, kimi 
zaman assubaylar emekli olurken subay rütbesiyle (asteğmen) olarak emekli ediliyordu ki 
maddi kaybı olmasın. Fakat araya giren ihtilallar, darbeler verilen hakları bir bir geri aldı. 
Hakkımız olanları yeniden kazanabilmek için uzun soluklu mücadelelere girdik. 16 Nisan 2008 
tarihinde AK Parti Hükümeti, bu konuda bir teklif verdi ve teklif kabul edildi. Tam hakkımızı 
geri aldık derken bir de baktık ki hemen bir gün sonrasında kast sisteminin sultanları devreye 
girmiş ve kabul edilen bu teklif için tekriri müzakere yapılmasına hüküm verilmiş. 17 Nisan 
2008 tarihinde her şey “eski tas eski hamam” şekline dönüşüvermiş. Birileri hükümetin 
kulağına bir şeyler fısıldamış ve Yüce Meclis’in tarihine kara bir leke olarak işlenen bu olay 
vuku bulmuş. Birileri Yüce Türk Meclisi’ni hizaya getirmiş. 2012 Mayıs’ında yaşanan bazı 
olaylar sonrasında assubaylar, bu kadarına da pes diyerek, sosyal medyayı ayağa kaldırdı. 
Olayların akışı içinde, 3 Haziran 2012 tarihinde, assubayların memuriyette birinci derecenin 
dördüncü kademesine yükselmesini sağlayan ve aynı zamanda mecburi hizmeti 10 yıla 
düşüren kanun resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Böylece assubaylar ellerinden 
alınan haklarını geri kazandılar. Biz bunu yaptığımız eylemin sonucu olarak görüyorduk ki, 
meğerse işin aslı başkaymış. Sevgili yarbaylarımıza şimdiye değin verilen bazı haklar hukuka 
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uygun değilmiş aslında. Bunu hukuka uydurmak için bizi de görmek zorunda kalmışlar. Asıl 
dertleri kendi hakları ve hukuklarıymış meğerse… Birinci derecenin dördüncü kademesine 
yükselme olayı aslında hem bizim için hem de Türkiye Cumhuriyeti için bir onur meselesiydi. 
Devlet tanımlamasını Cumhuriyet olarak yapan bir ülkenin, değişik meslek sınıflarına bir çeşit 
hak mahrumiyeti uygulaması mümkün değildir. Yüksek öğrenimini tamamlayan ve hak eden 
herkes bu derece ve kademeye yükselebilmeli. Biz assubaylar, eşitsizlik yaratan bir 
uygulamayı kaldırtarak, cumhuriyetimize de gerçek anlamda bir katkı sunmuş bulunmaktayız. 
Peki, şu anda bu sorun tamamen halledildi mi, kesinlikle hayır! Çünkü bu derece ve kademeye 
yükselmek tek başına bir anlam ifade etmiyor. Eğer devletiniz sizin yan ödeme katsayınızı 
yükseltmiyorsa ve kimilerine kolayca verdiği tazminatlardan sizi mahrum ediyorsa, verilen 
hak; sadece şeklen verilmiş bir haktır. İçi boştur anlayacağınız. Bu kanunla assubayların 3-5 
Lira’lık bir kazancı olmuştur ama mağduriyetleri giderilememiştir. Giderilmek istenmemiştir. 
Bugün emekli bir Assubay, emekli bir Kıdemli Albay’ın maaşının yarısı kadar dahi maaş 
alamıyorsa, asıl sebep yan ödeme ve tazminatlarda uygulanan öz evlat-üvey evlat ayrımıdır. 
Görev yaparken “yiğidim aslanım” diyerek sırtı sıvazlanan assubaylar, emekli olduklarında 
tamamen kaderlerine terk edilmektedirler.  
 

2. GÖREV BAŞLANGICI DERECE/KADEMEMİZDEKİ ADALETSİZLİK: Görev koşulları ve 
sorumlulukları assubaylarla kıyaslanamayacak durumda olan birçok devlet memurundan 
daha alt derece ve kademeden göreve başlatılıyoruz. Bunun tek nedeni assubay 
oluşumuzdur. Bu durum akla, mantığa, anayasaya ve hatta insanlık anlayışına aykırıdır. MYO 
mezunu Emniyet Hizmetleri, meclis stenografları, ziraat fakültesi ev ekonomistleri, teknik 
hizmetleri ile lisans mezunu olan daha  birçok devlet memuru; 657 sayılı Devlet memurları 
kanununun ortak hükümlerinde belirtilen derece ve kademelerin (görev koşulları dikkate 
alınarak) bir üst derecesinden göreve başlarlar. Oysa Yüksek Okul mezunu assubaylar, büro 
memurları ile aynı derece ve kademeden göreve başlatılmaktadır. Adalet ve eşitlik gereği;  
MYO mezunu assubayların 9/2, Lisans mezunlarının ise 8 'nci  dereceden göreve başlatılması 
gerekmektedir. Böylece assubaylara yapılan haksızlık giderilmeli,  adalet ve eşitlik  tam 
anlamıyla ve hukuka uygun şekilde sağlanmalıdır. 
 

3. EMEKLİ MAAŞLARINDAKİ ADALETSİZLİK: Görev süreleri ve tahsilleri eşit olan bir emekli 
subay ile bir emekli assubay aldıkları maaş itibarıyla kıyaslandığında aradaki maaş farkı %300' 
dür. Haksızlık yapılırken bile bir insaf olmalı yani. İşte bu kadarına pes dediğimiz hususlardan 
en önemlisi budur. Aynı birlikte, aynı gemide, aynı üste ve aynı koşullar altında yıllarca birlikte 
görev yapıyorsunuz. Muvazzaf olarak görev yaptığınız süreçte nispeten daha adil bir maaş 
farkı söz konusu, fakat emekli olduğunuzda korkunç bir uçurum ortaya çıkıyor. Görev 
yaptığınız uzun yıllar boyunca sizden fedakârlık ve özveri isteyenler hatta kimi zaman ve 
koşullar içinde imkânsızı başarmanızı emredenler; emekli olduğunuzda sizi kaderinizle baş 
başa bırakıyorlar. Umursamıyorlar. Yıllarca ay yıldızlı üniformayı onurla taşıdığınızı, ölüme 
dahi gözünüzü kırpmadan gidişinizi görmezden geliyorlar. Kimi emekli assubayların semt 
pazarlarının kapanış saatlerini beklediğini, çoluğunu çocuğunu okutmakta zorluklar yaşadığını 
ve ekonomik zorluklar altında intihara dahi sürüklendiğini biliyorlar ama kendi nefislerine 
yontmaktan başka bir şey yapmayı istemiyor ve düşünmüyorlar. Kutsal silah arkadaşlığı 
kavramı, hamasi nutukların ötesine geçemiyor bir türlü. 
 

4. ORDUEVLERİ, SOSYAL TESİS VE ASKERİ KAMPLARDA ADALETSİZ UYGULAMALAR: Silahlı 
Kuvvetlerde sayısal oran ¼ civarındadır. Yani bir subaya karşı  dört assubay mevcudu vardır. 
Daha açık bir deyimle Türk Silahlı Kuvvetleri'nde  100 subay varsa 400 assubay vardır. Ancak 
sosyal tesisler söz konusu olunca bunun tam tersi vardır. Orduevlerinden, askeri kamplara 
kadar tüm sosyal tesislerde hem nitelik yönünden (hizmet kalitesi) hem de sayısal olarak 
assubaylara sağlanan imkânlar, subaylara tanınan imkânların üçte biri bile değildir. Sayısal 



12 
 

durum göz önüne alındığında aradaki korkunç uçurum çok daha iyi fark edilecektir. Kaldı ki 
Uzman Çavuşların durumu çok daha vahim. Bizden olmasalar bile, birilerinin onları da 
görmesi ve onlara da bir takım sosyal olanaklar sağlaması gerekmektedir. Belki de 
orduevlerinde ve sosyal tesislerde rütbe ve hiyerarşi yerine başka kıstaslar uygulanmalıdır. 
 

5. ASSUBAY SINIF OKULU MEZUNLARININ İNTİBAK SORUNU: Türk Silahlı Kuvvetleri’nde lise 
mezunu olmasına rağmen görev yapıp emekli olan albaylar mevcuttur. Cumhuriyetin 
kuruluşundan bugüne değin harp okulları kimi zaman iki, kimi zaman üç yıl eğitim vererek 
subay mezun etmiştir. Bugün harp okullarımız dört yıl süreyle eğitim vermektedir. Daha 
önceki süreçte iki yıl, üç yıl eğitim görenlerin ve hatta emeklilerinin durumu çıkan intibak 
yasaları ile dört yıllık eğitime göre uyarlanmış ve hak kayıpları önlenmiştir. Yani bunun anlamı 
şudur; siz yıllar önceki koşullar gereği iki yıl okuyup mezun oldunuz ama bugün durum değişti. 
Bugünkü koşullarda sizin bu iki-üç yıllık eğitiminiz ancak ön lisans sayılabilir. Bu da 
yürürlükteki kanunlara göre hak kaybı yaşayacaksınız demektir. Burada devlet duruma 
müdahale ediyor ve diyor ki, hayır, böyle olmayacak. O zamanki koşullarda okuduğun iki-üç 
yıl; bugünün lisans koşullarına eştir. Sana lisans bitirmişsin gibi davranacağım ve her hakkını, 
her hukukunu koruyup gözeteceğim. İşte biz buna İntibak Yasası diyoruz. Assubay Sınıf 
Okulları da daha önceden bir yıllıktı. Bir yıl, seçmiş olduğunuz dalda eğitim görüyor ve 
Assubay Çavuş olarak mezun oluyor, ordu saflarına katılıyordunuz. Geç de olsa Türk Silahlı 
Kuvvetleri, assubay eğitiminde modern çağa ayak uydurdu ve 2002 yılında Assubay Sınıf 
Okullarını kapattı. Yerine, 2 yıllık eğitim veren ön lisans seviyesinde Assubay Meslek Yüksek 
Okullarını teşkil etti. Yani 2002 yılından itibaren mezun olanların hak ve hukuku bu ön lisans 
seviyesine göre belirlendi. Peki ya astsubay sınıf okulundan mezun olanlar için ne yapıldı? 
Hiçbir şey! Subayı için kolayca intibak yasalarını çıkaranlar, onların hak kaybının önüne 
hemencecik set çekenler; söz konusu assubaylar olunca, yine kıllarını bile kıpırdatmadılar. 
Bugün, binlerce emekli assubay, bir türlü çıkartılamayan intibak yasasının mağduru olarak 
fakirlik sınırında yaşamakta. Hak ve hukuki anlamda pek çok kayıpları söz konusu ve acil 
çözüm bekliyorlar. Pek çok milletvekili ve bakanımız “ben assubay çocuğuyum, onları ve 
sorunlarını iyi bilirim” diyor ama iş çözüm üretmeye geldiğinde hiç birinden ses çıkmıyor. 
 

6. ASKERİ HASTANELERDE UTANÇ VERİCİ SINIF AYRIMI: Sağlık söz konusu olduğunda sınıfsal 
ayrımlar yapılabileceğine inanabiliyor musunuz? Yani birileri hastane kapısında ya da 
poliklinikte size senin rütben şu, buradan faydalanamazsın diyebilir mi? Oluyor işte, bizim 
ordumuz maalesef rütbe ve hiyerarşiyi bir görev tanımlaması olarak değil de, bir yaşam biçimi 
olarak algılamış. Öyle koymuş uygulamaya. Mesai bitse de rütbeniz hep üzerinizde… Astsanız 
her yerde ve her zaman astsınız. Aile fertlerinizle birlikte astsınız hem de. Yaşamınız boyunca 
astlığınızı hep yüzünüze vuracaklar, hep birkaç basamak aşağıda olduğunuzu hissettirecekler 
size. Hiç hastanın rütbesi olur mu? Hasta sağlık sorununa göre değil de, rütbesine göre 
sınıflandırılır mı? Hadi görevdekini geçtik, emekli ordu mensuplarına bu yapılır mı? Yahu 
emeklinin rütbe ayrımı olur mu hiç? Ancak bugün herkes bilmektedir ki birçok askeri 
hastanede A-B-C poliklinik hizmetleri ile subaylar lehine  ayrımcılık yapılmaktadır. Rütbesi 
yüksek olan ayrıcalıklı odalarda itinalı muamele görmekte, rütbesi düşük olan kaderi ile baş 
başa bırakılmaktadır. Eğer söz konusu olan ilgi, özen, saygı ve itibar ise o kutsal ocakta yıllarca 
hizmet eden herkes buna ayrıcalık gözetilmeksizin layıktır.  
 

7. LOJMAN DAĞITIMINDA ORANTISIZ ORAN: Lojman konusu daha da iç karartıcıdır. Burada akıl 
ve mantıkla izah edilebilecek bir oran söz konusu bile değildir. Lojmanların %40' ı assubaylara, 
%55 'i subaylara, % 5' i (Jandarma’da % 15 'i) uzman çavuş ve sivillere tahsis edilir. Ancak bu 
durum sayısal oranla terstir. Daha önce söylediğimiz gibi ordumuzda bir subaya karşılık dört 
assubay vardır. Lojman uygulamasının da buna göre olması beklenir. Oysa uygulama tam 
tersidir. Uygulamada, subaylardan arta kalan lojmanlar assubaylara verilir. Daha ast personel 
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ise neredeyse yok sayılmıştır. Lojman yönetmeliklerinin yeniden ve sağlıklı bir şekilde gözden 
geçirilmesi, Türk Silahlı Kuvvetleri Personeli’ne daha adil ve hakkaniyetli koşullarda lojman 
tahsisi sağlanması çok büyük önem arz etmektedir. Bu konuda atılacak olumlu bir adım, her 
şeyden önce, personelin verimliliğini ve kurumsal aidiyetini artıracak pozitif bir yenilik 
olacaktır. 
 

8. EMEKLİ MAAŞLARINDAKİ DERECE ADALETSİZLİĞİ: Devlet memurlarının emekli olduklarında 
alacakları maaş oranlarını düzenleyen Emekli Sandığı Kanunu’nun EK-70 Maddesi 1'inci fıkra 
(b) bendinde (EK MADDE 70– (Mülga: 31/5/2006 - 5510/106 md.) (Ek: 6/1/1992 - KHK - 
476/1 md.;Değişik: 13/6/1994 – KHK - 546/3 md.) yer alan gruplardaki oranlar belli bir 
seviyede azalmasına rağmen 3'ncü ve 2'nci derecedeki personelin oranları orantısız bir 
şekilde azaldığı için bu dereceden maaş alan personel, 1-3 yıllık eksik hizmet için, ömür boyu 
% 30-40 oranında eksik maaş almaktadır. Bu durum biz assubayları son derece olumsuz 
etkilemektedir. Şöyle ki Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki kanun yapısı, emeklilik hakkını kazanan 
subayını orduda tutabilmek için her türlü pozitif ayrımı sağlamıştır. Yani bir subay, yaş 
haddine değin gönül rahatlığıyla görev yapabilir. İş assubaylara gelince, her şey değişir. 
Assubaylar belli bir rütbe ve kıdem seviyesine ulaştıklarında, kariyer boşluğuna ve amaçsızlığa 
düşerler. Ordu yönetim yapısı onların tecrübesinden faydalanmak yerine, onlara artık işi 
bitmiş gözüyle bakmaya başlamıştır. Önce birkaç yıl verim alınacağı düşünülerek idare 
edilirler. Sonrasında ise bir an önce emekli olmaları için (istemediği bölgeye tayin gibi) çeşitli 
taktikler uygulamaya konulur. Kendi yapısında kusur aramayan teşkilat; yıllarca hizmetini 
esirgememiş onca kişiyi emekliliğe yönlendirir. Bunun yanında, görev ve hizmet anlayışında 
bir kusur olmamasına rağmen çeşitli disiplin suçları isnat edilen assubaylar (1970 ve 1975 
Assubay Eylemleri, Donanmadaki Çelenk Olayı, 12 Eylül 1980 İhtilalı ve 28 Şubat 1997 
Muhtıra sürecinde yapılan uygulama ve fişlemeler gibi) ağzıyla kuş tutsalar dahi birinci 
dereceye yükselemezler ve alt derecelerden emekli olmak zorunda kalırlar. Mağduriyetleri bir 
ömür sürer. Ayrıca kariyer beklentisini yitirmiş olan ve bu yüzden sivil dünyada yeni bir 
başlangıç yapmayı hedefleyen kimi assubaylar ile bulunduğu görev yerinde anlaşmazlığa 
düşen ya da amiri ile tartışmalı olan kimi assubaylar; birliğine, kurumuna, amirine ve hatta 
kendisine bir zarar gelmemesi için sessiz sedasız erkenden emekliliği seçerler. Anlık ve fevri 
olarak aldıkları bu karar sonrası maddi ve manevi zarara uğrarlar. İşte tüm bu saydığımız 
insanlar için geri dönüş yoktur. Birinci dereceden daha aşağıdan emekli olmuşlardır. 
Dereceler arasındaki farkın makul bir seviyeye çekilmesi onların durumunu bir nebze de olsa 
düzeltecek, ele güne muhtaç olmadan ayakta kalabilmelerine olanak sağlayacaktır. Bu konu 
müteaddit defalar Genelkurmay ve MSB tarafından söz verilmesine rağmen şimdiye değin 
düzeltilmemiştir. 
 

9. İÇ HİZMET KANUNU VE ASKERİ CEZA KANUNU ÇAĞA YAKIŞIR ŞEKİLDE YENİDEN 
HAZIRLANMALIDIR: Yürürlükteki iç hizmet kanunu ve askeri ceza 1930’lu yıllardan kalma ve 
çağın çok gerisindedir. Personel kanunundaki hükümler subaylara imtiyaz ve ayrıcalık 
tanımaktadır.1938 yılında Nazım Hikmet, Kemal Tahir, Kerim Korcan ve Hikmet Kıvılcımlı’nın 
yargılandığı Donanma Davası’nda durum neyse, bugün de aynıdır. Sadece isim değişikliği 
olmuştur. Eskiden Ordu Dâhili Hizmet Kanunu ve Talimatnamesi denilirken, bugün İç 
Hizmetler Kanunu söylemi kullanılmaktadır. İçerik aynıdır, öz aynıdır. İnsan odaklı değil, 
mutlak itaat odaklıdır. Katı ve kesin hükümler içermekte, insan onurunu hiçe saymaktadır. Bir 
generalin işaret parmağı ile yargısız, savunmasız on günlerce hapis cezası verilebilmektedir. 
Askeri mahkemelerde hukukla uzaktan yakından ilgisi olmayan muvazzaf subaylar görev 
almakta ve kesin hükmün belirlenmesinde son sözü onlar söylemektedir. Daha düne kadar 
siviller dahi bu hükümlere tabiydi. 1930’lu yıllardan bugüne çok büyük değişimler yaşanmıştır. 
Yeni bir yüzyıla ve yeni bir bin yıla girilmiş, adına da modern çağ denilmiştir. Silahlı 
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Kuvvetlerimizin de kendi kanun ve talimatnamelerini bu modern çağa uyarlaması ve insan 
haklarını esas alması kaçınılmazdır. 
 

10. YARGISIZ İNFAZ YAPILMAMALI, ODA HAPSİ CEZASINI SADECE BAĞIMSIZ MAHKEMELER 
VERMELİDİR: Türkiye Cumhuriyeti bir Hukuk Devletidir. En yüksek makam olan 
Cumhurbaşkanı’nın hürriyeti bağlayıcı ceza vermeye, yani hapis cezası vermeye, yetkisi 
yoktur. Fakat Ordu’ya yeni katılmış, mesleği hukuk olmayan bir  subayın dahi, anlık bir kararı 
ile astlarına hapis cezası verme yetkisi vardır. Burada iddia makamı ve yargıç aynı kişidir. 
Olağanüstü durumlarda olağanüstü kararlar alınması gereği, elbette ve özellikle de görevi 
savaşmak olan ordu için kabul edilebilir bir durumdur. Dolayısıyla bir savaş ortamında ya da 
genel alarm durumunda, yani olağanüstü durumlarda, olağanüstü mahkemeler oluşturulması 
gerekebilir. Fakat her halükarda kişisel hüküm keyfiyetine asla izin verilmemelidir. Mutlaka 
mahkeme kurulmalı, kişiye savunma hakkı tanınmalıdır. İnsan hak ve özgürlükleri, olağanüstü 
durumlar bahane edilerek görmezden gelinemez. Hele ki herhangi bir savaş ortamı yokken, 
barış yaşanırken yargısız ve savunmasız mahkûmiyetlere hükmedilmesi büyük bir insanlık 
ayıbıdır. Türkiye Cumhuriyeti için utanç vericidir. AİHM; bir assubayın başvurusu üzerine, 
şahsi hürriyetin sadece bağımsız mahkemelerce ve hâkim kararı ile  kısıtlanabileceği 
hükmünü vermiş, Türkiye'yi tazminat ödemeye mahkûm etmiştir. Buna rağmen hâlâ Silahlı 
Kuvvetlerde amirlerce keyfi oda hapsi cezası uygulamasına devam edilmektedir! 
 

11. HİYERARŞİ VE EMİR KOMUTA; YAŞAMIN BÜTÜNÜNÜ KAPSAMAMALI, GÖREVLE 
SINIRLANDIRILMALIDIR: Askerlikte hiyerarşik yapı gerekli ve hatta zorunludur. Bunu 
üniforma taşıyan herkes bilir ve kabul eder. Ancak, askeri garnizonlarda eşlerin ve çok acıdır 
ki çocukların bile rütbesi vardır. Karşılıklı olamk kaydıyla, insani saygıdan kimsenin rahatsızlık 
duyması söz konusu değildir. Ancak, “Senin baban assubay sen arka sıraya geç…”, “Benim 
babam subay, ben senden önde oturacağım”,  “Burası subayların sosyal tesisi, sen assubay 
eşi-çocuğusun, giremezsin”, ”Benim eşimin rütbesi seninkinden yüksek, hizmet önceliği 
benim”   mantığı, ne yazık ki genç beyinlere kardeşlik yerine husumeti, sınıfsal ayrımcılığı 
yerleştirmektedir. Bu çağdışı düşünce ve tahakküm arzusu terk edilmelidir. Rütbe ve 
hiyerarşi; göreve yönelik olmalı ve mesai saatlerini kapsamalı, hizmetle alakası bulunmalıdır. 
Asla ve asla özel yaşama emir-komuta müdahalesi olmamalıdır. Bütün ayrımcılığın özünde 
astlara ve onların tüm yaşamına müdahale arzusu yatmaktadır. Kimileri astlarını hakir görerek 
daha üstün olacağını sanmakta ya da kendisini daha saygın hissedeceğini düşünmektedir. 
Bunlar, ilkel insan egosundan öte bir şey olamaz. 
 

   
 

12. HAKKIMIZI ARARKEN MUHATABIMIZ BELLİ OLMALIDIR: Kamu düzeninin işleyişi bellidir. 
Hangi memur kesiminin muhatabının hangi bakanlık olduğu ya da derdini kime anlatacağı 
ortadadır. Bir tek assubaylar hariç! Polisin özlük hakları İçişleri Bakanlığı tarafından takip 
edilir.  Yenilikler, düzenlemeler, zamlar bu bakanlıkça teklif edilir. Öğretmenlerin özlük 
haklarına ilişkin kanun ve teklifler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından takip edilir. Assubayların 
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haklarının da Genelkurmay Başkanlığı ve MSB tarafından takip edilmesi gerekir. Gelin görün 
ki biz assubaylar, derdimizi Milli Savunma Bakanlığı’na anlatsak, “Ne yapayım, Genelkurmay 
istemiyor” diyor, Genelkurmay’a anlatsak, “Biz teklif dahi yaptık, bakanlık ve siyasiler 
engelliyor, istemiyorlar” diyor. Kapıdan kovulsak pencereden giriyor, derdimize çare diyoruz 
ama nafile… Bu iki makam arasında danışıklı bir dayanışma var, assubaylara hakkını, 
hukukunu vermeme konusunda mutabık kalmışlar, müttefik olmuşlar. Hem görevde olan 
assubaylara hem de emeklilerine ne yazık ki üvey evlat muamelesi yapılmakta, feryatlarımız 
duymazlıktan gelinmektedir. Assubaylarla ilgili bir şey söz konusu olduğunda veriyormuş gibi 
yapılmakta, kamuoyu kandırılmaktadır. Hep vaatler verilmekte ama bir türlü gerçeğe 
dönüştürülmemektedir. Umut tacirliği yapılmakta, assubaylar; -ceklerle, -caklarla 
avutulmaktadır. Şimdiye kadar sıraladığımız maddelerde ana hatları ile özetlenen talep ve 
haklarımıza ilişkin hiçbir gerçekçi çalışma yapılmadığı gibi, ne yazık ki meclise kadar gelen 
teklifler, bizzat komuta makamımız Genelkurmay Başkanlığı tarafından engellenmektedir! 
Komutanımız astlarına karşı vazifesini yapmamaktadır. Biz kiminle muhatap olacağımızı 
bilmek istiyoruz. Bizden sorumlu olan bakanlığın görevini yerine getirmesini arzuluyoruz. 
Kâğıt üstünde komutan görünenlerin, ilgili kanun ve yönetmeliklerde yer alan komutan 
tarifini bir kez daha gözden geçirmesini ve bir komutanın yapması gereken vazife ve 
sorumluluğu layık-ı veçhile yerine getirmesini talep ediyoruz. Astların hak ve hukukundan da 
sorumlu olduğunu hatırlasın istiyoruz.  
 

13. AH OYAK VAH OYAK, SENİNLE HALİMİZ NE OLACAK: Üye sayısı toplamının % 60 'ını 
assubaylar oluşturmasına rağmen, Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) ve şirketlerinde, 
denetim ve yönetim kurullarında assubaylar temsil edilmemektedir. Buralarda yine hiyerarşik 
bir yapı gizlice uygulanmakta, emekli albay, general ve amiraller ile yakınlarına öncelikler 
tanınmaktadır. Oysa OYAK’ın yönetim kademelerinde görev alacak düzeyde kendini 
yetiştirmiş, geliştirmiş pek çok assubay ve emeklisi vardır. Kendi imkânları ile yüksek lisans ve 
doktora yapmış yeterince assubay mevcuttur. Genel Kurullarda sesimizi duyurabileceğimiz 
düzenlemelere ihtiyaç vardır. OYAK, emekli olanların birikmiş aidatlarına cüzî  bir nema 
ödemekte ve kurumla olan ilişiklerini tamamen kesmektedir. Oysa yılların birikimi ve 
birlikteliği söz konusudur. Dolayısıyla, aidat miktarı ile orantılı hisse senedi verilmeli ya da 
hakkaniyeti sağlayacak buna benzer bir uygulamaya geçilmelidir. Bu konuda TEMAD (Türkiye 
Emekli Assubaylar Derneği) tarafından açılan dava maalesef  yurt içi mahkemelerince 
reddedilmiştir.  İç hukuk yolları tüketildiği için konu AİHM’ne götürülmüştür. Bu konudaki 
gelişmelerin takipçisiyiz. Ayrıca yıllar öncesinden emekli olmuş ve EMS sistemi gibi bir 
fırsattan yararlanma şansı bulamamışlar için EMS sistemine girme fırsatı tanınması 
gerektiğine inanmaktayız. Keza emekli olurken, ikramiyesini EMS sisteminde tutmak 
istemeyip bundan dolayı ekonomik zorluğa düşen eski üyelere de geriye dönüş şansı 
tanınmasını arzulamaktayız. BDEGS sisteminden çıkanlara yaşatılan vergi şoku nedeniyle 
OYAK Yönetimini kınıyoruz ve kınamaya devam edeceğiz. 
 

14. TAZMİNAT HAKLARIMIZ BİR AN ÖNCE VERİLMELİDİR: Assubaylar, 631 sayılı KHK gereği 
almaları gereken tazminatları (makam, görev ve temsil tazminatı) alamamaktadırlar. Danıştay 
İdari Dava Daireleri Kurulu,  631 sayılı KHK’nin özüne aykırı olarak uygulama içeren 
2002/3546 sayılı BKK 1'inci maddesinin adil olmadığı gerekçesi ile iptaline karar vermiş 
olmasına rağmen yeni düzenlemede aynı haksızlık devam ettirilmiştir. Eşit işe eşit ücret 
diyerek yola çıkılmasına rağmen büyük bir adaletsizlik ve eşitsizlik yaratılmıştır. Tazminatlar 
konusunda assubaylara hiç yokmuşlar gibi davranılmaktadır. Subaylar ile assubaylar arasında 
derin bir maaş uçurumuna sebebiyet veren bu haksız uygulama, tam da 12 Eylül 1980 
darbecilerinin arzuladığı şekilde yaşatılmaktadır. 30 yıllık bir assubayın maaşı bir üsteğmen 
maaşıyla aynı seviyededir. Assubaylara karşı yapılan bu hakkaniyetsiz uygulamadan 
vazgeçilmeli, mağduriyetimiz en kısa sürede giderilmelidir.  
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15. KALKINMADA ÖNCELİKLİ BÖLGELERDE ÇALIŞANLARA KADEME VERİLMESİ 
UYGULAMASINDA HAKSIZLIK YAPILMIŞTIR: Olağanüstü ve kalkınmada öncelikli bölgelerde 2 
yıl görev yapan devlet memurlarına verilen kademe hakkından TSK personeli 
yararlandırılmamıştır. Diğer memurlara tanınan haklar assubaylara tanınmamıştır. Bu nedenle 
belirtilen bölgelerde cansiperane görev yapan pek çok meslektaşımız mağduriyete uğramıştır. 
Bu adaletsizliğin önlenmesi gerekmektedir. 
 

16. ASSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULLARI LİSANS SEVİYESİNE YÜKSELTİLMELİDİR: Yaşadığımız 
çağ teknolojik bir çağdır. Modern çağdır, uzay çağıdır. Bilimde, sanatta ve eğitimde çok ileri 
adımlar atılmıştır ve atılmaya devam etmektedir. Askerlik mesleğinde de durum yüksek 
düzeyde bir bilgiyi ve eğitimi gerektirmektedir. 2002 yılında Assubay Sınıf Okullarının 
kapatılması ve ön lisans seviyesindeki Meslek Yüksek Okulu uygulamasına geçilmesi olumlu 
bir adım olmasına rağmen, yaşadığımız çağın standartlarına göre yine de eksik bir 
uygulamadır. Bugün vatani görevi için kışlalarımıza gelen pek çok er ve erbaşımız lisans 
seviyesinde eğitim görmüş kişilerden oluşmaktadır. Onlara emredecek, onları görevlerine 
hazırlayacak, eğitip yetiştirecek ve hatta hayata kazandıracak assubayların da en az lisans 
seviyesinde eğitim görmeleri sağlanmalıdır. Hatta kurum içi yüksek lisans düzeyinde eğitim 
olanakları yaratılmalıdır. Unutulmamalıdır ki, assubaylar; ordumuzun temel taşı, orta direği 
ve belkemiğidir. Onları ne denli nitelikli ve bilgili yetiştirirseniz, ordunuz da o denli güçlü, bilge 
ve karakterli olur. 
 

17. TSK’DA GÖREV YAPARKEN SAĞLIĞINI KAYBEDENLER MAĞDUR EDİLMEKTEDİR: Tam 
teşekküllü hastanelerden “SAĞLAM” raporu alarak orduya giren bir kısım personel, yıllar 
sonra,  görevin ve koşullarının da etkisi ile sağlıklarını kaybetmektedir. Akabinde ise “TSK’DA 
GÖREV YAPAMAZ” raporu ile apar topar emekli edilmektedirler. TSK personeli haricinde, 
sağlık nedeniyle resen emekli edilen başka kamu görevlisi yoktur. Hemen kapı önüne konan 
bu personel, kendi emsallerinin derece ve kademesine asla ulaşamadıkları için kısa sürede 
mağdur duruma düşmektedir. Hiçbir zaman derece-kademe yükseltme şansları olmadığından 
dolayı, ekonomik olarak düşük maaş ve haklara tabi olmakta ve bu kısır döngüyü 
kıramamaktadırlar. Bu personelin de vazife malulleri gibi (emsallerinin bulundukları derece ve 
kademeyi geçmemek kaydı ile) yükselmelerinin sağlanması ya da asgari bir üst dereceden 
emekliye ayrılmaları, adaletin gereği olarak sağlanmalıdır. 
 

   
 

18. ÇAĞDIŞI ORDULARI ANDIRAN ŞEKİLCİ UYGULAMALARA SON VERİLMELİDİR: Ön lisans 
seviyesindeki Deniz Assubay Meslek Yüksek Okulu öğrencilerinin yazlık iskarpinlerinde tıpkı 
Deniz Harp Okulu öğrencileri gibi beyaz renk kullanılması gerekirken sınıfçı bir ayrım 
yapılmakta ve siyah renk kullanılmaktadır. Uçucu personelin uçuş brövelerinde yarım kanat-
tam kanat ayrımı vardır. Emekli Assubaylar Derneği tüfekli bir armayla sembolize edilirken, 
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Emekli Subaylar Derneği kılıç figürlü armayla temsil edilmektedir. Aslında kılıç konusuna pek 
girmek istemiyoruz ama bilinsin ki kimi Afrika ülkelerinin ordularında dahi assubayların kılıç 
istihkakı vardır. Subay ve generaller kendi üniformalarını taze gelinler gibi süsleme gayreti 
gösterirken, sıra assubaylara geldiğinde her şey yarım yamalak yapılmakta ve kastçı 
uygulamalara kaçılmaktadır. İnsanları kılık kıyafeti ile şekilci uygulamalar eşliğinde sınıflara 
ayırıp bölmek çok ilkel bir anlayıştır ve terk edilmelidir. Ömrünü Türk Silahlı Kuvvetleri’ne 
adayan onca personele ve emeğine saygı duyulmalı, ayrım gözetilmeksizin ve her bakımdan 
personeli onurlandırıcı, moral, motivasyonu artırıcı uygulamalara geçilmelidir. Şekilci 
uygulamalar assubayları küçük düşürmez tam aksine, bunlara mahal verenlerin utancı olarak 
tarihe not düşülür. 
 

19. İKİ DUDAK ARASI MESAİ KAVRAMI DEĞİŞTİRİLMELİ, KEYFİYET BİTİRİLMELİDİR: Bugün Türk 
Silahlı Kuvvetleri’nde uygulanan mesai mefhumu, çağdışıdır ve çok ilkeldir. İnsan haklarına ve 
onuruna zarar verici boyutlardadır. Mesai başlangıç ve bitiş saatinizin ne olacağı amirinizin iki 
dudağı arasından çıkacak olan söze bağlıdır. Kanunlar, talimatnameler ve yönergeler, çalışma 
şekil ve koşullarını son derece modern ve çağdaşmış gibi anlatsa da son cümlesinde her şeyi 
amirin inisiyatifine bıraktığını özellikle vurgulamaktadır. Yani yazılanların hepsi birdenbire 
geçersiz ve hukuk dışı olmaktadır. Her şey amirin iki dudağının arasından çıkacak söze 
kalmaktadır. Amirler ise bir işveren değildir ve mesaiye kalanlara ceplerinden bir ödeme 
yapmazlar. Kaldı ki ordumuzda öyle mesai parası, icap ve nöbet parası gibi uygulamalar zaten 
yoktur. İşte bu koşullar altında, amirler kimi zaman kanunların kendilerine verdiği yetkiyi hor 
kullanmakta ve personelini hiç olmayacak durumlarda dahi ekstra mesaiye bırakmakta, hafta 
sonları göreve çağırmaktadır. Kimi zaman denetleme hazırlığı, kimi zaman tatbikat ön 
çalışmaları gibi tanımlamalarla karşımıza çıkan bu uygulamaların önü kesilmelidir. En azından 
hangi koşullar altında bunların uygulanabileceği kanunla güvence altına alınmalıdır. İki dudak 
arası mesai uygulamasını özellikle personeline karşı bir ceza-i müeyyide olarak uygulamaya 
çalışanlara karşı sert tedbirler alınmalıdır. 
 

20. MECBURİ HİZMET SÜRESİ KISALTILMALIDIR, TSK’DAN AYRILIŞLAR KOLAYLAŞTIRILMALIDIR: 
Daha önceleri 15 sene olarak uygulanan mecburi hizmet süresi son düzenlemelerle 10 seneye 
indirilmiştir. Bu karar yerindedir fakat yine de yeterli değildir. Bu süre mutlaka insaflı ölçülere 
ve koşullara bağlanmalıdır. Örneğin, bu anlamda, okuma süresi bir kıstas olarak kullanılabilir. 
Yani normal şartlarda askeri lise ve harp okulundan gelen bir subayın mecburi hizmet süresi, 
okuduğu yıllarla orantılı olarak sekiz yılı aşmamalıdır. Keza bir assubayın da ön lisans süresine 
göre mecburi hizmeti belirlenmelidir. Bundan fazlası “modern şartlarda çalışma kavramının” 
ötesine geçmektedir.  Ayrıca kimi assubay ve subay, ordu saflarına katıldıktan sonra, 
askerliğin kendi yapısına uymadığını fark etmekte ya da bir şekilde başka iş ve mesleklere 
gönül koymaktadır. Yanlış seçim yaptığını düşünmektedir. Bu sebeplerle de bir an önce 
ordudan ayrılmayı düşünmekte ve bazen akıl almaz yollara, çözümlere başvurmaktadır. Bir 
zamanlar bunun en kolay yolu yabancı bir bayanla evlilikti. Türk Silahlı Kuvvetleri, kendi 
saflarında gönülsüz olarak görev yapan personelin ayrılışını kolaylaştırmalıdır. Bu hem 
birliklerde çalışma ortamına pozitif yansıyacak hem de amirlerin ve birlik komutanlarının kimi 
personelle özel olarak uğraşmasını, mesai ve çaba sarf etmesini engelleyecektir. Verimliliği 
artıracaktır. Ayrıca askerlik mesleğini sevmeden icra edenlerin başkalarını da etki altına 
alması önlenmiş olacaktır. 
 

21. ASSUBAYLAR İÇİN KARİYER OLANAKLARI SAĞLANMALI, ERKEN EMEKLİLİK ÖNLENMELİDİR: 
Assubaylar göreve başlarken çeşitli meslek dallarında seçim yapmakta ve yıllar içinde o işi en 
iyi şekilde yapacak bilgi, tecrübe ve deneyime sahip olmaktadırlar. Modern bir ordu, onların 
bu ustalığından yararlanmak için çeşitli birimler oluşturur, genç ve deneyimsiz ordu 
personelini eğitmek maksadıyla onları aktif olarak kullanmayı seçer. Bizde ise durum tam 
tersidir. En üst rütbeye ulaşan bir assubay, birdenbire hedefsiz ve motivasyonsuz kalıverir. 
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Biraz daha süre geçince sistem ona gizli veya aleni bir şekilde emekli ol baskısı yapar. Oysa 
subaylarda durum çok farklıdır. Herhangi bir baskıyla karşılaşmadıkları gibi, emekli olsalar da 
olmasalar da sistem onları her şekilde korur, sahiplenir. Amiral/general olamayan pek çok 
Kıdemli Albay, araştırma ve geliştirme faaliyetleri için oluşturulan birimlerde görevlendirilir. 
Karargâhlardaki çeşitli şubelere müdür yapılırlar. Bilgi ve tecrübelerinden faydalanılır. Meslek 
aşamalarında da Lisansüstü anlamına gelecek çeşitli eğitimler ve kurslar görmeleri sağlanır. 
Beklentimiz ve isteğimiz odur ki assubaylar için de benzer uygulamalar hayata geçirilsin ve 
üvey evlat olmaktan ya da o hissiyatı yaşamaktan kurtarılsınlar. Sosyal Güvenlik Yasası 
gereğince emeklilik yaşı 65 civarına yükseltilmiştir. Hâlihazırda kademeli geçiş nedeniyle, genç 
yaşta emeklilik söz konusu olduğundan TSK; bu konuda bir sorunla karşılaşmamıştır. Fakat 
ilerde kaçınılmaz olarak karşılaşacak ve kariyer basamağı oluşturamadığı kıdemli assubayları 
hakkında ne yapacağını bilemeyecektir. Kıdemli assubayların AR-GE faaliyetlerinde, eğitim ve 
motivasyon amaçlı kurum çalışmalarında kullanılmaları, onlar için çeşitli seçenekler içeren 
kariyer basamakları oluşturulması naçizane arzumuz ve beklentimizdir. Yetişmiş onca insan 
gücünün, onca tecrübenin erken emekliliğe yönlendirilerek heba edilmesi hiç gerçekçi 
değildir. Akilâne bir seçim olduğu da söylenemez. 
 

22. MAAŞ KIYASLAMALARI VE ASSUBAYLARI HOR GÖREN TAVIRLAR ŞEVKİMİZİ KIRIYOR: Basın 
ve medya haberlerinde sık sık assubayların maaşına zam yapıldığı haberi yer alıyor. Kimi 
zaman “Assubay Devrimi” gibi çarpıcı cümleler gazetelerin baş sayfalarında manşetleri 
süslüyor. Oysa bütün bunlar kamuoyunu yanıltmak ve yönlendirmekten başka hiçbir amaca 
hizmet etmiyor. Düşünün bir, eğer bu manşetlerin değil tamamı, yarısı dahi gerçek olsaydı; 
bugün sıradan bir assubay maaşıyla orta karar bir aile otomobili alınırdı. Kazancımız Koç ve 
Sabancı ailesiyle yarışırdı. Bırakın yarısını, yüzde birinin gerçek olmasına dahi razıyız. Çünkü 
hepsi içi boş manşetler, gerçekle hiçbir alakası olmayan şeyler. Biz ne doğru dürüst zam 
gördük ne de assubay devrimi… Bütün bunların iki amacı var. Birincisi, sevgili basın ve 
medyanın tiraj kaygısı ve assubayların mağduriyetinin iyi malzeme olması. Çoğu basın ve 
medya kuruluşu, assubaylarla ilgili söylemlerinde samimi değil. Onların mağduriyetini 
kullanmaktan öte bir şey yaptıkları yok. Hepsi duygu sömürüsü! Gerçek anlamda bizi bilen, 
tanıyan ve derdimizi kamuoyuna aktaran o kadar az kişi ve kuruluş var ki bir türlü bu 
yanılgıların önüne geçemiyoruz. Halkımız bizi Karun kadar zengin sanıyor, paraya pula 
doymadığımızı ha bire bir şeyler isteyip durduğumuzu düşünüyor. Bu çarpık haberlerdeki 
ikinci amaç ise diğer memur kesiminin kışkırtılması! Bunu bizim üzerimizden yapıyorlar. 
Bırakın işçileri, öğretmenleri; akademisyenlerimiz, koskoca profesörlerimiz bile kıstas olarak 
bizi görüyorlar. Maaşlarına ölçü bizi kabul ediyorlar. Bir assubay kadar maaş alamadıklarını 
orada burada dile getiriyorlar. Kendi haklarını isterlerken, bir başka meslek grubunu ne denli 
incittiklerini görmüyorlar. Üstelik bunu yaparken, ölçü olarak, normal bir assubayın maaşını 
kullanmıyorlar. Çok daha zor ve özel koşullarda görev yapan denizaltıcıları, komandoları ve 
uçucu personeli örnek verip herkesi yanıltıyorlar. Kendilerine daha yakın konumda 
düşünmeleri gereken general ve albayların maaşları hakkında tek bir söz söyleyemiyor, tek bir 
yorum ve eleştiride bulunamıyorlar. Çünkü 12 Eylül’ün generalleri subaylarını medyada 
görünmez kıldı, eleştirilmez kıldı. Haklarını, hukuklarını tartışılmaz yaptı. Onları, statüler üstü 
bir seviyeye kondurdu ve herkesin önüne assubayları attı. İşte bu kıyaslamalardan dolayı, işte 
bu hor görülmelerden dolayı, medyaya malzeme yapılmamızdan ötürü son derece rahatsızız 
ve inciniyoruz. Şevkimiz kırılıyor. Biliyoruz, bu durumu engellemek kimsenin elinde değil ama 
herkes biraz daha gerçekçi ve samimi olursa ve assubayların sahiden de ne istediğini, neyin 
mücadelesini verdiğini anlamaya çalışırsa, sorunun büyük kısmı zaten kendiliğinden çözülmüş 
olacaktır.  
 

EMEKLİ ASSUBAYLAR GÜÇBİRLİĞİ PLATFORMU 
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CUMHURİYETİN KILIÇ KUŞANMIŞLARINI TANIMAK 

Türk Silahlı Kuvvetleri, son zamanlarda çokça konuşulmasına rağmen uzun yıllardır Türkiyemizin en 
güvenilir kurumu olmaya devam ediyor. 

Milli Bayramlarımızda yaptıkları halka açık gösterileri izlemekten tam anlamıyla gurur ve kıvanç 
duyuyoruz. Göğsümüz kabarıyor. Büyük bir coşku seli akıyor içimize doğru. 

Vatanımız, milletimiz, bayrağımız, cumhuriyetimiz ve ordumuz yüreğimizin dokunulmazları arasında 
her zaman. 

 

Son derece modern tanklarımız, toplarımız, tüfeklerimiz var. Ses hızı ile yarışan uçaklarımız, havada 
dans eden helikopterlerimiz var. Bir deniz harekâtını sıradan bir bilgisayar oyununa çevirecek 
kapasitede firkateynlerimiz var. Ege'nin kıvrak sularında bir atmaca gibi dolaşarak, şahin bakışıyla, 
fırtınamsı kükreyişiyle düşmanı ürküten, kâbuslar gördüren hücumbotlarımız var. 

Derin suların altında kendi eserimiz olan ve düşmanını kara kara düşündüren denizaltılarımız var. 

SAT ve SAS Komandoları gibi cesuryüreklerimiz var. 

Silah ve teçhizat yönünden ordumuzu dünyanın sayılı ordularından birisi olarak gösterebiliriz. 
Personel cesareti açısından da bunu abartısız söylememiz mümkün. 

Bugün belki de Türkiye'deki en iyi eğitimin verildiği okullar ve kurumlar ordumuza ait. 

Ancak iş personel yönetimi konusuna dayandığında, şapkamızı elimize almanın ve derin derin 
düşünmeye başlamanın zamanı geldi demektir. 

Hani bir halk deyişi vardır ya; “Ahh dostum ahhh; dışı seni, içi beni yakar” şeklinde söylenen. İşte tam 
da zurnanın zırt dediği yerdir burası... 

Maalesef Türk Silahlı Kuvvetleri'nde personel yönetimi “kamuoyuna açık ve net bir şekilde ilan 
edilmemiş” gizli bir kast sistemine dayalıdır. Bu kast sistemini üç ana unsur oluşturur; 
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1- Kılıç Takanlar 
2- Kılıçsızlar 
3- Vatandaşlık görevi gereği zorunlu askerlik yapanlar. 
 
İşte bu kitapta sizlere “Kılıçsızlar” grubundan olan “Assubayları” dilimiz döndüğünce, kalemimiz 
yazdığınca anlatmaya çalışacağız. 

Peki, neden özellikle bir “Kılıç Takanlar” ve “Kılıçsızlar” ayrımından söz etme gereği duyuyoruz? 

Yakın tarihimizde cereyan eden tarihi ve siyasi olayların pek çok alandaki başrol oyuncularına 
dikkatlice baktığımızda; bu başrol oyuncularının aslında  “kendini burjuvaya atlamış sanan” ya da 
“uzun yıllardır burjuva kökeninden geldiğine inanan” ve bunu bir “ayrıcalık” olarak gören insanlardan 
oluştuğunu görürüz. İşte bu müstesna kişiliklere “Kılıç Takanlar” ismini yakıştırmamız kolayca 
mümkündür. Onlar sadece Türk Silahlı Kuvvetleri'nde değil, cumhuriyetin pek çok yerinde 
mevcutturlar. 

Devletin kendilerine verdiği eğitimle ve nimetle kendilerine mevki, makam edinmiş ve kendilerini 
hem maddi,  hem manevi geliştirmiş olmalarına rağmen, çıktığı kabuğu beğenmeyen ve kafasındaki 
taslak planlara göre çeşitli şekillerde yönetim uygulamalarını değiştirmeyi deneyen ve çoğu kez de 
nispi olarak başarı sağlayan bir kesimden, başka hangi isimle söz edebiliriz ki? 

    

Çünkü ister sivil olsunlar isterse asker; görünsün ya da görünmesin onları ötekilerden ayıran kılıçları, 
apoletleri, şerit ve rozetleri vardır. 

Şekilci olmayı müthiş severler çünkü ötekilerle aralarındaki fark ancak somut şekillerle bariz ortaya 
çıkar. Başka türlü ayrıcalıklarını ve imtiyazlarını fark etmekte zorlanan bir yapıları vardır. 

Kimileri “Kalemşör Kılıçlılardır”; bir yazı ile ülkeyi ve dünyayı değiştireceğine inanır, başaramayınca da 
“bu halk aptal ben ne yapayım hallerine” düşer. Görünen haliyle maddi olarak bir kılıçları yok gibidir 
ama “atadan, dededen kalem erbabı” ve hatta çoğu zaman “saray bilmemnebaşısına uzanan 
soyağaçları” vardır. Mutlaka “Boğaz Yalılarında” yaşanmış anıları, “çok önemli kişilerle hasbıhalleri” ve 
daha pek çok “sükseli yaşam halleri” vardır ki, kitaplar yazılsa sonu gelmez. 

Hal böyle olunca ülkenin birlik ve bütünlüğünü, modernleşmesini ve demokratikleşmesini onlardan iyi 
kimse yazamaz, çizemez ve söyleyemez. 

Onların, vatan kurtarma konusunda derin bilgileri ve hatta ihtisasları vardır. Hatta kimileri siyaseti 
denemiş, yüzüne gözüne bulaştırmış, halkın öyle ya da böyle tokadını yemiştir. 
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Aslında açıkça itiraf etmeseler bile içten içe darbeleri ve demokrasiye verilen molaları desteklerler. 
Çünkü halkın kendileri ile eşit olmasına dayanamazlar. Onlar için halk; sadece güdülmesi gereken bir 
sürü gibidir. 

Aydın ve Münevver olma etiketi gereği bu gizli fantezilerini, ayrımcılığa ve sınıfçı imtiyazlara dayalı iç 
geçirmelerini çoğu zaman açıkça dile getiremezler. Demokrasinin erdeminden dem vurur gibi yapıp, 
darbeci ordunun fosforlu generalleri ile “Boğaziçi Yalılarında” yarenlik ederler. 

Demokrasiye verilen molalarda yolları mahpushanelere düşse de, kendilerini parmaklıkların ardına 
koyup, işkenceden geçiren ordu burjuvasına değil de, onu kolundan tutup, mahkemelere cemselerle 
taşıyan ordunun emekçilerine diş bilerler. 

Gelişmişliğe terfi edemeyen ülkelerde “Canilikle Kahramanlığın Birbirine Karıştığını ve Ahmaklıkla 
Dangalaklığın Birbiriyle Yarıştığını” bilirler ama bu konuda nasıl başı çektiklerini bir türlü anlayamaz ve 
algılayamazlar. Bu yüzden olsa gerek; Anti-Militarist olmak deyince akıllarına gele gele ancak bir 
“Başçavuş” fıkrası gelir. O Başçavuşun aslında Ordunun bir emekçisi olduğunu umursamaksızın, Onun 
üzerinden kaleminin namlusunu generallere çevirdiklerini sanırlar. 
Kim bilir belki de kıçlarının konforundan dolayı, cesaretinin limitlerini aşma korkusu yaşıyorlardır. 
Malumunuz, burası Türkiye... 
 
Halkı kimi zaman kırolukla, kimi zaman göbeğini kaşıyan adam olmakla suçlamak ya da resimlemek 
onların ayrıcalıklı “Beyaz Türk” imajına entelektüel bir krema sürer. 
Hapislere düşmüş ne kadar halk düşmanı, vatan, millet ve hukuk düşmanı gaspçı ve terörist, hırsız ve 
katil varsa onları “İnsan Hakları” adına savunmak için kocaman obez popolarını koştura koştura 
giderler ama sistemin içinde ezilmiş işçi, memur, köylü, assubay, öğretmen ya da uzman erbaş hakkı 
söz konusu oldu mu, gariban sümüğü gibi oldukları yere yapışır kalırlar. 
Çünkü onlarda “Uluslararası rating” yoktur. Çünkü “Popülizm’e giden Yol”  “Yasal Emekçiler İçin 
Mücadele” mahallesinden geçmez. Sapada kalır. 
 
Pek çok zaman anlaşılamamaktan şikâyetçi olurlar. “Bu halk için neler yapıyoruz ama anlaşılamıyoruz, 
bu halk sahiden de aptal” diye düşünürler. Sanki kendi kendilerini çok iyi anlayabiliyorlarmış gibi. 
Ama en temel sorunları konforlu yaşamın büyüttüğü obez popolarıdır. Popoları ile değil de, beyinleri 
ile düşünmeye başladıkları an, Türkiye’ye çağ atlatacak kapasiteleri kendiliğinden oluşacaktır. 
... 
Kimileri harbiden kılıç takar, sahiden apoletleri, şerit ve rozetleri vardır. Sünnet çocuğu gibi cafcaflı 
görünmeyi çok severler. 
Tabi bir de Cumhuriyeti. 
Sınıfsız ve İmtiyazsız bir Cumhuriyet için her şeyi yaparlar. Kendi ayrıcalıklarından feragat hariç! 
İçlerindeki vatan sevgisini “ne somut ne de soyut” anlatabilmek imkânsızdır. Dünyanın bütün 
dillerindeki bütün sevgi kelimelerini ardı sıra dizseniz yine de kifayetsiz kalır. Durumu daha net 
vurgulayabilmek için şöyle bir tarif yapalım. 
Türkiyemin yetmiş iki milyon insanının vatan sevgisini birleştirseniz ve hatta sinerjisini bile alsanız “bir 
Kıdemli Albayımın vatan sevgisi” ile boy ölçüşemez. 
General ve Amirallerimizin Vatan Sevgisinden bahsetmiyorum bile, onu da siz tahayyül edin efendim! 
Eğer bir Kıdemli Albayın niçin vatanını bu kadar çok sevdiğini merak ediyorsanız, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinden çıkan ve kanunlaşan haklarındaki yasalara bakmanız yeterlidir. 
Yani bu sevgi karşılıklıdır. 

Cumhuriyetimiz de onları acayip bir şekilde sever. 
Tıpkı “Kıyak Emeklilik” olaylarında “Çok Sayın Milletvekillerimizi” sevdiği gibi. 
... 
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“Harbiden Kılıç Takanlar” grubu, şekilciliğe en çok önem verenlerdir. 
Kendi “omuzlarının apoletli” olmasını, astlarının ise “kollarının sırmalı” olmasını isterler. Bu 
vazgeçilmezdir. 
Kendi uçucu personellerinin “tam kanat”, astlarının ise “yarım kanat” takmasını isterler ki; bu da 
vazgeçilmezdir. 
Kendilerinin sükseli kılıçlar takmasını, diğerlerinin ise kılıçsız kalmasını isterler ki, bu da olmazsa 
olmazlarıdır. 
General, amiral bile olsalar astlarının ayakkabı renginde seçiciliklerinden vazgeçmezler. Yani Harp 
Okulu öğrencilerinin ayakkabı rengi ile Assubay Meslek Yüksek Okulu öğrencilerinin ayakkabı rengi 
farklı olmalıdır ki, “kimin ast ve kimin üst olduğu” daha o aşamada belli olsun, kafalara dikta edilsin. 
 

   

Hatta o kadar ki, Türk Dilinin kuralları evirilip çevrilsin ve “Assubay” sözcüğünün yazılışını değiştirecek, 
astlara haddini bildirecek “hiyerarşik Te yapılanması” bir ihtilal vasıtasıyla “yeri gelmişken” 
gerçekleştirilsin ve 12 Eylül 1980’den böyle “AsTsubay” yazılıp, çizilsin! 
Gördüğünüz gibi “Onlar” için şekilcilikte asla sınır yoktur… 
Maddi olarak hiç bir fark olmamasına rağmen, kendi memuriyet derecelerinin ¼’ü ile taçlanmasını, 
astlarının “allemi cihan bile olsalar”, sittin sene 1/3’nde kalmalarını amansızca savunurlar. 
Makam ve mevki onlara hastır ve tazminat gerektirir. Astlarının makam ve mevki sahibi olması ve 
hatta bunun için tazminat alması olasılığı ancak bir kamera şakası ile gerçekleşebilir. 
Zaten ast dediğiniz insanların “Komutan” ve Lider” olabilecek bir kaliteyi yakalaması matematiksel 
olarak imkânsızdır(!) 
İşte bu yüzden de “bu ast insanların hiyerarşinin yukarı basamaklarına çıkmaları” hangi yöntemle 
olursa olsun, engellenmelidir. Onların, omuzlarında apolet taşıyacak bilinç ve sorumluluğa ulaşmaları 
asla mümkün değildir. Ancak göstermelik “beş on kişiye” sağlanacak “apoletli olma imtiyazı” ile 
“havuç ve sopa” tezgâhı açık tutulmalıdır. 
Bu yüzden “başarıya ve çalışmaya endeksli bir hiyerarşi ve terfi sistemi” yerine “kıç yalamaya” ve 
“omurgasız yaşamaya” dayalı katı kast sistemi baş tacı edilmektedir. 
Başkaca söze hacet var mı? 
... 
Kimileri sahiden de “allemi cihandır” ta ki “beynindeki gerçek yapıyı” çözene kadar. Cüppeleri, 
unvanları ve çoğu kez “araklama” bilgiyle yazılmış kitapları vardır. Eğitimin kalelerini geri verilmez 
şekilde kuşatmışlar ve “ilmin kılıçlı savunucuları” olmuşlardır. 
Biz bunlara “Okumuş Kılıçlılar” diyelim. 
Hiç kimse hiç bir şeyi onlardan iyi bilemez, bu anayasa kadar kesindir. 
Onların tekerine kimse çomak sokamaz, yoksa “zakkumlanır”! 
Aydın olmak aslında sadece ve sadece onlara özgüdür. 
İhtilal kalıntısı YÖK ile bilimin ve bilgeliğin adam olacağına inanırlar. Üniversitelerde fazlaca 
serbestliğin o eski anarşi günlerini hortlatacağını düşünür ve okullarını bir ordu disiplini ile yönetirler. 
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Kendilerinden “ast” gördüklerinin aldıkları maaşı hazmetme sorunu yaşarlar. Onlara göre meslek 
gruplarının bir hiyerarşisi vardır ve en üst basamakta şişirilmiş egolarıyla kendilerinin yer almaları 
gerektiğine inanırlar. 
Halk tipi insanların bir şeyler bulup, geliştirebileceğine ihtimal vermedikleri gibi inanmazlar ve bir 
ortaçağ klasiği olarak aforoz taktikleri geliştirirler. 
Kimileri tıpkı 17 Ağustos 1999 depreminde bizzat yaşayıp, gördüğümüz gibi on binlerce deprem 
şehidimizin üstünden tırmanır şöhret basamaklarını. Öyle ya Türkiye’ye bilim lazım değil ki, “seksi 
erkek” lazım. 
Türkiyemin fay hatlarıyla ya da depremi önceden tahmin teknikleri ve araştırmalarıyla inşaat 
ameleleri uğraşmalı, devletin makam sahibi profesörü niye uğraşsın ki? “Deprem öldürmez, bina 
öldürür” dedin miydi, ak pak olursun. Daha düne kadar İstanbul’un ikinci derece deprem kuşağında 
gösterildiği gerçeğini kimse hatırlamaz nasıl olsa. 
Üniversitelerde bilim adına ortada bir şeyler olmamasını kimse sorgulamaz, disiplin işinin askeri 
okullardan bile daha fazlaca abartıldığını kimse duymaz, rektörlerin kendi kalelerinde burnundan kıl 
aldırmayan bir generalden-daha da ileri gidelim diktatörlerden- farkı olmadığını kimse yazmaz bu 
ülkede. 
Mütevazılığın yerini boş böbürlenmeler, öylesine ahkâm kesmeler almıştır sevgili Cumhuriyetimin 
akademi dünyasında. 
Halk adamı olmak mı dediniz? 
Kel alaka efendim, halk adamı görsek tanımaz mıyız? 
Ulaşılmazlığın en doruk noktasında yaşayan zat-ı devletlülerimizin halkla bir alakası olabilir mi ki, 
hasbelkader öyle bir şey oldu diyelim, kirlendik diye bir kaç gün banyodan çıkmazlar efendim. Yıkana 
yıkana telef olurlar. 
... 
Ya hukukun generallerine ne demeli? 
Bir demokrasinin en temel, en vazgeçilmez erki olan hukuk; adaletin kılıcını her daim daha eşit 
olanlardan yana kullanıyorsa ne düşünmeli? 
Bugün sade vatandaş halinizle bir dava açmaya kalkışın bakalım, şöyle bencileyin hakkınızı aramaya 
kalkışıp hukukun eline bir düşün bakalım; neler neler yaşayacaksınız bir görün. 
Bu ülkede hakkını arayansanız önünüzde pek çok engel vardır. En başta da para! Paranız olmadan hak 
aramanız çok ama çok zor. Bir araştırın bakalım dava açmanın maliyeti nedir? Efendim, sonra da bu 
ülkede uygulanmakta olan asgari ücret ne kadardır, alın ve kıyas kıyas kıyaslayın. 
Bu ülkede hukuk kötüler için vardır. Art niyetliler için vardır. İyi olan insanların zaten öyle enikonu 
hukuka ihtiyaçları olmaz. 
Burada amaç; kötüleri, art niyetlileri, toplumun huzurunu bozanları ve refahını çalanları hukukun 
makyaj malzemeleri ile aklayıp paklayıp en kısa sürede tekrar toplumun içine salıvermektir. Sonuç 
iyileri cezalandırmak mıdır yoksa kötüleri ödüllendirmek midir buna siz karar verin. 
Vazgeçilmez bir erk olarak hukuktan beklenen; toplumsal adaleti sağlamak, terazinin kefesinde taraf 
olmamak ve herkese eşit olabilmektir. 
Bakın aynı devletin memurları makam, mevki ve görev tazminatı alırken ne kadar da eşit görünüyor! 
Bakın hukuk bu eşitsizliği nasıl allayıp pullayıp eşitlikmiş gibi yutturmaya çalışıyor. Birileri birilerinin 
maaşından fazla tazminat alıyor ama bundan hukukun üstünlüğü rahatsız olmuyor, laf salatası ile 
onay bile veriyor. Hele sıradan bir emekli memursanız yani üstün insan ırkından değilseniz, sizin ne 
makamınız ne de mevkiiniz vardır. Göreceğiniz son makam ve mevki musalla taşıdır sanırım. Birileri 
sizin maaşınızın üç beş katını hukuka uygun bir şekilde(!) alırken siz yamalı ayakkabıyla semt 
pazarlarının kapanış saatlerinde çürük zerzevat toplayıp ay sonunu getirmeye çalışırsınız. Vatanını en 
çok seven üstün nitelikli insanlarımız ise o koca maaşlarını hukuka uygun bir şekilde afiyetle yerler. 
Haktan, hukuktan ve eşitlikten bahsederken hiçbir hukukçu Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda yer 
alan “Hiç kimse hiçbir müesseseye zorla üye yapılamaz” maddesinin nasıl olup da OYAK Kanunu ile 
sabote edildiğini merak etmez. Kim bilir belki de edemez. Çünkü böyle bir şeyi merak edebilmek için 
şekilde adil ve demokrat olmak değil,  özde ve ruhta adil ve demokrat olmak gerekir. Bu da okumakla 
olmuyor, okumak sadece cehaleti alıyor... 



24 
 

Bildiğiniz gibi Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapan assubaylara hâlâ birinci derecenin dördüncü 
kademesi reva görülmüyor. Hiyerarşik yapı; adaletin eşitlik terazisini zelzeleyle yıkıp geçiyor. Koskoca 
Türkiye Cumhuriyeti'nde hiçbir hukukçu “ya burada neler oluyor” demiyor, diyemiyor. Niye böyle bir 
son olduğunu anlamak için önceki paragrafın bitimini bir kez daha okumanız gerekiyor. 
Biz hukukun kılıçlı generallerinden sadece bize dokunan kısmıyla bir şeyler söyledik. Oysa daha ne çok 
örnekler var ki, günlük yaşamımızda sıkça karşımıza çıkıyor. Uzman Çavuşların durumları örneğin; ne 
kadar da yakışıyor değil mi şu Türkiye Cumhuriyetine. Cuk oturuyor Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 
geleneksel yapısına! 
 

 
 
Hukukun en önemli sorunu ise her zaman taraf olması! Cumhuriyetimizin tarihini bir inceleyin, 
göreceksiniz ki; ilk yıkılan, daha ilk adımda bölünen kale hukukun kalesi olmuştur. Günlük politikaya 
ve kısır çekişmelere bu kadar kolay teslim olan hukuk sistemi, şu koca Cumhuriyeti nasıl koruyacak 
diye merak etmeyesiniz sakın. Şimdiye kadar yaşadığımız molalar buna açık ve net bir şekilde 
cevaplıyor zaten. 
... 
Sizce siyasetin kılıçlı generallerini anlatmama gerek var mı? Zaten herkes net bir şekilde biliyor ki, 
paranız yoksa anayasada ne yazarsa yazsın, seçilme şansınız da yoktur. Kimin seçileceği parti liderinin 
iki dudağının arasından çıkacak sözcüklerle belirlenir. Parti lideri dediğiniz ise zaten bir nevi 
derebeyidir. Yıkmanız, devirmeniz olası değildir. Hasbelkader erkenden mevta olursa hem o parti, 
hem de ülke ucuz sıyırmış demektir. Gelin görün ki bizimkiler azraille de anlaşmış gibi. Daha ben 
çocukken siyaset yapanlar sanki şimdiye kadar ülkeyi çiçeklerle bezemiş havasında görevlerine devam 
ediyorlar. Benim yaşım kemale erdiği halde hâlâ aynı sevdayla vatanı kurtarma peşindeler. Oysa 
vatanın kurtuluşu artık onlardan kurtulmayla eşdeğer olmuş farkında bile değiller. 
Zaten T.B.M.M’ de Milletvekilleri hakkında açılan dava sayısına bakarsanız ve meclis üye sayısına 
oranlarsanız bu ülkede gerçek kirliliğin nereden başladığını da açıkça görmüş olursunuz. 
Bizim Cumhuriyetimizde siyaset bir kör dövüşüdür. Sade vatandaşın, emekçinin, işçinin, memurun, 
köylünün ve yoksulun hep alt tarafta canının çıktığı bir kör dövüşü. 
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Eh artık bu kadar tanımlama yeter. Geriye zaten suya sabuna dokunmayıp, kendi menfaatleri uğruna 
gizli siyaset yapan İş Adamları grubumuz kaldı. Bir de o Bürokrasi dediğimiz büyük ve tehlikeli,  
oligarşik şebekenin içine yuvalanmış, nimetlenen beyzadeler. Siz onları zaten nerde görseniz 
tanırsınız. Vatan ve millet aşkları pariteye göre günlük ve hatta anlık olarak değişir. Ekonomi 
kanallarından o dakika geçerli piyasa verilerine göre değer biçmeniz işinizin hallolması için yeterlidir. 

Kılıç Takanları tanıdıktan sonra zaten geriye kalanlar “Kılıçsızlar” oluyor. Yani ezilenler, yani hakkı 
adaletin terazisince “adı halk olduğu için” kefesi hep eksik tartılanlar. Yani sade vatandaşlar, sıradan 
insanlar. Alın teri ekşi kokanlar. Emek kokanlar, sevdalı yürek kokanlar. Göbeğini kaşıyanlar, Zenci 
Türkler, cenazesi süslü camilerden kalkmayanlar. Şehitlerine ve ölülerine bile ayrı muamele reva 
görülen insanlar. Hani 17 Ağustos Depremi sonrasında -ve yanılmıyorsam- bir avukat şöyle demişti; 
“Ölürken bile bazılarının ne kadar eşit olduğunu gördüm.” 
Başka söze gerek var mı? 
 
Ama sakın küçümsemeyin onları. Çünkü Çanakkale'de onlar vardı. Yemen'de onlar vardı. Onların adı 
“Göreleli Ateşçi Ömer”di, “Yahya Çavuş”tu. Atatürk'ün İstiklal Mücadelesi'ne ilk onlar inandı. 
Ayağında çarık bile olmayan o yüreklerde iman dolu bir ateş vardı. Adı Cumhuriyet olan!  Adı tam 
bağımsızlık olan!  Adı Türkiye olan! 
Ve o büyük adam. Adam gibi adam!  Taklitlerinden sakınılması gereken Cumhuriyetin mimarı, gözleri 
İstiklal kokan adam!  Mustafa Kemal Atatürk! 
Eğer o görseydi bu hallerimizi ne derdi acaba? 
Görseydi yarım kanat takan assubayları, emekliliğine asırlar varken sokağa salıverilen Uzman 
Çavuşları ah bir görebilseydi ne derdi acaba? 
Eğer Atatürk, imtiyaz ve ayrıcalıklara dayalı bir Cumhuriyeti kurmak isteseydi, herhalde en başta 
kendisine yapılan “Padişah” ve “Halife” olarak kalma tekliflerini geri çevirmez,  “Saray Yalakası” 
yazarlar, “Padişah Damadı Torpilli Paşalar” devrinin devamına göz yumardı. 
Oysa biliyoruz ki, Anadolu topraklarında sınıf ayrılıklarına ve imtiyazlara ve hatta yabancı saltanatı 
kapitülasyonlara ve hatta “Paşa” unvanlarına son veren en büyük devrim, Türk Halkının Atası ile 
birlikte yapmış olduğu “Anadolu Onur Mücadelesi” sonrasında ilan edilen Cumhuriyet olmuştur. 
Hiç düşündünüz mü, Mustafa Kemal'in generalleri de “Makam ve Görev Tazminatı” alıyor muydu? 
Yoksa onların makam ve mevki diye bildikleri yegâne şey halklarına adadıkları ömürleri miydi? 
Yüreklerinde yaşattıkları o nurlu ateş miydi bütün beklentileri? 
“Yaşasın Cumhuriyet!” diye kıvılcım kıvılcım yanan! 
... 
İşte tarih boyunca gerçek generaller ile fotokopi generalleri birbirinden ayıran yegâne çizgi de budur. 
Gerçek Vatan Sevdası, gerisi ise hikâye… 
 
NOT: Uzun yılla, assubayların memuriyette birinci derecenin dördüncü kademesine yükselmesi engellendi. 
Üçüncü kademeden yukarıya yükseltilmediler. Bu tam anlamıyla bir statükocu engellemeydi. 2012 yılının 
Haziran ayında çıkan bir kanunla bu utanç verici uygulama sonlandı. Artık assubaylar ve hatta daha astları bu 
derece ve kademeye –eğer şartları uyuyorsa- yükselebiliyorlar. Tabi ki burada yine ince bir ayar var. Bu yükseliş 
sadece göstermelik, çünkü tazminat ve yan ödemelere yansımaması için gerekli tadbirler alınmış…  
 

Yayın Tarihi: 18 Eylül 2010 
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ASSUBAYLARI TANIMAK 

Yeniçağ gazetesinde 17 Mart 2011 tarihli yazısında Prof. Ümit Özdağ, şöyle anlatıyor assubayları: 

“En son söyleyeceğim şeyi başta söyleyerek başlamak istiyorum. Napoleon, 'Ordular midelerinin 
üzerinde yürür' demiş. Herhalde bir başka şey söylese idi o da “Ordular assubayların omuzunda yürür” 
olurdu. Bir ordunun assubaysız çalışması, yürümesi ve savaşması çok mümkün değildir. Buna rağmen 
tarih assubayların ordular içinde üstlendikleri önemli rolü ne yazık ki görmemezlikten gelir. Uçakları 
havalanmaya, tankları yürümeye, gemileri yüzmeye assubaylar hazırlar. Assubaylar teknik sınıfı 
oluştururlar. Assubay sayısı subay sayısının dört katıdır. Generaller ve kurmay subaylar karargâhta 
stratejik savaş planlarını ve operasyonel planlamaları yaparlar. Üst subaylar olan albay, yarbay ve 
binbaşılar operasyonel planları sahaya uygularlar. Yüzbaşı, üsteğmen ve teğmen ile assubaylar, 
operasyonel planları taktik planlarla hayatta geçirirler.  
Assubaylar, subayla erat arasındaki tamamlayıcı unsurdur. Çoğu zaman iletişim assubay üzerinden 
kurulur. Türkiye’nin binlerce değişik yerleşim yerinden gelen yüz binlerce Mehmetçik aynı zamanda 
yüz binlerce farklı karakter, yüz binlerce farklı sorundur. Bu sorunları göğüsleyen, biraz ağabey, biraz 
psikolojik, biraz komutan olarak ordu ile ilk geldiğinde sivil olan Mehmet arasında tampon olan, 
Mehmet’i Mehmetçik haline getiren assubaylardır. Sonra Mehmetçikle beraber yan yana dağda 
teğmenden yüzbaşıya kadar uzanan subaylarla yürüyen, uyuyan ve çatışan da odur.  
Assubayların mesai saati yoktur. İşleri bitince evlerine giderler. Bir assubay ayda ortalama 5 gün 24 
saat esasına göre nöbet tutar, haftanın bir günü gece eğitimine katılır. 
Ayrıca tatbikatlar, özel görevler... Meslek hayatlarının nerdeyse üçte biri nöbette, tatbikatta, gece 
eğitiminde, özel görevlerde ve evinden uzakta geçirirler. Fazla mesai ücreti almazlar. Assubaylar farklı 
ortamlarda farklı görevler yapmalarına rağmen diğer memurlarla aynı derece ve kademeden göreve 
başlarlar.” 

Gelin gerisini biz tamamlayalım ve kalemimiz yazdığınca, dilimiz döndüğünce anlatalım size 
assubayları... 
 

   
 
Assubay Türk Silahlı Kuvvetlerinin temel direğidir. Yeri geldiğinde işçi, yeri geldiğinde memurdur. 
Yeri geldiğinde lider ve komutan, yeri geldiğinde yönetilendir. Vatan, millet ve bayrak söz konusu 
olduğunda gözünü kırpmadan şehitlik rütbesine koşa coşa giden savaşçı bir vatan evladıdır. 

Komutanın en önemli yardımcısıdırlar. Assubaylar, Meslek Yüksek Okullarında, branşlarına göre ön 
lisans eğitimi görürler. Yani hem temel askerlik eğitimi alarak iyi bir asker ve savaşçı olurlar, hem de 
kendilerine seçtikleri branşın mahir ustası olmayı başarırlar. Topçudurlar, tankçıdırlar, uçak 
bakımcıdırlar, motorcudurlar, bandocu, piyade ve komandodurlar. Hem branşlarının işçilik kısmını 
görürler, öğrenirler ve el melikesi ile gerektiğinde bir tersane işçiliği ustalığında onarımlar yaparlar 
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hem de branşlarının taktik kullanımına aşinadırlar. Yıllar geçtikçe görevlerinde daha da uzmanlaşır, 
tecrübe ve deneyim kazanırlar ve Komuta Makamına bu tecrübeleri ışığında destek sunarlar. Bu 
anlamıyla subay ve komutanın en büyük yardımcısıdırlar. 

Assubaylar, işçi ve emekçidirler. Bir savaş ortamında silahınızın ya da teçhizatınızın, tankınızın, 
uçağınızın veya geminizin arızasına müdahale için tersanelere ulaşmanız mümkün değildir çoğu 
zaman. Bu, icra edilen tatbikatlarda da böyledir. Planlı bir tatbikatın tam ortasında bir sisteminiz arıza 
yapar ve eliniz kolunuz bağlanır. İşte o zaman işçi assubay devreye girer ve ustalıkla bilgelik karışımı 
bir şekilde onarım müdahalesine başlar ve çoğu kez başarır. Onlar hem teknisyen, hem kullanıcı 
operatördürler. 

   

Assubaylar aynı zamanda liderdirler ve böyle olmak zorundadırlar. Liderlik; bilgili olmayı, kendini 
geliştirmeyi, sorumluluk almayı ve inisiyatif kullanmayı gerektirir. Genç bir assubayken, erbaş ve 
erlere liderlik ederler. Kıdemli assubay olduklarında genç assubaylara hem örnek hem lider olmak 
zorundadırlar. Birliğin yönetici kademesi subaylar ile yönetilen kademesi astlar arasında iletişim 
kurarlar. Birliğin dirlik ve düzenliğinin sağlık ve selametle yürümesi için bilgi ve deneyimleri ile hem 
astlara hem de üstlere yol gösterici, tavsiye sunucu olurlar. Karşılıklı sevgi, saygı ve dayanışma için 
tüm hünerlerini gösterirler. Adeta bir diplomasi inceliğiyle birliklerinde huzurlu iş ortamı sağlamaya 
çalışırlar. 

Assubaylar, yenilikçidirler. Günümüzde ordular, daha yaygın, çevik ve duyarlı bir güç haline 
getirilirken, bazı birliklerin yeniden organize edilmesi, yeni cihazların alınması ve yeni taktiklerin 
öğrenilmesi gerekir. Assubaylar, küçük birliklerin eğitiminde ve ordunun hedeflediği kuvvetlerinin 
yapılanmasında bireysel sorumluluğu en fazla olan lider personeldir. Gelişen teknolojiye, her gün 
yenilenen bilgiye ayak uydurmak zorundadır. Bunu da hep başarır. 

Assubaylar bilge olmak zorundadırlar. Çünkü hem profesyonel asker olmak hem de zorunlu er olarak 
gelen vatan evladı çocuklara yol yordam göstermek onların işidir. Bu yüzden kendilerini daima 
geliştirirler. Gelen erlere askerliğin yanında hayatı da öğretmeye çalışırlar. Kimi zaman bir aile 
şefkatiyle yaklaştıkları bu gençlere, kimi zaman sert ve disiplinli bir asker yaklaşımı da sunmaları 
askerlik mesleğinin bir gerekliliğidir. 
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Assubaylar, genç subaylara kılavuzdur! Assubaylar, eğitimlerde yararlı deneyimlerini ve değerli 
tavsiyelerini de subaylara sunarlar. Pek çok subay, gelmiş olduğu okulda çok iyi eğitim almış olmasına 
rağmen, mezun olup, ilk komutayı ve sorumluluğu aldığında yeterli deneyim ve tecrübeye sahip 
olmadığını görür. Bu nedenle, güven ve itimat duyulabilecek iyi bir assubaya sahip olmak ve onun o 
ana kadar yapmış olduğu görevlerde edindiği tecrübe ve deneyimlerin yardımcı kılavuzluğunu 
değerlendirmek; birliğine iyi şekilde komuta etmek isteyen bir komutan ve subay için çok değerlidir. 

Bilgileri ve bilgelikleri, zorlayıcı askeri kanunlara karşı assubayların kendi koruyucusudur. Bir assubay 
ne derece bilgili ise tehlikeli durumlardan o kadar uzaktır. Korkacağı tek şey kaliteli bir eğitim almış 
olmasına rağmen cahil kalmayı başarabilmiş üstleridir. Zaten bu türden insanlar hangi ortamda 
olurlarsa olsunlar, her daim cahilliklerini örtmek amaçlı olarak, saldırgan bir tutum sergilerler. 

Assubay Komutandır aynı zamanda. Küçük birliklerde ve gemilerde bu görevi bilfiil yaptığı gibi gerçek 
savaş ortamlarında da bunu inisiyatifler kullanarak gerçekleştirirler. Yeri geldiğinde küçük bir timin ya 
da birliğin kazandığı zafer, koca bir zaferin de kazanılmasına vesile olur. Bir assubayın verdiği bir karar 
hatta bir erin anlık uyguladığı bir eylem; küçücük bir zaferden koca bir zafere açılan yol olabilir. Kaldı 
ki, yaşanmış savaşlarda bu tip kararların ve zaferlerin örneği çoktur.  

Askeri kanunlar ve kurallar her ne kadar büyük yetkileri subaylara sunmuş olsa da, küçük birlik 
liderleri yine de bir takım kararlar vermek zorundadır ki bu kararlardan bazıları, savaş anındaki 
küçücük, anlık bir fırsatın zafer için bir avantaja dönüşmesini sağlayabilir. 

Assubaylar savaşçıdırlar; cephede ağır kayıplar veren bir birliğin boşluklarını kapatıcı, düzen ve 
intizamını koruyucu cesurane hal ve tavırlar sergilerler. Düşmana karşı hızlı, seri ve doğru bir şekilde 
ateş etmekte, savaşmakta inatçı, usta ve yiğit davranırlar. Şehadet şerbetini içinceye kadar 
bırakmazlar sancağı ve cepheyi. 

 

Assubay; öğretmendir, rehber ve kılavuzdur. Komutanına rehberlik ve kılavuzluk yaparken, astlarına 
da örnek olur. Savaş talimlerinde, tatbikat ve eğitimlerde hem subaylarına bilgi ve deneyimlerini 
sunarak, öğretmenlik yapar. Hem astlarına gerektiğinde bilfiil öğretmenlik yapar. Gece derslerinde 
erlere hayat ve genel kültüre dair dersler verdiği gibi, savaşçı personelin yetişmesi için askerlikle ve 
mesleğiyle ilgili derslerin de öğreticiliğini yapar. Birliklere, branş ya da bölümlere yeni katılan; erden, 
subaya kadar tüm personelin birliğe uyum eğitimlerinde bizzat yer alır. Türk Silahlı Kuvvetleri 
bünyesinde yer alan acemi birliğinden lisans düzeyindeki eğitim kurumlarına varıncaya kadar 
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branşıyla ilgili konularda öğretici eleman olarak bulunurlar. Yetiştirilmekte olan geleceğin komutan 
ve subaylarına, acemi birliklerindeki Mehmetçiklere, emeği ve alın teri geçer. 

Assubay öğrencidir. Assubaylar orduların yenileşmesinde anahtar bir roldedirler. Hatta belki de en 
önemli rol onlarındır diyebiliriz. Her geçen gün savaş sanatında kullanılan silah ve cihazlar değişir, 
güncellenir. Savaş taktikleri yenilenir. Yeni durumlara göre yeni birliklerin kurulması gerekebilir. Tüm 
bunlar, yeni kavramları ve yeni bilgileri gerektirir. Bu yüzden assubaylar, TSK; kendisine fırsat sunsun 
ya da sunmasın kendini daima bir öğrenci gibi hissederek, branşında yeni bilgilerle donanmaya özen 
gösterir. Yabancı dil kurslarında, yurtdışı kurslarında ve yurt dışı daimi görevlerinde subaylara daha 
çok ağırlık veriliyor olsa da, onlar bunun altında ezilmez. Kurs görmemiş olsa bile branşıyla ilgili 
konularda bilgilenebilecek düzeyde yabancı dilini geliştirir. Bilgi ve becerisini çağa uydurur. Çağın 
teknolojisine uyum sağlayacak yapıya ulaşmakta bir anlık dahi tereddüt göstermez. 

 

Assubay Teknisyendir, Operatördür. Branşı gereği sorumlu olduğu radarın, sonarın, muhabere 
cihazının en iyi şekilde operatörlüğünü yapar. Tüm detay ve inceliklerini bilir. Link cihazları ile taktik 
resmin oluşumunu sağlar, muhabere iletişimini sağlar, kriptolu muhabereyi tesis eder ve en can alıcı 
anlarda en acil mesajların yerine ulaşması için canını dişine takar. Taktik resmin oluşumunu sağladığı 
gibi, gelen bilgileri derler ve toplar, kıymetlendirmede ve bilgilerin dağıtımında ana bir rol üstlenir. 
Komuta kademesine en kritik anlarda cansuyu bir destek sağlar. 

Uçağının bakımını, tutumunu yapar. Arızasına anında müdahale eder. Tankının ve topunun işlevini 
yerine getirmesi için gecesini gündüzüne katar. Elin eskisi olarak gelen her türlü silah ve cihazın 
yıllarca kullanılması ve fakir ülkesinin parasının heba olmaması için varını yoğunu seferber eder. 
Denizaltıda, firkateynde, hücumbotunda gemilerin limandan kalkışından tekrar limana dönüşüne 
kadar her türlü emek ve çabayı gösterir. Atışlarda, tatbikatlarda ve gerçek savaş durumlarında vardiya 
ve nöbet mefhumu dinlemeksizin görevinin başında olur. Makinesinin, çarkının, ırgatının, silahının 
tam anlamıyla çalışması için alın terini akıtır. Mesai ücreti, icap parası, nöbet parası gibi bir 
beklentisi yoktur. Zaten bunları vermeyi düşünen de yoktur. Bunların sözünü bile etmez.  

Bu anlamda assubay, bir uçağın kanadı, bir geminin pervanesi, bir tankın paleti ve bir ülkenin sınır 
karakolu gibidir tam olarak. Türk bayrağının dalgalandığı her yerde cesur ve cansiperane görev 
yapmanın onuruyla yaşar. 
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Assubay diplomattır. Yurtdışı daimi görevlerde kendisini, halkını ve ülkesini en iyi şekilde temsil 
etmek için çırpınır. Uluslararası tatbikat ve eğitimlerde vatanını, milletini ve bayrağını yüreğinde 
taşıyarak görev yapar. En iyisini yapmak, Türkün gücünü herkese göstermek için var gücüyle çalışır, 
çabalar. Ay yıldızlı bayrağının denizlerde, dağlarda ve göklerde en yükseklerde dalgalanması için emek 
ve alın teri harcar. 

Uluslararası harekâtlarda ve görevlerde tıpkı Afganistan’da, Arnavutluk’ta, Somali’de, Lübnan 
Harekâtında olduğu gibi hem bir barış elçisi olarak görevini yerine getirir, hem de yurt dışındaki sivil 
vatandaşlarına el uzatır. Türk askerinin uluslararası başarılarında assubayların emeği ve alın teri 
yadsınamaz bir gerçektir. 

Assubay sekreteryadır. Karargâh ve kurumunun evrak ve mesaj tipi yazışmalarında birinci derecede 
etkin rol oynar. Makam sahibi general ve amirallerin emir assubayı olarak o makamın programını, 
randevularını, yazışmalarını planlar ve zamanında yapılmasını sağlar. Temsil ettiği makamın etkin 
görev yapması için tüm tecrübe ve deneyimini kullanır. Komutanının sağ kolu olarak güvenini kazanır, 
o makama layık olarak görevini eksiksiz yapar. 

Assubay demirbaş sorumlusudur, lojistik destek sorumlusudur. Tüm karargâh, gemi ve birliklerde 
etkin olarak kullanılan malzemelerin, silahların, cihazların demirbaş sorumluluğu onun üzerindedir. 
Türk bayrağı ile semalarda uçan uçakların, açık denizlerde yüzen gemilerin, sınır ötelerinde harekât 
yapan tankların ve her türlü hava şartında vatan aşkıyla yürüyen Mehmetçiklerin bütün iaşe ve ibatesi 
onun ellerinden geçer. Yiyecek, içecek ve yedek malzeme temin ve tedariki konusunda bilgilidir. 
Hangi cihaza hangi cıvatanın, hangi vidanın takılacağını en iyi o bilir. Bir gemiden diğerine yapılan 
varagelenin, akaryakıt naklinin en sıhhatli şekilde yapılması onun emin ellerine teslim edilir. 

Assubay Halkın kendisidir. Türk Silahlı Kuvvetlerinin halkına en yakın unsurlarından birisidir. Onlarla 
birdir. Onlarla mahalle pazarlarında, kahvehanelerde ve caddelerde karşılaşabilirsiniz. Onların sırça 
köşkleri yoktur. Onlar halkına rağmen darbe planlamazlar. Fakat bağlı bulundukları emir komuta 
yapısı gereği darbelerde görev yapmak zorundadırlar. Unutmayın ki, Türk Ordusunu ayakta tutan en 
temel şey vatanseverlik ve mutlak itaat kavramıdır. 

Assubaylar; Mehmetçiği eğiten, koruyan ve kollayandır. Onlar kışlaya gelen Mehmetçiklere askerlik 
mesleğine uyum sağlamalarında destek olurlar. Bazen bir anne şefkati gösterirken, bazen bir baba 
otoriterliğiyle de yaklaşırlar. Bu otoritenin temel sebebi, askerlik mesleğine uyum sağlanmasıdır. Bu 
şekilde eğitilmeyen Mehmetçik, görev yaptığı ortamlarda silah kazalarına, mayın tuzaklarına ya da 
silah ve teçhizatın yanlış kullanımı sonucu kazara ölümlere varan bir sonla karşılaşabilir. Burada temel 
hedef, can ve mal güvenliğinin sağlanması, muzaffer ordumuzun girdiği harekâtlardan ve 
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tatbikatlardan en az can kaybıyla ve hasarla çıkmasının teminidir. Unutulmamalıdır ki, Mehmetçikler 
de bizim üzerimize zimmetlenmiş birer demirbaş gibidir. Annesinin, babasının, yavuklusunun ve tüm 
sevenlerinin emanetidir bizlere. O halde öncelikle onların canını korumak için bazen katı şekilde 
davranılması kaçınılmazdır. Konforlu ve kıytırık bir acemi eğitimi sonrasında heba olacak hayatların 
hesabını biz o vatansever aileye nasıl verebiliriz ki! 

 

Assubaylar halkının can dostudur. Assubaylar, halkının yaşadığı her türlü acı felaketlerde ve doğal 
afetlerde, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bir temsilci unsuru olarak, onların hemen yanı başındadır. 
Depremde Gölcük ve Değirmendere halkıyla nice acıları paylaşmış, kader birliği etmişlerdir. Sel 
felaketlerinde kurtarıcı ve koruyucu olmuşlardır. Onlar her zaman halkının yanı başında olmaktan, 
halkıyla iç içe olmaktan ve halkının bir parçası olmaktan gurur duymaktadırlar. Sevinçte ve acıda bir 
olmanın, paylaşmanın erdemini en iyi onlar bilir. 

Assubay şehitliği ve gaziliği onur bilendir. Mesleği gereği en çok şehit veren, en çok gazisi olan 
kesimdir assubaylar. Elbette bunun reklamı olmaz fakat bugün maaşlarını ya da statülerini 
assubaylarla kıyaslayanların görev şartlarını ya da şehit ve gazi sayılarını da onlarla mukayese etmesi 
gerekir. Daha önce de söylediğimiz gibi, onlar evlerinde bekleyerek, oturdukları yerden icap parası 
almazlar. Gerektiğinde aylarca geceli gündüzlü, ailesinden ve sevdiklerinden çok uzaklarda 
çalıştıklarında, “nerde benim mesai ücretim?” demezler. Kanunların “devlete yontucu harcırah 
kavramına” göre ve belirli şartlar sağlandıktan sonra ancak bir şeyler almaları söz konusudur. Üstelik 
bu harcırah kanunları ve şartları modern ordulardan çok farklı ve ilkeldir. 
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Onlar barış ortamında bile bir savaş gemisinde vardiya düzeninde yaşarlar. Cuma girdikleri 
nöbetlerden pazartesi çıkarlar. O Pazartesi bir eğitim ya da tatbikat söz konusuysa yine yüreklerindeki 
vatan sevgisiyle, tek kelime itiraz etmeden koşa koşa giderler görevlerine. Ayrıca bir maddi kazanç 
beklemezler bu fedakârlıklarından. 

Mesai mefhumu tanımaksızın, özveriyle yapılan görevlerinin karşılığında, maaşa ilave olarak, adı 
tazminat olan ama onun da hiyerarşik basamağa bağlı olduğu bir maddi karşılık alırlar. Aynı görevde, 
birlikte, karargâhta ya da cephede kader birliği ve silah arkadaşlığı yapanlar; iş tazminata geldiğinde 
farklılaşırlar. Konum ve rütbeye göre tazminat oluşur, emek ve alın terine göre değil! Örneğin açık 
denizlerde görev yapan bir firkateynde solunan hava, çekilen meşakkat aynıdır ama bunun 
karşılığında ödenen meblağ statükoya göredir ve çok çok farklıdır. 

Burada sözünü ettiğimiz nöbet parası, icap parası ya da mesai ücreti kavramlarını art niyetle 
kullanmıyoruz. Sadece daha iyi anlaşılmak için çabamız. Yoksa bu ücretleri alanlar elbette emek ve 
alın teri karşılığı olarak almaktadırlar. İsteğimiz, bizi değerlendirirken, önyargılardan uzaklaşmaları ve 
durumumuzu daha iyi algılayarak, empati kurabilmeleri. 

Assubaylar, “Ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum!” diyen Mustafa Kemal’in cumhuriyet 
çocuğudurlar. Bu emir onlar için her daim geçerlidir. En olumsuz şartlarda dahi vatan için çırpınmak 
ve gerekiyorsa, ölümü göze alarak şehadet rütbesine ulaşmak, onlar için şereflerin en büyüğüdür. 
Dumlupınar Denizaltısı’nda olduğu gibi son nefeslerinde ölüme karşı en soğukkanlı şekilde 
gülümseyerek, al bayrağı yüreklerinde dalgalandırarak “Vatan Sağolsun” diyebilen cesur insanlardır 
onlar. 

Kalleş mayın tuzaklarında ülkesinin huzur ve güvenliği için ellerini, kollarını ve ayaklarını bırakırlar 
ama sitem etmezler. Onurlu yürekleriyle dimdik durmayı başarırlar. 

Düşen uçak ve helikopterlerde, batan denizaltılarda, çarpışan gemilerde ve dost bilinen ülkelerin 
kalleşçe yaptığı güdümlü mermi taarruzlarında (TCG MUAVENET Olayı gibi), teröristlerle yapılan 
çatışmalarda ve daha pek çok yerde ölümlerin en şereflisi olan; vatanları ve bayrakları için ölürler. 
Bayrağa sarılı tabutları bile olmaz kimi zaman. 

 

Assubay herkesin göğsünü gere gere izlediği o koca dev SAT Komandolarıdır. SAS Komandolarıdır. 
Dalgıçtır, Kurbağa Adamdır. Aylarca denizin altında, gün ışığı görmeksizin görev yapan Denizaltıcıdır. 
Hızlı ve keskin hareket eden Hücumbotlarımızın temel direğidir. Tankçıdır, Mayıncıdır, Topçudur, 
Gemicidir, Uçak Bakımcıdır, Helikoptercidir. Yarım kanat taksa bile, tam kanatlık görev yapma bilinci 
taşıyan havacı kahramanlardır. 
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Ama önce insandır. İnsan olmanın onuruyla görev yapmak isteyendir. Yapılan tüm haksız 
uygulamalara karşı yalnız başına savaşmak durumunda kalan insandır. Ailesini ve sevdiklerini aylarca 
bir başına bırakmak durumunda kalan ve onların geçimini devletin verdiği üç kuruşluk maaşla 
yapabilen insandır. Daha az maaşla Türk Silahlı Kuvvetlerini ve onun üniformasını en iyi şekilde 
taşıması, temsil etmesi beklenen ve az çok bunu da başarabilen insandır. Üstleri ve komutanları 
tarafından farklı muamele ve ayrımlara tabi tutulsa bile, halkı tarafından hep tam anlaşılamasa bile 
yüreğinde halkına büyük bir aşk besleyen insandır. Vatanını, bayrağını canından çok seven ve bunu 
sözle değil, bizatihi icrayla ispatlayan insandır. 

 

Maaşı, konumu her zaman başkalarınca kıyaslanan ve kıyaslandığında astlığı nedeniyle incitici 
söylemlerle yüreği acıyan insandır. 

Tüm bunlara rağmen; halkını, milletini, vatanını, bayrağını ve cumhuriyetini sahiplenen, ışıltılı 
gözleriyle daha aydınlık bir ülke için kendini geliştiren ve Ata’sının koymuş olduğu hedefler 
doğrultusunda durmaksızın ilerleyen, Cumhuriyetinin bekçiliğini halkı ile birlikte yapan; onuru, şanı, 
şerefi yüreğinden okunan, milletine sevdalı Cumhuriyetin güneş yüzlü çocuklarıdır assubaylar! 

Yayın Tarihi: 15 Mayıs 2011 

KAYNAKÇA 

Ordular Assubayların Omuzunda Yürür/ Prof. Ümit Özdağ/Yeniçağ Gazetesi/ 17.03.2011 
 

 

 

 

 

 



34 
 

ASSUBAYLIK MESLEĞİNİN TARİHSEL GELİŞİM SÜRECİ 

Amerikalılar ve Batı dünyası assubaylık mesleğinin başlangıcı olarak Roma Lejyonlarını kabul ederler. 
Genel kanı, bu lejyon içinde yer alan onbaşıdan başlayıp yüzbaşıya değin uzanan rütbelerin birer 
assubay rütbesi olduğudur.  

Aslında gerçek anlamda assubaylık mesleği çok daha sonraları ortaya çıkmış fakat bugün assubayların 
sahip olduğu rütbeler ya da hiyerarşik konumu (o dönemlerde herhangi bir ayrışma olmadığından 
dolayı) subay kavramı içinde yer almış ve değerlendirilmiştir. 

Roma Lejyonlarına dayalı assubay tarihi, çeşitli nedenlerden dolayı, sağlıklı bir değerlendirme değildir. 
Her şeyden önce assubayların tarihi, insanların toplumsal yaşam düzenine geçişi ve ilk orduların 
oluşumuna dayandırılmalıdır ki hal öyle olunca da ister istemez akla ilk olarak, medeniyetlerin beşiği 
Anadolu ve orada oluşan ilk uygarlıklar gelmektedir. Bu nedenle de, Assubaylık mesleği, tarihte 
görülen ilk düzenli orduların kuruluşuyla birlikte başlamış ve dünyada sınıflaşma kavramı henüz 
günümüz anlamında oluşmadığından, yüzyıllar boyunca subay tanımı içinde yer almıştır.  

 

Tarihte görülen ilk ordular öncelikle kent devletleri çapında bir silahlı muhafız gücü olarak ortaya 
çıkmış, gitgide daha da uzmanlaşmış ve sosyo-politik düzlemde etkin bir rol üstlenmiştir. 

Sümerler, Anadolu’da ilk daimi orduyu kurmuş olmalarına rağmen biz; bu ordunun yayalardan ve 
tekerlekli arabalardan meydana geldiğini bilmekteyiz. İlk düzenli ve sürekli orduyu kurduğu bilinen 
Akadların ise güçlü bir ordu yapısına sahip oldukları bilinmekle birlikte assubay veya subay ya da 
benzeri bir yapılanmanın olup olmadığı konusunda bir çalışmaya rastlanmamıştır ve incelenmeye 
muhtaçtır. 

Koray Şerbetçi tarafından hazırlanmış olan “İlkçağ Anadolu Devletlerinde Ordu” konulu yüksek lisans 
tezinde, Hitit Ordusu’nda bugünkü karşılığı bir tür assubaylık olarak ifade edilen bir yapılanma 
vurgulanmaktadır. Bu tez doğrultusunda, düzenli ve güçlü bir ordu kurmak isteyen devletler için, 
hangi tanım içinde yer alırsa alsın, assubaylık yapılanmasının kaçınılmaz olduğunu söylemek 
mümkündür. Söz konusu tezde yer alan Hitit Ordusu ile ilgili açıklamalardan aldığım özet kısmı bu 
nedenle aşağıda bilgilerinize sunuyorum. 
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“Hitit Krallığı, gerek Anadolu içinde, gerek ülke dışında sürekli savaş halinde bulunmaktaydı. Bu 
savaşların başarı ile yürütülebilmesi için, insanlarının savaşçı nitelikler taşımasının yanı sıra iyi 
örgütlenmiş bir askeri yönetime gerek olduğu kuşkusuzdur. 

Anadolu içinde her fırsattan yararlanarak Hitit topraklarına saldıran Kaşkalar, devletin her zayıf 
anında kopmak ve kendi bağımsızlıklarını elde etmek isteyen Anadolu'nun batısındaki yerel beylikler, 
Hitit ve Hurri etki alanında sıkışıp kalan ve yerine göre bir yanı tutmak zorunda olan Kizzuvatna gibi 
bölgeler ve bunlardan da önemlisi, Hitit ülkesinin komşusu durumuna gelen Mitanni, Mısır ve Asur 
gibi büyük güçler ve bunlarla Hitit İmparatorluğu arasında birer tampon devlet oluşturan, Halpa, 
Amurru ve Ugarit gibi çok kez ikiyüzlü bir siyaset izleyen vassal (sömürge ya da bağlı) krallıkların 
varlığına karşın, Hitit toprakları genişleyebilmiş ve Ön Asya içinde büyük devletler arasına 
girebilmişse, bunu herhalde en çok askerlik alanındaki yetenekli ve etkin örgütlenmesine borçludur. 

Hitit Devleti’nin feodal niteliklerine bakarak, ordunun da temelinin Hitit ülkesinin yönetici soylularının 
arazilerinden toplanan çiftçi halktan meydana gelen piyadeler olduğu söylenebilir. Bunun yanında 
orduda, tımarlı krallıkların askerleri ve imparatorluk civarındaki bölgelerden askere alınanlarla 
desteklenen ve süreklilik arz eden bir yapı da görülebilir. Ordunun çekirdeği yani düzenli ordu, 
Hattuşa’daki kışlada oturur, barış zamanı ise hem polis gücü hem de bina yapımında işgücü ve 
ritüeller ile bayramlarda katılımcı olarak kullanılırlardı. Bunlara UKU-UŠ birlikleri adı verilirdi. Bazen 
bu ordu gümüş karşılığı tutulan paralı askerlerle de desteklenirdi. Hitit ordusunun sınırlardaki 
garnizon kentlerinde oturan (örneğin Kaşka’lara karşı sınır garnizonlarında oturan) daimi ve 
profesyonel askerleri de bulunmaktaydı. Buna bakıp bugünkü karşılığı bir tür assubaylık olarak ifade 
edilebilecek askeri pozisyonun varlığından söz etmek de mümkündür.” 

Buradan anladığımız kadarıyla, ordu barış zamanında başka işler yapmakta fakat Koray Şerbetçi'nin 
assubaylık benzetmesini yaptığı sınırdaki personel, sınırda kalıcı ve profesyonel askerlik işleriyle 
meşgul olmaktadır. Yaptıkları görev ve rütbe konumları itibarıyla burada doğrudan assubaylık 
mesleğine bir gönderme vardır. 

Roma Krallığında ise M.Ö. 500 yıllarında başlayan ilk askeri yapılanmalarda Decurion (onbaşı) lardan 
başlayan subay yapısı içinde, şimdiki assubayların rütbe karşılığı olacak konumda da askeri personel 
mevcuttu. Decurion (onbaşı) lar birliklere kumanda eden en kıdemsiz subaylardı. Fakat bu yapı 
profesyonel değildi. Roma lejyonları M.Ö. 107 yılındaki Marian Reformları’na kadar sabit kuvvetler 
olarak değil, ihtiyaç duyulduğunda oluşturulup daha sonra dağıtılan birlikler şeklinde görev 
yapmaktaydılar.  
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Roma Cumhuriyeti’nde, Gaius Marius M.Ö. 2. yüzyıl sonlarına doğru geçici olarak oluşturulan 
lejyonları reforme etti ve en alt sınıflardan topladığı askerlerden oluşturduğu profesyonel lejyonlar ile 
Roma’nın, hem güçlü bir orduya hem de işsiz yurttaşları için iş olanağına kavuşmasını sağladı. Geç 
Cumhuriyet ve Erken İmparatorluk döneminde lejyonlar sık sık Marian Lejyonları olarak adlandırılırdı. 
Bu yapılanmada Decanus (8 askerden oluşan manganın komutanı) ve decurion’dan başlayan ve 
şimdiki subay tanımı içinde yer alabilecek rütbelere kadar uzanan (özellikle yüzbaşılığa değin) bir 
assubay yapılanmasından söz edilebilir. (Roma Lejyonunda yer alan Yüzbaşı da çoğu zaman tarihteki 
ilk Assubay rütbeleri arasında gösterilir.) Lejyonlar, Roma Cumhuriyeti ve Roma İmparatorluğu 
boyunca göstermiş oldukları olağanüstü başarıdan ötürü, antik dönem boyunca uzun süre askeri 
kabiliyet ve etkinliğin modeli olarak gösterilmişlerdir.  

Roma İmparatorluğunda görev yapan ve assubay olarak isimlendirebileceğimiz rütbelere haiz kişiler, 
lejyonerdi. Orduda eğitim, idari, lojistik destek konularında profesyonel olarak görevliydiler. Genel 
anlamıyla, Optio, Duplicarius, Decurion, Tesserarius, Decanus, Cornicen, Signifer birer assubay mevki 
ve rütbesi görünümündedir. Bunun yanında, günümüz modern anlayışında Yüzbaşı, Üsteğmen, 
Teğmen ya da Asteğmen rütbelerine karşılık gelen Centurion (Yzb.), Primus Pilus (Ütğm.), Centurion 
Pilus Prior (Tğm.) ve Primus Ordo (Astğm.-Tğm.) rütbeleri de o dönem yapılanmasında yine birer orta-
ast subay kavramı içinde yer almaktadır. Gerçek anlamda subay rütbeleri Centurion’dan (Yzb.)sonra 
başlamaktadır.  

Metehan öncesinde, Türklerde hem çavuşluk teşkilatı hem de Alplik kavramı vardır ve günümüz 
assubaylarını bu ikisinin karışımı olarak ele almamız gerekir. 

Alplik kavramı Türk assubay ve subayının ana kaynağını teşkil eder. Türk devletlerinin dayandığı tek 
güç, ordu ile alplik ve yiğitlik örgütlenmesidir. Bu örgütlenmede de bir hiyerarşiden söz edilebilir. 
Metehan ile bu sistem yeni bir organizasyonla düzenli bir orduya dönüştürülmüş, kalan bir kısmı ise 
sınır boylarında görev yapar olmuştur. Düzenli ordu ile Alplik sistemi son bulmamış, Türklerin İslam’ı 
seçmesi ile ilerleyen dönemlerde akıncılık ve alperenlik olarak yapısını değiştirmiştir. 

Ayrıca Göktürklerden Osmanlı Devletine varıncaya kadar hemen bütün Türk Devletlerinde mevcut 
olan Çavuşluk Sistemi tam anlamıyla günümüz assubaylık kavramı ile örtüşmekte, hatta zaman zaman 
yetki ve sorumluluklarıyla bu kavramın ötesine de taşmaktadır. Bu çavuşluk sistemi sırf on kişi ile elli 
kişi arasındaki nefere kumanda eden bir yapılanma olarak değerlendirilemeyecek kadar farklı bir 
yapılanmadır. Örneğin bu çavuşlar Çin’e elçi olarak gönderilmektedir. Bu nedenle bu sistem ilerleyen 
dönemlerde iyice yerleşmiş, Selçuklu ve Osmanlılarda çok farklı görevlerde kullanılmış ve en güvenilir 
askerler olmuşlardır. 
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M.Ö.209 yılında ise; Büyük Hun İmparatorluğu'nun kurucusu Teoman'ın oğlu Mete Han tarafından, 
bugünkü modern orduların düzenini teşkil eden; onluk, yüzlük sistem de denilen düzenli ordu sistemi 
kurulmuş ve uygulanmıştır. Bu sistemle onbaşı, ellibaşı, yüzbaşı, binbaşı gibi askeri terimler oluşmuş 
ve halen günümüzde de orduların temel düzeni olarak kullanılmaya devam etmektedir. Ayrıca, Türk 
Silahlı Kuvvetlerinin kuruluş tarihi olarak da, Mete Han'ın tahta geçiş yılı ve düzenli orduyu kuruş yılı 
olan M.Ö.209 yılı kabul edilmiştir. 

Mete Han, M.Ö. 209 yılında tahta geçince ilk olarak ordu sisteminde değişiklikler yaptı. Emir-komuta 
zincirinin daha sağlıklı işlemesini, emirlerin birliklere daha kolay iletilmesini ve ordu üzerinde komuta 
gücünün artırılmasını sağlamak amacı ile ordu; on ve katları şeklinde sayılara ayrılarak, birlikler bu 
şekilde oluşturuldu. Böylece en küçük birlik 10 kişiden oluşacaktı ve bu birliğin başında bir onbaşı 
olacaktı. Bunun üzerinde ise 50 kişilik birliğe kumanda eden Çavuşlar,100 kişilik birliği yöneten 
yüzbaşılar, 1000 kişilik birliği yöneten binbaşılar ve 10.000 kişilik birlikleri yöneten tümenbaşılar yer 
alıyordu. Bu sistem ordu komutanının emirlerinin en küçük birliklere kadar kolayca ulaşmasını 
sağlıyordu ve böylece komutan ordusunu satranç oynar gibi kontrol edebiliyordu. Bu tam manasıyla 
profesyonel bir askerlik anlayışı idi. Böylece Türk Silahlı Kuvvetleri de kurulmuş oldu. 

Düzenli ordu aşamasından sonra da Çavuşluk Teşkilatı sürmüş ve daha etkin bir duruma gelmiştir. 
Daha çok yönetici kademeye yakın yerlerde görev alan çavuşlar, zaman içinde düzenli ordunun da 
vazgeçilmez bir parçası haline gelmişlerdir. 

Bizans’tan Çin’e kadar saray teşkilatının büyük gelişme gösterdiği bütün eski şark imparatorluklarında 
çavuşluk müessesesinin teşekkül ettiği söylenebilir; Irak, Suriye, Mısır, Kuzey Afrika ve Yemen gibi, 
muhtelif zamanlarda muhtelif Türk sülalelerinin hâkimiyetinde bulunmuş olan Arap memleketlerinde 
bu kelimenin çavuş veya şaviş, (çavuş) şeklinde kullanıldığını bilinmektedir. Gaznelilerde, Selçuklular 
devrinin birçok idari geleneklerini devam ettiren İlhanlılarda, Memluklerde, Eyyubilerde ve XIV. 
Yüzyılda Yemen’de hüküm süren Resulüler sülalesi zamanında bu kelimenin benzer şekillerde 
kullanıldığı görülmektedir. 

Buradan anlaşılacağı üzere, aslında çavuşluk müessesesi bugünkü anlamıyla assubaylık mesleğine 
denk gelmekte ve hemen hemen ilk kez Türkler tarafından uygulamaya konulduğu görülmektedir. 
Zaten Avrupa ve Amerika ordularındaki assubay yapılanmaları ile Türklerdeki assubay 
yapılanmalarının farklılığı da bu “Çavuşluk Teşkilatının”gelenekselliğinden ve görülen başarısından 
kaynaklanmaktadır. Türklerdeki Assubaylık ya da Çavuşluk yapılanması onbaşıyı kapsamazken, diğer 
ordularda onbaşı da assubay hiyerarşisi içinde yer almaktadır. [Osmanlının son dönemlerinde yapılan 
modernizasyonlarda batıdan kopya edilen assubaylık yapılanması (gedikli zabit/küçük zabit) içinde 
onbaşı rütbesi yer almış fakat ilerleyen dönemlerde (Cumhuriyet) bu rütbe kullanılmamıştır.] Ayrıca 
Türklerdeki assubay ve çavuşluk yapılanması ne kadar zorlanırsa zorlansın bir subay ya da subay 
yardımcısı yapılanmasından öteye indirgenemez. Bu konudaki değerlendirmemizi “Assubaylık 
MesleğininTürk Tarihindeki Gelişim Süreci” konusunda daha detaylı ele alacağız. 

Avrupa devletleri modern ordu sistemine geçmeden önce derleme ordulara sahiptir. Avrupa’daki 
orduların subay sınıfı aristokrat kesimlerin elinde olup, asker ihtiyacı serflerden ve paralı askerlerden 
temin ediliyordu. Subaylık, aristokrat sınıf arasında babadan oğula geçen bir imtiyazdı. Osmanlı 
ordusundaysa, subay kadrolarının kendilerine tahsis edildiği aristokratik bir sınıf mevcut değildi ve 
yeniçeri ocağına her alınan acemi oğlanın, liyakati ölçüsünde en yüksek rütbelere ulaşma hakkı teorik 
olarak mümkündü. Avrupa ordularında, subay sınıfını savaşa motive eden unsur şan ve şöhret 
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kazanmak arzusu iken, serfler ve paralı askerler para kazanmak, hatta hayatlarını sürdürebilmek için 
savaşıyorlardı. 

1445 yılında Fransa Kralı Charles VII tarafından kurulan düzenli ordularda, şimdiki Assubay 
tanımlamasına ve rütbelerine rastlayabiliriz. Bu dönemde assubaylar orduda “onbaşı” veya “mızraklı 
onbaşı”dan başlayan rütbelerle yer almışlardır. Charles VII; Orduda yeni bir yapılanmaya gitmiş, yeni 
bir Ordu Yönetmeliği çıkartmıştır. Bu yönetmelikle, ilk kez modern anlamda Assubay olarak 
nitelendirilebilecek rütbe ve kavramlar Fransız Ordusunda yer almıştır. 

Coğrafi keşiflerin sonucunda pek çok şey değişmeye başlar. Ekonomik alan başta olmak üzere sosyal, 
siyasi ve dini alanda yaşanan köklü değişiklikler geç de olsa askeri alana da yansır. İlk olarak, Niccola 
Machiavelli (Makyavel) (1469-1527); ulus devlet kavramını ve buna bağlı olarak ulusal orduyu 
gündeme getirir. Prens (Hükümdar) adlı kitabında “Bir devletin sağlam temellerini iyi yasalar ve iyi bir 
ordu oluşturur; iyi orduların olmadığı yerde iyi yasalar da olmaz” der. Machiavelli bu eserinde, Roma 
İmparatorluğu'ndan esinlenerek, vatandaş ordusunun kullanılmasını önerir. Machiavelli'nin önerdiği 
bu ordu, devlete bağlı olan subayların yönettiği vatandaşlardan meydana gelmekteydi. 1509 yılında 
yaptığı milis ordusu ile bu savını uygulamaya koymuş fakat yenilmişti. 

  

Böylece Machiavelli ile birlikte ordu kavramı tartışılmaya başlanır. Fransa ve Prusya ordusu değişen 
çağa ve teknolojiye uygun yapılanmalara öncülük eder. Alınıp satılan ordu unvanları yerine daimi ve 
ücretli ordular gündeme gelir. 

Louis XIV (1643-1715), kendi döneminde, aristokratların muhalefetine rağmen, ordudaki 
başıbozukluğu yok etmek ve orduyu gerçek anlamda bir disiplin altına sokmak amacıyla yeni 
düzenlemeler yapar. Bu düzenlemelerin mimarı ise Michel Le Tellier (1641-1691) olur. Bu 
düzenlemelerin en dikkat çekici tarafı, özellikle subay ve assubayların geleceğin yöneticileri olarak, 
gerektiği şekilde eğitilmeleri için özel eğitimler veren okullar (Harp Okulları) açılmasıdır. 

Fransa’da 1804-1815 yılları arasında, Napolyon tarafından yeni bir ordu düzenlemesi yapılır. 
Napolyon Ordusu, kazanmış olduğu zaferlerin yanında daha pek çok özelliğiyle de, dünya ordularına 
örnek olma vasfını hâlâ taşıyan bir ordudur. Bu yapılanmada da etkili bir Assubay oluşumu ve bunun 
yanında dikey yükselme söz konusudur. Ülke içindeki sınıfsal farklılıkların yarattığı engellerin 
kaldırılması açısından yapılan assubaylık düzenlemeleri, henüz diğer rakip ülkelerce bilinmeyen bir 
yapıydı ve olağanüstü başarılıydı. Bu sarsıcı düzenlemeler esnasında, yıllardır terfi edememiş olan 
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çavuş/başçavuş rütbe kategorisindeki küçük rütbeli subayların bazıları çok kısa sürede generalliğe 
kadar yükselmişlerdi. Bunların içinden gerçekten başarılı ve iyi olanlar vardı (Masenna). Fakat daha da 
şaşırtıcı olan şey, rütbeleri farklı olan soylu subayların bile hızlı terfi sisteminden etkilenerek, bu soylu 
rütbelerini bir yana bırakmaları ve bu dönemde yeniden askere yazılıp sıfırdan başlamayı göze 
almalarıdır (Lasalle). 

Bu dönemde ayrıca zorunlu askerlik kavramının da ortaya çıktığını belirtmemiz gerekir. Napolyon'un 
ordularını kurmasını sağlayan 23 Ağustos 1793 Konvansiyonu’nun kabul ettiği "levee en masse " yani 
zorunlu askerlik kanunu ile ulusal ordu tam anlamıyla ortaya çıkmış oluyordu. 

1857'de ise Helmuth von Moltke, Harp Bakanı Roon ile birlikte Prusya Ordusunda değişiklikler ve 
düzenlemeler yapmıştır. Bu düzenlemeler iki temele dayanır ve başarılı olur. Birinci temel; sağlam ilk 
ve orta öğretim görmüş gençlerin kapsamlı bir teorik ve uygulamalı askeri eğitim-öğrenim görerek 
yetişen subaylar olması ve bu subayların hem askeri hem de politik görevleri üstlenebilecek düzeye 
ulaşabilmesidir. 

İkinci temel dayanak ise, mesleklerinde çok iyi yetişmiş assubaylar olup, özellikle teknik ve uygulamalı 
konulardaki tecrübe ve bilgileri sayesinde muharebe ve eğitimlerde ordunun asıl yükünü 
taşımalarıdır. 

Prusya ordusu askere alınan sıradan köylü ve işçilerin okuma-yazma öğrendiği, milliyetçilik ve vatan 
sevgisini kazandığı bir ocak durumundaydı ve sanayi çağının gerektirdiği temel teknik beceriler 
burada öğreniliyordu. Orduda sert disiplin ve yoğun tekrarlara dayanan ağır bir eğitim sistemi 
hâkimdi. Üst kademelerde yaratıcılık teşvik edilirken alt kademelerde mutlak itaat ve tıpkı bir makine 
gibi hareket etmek esastı. Sıradan bir er; rakiplerinden daha dayanıklı, disiplinli ve silâhını kullanmada 
çok daha başarılıydı. Prusya ordusu teknolojik gelişmelere uyum açısından oldukça başarılıydı. I. 
Dünya Savaşı’na kadarki dönemde her tür yeni silâh ve teçhizat ilk olarak Prusya Ordusunda 
kullanmıştı. Ordu genel olarak apolitik olmasına rağmen devlet yapısı içinde ağırlıklı ve tartışılmaz bir 
rolü vardı. Özellikle Bismarck sonrasında, Alman dış politikası diplomatlardan ziyade askerlerce idare 
edilmiş ve yönlendirilmişti. Bütün bu özellikleri ile Prusya askerî sistemi, bir asker-millet yaratmıştı. 
Prusya’nın devletini en iyi ifade eden, “Prusya, ordusu olan bir ülke değil, ülkesi olan bir ordudur” 
deyişiydi. 
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Fransa, Prusya ve İngiliz ordularındaki yapılaşma ve bu yapılaşma ile ortaya çıkan günümüzdeki 
anlamında “Assubay” kavramı artık modern orduların belkemiğini oluşturan küçük rütbeli subayların 
vazgeçilmezliğini de gözler önüne sermektedir. 

Artık bu andan itibaren Subay ve Assubay tanımlamaları ayrışmaya başlamıştır. Yukarda yazılı satırları 
okuduğunuzda, subayların hem askeri hem de politik görevleri üstlenecek şekilde yetiştirilmesinin 
benimsendiğini, assubayların ise asıl konusunun askerlik ve seçmiş oldukları meslekleri olduğunu fark 
edebilirsiniz. Daha sonraki süreçlerde ayrışma iyice derinleşecek; assubaylar, ordunun belkemiğini ve 
orta sınıfını temsil eder hale gelirken, subaylar; belirli bir rütbeyi aştıklarında tamamen aristokrat bir 
sınıf olma özelliğine kavuşacaktır. 

Osmanlıda da görülen ve ortaçağ dönemindeki toprağa ve soyluluğa dayalı ordu sistemi artık 
çökmekte,  yeni keşif ve icatlar ile ekonomik oluşumlara göre yepyeni bir yapılanma ortaya 
çıkmaktadır. Maaşlı ordu, ulusal ordu, işini bilen ve teknik donanıma sahip profesyonel ordu 
kavramları her geçen gün gerekliliğini hissettirmekte ve bu konuda uygulamaya geçenler ile geç 
kalanlar arasındaki fark savaş meydanlarında net bir biçimde ortaya çıkmaktadır. 

1826 yılından itibaren Osmanlı Devleti’nde de subaylar ve küçük rütbeli subaylar arasında ayrım 
başlar. Modernleşme hamlelerine ordudan başlayan Osmanlı, yaşadığı iç ve dış olaylar nedeniyle tam 
anlamıyla bir reformu hayata geçiremez. Subayları için Harp Okulları ve akademiler açarken, 
assubaylarını (küçük rütbeli subaylar) hala kışladan yetiştirmeye devam eder. Bunlar alaylı subaylar 
olarak yükselmeye devam ettiklerinde ise orduda mektepli ve alaylı subay çatışması başlar. 
Nihayetinde eski ile yeninin çatışması, biraz da o günlerin siyasetine bulanır ve “31 Mart Vakası” 
olarak karşımıza çıkar. 

1890 yılında Bahriye Gedikli Zabitan Sınıfı teşkil edilir ve Selimiye gemisinde ilk öğrenciler eğitime 
alınır. Artık, Osmanlı ordusunda da Mektepli Assubay (Gedikli Küçük Zabit) yetiştirilmesine 
başlanmıştır. (Batıdaki uygulamalarda Gedikli Subay başlı başına bir ara yapıdır ve kapsama alanında 
Gedikli Küçük Zabit diye bir hiyerarşi yoktur, onlar hala Küçük Zabittir.) 

Gedikli Zabit kavramı ayrıştırmanın başlangıcıdır. Bu kavram, o dönem model alınan İngiliz 
Ordusu’ndan kopya edilmiştir. Zaten Osmanlı’nın son dönemlerinde kara ordusu Alman subaylara, 
deniz ordusu ise Amerikalı ve İngiliz Subaylara teslim edilmiştir. 
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Gedikli Zabit yapılanması 13. yüzyılda İngiliz Kraliyet Donanmasında oluşmaya başlamıştır. O 
dönemde askeri deneyimleri nedeniyle deniz kuvvetlerinin komutası soyluların elindeydi. Bu soylular, 
o dönem teğmen ve yüzbaşı rütbelerini taşıyorlardı. Soyluluk unvanı taşıyan bu subaylar bir gemide 
yaşamın nasıl olacağını, gemi idamesini, gemi silahlarının nasıl kullanılacağını ve bir geminin tek 
başına nasıl seyir yapacağını bilmezlerdi. Onlar, genellikle kıdemli denizcilerin ve gemi kaptanlarının 
işbirliğine ve teknik uzmanlığına bel bağlayıp güvenerek donanmaya ve gemilere komuta ediyorlardı. 
Bu usta denizciler ve kaptanlar, gemilerin kullanımı ile ilgili teknik detaylara ve silahların 
çalıştırılmasına dair tüm bilgilere sahip oldukları gibi kullanmaya da son derece yatkındılar. 

İngiliz Kraliyet Donanması’nda kullanılan bu yapı, daha sonra günümüze değin pek çok ülke tarafından 
benimsenmiştir. Bugün İrlanda ve ABD gibi pek çok devlet tarafından kullanılmakta olan bir sistemdir. 
A.B.D. dışında, genellikle kıdemli assubayları uzun yıllara dayalı askeri tecrübelerinden yararlanılması 
niyetiyle ve etkili olarak kullanmak gayesiyle oluşturulmuştur. Bu duruma rağmen konumları yine de 
assubaylarla subayların arasındaki yerdir. Fakat Amerikan Ordusu’nda özel bir konumları vardır. 
Teknik konularda liderdirler ve konularında uzman derecesinde ihtisas sahibidirler. Şef 
pozisyonundaki Gedikli Subaylar (Chief Warrant Officer) bizzat Başkan tarafından yetkilendirilir ve 
atanırlar, subaylarla aynı şekilde yemin ederler. 

Böylece, assubayların “küçük zabit” olarak başlayan ayrışması “gedikli küçük zabit” olarak devam 
eder. Yabancılara teslim edilen ordularımızda artık milli bir yapılanma değil, uydurabildiğin gibi uygula 
dönemi başlamıştır. Küçük rütbeli zabitler artık zabit değil, gedikli zabit olmuşlar ve zabit sınıfından 
temelli kopmuşlardır. Bundan sonraki süreçte de bir darbe daha alacaklar ve gedikli erbaş olarak 
tanımlanacaklardır. Böylece tarihsel yapılarından epeyce uzaklaştırılmış olacaklardır. Fakat bu azimli 
sınıf, kendisini bilgiyle donatarak hem dünyada hem de ülkemizde çağın gelişimine ayak uydurmuş, 
özellikle ülkemizde, uzun soluklu mücadeleler sonrasında “assubay” olarak ayrı ve özgün bir yapıya 
kavuşmuştur. 

Amerikan Ordusunda ise assubayların tarihi, Kıta Ordusu yapılanmasına ve 1775 yılına değin gider. 
Amerika bu yapılanmayı; İngiliz, Fransız ve Prusya Ordu yapısını kendisine göre harmanlayıp 
özümseyerek oluşturmuştur. Kendi milli değerlerine özgü bir organizasyonla, ordusunda assubay 
yapılanmasına işlerlik kazandırmıştır. 

Amerikan Bağımsızlık Savaşı’nı ve devrimlerini takip eden yıllarda, 1812 Savaşı ve 1846 Meksika-
Amerika Savaşı ile I.Dünya Savaşı süreçlerinde assubaylarla ilgili birçok yeni düzenlemeler ve 
değişiklikler yapılmıştır. 

Çin Halk Ordusu ise 1960 ve 70’lerde rütbeleri kaldırmaya yönelik nadir rastlanan bir girişimde 
bulundu fakat bu girişim başarısız oldu. Arnavutluk’ta da 1966 yılında ordudaki rütbe sistemi 
kaldırıldı. Orduyu, siyasi komiserlikler ve parti hücreleri vasıtasıyla, doğrudan, bulunduğu bölgelerdeki 
Halk Konseylerine bağlı hale getirdiler. Rütbeli ordu sistemi “yönetici kadrolarla asker kitlesi arasında 
sıkı ve yoldaşça ilişkilerin kurulmasını önlüyor, küçük-burjuva kibirliliğini ve gururunu körüklüyor, 
yaratıcı inisiyatifin gelişmesini köstekliyor ve böylece subayların ve generallerin kitlelerden kopma 
tehlikesini getiriyordu.” Nihayetinde Sosyalizm’de ordu çözülemeyen bir sorundu ve rütbeli ordu 
yapısı bazı zorunluluklardan dolayı kaldırılamıyordu. 
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Komünist İhtilallara ve girişimlere göz attığımızda ise özellikle assubayların da içinde yer aldığı 
denizcilerin öncü saflarda yer aldığını görürüz. Rusya’da Potemkin Zırhlısı İsyanı ve Kronstadt 
Denizcileri ile Alman Kasım Devrimi hareketini ateşleyen Kiel Denizci İsyanı hemen ilk akla gelenlerdir. 

 

Subay ve assubay ayrışmasının temel nedenlerine indiğimizde karşımıza çıkacak sonuçlar şunlar 
olacaktır: 

1-Bilgi ve teknoloji gelişmiş ve bu yüzden bir subayın her şeyi bilen, uygulayan adam olamayacağı 
görülmüştür.(Eskiden bir doktor her şeye bakardı ama günümüzde her şeyin ayrı bir doktoru var 
örneğini gözünüzde canlandırınız.) Bu yüzden, ordunun yükünü sırtında taşıyacak, branşlaşacak ve 
aynı zamanda da iyi bir asker olacak emekçi bir yapılanmaya ihtiyaç duyulmuştur. Yani komutan ve 
lider olacakla, işleri yürütecek ve orduların temel çekirdeğini oluşturacaklar arasında bir ayrışma 
gerekli görülmüştür. Fakat burada şunu görüyoruz, gerek Romalılarda ve gerekse Türklerde (yaklaşık 
olarak ve bugünkü modern anlayışa göre) binbaşı rütbesinden ast olanlar assubay kavramı içinde yer 
almaktadır. Halen ordularda zaten binbaşı rütbesine kadar olan assubay ve subaylar en ağır yükü 
sırtında taşımaktadır. İşte burada tarihsel anlayış terk edilmiş ve teğmen-yüzbaşı aralığı subay tanımı 
içine konulurken, daha ast olanlar eski geleneksel çavuş yapısı olarak değerlendirilmiş ve assubay 
teşkilatlanması olarak uygulamaya konulmuştur. 

2- Sanayi Devrimi gerçekleşmiş ve eski toprağa, tımara dayalı düzen sona ermiştir. Böylece köleliğin 
yerini sınıflaşma kavramı almıştır. Bu sınıflaşma kavramında ordunun üst kesimi kendilerini egemen, 
soylu ve asil sınıf olarak değerlendirmiş ve halkın çocuğu olan küçük rütbeli subayların bu asalet ve 
soyluluklarına gölge düşüreceğini düşünerek, subaylık kavramından dışlamayı benimsemişlerdir. Bir 
generalin ve bir onbaşının aynı subay tanımını paylaştığını varsayarsanız, aynı kültür ve bilgi 
seviyesinde olamayacaklarını ve onbaşının yapacağı halk tipi hareketlerin general konumundakileri ya 
da üst subayları küçük düşüreceğini ve bu şekilde soyluluklarının zedeleneceğini düşünmeniz olasıdır. 

3-Subaylar hem askeri hem de politik görevleri üstlenecek şekilde yetiştirilirken bir nevi aydın bir 
kesim yetiştirilmesi amaçlanmıştır. Assubaylar ise seçmiş oldukları meslekleri ve temel askerlik 
konusunda, bir emekçi ve teknik sınıf olarak eğitim görmekte, eğitimlerinde mutlak itaat esas 
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alınmaktadır. Dolayısıyla bunların aradaki bilgi ve yetenek açığını giderecek derecede kendilerini 
geliştiremeyecekleri ve tam anlamıyla lider olamayacakları varsayılmaktadır. 

4-Bu ayrışmada öncelikle assubayların mesleklerinde uzman, konusuna hâkim birer teknisyen ya da 
operatör veya memur olmaları hedeflenmiştir. Fakat şu gerçek unutulmuş ya da göz ardı edilmiştir. 
Onlar aynı zamanda askeri rütbe taşıyan ve emir-komuta yetkileri olan birer askeri şahıs olacaklar ve 
askeri hiyerarşide de yer alacaklardır. Resmi olarak yetkileri kısıtlansa bile askerlik sanatı gereği bu 
kısıtlamalar hiçbir zaman tam anlamıyla işlemeyecek, tarihsel derinliği olan bu rütbeler her durumda 
emir-komuta ve liderlik yetkilerine haiz olacaklardır. Zaten yaşanan bilgi ve teknoloji çağı askerlik 
konusunda da insanları ayrıntılı şekilde mesleki sınıflaşmaya ve branşlaşmaya itmektedir ve bu süreç 
devam edecektir. İnsan hakları, küreselleşme ve evrensel hukukun değerlerini göz ardı ederek, 
ortaçağ tipi “efendi-köle”, “soylu-avam” mantığıyla yapılan ve sürdürülen ayrışmalar mutlaka ters 
tepecektir. Bu anlayış; ister istemez, ast olarak tasnif edilen mesleklere olan ilgi ve talebi azaltacak ve 
aynı zamanda bu kesimlerin milli duygularını da zafiyete uğratacak (haksızlığa uğradıkları 
düşüncesiyle) ve böylece ülkelerin milli savunma bütünlüğü de yıpranacaktır. Görünen o ki, yakın bir 
gelecekte askerlikte rütbe ve statü kavramları yeni bir değerlendirmeye tabi tutulacak ve 21.yüzyıla 
yakışır bir düzenleme kaçınılmaz olarak gerçekleşecektir. 

Günümüz bağlamında assubaylık mesleğini ele aldığımızda, dünya ordularının birbirleriyle olan 
ilişkilerine, kendi tarihsel yorumlamalarına ve kültürel yapılarına göre bir konumlandırma içinde 
olduklarını görürüz. Fakat zaman içinde kurulan askeri paktlar (NATO, Varşova Paktı), ülkelerin ortak 
tatbikat ihtiyaçları, dünya barışı için ortak harekât gibi nedenlerle bir ortak rütbe standardı 
sağlanması gerekmiştir. Bugün bu ortak rütbe standardı gereğince, iki yerde assubayların 
tanımlamasını görebilmekteyiz. 

Bunlardan birincisi, NATO rütbe standartlarını sağlamak üzere hazırlanmış olan STANAG 2116’dır. Bu 
STANAG’da, assubaylar;  “Other/EnlistedRanks” kategorisinde yer almaktadır. OR-1’den başlayan ve 
OR-9’a değin uzanan bir hiyerarşik rütbe sıralaması mevcuttur. OR-1, erlere; OR-9 ise, Kıdemli 
Başçavuşluğa karşılık gelmektedir. 

   

Bir diğer standartlaştırma ise Cenevre Sözleşmesinde yer almaktadır. Cenevre Sözleşmesi, harp 
yapanların ve harbe katılmayanların (sivillerin ya da üçüncü ülkelerin) savaş durumunda uğradıkları 
felaket ve ıstırapları hafifletmek ve onların insanlık şeref ve haysiyetlerini korumak amacıyla, 
milletlerarası alanda tedbirler alınması ve harp hukukunun böylece daha vicdani ve insana yaraşır bir 
şekle sokulması amacıyla sağlanmış olan bir uluslararası uzlaşıdır. 
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Bu sözleşmede harp esirleri tarif edilmiş ve bu esirlere, rütbe ve konumlarına göre, nasıl davranılacağı 
karara bağlanmış ve sadece iki tip sınıflandırma yapılmıştır. Burada da, tıpkı STANAG-2116’da olduğu 
gibi, subaylar ve diğerleri şeklinde bir ayrıma gidilmiştir. Harp Esirlerine Yapılacak Muamele ile İlgili 
Cenevre Sözleşmesi’nin 60.ncı maddesinde tam bir rütbe kategorisi çizilmekte ve harp esirlerine 
ödenecek maaş belirtilmektedir. Bu maddeye dayanarak, Gedikli Subaylara (Warrant Officer) subay 
tanımı içinde yer verilmektedir. (Her ne kadar maaşı belirliyor olsa da uluslararası rütbe standardını 
da belirleyici özelliği söz konusudur) Dilerseniz bu maddeyi daha yakından ele alalım. 

Madde – 60:Esirleri elinde tutan devlet bilumum harp esirlerine aşağıda yazılı meblağların mezkûr devlet parasına tahvili 
suretiyle tespit olunacak miktarda aylık bir maaş avansı ödeyecektir: 

       Sınıf I - Çavuştan aşağı rütbede esirler: Sekiz İsviçre Frangı, 
       Sınıf II - Çavuşlarla sair erbaşlar veya muadil rütbedeki esirler (assubaylar): On iki İsviçre frangı, 
       Sınıf III –Gedikli Subaydan (Warrant Officer), Yüzbaşı rütbesine kadar subaylar veya muadil rütbelerdeki esirler: Elli 
İsviçre frangı, 
       Sınıf IV - Binbaşılar, yarbaylar, albaylar veya muadil rütbedeki esirler: Altmış İsviçre frangı, 
       Sınıf V - Generaller veya muadili rütbedeki esirler: Yetmiş beş İsviçre frangı. 
 

Cenevre Sözleşmesinin harp esirlerine uygulanacak muamele ile ilgili maddelerinde subaylar tam 
anlamıyla ayrıcalıklı konumdayken, assubayların hak ettikleri yerde olduğunu söylemek mümkün 
değildir. Bu yüzden, bu sözleşmeye taraf olan ülkelerin assubaylarının konuyu enine boyuna 
incelemesi, konumlarının karşılığı olan ayrıcalıkları talep etmesi ve sözleşmeye işletmesi yeni 
mücadele alanı olmalıdır. 

Şimdiye kadar ele aldığımız konuları detaylarından arındırırsak, karşımıza şöyle bir manzara çıkacaktır: 

1- Ulusal ordular ortaya çıkıncaya kadar assubay kavramından hiç söz edilmemektedir. Onbaşıdan 
itibaren general/mareşale kadar tüm rütbeler subay tanımı içinde yer almaktadır. 

2-Ulusal Ordu kavramı ile birlikte ayrışmalar da başlamış ve assubaylar, “küçük rütbeli subaylar” 
olarak anılır olmuştur. (Osmanlı daha ileriye gitmiş, gedikli zabit kapsamına alarak, gedikli küçük zabit 
adını vermiş ve sınıf farkını derinleştirmiştir.) 

3-Yirminci Yüzyılın başından itibaren assubaylar, tenzil-i rütbeye uğramış ve konumları, “erbaş”ve 
“diğer rütbeliler” durumuna indirilmiştir. Bugün tanımında dahi subay eki olmasına rağmen (NCO), 
subay kategorisinde gösterilmemektedir. (Bizde ise 1935-1951 yılları arasında erbaş statüsü 
uygulanmış, 1951 yılından itibaren şimdiki özel konumuna ulaşarak, daha çok subay yardımcısı olarak 
değerlendirilmesi sağlanmıştır.) 

4-“Günümüz bağlamında assubaylık mesleğini ele aldığımızda, dünya ordularının birbirleriyle olan 
ilişkilerine, kendi tarihsel yorumlamalarına ve kültürel yapılarına göre bir konumlandırma içinde 
olduklarını görürüz” söyleminde bulunmuştuk. Şimdi bunu biraz açmamız gerekiyor. Amerika gibi 
sonradan ortaya çıkmış devletlerde, rütbelerin belli bir derinliği yoktur. Belirttiğimiz gibi, onlar zaten 
bu rütbeleri ve hiyerarşiyi başka ülkelerden alıp kendilerine uygun hale getirmişlerdir. Türkiye gibi adı 
askerlikle anılan ve tarih boyunca nice askeri zaferlere imza atmış devletlerde ise rütbelerin bir 
gelenekselliği, tarihsel derinliği vardır. Bugün, Türk tarihinden gelen “Geleneksel Çavuşluk Teşkilatı” 
yapısı, assubaylık mesleği üzerinden sürdürülmekte ve özel bir konumda bulunmaktadır. 
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Bu nedenle de ülkeler arasında uygulama farklılığı vardır. Pek çok ülke zorunlu askerlik hizmetini 
kaldırmış ve gönüllü/maaşlı askerlik sistemine geçmiştir. Bu sistem gereği, Amerika benzeri ülkelerde 
assubaylar, yetkilendirilmemiş/atanmamış ya da yetki belgesiz subaylar (Non-Commissioned 
Officer) olarak tanımlanmakta ve bir takım emir komuta yetkileri kısıtlanmış ya da kısıtlanmış gibi 
durmaktadır. Uygulamalarda bu kısıtlamaların söylendiği kadar etkili olmadığını biliyoruz. Fakat kâğıt 
üstündeki tanımlamaları değiştirmenin kolay olmadığını da!  

İşi konum ve statü bağlamında ele aldığımızda Türkiye Cumhuriyeti Assubaylarının diğer ülkelere 
nazaran kendilerine özel yasalarıyla ayrıcalıklı olduğunu görürüz. Fakat işi haklar bağlamında ele 
almaya çalıştığımızda ise, durumun tam tersine döndüğüne şahit oluruz. 

Türk Silahlı Kuvvetlerinde assubayların kanunlarla belirlenmiş özel bir konumları vardır. Diğer ülke 
assubayları gibi “erbaş ve diğer rütbeli” statüsünde değillerdir ama onlar gibi çağdaş haklara da sahip 
değildirler. Türk Silahlı Kuvvetlerinin egemen sınıfı olan generallerimiz ve üstsubaylarımız tarafından, 
assubaylara; özlük hakları, kariyer ve subaylığa terfi, üniforma sembolleri, sosyal olanaklar ve 
emeklilik uygulamaları (özellikle emekli maaşları) gibi pek çok durumda, çağdaş olmayan, ortaçağ 
zihniyeti taşıyan kast tipi uygulamalar reva görülmektedir. 

5- Tarih boyunca emir komuta halkasında subay olarak yer alan assubaylar, geçen zaman dilimi içinde 
hak ettikleri konuma ulaşmak için yoğun mücadele ve emek sarf etmişler ve uygulama alanlarındaki 
başarıları ile vazgeçilmezliklerini kanıtlamışlardır. Bugün uluslararası belgelerde hala “erbaş” ya da 
“diğer rütbeliler” konumunda gözükseler dahi; işlevleri, bilgi ve becerileri ve tahsilleri itibarıyla subay 
tanımı içine yerleşmiş durumdadırlar. Geriye sadece bunu yazılı belgelere işlemek kalmıştır ki, çok 
uzun bir süredir kendilerini ülkesinin aristokrat sınıfı olarak tanımlayan subayların (özellikle üstsubay 
ve generallerin) bu durumu kabullenmesi çok zor olacaktır. 

 

Bugün artık assubaylar, hem emek hem beyin gücü ile çalışarak modern orduların en temel unsuru ve 
bir nevi belkemiği durumuna gelmişlerdir. Bu yüzden, üstün ve modern olmak isteyen her ordu; 
eğitim seviyeleri, mesleki gelişmeleri, bilgi ve tecrübeleri ve disiplinli hizmet anlayışları ile parıldayan 
assubaylarına gereken ilgiyi ve özeni göstermek zorunluluğundadır.  



46 
 

Zaten görünen o ki, yakın bir gelecekte askerlikte rütbe ve statü kavramları yeni bir değerlendirmeye 
tabi tutulacak ve 21.yüzyıla yakışır bir düzenleme kaçınılmaz olarak gerçekleşecektir. 

Çünkü küresel çağ böyle istiyor!          

Yayın Tarihi: 29 Aralık 2010  
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ASSUBAYLIK MESLEĞİNİN TÜRK TARİHİNDEKİ GELİŞİM 
SÜRECİ 

 
“Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik  
Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik  
 
Haykırdı ak tolgalı beylerbeyi 'ilerle'  
Bir yaz günü geçtik Tuna'dan kafilelerle  
 
Şimşek gibi atıldık bir semte yedi koldan  
Şimşek gibi Türk atlarının geçtiği yoldan  
 
Bir gün yine doludizgin atlarımızla  
Yerden yedi kat arşa kanatlandık o hızla  
 
Cennette bu gün gülleri açmış görürüz de  
Hala o kızıl hatıra gitmez gözümüzde  
 
Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik  
Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik 

   Yahya Kemal Beyatlı/Akıncılar Şiiri” 

Lise dönemindeki edebiyat derslerinden herkes hatırlıyordur bu güzel “Akıncılar” şiirini. Akıncıların 
yiğitliğini, cesaretini, mertliğini ve kahramanlığını en güzel anlatan şiirimizdir bu şiir. Yahya Kemal 
üstadımızın ruhu şad olsun. 

Türk tarihinde assubayların yerini anlatacaksak, “Akıncılarla ne işimiz var?” diye bir soru gelebilir 
aklımıza. İyi de “Akıncılar” olmadan Türk Silahlı Kuvvetleri’nin tarihini yazabilir miyiz? Onların vatanı, 
milleti ve sancağı uğruna sınır boylarında kılıç sallayıp ok attığını, şahadet şerbetini “bal karıştırılmış 
süt” tadıyla severek içtiğini yadsıyabilir miyiz? Tarihteki tüm Türk devletlerinin akıncılarına çok şey 
borçlu olduklarını görmezden gelebilir miyiz? Belki de tarihler boyunca yaşamış tüm Türk 
devletlerinin uzun süreli hükümranlığının temelinde onlar yatmaktadır. Daha fazlasını söylemek için 
yeterli bilgimiz olmayabilir ama Türk Milletinin onlara çok şey borçlu olduğunu kabullenmemiz 
kaçınılmaz bir gerçektir. 

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin tarihini yazarken M.Ö. 209 yılından başlatırız hikâyeyi. Aslında daha önce bu 
başlangıç, 1363 tarihine, Yeniçeri Ocağı’nın kuruluşuna dayandırılmıştı ki, tarihsel bulgular ve bilimsel 
tartışmalar işin doğrusunun Metehan dönemi olduğunu kabul etmeyi zorunlu kıldı. 

İsterseniz, Türk Milliyetçiliğinin önemli isimlerinden birisi olan ve bir dönem Deniz Assubay Hazırlama 
Okulu’nda da görev yapan Nihal Atsız’ın bu tartışmaları etkileyen eleştirilerine göz atalım: 

“Bir müddetten beri, Türk Kara Kuvvetleri'nin, yani daha gerçek anlamı ile Türk Ordusu'nun kuruluş 
tarihinin 1363 olduğu kabul edilerek, belirli günlerde, bu yıl başlangıç sayılmak suretiyle, törenler 
yapılmaktadır. Türk Ordusunun kuruluş tarihi 1363 olarak kabul edildiği takdirde, önce şu sorunun 
karşılığını bulmak gerekmektedir: 

Türk Ordusu o tarihte kuruldu ise, ondan önceki büyük savaşlar, çok büyük stratejik hareketler ve 
taktik vuruşmalar kimin tarafından yapılmıştı? Bu hareketleri yapanlar ve büyük imha savaşlarını 
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kazananlar Türk orduları değil mi idi? Meselâ; 1071 Malazgirt Savaşı'nı Türk Ordusu değil de, çeteler 
mi yapıp kazanmıştı? Yahut bu ordu Türk Devleti tarafından para ile tutulmuş yabancı askerler 
tarafından mı kurulmuştu? Bunun gibi, 1040'ta Dendanekan Savaşı'nı, 1048 Pasinler Savaşı'nı; I. Kılıç 
Arslan, I. Mesud, II. Kılıç Arslan'ın Haçlılarla yaptığı büyük meydan savaşlarını yapanlar Türk Orduları 
değil mi idi? 

Milâttan önce 220'den beri tarihî belgelerle bilinen ve tarihte birinci sınıf asker diye tanınan bir millet, 
16 yüzyıl ordusu olmadan yaşayacak, sonra ancak 1363'te aklına gelerek bir kara ordusu kuracak, bu 
ordu da yeryüzünde Türk kalmamış gibi, hep yabancılardan meydana getirilecek. 

Doğrusu söylenecek söz bulamıyorum. 

Bugünkü tarih bilgimize göre, ilk teşkilatlı Türk Ordusu, Milâttan Önce 209'da Tanrıkut Mete 
tarafından kurulmuş, verilen buyruğa kayıtsız-şartsız itaat esas kabul edilmiştir. Ordu 10, 100, 1000 
kişilik birliklere ayrılmıştır. 

Bundan sonraki bütün ordularımız Tanrıkut Ordusunun devamıdır. Zaman zaman değişiklikler ve 
düzeltmeler yapılmış, fakat ruh ve temel aynı kalmıştır.” 

Lütfen Nihal Atsız’ın son cümlelerini hafızalarınıza kaydedin. Çünkü burada geçen “ruh ve temel” 
kavramı yazımızın sonuna doğru bazı vurgulamaları yapmak amacıyla kullanılacaktır. 

Şimdi biz de benzer sorularla konumuza devam edelim. Metehan, Tanrıkut Ordusunu yoktan mı var 
etmiştir? Olmayan bir şeyi mi yapmıştır, yoksa zaten var olan bir yapıda bilimsel ve akılcı bir devrim 
mi gerçekleştirmiştir? 

Bugün eski Türk destan ve söylencelerinden, tarihi yazıtlardan ve bulunan mezar kalıntılarından 
ulaşılan bilgiler doğrultusunda Türk Tarihi’nin bilinenin çok ötelerine uzandığı kabul edilmektedir. 
Öyle ki, Türk Milleti’nin başlangıcı Nuh Peygamber’in oğlu Yafes’e kadar gitmektedir. 

Bilinen tarihimiz ise yaklaşık M.Ö. 1000 yıllarından başlamakta, fakat bulgular değerlendirildiğinde 
M.Ö. 3000 yıllarında da Türklerin kendi kültürlerini oluşturdukları değerlendirilmektedir. 

Tarihi bu kadar eskilere dayanan, destanlar, efsaneler ve mitler yaratan ve kendisine özgü bir kültür 
oluşturan bir milletin çok daha önceden askeri bir yapılanma gerçekleştirmiş olması –hele ki asker bir 
millet olan Türkler söz konusuysa- hiç de şaşırtıcı değildir ve zaten araştırmalardan elde edilen 
bulgularla da doğrulanmaktadır. Öyleyse, şimdi “Metehan öncesinde Türklerde nasıl bir askeri yapı 
vardı?” konusunu incelememizin zamanı gelmiş demektir. 
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Bu soruyu sorduğumuzda karşımıza iki yapılanma çıkıyor. Birincisi en eski Türk devletlerinden itibaren 
uygulanmaya başlanan “Çavuşluk” sistemidir ki, bu teşkilatlanma daha sonraki Türk devletlerinde de 
gelişerek, günümüze değin uzanmış ve bugünkü assubaylık mesleğinin de işlevsel bir parçası olarak 
halen sürdürülmektedir. 

Çavuş kelimesi, İslamiyet’ten önceki dönemlerden başlayarak, muhtelif Türk devletlerinde sarayda 
çeşitli hizmetlerde bulunan bir sınıf memurlara verilen ve orduda küçük bir askeri rütbeyi ifade eden 
ve bu manada hâlâ kullanılan eski bir terimdir. Çavuş kelimesinin eski ve yeni birçok Türk lehçesinde 
varlığı bilinen çav kökünden geldiğine dair Vambery’nin ortaya koyduğu görüş büyük oranda kabul 
görmüştür; F.W.K. Müller, eski Uygur metinlerinde çabış şeklinde tesadüf edilen kelimenin Osmanlı 
devrindeki çavuş kelimesinin eski şekli olması ihtimalini ileri sürmektedir. Aynı ihtimali kabul eden P. 
Pelliot’ta, 735 ve 737 yıllarında Çin sarayına, T’u-kiü’ler tarafından, sefir sıfatıyla gönderilen bir 
adamın taşıdığı çöpişe unvanının da bundan başka bir şey olmadığın belirtmektedir. J. Nemeth ise bu 
kelimeye Peçenek ve Kuman lehçelerinde çavuş şeklinde tesadüf ediğini vurgulayarak, Macarca’ya 
girerken çös şeklini aldığını ifade etmektedir. XI. Asırda yaşamış olan Kaşgarlı Mahmut ise, çavuş 
kelimesini, savaşta safları düzelten, savaş olmadığı zamanda da askere talim etmeyi bırakmayan katı 
bir disipline haiz kimse olarak tanımlamaktadır. 

Bu dönemlere ilişkin “Çavuşluk” rütbesinin ne derece etkin bir rütbe olduğunu Prof. Dr. Saadettin 
Gömeç’in “Eski Türk Ordusunun Genel Mahiyeti” isimli çalışmasından çıkartabiliriz. Burada Sn. 
Kaynak, “Sü-başıdan sonra orduda en büyük rütbe, bizim kanaatimize göre Çabışlıktır.” diyor ve 
“Zamanını belirleyemediğimiz Yula Beğ adına dikilen Kemçik-Çirgak Yazıtında ise bir Bas Çabış ile 
karşılaşıyoruz.” diyerek incelemesine devam ediyor. 

İkinci yapılanma ise Alplik kavramıdır. Türklerde ordu ve askerlik bu anlayış ve inanış üzerine 
kurulmuştur. Devletin kuruluşu, devamı ile yükselişi de, yine bu anlayışa dayanırdı. Türk devletlerinin 
dayandığı tek güç, ordu ile alplık ve yiğitlik örgütlenmesiydi.  

Alplık, mertliğin, cesaretin, yiğitliğin ve iyiliğin sembolüdür. Son derece akıllı ve usta savaşçılar olan 
Alpler, insanüstü varlıklar olan "Egemenleri", yani dev düşmanlarını yalnızca usta savaşçı 
yetenekleriyle değil, aynı zamanda keskin zekâlarıyla alt etmektedirler. Alp, hayat boyunca insan 
gücünü aşan kahramanlıklar göstermekle görevliydi. Böylece alp, insanlık boyutunun üstüne 
çıkıyordu. Ölümden sonra da, gökyüzünde göksel tanrılar arasında yer alıyordu. Bu anlamda, dinsel 
bir kökene de dayanan, "alp" ve "alplık" kavramları, coğrafyanın, ekonomik üretimin ve en önemlisi 
büyük imparatorluklara komşu olmanın sonucu olarak doğmuş, Türk toplulukları ile Türk 
devletlerinde, çok büyük bir yer tutmuştur. Ancak Hunlar ile Göktürk devletinden beri, alplığa bir de 
bilgelik özü ve karakteri katılmıştır. Yani bu yeni olgu ile bir bilgi birikimi ve onun sistematik düşünce 
kurgusu kastedilmiştir. 

Erken dönem Türk kültürü çevresindeki fiziksel becerilerde belirginleşen bireylerin sosyal statülerinin 
farklılığı dikkati çekmektedir. Nitekim alplar toplumun ideal insan tipini çizmekteydiler ve kuvvet, 
beceri, zekâ gibi özellikler şahıslarında sembolleştirmişlerdi. Cesurluk, gayretli olmak, çok iyi ata 
binmek, kuvvetli olmak (ruhî ve fizikî), hem öne hem de arkaya at üzerinde ok atabilmek, güzel kılıç 
kullanmak, güreşmek, dostu ve arkadaşı çok olmak ve özel bir giysi giymek gibi erdemleri de taşımak 
zorunda olan alpların tarih sahnesine çıkışları, Eurasya bozkırlarında M.Ö. bin yılından itibaren 
görülmeye başlayan ferdiyetçi eğilimli boylara denk düşmektedir. Alplık ve onunla ilgili örgütün 
kökeninin, Türklerde, tarihin erken döneminden de öncesi, karanlık zamanlara kadar indiğini 
göstermektedir. Bu nedenle, Pruşek;  M.Ö. 645’te alplık teşkilâtının var olduğuna dikkat çekmektedir. 
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Alp olan kişi yalnızca bir savaş makinesi değil; gelişmiş ve olgunlaşmış bir ruha da sahip olan, bir kişi 
demektir. Bunun için Göktürk yazıtları büyük Türk kağanlarından söz açarken "Alp Kağan imiş! Bilge 
Kağan imiş!" diye bu iki özü, yan yana tutuyorlardı. 

Alp tipinin ilk şeklinin hayvan avcılığı ile geçinen ve hayvan sürüleri besleyen bir toplumla ilgili olduğu 
sanılmaktadır. İlk kahraman, hayvana üstün gelen insan olmuş, daha sonra başka insanlarla mücadele 
onun şahsiyetini geliştirmiştir. Alpın ilk kahramanlığı bir hayvanı yenmesi ile başlar, daha sonra 
insanlarla mücadele onun kişiliğini geliştirir. Dede Korkut Destanında, küçükken bir arslan tarafından 
beslenmiş olan Basat da, halka eziyet eden ve gençleri öldüren Tepegöz'ü öldürerek, büyük bir üne 
ulaşır. Yine Oğuz Kağan Destanına benzer bir Türk masalında, Altun Han'ın oğlu, yedi katlı göğün 
ötesindeki canavarı yedi yıl savaştan sonra yener ve üne ulaşır. Kısacası mücadele ruhunun sembolü 
alplıktı. Bir alp güçlü ve kuvvetlidir, aynı zamanda bu gücünü yerinde ve zamanında gereği gibi 
kullanacak beceriye sahiptir. İlk atışta düşmanı vurur ve yenilmez. Oğuz Kağan ve Er Manas savaşta 
kimseye yenilmeyen birer dünya kahramanlarıdır. Bütün uluslarla savaşmış, Çinlileri, Hintlileri, 
İranlıları yenmişlerdir. Savaşta savaşarak, barışta sportif uğraşılarda (ok atma, güreş gibi) üstün gelmiş 
ve zaferler kazanmışlardır. 

Animistik Türk dininin egemen olduğu erken dönemde, ölüm sonrasında, gökte yüce bir hayat 
sürebilmek için "alp" olmak şarttı. Buradan da anlaşıldığı gibi eski Türk dinî ve terbiyesi kahramanlığa 
özel bir değer veriyor, bu niteliği her erdemden üstün tutuyordu. 

Bozkırlarda ve düzlüklerde oturup, kışın ve yazın konup göçen Türkler, oluşan doğal ve siyasi şartlar 
gereği, insanların en kahramanları ve savaşta en çok direnç gösterenleri olmak zorundaydı. 
Kahramanlığa bu derece değer verilmesi, belki de bir ihtiyacın ifadesiydi ve alplıkta vatanperverlik 
şarttı. Büyük imparatorlukların komşusu bulunan ve sayıca oldukça az olan Türkler, alp olmazsa, 
başka uluslar tarafından kolayca yok edilebilirdi. Göçebe ve savaşçı insanlar arasında bu mücadeleye 
dayanacak gücü olmayanların ise hiç sözü edilmez. Destanlar, mücadelede yılmayacak kahramanların 
hikâyeleridirler. Sürekli hareket halinde yaşama zorunluluğu ordu-millet olmayı gerektiriyordu. 
Uğraşıların tümü, fiziksel aktiviteler ve becerilerin geliştirilmesi ve olgunlaştırılması üzerine kurulu idi. 
Alpların hayatı da aynı aktivite ve motiflerle çevrili idi. Hayat şartları da alpın fizikî uğraşılar ve 
çevresinde yoğunlaşmasına neden olmaktaydı. 

Göçebe halkları arasında da yoksul, zengin veya asil halk ayırımı yapılıyordu. Egemen olmak için 
yaratıldığına inanan bu toplumlar, halklarını ve imparatorluklarını da tabakalar yaratarak 
oluşturduklarından, yönetim bakımından da kademelendirdiklerinden, tüm hayatı da giderek 
yükselen rütbeler hiyerarşisi olarak değerlendiriyorlardı. Aslında asil olmayıp da savaşta dikkat çeken 
kahramanlar da (Bagatur) olurdu. Eğer bunlar çok büyük bir ün kazanmışlarsa asiller tabakasına dâhil 
edilirlerdi. Yani yükselmek başarıya endeksliydi ve katı bir kast sisteminden bahsedilemezdi. 

Alpler arasında çeşitlilik ve kademeleşmeler vardı. Bunlar silah kullanımındaki değişik becerilerden ve 
başarılan kahramanlıklardan meydana gelen sınıflandırmalardı. Göçebelerin eserlerinde, M.Ö. bin 
yılda yaşamış "er"leri (eski Türkçede kahraman), bunların kemer ve ayna gibi belki rütbe işaretlerini, 
alplık destanlarını, av sırasında vurulan hayvanın kurban ve ongun niteliği kazandığı sahneleri 
görmekteyiz. 

Alpların bir okulu ya da akademisi olduğunu da görmekteyiz. Pi-yung adı verilen alplar okulunda dans 
şeklinde ve doğrudan kılıç karşılaşması biçiminde, müzik eşliğinde, alpların ayinsel gösteriler yaptığı 
Çin kaynakları tarafından aktarılmaktadır. Genç Alplar, özellikle ok atmayı, nara atarak bir vuruşta baş 
kesmeyi, Türkçe "kağnı" denen iki tekerlekli savaş arabalarını sürmeyi öğrenirlerdi. 
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Alplar, şölenlerde, düzeylerine göre sıralanıyor ve içki kadehiyle, savaş tanrısı sembolü kılıcı tanık 
göstererek, büyüklerine bağlılık andı içiyorlardı. Manas destanının kahramanlarına göre antlı dostlar, 
"göğüslerinde canları, ağızlarında dilleri-sözleri, gemlerde atları, bohçada giyimleri bir, yani ortak 
olan" kimselerdir. Kırgızlar bu gibi dostlara "antlı adaş" derler ki, eski Türkçe'de "andlığ adaş" 
anlamındadır. Pruşek'in tahmin ettiği üzere bu şölen Skitler'in, Hunlar'ın ve Türkler'in, gök tanrısı ile 
savaş tanrısı sembolü "kıngırak"ı (kılıç) tanık göstererek, ant içtikleri şeklinde bir törende, birbirlerine 
bağlılık yemini ile ilgiliydi. Alpların bağlılık andı içmek ve "kur" denen askerî kemerle, kılıç, kama veya 
sadak kuşanmak gibi, Türk alp teşkilâtına özgü törenleri, kökeni çok eskiye inen ve inisiasyon (alplığa 
kabul merasimi) mahiyetinde zorlu sınavların sonucuydu. Ettikleri yemin gereği Alpların aralarında, 
eskiden beri yardımlaşma teşkilâtı da var idi. Onlarda, ulusal birlik duygusu, ulusal gurur ve ulusal 
gururun gereği kahramanlık çok erken gelişmiştir. Bütün bunları Göktürk yazıtları çok iyi yansıtır. 

 

Alp, Er, Çeri, Çora, Serdar, Bahadır, Alpagut, Sökmen, Cilasun, Koca, Gazi gibi isimler alan bu yiğitlerin 
hiyerarşik ve sistemli bir kıdem sırası vardı. Bu anlamda, Dede Korkut'taki Oğuz beylerinin kırk yiğidi 
Türk mitolojisinin hiç değişmeyen bir motifidir. Her kahraman ve cesur yiğidinin, aralarında rütbe 
sırası bulunan böyle bir yakın çevresi vardır. Örneğin Manas; kırk Çoranın aile büyüğü gibidir. 
Çora’larını aştan aç, attan yaya, dondan açık koymamak, bir ganimet alındığında eşit olarak pay 
etmek ve kendisi evlendiğinde kırk Çora’ya da kırk kız almak zorundaydı. 

İlerleyen dönemlerde, Metehan tarafından yapılacak olan askeri devrim ile Erler ve alplar, 
"alpagut"lar, "bagatur" (bahadır)lar arasında kurulan kademeli bağlar, orduların çekirdeği olacaktı. 

Görüldüğü gibi; Metehan öncesinde, Türklerde hem çavuşluk teşkilatı hem de alplık kavramı vardır ve 
günümüz assubaylarını bu ikisinin karışımı olarak ele almamız gerekir. 

Alplık kavramı Türk assubay ve subayının ana kaynağını teşkil eder. Türk devletlerinin dayandığı tek 
güç, ordu ile alplık ve yiğitlik örgütlenmesidir. Bu örgütlenmede de yukarda anlattığımız üzere, bir 
hiyerarşiden söz edilebilir. Metehan ile bu sistem yeni bir organizasyonla düzenli bir orduya 
dönüştürülmüş, kalan bir kısmı ise sınır boylarında görev yapar olmuştur. Düzenli ordu ile alplik 
sistemi son bulmamış, Türklerin İslam’ı seçmesi ile ilerleyen dönemlerde akıncılık ve alperenlik olarak 
yapısını değiştirmiştir. 
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İşte Yahya Kemal’in bu şiiri geçmişten geleceğe Alpleri, Akıncıları ve Cumhuriyet’in askerlerini, onların 
kahramanlık ve yiğitliğini anlatmaktadır. 

M.Ö.209 yılına gelindiğinde Büyük Hun İmparatorluğu'nun kurucusu Teoman'ın oğlu Mete Han 
tarafından, bugünkü modern orduların düzenini teşkil eden; onluk, yüzlük sistem de denilen düzenli 
ordu sistemi kurulmuş ve uygulanmıştır. Bu sistemle onbaşı, elli başı, yüzbaşı, binbaşı gibi askeri 
terimler oluşmuş ve halen günümüzde de orduların temel düzeni olarak kullanılmaya devam 
etmektedir. Ayrıca, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (aynı zamanda Kara Kuvvetlerimizin) kuruluş tarihi 
olarak da, Mete Han'ın tahta geçiş ve düzenli orduyu kuruş yılı olan M.Ö.209 yılı kabul edilmiştir. 

Mete Han M.Ö. 209 yılında tahta geçince ilk olarak ordu sisteminde değişiklikler yaptı. Emir-komuta 
zincirinin daha sağlıklı işlemesini, emirlerin birliklere daha kolay iletilmesini ve ordu üzerinde komuta 
gücünün artırılmasını sağlamak amacı ile ordu; on ve katları şeklinde sayılara ayrılarak, birlikler bu 
şekilde oluşturuldu. Böylece en küçük birlik 10 kişiden oluşacaktı ve bu birliğin başında bir onbaşı 
olacaktı. Bunun üzerinde ise 50 kişilik birliğe kumanda eden Çavuşlar,100 kişilik birliği yöneten 
yüzbaşılar, 1000 kişilik birliği yöneten binbaşılar ve 10.000 kişilik birlikleri yöneten tümen başılar yer 
alıyordu. Bu birlikler boylar çerçevesinde gerçekleştirilirdi. Büyük Aile 10, Boy 100, Budun ise 1000 
asker sağlamakla yükümlüydü. Bazen bu rakamlar boyların ve budunların durumlarına göre 
değişmeler gösterebiliyordu. Bu türlü birimler Tanhu’nun, ili 24 changa ayırmasıyla bütünleşebilirdi. 
Tepede sol ve sağ eligler ve her iki kanatta da on birer askeri şef vardı. Toplam sayıları iki elig ile 
birlikte 24'tü. Bu 24 şef içinde kağan soyundan gelen prensler ile büyük askeri şeflerin karmaşık bir 
hiyerarşisi bulunmaktaydı. Şefler derecelerine göre az çok kalabalık bir askeri birliğin komutanı 
olurlardı. Bu sistem ordu komutanının emirlerinin en küçük birliklere kadar kolayca ulaşmasını 
sağlıyordu ve böylece komutan ordusunu satranç oynar gibi kontrol edebiliyordu. Bu tam manasıyla 
profesyonel bir askerlik anlayışıydı. 

Düzenli ordu aşamasından sonra da “Çavuşluk Teşkilatı” sürmüş ve daha etkin bir aşamaya gelmiştir. 
Daha çok, yönetici kademeye yakın yerlerde görev alan çavuşlar, zaman içinde düzenli ordunun da 
vazgeçilmez bir parçası haline gelmişlerdir. 

En eski Türk devletlerinden Osmanlı’ya varıncaya kadar hemen bütün Türk Devletlerinde mevcut olan 
çavuşluk sistemi tam anlamıyla günümüz assubaylık kavramı ile örtüşmekte, hatta zaman zaman yetki 
ve sorumluluklarıyla bu kavramın ötesine de taşmaktadır. Bu çavuşluk sistemi sırf on kişi ile elli kişi 
arasındaki nefere kumanda eden bir yapılanma olarak değerlendirilemeyecek kadar farklı bir 
yapılanmadır. Örneğin bu çavuşlar Çin’e elçi olarak gönderilmektedir. Bu nedenle bu sistem ilerleyen 
dönemlerde iyice yerleşmiş, Selçuklu ve Osmanlılarda çok farklı görevlerde kullanılmış ve en güvenilir 
askerler olmuşlardır. 
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Buradan anlaşılacağı üzere, aslında çavuşluk müessesesi bugünkü anlamıyla assubaylık mesleğine 
denk gelmekte ve hemen hemen ilk kez Türkler tarafından uygulamaya konulduğu görülmektedir. 
Zaten Avrupa ve Amerika ordularındaki assubay yapılanmaları ile Türklerdeki assubay 
yapılanmalarının farklılığı da bu “Çavuşluk Teşkilatının” gelenekselliğinden ve görülen başarısından 
kaynaklanmaktadır. Türklerdeki Assubaylık ya da Çavuşluk yapılanması onbaşıyı kapsamazken, diğer 
ordularda onbaşı da assubay hiyerarşisi içinde yer almaktadır. (Osmanlının son dönemlerinde yapılan 
modernizasyonlarda batıdan kopya edilen assubaylık yapılanması (gedikli zabit/küçük zabit) içinde 
onbaşı rütbesi yer almış fakat ilerleyen dönemlerde (Cumhuriyet) bu rütbe kullanılmamış, assubaylık 
geleneksel yapısına geri dönüşe başlamıştır.) Ayrıca Türklerdeki assubay ve çavuşluk yapılanması ne 
kadar zorlanırsa zorlansın bir subay ya da subay yardımcısı yapılanmasından öteye indirgenemez. 

İslamiyet’ten sonra Orta Asya Türk devletleri ve Anadolu Selçuklu Devleti ile Beyliklerin askerî 
teşkilâtı, Metehan devrinden beri süregelen askerî teşkilâtın aynıdır. Selçuklular bu askerî teşkilâtı 
aynen kendi bünyelerinde tatbik edip geliştirmişler ve 800 yıla yakın bir zaman İslâm dünyasında 
askerî ve mülkî idarelerin tanziminde örnek olmuşlardır.  

Selçuklulara ait Selçuknâmelerde, serheng veya çavuş tabirlerinden her ikisi de kullanılmaktadır. 
Bunlar hükümdar ve saray görevlilerinden olup, posta ulaklığı ile muharebe hizmetlerinde bulunur ve 
daha ziyade hükümdar alaylarında mevkip’in (atlı ya da yaya giden kafile) önünde yürüyerek hizmet 
ederlerdi ki, Osmanlıların Divan-ı Hümayûn çavuşlarını andırırlar. 

Çavuş kelimesi ve teşkilatı Anadolu Selçukluları’nda da mevcuttur. Çavuşların görevleri Büyük 
Selçuklulardakinin aynıdır. Bizans sarayına, sefir sıfatı ile bazı çavuşların gönderilmesi bu zümrenin 
ehemmiyetini göstermesi açısından önemlidir. 

Büyük Selçuklu Devletinde Serheng adını alan Çavuşluk teşkilatına bir göz atarak konumuza devam 
edelim: 

 

Selçuklu Ordusunda Serheng (çavuş) rütbesine sâhip bir subay gurubu daha vardır. Görülüyor ki, 
Serheng'ler, sarayda ve orduda olan vazifeleri dışında, ordu kademelerinde emirlerinde muayyen 
miktarda asker bulunan subaylık vazifesine de sahiptirler. Fakat Serheng'lerin rütbe ve derece 
itibariyle saydığımız ordu kademelerinin neresinde bulunduğu hususunda kati bir neticeye varmak 
pek mümkün görünmüyor. Serheng'lerin, rütbe ve derece itibariyle otakbaşı’lardan ve haylbaşı'lardan 
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üstün oldukları muhakkaktır. (Kaynaklarda haylbaşı, üçtuğ ile yüzbaşılığa denk gelmekte ve 
uzmanlarca da böyle gösterilmektedir. Böyle olunca Çavuşluk rütbelerinin biraz karışık olsa da 
binbaşılığa değin uzanan bir rütbe konumunda olduğu ve özel bir statüye sahip görüldüğü 
değerlendirilmek zorunluluğundadır.) 

Zira büyük serheng (serheng-ı buzurg) ünvanına sâhip subaylar büyük sipah-sâlârlardan (sipah-
sâlârân-ı buzurg) sonra geçmektedir. Fakat Serheng'ler, Hâcib'lerden üstün müdür? Emirlerinde ne 
kadar asker vardır? Bu suallere şimdilik kati olarak cevap verecek durumda değiliz. 

Çavuşlar, ordudaki subaylık vazifeleri dışında umumiyetle inzibat işleri ile meşgul oluyorlardı: 
Görüldüğü üzere, kumandanlarından Erdem'in hizmetine aldığı bir bâtmî'yi bizzat sorguya çeken Alp 
Arslan, çavuşlara emir vererek, sille-tokat huzurundan attırmıştı. 

Suriye Selçuklu Devleti hükümdarı Tutuş ile Anadolu Selçuklu Devleti hükümdarı Süleyman Şah 
arasındaki mücadeleye müdahale etmek üzere, Tekrit'ten Musul'a hareket eden Sultan Melikşah'ın 
huzuruna bir bedevî gelerek, gulâm'larından birinin mızrağını aldığını söyledi. Sultan meselenin 
tahkikini çavuşluk makamı (şâvuşiyye)’na havale etti. Çavuşlar gulâm'ı ve mızrağı getirdiler. Sultan 
gulâm'ın elinin kesilmesini emretti. Bu misâlleri daha da çoğaltmak mümkündür. 

İslam devletlerinde kölelerden oluşan ve hükümdarı korumakla görevli olan Gulamlardan da 
Serhengliğe yükselenler vardır. Meselâ Tuğrul Bey'in Gulamlarından olup, daha bu hükümdar 
zamanında olduğu kadar Alp Arslan ve Melikşah zamanlarında da büyük roller oynadığını gördüğümüz 
Sâv-Tekin, kaynaklarda Tuğrul Bey zamanında "hâdimü'l-hâşş" ve "serheng", Melikşah zamanında ise 
bâzan "serheng", bâzan da “hâcib” ünvanıyla geçer (Serheng Sâv-Tekin elhâcib). Buna mukabil, aynı 
Sâv-Tekin bir kaynağımızda Alp Arslan zamanından itibaren emir ünvanıyla zikredilir. Verilen bu 
bilgiden Sâv-Tekin'in derece derece ne rütbeleri aldığını tespit etmek mümkün oluyor: 

Has Hâdim olarak saraya intisab eden Sâv-Tekin, daha Tuğrul Bey zamanında serheng'liğe, Alp Arslan 
zamanında hâcib'lige, daha sonra emîr'liğe yükselmişse de, Melikşah zamanında serheng ve bâzan da 
hâcib olarak zikredilmekte devam etmiştir. Böylece, bir emîrin menşeini tespit etmeye çalışırken, aynı 
zamanda gulâm'lıktan itibaren hangi rütbelerden geçerek, emirlik mevkiine yükseldiğini tespit etmiş 
olduk. 

Serhengliğin önemini gösteren bir başka olay da kayıtlarda şu şekilde yer almaktadır: Melikşah 
zamanında Bağdat'a gelen meşhur Sav-Tekin (kaynakta Serheng Sav-Tekin)’i Halife'nin veziri karşıladı. 
Ayrıca Halife onu kabul etti. Sav-Tekin Halife'nin hilat'ına ve ihsanına nail oldu (Nisan 1084/ 
Zülhicce476)  

Selçuklu ordusunda, bünyesi icabı, rütbe ve derece sayısı pek fazla değildi ve meselâ şimdi olduğu 
gibi, yüzbaşı, binbaşı, yarbay, albay, v.s. gibi, gittikçe yükselen rütbe ve derece adları pek yoktu. 
Gerçekten, galiba, tıpkı Sâmânoğulları devrinde olduğu gibi, Selçuklu devrinde de, rütbeler aşağıdan 
yukarıya doğru şöyle sıralanıyordu: Otakbaşı, veya vişakbaşı, haylbaşı (hayl: çadır)veya ser-hayl, hacib 
ve nihayet emir. Otak ve başı gibi kelimelerin Türkçe oluşu, bu rütbelerin hangi menşeden olduğunu 
açıkça göstermektedir. Bu saydığımız rütbelerdeki kumandanlar kaçar kişinin başıydılar? 
Otakbaşı'ların ve haylbaşı'ların kaçar kişiye kumanda ettiklerine dair kesin bilgi yoktur. Fakat otakbaşı 
terkibinden anlaşıldığına göre, bu rütbede olan bir subay, bir çadır dolusu askerin, yani 8-10 kişinin, 
aşağı yukarı bugünkü bir manganın başı idi ve orduda ilk rütbeyi teşkil ediyordu. Çağrı Bey zamanında 
hacib'in kumandası altında ise, umumiyetle 50 gulam bulunuyordu. Haylbaşı, 50 kişi ile 10 kişi 
arasındaki bir kuvvetin kumandanı idi. Bu miktar 20 kişi de, 25 kişi de olabilir. Haylbaşı'lar, subay 
olarak orduda gördükleri vazifeler dışında başka vazifelerde de kullanılıyorlardı. Bazen karşımıza 
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fetihname götüren bir ulak vazifesi ile çıkmaktadır. Kumandanlık denilecek kademe ise haciblikten 
başlıyordu. 

Çavuş kelimesi ve teşkilatı, Selçuklulardan sonra Atabeyler ve Eyyubiler vasıtasıyla, Mısır-Suriye 
Memluk İmparatorluğuna geçmiştir. İmameddin İsfahani’de gördüğümüz bu kelime, Memluk devri 
kaynaklarında çaviş, saviş şekillerinde daima zikredilmekte ve muhtelif devirlere ait kayıtlardan 
onların vazifeleri hakkında yeterli bilgi edinmek mümkün olmaktadır. Ebu’l-Mahâsin’in bir kaydına 
göre maiyetinde çavuşlar bulundurmak hükümdarlık alametlerinden biri idi. Kahire’de sultanların, 
Suriye’de de sultan naiblerinin maiyetinde çavuşlar bulunurdu 

Osmanlı ordusunda da Selçuklulardan devralınan yapı korunmuş ve geliştirilerek uygulanmıştır. Eski 
Türk Devletlerinden Osmanlı Devletine varıncaya kadar hemen bütün Türk devletlerinde mevcut olan 
Çavuşluk Teşkilatı, Osmanlı Devleti’nde tam anlamıyla kurumlaşarak en mükemmel şeklini almıştır. 
Durumu daha iyi anlayabilmek için çavuşluk teşkilatı hakkında açıklamalarda bulunmamız 
kaçınılmazdır. 

Osmanlı Devleti’ne gelindiğinde ise kuruluşundan itibaren Çavuş kelimesi ve müessesesinin, bir 
Selçuklu mirası olarak mevcut olduğunu görmekteyiz. Osman Gazi’nin silah arkadaşlarından Samsa ve 
Samsama Çavuş’un bu ünvanı daha evvelki devirlere ait olmakla beraber, Orhan ve I. Murat 
devirlerinde saray ve ordu teşkilatı vücuda getirilirken, bütün Anadolu beyliklerinde mevcut olan 
çavuşluk müessesesi de yeni devlet düzeninde yerini almıştır. 

Selçuklulardan kalan ve Osmanlı Devleti bünyesinde varlığını devam ettiren her müessese gibi 
çavuşluk müessesesinin de Osmanlı Devleti’nde gelişerek ve önemini arttırarak devam ettiğini 
görmekteyiz. Osmanlı öncesi Selçuklu ve diğer İslam devletlerinde sadece saray teşkilatında görme 
imkânı bulabildiğimiz çavuşluk müessesesini Osmanlı Devleti’nde üç ana başlık altında incelememiz 
mümkün olmaktadır: Divan-ı Hümayûn Çavuşları, Kapıkulu Ocağı’nda görevli Çavuşlar ve Eyalet ve 
Sancak Çavuşları 

Divan-ı Hümayûn’da görevli çavuşlar daha ziyade divan günleri teşrifatçılık yapar ve devlet 
protokolünün uygulanmasına yardımcı olurlardı. Divan-ı Hümayûn çavuşlarının tecrübelileri olan 
gedikli çavuşlar ise devlet için önemli işlerin takibi ve uygulanması için taşraya gönderilirlerdi. 

Kapıkulu Ocakları’nda işlerin belli bir düzen içerisinde yürütülmesi Çavuşbaşı ve onun mahiyetindeki 
diğer çavuşlar vasıtasıyla olurdu. Bu çavuşlar savaş zamanı orduda emir komuta zincirinin 
sağlanmasında önemli görevler üstlenirdi. 

Eyalet ve sancaklarda istihdam edilen çavuşların görevleri Divan-ı Hümayûn’da görevli çavuşlarınkine 
benzer. Bunlar sancak divanlarında teşrifatçılık yapar ve divan dışındaki işlerin tatbikinde beylerbeyi 
ve sancak beyine yardımcı olurlardı. 

Çavuşluk teşkilatının gelişmesi ve buna mukabil görev taksiminin belirginleşmesi ise ancak 18. yüzyılın 
sonlarında mümkün olmuştur. Avrupa’daki ve özellikle Fransa, Prusya ve İngiltere ordularının modern 
orduya geçişleriyle birlikte bugünkü anlamda assubaylık kavramı ve rütbeleri yavaş yavaş 
kullanılmaya başlanmış, çağın diğer devlet orduları da yenileşme çabaları içine girmiştir. Maalesef 
Osmanlı'da geç başlayan orduda modernleşme çabaları, o dönemlerde pek çok savaşın ve toprağın 
kaybedilmesine de neden olmuştur. Ayrıca ne zaman orduda yenilik yapılmaya çalışılsa, karşılığında 
isyan ve başkaldırmalar modernleşme çabalarını hep sekteye uğratmıştır. 

Burada bir parantez açalım ve genel bir değerlendirme yapalım: 
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“Tarihsel süreç içerisinde assubay rütbelerinin her daim subay kavramı içinde yer aldığı ve bu 
rütbeyi taşıyanların saygın görevler ifa ettikleri görülmüştür. Bugünkü rütbelerle kıyaslamak pek 
sağlıklı olmasa da genel bir fikir yürüttüğümüzde, Türk’ün tarihsel geleneği içinde assubay 
rütbelerinin binbaşıdan aşağıdaki tüm rütbeleri kapsadığını söylememiz mümkündür.” 
Osmanlıda da görülen ve Ortaçağ dönemindeki toprağa ve soyluluğa dayalı sistem artık çökmekte, 
yeni keşif ve icatlar ile ekonomik oluşumlara göre yeni bir yapılanma ortaya çıkmaktadır. Maaşlı ordu, 
ulusal ordu, işini bilen ve teknik donanıma sahip profesyonel ordu kavramları her geçen gün 
gerekliliğini hissettirmekte ve bu konuda uygulamaya geçenler ile geç kalanlar arasındaki fark savaş 
meydanlarında net bir biçimde ortaya çıkmaktadır. 
 

  
 
Osmanlı’nın modernleşme çabalarının başlangıcında Humbaracı Ahmed Paşa’nın kurduğu 
Humbarahane ve Hendesehane yer alır. Osmanlı’da Batılı anlamda kurulan ilk eğitim kurumu olan bu 
yapılar; aydınlanmanın, üniversitelerin ve harp okullarının başlangıcıdır aynı zamanda. İlginç olan ise 
resmi tarihin detaylarında saklanan gerçektir. Humbaracı Ahmed Paşa’nın; Sadrazam Topal Osman 
Paşa’nın himayesi ile kurmuş olduğu bu naçizane askeri teknik eğitim kurumları aslında bugünkü 
anlamıyla bir nevi Assubay Sınıf Okulu’dur. Başka bir deyişle; Assubay Meslek Yüksek Okulu! 
Başlangıçta sırf humbaracıları modern tekniklerle yetiştirmek amacını güden bu askeri eğitim kurumu, 
zamanla kendini geliştirmiş ve askeri mühendisliğe doğru yol almıştır. Böylece Humbarahane ve 
Hendeshane, günümüz bilgileri ile değerlendirildiğinde küçük ve orta rütbedeki subayları yetiştiren 
bir tür assubay sınıf okulu işlevinden yola çıkarak, askeri mühendislik yönüne doğru akmıştır. 

Buradan diyeceğimiz şudur ki, Osmanlı’nın Batılılaşması anlamında atılan ilk adım bir Assubay Sınıf 
Okulu türü eğitim ocağı kurulmasıdır. Bu askeri eğitim kurumu zamanla değişime uğramış, askeri 
mühendisliğe, oradan da üniversitelere ve harp okullarına dönüşmüştür.  

Modernleşme çabaları kapsamında, Osmanlı'da ilk askeri hazırlık okulu ise II. Mahmut Döneminde 
açılmıştır. Asâkir-i Mansûre-i Muhammediyye ordusunun kuruluş aşamasında yaşları on beşin altında 
olan çocukların da askere alınmış olması neticesinde, bu çocukların eğitimi için Sehzadebası’ndaki eski 
Acemi Oğlan Kışlası adı “Talimhane” olarak değiştirilmiştir. Bu çocukların eğitimi ile ilgili olarak; 
Padişah II. Mahmut, Nazır Hacı İbrahim Saib Efendi tarafından yazılan takrir ve Serasker Ağa Hüseyin 
Paşa’nın telhisi “Nizâm-ı Talimhânei Sıbyân-ı Asâkir-i Mansûre-i Muhammediyye” adıyla 9 Zilhicce 
1241/15 Temmuz 1826’da kanun haline getirmiştir. Talimhanede on beş yaşına girenler yüzbaşının 
tavsiyesi uyarınca Asâkir-i Mansûre birliklerine piyade neferi veya tüfekçisi, nalbant, marangoz veya 
kâtip olarak tayin edilmekteydiler. Bunlar arasında tüfekçi bölüklerine kaydedilenler onbaşı rütbesiyle 
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yeni görevlerine başlamaktaydılar. Askerî Hazırlık Okulu diyebileceğimiz Talimhane’nin ömrü kısa 
sürmüştür. Talimhane’nin öğrenci kalmayışı sebebiyle ne zaman kapatıldığına ilişkin elimizde bilgi 
bulunmamaktadır. Çocuk neferlerin yaş durumunu dikkate alarak; talimhanenin, kuvvetle muhtemel, 
1829 yılında kapanmış olabileceğini söyleyebiliriz. 

Osmanlı Ordusunda rütbe terfisi başarıya, eğitim ve disipline dayalıydı. Nefer olarak başladığınız bu 
sistemde başarılarınıza paralel olarak çok yüksek rütbelere ulaşmanız mümkündü. Yani katı bir sınıfsal 
yapılanma söz konusu değildi. Harp Okullarının ve Küçük Zabit okullarının açılmasıyla birlikte mektepli 
ve alaylı çatışması da başlamış ve zaman zaman istenmeyen türden olaylar ortaya çıkmıştır. Özellikle 
Cumhuriyet’in ilerleyen yıllarında Türk Ordusunda başarıya endeksli terfi azalmış ve sınıflaşma 
oluşmuştur. 

Osmanlı'da; Nizam-ı Cedit, Sekban-ı Cedit ve Eşkinci Ocağı gibi modernleşme çabaları sonucunda, 
Yeniçeri Ocağı 15 Haziran 1826 tarihinde kaldırılmış ve Asâkir-i Mansûre-i Muhammediyye ordusu 
kurulmuştur. Nizam-ı Cedit yapılanmasına benzeyen bu yeni ordu, günümüz modern Türk ordusunun 
da başlangıcı sayılmaktadır. 

 

"Asakir-i Mansûre-i Muhammediye" adıyla kurulan yeni orduda "Nizamiye" adlı muvazzaf kuvvetlerle 
"Redif" ve "Müstehfaz" adlı ihtiyat kuvvetleri vardı. Böylece kuruluşundan beri çeşitli türde 
askerlerden yararlanma yoluna giden Osmanlı Devleti’nin, savaşta ve barışta tek bir ordusu 
bulunuyordu. 

Sultan II. Mahmut, 7 Temmuz 1826 tarihinde "Asakir-i Mansûre-i Muhammediye"'ye ait bir de 
kanunname yapmıştır. Kanunnameye göre önceleri 1200 kişilik olması düşünülen bu teşkilat, 1500'er 
kişiden meydana gelen ve tertip adı verilen 8 birliğe ayrılmış, Her tertip sağ ve sol olmak üzere iki kola 
ayrılmış, her kolun başına ağa-yı yemin (sağ kolağası) ve ağa-yı yesar (sol kolağası) unvanı ile birer 
subay getirilmiştir. Her kol 100 kişiden olmak üzere "Saf" adı ile 6 kısma bölünmüş, her safın başına 
bir yüzbaşı atanmıştı. Yüzbaşının emri altında bulunan her on erin biri onbaşı rütbesinde idi. Bundan 
başka her kolun içinde kol mülazımı, yüzbaşı mülazımları, sancaktar, çavuş, topçu ustası, topçu kalfası 
(halife), topçu araba, cebehane ve mızıka mürettebatı, saka, bir de nefer kâtibi vardı. Sekiz tertibin 
başına Serasker Paşa ile Nazır tarafından seçilen ve Kapıcıbaşı derecesinde başbinbaşı adı ile yüksek 
rütbeli bir subay getirilmiş ve Masraf-ı Şehriyari Kâtipliği ile Süvari Mukabeleciliği arasında bulunan 
bir de kâtip atanmıştır. 

II. Mahmut tarafından oluşturulan bu yapılanmada, Osmanlıdaki geleneksel çavuşluk sistemi 
kaldırılmış, er ile subay arasındaki küçük rütbelere “çavuşluk” sanı verilmiştir. Böylece Türk’ün 
geleneksel yapısı terk edilerek, Batı’nın normları kullanılmaya başlanmıştır. Uzun yüzyıllar boyunca 
askeri konularda çağın gelişimine uyum sağlamakta geciken Osmanlı, kendi askeri sistemini 
yapılandırmak yerine, geç kalmanın bir bedeli olarak, örnek alınan değil, örnek almak zorunda kalan 
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konumuna düşmüştür. Zaten bundan sonraki süreçlerde de Türkün kendi askeri değerleri hiç 
yenilenemeyecek, hep Batı’nın norm, statü ve kuralları benimsenmeye devam edilecektir. 

Artık bu andan itibaren dünya sathında Subay ve Assubay tanımlamaları ayrışmaya başlar. Dünya 
ordu anlayışında sanayileşme, coğrafi keşifler, bilimsel icatlar, ulusal ordu kavramı, zorunlu askerlik 
kavramı ve sanayileşmenin getirdiği sınıflaşma nedenleriyle değişmeler yaşanmaktadır. Subayların 
hem askeri hem de politik görevleri üstlenecek şekilde yetiştirilmesinin gerektiği, assubayların ise asıl 
konusunun askerlik ve seçmiş oldukları meslekleri olduğu genel kabul görür. Daha sonraki süreçlerde 
ayrışma iyice derinleşecek, assubaylar ordunun belkemiğini ve orta sınıfını temsil eder hale gelirken, 
subaylar; belirli bir rütbeyi aştıklarında tamamen aristokrat bir sınıf olma özelliğine kavuşacaktır. 

1828 yılında Asakir-i Mansure-i Muhammediye terimlerinde esaslı değişiklikler yapılmış, tertip yerine 
"alay" , kol yerine "tabur", saf yerine de "bölük" kelimeleri kullanılmıştır. Yeni değişikliklere göre, her 
alay 500 mevcutlu üç taburdan meydana gelecekti. Başbinbaşılık da kaldırılarak, her alay "miralay" 
adında yüksek rütbeli bir subaya, her tabur da bir binbaşının emrine verilmiştir. 

Bundan başka, her alaya bir "kaymakam", bir "alay emiri", her tabura da sağ ve sol ağaları adlı iki 
"kolağası", biri "sancaktar" ve bir "tabur kâtibi", yüzbaşıların komutasında kalan bölüklere de iki 
"mülazım", bir "başçavuş", dört "çavuş", bir de "bölük emini" verilmişti. 

Yukarda belirtildiği gibi, Osmanlılarda modern ordu kavramı esasına göre ilk Assubay yapılanması 
diyebileceğimiz bu yapılanma, “Küçük Zabitler” ismi altında; Bölük Emini, Çavuş ve Başçavuş olarak, 
1828 yılında uygulanmaya başlanmıştır. 

Bu dönemde; orduda ihtiyacı olan assubaylarımız sürekli olarak aynı görevi yapan ve bu nedenle bilgi 
ve becerisi ile sivrilmiş erbaşların “Gedikli” unvanı ile muvazzaf hizmete alınmaları yoluyla 
sağlanmıştır. Gedikli erbaşlar kıtalarda gösterdikleri başarı ve yeteneklerine göre onbaşı (Bölük Emîri), 
çavuş ve başçavuşluğa kadar yükselebiliyorlardı. Bu gedikli küçük zabitan ve erbaşlar aynı zamanda 
alaylı subaylar için de bir kaynak oluşturuyorlardı. 

1826 yılından itibaren Osmanlı Devletinde de subaylar ve küçük rütbeli subaylar arasında ayrım 
başlar. Modernleşme hamlelerine ordudan başlayan Osmanlı, yaşadığı iç ve dış olaylar nedeniyle tam 
anlamıyla bir reformu hayata geçiremez. Subayları için Harp Okulları ve akademiler açarken, 
assubaylarını (küçük rütbeli subaylar) hâlâ kışladan yetiştirmeye devam eder. Bunlar alaylı subaylar 
olarak yükselmeye devam ettiklerinde ise orduda mektepli ve alaylı subay çatışması başlar. 
Nihayetinde eski ile yeninin çatışması, biraz da o günlerin siyasetine bulanır ve “31 Mart Vakası” 
olarak karşımıza çıkar. 

Modern ordu demek, top, tüfek gibi yeni silahlar, bunların mühimmatı ve teçhizatı yani bunları 
üretecek fabrikalar, yeni savaş gemileri yapacak tersaneler demekti. Ama bu yeni silahları, savaş araç 
gerecini kullanabilmek, üretebilmek, bunların eğitimini verebilmek, bu modern silahlara uygun yeni 
savaş düzenini uygulayabilmek için özel olarak yetişmiş kadrolara da ihtiyaç vardı. Dolayısıyla modern 
ordu demek bu anlamda askeri ve teknik okullar, yeni bir eğitim sistemi de demekti. Osmanlı 
padişahlarının reform hareketleri esas olarak bu amaca yani güçlü modern, merkezi bir ordu 
yaratmak için bu kurumları açmaya yönelmişlerdir. 

Her yenilgiden sonra modernleşme çabaları adeta bir çırpınışa dönüyor, çoğu zaman ayaklanmalar ve 
isyanlarla tökezliyordu. Yenilgilere ve toprak kayıplarına rağmen asıl sorunun sebebi bulunamıyor ya 
da görmezden geliniyordu. Ordudaki ıslahat hareketleri ithal subaylara havale edilmişti. Donanmada 
İngiliz ve Amerikan subaylar, Kara Ordusunda Almanlar söz sahibiydi. Çağı okuyacak, ihtiyacı tespit 
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edecek kimseler ortalarda görünmüyordu. Silahlar, gemiler, toplar ve cihazlar alınıyor mühendisler ve 
bilgili subaylar yetiştiriliyordu ama işler yine de iyi gitmiyordu. 

Özellikle Deniz Kuvvetleri’nde sorun apaçık belliydi; personeldi. Gerekli yetenekte ve gerekli sayıda 
subay, assubay ve deniz eri olmadıkça, denizcilikte problem çözülemezdi. Bu kapsamda, 1890'lı yıllara 
gelindiğinde, artık “Gedikli Sınıfı” diye tanımlanan assubaylar için de bir okul açılması ihtiyacı 
doğmuştur. Bahriye Nazırı Bozcaadalı Hasan Hüsnü Paşa'nın 5 Şubat 1890 tarihinde Ceride-i Bahriye 
Gazetesinde de yayımlanan "Gedikli Sınıfı"nın açılması emri ve “Şura-ı Bahriye”nin 3 Nisan 1890 tarih 
ve 21 sayılı nizamnamesi ile topçu, işaretçi, serdümen ve porsun, sanayi ve makine sınıflarında görev 
yapmak üzere Deniz Gedikli Subay sınıfının kurulması için bir nizamname çıkarılmıştır. Bu nizamname, 
modern anlamda assubaylığın resmi olarak Osmanlı ve Türk bahriyesinde ve ordusunda ilk kez bir 
mesleki sınıf adıyla yer alışı açısından önemlidir. 

 

Bu nizamname ile birlikte, gemilere sivil personel alınmaması, yalnız İstanbul çocuklarından olmak 
üzere gedikli temin edilmesi kararlaştırılmıştır. 15 Haziran 1890 tarihinde Selimiye Gemisi'nde ilk 
Deniz Gedikli Sınıfı eğitim ve öğretime başlamıştır. Fakat kısa bir süre sonra uygulamada karşılaşılan 
sorunlar nedeniyle bu sınıf kapatılmıştır. 

Burada Gedik kelimesinin anlamı üzerinde de duracağız. Gedik; İmtiyaz ve tekel anlamına 
gelmektedir. Resmen 1727 yılında kullanılmasına rağmen, çok daha önceleri de yaygın olarak 
kullanılagelmiştir. Esnaflıkta kullanılan bir terim olan Gedik, 1727 yılında İstanbul'da mal ve hizmet 
gereksinimlerinin karşılanmasında oluşan arz-talep dengesizliğini gidermek amacıyla belirli bir zenaat 
ya da ticareti yapabilmek için devletçe verilen ayrıcalık anlamına geliyordu. 1727 yılında Osmanlı'da 
esnafın sayısı “ustalık” adıyla sınırlandırılmış ve buna gedik denmiştir. Askerlikte gedik ve gedikli 
teriminin kullanılması da assubaylığı yani neferden (er ve erbaş) farklılığı ve mesleğinde ustalığı ve o 
mesleğin daimi elemanı (müdavimi) oluş anlamlarını vurgulamak açısından tercih edilmiş olsa 
gerektir. Belki şöyle de söylenebilir: Orduda da bir tür askeri lonca yapılanması düşünülmüş ve bu 
yapılanmanın hiyerarşik rütbe esasından ziyade bir tür ustalık, kalfalık ve çıraklık şeklinde olması 
hesap edilmiş ve sırf orduda yer alacakları için rütbe ihdas edilmiş, rütbeler arası hiyerarşiye fazla 
özen gösterilmemiştir.  

Gedikli Zabit kavramı ayrıştırmanın başlangıcıdır aslında. Bu kavram, o dönem model alınan İngiliz 
Ordusundan kopya edilmiştir. Zaten Osmanlı’nın son dönemlerinde Kara ordusu Alman subaylara, 
Deniz ordusu ise Amerikalı ve İngiliz Subaylara teslim edilmiştir. 
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Batıdaki Gedikli Zabit yapılanması ise 13.Yy. İngiliz Kraliyet Donanması’nda oluşmaya başlamıştır. O 
dönemde askeri deneyimleri nedeniyle Deniz Kuvvetlerinin komutası soyluların elindeydi. Bu soylular, 
o dönem teğmen ve yüzbaşı rütbelerini taşıyorlardı. Soyluluk unvanı taşıyan bu subaylar bir gemide 
yaşamın nasıl olacağını, gemi idamesini, gemi silahlarının nasıl kullanılacağını ve bir geminin tek 
başına nasıl seyir yapacağını bilmezlerdi. Onlar, genellikle kıdemli denizcilerin ve gemi kaptanlarının 
işbirliğine ve teknik uzmanlığına bel bağlayıp güvenmişlerdi. Bu usta denizciler ve kaptanlar, gemilerin 
kullanımı ile ilgili teknik detaylara ve silahların çalıştırılmasına dair tüm bilgilere sahip oldukları gibi 
kullanmaya da yatkındılar. 

Böylece, assubayların “küçük zabit” olarak başlayan ayrışması “gedikli küçük zabit” olarak devam 
eder. Yabancılara teslim edilen ordularımızda artık milli bir yapılanma değil, uydurabildiğin gibi uygula 
dönemi başlamıştır. Küçük rütbeli zabitler artık zabit değil, gedikli zabit olmuşlar ve zabit sınıfından 
temelli kopmuşlardır. Bundan sonraki süreçte de bir darbe daha alacaklar ve gedikli erbaş olarak (3 
Mart 1924 ve 10 Haziran 1935)tanımlanacaklardır. Böylece -Türk tarihindeki- tarihsel yapılarından 
epeyce uzaklaştırılmış olacaklardır. Fakat bu azimli sınıf, kendisini bilgiyle donatarak hem dünyada 
hem de ülkemizde çağın gelişimine ayak uydurmuş, özellikle ülkemizde, uzun soluklu mücadeleler 
sonrasında “assubay” olarak ayrı ve özgün bir yapıya kavuşmuştur. 

(Yakın tarihimize ilişkin diğer olay ve ayrıntılar Assubaylarla ilgili Kronoloji çalışmasında yer 
almaktadır. Burada bazı önemli konulara değinilerek, bir sonuca ulaşılmaya çalışılacaktır.) 

3 Mart 1924 yılında kabul edilen Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile Türk eğitim sistemi yeniden 
düzenlenmiş, bu çerçevede değişik zamanlarda on adet “Gedikli Erbaş Hazırlama Ortaokulu” 
açılmıştır. Bu çerçevede daha önce Gedikli Küçük Zabit, Çıraklar ya da Gençler Mektebi adını alan 
assubay okulları “Gedikli Erbaş Hazırlama Ortaokulu” olmuştur. Bununla eş zamanlı olarak, ordudaki 
hiyerarşide de assubayların konumları gayri resmi olarak (ya da yarı resmi)erbaş statüsüne 
indirilmiştir. (Çoğu yerde hala Gedikli Küçük Zabit olarak geçmesine rağmen Gedikli Erbaş tanımı 
kullanılmaya başlanmış ve bu konuda ortada bir kafa karışıklığı yaşandığı gözlemlenmiştir.) 
1929 yılında Gedikli Zabit statüsü kaldırılır. Takiben 10 Haziran 1935 tarihinde İngiliz sistemi örnek 
alınarak yeni bir yapılanmaya gidilir. 2771 sayılı “Ordu Dâhili Hizmet Kanunu” ile yeni rütbe ve 
kategori tanımlamaları yapılmıştır. Rütbe kategorisi olarak; şu gruplar belirtilmiştir: 
 
Erbaşlar: Onbaşı, Çavuş, Üstçavuş, Başçavuş, Başgedikli/ 
Asubaylar: Yarsubay, Asteğmen, Teğmen, Yüzbaşı, Binbaşı /  
Üstsubaylar: Yarbay, Albay, Generaller ve Mareşal. 

Assubaylara karşı yapılan haksızlıkta sınıra ulaşılmıştır. Statüleri erbaştır artık.  

Burada dikkat edilecek bir diğer husus da şudur, fark ettiyseniz benim savunduğum tezlere uygun 
olarak Yarsubay’dan Binbaşı’ya değin rütbe yapılanmasına “Asubay” denilmektedir. Asubay, aslında 
astsubay’ın kısaltılmış şeklinden başka bir şey değildir. Hatta vatani görevini bu dönemlerde 
asteğmen olarak yapan kimi ünlü yazarların biyografisinde sırf bu asubay yapılanmasından ötürü, 
askerliğini astsubay olarak yaptığı (Örnek: Ayhan Başoğlu) dahi yazılıdır. Ayrıca vurgulamak gerekir ki, 
subaylar bu yapıyı kendileri için asubay olarak isimlendirirken, bizlere gelince astsubay yapmakta bir 
sakınca görmemişlerdir. Sormak lazım, acaba o günlerde niçin astsubay demediler de, asubay dediler 
ve niçin bize gelince, kolaylıkla astsubay nitelendirmesini yapabildiler? 

Assubayların kendilerinin farkında olma sürecine ilişkin ilk göze batan ışıltıya Nazım Hikmet’in 
Donanma Davası’nda (1938) rastlanmaktadır. Burada bir avuç deniz assubayı ( o zaman gedikli erbaş 
konumunda) kitaplar okuyarak, kendilerini geliştirmeye çalışmaktadır. Kitap temin ettikleri 
kaynaklardan bazıları Nazım Hikmet ile dolaylı ya da doğrudan bağlantılıdır. İşin ucu Nazım Hikmet’e 
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kadar ulaşınca, yapılan operasyonlar neticesinde askeri mahkemede yargılanmışlardır. O dönemlerde 
ülkemizde yoğun bir Komünizm korkusu olduğundan, bu assubaylar ve davada yer alan siviller çok 
ağır cezalara çarptırılmışlar, yüzer-gezer mahkemelerde (Erkin Gemisi) yargılanmışlardır. Çok ağır 
cezalandırılan bu aydınlanma girişimi sonrasında, Menderes döneminde bazı faaliyetler gözlenmekle 
birlikte; assubayların haksızlığa uğradıklarının farkına varıp sokaklara taştığı dönem olarak 1970 ve 
1975 yılları ayrı bir öneme sahiptir. Halen assubaylar bu döneme ilişkin hikâyeleri, efsaneleşmiş 
eylemleri ve bu eylemler sonucu acılar çeken kuşakları saygı ve sevgiyle yâd etmektedir. Hatta 
bugünkü kazanımların pek çoğunun o onurlu eylemler sayesinde elde edildiği herkesçe kabul 
görmektedir. 1938 yılında başlayan uyanış, 1970’li yıllarda zirve yapmış ve assubayların hak arayışları 
9 Ekim 2010 Ankara Mitingine değin onurla sürdürülmüştür. 

 

2 Temmuz 1951 tarihinde assubaylar, Adnan Menderes’in başbakanlığındaki Demokrat Parti iktidarı 
döneminde nihai statüsü olan “Assubaylık” statüsüne kavuşmuş, çok uzun yıllar sonra, 2002 yılında 
yapılan düzenleme ile de Askeri Ceza Kanunu’nda aynı statüye ulaşmıştır. 

 

1951 tarihli düzenlemenin eğitime yansıması gecikmeli olmuş ve 1964 yılında assubay yetiştirme 
sisteminde de yeni bir düzenleme yapılmıştır. Ortaokul düzeyindeki Gedikli Erbaş Okulları kapatılarak, 
lise düzeyinde eğitim veren “ Assubay Hazırlama Okullar” açılmış ve ordumuzun teknik sınıflar 
dışındaki muharip ve yardımcı sınıf assubay gereksiniminin önemli bir kısmını bu kaynaktan 
karşılamıştır. Gerektiğinde ihtiyaca göre yeni okullar açılarak, bu yapı 2002 yılına kadar 
sürdürülmüştür. 
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Yaşadığımız bu yeni yüzyılda ise teknolojide yaşanan hızlı değişme ve gelişmeler, küreselleşme 
olgusunun etkinliğini artırması, bilgi alışverişi ve ulaşımın kolaylaşması ülkelerin ulusal ekonomilerini 
etkilemiş ve ekonomiyi ön plana çıkarmıştır. Bu durum, ürettikleri çok çeşitli mal ve hizmetleri, 
zamanında ve kaliteli olarak teslim etmek konusunda işletmelerin daha duyarlı olmalarını sağlamıştır. 
Ayrıca, teknolojiyi anlayan, yorumlayan, uygulayabilen, verimli ve kaliteli mal ve hizmet üretebilen 
yüksek nitelikli iş gücünü daha etkin duruma getirmiştir. Dünya böyle hızlı bir değişimi yaşarken, 
ülkemiz de bilgi çağını yakalama konusunda önemli adımlar atmıştır. 

Türk Silahlı Kuvvetleri de gelişen teknolojiye ve çağın yeniliklerine kendi bünyesi içerisinde ayak 
uydurma çabası içindedir. Günümüzde kaliteyi yakalamanın ancak alanında eğitim alan ve aldığı 
eğitimi uygulayabilen yetişmiş teknik elemanlarla mümkün olacağı kabul edilen bir gerçektir. Bu 
anlayış ve değişimlerin ışığı altında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin eğitim alanındaki ihtiyaçlarını karşılamak 
için, nitelikli insan gücü yetiştirilmesine yönelik olarak çeşitli çalışmalar her zaman yapılmaktadır. 

İşte tüm bunların gereği olarak, 11.04.2002 tarihinde çıkarılan kanunla birlikte 2002-2003 ve 2003-
2004 eğitim-öğretim yıllarından itibaren lise düzeyindeki “Assubay Hazırlama Okulları” kapatılarak, 
“Assubay Meslek Yüksek Okulları”na geçiş başlatılmıştır. 

 

Bir nevi Anadolu Liseleri, Meslek liseleri ve Askeri Liselerin karışımı olarak eğitim veren bu okullar son 
mezunlarını vermeleri ile birlikte tarihe karışmış, yerini akademik bir yapısı olan ve bulunduğu kuvvet 
komutanlığına bağlı olmakla birlikte, Yüksek Öğretim Kurumu ile de idari bağı olan Assubay Meslek 
Yüksek Okullarına bırakmıştır. 

2002 yılından itibaren Türk Silahlı Kuvvetlerinde sözleşmeli bayan assubaylar da görev yapmaya 
başlamıştır. İlk uygulama, 2002 yılında, Jandarma Genel Komutanlığı ile başlatılmış, 2006 yılında ise 
Kara Kuvvetleri Komutanlığı da bayan assubay alımını uygulamaya koymuştur. İlk mezunlarını 2003 
yılında veren bayan assubaylar, kahraman ve cefakâr Türk ve Anadolu kadınının örnek bir timsali 
olarak halen ordumuz saflarında görev yapmaktadır. 

Halen Assubay Meslek Yüksek Okulları olarak eğitimine devam eden eğitim kurumlarımızın lisans 
seviyesine yükseltilmesi çağın bir gereği olarak kaçınılmazdır. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yönetici 
kademesi için bu karar çok zor bir karar olacaktır. Çünkü daha önceki deneyimler göstermektedir ki, 
söz konusu olan assubayların modernleşmesi ise hemen bir bağnaz yapı ortaya çıkmakta ve modern 
atılımları engellemeyi başarı saymaktadır. 

Bugün kışlaya gelen erlerimizin çoğu yüksekokul mezunudur, dolayısıyla onlarla ilk teması sağlayacak 
ve emir komuta edecek assubayların da en az onlar kadar eğitimli olması kaçınılmazdır.  
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Burada belirtemeden geçemeyeceğimiz husus; her zaman modern adımları atmakta en öncü kurum 
olan Türk Silahlı Kuvvetlerimizin; bu yapısını kaybetmeye başladığı, özellikle de Assubay Meslek 
Yüksek Okulları’nın açılması kararında oldukça geç kalmış olduğudur. “Harp Okulları beyaz iskarpin 
giysin, Assubay okulları mezuniyete kadar siyah iskarpin giysin” (Deniz Kuvvetlerinde vuku buldu ama 
her kuvvette benzerleri var) zihniyetini taşıyanlar Türk Ordusunun gelişmesine, çağın ordusu olmasına 
ayak bağı olanlardır. Onlar hâlâ ayakkabı renginde, uçuş brövelerinin tam mı yarım mı çeyrek mi 
olacağında takılı kalmış, şekilciliğin gazoz ağacından amuda kalkık bir vaziyette meyve toplamaya 
uğraşmaktadırlar. 

SONUÇ VE YORUM 

Assubaylık mesleğinin tarihsel gelişimi ile ilgili olarak çıkartabileceğimiz sonuçlar: 

1- Ulusal ordular ortaya çıkıncaya kadar assubay kavramından hiç söz edilmemektedir. Onbaşıdan 
itibaren general/mareşale kadar tüm rütbeler subay tanımı içinde yer almaktadır.  

2-Ulusal Ordu kavramı ile birlikte ayrışmalar da başlamış ve assubaylar, “küçük rütbeli subaylar” 
olarak anılır olmuştur. (Osmanlı daha ileriye gitmiş, gedikli zabit kapsamına alarak, gedikli küçük zabit 
adını vermiş ve sınıf farkını derinleştirmiştir.) 

3-Yirminci Yüzyılın başından itibaren assubaylar, tenzil-i rütbeye uğramış ve konumları, “erbaş” ve 
“diğer rütbeliler” durumuna indirilmiştir. Bugün tanımında dahi subay eki olmasına rağmen (Non 
Commisioned Officer-NCO), uluslar arası belgelerde subay kategorisinde gösterilmemektedir. (Bizde 
ise 1935-1951 yılları arasında erbaş statüsü uygulanmış, 1951 yılından itibaren şimdiki özel konumuna 
ulaşarak, daha çok subay yardımcısı olarak değerlendirilmesi sağlanmıştır.) 

4- Günümüz bağlamında assubaylık mesleğini ele aldığımızda, dünya ordularının birbirleriyle olan 
ilişkilerine, kendi tarihsel yorumlamalarına ve kültürel yapılarına göre bir konumlandırma içinde 
olduklarını görürüz. Bu konuyu biraz açmamız gerekiyor. Amerika gibi sonradan ortaya çıkmış 
devletlerde, rütbelerin belli bir derinliği yoktur. Belirttiğimiz gibi, onlar zaten bu rütbeleri ve 
hiyerarşiyi başka ülkelerden alıp kendilerine uygun hale getirmişlerdir. Türkiye gibi adı askerlikle 
anılan ve tarih boyunca nice askeri zaferlere imza atmış devletlerde ise rütbelerin bir gelenekselliği, 
tarihsel derinliği vardır. Bugün, Türk tarihinden gelen “Geleneksel Çavuşluk Teşkilatı” yapısı assubaylık 
mesleği üzerinden sürdürülmekte ve özel bir konumda bulunmaktadır. 

Bu nedenle de ülkeler arasında uygulama farklılığı vardır. Pek çok ülke zorunlu askerlik hizmetini 
kaldırmış ve gönüllü/maaşlı askerlik sistemine geçmiştir. Bu sistem gereği, Amerika benzeri ülkelerde 
assubaylar, yetkilendirilmemiş/atanmamış ya da yetki belgesiz subaylar (Non-Commissioned Officer) 
olarak tanımlanmakta ve bir takım emir komuta yetkileri kısıtlanmış ya da kısıtlanmış gibi 
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durmaktadır. Uygulamalarda bu kısıtlamaların söylendiği kadar etkili olmadığını biliyoruz. Fakat kâğıt 
üstündeki tanımlamaları değiştirmenin kolay olmadığını da… 

İşi konum ve statü bağlamında ele aldığımızda Türkiye Cumhuriyeti Assubayları’nın diğer ülkelere 
nazaran kendilerine özel yasalarıyla ayrıcalıklı olduğunu görürüz. Fakat işi haklar bağlamında ele 
almaya çalıştığımızda ise, durumun tam tersine döndüğüne şahit oluruz. 

Türk Silahlı Kuvvetleri’nde assubayların kanunlarla belirlenmiş özel bir konumları vardır. Diğer ülke 
assubayları gibi “erbaş ve diğer rütbeli” statüsünde değillerdir ama onlar gibi çağdaş haklara da sahip 
değildirler. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin egemen sınıfı olan generallerimiz ve üstsubaylarımız tarafından, 
assubaylara; özlük hakları, kariyer ve subaylığa terfi, üniforma sembolleri, sosyal olanaklar ve 
emeklilik uygulamaları (özellikle emekli maaşları) gibi pek çok durumda, çağdaş olmayan, ortaçağ 
zihniyeti taşıyan kast tipi uygulamalar reva görülmektedir. 

5- Tarih boyunca emir komuta halkasında subay olarak yer alan assubaylar, geçen zaman dilimi içinde 
hak ettikleri konuma ulaşmak için yoğun mücadele ve emek sarf etmişler ve uygulama alanlarındaki 
başarıları ile vazgeçilmezliklerini kanıtlamışlardır. Bugün uluslararası belgelerde hâlâ “erbaş” ya da 
“diğer rütbeliler” konumunda gözükseler dahi; işlevleri, bilgi ve becerileri ve tahsilleri itibarıyla subay 
tanımı içine yerleşmiş durumdadırlar. Geriye sadece bunu yazılı belgelere işlemek kalmıştır ki, çok 
uzun bir süredir kendilerini ülkesinin aristokrat sınıfı olarak tanımlama çabasındaki subayların 
(özellikle üstsubay ve generallerin) bu durumu kabullenmesi çok zor olacaktır. 

Bugün artık assubaylar, hem emek hem beyin gücü ile çalışarak modern orduların vazgeçilmez unsuru 
ve bir nevi belkemiği durumuna gelmişlerdir. Bu yüzden, üstün ve modern olmak isteyen her ordu; 
eğitim seviyeleri, mesleki gelişmeleri, bilgi ve tecrübeleri ve disiplinli hizmet anlayışları ile parıldayan 
assubaylarına gereken ilgiyi ve özeni göstermek zorunluluğundadır. Emekçi assubayların alın terini 
görmezden gelmekle ve özellikle, 12 Eylül 1980’den bu yana sürdürülen çağdışı uygulamalarla; 
subayların kendi rütbe ve konumlarına sağlamaya çalıştıkları ayrıcalıklar, astlarını hakir görme 
boyutunu çoktan aşmış, sadece ve sadece Türk Silahlı Kuvvetleri içine nifak tohumları ekilmesi-hem 
de komuta katınca- aşamasına gelmiştir. Zaten bu anlayış Türk Silahlı Kuvvetleri’nin geleneksel 
yapısına da ihanet anlamına gelmektedir. Türk Ordusunun tarihinde; ayrımcılık, sınıfçılık ve kast yapısı 
asla yer almamıştır. Ordu yapısında hak edenlerin daha üst rütbelere yükselmesine her daim izin 
verilmiş, özlük haklarına ve hukukuna özen gösterilmiş, kapalı bir yapıya asla müsamaha 
gösterilmemiştir.  

Türk Silahlı Kuvvetlerine ait tüm görev ve sorumluluklarda en ön planda olan assubaylar, iş; hak ve 
hukuka geldiğinde, bir anda en arka sıralara itilmekte ve “mahallenin yetim çocuğu” muamelesi 
görmektedir. Oysa kanun açıktır: Komutan; astlarının da hak ve hukukunu gözetmek 
zorunluluğundadır. Tıpkı Manas Destanı’nda yer alan Çora Töresi’nde olduğu gibi: “Manas; Çora’larını 
aştan aç, attan yaya, dondan açık koymamak, bir ganimet alındığında eşit olarak pay etmek ve kendisi 
evlendiğinde kırk Çora’ya da kırk kız almak zorundaydı.” Töre buydu… 

Türk Silahlı Kuvvetlerinin başlangıcını oluşturan “alp yiğitlerinin” silah arkadaşlığı ve kan kardeşliği 
yemini”, uzun süredir görmezlikten gelinmekte ve her geçen gün assubaylara yapılan vefasızlık 
katlanarak sürmektedir. Alp yiğitliğinin ruh ve temeline ihanet edilmekte ve silah arkadaşları üzerine 
tahakkümler kurulmaktadır. 

Konumuzu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün bir sözü ile bitirelim ki, belki bizi anlamayanlar, 
Atamızı daha kolay anlarlar: 
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“Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetinin ordusu, istilalar yapmak veya saltanatlar yıkmak veya 
saltanatlar kurmak için şunun bunun elinde aleti ihtiras olmaktan münezzehtir. İnsanca ve müstakil 
yaşamaktan başka gayesi olmayan milletin, aynı mefkure ile mütehassıs ve yalnız onun emrine tâbi 
ve sadık öz evlatlarından mürekkep muhterem ve kıymetli bir heyettir.”  

(Nisan 1922) 

Yayın Tarihi: 29-31 Ocak 2011 
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GEDİKLİ ZABİTLİKTEN ASSUBAYLIĞA UZUN İNCE BİR YOL 

Özellikle yaşlı vatandaşlarımızın assubayları gördüğünde kullandıkları bazı hitap sözcükleri dikkatinizi 
çekmiştir. Assubaylara zaman zaman “Gedikli Zabit”, “Baş Gedikli”, “Gedikli” ya da “Baş Efendi”  
şeklinde seslenirler. Ülkemizde “Gedikli” terimi artık kullanılmadığından dolayı özellikle genç 
assubaylar bu işin sırrını bir türlü çözemezler. Araştırıp uygun cevaplar bulmaya çalışırlar. 

Ülkemizde uzun yıllar saygın bir yapılanma olarak kullanılan ve daha sonradan kaldırılan “Gedikli 
Zabit” yapılanması, tarihsel derinliğinde; gedikliliğin ve bu yönüyle de deniz assubaylığının 
başlangıcını oluşturduğundan önem arz etmektedir. Bu yüzden,  gelin hep birlikte bu konuyu 
inceleyelim ve bu güzide mesleğe ömür vermiş insanlarımızı da böylece yâd etmiş olalım. 

GEDİKLİ ZABİTLİĞİN TANIMI 

Gedikli zabitler, belirli bir alan ya da konuda uzmanlık derecesinde ihtisaslaşmış özel görevli 
subaylardır. Gedikli zabitler askeri yapılanmalarda subay ile assubay arasında bir rütbe konumuna 
sahiptirler. Türk Ordusundaki şekliyle tarif edersek, asteğmen ile teğmen aralığına yerleştirildiğini 
söyleyebiliriz. Daha çok kıdemli assubaylığın bir uzantısı olarak görülseler de gerçekte ayrı bir sınıf 
oluşturmaktadırlar. Fakat pek çok ülkenin silahlı kuvvetleri, uzun yıllar orduya emeği geçmiş kıdemli 
assubaylarına yeni bir kariyer sunmak ve onları onurlandırmak amacıyla “gedikli zabit” yapılanmasını 
kullanmıştır. 

  

Gedikli Zabitlik, dünya ordularında ve orduların her kuvvetinde çok az farklılaşan bir yapıya sahip 
karışık bir rütbedir. Genel anlamda teknik becerilerine ve yeteneklerine göre rütbe alırlar. Komuta 
pozisyonunda kendilerine pek görev verilmez. Yine de Cenevre Antlaşması içeriğine göre genel olarak 
subay tanımı içinde yer alırlar. 

Özel bir rütbeleri olmadığı için onlara “Bay …”, “Bayan …” ( ve soyadı) şeklinde hitap edilir. Ancak, 
uygulamada çoğu personel bu söylemi kullanmak yerine, onlara, “Efendim”, “Madam” ve daha çok 
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“Şef”  şeklinde hitap etmeyi tercih eder. Bizdeki uygulamalarda ise hitap şekli “Efendi” olarak kabul 
görmüştür. 

NATO kodu olarak WO-1’den başlayan rütbeleri WO-5’e kadar gider. Ülke tanımlamaları da bu 
standarda bağlı olmak kaydıyla değişiklik gösterir. Örneğin Amerikan Ordusunda bu rütbelerin 
karşılıkları aşağıdaki gibidir. 

WO-1= WO1 (Warrant Officer 1) 

WO-2= CW2 (Chief Warrant Officer 2) 

WO-3= CW3 (Chief Warrant Officer 3) 

WO-4= CW4 (Chief Warrant Officer 4) 

WO-5= CW5 (Chief Warrant Officer 5) 

Bu rütbe yapısı ilk olarak İngiliz Kraliyet Donanmasında kullanılmış, daha sonra günümüze değin pek 
çok ülke tarafından benimsenmiştir. Bugün İrlanda ve ABD gibi pek çok devlet tarafından 
kullanılmakta olan bir sistemdir. ABD dışında genellikle kıdemli assubayların uzun yıllara dayalı askeri 
tecrübelerinden yararlanılması niyetiyle ve onları mümkün olduğunca etkili olarak kullanmak 
gayesiyle oluşturulmuştur.  

 

Fakat Amerikan ordusunda özel bir konumları vardır. Teknik konularda liderdirler ve konularında 
uzman derecesinde ihtisas sahibidirler. Şef pozisyonundaki gedikli subaylar (Chief Warrant Officer) 
bizzat Başkan tarafından yetkilendirilir ve atanırlar, subaylarla aynı şekilde yemin ederler. Teknik 
uzman olarak, doğrudan orduya giriş yapabildikleri gibi, uzun hizmet yılları göz önünde 
bulundurularak (özellikle helikopter pilotları) orduda kalmaları da sağlanmış olabilir. 

GEDİKLİ ZABİTLİĞİN VE DENİZ ASSUBAYLIĞININ DOĞUŞU 

Gedikli Zabitliğin ve buna bağlı olarak Gedikli sınıfının doğuşu, İngiliz Kraliyet Donanmasının kuruluş 
yıllarına değin uzanır. Bu yapının askeri bir sınıf olarak kullanılması yaklaşık olarak, 13.yüzyılda 
başlamıştır. 
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Bilindiği gibi o dönemlerde henüz silah teknolojisi çok gelişmiş olmadığından kara ordularında herkes 
kısa bir eğitimle hemen görev yapabiliyordu. Oysa deniz kuvvetleri için özel yetenek, mesleki 
yeterlilik, bilgi ve tecrübe gerekiyordu. İlerleyen yıllarda hava kuvvetlerinin gelişmesi de aynı 
gereksinimlere ihtiyaç duyacaktı. Hatta gelişen ordu silahları ve savaş teknikleri dolayısıyla, kara 
kuvvetleri de ilerleyen dönemlerde bu yetenekli sınıfa ihtiyaç duyacaktı. 

Dolayısıyla bu başlangıç, hem gedikli zabitliğin hem gedikli sınıfın doğuşu olarak işlenecekti tarihe. 
Gedikli sınıf ise o günkü anlamıyla deniz assubaylığına ve onun devamı olan bir sisteme işaret 
ediyordu. 

13. yüzyılda İngiltere’de Deniz Kuvvetleri’nin kontrolü ve komutası, askeri deneyimleri nedeniyle, 
soylu sınıfın elindeydi. Bu soylu sınıfa mensup insanlar, genelde teğmen ve yüzbaşı gibi rütbeler 
taşıyorlardı ve gemilere kumanda ediyorlardı. Askeri tecrübeleri vardı, bilgi ve görgüleri vardı fakat 
denizcilikten bihaberdiler. Gemi yaşamına çok uzaktılar. Gemide işlerin nasıl döndüğünü, silahların 
nasıl kullanılacağını, geminin sevk ve idaresinin nasıl olacağını bilmiyorlardı. Denizcilerin güvertede 
hangi işlerle meşgul olduklarına, bir geminin tek başına nasıl seyir yapacağına, deniz haritalarının 
kullanımına, yön bulma tekniklerine, pusula kullanımına ve daha pek çok denizciliğe özgü bilgilere çok 
yabancıydılar. 

Asıl mesleği denizcilik olan gemi kaptanlarına ve onların kıdemli, tecrübeli denizcilerine bel 
bağlamışlardı. Onların işbirliği ve teknik uzmanlığı ile tüm bu işleri kotaracaklarını düşünüyorlardı. Bu 
usta denizciler ve kaptanlar, gemilerin kullanımı ile ilgili teknik detaylara ve silahların çalıştırılmasına 
dair tüm bilgilere sahip oldukları gibi kullanmaya da yatkındılar. Her türlü teknik bilgi ve beceriye, 
denizciliğin gerektirdiği yetenek ve ustalığa tam anlamıyla sahiptiler. 

Bu usta denizciler böylece ilk gedikli sınıfını oluşturdular ve gedikli zabitan ile deniz assubaylığının ilk 
nüvesi oldular. Zaman zaman “Boat Mates”, bazen “Boswans Mates” olarak anıldılar. Tecrübe ve 
özgüvenleri ile zamanla vazgeçilmez oldular ve daha sonra “Royal Warrant” (Kraliyet Gedikli Zabitanı) 
olarak ödüllendirildiler. 

Görüldüğü gibi, İngiltere’nin soylu ve asil insanları yeni kurulan donanmada hemen parsayı kapmışlar 
ve komutan ve subay olarak yer almışlardır. Engin bilgi ve tecrübelerine rağmen halktan olan insanlar 
ise ast olarak tanımlandırılıp konumlandırılmıştır. Asil sınıfa mensup olmadıklarından dolayı da onlara 
böyle bir pratik çözüm üretilmiştir: Tam anlamıyla subay sayılmaksızın subay tanımı içinde yer almak. 

İşte bu başlangıç günümüze değin sürüp gitmiştir. Modern ordular bu tabuları yıkmış olsa da 
günümüzde Türk Ordusu gibi kendisini geliştirememiş ordularda halen bu asil sınıf ve halk tipi sınıf 
ayrımı derin bir şekilde sürdürülmektedir.  

İNGİLTEREDEKİ GELİŞİM SÜRECİ 

Gedikli subaylar yıllar süren gelişmeler sonucunda dört kategoride değerlendirildiler. 

-Subay Salonundan Yararlanan gedikli subaylar  

-Kıdemsiz Subay Salonlarından yararlanan gedikli subaylar 

-Yaşam alanı verilmemiş (Salonsuz) gedikli subaylar  
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-Düşük dereceli gedikli subaylar 

1843 yılında Subay Salonunda kalan gedikli subaylar normal subay yapılmış, düşük dereceli gedikli 
subaylar ise yeniden yapılanan assubay sınıflandırmasında Chief Petty Officer olarak Kıdemli Assubay 
yapılmış ve böylece gedikli subay kategorisinin ikisi sonlandırılmıştır. 

Birinci Dünya Savaşı sürecinde Salonsuz Gedikli Subaylar; “Gedikli Subay” ve “Şef Gedikli Subaylar 
(Yetkilendirilmiş Gedikli Subay)” olarak ikiye ayrılmıştır. 

Donanmada modern teknolojinin gelişmesi doğrultusunda onların da sisteme adaptasyonu amacıyla 
rütbe tanım ve kapsamları değiştirilmiştir. Telgrafçı, Elektrikçi, Gemi Onarımcısı, askeri teknisyen ve 
benzeri isimler almışlardır. Subay Salonu yerine Gedikli Subay Salonunu kullanmaya başlamışlardır. 
Küçük gemilerde ise yine subay salonunu kullanmaya devam etmişlerdir. Gedikli Subay ve Şef Gedikli 
Subaylar kılıç takmışlardır, rütbelerine göre selamlanmışlar ve selamlamışlardır. Teğmen ile asteğmen 
arasına yerleştirilmiş bir rütbe sıralamaları olmuştur. 

1949 yılında yeniden tanımlama yapılmış ve isimleri “yetkili subay” ve “kıdemli yetkili subay” 
olmuştur. Fakat rütbe kıdemleri yine teğmenden sonra gelmiştir. Yine yerleri subay salonu olmuş, 
gedikli subay salonları kapatılmıştır. 

1956 yılında yeniden bir tanım değişikliği yapılmış ve şimdiki branş subayı anlamında özel görev 
subayları tanımı yapılmıştır. 1998 yılında bu özel görevli subaylar listesi, normal kraliyet subay listesi 
ile birleştirildi ve böylece tüm subaylar eşitlenmiş oldu. 

  

İngiliz Kraliyet Donanmasındaki rütbe yapılarını ve gerçek yaşamdan kesitlerini “Dünyanın Uzak Ucu” 
(Master And Commander: The Far Side Of The World) isimli filmde bulabilirsiniz. Deniz Subayı, Gedikli 
Subay, Assubay, Denizciler ve Deniz Talebesi gibi rütbelerin hepsinin canlandırıldığı bu film, 1800’lü 
yıllarda Pasifik’te bir İngiliz Gemisi (HMS Surprise) ile bir Fransız gemisi (Acheron) arasında geçen 
çetin mücadeleyi konu almaktadır. Brezilya sahillerinden başlayan macera dünyanın büyük bir kısmını 
dolaşarak devam etmekte, Cape Horn'un fırtınalı sularından dünyanın uzak ucundaki Galapagos 
Adasına varmaktadır. Napolyon dönemindeki deniz savaşlarını konu edinen film; 2003, Amerikan 
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yapımı. Yönetmeni Peter Weir, başrol oyuncusu ise Russel Crowe. İnternet üzerinden ulaşabileceğiniz 
bu filmi izlemenizi tavsiye ederim. 

AMERİKAN ORDUSUNDA GEDİKLİ SUBAYLAR 

Gedikli Subaylar Amerikan Ordusu’nda son derece özel bir konuma sahiptirler. Tek bir mesleğe, 
konuya ya da branşa yönelik olarak çok özel bir şekilde yetiştirilirler. Gedikli Subay olarak ilk göreve 
başladıklarında Ordu Sekreterliği tarafından yetkilendirilirler ve Warrant Officer-1 (WO1) rütbesini 
taşırlar. Daha sonraki aşamalarda Gedikli Subay Komisyonları tarafından üst rütbelere yükseltilirler. 
Bu komisyon doğrudan A.B.D. Başkanı’nın temsilcisi olarak görev yapar. 

Gedikli Subaylar, kendi uzmanlık alanları söz konusu olduğunda diğer subaylarla aynı otorite, saygınlık 
ve komuta yetkisine sahiptirler. Müfrezelerde, birlik, birim ve timlerde, gemilerde ve icra edilen 
harekâtlarda hem görev ve sorumluluk alabilir hem de komuta ve liderlik üstlenebilirler. Ayrıca 
astlarına danışmanlık görevleri de söz konusudur. 

Konusunda uzman oluşuyla ve liderlik özellikleriyle birliklere ve komuta kademesine özel uzmanlık 
tecrübelerini ve rehberliğini sunar. Özellikle teknik konulardaki kabiliyetleri ile dikkati çekerler. 

Çeşitli eğitim aşamasından geçerek rütbe ve kariyer basamaklarını oluştururlar. Kısaca değinirsek; 
orduya katılma kararı sonrasında ilk olarak Gedikli Subay Aday Kursu’na dâhil olduklarını ve daha 
sonra da meslek yaşamları boyunca sürekli eğitim gördüklerini söyleyebiliriz. Gedikli Subay Aday 
Kursu ile temel subay ve lider özellikleri kazandırılır. 

Bir sonraki aşamada Gedikli Subay Temel Kursu görürler ve burada Gedikli Subay görevlerini teknik 
liderlik derecesinde yapabilecek yetenekle donatılırlar. 

 

Daha sonra gelen Gedikli Subay Tekâmül Kursu ise önceki eğitimleri ve edinilen tecrübeleri geliştirme, 
ileri aşamalara hazırlanma sürecidir. Bu kurs CW3 rütbesine haiz bir Gedikli Subay tarafından verilir. 

Gedikli Subay Karargâh Kursu ise CW4 rütbesine geçiş için gerekli olan karargâh görevlerinin 
öğrenilmesini amaçlar. Bu süreçte gedikli subaylar; ordu, personel, iletişim, eğitim yönetimi ve 
personel yönetimi ile özel liderlik konularında bilgi ve deneyim kazanırlar. 
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Son aşamada görülen kurs ise Gedikli Subay Üst Düzey Karargâh Kursu’dur. Gedikli Subayların CW5 
seviyesine terfi edebilmelerini amaçlayan ve bu rütbeye haiz bilgilerin öğretildiği kurs sonrasında, 
mesleklerinin en önemli kariyer aşamasına gelmiş bulunurlar. CW5 rütbesi, askeri eğitim için en 
önemli seviye olarak tanımlanır. Orduya daha geniş açıdan bakmayı öğrenirler. Örgütsel düzeyde en 
yüksek seviyedeki eğitmenler olarak görevler alırlar. “Amerikan Ordusu nasıl daha iyi işler, nasıl daha 
başarılı olur” konusu üzerinde özel olarak çalışırlar. Orduyla ilgili politikalar ve programlar üretirler. 
Özel konular hakkında bilgilendirme yaparlar. 

Özellikle CW5 aşamasına gelen Gedikli Subay, tam anlamıyla Amerikan Ordusunun en vazgeçilmez ve 
aynı zamanda en üretken personeli olur. Ordunun politikasından, eğitimlerine değin pek çok konuda 
söz sahibidir ve de işlevselliğinde lokomotif rolündedir. Kısa başlıklar halinde görev tanımlarına 
bakacak olursak, şunları söyleyebiliriz: 

1. Komuta kademesine uzmanı olduğu konularda danışmanlık yapar, çözüm üretir ve desteğini sunar. 

2. Ordu politikasını yürütür ve yönetir. 

3. Bireysel ve Kolektif Eğitimler ile liderlik eğitimleri üzerine odaklanır. 

4. Ordunun silah, cihaz ve ekipmanı ile teknik sistemlerini yönetir. Bakım, onarım ve destek 
faaliyetleri üzerine çalışır ve bu faaliyetleri hem icra eder hem de yönetir. 

5. Birliklerin harbe hazırlık seviyeleri ve etkinlikleri üzerine özel olarak yoğunlaşırlar. 

6. Assubayların bilgi ve beceri bakımından mesleki gelişmelerine eğitim desteği ile birlikte bilgi, beceri 
ve tecrübelerini de sunarlar. 

Amerikan Ordusu, kuşkusuz dünyanın en güçlü ve en teknolojik ordusu olarak kabul görür. Fakat onu 
diğer ordulardan ayıran bir özelliği daha var ki, o da insan odaklı olması. İnsana değer vermesi. 
Personeline rütbe ya da konumuna göre davranmak yerine, onun insan olmasını önemsemesi. Özlük 
hakkından madalyasına, şerit rozet ve brövesinden sosyal tesislerine kadar ordu üniformasını giyen 
herkese eşit davranmaya çalışması. Hatta özellikle ast olanlara pozitif ayrımlar sunması. 

Amerikan Ordu yapısında rütbeler sadece görev amaçlıdır. Tüm yaşamınızı etkisi altına almaz. Yani 
birileri sizden rütbe ve kıdemce üst olduğu için yaşamınıza, duygu ve düşüncenize ve hatta 
vereceğiniz oylara karışmaz. Astlarını cahil olarak nitelemez. Onları izlemeyi ve fişlemeyi düşünmez. 
Ev ve aile yaşamını denetlemeyi aklından bile geçirmez. 

Askeri bir kişi de olsanız önce insan olmanın onur ve haysiyetini koyar önünüze. “Rütbesi yüksek 
olanın ve mevkisi yüce olanın her şeyin en doğrusunu bileceği” saplantısı günümüz dünyasında 
sadece bir safsatadan ibarettir. Ortaçağ zihniyetinin bir ürünüdür. Herkes kendi hayat tecrübesinden, 
günlük yaşamından ve biriktirdiklerinden öğrendikleriyle bir çıkarım yapar ve yolunu öylece seçer. 
Düşünün ki, aylık emekli maaşı yaklaşık olarak 4.500 TL’yi bulan bir Emekli Kıdemli Albay ile bunun 
yarısını dahi alamayan Emekli Kıdemli Başçavuş; aynı siyasi eğilimi ya da ideolojiyi her nasılsa 
benimsesin. Eğer bu mümkün oluyorsa zaten bir yerlerde bir yanlışlık var demektir. Ya ülkenin siyasi 
partilerinde bir sorun vardır, yelpaze geniş değildir ya da yukarılardan somut ya da başkaca baskılar 
ve etkiler vardır. 
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Nihayetinde insanı öncelemek açısından oldukça uzun ve meşakkatli bir yolumuz olduğunu 
söylememiz gereklidir. 

OSMANLIDA VE TÜRK ORDUSUNDA GEDİKLİ SUBAYLAR 

Osmanlı’da da Donanmadaki uygulamalar hep farklı olmuştur. Yüzyıllar boyunca Kara Ordusundan 
değişik, denizciliğe ve bu mesleğin zorlu şartlarına uygun bir hiyerarşi yapısı uygulanmıştır. 
Nihayetinde askeri alanda batılılaşma çabaları başlayınca, Donanma yapısı da bundan payını almıştır. 
Bilindiği gibi öncelik subay yetiştirilmesine verilmiştir fakat yaşanan olaylar, zorluklar ve savaşlar; 
Donanmayı modernleştirmenin, yapısını değiştirmenin o kadar da kolay olmadığını göstermiştir. İthal 
komutanlara teslim edilen ordularda ilk arayış mesleğini bilen bir ara sınıf oluşturmak fikrini sabit 
kılmıştır. Bu ara sınıf fikri, Osmanlı Paşalarının saltanatçı kafa yapısıyla arabeskleşmiş ve subay 
sınıfından ayrı olarak, Gedikli Sınıfı oluşturulmuştur. Gedikli Sınıfı, Gedikli Zabitlerden ve Gedikli Küçük 
Zabitlerden teşekkül edecek şekilde düzenlenmiştir. İngiliz Sisteminden alınan bu yapı, söylediğimiz 
gibi, şarkçı bir zihniyetle uygulama safhasına konmuş, Zabite ayrı, Gedikli Zabite ayrı ve Gedikli Küçük 
Zabite daha bir ayrı kurallar, kanunlar işler hale sokulmuştur. Zaten pek çok tarihçi bu dönemdeki 
modernleşme uygulamalarının daha çok taklitçi olduğunu ama daha da ötesinde kötü versiyonlar 
olduğunu vurgulama gereği hisseder. 

5 Şubat 1890 tarihinde Bahriye Nazırı Bozcaadalı Hasan Hüsnü Paşa’nın gayretleriyle donanmanın 
teknik ve ameli personel ihtiyacını karşılamak üzere, topçu, işaretçi, serdümen ve porsun, sanayi ve 
makine sınıflarında görev yapmak üzere “Deniz Gedikli Subay ” sınıfının kurulması için bir nizamname 
çıkarıldı. İngiliz sistemi örnek alındı. Nizamname, Ceride-i Bahriye gazetesinde yayımlandı ve 
yürürlüğe girdi. İşin aslı, hızlı bir şekilde toprak kaybetmeye başlayan Osmanlı Donanması, 
gemilerinde görev yapacak yetenekli leventler ve ara sınıf personel bulamamaktaydı. Özellikle Rum 
kökenli Osmanlılardan faydalanıyorlardı ama Yunanistan elden gidince, Rumlarda da kopuş başladı. 
Gemilerin teknolojisi değişmişti ama Osmanlıda bu teknolojiye ayak uyduracak ne Paşa, ne zabitan ne 
de devlet adamı vardı. Bunlar olmayınca, körü körüne son model gemiler alınıyor ama 
yürütülemiyordu. İşte bu zorunluluktan dolayı Gedikli Sınıfının kurulması şart olmuştu. 
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Nihayetinde,  3 Nisan 1890 tarihinde 21 Sayılı Ceride-i Bahriye'de çıkan Şura'yı Bahriye 
Nizamnamesiyle "Deniz Gedikli Sınıfı" resmen kurulmuş oluyordu. Böylece resmi olarak hem Osmanlı 
Bahriyesinde hem de Osmanlı Ordusunda “Gedikli Zabitliğin” bir parçası olarak, assubaylık mesleği de 
başlamış oluyordu. Elbette ki daha önce de benzer konumlarda bir ara sınıf vardı fakat kafa karıştırıcı 
bir sistem bütünlüğüne sahipti. Örneğin, Osmanlı Donanmasının rütbe ve hiyerarşisini çözmeniz için 
donanmayı iyi bilmeniz ve tanımanız gerekiyordu. 

Söz konusu nizamname ile birlikte, gemilere sivil personel alınmaması, yalnız İstanbul çocuklarından 
olmak üzere gedikli temin edilmesi kararlaştırılmıştır. 15 Haziran 1890 tarihinde Selimiye Gemisi'nde 
ilk Deniz Gedikli Sınıfı eğitim ve öğretime başlamıştır. Fakat kısa bir süre sonra uygulamada 
karşılaşılan sorunlar nedeniyle bu sınıf kapatılmıştır. 

Nizamnamede yer alan ve Gedikli Sınıfın esaslarını belirleyen ana hususlar şöyleydi: 

1.  Gedikli okullarına alınacak adaylar 15-18 yaş aralığında olacak ve İstanbul halkından seçilecekti. 

2.  Adaylık için velinin rızası bulunacaktı. 

3.  Adaylar bir yıl İstanbul’da eğitim gemisinde teorik ve pratik bir eğitime tabi tutulduktan sonra seyr-
ü seferdeki gemilere gönderilecek ve bu gemilerde dört yıl daha eğitim ve öğretim göreceklerdi. 

4.  Beş yıllık adaylık dönemini bitiren ve son sınavda başarı gösterenler porsun, işaretçi, sefine emini, 
serdümen ve topçu dallarına ayrılacak ve kendilerine onbaşı rütbesi verilecek ve bir yıl sonra yapılan 
bir sınavla çavuş ve bölük emini olabileceklerdi. 

5.  Bir yıl hizmet eden çavuş ve bölük eminleri yine sınavla üçüncü porsun ya da üçüncü işaretçi ve 
aynı şekilde birer yıl hizmetle birinci porsun veya birinci işaretçiliğe kadar yükselebileceklerdi. 

6.  Bu şekilde mecburi askerlik hizmetini de tamamlayan adaylar, üstlerinden iyi sicil aldıkları ve 
imtihanları verebildikleri takdirde üçüncü sınıf gedikliliğe yükselebileceklerdi. 

7.  Üçüncü Sınıf Gedikliler, gemilerde 4 yıl, İkinci Sınıf Gedikliler ise beş yıl hizmet görüp imtihanları 
geçtikten sonra ancak Birinci Sınıf Gedikli olabileceklerdi. 

İlk Gedikli Sınıfı 15 Haziran 1890 tarihinde Selimiye Eğitim Gemisinde eğitime başladı. Başlıca dersler; 
Hesap, Güzel Yazı, İmla ve Okuma dersleri olmuştur. Öğrencilere mesleki eğitim kapsamında ayrıca, 
Branda Bağlamak, Geminin Kısımları, Direk, Seren, Yelkenler, Sabit Arma, Makara ve Tornalar, Gemici 
Bağları ve çeşitleri, Top ve Kundak ayrıntıları, Ateşli Silahlar ve kısımları öğretilmiş ve top, tüfek, arma 
ve kürek talimleri yaptırılmıştır. 

Bu nizamname esaslarına göre kurulan ve tipik İngiliz yapılanması olduğu hemen göze çarpan 
Osmanlı’nın ilk Gedikli uygulaması, çeşitli nedenlerden dolayı çok kısa bir dönem hayatta 
kalabilmiştir. Bunun başlıca sebeplerinden birisi, o dönem bahriyede hâkim olan başıbozukluklardır. 
Özellikle maaş ödemelerinden kaynaklanan sorunlar nedeniyle, ne donanma subayına ne de 
denizcilerine söz geçirilemiyordu. Yapılan yenilikler de bu yüzden etkili olamıyordu. 

Ayrıca nizamnamesinde belirtilen hususlar gereğince, Gedikli Sınıfına başka kaynaklardan kimsenin 
alınmayacağı belirtilmesine rağmen bu kural kısa sürede çiğnenmişti. İstanbul dışından kimsenin 
alınmayacağı kuralı da çoğu kez görmezden gelinmişti. Yine nizamnamesi gereğince, Gedikli Sınıfından 
kimse zabitan yapılmayacaktı. Yani başarılı olsalar bile hiçbir Gedikli Zabitan, Mülazım ve Yüzbaşı gibi 
rütbelere terfi edemeyecekti. Kapalı devre bir sistem tasarlanmıştı. Buna rağmen, II. Abdülhamit’in 
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emri gereğince bazı Gedikli Subaylar, üsteğmen rütbesiyle zabitan sınıfına geçirilmiş ve bir kere 
başlayınca da arkası gelmişti. Başlangıçta tasarlanmış olan kuralların bütünü bozulmuş ve ihlal 
edilmişti. Tüm bunlardan sonra, bu şekliyle Gedikli Subay yetiştirmenin bir fayda sağlamayacağı 
değerlendirilmiş ve mevcut olan Gedikli Subayların muhtelif zabitan rütbelerine nakli sağlanarak, 
Gedikli uygulaması sonlandırılmıştır.  

 

Burada dikkatinizi çekmek istediğim husus şudur: Bilindiği gibi Türklerde hiçbir zaman kapalı devre bir 
sistem olmamıştır. Başarılı olanın önü hep açık olmuştur. Türk Milletinin özgür yapı ve karakteri, tarih 
sahnesinde doğuşundan bu yana böyledir. İlk kez böyle bir taklit sistem denenmiş ve başarısız 
olmuştur. Buradaki başarısızlık, görevini yapma konusunda değildir. Bu sınıf kendisine tevcih edilen 
görevi layıkıyla yapmış ve daha fazlasını hak ettiği ve istediği için kuralları delip geçmiştir. Kurallar 
çiğnenince de, ilerde tekrar gözden geçirilmek üzere, gedikli sınıfının kaldırılması fikri hemen devreye 
girmiştir. 

Gedikli zabitliğin ilk uygulandığı dönemlerden bilinen isimlerin en başında İsmail Hakkı Kaptan gelir. 
Zaten başkaca da bir isme rastlanmaz. Gazi Alemdar Gemisi ile İstiklal Savaşı’nda destan yazan 
isimlerden birisi olan Gemi Süvarisi İsmail Hakkı Kaptan, Osmanlı’nın ilk Gedikli Zabitlerindendir ve 
Kurtuluş Savaşı döneminde emekli durumdadır. 

Gedikli uygulamasının ikinci safhası ise 1900’lü yılların başında denemeye geçmiştir. 1909 yılına 
gelindiğinde, Osmanlı devletinin pek çok yerinde, ilkokul ve ortaokul seviyesinde Gedikli Küçük Zabit 
Mektepleri peş peşe açılmaya başlamıştır. Fakat bu süreçte söz konusu olan Gedikli Küçük Zabitlerdir. 
Gedikli Zabitlikle ilgili yeni bir uygulama söz konusu olmamıştır. 

19 Temmuz 1913 tarihinde “Süfeni Hümayunda Gedikli Sınıfının Sureti Tesciliyle Usulü Terfi ve 
Terakkileri” hakkındaki kanun kabul edildi. Bu kanun Gedikli Sınıfının teşkil esaslarını kapsamaktaydı. 
14 Temmuz’da deneme uygulamasına başlanmıştı ve bir senelik denemeden sonra, 1915 yılında 
hayata geçirildi. 24 Şubat 1915’de geçici bir kanun ile küçük zabitlerin üstünde olarak “Gedikli Zabit” 
sınıfı yeniden teşkil ediliyordu. Böylece Gedikli Zabit ve Gedikli Küçük Zabitten teşekkül eden Gedikli 
Sınıfı,  kanun ve nizamnamesi oturtulmuş olarak bir kez daha uygulamaya konuluyordu. 
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İlerleyen dönemlerde Gedikli Sınıf yapılanması yeni kurulmaya başlayan Hava Kuvvetlerinde ve 
başladığı yer olan Deniz Kuvvetlerinde oldukça etkili olarak kullanılacaktı. 

GEDİKLİ ZABİTLİĞİN YAPISI 

Gedikli Zabitlik yapısı bu dönemde de yine iki kısımdan oluşmuştur. Bunlardan birincisi Gedikli Küçük 
Zabitlik müessesesidir. Gedikli Küçük Zabit Mekteplerinden mezun olanlar, kanunda belirtildiği şekilde 
göreve başlayarak, sırasıyla her biri üç yıl olan Gedikli Onbaşı, Gedikli Çavuş ve Gedikli Başçavuş 
rütbelerinde görev yaparak, mesleki bilgi, görgü ve deneyimlerini geliştirirler. 

İkinci Müessese ise Gedikli Küçük Zabitliğin devamı niteliğinde olan ve onların üstünde bir hiyerarşik 
mevki olan Gedikli Zabitliktir. Yani Gedikli Küçük Zabitlerin başarılı olanların yükselebileceği bir askeri 
kariyer basamağıdır. Gedikli Başçavuş rütbesindeki görevini de başarıyla ikmal edenler, üstlerinin 
uygun görmesi halinde Gedikli Zabitliğe yükselebilirler. 

Gedikli Zabit yapılanması şu üç rütbe basamağından oluşur: Üçüncü Sınıf Gedikli, İkinci Sınıf Gedikli ve 
Birinci Sınıf Gedikli. Sadece Birinci Sınıf Gedikli, Teğmen (Mülazım)  ile Asteğmen (Mühendis) rütbe 
aralığında konumlandırılmış, diğer iki rütbe ise Asteğmen’den (Mühendis) daha kıdemsiz olarak 
yapılandırılmıştı. Gedikli Zabitlere hitap şekli ise genel olarak isminin sonuna “Efendi” sözcüğünün 
eklenmesi şeklindeydi. “Telsiz Telgraf Birinci Sınıf Gediklisi Salih Efendi” şeklinde bir uzun ünvan 
tanımı kullanılıyordu. 

GEDİKLİ ZABİTLERDE KIYAFET 

Gedikli zabitler, subaylarda olduğu gibi kışlık elbise olarak baruti çuha kumaştan siyah, yazlık elbise 
olarak keten kumaştan beyaz elbise giymişlerdir. Subaylardan farklı olarak, rütbe ve meslek işaretleri 
omuz ile dirsek arasına isabet eden sol pazı kısmında bulunmuştur. Kışlık ceket, kalçayı örtecek 
uzunlukta, çift önlü olup, her sırada dörderden sekiz düğme bulunmuştur. Ceketin yan ve sol göğüs 
cepleri kapaksız olarak dikilmiştir. Ceketin arka kısmının alt tarafında yırtmaçlar yer almıştır. Ceketin 
içine poplin kumaştan beyaz gömlek giyilmiş ve siyah düz boyunbağı bağlanmıştır. Rütbe işaretleri 
sarı sırmadan yapılmış, üzerine de meslek işaretleri işlenmiştir. 

Beyaz elbiseleri ise kapalı yaka ve tek önlü olmuştur. Ceketin yalnız göğüs kısmında birer kapaksız cep 
bulunmuştur. Başa ise siyah püsküllü kırmızı fes giyilmiştir. 
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Gedikli Küçük Zabit kıyafetleri setre, kaput, günlük siyah ve beyaz elbiseden oluşmuştur. O dönemin 
uygulamaları gereğince, erlerde olduğu gibi siyah ve beyaz elbise olarak baştan geçme gömlek 
şeklinde bir kıyafet kullanılmıştır. Bu gömleğin yakasına mavi kumaştan yapılmış bir palet takılmıştır. 
Paletin kenarlarında birbirine paralel olarak dikilmiş üç beyaz şerit bulunmuştur. Palet, gömleğe 
boyuna isabet eden dört gizli düğme ile bağlanmıştır. Kullanılan rütbe işaretleri ise sınıfına göre 
değişmekte ve kırmızı, yeşil ile mavi renkten işlenmiş şeritlerden meydana gelmektedir. Başçavuşta 4, 
Çavuşlarda 3, Bölük Eminlerinde 2 ve Onbaşılarda 1 rütbe şeridi bulunmaktadır. 

13 Mayıs 1916 tarihinde yapılan değişiklik sonrasında; başa, fes yerine “Enveriye” ve “Cemaliye”  
denilen başlıkların giyimine başlanmıştır. Kara Kuvvetleri için hazırlanan serpuşa, Harbiye Nazırının 
isminden dolayı “Enveriye” denilirken, aynı uygulamayı bahriyede başlatan Bahriye Nazırı Cemal 
Paşa’dan dolayı da denizcilerin serpuşuna “Cemaliye” denilmiştir. Gedikli Küçük Zabit ve Deniz 
neferlerinin Cemaliyelerinin alt kısmına 2 cm. genişliğinde, üzerinde serpuş sahibinin görev yaptığı 
geminin adının Osmanlıca yazılı bulunduğu siyah bir şerit konulmuştur. 

GEDİKLİ ZABİTLERİN MESLEKİ YAŞAM ÖZELLİKLERİ 

Gedikli zabitler, gedikli namzetliklerinden itibaren 17 seneyi tamamladıklarında emeklilik hakkı 
kazanmaktaydılar. Yaş hadleri ise 52 yaşını tamamladıklarında doluyordu. Gedikli Küçük Zabitler, 
Başçavuş olmadan evlenemiyordu. Rütbeler tek bir kola takılıyordu. Özellikle savaş yıllarında birlik ya 
da gemilerinde yatıp kalkıyorlardı. İlerleyen yıllarda ise hafta içi geç saatlere kadar yapılan talim ve 
manevralara iştirak ediyor, yine birlik ve gemilerinde kalıyorlar, ancak hafta sonu izne çıkıyorlardı. 
Tüm yaşamları işleri üzerine kuruluydu. Özel yaşam yok denecek kadar azdı. 

TBMM kayıtlarında Gedikli zabit ve Gedikli Küçük zabitlerle ilgili ilginç tutanaklar mevcuttur. 
Bunlardan bir tanesi şöyledir: 

Roterdam’a gönderilen iki Gedikli Zabitan, 1928 yılında yurda döndüklerinde, yanlarında iki de nikâhlı 
ya da nikâhsız ecnebi kadın getirmişlerdir. Ciheti askeriye durumu haber alınca büyük sorun da 
başlamış ve iş, Millet Meclisine kadar uzanmıştır. Bu iki kişi hakkında nasıl bir ceza uygulanacak, hangi 
yol izlenecektir? Çünkü o ana kadar yapılan uygulamalara göre, Gedikli Zabitan ve Gedikli Küçük 
Zabitan kesimi, Zabitan ve memurini askeriyeden sayılmamaktadır. Yani ayrı kanunları olan farklı 
sınıflar olarak görev deruhte etmektedirler. Nihayetinde, Gedikli Zabitanların ve Gedikli Küçük 
Zabitanların da tıpkı zabitanlar gibi bir ceza-i müeyyideye tabi olmaları içtihat olarak kabul görmüştür. 

Burada da göze çarpan husus; ceza ve sorumluluk durumlarında yaptırımların subaylarla eş tutulması 
fakat iş; sosyal haklar, üniforma ve özlük haklarına geldiğinde farklı kanunların uygulanmasıdır.  

GEDİKLİ ZABİTLİĞİN KALDIRILMASI VE YENİ DURUM 

Gedikli Zabit yapılanması ile ilgili ilk olumsuz adım, Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile atılmıştır. Bu kanunla 
Türk Eğitim Sistemi yeniden düzenlenirken, Ordumuzun üst kademelerinin direktifleri doğrultusunda, 
Gedikli Küçük Zabit okullarının adı Gedikli Erbaş Hazırlama Okulları olarak zikredilmeye başlanmıştır. 

Daha sonraki süreçlerde özellikle Gedikli Küçük Zabitan yapılanması üzerinde durulmuş ve Gedikli 
Zabitliğe gereken önem gösterilmemiştir. Birinci Cihan Harbinden yorgun çıkan Dünya, daha o 
dönemlerde hızla İkinci Cihan Harbi’ne doğru yol almaya başlamıştır. Almanya ve İtalya gibi ülkeler 
faşizme doğru kayarken, Rusya; Komünizm’e yönelmiştir. İşte bu dünya konjonktürü içinde ülkelerin 
askeri yapılanmaları da katı bir disipline yönelmiş, ara yapılar bu süreçte erbaş olarak 
konumlandırılmıştır. Yeni bir savaşa hazırlanan ülkeler; ordularında bir ara yönetici sınıftan ziyade, 
emri ikiletmeyecek, ne denirse anında uygulayacak ve mutlak itaati düstur görecek, emirlere bilgi ve 
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görgüsüyle yorumlar getirmeyecek bir yapı arzu etmişler ve bu yüzden gelişme çağındaki Gedikli 
Zabitliği ve Küçük Zabitliği, uygulama alanından kaldırmaya ya da Erbaş konumuna indirgemeye 
başlamışlardır. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de bu yönde adımlar atılmıştır. 

Örneğin, yaşanan bu dönemlerde yeni bir savaşın özellikle kara savaşları olacağı düşünülmüş ve tüm 
savunma yapılanmaları buna göre dizayn edilmiştir. Öyle ki, ülkemizde bile, Deniz Kuvvetlerinin pek 
çok birliği Kolordular emrine verilmiş ve piyadeleştirilmiştir. Deniz Kuvvetlerinin okulları dahi Kara 
Kuvvetlerine benzetilmeye çalışılmış, buna rütbeler de uydurulmuştur. 

Tanzimat’tan o günlere değin İngiliz ve Alman sistemleri içinde kararsız uygulamalar gören 
ordumuzda en sonunda, iş; Gedikli Zabitliğin kaldırılmasına kadar uzanmıştır. Hatta orduda bu 
dönemlerde, uzatmalı ve temditli sistemler de denenmeye başlanmıştır. 

1 Haziran 1929 tarihli ve 1492 numaralı kanun gereğince, Gedikli Zabitlik kaldırılmıştır. Halen Gedikli 
Zabit olarak görev yapanlara, maaşları aynı kalmak şartıyla, Baş Gedikliliğe tenzil-i rütbe önerilmiştir. 
Bu seçeneği kabul etmeyenler ise haklarındaki eski kanuna göre (172 numaralı ve 9 Mart 1915 tarihli, 
"Bahriye efrat ve küçük zabit aniyle Gedikli Zabıtanı Kanunu") görev yapmaya devam edeceklerdi. 
Böylece zamanla Gedikli Zabitlik tasfiye edilecek ve Gedikli Küçük Zabitlik yaşatılacaktı. Yine bu 
kanunla kabul edilen Gedikli Küçük Zabitlik rütbeleri şöyle sıralanıyordu: Gedikli Çavuş, Gedikli 
Başçavuş Muavini, Gedikli Başçavuş ve Başgedikli. 

Gedikli Zabitlik yapılanması tasfiye sürecine girse de, gerek göreve aynı şartlarda devam edenlerin, 
gerekse Başgedikliliğe geçmeyi kabul edenlerin çok daha uzun seneler orduda hizmette bulunması ve 
bu nedenle çeşitli müktesap haklarını talep etmeleri nedeniyle, yeni çıkan kanunnamelerde onlarla 
ilgili geçici maddeler hep yer almıştır. Öyle ki, 2.7.1981 tarihinde yeniden düzenlenen 5802 sayılı 
Assubay Kanununda dahi, bir geçici maddeyle,  “Deniz ve Hava sınıfında bulunan Gedikli Zabitlerin 
arzu ederlerse, Assubay sınıfına geçebilecekleri” vurgulanmıştır. 

Meclis tutanaklarında da 1932 yılında Gedikli Zabitlikten Başgedikliliğe geçmeyi kabul eden 60 kişinin 
müktesap hakları ile ilgili vermiş olduğu dilekçenin tartışıldığını görüyoruz. Anlaşılan o ki, bu 60 kişi 
Başgedikliliğe geçseler bile haklarının korunacağını sanmışlar ve aldanmışlardır. Daha önce ellerinde 
mevcut bulunan haklar, Başgedikli oldukları için alınmıştır. Bunun neticesinde 60 kişi bir araya gelmiş 
ve Meclise dilekçe vererek; “ya bize yeni haklar tanınsın ya da alınan haklarımız geri verilsin” şeklinde 
bir talepte bulunmuşlardır. “Eğer bu mümkün olmuyorsa, bizi de Mızıka Gedikli Zabitanı gibi Askeri 
Memur kategorisine alın” dileklerini de belirtmişlerdir. Tutanak kayıtlarında eğitim durumları ve 
askeri memur olup olamayacakları tartışılmış ama karar bir türlü verilememiştir. 

İlerleyen dönemde daha önce belirtilen şartlar gereğince, Gedikli Küçük Zabit yapılanması da Gedikli 
Erbaş olarak kanunlarda tanımlanmaya başlamış ve sınıf olarak bir kategori düşüşü yaşanmıştır.        
10 Haziran 1935 tarihinde kabul edilen “Ordu Dâhili Hizmet Kanunu” ile Küçük Zabitanlar, Erat kabul 
edilmiş; erat tanımlaması içinde özel kanunlara tabi olup, mükellefiyetinden daha fazla askerlik 
vazifesi yapanlara “Gedikli” deneceği karara bağlanmıştır. Bu tanımlamada Onbaşı, Çavuş, Üstçavuş, 
Başçavuş ve Başgedikli rütbeleri “Erbaş” rütbeleri olarak kabul görmüştür. 

GEDİKLİ SINIFINDAN ASSUBAYLIĞA GEÇİŞ SÜRECİ 

İkinci Dünya Savaşı sonrasında dünyada dengeler değişmiş ve Türkiye’de de Amerika’nın etkisi 
artmaya başlamıştır. Eski süreçte daha çok Alman ve İngiliz tipi yapılanmaları benimseyen Türk Silahlı 
Kuvvetleri artık akıl hocalarını Amerika’dan getirmeye başlamış ve sistemini de Amerikan sistemine 
entegre etme çabasına girmiştir. 
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“Deniz Kuvvetlerinde Sistem Değişikliği” konulu doktora tezi çalışmasında, İskender Tunaboylu; bu 
durumu şu şekilde vurguluyor: 

“Amerikan askeri yardımına kadar Alman askeri esaslarına göre teşkilatlandırılmış olan Türk Silahlı 
Kuvvetleri’nin, Amerikalı askeri yetkililerce yapılan incelemeler neticesinde yeniden 
teşkilatlandırılması gerektiği kararına varıldı. Yeni teşkilat yapısı Yüksek Askeri Şura ve Hükümet 
tarafından değerlendirilerek 15 Ağustos 1949’da 5398 sayılı ‘Kuvvet Komutanlıkları Yasası’ çıkartıldı. 
Kuvvet Komutanlığı’nın kurulmasıyla teşkilat ve doktrin konseptlerinde önemli değişiklikler görüldü.” 

İşte bu konsept değişikliğinden Gedikli Erbaş Kanunnamesi de payına düşeni aldı. 

Gedikli Erbaş Kanununu etkisiz ve başarısız bulan Amerikalılar, önce bu kanunun yeniden ele alınarak, 
adam edilmesini istemiş ve bunun neticesinde 23 Mart 1950’de yeni Gedikli Erbaş Kanunu kabul 
edilmiştir. ABD’li danışmanların tavsiyeleri doğrultusunda hazırlanan bu kanun, Gedikli Sınıfının 
yetiştirilmesine ilişkin hususları kapsıyordu. Bu kanuna göre, Gedikli Erbaş olmak için en az ortaokul 
ve eşiti okullardan mezun olup Gedikli Erbaş okullarını ya da Sanat Enstitülerini bitirmiş olmak şartı 
aranıyordu. 

Bu yıllarda Türk Silahlı Kuvvetleri, Amerikan yardımından alınan modern harp silah ve araçları ile 
donatılmaya başlanmıştı. Amerika, Türkiye’yi Komünizme karşı savunulması gereken bir kale olarak 
görüyor ve özel önem veriyordu. İdeolojiler arasında sıcak ve soğuk savaşlar dönemine giriliyordu. 
Amerika’nın öngörüleri doğrultusunda modernleşen ordunun personeli de bundan kısmetine düşeni 
alacaktı.  

Daha önce totaliter zihniyetlerin etkisi altında Gedikli Erbaş statüsüne düşürülen Gedikli Küçük 
Zabitlik, bu kez Amerikalıların daha çağdaş kafa yapısıyla yeniden ele alınıyordu. 1950 yılında yeniden 
tasarlanan Gedikli Erbaş Kanununun uygulanma tecrübelerinin ve Amerikan Silahlı Kuvvetlerinin 
kendi yapılanmalarının da ışığında, “Gedikli” tanımlaması kaldırılıyor ve yerine yeni bir tanım 
getiriliyordu. 2 Temmuz 1951 tarihli ve 5802 sayılı kanunla getirilen bu tanım Assubaylıktı. Artık ne 
Gedikli Zabitlik, ne Gedikli Küçük Zabitlik, ne de Gedikli Erbaşlık söz konusu değildi. Bir dönem böylece 
kapanıyor ve Gedikli Zabitlik yapılanması tarih müzesindeki yerini alıyordu. 
Menderes Hükümeti dönemine rastlayan bu sürecin akabinde, Türkiye NATO’ya üye olacaktı. Bundan 
böyle Türk Silahlı Kuvvetleri, ordu yapısını NATO standartlarına göre düzenleyecek ve her konuda 
modern olma çabasına girecekti. İkinci Dünya Savaşı döneminden kalma totaliter kafa yapısını 
bilinçaltında sürdürse bile, görünürde modern olma zorunluluğu taşıyacak ve en azından bazı konuları 
makyajlamak gereği hissedecekti. Görüntü itibarıyla modern ordu havası böylece sağlanmış olacaktı. 
 
GAZİ ALEMDAR GEMİSİ, İSMAİL HAKKI KAPTAN VE ATEŞÇİ YUSUF 

Kurtuluş Savaşımızın pek bilinmeyen bir de deniz savaşı vardır. İstanbul’dan Ereğli’ye kaçırılan ve 
düşman kontrolündeki Karadeniz’de yiğit destanlar yazan bir gemimiz vardır bu deniz savaşının 
içinde. Birkaç yurtsever denizci her şeyi göze alarak Anadolu’ya destek için Gazi Alemdar Gemisini 
kaçırmış ve bir görev için hareket ettiğinde de Fransızlara yakalanmıştır. Geminin rotası İstanbul’a 
döndürülmüşken, o yurtsever denizciler gemi içinde muhteşem bir harekât icra ederek, Fransızları 
etkisiz hale getirmiş ve gemiyi tekrar Ereğli’ye doğru yönlendirmiştir. Ereğli civarında iken Fransızlara 
karşı, milli mücadelenin ilk ve tek deniz savaşı yapılmış ve kazanılmıştır. Gazi Alemdar gemisinin 
başarısı nedeniyle Fransızlar, yeni Türkiye Cumhuriyeti ile anlaşma yapmak zorunda kalmıştır. Yani 
yeni cumhuriyet ilk kez Gazi Alemdar gemisinin kahraman personeli sayesinde tanınmış, uluslararası 
kabul görmüştür. Bu kahraman gemi daha sonra Karadeniz’de pek çok görev icra etmiş ve adına layık 
şekilde İstiklal Mücadelesine destek sağlamış, denizlerde kahramanca sancağımızı dolaştırmıştır. 
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İşte bu gemiyi İstanbul’dan kaçıran kahraman denizcilerin arasında statü ve konumu itibarıyla 
assubay diyebileceğimiz pek çok isim vardır. Kesin olarak assubay olduklarını söyleyemiyoruz, çünkü 
resmi tarih, her zaman olduğu gibi anlatımında kahraman subaylarının biyografilerini veriyor. Bu 
kahraman personelin ise sadece isimleri zikrediliyor. Bir gün bu kahraman isimlerin hayat hikâyeleri 
detaylandırıldığında daha sağlıklı bilgilere kavuşmayı umuyoruz. Bugün müze gemisi olarak Karadeniz 
Ereğli’de bir gurur abidesi gibi duran Gazi Alemdar Gemisi, kahraman denizcilerinin hikâyelerinin 
aydınlığa kavuşmasını sabırla bekliyor.  

  

Dilerseniz bu kahraman denizcilerden bazılarının isimlerini zikredelim: Gemiyi İstanbul’dan kaçıran 
ekibin içinde yer alan Güverte Lostromosu Üsküdarlı Ali Reis, Serdümen Trabzonlu Rıfat Reis, 
Serdümen Rizeli Recep Kâhya (Şehit düştü) ve Ateşçi Göreleli Yusuf. 

Ekibe daha sonra Ereğli’den katılan ve ilk deniz savaşının içinde yer alan ve gemiye komuta eden (eski 
gedikli zabit) Süvari İsmail Hakkı Bey. İsmail Hakkı Bey, bahriyenin ilk gedikli zabitlerindendi ve 
İtalyanca ile Fransızcayı çok iyi biliyordu. Emekliydi. Tecrübesi ve sivil olması nedeniyle bu göreve 
seçilmişti. 

Deniz Kuvvetleri tarafından bu kahraman geminin hikâyesi kitaplaştırılmış ve yayımlanmıştır. Lakin 
bakın bu iş nasıl yapılmıştır: 

“Donanmanın etkisiz duruma getirilerek, Haliç’e hapsedilmesi nedeniyle deniz subayları ve Deniz 
Harp Okulu öğrencileri Anadolu’ya kaçarak Kurtuluş Savaşı’na katıldılar. Bahriyemizin bir kısım 
personeli de ‘Muavenet-i Bahriye’  (Bahriye Yardım Kuruluşu) adı altında bir grup oluşturarak, 
İstanbul’da İtilaf Devletleri’nin kontrol ve baskısı altındaki ambarlardan geceleri top, hafif silah, 
cephane, mayın, donatım araç ve gereçlerini gizlice kaçırarak, sivil deniz araçları ile Anadolu’ya, 
Kurtuluş Savaşı’nı yapan birliklere ulaştırdılar. Daha da önemlisi, bu vatansever denizciler, büyük 
fedakârlıklarda bulunarak, canları pahasına bir yandan Karadeniz üzerinden yapılan nakliyatla 
Kurtuluş Savaşı’nın lojistik desteğinin önemli bir kısmını sağlarken, öte yandan da Karadeniz’deki 
nakliyatın güvenliği yönünden önemli liman ve kıyı bölgelerinin savunulmasını üstlendiler.” 

İlerleyen sayfalarda ve özellikle sayfa-7’de kahraman denizcileriyle birlikte Türk halkının yaptıkları, 
açıkça “Deniz Subaylarının Kurtuluş savaşı süresince yaptıkları” şeklinde sunulmaya çalışılmıştır. 
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Gördüğünüz gibi Türk halkının, kahraman denizcilerimizin ve de özellikle cesur yürekli Ereğli insanının 
emekleriyle yazdıkları destan bir çırpıda “kahraman Türk subayına” mal edilmiştir. Evet, bu destanda 
Türk subayının da katkısı, emeği ve alın teri vardır ama hepsine sahiplenmek; resmi tarih miti 
yaratmak adına yapılmış bir emek hırsızlığıdır. O kahramanlara yapılmış bir saygısızlıktır. Zaten kitabı 
hazırlayan ekip de, kendi yazdıklarına fazla itibar etmemiş olacak ki, ister istemez ilerleyen sayfalarda 
gerçeği itiraf etmek zorunda kalmıştır: 

“Bu destan Türk Milletinin destanıdır… Bu destan Kuvay-i Milliye ruhunun destanıdır. Bu destan 
Karadeniz Ereğli’nin, Edirne’nin, Ardahan’ın, Ankara’nın, Trabzon’un, Türk vatanının destanıdır… Bu 
destan Recep Kâhyaların, Nimet Hocaların, Çarkçıbaşı Osman Efendilerin, Göreleli Yusufların 
destanıdır… Bu destan Mustafa Kemal’in; her biri Mustafa Kemal olan binlerce Mehmetçiğin 
destanıdır. Bu destan Gazi Alemdar’ın destanıdır.” 

Zaten bizim de söylemek istediğimiz şey budur. İstiklal Savaşı, bağımsızlığına düşkün Türk halkının, 
yiğit Anadolu insanının kahramanlık destanıdır. Bunu kendilerine mal ederek, ırkçı ve imtiyazcı bir 
sınıf miti yaratmak isteyenler her daim bu gerçekle yüzleşmek zorunda kalacaklardır; çünkü: herkes 
ne kadar kahramansa, onlar da o kadar kahramandır. Ne fazla ne de eksik. 

Bakın şu Allah’ın işine ki, Cumhuriyetin ilanı sonrasında kahraman deniz subaylarından tam 749 tanesi 
donanmadan emekli edildi. Sebep; sağlık sorunları ile birlikte bir de şu: Milli Mücadeleye 
katılmamaları! Yani, kahramanlık efsaneleri üretirken biraz daha akil düşünmek lazım! Ha bir de yüz 
ellilikler listesine göz atmak lazım. Orada da pek çok kahraman Türk subayı var.  

Ya da şöyle yapacağız; İstiklal Savaşı’nın Türk subayının değil, Türk halkının kahramanlık destanı 
olduğunu kabul edeceğiz. On yıllarca cepheden cepheye koşan, anasını, yuvasını, köyünü hep geride 
bırakan, Balkanlara, Çanakkale’ye, Yemen’e ve hatta Galiçya’ya , “emredin öleyim” diyerek koşa koşa 
giden ve yetmiyormuş gibi sonrasında da kutsal toprağı Anadolu’yu işgal tertibinde bulup bağımsızlığı 
için şahlanan halk çocuklarına haksızlık etmeyeceksiniz. Bu vatanı; hacısıyla, hocasıyla, işçisiyle, 
köylüsüyle, kadınıyla, erkeğiyle, zabitiyle ve de Gedikli Küçük Zabitiyle, eşkıyasıyla ve hatta asker 
kaçağıyla bu toprağın cesur evlatlarının kurduğunu hazmedeceksiniz. 

Öyle ki adı komüniste çıkmış ve vatan haini bellenmiş bazı İstanbul işçileri bile, Anadolu’ya cephane 
gönderebilmek için canını dişine takmıştı. Bunun da hakkını vereceksiniz. 

Öyleyse vatanı herkesin eşit sevdiğini ve vatanı sevmede kimseye ayrıcalık ve imtiyaz tanınmadığını 
da öğreneceksiniz. Yiyip harcarken kendinize sağladığınız bir takım imtiyazlar olabilir fakat bu vatan 
için ölme zamanı geldiğinde, kimlerin imtiyazlı olduğunu bilecek, bilmiyorsanız öğrenecek ve saygı 
duyacaksınız.  

SONUÇ 
 
Bugün Gedikli Zabitlik dediğimiz yapılanma artık kullanılmamaktadır. 1951 yılından bu yana 
Assubaylık tanımı geçerlidir. Türkiye’de assubaylık mesleği, üst kademenin pasifize etme, küçümseme 
ve sınıflaştırma çabalarına karşın halkından ilgi ve sevgi gören saygın bir meslektir.  
Türkiye’de assubaylık mesleği, başladığı günden bu yana diğer ülkelerde uygulanandan farklı 
olmuştur. Baskılara, önyargılara ve tahakkümlere rağmen bu böyledir. Çünkü bu mesleğin geçmişi 
Türk tarihine ve o tarihte yer bulan Akıncılar ve Çavuşluk geleneğine dayanmaktadır. Bu yüzden tüm 
baskılara, küçültme ve hor görme operasyonlarına her zaman karşı koyabilmekte, direnebilmektedir. 
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Öyle ki, bazı şeyler üst komuta kademesi istemese bile, assubay sınıfının kendisini geliştirmesi, işini 
çok iyi bilmesi ve çağa ayak uydurabilmesi nedeniyle zorunluluk gereği yapılmaktadır. 
 
Assubaylık mesleğinin günümüzdeki yapısını şöyle bir inceleyecek olursak, örneğin Amerikan sistemi 
ile kıyaslarsak şu başlıkları çıkarmamız mümkündür: 
 
Türk assubayları, çağdaş bir eğitimden geçmektedir. Yüksek Okul seviyesinde çağa yakışır bir süreç 
yaşayarak ordu saflarına katılmaktadır. Pek çok ülkenin assubayından çok daha üstün niteliklere 
sahiptir. 
 
Buna karşın kışlada işler tam tersine dönmektedir. Çağa yakışır ve modern eğitim süreci sonrasında, 
birlik ve kıtalarda çağa yakışmayan uygulamalar ve önyargılar; assubay sınıfının çok daha ileri 
sıçrayacak şekilde hamle yapmasını engellemektedir. Yürürlükteki kanunlar; ordu içinde kaliteli bir 
görev bilincini değil, ortaçağ kast sistemini çağrıştırır seviyededir.  
 

 
 
Türkiyedeki assubaylık sistemi; belirli bir rütbeye kadar (Asb. Çvş - Üçvş) Amerikan ordusunun NCO 
yapısı ile uyuşmakta, özellikle üstçavuşluk rütbesi sonrasında ise Amerikan Gedikli Subay sınıfı ile 
benzeşmektedir. Yani bugün görev yapmakta olan üstçavuş ve daha kıdemli assubayların Amerikan 
ordusundaki karşılığı Warrant Officer/Gedikli Subaylardır. 
 
Assubaylık mesleği, bundan sonra da baskılara ve tahakkümlere göğüs gerecektir. Şimdiye değin 
alışılagelmiş statükocu zihniyet, cumhuriyetin kanını emme arzusunu hep diri tutacak, bunu hep 
isteyecektir. Çoğu kez de başaracaktır bu emelini. Lakin uzun vadede kazanan cumhuriyete gönülden 
bağlı Türk halkı olacaktır. Halkının ordu içindeki temsilcisi assubaylar da, ırkçı kafaların bağnazlığına 
karşı sabır ve umutla direnecek, hak ettiği konumu kazanabilmek için var gücüyle mücadelesini 
sürdürecektir. Çok küçük bir azınlık durumuna dahi düşseler, insan onuruna saygı için, hak, adalet ve 
onur için; geçmiş nesillerinden devraldıkları mücadele bayrağını gelecek nesillere layıkıyla devir-
teslim etmeyi başaracaklardır. 
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 Çünkü onlar, yurdu işgale uğradığında Kuvay-i Milliye’nin ilk ışığını çakan küçük zabitlerin neslidir. 
Onların sahte efsanelere, şişirilmiş hikâyelere ihtiyacı yoktur. Her assubay kendi yüreğiyle, kendi 
mücadelesiyle zaten başlı başına bir efsanedir. 

Yayın Tarihi: 3-27 Ağustos 2011 
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BATI MEDENİYETİNE DOĞRU ATILAN İLK ADIM: HUMBARACI 
AHMED PAŞA VE İLK ASSUBAY SINIF OKULU 

Osmanlı’nın son dönemleri genelde Duraklama, Gerileme ve Dağılma dönemi olarak adlandırılır. Oysa 
bu, Osmanlı’nın kurgusunun savaş ve ganimet olduğu düşüncesiyle yapılan bir tanımlamadır. Aslında 
kaybedilen savaşların ötesine varıldığında, bu dönemlerde Osmanlı Devleti’nin yoğun bir şekilde 
modernleşme çabası içine girdiği ve en nihayetinde bunu da aydınlık Türkiye Cumhuriyeti’nin 
kuruluşuyla başardığı söylenebilir. Yani aslında bu karışık dönemler her ne kadar koskoca cihan 
imparatorluğunun dağılmasıyla noktalansa da, Osmanlı’nın bir aydınlanma çağına girdiği gerçeğini 
değiştirmez. 

Osmanlı’nın modernleşme çabalarının başlangıcında ise Humbaracı Ahmed Paşa’nın kurduğu 
Humbarahane ve Hendesehane yer alır. Osmanlı’da Batılı anlamda kurulan ilk eğitim kurumu olan bu 
yapılar; aydınlanmanın, üniversitelerin ve harp okullarının başlangıcıdır aynı zamanda. İlginç olan ise 
resmi tarihin detaylarında saklanan gerçektir. Humbaracı Ahmed Paşa’nın; Sadrazam Topal Osman 
Paşa’nın himayesi ile kurmuş olduğu bu naçizane askeri teknik eğitim kurumları aslında bugünkü 
anlamıyla bir nevi Assubay Sınıf Okulu’dur. Başka bir deyişle; Assubay Meslek Yüksek Okulu! 

Buradan diyeceğimiz şudur ki, Osmanlı’nın Batılılaşması anlamında atılan ilk adım bir Assubay Sınıf 
Okulu türü eğitim ocağı kurulmasıdır. Bu askeri eğitim kurumu zamanla değişime uğramış, askeri 
mühendisliğe, oradan da üniversitelere ve harp okullarına dönüşmüştür. Dilerseniz gelin tarihin bu 
ilginç dönemine bir de bu pencereden bakalım ve neler yaşanmış, ne sonuçlar çıkmış; birlikte 
değerlendirelim: 

KEŞİF VE İCATLAR OSMANLI’NIN KADERİNİ DEĞİŞTİRİYOR 

Takvimler 1700’lü yılları gösterirken Cihan İmparatorluğu Osmanlı’da bir şeylerin ters gittiği 
konuşulmaya başlanmıştı. Artık zaferler eskisi kadar kolay kazanılmıyordu. Düşman orduların 
taktikleri, düzenleri, silahları ve teknolojileri değişmişti. Öyle anlar oluyordu ki, savaş meydanlarında 
düşmanın daha modern ateşli silahlar kullandığını gören Osmanlı askeri bazen telaşa kapılıp emir 
verilmeksizin kendiliğinden ricat dahi edebiliyordu. Fark edilmeye başlanmıştı ki, Osmanlı; yaşamını 
savaşa ve ganimetlere bağlamasına rağmen, öncelediği askerlik sanatında artık geriye düşmüş, 
çağdan kopmuştu. 

Avrupa Devletleri keşif ve icatlarla hem toplumsal yaşamı değiştirmiş hem de ordularını yeni 
teknolojilerle donatmıştı. Bunların bir yansıması olarak ordu yapı ve düzeni de değişmişti. Geçmişi 
1400’lü yıllara kadar uzanan ve orduların orta direği olarak tabir edilen bir assubaylık yapılanması da 
işlerlik kazanmıştı. Ordular artık iki sınıftan oluşuyordu; birincisi büyük çapta taktiksel bilgiyle ve 
yeterince de teknik bilgiyle donatılmış bir subay sınıfı, ikincisi ise daha çok teknik ve mesleki 
edinimlerini savaş sanatında ustaca kullanan mahir bir assubay sınıfı. Aslında bunları biri taktik diğeri 
teknik ağırlıklı subaylar olarak nitelendirmek daha doğruydu ama savaş alanında liderlik ve komuta 
etme yetkisi Taktik Subaylara düştüğünden dolayı, hiyerarşik üstünlük de onlardaydı. Onlar savaş 
sahasının taktik resminin bütününe hâkim olacak şekilde yetiştiriliyor ve teknik silahların nerede ve 
ne zaman kullanılacağına ilişkin yeterli bilgi ve beceriyi yeni tesis edilen askeri okullarda senelerce 
alıyorlardı. Teknik subay sınıfı ise dallara ayrılarak eğitiliyor ve sadece bir ya da birkaç dalda kendisine 
bilgi ve beceri kazandırılıyordu. Liderlik vasfı genelde ikinci plana atılıyordu. Onlardan istenen ve 
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beklenen, eğitimini gördüğü alanda teknik ve taktik bilgisini geliştirmesi ve bunu savaş meydanlarında 
uygulamasıydı. Bu yüzden de üst rütbelere yükselmesi genelde sorun oluyordu. Terfileri sorun olan 
bu teknik subaylar kadrosu artık yavaş yavaş ordu içinde yeni bir sınıf olarak ayrışmaya başlıyordu.  

Bu yeni gelişmeler doğrultusunda yüzyıllarca korktukları ve sahadan hep yenik ayrıldıkları Osmanlı’ya 
karşı artık dik durabiliyor ve zaferler kazanabiliyorlardı.  

Osmanlı İmparatorluğu’nda ise zaman zaman kazanılan zaferler modernleşme fikrini hep ötelemeye 
yarıyordu. Osmanlı Ordusunun Batı Ordularından geri olduğu düşüncesine karşı çıkan Tarihçi Ahmet 
Vasıf Efendi, bu fikrini şöyle savunuyordu:  

“Avrupa Orduları silah ve teçhizat bakımından daha önceleri de Osmanlı’dan kuvvetliydi ama 
Osmanlılar daima Avrupa Ordularından daha üstün olmayı başardı.” 

BATI İLE ARAMIZDAKİ FARK SORGULANIYOR 

Yine de orduyu modernleştirmek adına bazı çalışmalar için uğraş veriliyordu. Örneğin Fransız subayı 
Rocherfort, orduda yeni bir eğitim formasyonu hazırlamış ve savaşlardaki mağlubiyetin harp 
sanayindeki geri kalmışlıktan kaynaklandığını vurgulamıştı. David isimli bir başka Fransız ise 
İstanbul’da tulumba teşkilatını kurmayı başarmıştı.  

Rocherfort, “Bab-ı Ali Hizmetinde Bir Fen Kıtası Kurulması Üzerine Tasarı” olarak bir sunum hazırlamış 
ve bu proje devrin sadrazamı olan Nevşehirli Damat İbrahim Paşa’ya 1716 yılında takdim edilmiştir. 
İşte bu sunumda; Osmanlı’nın askeri alanda niçin geri kaldığı, hayali kişilikler olan bir Hıristiyan ile bir 
Müslüman arasında geçen konuşmalarla izaha çalışılmıştır. Artık savaşların sadece güç, kuvvet ve 
moralle kazanılamayacağı, teknik üstünlüğün çok önemli olduğu belirtilmiştir. Avrupa’da teknolojinin 
silah sanayine uygulanması ile eski kahramanlık hikâyelerinin bittiği, teknolojik olarak üstün olanın 
sayıca üstün olandan daha şanslı olduğu konuşmalar arasında özellikle vurgulanmıştır. Osmanlı’nın 
bundan dolayı bir an önce teknoloji transferi yapması ve askerin talim ve terbiyesini de yeniden bu 
şartlara göre düzenlemesi gerekliliği çözüm olarak sunulmuştur. Tüm bunların kısa sürede 
gerçekleştirilebilmesi için de Avrupa’dan mühendis ve subayların getirilmesi ve askeri talimlerin 
bunlar tarafından yaptırılması tavsiye edilmiştir. 

Sadrazam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa tarafından Paris’e gönderilmiş olan Yirmi Sekiz Çelebi 
Mehmet Efendi, Ekim 1720’de gözlem ve yorumlarından oluşan bir “Sefaretname” hazırlamış ve bu 
“Sefaretname”, Osmanlı’nın Batılılaşma sürecinde bir dönüm noktası olarak kabul görmüştür. Daha 
çok o günkü Fransa’nın günlük yaşamını gözlemlerine dayalı olarak anlatan Çelebi, özellikle Fransa’da 
yeniliklere bakış açısını ve sahalarda uygulanışını vurgulamıştır. 

İbrahim Müteferrika, Yirmi Sekiz Çelebizade Said Mehmed Efendi ile birlikte matbaasını kurduktan 
sonra yayınladığı “Usûl-ül-hikem fî nizâm-il-ümem”  (Toplum Düzeni İçin Erdemli Yöntemler) isimli 
eserini, Patrona Halil İsyanı’ndan hemen sonra yazmış ve Padişah I.Mahmut’a sunmuştur. Bu eserde 
Osmanlı Ordusunun bozulmasının ve Avrupa Devletleri’nin gelişmesinin sebepleri anlatılmakta, 
aradaki farkı kapatmak için neler yapılması gerektiği belirtilmektedir. Osmanlı’nın nasıl ve neden zayıf 
düştüğü vurgulanmakta ve çözüm olarak Avrupa’dan ilim ve tekniğin alınması gerektiği açıkça 
söylenmektedir. 
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Geri kalmışlığın kabulü ve yenileşmenin gerekliliğinin anlaşılması üzerine hemen bazı uygulamalar 
yapılmaya başlanmıştır. Özellikle Sultan I.Mahmut, tahta geçtiğinde teknik donanıma sahip bir subay 
kıtası kurmak fikrine sıcak bakmıştır. Sultan’a bu konuda yardımcı olan iki isim vardır. Sadrazamı Topal 
Osman Paşa ve Fransız Topçu Subayı Comte De Bonneval. Burada özellikle Fransız Subayı Comte De 
Bonneval üzerinde duracağız ve biyografisine bir göz atacağız. 

BONNEVAL AHMED PAŞA 

Claude-Alexsandre Comte de Bonneval, Fransa’nın Limousin şehrinde 14 Temmuz 1675’te 
doğmuştur. Önce bir Cizvit okuluna devam etmiş, babası öldükten sonra, akrabası olan Mareşal 
Tourvill tarafından daha on iki yaşındayken Fransız Donanması’na nefer olarak verilmiş, 1688 
tarihinde deniz teğmenliğine terfi etmeyi başarmıştır. Daha sonra Mareşal Tourvill kumandasındaki 
Fransız filosunda, Dieppe, de la Hogue ve Cadix savaşlarına katılmış, bu savaşlarda gösterdiği 
kahramanlıklar şöhretinin artmasına sebep olmuştur. Bir şeref meselesinden dolayı Donanma’dan 
ayrılmış ve 1698’de Karacı olmuştur. 1701’de Piyade Alay Kumandanı olarak Mareşal Catinat’nın 
maiyetinde İtalya Savaşlarına katılmıştır. 1706’da Fransa Ordusu’ndan ayrılarak, önce Venedik ve 
daha sonra İtalya’ya sığınmıştır. Fransa’ya karşı savaşmak amacıyla Avusturya Ordusu’na geçmiş ve 
Prens Eugene’nin idaresi altında bulunan orduda görev almıştır. Provence ve Dauphmu savaşlarında 
Fransızlara karşı dövüşmüştür. Kuzey İtalya (1709) ve Flandre (1710-12) savaşlarında bulunmuştur. 
İmparator VI. Charles, başarılarından dolayı kendisini Genelkurmay Heyeti’nde görevlendirmiştir. 5 
Ağustos 1716’da Varadin Muharebesinde Avusturya kuvvetlerinden bir kısmının kumandanı olarak 
Osmanlılara karşı savaşmış ve bu savaş sonrasında rütbesi Mareşalliğe yükseltilmiştir. Fakat daha 
sonra Prens Eugene ile arası açıldığı için bütün rütbeleri geri alınmış ve beş yıl da hapse mahkûm 
edilmiştir. Affa uğradıktan sonra tekrar Venedik’e geçmiş, burada bir yıl kadar kaldıktan sonra 1729 
yılında mülteci olarak Osmanlı Devleti’ne sığınmıştır. Bonneval, Osmanlı’ya iltica ettikten sonra önce 
Bosna’da, daha sonra da Gümülcine’de ikamet ettirilmiş ve bu süreçte İslamiyet’i kabul ederek, 
Ahmed ismini almıştır. Bonneval Ahmed, Gümülcine’de iken Sultan I. Mahmut’a mektup yazarak 
durumunu anlatmış ve Osmanlı Devleti’ne hizmet etme arzusunu bildirmiştir. 1731 yılında Topal 
Osman Paşa, sadrazam olunca, Batı tarzı ıslahatlar için kendisini İstanbul’a davet etmiştir. 

  

Bundan sonrasında Bonneval Ahmed, Osmanlı Ordusu için Batı tarzı yenilikleri uygulamaya başlamış 
ve 16 yıl boyunca Osmanlı için görev yapmıştır. Özellikle 1734 yılında uygulamaya koyduğu, 
Üsküdar’da Topbaşı’nda “Humbarahane” ve “Hendeshane”; Batı teknik ve bilgilerinin ülkeye girişinde 
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bir dönüm noktası olmuştur. Bu “Humbarahane ve Hendeshane”; önce ilk assubay sınıf okulu 
uygulaması olarak başlamış ve ardından askeri mühendislik yönüne kaymıştır. Humbarahane ve 
Hendesehane ile Osmanlı’da ve Türkiye’de modernleşmenin ilk nüvesi de atılmıştır.  

Bugün harp okullarının ve üniversitelerin başlangıcını oluşturan yapı işte bu yapıdır. İlerleyen 
dönemde bu “Hendesehane” yeni açılımlara sebep olacak ve buradan İstanbul Teknik Üniversitesi ile 
Harp Okulları doğacaktır. 

Humbaracı Ahmed Paşa olarak tarihimize not düşülen bu Fransız Subayı, ilerleyen zaman içinde 
Beylerbeyi rütbesine haiz oldu. Paşa oldu. Hatta Osmanlı’nın dış siyasetinde bile çok etkili oldu. 
Nihayetinde, Sadrazam Topal Osman Paşa’nın görevden alınması sebebiyle o da gözden düştü ve 
1738 yılında Kastamonu’ya sürüldü. Bir yıl sonra geri döndü. Görevine devam etti. 1747’de 
İstanbul’da ölen Humbaracı Ahmet Paşa’nın ardından, kurmuş olduğu Hendeshane, yeniçerilerin 
muhalefeti nedeniyle bir süre kapatıldı. Humbaracı Paşa’nın naşı, İstanbul’da Galata Mevlevihanesi 
Mezarlığı’na defnedildi.  

Humbaracı Ahmed Paşa’nın pek sık ülke değiştirdiğini ve hatta kendi ülkesi Fransa’ya karşı savaştığını 
gördüğünüzde şaşırmış olabilirsiniz. Fakat tarihin bu dönemlerinde bu tip olaylara pek sık 
rastlanmaktaydı. Bu yüzdendir ki, ilerleyen dönemlerde pek çok yabancı subay Osmanlı Devleti 
tarafından modernleşme çabaları için sıkça kullanılacaktı. 

Humbaracı Ahmed Paşa, bazı özellikleri nedeniyle pek sevilmeyen bir kişiliğe sahiptir. Dilerseniz 
bunları da şöylece belirtelim: 

Humbaracı Ahmed Paşa, Müslümanlığı ve Osmanlılığı kabul etmesine rağmen Türkçe öğrenmemiştir. 
Ayrıca, evinde bir Fransız gibi giyinmiş, alışkanlıklarından vazgeçmemiştir. Özellikle de ömrünün 
sonlarına doğru, Fransa’ya geri dönmek için uğraş vermiş, geri dönmeyi çok istemiştir. Sünnet olup 
olmadığı konusunda da tereddütler vardır. Kendi anılarında sünnet olmaktan kurtulamadığını 
belirtmektedir ama o dönemde İstanbul’da görüştüğü Casanova’nın hatıratlarında, sünnetle ilgili 
olarak Şeyhülislam’dan izin istediği belirtilmektedir. 

Onunla ilgili en önemli iddia ise Türkiye’de masonlaşmayı başlatan adam olduğu yönündedir. 

Ayrıca yine söylememiz gerekir ki, Humbaracı Ahmed Paşa yalnız bir Islahatçı olarak anılmaz. Aynı 
zamanda özellikle 1734 yılından ölümüne değin Osmanlı ile Avrupa Devletlerinin dış politikalarını da 
perde arkasından idare eden şahıstır. 

OSMANLI MODERNLEŞMESİNİN BAŞLANGIÇ NOKTASI: HUMBARAHANE VE HENDESHANE 

Humbaracı Ahmet Paşa tarafından kurulan Humbarahane’de geometri bilen humbaracılar yetiştirmek 
amacıyla, pratik talimlerin yanı sıra geometri, trigonometri, balistik ve teknik resim gibi teorik dersler 
de gösterilmiştir. Başlangıçta sırf humbaracıları modern tekniklerle yetiştirmek amacını güden bu 
askeri eğitim kurumu, zamanla kendini geliştirmiş ve askeri mühendisliğe doğru yol almıştır. Böylece 
Humbarahane ve Hendeshane, günümüz bilgileri ile değerlendirildiğinde küçük ve orta rütbedeki 
subayları yetiştiren bir tür assubay sınıf okulu işlevinden yola çıkarak, askeri mühendislik yönüne 
doğru akmıştır. 
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1734 yılında eğitime başlayan okul, yeniçeri korkusuyla 1736 yılında tatil edilir. Araştırmacı Mustafa 
Kaçar’ın anlatımına göre ise 1738’de Humbaracı Ocağı’nın nizamının bozulması ve yoklamada 
bulunmadıklarından dolayı çok sayıda humbaracının maaşlarının kesilmesiyle, ocakta kargaşa çıkmış 
ve Bonneval Ahmed Paşa bu yüzden gözden düşmüş, Kastamonu’ya sürgün edilmiştir. Bir yıl sonra 
tekrar geri dönmüş ve aynı göreve devam etmiştir. Yani Humbarahane ve Hendeshane kesintiye 
uğramamış ama sönükleşmiştir.  Ta ki 1747’de Bonneval Ahmed Paşa’nın ölümüne değin. 

 

1759 yılında Sadrazam Ragıp Paşa tarafından eski öğrencileriyle ve onların çocuklarıyla, okul, yeniden 
açılır. Bu kez okulun eğitim verdiği yer Haliç-Karaağaç’tır. Okul, III. Selim dönemine kadar eğitimine 
devam eder fakat eskisi kadar etkin değildir.  1790 yılında III. Selim tarafından okul kışlası büyütülüp 
genişletilir. 1792’de ise Halıcıoğlu’na bir kışla yaptırır ve Lağımcılar (İstihkâmcılar) ile Humbaracıların 
eğitimini buraya alır. 1795 yılında ise okul lağvedilir ve öğrenciler Mühendishane’ye nakledilir. 

Bilimlerin kuramsal olarak öğretildiği, silah ve cihazların ise ameli olarak kullanımının gösterildiği 
Humbarahane ve Hendeshane ile birlikte, medrese eğitiminden farklı olarak yeni bir eğitim ve yeni bir 
kurumlaşma ortaya çıkar. Genel amacı askeri teknik eğitim görmüş subaylar yetiştirmek olan bu yeni 
eğitim anlayışı 1775 yılında yeni meyvesini verir. 

 29 Nisan 1775 tarihinde (bazılarına göre bu tarih 1776) Tersane-i Amire bünyesinde askeri 
mühendisliğe yönelik eğitim amacıyla yeni bir Hendeshane kurulur. Bu kurumun başına da yine bir 
Fransız olan Baron de Tott getirilir. 1776 tarihinde Hendesehane’nin Batı kaynaklarına uygun yeni 
kuram ve yöntemlerle matematik ve istihkâmcılık eğitimi veren bir Osmanlı Eğitim Kurumu olduğunu 
belirleyen nizamname hazırlanır. Hendesehane, 1781 yılından itibaren Mühendishane olarak 
anılmaya başlar.1806 yılında "Mühendishâne-i Bahrî-i Hümayun"  (İmparatorluk Deniz 
Mühendishanesi) adını alır. 

Bunun öncesinde ise Deniz Harp Okulu’nun kuruluş tarihi başlangıcı olarak kabul edilen 1773 yılı 
vardır ki, burada söz konusu edilen eğitim, bir nevi gemi kaptanı yetiştiren kurs niteliğindedir ve 
Kasımpaşa’daki bir kalyonda açılmıştır. 

1793 yılında ise Nizam-ı Cedit kapsamında “Mühendishane-i Cedide” adıyla yeni bir mühendishane 
daha kurulur ve bu mühendishanede Humbaracıların, Lağımcıların ve Topçuların eğitimi verilir. 
Eğitimler 1794 yılında başlatılır. İlk kurulan Hendesehane ve Humbarahane öğrencileri de 1795 yılında 
buraya nakil alınır.  

1806 yılında Mühendishane-i Cedide adı, "Mühendishâne-i Berrî-i Hümayun"  (İmparatorluk Kara 
Mühendishanesi) olarak değiştirilir. Böylece Humbarahane ve Hendeshane ile çıkılan yolda iki yeni ve 
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özgün mühendishane oluşur: "Mühendishâne-i Berrî-i Hümayun" ve "Mühendishâne-i Bahrî-i 
Hümayun”! 

Mühendishane-i Bahr-i Hümayun, daha sonra 1845 yılında Heybeliada’ya taşınacak ve “Bahriye 
Mektebi” adını alacaktır. 

  

Türkiye’de batı tarzı ilk üniversitenin açılışı ile ilgili farklı tarihler ve görüşler ileri sürülmektedir. Bu 
görüşlerden bir tanesi, İstanbul Teknik Üniversitesini ilk kabul ederken, bir diğer görüş ilk 
üniversitenin Darülfünun (İstanbul Üniversitesi) olduğunu savunur. İstanbul Teknik Üniversitesi’nin ilk 
olduğunu kabul edenlere göre ilk üniversitemiz; Çeşme yenilgisinden sonra, 1773 yılında kurulan ve 
kısa bir süre sonra faaliyete geçen Mühendishane-i Berr-i Hümayun ile günümüzdeki İTÜ’nün 
kökenini oluşturan Mühendishane-i Bahr-i Hümayun’dur.  

Yukarda yazdığımız hususları şöyle bir değerlendirirsek, Hendesehane ve Humbarahane ile başlayan 
ve günümüz koşullarında “Assubay Sınıf Okulu” eğitimi diyebileceğimiz koşullarda yeşeren eğitim 
ortamının üniversitelere ve mühendislik eğitimine doğru sıçrama yaptığını görürüz. Bugün tekniker ve 
operatör düzeyindeki insanlara tepeden bakıp burun kıvıranların bu geçmişi özellikle hatırlamasını ve 
nerden geldiklerini, yola nasıl çıktıklarını bir tarafa not etmelerini içtenlikle dileriz. Kaldı ki, o günün 
koşullarında bu mühendishaneler tam olarak birer üniversite değildi. Yine askeri teknik eğitim 
veriyorlardı ve Meslek Yüksek Okulu ile fakülte arasında bir konumları vardı. Buraya devam edenler 
askeri personeldi ve genelde küçük ve orta rütbeli zabitlerdi.  

HUMBARAHANE VE HENDESEHANE EĞİTİMİ 

Humbara, el bombasına benzer küçük el toplarıydı ve tüfekle atılanı da vardı. O zamanlarda, kılıç ve 
tüfeğe karşı Avrupa ordularında etkin olarak kullanılıyordu. Önceleri topçu ve cebeci ocaklarının bazı 
bölükleri humbaracı idiler. On altıncı asırda ayrı bir ocak hâline getirildiler. İstanbul’daki ulûfeli 
humbaracılardan başka, taşrada tımarlı humbaracılar vardı. Her ikisinin âmiri İstanbul’daki 
humbaracıbaşı idi. Kışla ve fabrikaları Üsküdar Ayazma’da idi. Mevcudu 18. Yüzyılın ilk yarısında altı 
yüz civarında olan ocak; oda denilen ve her biri yüz kişiden meydana gelen altı bölüğe ayrılmıştı. 
Bunların üçü ulûfeli, üçü de tımarlı idi. Her ulûfeli odaya iki yüz akçe ile bir odabaşı ve doksanar akçe 
ile iki tane ellibaşı ve elli akçe yevmiye ile üç tane otuzbaşı ve otuzar akçe yevmiye ile on tane onbaşı, 
vekilharç, çavuş, imam, cerrah, yazıcı, davulcu tâyin edildi. Neferlerin yevmiyesi on sekiz; Alaybaşı 
denilen humbaracıbaşının yevmiyesi ise üç yüz altmış akçe idi.   
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Bonneval Ahmed Paşa, Humbaracı Ocağı’nda, emri altında bulunan üç Fransız subay ile birlikte 
Üsküdar’ın Doğancılar semtindeki Ayazma Sarayı’nda yeniden inşa edilen bir kışlada (bir imalathane 
ve bir kışla), hem kuramsal hem de uygulamalı olarak savaş hazırlık eğitimi vermeye başlar. Bu 
şekilde, teknik donanıma sahip personelin yetişmesinde ilk adım atılır. Çalışmaları biraz ilerleyince de 
Humbarahane ve Hendesehane adlı askeri okulda, yetenekli ve seçkin gençlerin eğitimine başlar. 
Projesini daha da ilerletir ve aynı kapsamda askeri mühendislik tanımına girecek eğitimlere de 
yönelir. Böylece Osmanlı Ordusu’nda ilk defa bir Avrupalı uzman idaresinde oluşturulan bir askeri 
ekip, Avrupa savaş taktikleri eğitimi ve cihaz tekniği ile mühendisliğini görmeye başlar. 

Humbarahane ve Hendesehane; gerek askerî açıdan gerekse idarî yönden Osmanlı askerî 
teşkilatındaki benzer ocaklardan farklı bir şekilde düzenlenmiştir. Bu ocakta, geometri bilen 
humbaracılar yetiştirmek amacıyla, pratik talimlerin yanında geometri, trigonometri, balistik ve teknik 
resim gibi teorik dersler de gösterilmiştir. Ayrıca bilimsel temelli olarak kale ve tabya inşası, top ve 
humbara tabyalarının yapımı gibi dersler de söz konusudur.  

Tarihi kaynaklarda Hendesehane'nin ilk hocasının Yenişehir Müftüsü Hacı Mehmed Efendizade Said 
Efendi olduğu ve hendese (ölçme tekniği)  öğrettiğini belirtmektedir. Mühendislikte kullanılan çeşitli 
aletler onun sayesinde burada yapıldı ve öğrencilere faydalı oldu. Said Efendi, Humbarahanedeki 
hendese hocalığı zamanında top atışlarında mesafe ölçmeye yarayan ve Avrupalılar tarafından icad 
edilmiş bazı aletlerin kullanılması ve özellikleri hakkında; humbaracıların atış sırasında mesafe 
tayinleri için icad edilmiş bir alet olan ''dürbünlü rubu' müceyyebi zü'l-kasveyn''in kullanılmasından 
bahseden Rubu Müceyyeb Zü'l-kasveyn Aleti ve İstimali Risalesi adlı Türkçe bir eseri n de sahibidir. 

ESKİ YAPIYA YENİ BİNA BENZETMESİ 

I.Mahmut devrine denk gelen bu ıslahat hareketleri aslında genel anlamıyla “eski yapının içinde yeni 
teşkilatlar” şeklinde olmuştur. Yani Batı’daki gibi eski defteri kapatıp geniş anlamıyla büyük çaplı 
değişiklikler yapılmamış, yenilik eski yapıya yamanmaya çalışılmıştır. Zaten bu durum Yeniçeriliğin 
kaldırılışına kadar böylece devam etmiştir. Humbaracı Ahmed Paşa “Artık cesaret ve kahramanlığın bu 
çağda yetmediğini, çağdaş askerlik mesleğinde teknik bilginin, disiplin ve eğitimin, asker maaşlarının 
düzenli ödenmesinin önemli olduğunu, bu esasların ise Osmanlı ordusunda olmadığı” fikrinden 
hareketle, daha önce görev yaptığı Fransa ve Avusturya ordularında olduğu gibi reformlar 
planlamıştır. Özellikle aylıkların ve emekli maaşlarının verilmesinde düzen sağlanmasını ve böylece 
askerliğin gerçek anlamda bir meslek haline gelmesini istemiştir. Yeniçeri birliklerinde de bir takım 
düzenlemeler yapmaya çalışmıştı. Fakat yeniden düzenlediği birliklerin başına kendi ekibinden 
yabancı subayları getirmesi rahatsız edici bulunmuştu. Bu yüzden de genelde vaktini Topçu 
birliklerine ayırdı ve yeniliklerine orada devam etti. Hendesehane ve Hummbarahane ile birlikte Top 
dökümhanesi, Baruthane ve Tüfek Fabrikası da kurmayı başardı. 

Yaptığı yenileşme çalışmaları sürecinde Türk askerini tanıma fırsatını da bulan Humbaracı Ahmed 
Paşa, Türk askerinin üstün nitelikleri ile farklı olduğunu görmüş, eğitimler sonrasında oluşturduğu 
birliğinin Fransız ve Almanların gıpta edecekleri düzeye çıktığını vurgulamıştır. İşte bundan sonradır ki 
şöyle bir söz etme gereği duymuştur:  

“Mahir bir general, bu askerlerle dünyayı bir baştan bir başa katedebilir!” 

İlerleyen dönemlerde yapılan çalışmalarda da (özellikle Baron de Tott) hem assubay eğitimlerini hem 
de mühendislik eğitimlerini çağrıştıran okullaşmalar ve ıslahatlar söz konusudur. Osmanlı’nın son 
dönemleri hâlâ keşfedilmeyi bekleyen pek çok sır ve detaylarla doludur. Dönem, gerek savaşların 
çokluğundan gerekse pek çok ıslahatın kısa dönemlere sığdırılmaya çalışılmasından dolayı karmaşık 
bir yapıdadır.  



92 
 

SERÇAVUŞU SELİM 

Serçavuşu Selim, Humbaracı Ocağı’nda 240 Akçe yevmiye ile çalışan ve aynı zamanda harp sanayi 
fennini ve ilmini öğreten muallim sıfatına yani “Muallim-i İlm ve Fenn-i Sanayi-i Ateşbazı” unvanına 
sahiptir. Muhtemelen Fransız asıllı olduğu düşünülen Mühendis Selim’in “Cenk Mimarbaşılık” unvanı 
da söz konusudur. Mühendis Selim, 1735 yılında Humbaracı Ahmed Paşa’nın maiyetinde Ulufeli 
Humbaracılar Kışlası Birinci Odası’na Başçavuş olarak tayin edilmiş ve küçük yaşından itibaren harp 
sanatı ve mühendisliği eğitimi görmüştür. Serçavuşu ve Mühendis Selim; 1738 yılında kendisine “Cenk 
Mimarbaşılık” beratı ihsanı için vermiş olduğu istidasında “gerek müceddeden hendese üzere kale 
inşası, gerek hendese üzere meteris aldırıp top ve humbara tabyaları tertip etmek ve sair cenk 
mimarlığına müteallik olan ressamlık hususlarına dahi mahareti olduğunu” belirtmiştir. Beyanından 
ve eldeki kayıtlardan, Avrupa’da da konusunda eğitim aldığı anlaşılan Serçavuş Selim’in 1740 
senesinde ulufesinin kesildiği, 1741 yılında ise Belgrat taraflarına görevli olarak gönderildiği 
anlaşılmaktadır. Hayat öyküsü hakkında pek fazla şey bilmediğimiz Serçavuş ve Mühendis Selim’in 
1735-1741 yılları arasında Humbarahane’de eğitim faaliyetlerinde bizzat bulunduğunu ve Osmanlı 
Ordusu’nda Avrupa askeri tekniklerinin eğitim ve öğretiminde rol aldığını söyleyebiliriz. 

NEDEN ASSUBAY SINIF OKULU? 

Hepimiz az çok biliriz ki, Osmanlı’da askeri yapılanma ve terfi şartları bugünkünden çok farklı 
durumdaydı. Askeri okullar açılana değin belirli bir sınıflandırma yoktu. Anlattığımız bu dönemde de 
ayrıca subay yetiştiren bir okul bulunmuyordu. Ocakta ve savaşlarda istidâd ve kabiliyetli kimseler 
gösterdikleri başarılara göre yükselmek suretiyle yayabaşı, bölükbaşı, baş karakollukçu, baştüfekçi, 
tüfenkcibaşı, avcıbaşı, tâlimhânecibaşı, zenberekçibaşı, baş bölükbaşı, peykbaşı, asesbaşı, 
başyayabaşı, muhzırbaşı, başçavuş, başhaseki, solakbaşı, zağarcıbaşı, samsoncu başı, turnacı başı, 
yeniçeri kâtibi, sekbanbaşı ve nihayet yeniçeri ağası olurlardı. Bugünkü generale kadar rütbe 
karşılıkları olan bu görevlerde bulunanlar, ancak başarıları karşılığında yükselebilirlerdi. Yeniçeri ağası 
ise pâdişâh tarafından seçilirdi. Âmiri sadrâzamdı. Sadrâzamla yeniçeri ağası arasında başka bir 
kumanda kademesi yoktu. 

 

Dolayısıyla bugünden bakıp o günkü şart ve koşullarda kimlerin assubay kategorisinde 
değerlendirileceğini belirlemek çok zordur. Her çağ kendi değer ve dinamikleri ile değerlendirilebilir. 
Bu yüzden de benim gibi amatör olarak tarihle ilgilenen ve profesyonel tarihçilerin yaptıkları 
çalışmalardan derlemeler yaparak ve yorumlar üreterek çalışan birisinin böyle bir saptamada 
bulunabilmesi tarihi zorlamak olur. Sizler zaten bilmektesiniz ki, Osmanlı tarihine ait pek çok resmin 
altında açıklayıcı veya tamamlayıcı bilgiler yer alır. Örneğin o dönemin gayet düzgün bir kıyafetle ve 
hatta kılıçla donatılmış başçavuş’unun resim altında hemen şöyle bir ibare yer alır: “Başçavuş 
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(Subay)”! Yani hemen sorgusuz sualsiz, tarihçilere ve bilimselliğe dayanmaksızın tek yönlü olarak tarih 
biçimlendirilmiş ve sükseli kuvvetlerin forsu zedelenmekten kurtarılmıştır. 

   

İlk harp Okulu olarak tarihe not düşülen Deniz Harp Okulu, tarihini nedense bu Humbarahane ve 
Hendesehane’ye değil de, ne olduğu tam olarak anlaşılamayan bir Kaptanlık Kursu’ndan başlatır. 
Oradan da yeni Hendesehane’ye ve Bahr-i Hümayun’a geçer. Böylece ne olduğu tam anlaşılamayan 
ve ilerde “meğerse Harp Okulu’nun başlangıcında assubay eğitimi denecek bir model çalışma varmış” 
gibi bir takım başağrılarından kurtulmayı dener. Oysa nasıl bir resmi tarih düzerlerse düzsünler, her 
geçen gün o humbarahane ve hendesehane çok daha iyi anlaşılacak ve gerekli not; tarihe, tarafsız 
bilim adamlarınca mutlaka düşülecektir. Fiyakalı tarih yazmak adına görmezden gelinenleri 
söyleyecek gerçek aydın ve gerçek cesuryürekler bir gün mutlaka sözlerini söyleyeceklerdir. Tıpkı 
biraz sonra belirteceğimiz gibi… 

İstanbul Üniversitesi ile İstanbul Teknik Üniversitesi arasında tatlı bir rekabet vardır. İkisi de Batılı 
anlamda ilk üniversite olduklarını tarihe not düşerler. İstanbul Üniversitesi, kendi tarihinin başlangıcı 
olarak İstanbul’un fetih tarihini alır ve hatta biraz daha ileriye gider ve Osmanlı ile Bizans tarihinin 
birlikte incelenebileceği görüşünü savunanların desteğiyle, kuruluş yılını Bizans dönemi olan 1 Mart 
1321 yılına değin götürür. İstanbul Teknik Üniversitesi ise daha alçakgönüllüdür ve tarihinin başlangıç 
noktası olarak, Deniz Harp Okulu ile aynı kuruluş tarihini paylaşır. Yani bir kalyonda başlatılan ve 
aksakallı ihtiyar kaptanların da katıldığı bir Kaptanlık Kursunu! Fakat İTÜ’nün tarihi hakkında yazılan 
makaleleri okuduğunuzda, aslında başlangıcın bu makalede anlattığımız Humbarahane ve 
Hendesehane’ye değin uzadığını mutlaka yazarlar. Nedense, bu Hendesehane ve Humbarahane’yi 
farklı şekilde yorumlamayı seçerler. Askeri mühendisliğin başlangıcı saymayı yeğlerler ve bu şekilde 
onlar da fiyakalı tarihlerinin geçmişinde “assubay sınıf okulu” türü bir teknik eğitim yuvasının 
olduğunu görmezlikten gelirler. 

Oysa Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bünyesinde bulunan Topçu ve Füze Okulu, başlangıç tarihini, 1734 
yılında kurulan Humbarahane ve Hendesehane’ye dayandırarak, foyaları meydana çıkarır. Daha da 
önemlisi, bir tarihçinin tarihe düştüğü not apaçık gerçeği ortaya koyar: 

“1730 İhtilali’nin sarsıntılarını atlatan devlet, faydalanmaktan artık bir çekinme duymadığı yabancı 
danışmanların da yardımıyla Topçu Sınıfı’nın teknik bilgi ile yetişmiş Assubay kadrosu için, 
27.12.1734’de, Üsküdar’da, Toptaşı’nda ‘Hendesehane’ adı altında bir okul açmıştır ki bu müessese 



94 
 

memleketimizde asker ve sivil mühendis okullarının çekirdeğini ve müsbet bilimler öğreten ilk 
meslek eğitim kurumumuzu teşkil etmektedir.” 

Kim söylüyor diye merak ettiyseniz hemen belirteyim: Tarih Araştırmacısı ve bir eğitim savaşçısı olan 
merhum Faik Reşit Unat. İsmi Cumhuriyetin eğitim tarihine altın harflerle yazılmış bir bilim insanı olan 
Faik Reşit Unat. 

Kaderin cilvesine bakın ki Faik Hocamız bir Topçu Albayı’nın oğludur. Gerçek bir aydın olmanın 
sorumluluğu ile kimsenin söyleyemediğini söylemiş ve tarihe notunu açıkça düşmüştür. Yine 
belirtmemiz gerekir ki sevgili Hocamızın Harp Okullarının kuruluş tarihini belirleme çalışmaları da söz 
konusudur. Kim bilir, belki de burada gerçekleri söylemiştir ama çok bilen ulema kısmı tarihini yine 
işine geldiği gibi okumuştur. 

Bugün değerli çalışmalarıyla eğitim camiasında adı hep zikredilen, tarihçi yönüyle hep saygıyla yâd 
edilen bu değerli bilim insanının adı; isminin verildiği okullarda yaşatılmaktadır. Oysa onun için 
söylenecek sözü, vakt-ı zamanında eğitimci Rauf İnan söylemiştir bile: 

“Bilim ve Kültür onda üzerine giydiği güzel bir elbise değil, karakterinde ve kişiliğinde her zaman 
açılan bir aydınlıktı!” 

Ben de 1964 yılında hakkın rahmetine kavuşmuş olan bu istisna bilim adamının bu naçizane pasını 
alıyor ve süslü adamların süslü tarihine golümü atıyorum. Artık, tarihi kahramanlıklarla ve destanlarla 
dolu Türk Assubaylarının kronolojisine işleyeceğim eşsiz bir bilgiye daha sahibim! 

Yayın Tarihi: 4 Ekim 2011 
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MAKİNE GEDİKLİ KÜÇÜK ZABİTANI NİZAMNAMESİ 

Madde-1: Makine Küçük Zabitanı ile Gedikli Zabitanı yetiştirilmek üzere Bahriye Nezaretinde “Bahriye 
Çırakları Mektebi” namıyla bir mektep teşkil edilmiştir. 
 
Madde-2: Makine Çıraklığına kabul olunmak için on üç yaşını ikmal etmiş ve on altısına dâhil olmamış 
bulunmak ve boyu bir metre kırk beş santimetreden dun olmamak ve mekteb-i iptidainin devre-i 
mütevassıta tahsilini görmüş olmak şarttır. Mekteb-i iptidai devre-i ailye tahsilini görmüş olanlar 
tercihan kabul olunur. 
 
Madde-3: Her sene makine çıraklığına kabul edilecek çocukların adedi temmuzun bidayetinde 
gazetelerle ilan edilecektir. Talipler Ağustos bidayetine kadar Bahriye Nezaretine ba-istida müracaat 
ve Ağustos zarfında tayin edilen gün ve saatte efrad-ı cedide mektebinde teşkil edilecek muayene-i 
iptidaiye heyeti huzurunda isbat-ı vücut ederek zirdeki evrakı hey’et-i mezkureye tevdi edeceklerdir: 

1- Nüfus Tezkeresi, 
2- Aşı Şahadetnamesi, 
3- Vücudu tamamen sıhhatte olduğuna ve ebeveyninin irsi emrazdan salim bulunduğuna dair 
tabip raporu, 
4- Hüsnü ahlak sahibi olduğuna dair mahallesi hey’et-i ihtiyariyesinden muatat bir ilmühaber, 
5- Mektep tasdiknamesi, 
6- Tahsil müddeti ile hizmet-i fiiliye-i askeriye müddetinden fazla olarak lâakal on sene daha 
bahriye-i şahanede hizmet edeceğini mübeyyin velisinin izn-i tahririsi ile talip atrafından 
mümza bir taahhüt senedi. 

 
Madde-4: Muayene-i iptidaiye hey’eti Çırak Mektebi Müdürü yani kışla gemisi süvarisi ile tedrisat-ı 
bahriye şubesinden bir aza ve mektebin tabibinden teşekkül eder. Bu hey’et madde-i sabıka 
mucibince talipler tarafından tevdi olunan evrakı tetkik ederek şayan-ı kabul olanları teftik ve kararını 
alakadarana tefhim ve netice-i tetkikatını mübeyyin raporunu da tedrisat şubesi müdüriyetine tevdi 
eyler. 
 
Madde-5: Madde-i sabıka mucibince şayan-ı kabul olarak tefrik edilenler tayin edilen gün ve saatte 
muayene-i sıhhiyeleri icra edilmek üzere Bahriye Merkez Hastahanesine sevk olunurlar. Hey’et-i 
sıhhiye tarafından muayene-i tıbbiyeleri icra olunur. Bu muayenede taliplerden vücutları kavi ve 
gürbüz ve kalpleri ve ciğerleri gayet sağlam ve gözleri pek kuvvetli olduğu anlaşılanlar tefrik edilir. Ve 
diğerlerine cevab-ı red verilir. Renk körlüğü mani-i kabul değildir. 
 
Madde-6: Muayene-i tıbbiyede elverişli görülenler tedrisat şubesinden bir aza ile kışla gemisi süvarisi 
ve ikincisi ile lüzumu kadar zabitandan mürekkep bir hey’et-i imtihaniye huzurunda programına 
tevfikan imtihana tabi tutulur, imtihanları kabul edilenlerin içinde en yüksek numara kazanandan bed 
ile lüzumu kadarı tefrik ve Eylülün birinci günü kabul-i kat’i ve kayıt muameleleri icra olunur. Ve 
kendilerine elbise ve nizamnameye merbut cetvelde muayyen eşya ita edilir. 
 
Madde-7: Makine çıraklarının müddet-i tahsileyesi beş senedir. Bu müddetin ilk üç senesini kışla 
gemisinde geçirirler. Kışla gemisi mektep olmak için kâffe-i şeraiti haiz olacaktır. Bu itibarla her 
hususta ikinci daireye tabi olup diğer makamat ile muhaberatı daire-i mezkure vasıtasıyla cereyan 
eder. Kışla gemisi sefain-i saire ile birlikte bulunduğu zaman gemi nöbetine tabidir. 
 
Madde-8: Bu üç senelik müddet-i tahsiliye zarfında tahsil zirdeki esaslar üzerine icra olunacaktır: 

1. Çıraklara terbiy-i askeriye vermek ve intizam ve temizlik ve itaate ve hissi vazife perveriye ve 
kâffe-i muamelatta vicdani hareke alıştırmak, 
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2. Meslekleri dâhilinde olmak şartıyla çırakların cümlesine mümkün mertebe aynı derecede 
tahsili verebilmek, 

3. Silk-i bahrinin fenni aksamında tatbikat-ı ameliyeye ziyade itina etmek, 
4. Gemi ve deniz hayatına ülfet ettirmek 

 
Tahsil programı Nezaret-i Bahriye tarafından tanzim ve icap ettikçe tebdil olunur. 

 

 
 
Madde-9: Her sen-i tedrisiye nihayetinde imtihanlar nazari ve ameli olmak üzere icra ve çırakların 
imtihanda kazandıkları derecat cüzdanlarına kayıt ve imla edilecektir. Hey’et-i imtihaniye kışla gemisi 
süvarisinin taht-ı riyasetinde olmak üzere sefine-i mezkure zabitanından teşekkül eder. Bahriye 
Nezareti namına mümeyyiz bulunabilir. İmtihanda muvaffak olamayanlar tahsillerinden fayda melhuz 
ve ahlak ve etvar cihetiyle müstakbelen efradın amiri olmağa layık oldukları ve vücutlarına ihtiyaç 
görüldüğü takdirde bir sene daha sınıflarında ipka ve aksi halde mektepten ihraç olunurlar. Üçüncü 
sene imtihanda muvaffak olanlar seyyar mektep gemisine nakledilirler. 
 
Madde-10: Seyyar Mektep Gemisindeki tahsil Eylül iptidasından başlayarak yirmi bir ay devam eder. 
Bu müddet zarfında gemi açık denizlerle sevahil-i Osmaniye ve Ecnebiyede icray-ı seyi ve sefer eder. 
 
Madde-11: Kışla gemisinde makine inşaatı ve bakırcılık ve demircilik tahsil etmiş olanlar seyyar 
mektep gemisinde on iki ay kazan önünde altı ay makinelerde ve üç ay da yardımcı makineleri 
işletmekte istihdam olunacaklardır. 
Torpidoculuk tahsil edenler altı ay kazan önünde on beş ay denizlerde torpido ve limanda motorbot 
işlerinde istihdam olunurlar. Elektrik ve telsiz telgraf tahsil etmiş olanlar üç ay kazan önünde üç ay 
yardımcı makinelerinin idaresinde ve on beş ay da telsiz telgraf hidematında istihdam olunurlar. 
 
Madde-12: Madde-i sabıkadaki ameli dersler ile beraber çıraklara malumat-ı fenniyelerinin tevsii için 
haftada beşten altı saate kadar nazari dersler tedris olunur. Müddet-i tedrisiyenin iki saati çırak kışla 
gemisindeki müktesebat-ı fenniyenin ve mütebakisi mesleğe ait malumatın tevsiine hasredilir. 
 
Madde-13: Seyyar mektep gemisinde bir sene fevkalade ifay-ı hizmet ve ibraz-ı ehliyet edenler 
makineci çırağı çavuşluğuna terfi olunurlar ve alamet-i mahsusasını takarlar. 
 
Madde-14: Seyyar mektep sefinesi seyyahattan İstanbul’a avdetinde imtihanlar icra olunur. Bu 
imtihanlarda muvaffak olamayan talebe dige nokat nazarından mesleğe elverişli görüldükleri ve 
kendileri dahi arzu ettikleri halde sefineye yeni dâhil olan çıraklarla birlikte tekrar tahsil ettirilir ve 
sınıfta takaddüm ederler. İmtihanların hitamında muvaffak olanlara Temmuz ve Ağustos aylarında 
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mezuniyet verilir. İmtihanda muvaffak olamayan ve vücutlarından bahriyece istifade me’mul olmayan 
çıraklar ihraç olunur. İmtihanda muvaffak olamayanlar meynında sinn-i mükellefiyete vasıl olanlar 
kur’a efradı gibi bahriyede istihdam olunacak ve isimleri Harbiye Nezaretine bildirilecektir. Sinn-i 
mükellefiyete vasıl olmayanları hüsn-i ahlak sahibi bulundukları ve vücutlarından istifade memul 
olduğu takdirde Bahriye Nezareti tersane çırakları sınıfında alıkoymak salahiyetini haizdir. 
 

 
 
Madde-15: Seyyar mektep gemisinde ikmal-i tahsil edenler Eylül ayında makine ihtisas kursuna 
sevkedilirler. Bunların kurstaki tahsili Mart nihayetinde hitam bulmak üzere yedi ay devam eder. 
Elektrikçi ve telsiz telgrafçı ile torpidocu olarak yetişmiş olanlara elektrikçilik ve torpidoculuk ve 
hidemat-ı sairede yetişenlere gemi makineleri dersleri tedris olunur. İhtisas kursu imtihanını 
veremeyenlerin Makine Gedikli Sınıfında vücutlarından istifade me’mul olmayanları kur’a efradı gibi 
bahriyede istihdam olunacak ve isimleri Harbiye Nezaretine bildirilecektir. Makine Gedikli Sınıfında 
vücutlarından istifade me’mul olanları ilk imkân husulünde ikmal-i tahsil ettirilmek üzere diğer bir 
kursa daha sevkolunurlar. Bunda da muvaffak olamazlar ise hizmet-i askeriyelerini ba’de-l-ikmal ihraç 
edilirler. Esbab-ı mücribe dolayısıyle devam edemeyenler ilk imkân husulünde ikmal-i tahsil ettirilmek 
üzere arkadaşlarıyla birlikte sefaine tevzi kılınırlar. 
 
Madde-16: Makine ihtisas kurs imtihanını verenler faal filonun bir sefinesine tayin olunurlar. Burada 
ibraz-ı ehliyet edenler nefer sıfatıyle beş ay hizmetten sonra onbaşılığa terfi olunurlar. Onbaşılıktan 
birinci sınıf gedikliliğe kadar olan terfileri efrad-ı bahriye ve gedikliler hakkında kanunname ahkâmına 
göre icra olunur. 
 
Madde-17: Çıraklara bulundukları sınıfa göre merbut cetvelde gösterildiği veçhiyle elbise ve eşyay-ı 
saire ita kılınır. 
 

 
 
Madde-18: Çıraklara müddet-i tahsiliye olan beş sene zarfında ekmek müstesna olmak üzere diğer 
erzak Mekteb-i Fünun-i Bahriye talebesine verildiği gibi ita olunur. 
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Madde-19: Bahriye makine çırakları ile makine işçileri hakkındaki 25 Ağustos 1330 tarihli nizamname 
ahkâmı mefsuhtur. 
 
Madde-20: İşbu nizamname tarih-i neşrinden muteberdir. 
 
Madde-21: İşbu nizamnamenin icrasına Bahriye Nazırı memurdur. 
 
İşbu nizamnamenin mevki-i meriyete vaz’ını ve nizamat-ı devlete ilavesini irade eyledim. 
 
12 Safer 1334 
7 Kânunuevvel 1331 (20 Aralık 1915) 
 
Mehmet Reşat (Padişah) 
Diğer İmzalar 
 
AÇIKLAMALI SÖZLÜK: 
 
Dun: aşağı 
Mekteb-i iptidai: ilk mektep, ilkokul 
Devre-i mütevassıta: 6 Ekim 1913 tarihinde çıkarılan “Tedrisat-ı İptidaiye Kanun-ı Muvakkati” 
(İlköğretim Geçici Kanunu) uyarınca ilköğretim 6 yıl olarak belirlenmiş ve sıbyan mektepleri de iptidai 
mekteplerine dâhil edilmiştir. Eğitim süresi her biri iki yıl olmak üzere üç devreye ayrılmıştır. Bu 
devreler; “devre-i evvel”, “devre-i mütevassıta” ve “devre-i ailye”dir.  
Devre-i ailye/aliyye: İlköğretimin iki yıllık devrelerinden sonuncusu. Genelde askeri okullara 
girebilmek için bu bölümün bitirilmesi gerekir. 
Bidayet: başlangıç 
Ba-istida: dilekçeyle başvuru 
Efrad-ı cedide mektebi: Yeni asker mektebi ( acemi er eğitim okulu). Erler bu okullarda üç aylık eğitim 
gördükten sonra kıtalara gönderiliyordu. Bu okullarda erlere askeri ve mülki vazifeleri öğretiliyordu. 
Zir: aşağı, alt 
Hey’et-i mezkureye tevdi: bahse konu heyete teslim 
Şahadetname: Bir işin yapılmasına müsaade veren resmi izin kâğıdı 
Emraz: hastalıklar, marazlar 
İlmühaber: resmi vesika 
Muatat: vermek 
Lâakal: en az 
Mübeyyin: beyan eden 
İzn-i tahririsi: Yazılı izin belgesi 
Talip atrafından mümza: istekli tarafından imzalanmış 
Tedrisat-ı bahriye şubesi: Birinci Daire (Erkân-ı Harbiye-i Bahriye Dairesi)'nin şubelerinden birisi. 
Eğitim dairesi. 
Madde-i sabıka mucibince: Bir önceki madde gereğince 
Şayan-ı kabul: kabul edilmeye layık, münasip 
Teftik: ayırmak 
Kararını alakadarana tefhim: Sonucu muhatabına anlatmak, açıklamak 
Netice-i tetkikatını mübeyyin raporu: İnceleme sonucunu açıklayan raporu 
Cevab-ı red: Hayır cevabı 
Mani-i kabul: Kabul edilmesine engel 
Hey’et-i imtihaniye: Sınav Kurulu, heyeti 
Programına tevfikan: programına uygun olarak 
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Bed ile: Başlayarak 
Kabul-i kat’i: Kesin kabul 
Merbut cetvel: Ekli, bitişik liste 
Kâffe-i şeraiti: Bütün şart ve koşullar 
İkinci daire: Personel İşlerine bakan bahriye dairesi 
Daire-i mezkure: Bahsi geçen daire  
Sefain-i saire: Diğer gemilerle 
Zirdeki: aşağıdaki 
Kâffe-i muamelat: Bütün işlemlerde, işlerde 
Vicdani hareke: vicdani hareket 
Silk-i bahrinin fenni aksamı: Deniz yolunun ve Denizciliğin türlü kısımları, gemiciliğin her yönü. 
Ülfet: Alışma, ünsiyet 
Tanzim-tebdil: Düzenlemek-değiştirmek 
Sen-i tedrisiye nihayetinde: Eğitim dönemi/yılı sonunda 
Taht-ı riyaset: Başkanlığında 
Sefine-i mezkure zabitanı: Bahse konu geminin subayı 
Mümeyyiz: İmtihandaki talebenin bilgisini imtihan ederek yoklayan kimse 
Fayda melhuz: Fayda sağlaması düşünülen, akla gelen, fayda sağlayabileceği değerlendirilen 
Etvar cihetiyle: Hal, tavır ve davranış yönüyle 
Müstakbelen efradın amiri olmağa layık: İlerde, gelecekte askerin amiri olmaya layık 
İpka: Azletmeyip yerinde bırakmak, sınıfta bırakmak 
Sevahil-i Osmaniye ve Ecnebiyede icray-ı seyi ve sefer: Osmanlı ve yabancı kıyılarda gidiş-geliş yapar. 
Hidemat: Hizmet, vazife 
Malumat-ı fenniyelerinin tevsii için: İlim, bilim ve sanat bilgilerini artırmak için 
Tedris: Okutmak, öğretmek, ders vermek 
Müktesebat-ı fenniyenin: Kazanılmış, öğrenilmiş olan ilim, bilim ve sanat bilgilerinin 
Mütebakisi: arta kalanı, geri kalanı 
Fevkalade ifay-ı hizmet: Hizmeti normalin üstünde yerine getirenler, üstün hizmet edenler 
İbraz-ı ehliyet: Yeterlilik ve liyakat gösterenler 
Alamet-i mahsusa: Özel işaret, rütbe işareti 
Seyyar mektep sefinesi: Seyyar okul gemisi 
Dige nokat nazarından: Diğer noktalar, hususlar itibarıyla  
Takaddüm: Önde olma, kıdemli olma 
İstifade me’mul olmayan: Fayda beklenmeyen, umulmayan 
Meynında: Arasında 
Sinn-i mükellefiyete vasıl olanlar: Yükümlü çağa, yaşa ulaşmış olanlar 
Kur’a efradı: Kuraya tabi erat, asker 
Hüsn-i ahlak sahibi: İyi ahlak sahibi 
Salahiyetini haiz: Yetki ve sorumluluğa sahip olma 
İkmal-i tahsil: Eğitimini bitiren, tamamlayan 
Hidemat-ı sairede yetişenlere: Diğer hizmet ve vazifede (branşta) yetişenlere 
Husulünde: Hâsıl olmasında, olanak olmasında, fırsatta 
Hizmet-i askeriyelerini ba’de-l-ikmal ihraç: Askeri hizmetlerini tamamladıktan sonra 
Esbab-ı mücribe: Lazım gelmiş, icab etmiş zorunlu haller sebebiyle 
Sefaine tevzi: gemiye dağıtım 
Sefine: Gemi 
Efrad-ı bahriye ve gedikliler hakkında kanunname ahkâmına göre: Bahriye askeri ve gedikliler 
hakkındaki kanunname hükümlerine göre 
Veçhiyle: şekilde 
Mekteb-i Fünun-i Bahriye: Deniz Mühendis Okulu 
Ahkâmı mefsuh: Hükümleri yürürlükten kaldırılmış 
Tarih-i neşrinden muteber: Yayım tarihinden itibaren hükümleri geçerli olan 
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Mevki-i meriyete vaz’ını: Hükümlerinin yürürlüğe konulmasını 
Nizamat-ı devlete ilavesini irade eylemek: Devlet Kanunlarına ilavesini emir eyledim 
Şakiran/şakird/şakirdan: Talebe, öğrenci. 
 
AÇIKLAMALAR VE YORUM 
 
1- 1890-1924 yılları arasında açılan Assubay okulları değişik isimler altında eğitimlerini 
sürdürmüşlerdir. Assubay okullarının bu dönem içinde almış oldukları isimleri şöyle bir sayarsak, 
aşağıdaki şekilde belirtmemiz gerekir: 
-Gedikli Küçük Zabit Mektebi 
-Küçük Zabit Mektebi 
-Gedikli Mektebi 
-Şakiran/Şakirdan Mektebi 
-Çırak Mektebi 
-Gençler Mektebi 
 
2- Bu mektep ve yetiştirdikleri öğrenciler arasında bazı ince farklılıklar olduğu da düşünülebilir. 
Örneğin, meslek ve sanat üzerine eğitim yapan okullara “Çırak Mektebi ya da Gedikli Mektebi”, 
doğrudan askerlik konusu üzerine eğitim yapanlara ise “Küçük Zabit Mektebi” denilmiş olabilir. Bu 
değerlendirmeyi, aynı anda farklı isimler altında da eğitim veriyor olmalarına dayandırmaktayım. 
İlerde yapılacak araştırmalar bu konuyu aydınlatacaktır. 
 
3- Bu açıdan bakıldığında, yukarıdaki Nizamname metninden anlaşılacağı üzere, Makine Çırak 
Mektebi mezunlarının gemilere katılışında neferlikten başladığını görmemiz de şaşırtıcı değildir. O 
mesleğin ehli olmak için tıpkı ahilik geleneğinde olduğu gibi en alttan başlanmaktadır. “Selçuklular ve 
Beylikler döneminde etkili olan Ahi-esnaf örgütü toplumdaki etkisini zamanla yitirdikten sonra, 
ülkede meslekî yönden bir karışıklık olmasını önlemek için, 1727’den itibaren 'Gedik' usulü 
uygulanmaya başlanmıştır. Buna göre bir kişi çıraklık- kalfalık kademelerini geçip usta olmadıkça 
dükkân açamazdı. Buradan anlaşılacağı üzere, bu yapıyla Küçük Zabit ya da Gedikli Zabit yetiştirilmesi 
arasında bir bağ vardır. Bir mesleğe ya da sanata, branşa dayalı Assubay yetiştirilmesinde bu “Gedik” 
usulü esas alınmış, askerlikte ise mutlak itaatin aşılanması yeterli görülmüştür. Yani esnaf tipi bir 
yapılanma ile askeri yapı harmanlanmış, ortaya böyle bir teşkilatlanma çıkmıştır. (Yine hatırlatmakta 
fayda var ki, Cumhuriyet sonrası bir dönem Harp Okulu öğrencileri de mezuniyet sonrasında mesleğe 
neferlikten başlamaktaydı.) 
 
4- Gedikli Zabit rütbe yapılanmasının Küçük Zabitlerin başarılı olanlarını zabit yapmak üzere, İngiliz 
sisteminden alınıp tasarlandığını da hatırlatmamız gerekir. Böylece, Harp Okulu mezunu zabitler ile 
assubaylıktan terfi eden zabitler arasına da kalın bir çizgi çekilmiş oluyordu. Assubaylıktan Zabitliğe 
terfi edenler Gedikli Zabit olabiliyor ve ancak, Birinci Sınıf Gedikliliğe kadar yükselebiliyordu. 
 
5-Mektebe alınan öğrencilerin, devre-i mütevassıta eğitimini tamamlamış olması şartı, o dönem için 
oldukça iyi bir eğitimin assubaylık için ön koşul olduğunu gösteriyor. Hele ki, devre-i ailye tahsilini 
görmüş olanların tercih edileceğinin açıkça belirtilmesi, apayrı bir önem taşıyor. Bu devreyi bitirenler 
aynı zamanda zabit yetiştiren okullara da gidebiliyordu. Buradan assubaylık mesleğinin daha 
başlangıcında dahi, iyi eğitim görmüş, zeki ve başarılı öğrencilerin kazanılmasıyla oluştuğu çıkarımını 
yapabiliriz. 
 
6- Renk körlüğünün kabule engel olmayışı da ilginç bir değerlendirme olsa gerek. Belki de o 
dönemlerde bu sorun o kadar da önemsenmiyordu. 
 
7- Eğitimin üç yılı Kışla gemisinde, geri kalanı ise 21 ay olarak seyyar gemide verilmektedir. Kışla 
gemisinde öncelik askeri terbiye ve itaat iken; seyyar gemide öncelik, mesleki eğitime verilmektedir. 
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Bu dönemde torpidoculuğun güverte branşı olarak değil de, Makine branşı olarak değerlendirilmesi 
ilginçtir. 
 
8- Mecburi hizmet konusunda, bugünkünden daha iyi şartların olduğunu da belirtmemiz gerekir. 
Tarih: 1915, öğrenim görülen süre beş yıl, mecburi kılınan hizmet ise 10 yıldır. Tarih: 2011, öğrenim 
görülen süre 2 yıl, mecburi kılınan süre 15 yıldır. Sevr Antlaşmasında dahi işgal güçlerince belirlenen 
ve Küçük Zabitler için zorunlu kılınan hizmet süresi 12 yıldı. Demek ki bazen, tarih ilerlese de, kafa 
yapısı gerileyebiliyor. Değerlendirmeyi, hâlâ bu süreyi zorunlu kılan komuta kademesine bırakıyoruz. 
 
9- Bu kanunun üzerinde yer alan tarih 20 Aralık 1915'tir. Bu kanunla birlikte Makine Gedikli Mektebi 
30 Aralık 1915'te kurulur ve Tir-i Müjgân gemisinde eğitime başlar. Ardından 03 Şubat 1916 tarihinde 
Gemici Çırakları Nizamnamesi'nin yayınlanması ile birlikte, Güverte Gedikli Mektebi kurulur ve İclâliye 
gemisi ile Muin-i Zafer Korveti’nde eğitime başlar. 
 
10- Muin-i Zafer: 1868 yılında Londra/İngiltere'de inşa edilmiş, 1870 yılında hizmete girmiştir. 1946 
yılına kadar hizmette kalmıştır. 71,9 m Boyunda ve 10,9 m eninde olup, 15,5 Kts. Sürat 
yapabilmekteydi. 150 mm, 75 mm ve 57 mm'lik topları mevcuttu. 1903-1906 yılları arasında Ansaldo 
firması tarafından, İstanbul'da tadil edilmiştir. 1913 senesine kadar Torpido Gemisi olarak görev 
yapmış ve 1910-1913 yılları arasında İzmir'de bulunmuştur. Birinci Dünya Harbinde İclaliye gemisiyle 
birlikte Heybeliada önlerinde atıl kalmış olmasına rağmen, gemi üzerinden sökülen toplarının 
Dardanos Bataryası'nda ve Mesudiye Bataryasında kullanılması vesilesiyle Çanakkale Savaşı'nda da 
yer almıştır. Daha sonra Güverte Gedikli Mektebi için eğitim gemisi olarak tefrik edilmiştir. 1920 
yılında İzmit'te Kışla Gemisi olarak kullanılmaya başlanmış, 1928 senesinden itibaren ise denizaltı 
yatak gemisi ve okul gemisi olarak hizmetini sürdürmüştür. Eski Deniz Kuvvetleri Komutanlarından 
E.Ora. M.Ali Ülgen'in 1910'lu yıllarda Topçu Subayı olarak görev yaptığı gemidir. 
 

 
 
İclâliye: 1868 yılında, S. Tecnico Triestino Tersanesi tarafından, San Rocco, İtalya'da yapımına 
başlanmış ve 1871 yılında hizmete girmiştir. Boyu 63 m, eni 12,8 m olan gemi 1928 yılına kadar 
hizmetini sürdürmüştür. 57 mm.lik toplara sahip olan geminin sürati ise 12 Kts.'dir. 1910'lu yıllarda 
tadilat gören gemi, 1914 senesinde İhtiyat Filo'ya alınmıştır. 1915-1918 yılları arasında Güverte 
Gedikli Mektebi Okul gemisi olarak eğitim hizmeti vermiş, 1924 senesinde Gölcük'e getirilmiştir. Bu 
tarihten itibaren yatak gemisi olarak hizmet vermiştir. 
 
Tir-i Müjgân: 1883, İngiliz yapımı olup, 4050 Tonluk Osmanlı Donanması Nakliye gemisidir. Taşıt ve 
depit gemisi olarak kullanılmıştır. Sürati saatte 14 Kts'dir. 1906 yılında Londra/İngiltere'den satın 
alınmıştır. 1921 yılına kadar hizmette bulunmuş ve o yıl hurdaya ayrılmıştır. Bir dönem, Makine 
Gedikli Mektebi için eğitim ve okul gemisi olarak da kullanılmıştır. Kurtuluş Savaşı'nın en çetin 
dönemlerinde, Karadeniz'de Kızılırmak ağzında (Bafra) karaya oturduğu (1920 sonları) kayıtlara 
geçmiştir. İstiklâl Mücadelesi'nin ilk ve tek deniz savaşını yapan Gazi Alemdar Gemisi, karaya oturmuş 
olan Tir-i Müjgân'ı kurtarmak bahanesiyle, işgal güçlerinden kaçırılmış ve Karadeniz sularında, Milli 
Mücadele adına koca bir destan yazmıştır. 
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11- Sultan Mehmed Reşad: 2 Kasım 1844 tarihinde İstanbul'da doğdu. İttihat ve Terakki Partisi'nin 
desteğiyle 27 Nisan 1909 tarihinde ve 65 yaşındayken tahta çıktı. Padişahlığı sırasında yönetimin daha 
çok İttihat ve Terakki Partisi'nin ileri gelenlerinden Enver Paşa, Talat Paşa ve Cemal Paşa'nın 
kontrolünde olduğu vurgulanır. 3 Temmuz 1918 tarihinde kalp yetmezliğinden vefatına kadar tahtta 
kalmış ve döneminde Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşları ile Birinci Cihan Harbi yaşanmıştır. 
 

 
 
12-Bu tarihi nizamnamenin; assubayların hangi aşamalardan geçerek, şimdiki kazanımlarını elde 
ettiklerinin iyi anlaşılması açısından önemli olduğunu düşünmekteyim. Batıdan taklit bir sistemi, usta-
çırak merkezli bir yapıyla harmanlayarak ordumuzda denemek istemişler ama pek fazla başarı 
sağlayamamışlardır. Çünkü assubaylık tarihsel geleneği itibarıyla pek çok özellik ve kendine has 
değerler taşıyan kutsal bir meslektir. Assubaylığın süregelen tarihsel yapısı bu dar bakış açısına karşı 
koymuş, assubaylar; bilgi, tecrübe, liderlik ve çağdaşlığı hem teknolojide hem de kafa yapısında 
özümseyerek onların zihnindeki sınırları zorlamıştır. Teknolojiye anında uyum sağlamış, çağın 
gerektirdiği yabancı diller konusunda kendi kendisini geliştirmiş, hem ordulardaki hem de 
toplumlardaki değişimlerin analizini doğru yapma becerisini göstermiş ve karşısına çıkan bütün 
engelleri aşmayı başarmıştır. Tüm bu başardıklarıyla; karanlık zihniyetlerin zulüm engebeli dağlarında 
fırtınalar estirmiş, kendini farklı ve üstün görenlerin kastçı beyin hücrelerine, bir yanardağ misali 
aydınlık lavlarını püskürtmüştür. 
 

Yayın Tarihi: 2 Mart 2011 
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XVI. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ’NDE ÇAVUŞLUK TEŞKİLATI 
KONULU İNCELEMENİN SONUÇ BÖLÜMÜ 

Hemen bütün Türk devletlerinde varlığına tesadüf edilen çavuş teşkilatı tarihi süreç içerisinde 
tekâmülünü tamamlayarak Osmanlı Devletinde mükemmel şeklini almıştır. Türk devlet geleneğinde 
sarayda teşrifatçılık görevini üstlenen ve orduda küçük bir askeri rütbeye sahip olan çavuşlar, Osmanlı 
öncesinde muhtemelen tamamen Türklerden müteşekkildi. Osmanlı Devletine gelindiğinde devletin 
hemen her kademesinde merkezi otoriteyi sağlama ve devlet işlerinin belli bir düzen içerisinde 
yürütülmesinde önemli görevler üstlenmiş olan çavuşların Divan-ı Hümayûn’da ve Kapıkulu 
Ocaklarında bulunanlarının devşirme, sancak ve eyalet divanlarında görev yapanlarının ise Türk asıllı 
oldukları söylenebilir. 

 

Osmanlı Devleti’nde Divan-ı Hümayûn’da bulunan çavuşların görevleri önceki Türk devletlerinde 
olduğu gibi teşrifatçılık ve divana ait diğer işlerin görülmesiyle sınırlı kalmamış, taşradaki işlerin 
yürütülmesinde de bunlardan sıklıkla faydalanılma yoluna gidilmiştir. Divan-ı Hümayun çavuşlarının 
özellikle tecrübelileri taşraya önemli işlerin tatbiki için gönderilmekteydi. Gedikli Çavuş olarak 
nitelendirilen ve merkezde görevli çavuşların aksine ulufe yerine tımar ve zeamet tasarruf eden bu 
çavuşlara Mühimme Defterleri’nde tesadüf edilen kayıtlarda Dergâh-ı Ali Çavuşları, Dergâh-ı Mualla 
Çavuşları veya Südde-i Saadetim Çavuşları olarak hitap edilmektedir. Yabancı ülkelerden gelen 
elçilere refakat edilmesi veya doğrudan doğruya elçi olarak görevlendirilmeleri, sefer zamanlarında 
ordu için gerekli mühimmat ve iaşenin temini, barut ve top imali, İstanbul iaşesinin sağlanması, ülke 
dâhilinde asayişin sağlanması, gümrüklerin denetimi, vakıf, cami ve su yollarının bakımı ve denetimi, 
tersanelerin bakımı ve gemi inşasının belli bir düzen içinde yürütülebilmesi hep merkezden 
gönderilen Gedikli Çavuşların hizmetleri sayesinde mümkün olmaktaydı. 

Osmanlı Devletinde Divan-ı Hümayûn Çavuşlarından başka, başta Yeniçeri Ocağı olmak üzere öteki 
kapıkulu ocaklarında da çeşitli rütbelerde çavuşlar bulunmaktaydı. Ancak bizim bilgilerimiz daha 
ziyade Yeniçeri Ocağı’nda görev yapan çavuşlarla sınırlıdır. Başçavuş, onun hizmetinde bulunan Orta 
ve Küçük Çavuş, Yeniçeri Ocağı’nda işlerin belli bir düzen ve disiplin içerisinde yürütülebilmesinde 
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önemli etkiye sahiptiler. Yeniçeri Ağası sefere gittiğinde resmigeçitlerde alayların idare ve sevkini 
yapmak yine bu çavuşların görevleri arasındaydı. Ayrıca Başçavuşun mahiyetinde görevli kul çavuşları 
muharebe zamanlarında kumandanın emirlerini daha alt kademelerdeki kumandanlara tebliğe 
memur idiler, barış zamanlarında da hükümetin emirlerini yeniçerilere tebliğ ederlerdi. 

Osmanlı merkez teşkilatının bir benzerini daha küçük şekliyle eyalet ve sancaklarda tetkik etmek 
mümkündür. Bu bağlamda Divan-ı Hümayûnda olduğu gibi eyalet ve sancak divanlarında da 
çavuşların benzer görevlerle istihdam edildiğini görmekteyiz. Gerek ulufe ve gerekse tımar ve zeamet 
tasarruf eden bu çavuşlar, eyalet ve sancak divanlarına halkın mevzuatını bildirmek, dilekçelerini 
takdim etmek ve dava için girip çıkanlara mübaşirlik yapmanın yanı sıra tezkere getirmek ve askerin 
mevacibini (aylık ödemeler) teslim almak gibi görevlerle de mükelleftiler. 

Merkeziyetçi bir devlet yapısına sahip olan Osmanlılar, gerek siyasi otoritenin tesisinde ve gerekse 
diğer önemli işlerin takibinde sıklıkla çavuşların hizmetine başvurmuş ve Klasik Dönem içerisinde bu 
teşkilat mükemmel bir şekilde işlevini yerine getirmiştir. 

(Bu yazı Fırat Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü Araştırma Görevlisi Ümit Koç'un 2002 
yılında Üniversitenin Sosyal Bilimler Dergisinde yayımlamış olduğu “XVI. Yüzyılda Osmanlı Devletinde 
Çavuşluk Teşkilatı” isimli akademik çalışmasından alınmıştır.) 

Yayın Tarihi: Alıntı-2010 
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OSMANLI’DA MODERNLEŞME ÇABALARI VE ASSUBAY 
EĞİTİMİ 

 
Batıdaki gelişmelere ayak uydurmaya çalışan Osmanlı Padişahları işe ordudan başlamışlardır. Yaşanan 
dönemler itibarıyla yoğun savaşlar meydana geliyordu. Milliyetçilik akımı, keşif ve icatlar sonrası 
sömürge elde etme savaşları gibi nedenler güçlü ve modern bir orduyu gerekli kılıyordu. 
 
Osmanlı Devletinin ordusunu çağa uydurabilme konusunda uyanışı geç olmuştur. Uyandıktan sonra 
uygulamaya geçişi ise isyanla karşılık bulmuştur. İsyanlar bastırıldığında ise yanlış ya da eksik 
uygulamalar yapılmıştır. Örneğin, donanmasında assubay yapılanmasına bir türlü geçememiş, sadece 
modern eğitimle yetiştirdiği subaylarla işi götürebileceğini sanmıştır. Savaş gemilerinde kullandığı 
personel daha çok Rum asıllı olduğundan, Yunanistan bağımsızlığını ilan ettiğinde, Osmanlı’nın 
eğitimli subayları ve gemileri bir başına kalmışlardır. İşte bu derslerden sonra çağın modern 
ordularında olduğu gibi onlar da zoraki bir şekilde, assubay kavramı ile tanışmak zorunda kalmışlardır. 
 
Askeri alanda girişilen reform çabaları, yeni sistem gemiler ve silahlar alma ve daha ziyade subay ve 
mühendis yetiştirme maksatlıydı, asıl işin çekirdeğini oluşturacak teknik ve ameli personel 
yetiştirilmesi göz ardı ediliyordu. 
 
Her yenilgiden sonra modernleşme çabaları adeta bir çırpınışa dönüyor, çoğu zaman ayaklanmalar ve 
isyanlarla tökezliyordu. Yenilgilere ve toprak kayıplarına rağmen asıl sorunun sebebi bulunamıyor ya 
da görmezden geliniyordu. Ordudaki ıslahat hareketleri ithal subaylara havale edilmişti. Donanmada 
İngiliz ve Amerikan subaylar, Kara Ordusunda Almanlar söz sahibiydi. Çağı okuyacak, ihtiyacı tespit 
edecek kimseler ortalarda görünmüyordu. Silahlar, gemiler, toplar ve cihazlar alınıyor mühendisler ve 
bilgili subaylar yetiştiriliyordu ama işler yine de iyi gitmiyordu. 
 
Gelişen teknoloji, yeni keşif ve icatlarla batılılar yeni yeni sömürgeler arıyor, fethediyor; Osmanlı ise 
geri kalmışlığın cezasını can acıtıcı bir şekilde, parçalanmayı ve toprak kaybetmeyi önlemeye çalışarak 
çekiyordu. Birileri fethediyor, birileri fethedilmemek, dağılmamak için çırpınıyordu. 
 
İLK ASSUBAY OKULU NİÇİN DENİZ KUVVETLERİ’NDE AÇILDI? 
 
Özellikle Osmanlı donanmasının o dönemlerdeki durumunu, gelin Nejat Gülen’in “Şanlı Bahriye” isimli 
eserinden çarpıcı satırlarla öğrenelim. 
 

              
 
“III. Selim devrinde tersane ve donanmayı islâh için girişilen faaliyetler, yapılan atılım, Osmanlı 
Bahriyesinin durumunu Avrupa'nın deniz devletleri düzeyine biraz yaklaşmasını sağladı ise de sorun 
yine çözülemedi. 
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Sorun, personeldi. Gerekli yetenekte ve gerekli sayıda subay, assubay ve deniz eri olmadıkça 
denizcilikte problem çözülemezdi. İşin esası eğitimdi. 
 
Kuşkusuz padişah II. Mahmut, donanma ve tersanedeki yolsuzlukları düzensizlikleri biliyordu ve 
bunun önüne geçmeye de çabalıyordu, ancak Rus savaşları, Rumların Rusya, İngiltere, Fransa gibi 
devletler tarafından tahriki, Mora isyanları, Osmanlı donanmasına çok zarar veriyordu. Çünkü 
Osmanlı donanması uzman personelini, Rum ahaliden temin ederdi. Yunan milliyetçilik hareketleri, 
Osmanlı donanmasındaki Rum personelin çalışmamasına neden oluyordu.” 
“Gemi bakımından pek problem yoktu. Buhar makineli savaş gemileri kalyonların yerini alana kadar 
ahşap gemi inşa etmek oldukça kolaydı. Kasımpaşa’daki Tersane-i Amire’den başka Anadolu'da, 
Ege'de küçük tersanelerde kalyon, firkateyn, korvet, brik cinsi savaş gemileri inşa edilebiliyordu. 
1811'de donanma 42 parçadan ibaret iken bu gemilere 1820'de 20 tane büyük kalyon ilâve 
edilebilmişti. Kasımpaşa'da üç mükemmel kuru havuzu olan büyük bir tersane, çeşitli fabrika ve 
mühimmat tesisleri vardı. Donanma için gerekli olan kereste, katran, ip, yelken, barut, top gibi her 
türlü malzeme, mühimmat kolaylıkla temin edilebiliyordu. 
Problem bunlarda değil, sadece personelde idi. 
Donanmada en önemli noksanlık personel idi. Zaten Dünyanın tüm donanmalarında personel en 
büyük problemdi.” 
 

 
 
“Kara ordusunda reform gerçekleştirilmiş, yeniçerilerin yerine Asakir-i Mensure-i Muhammediye adlı 
yeni ve modern bir örgüt kurulmuştu ama bu yeni askerleri donanmada kullanmaya imkân yoktu. 
Bir kara devleti olan Osmanlı, her zaman kılıçla, tüfekle, topla savaşacak kara askeri bulabiliyordu. 
Buna karşılık denizci asker bulmak çok zordu. Belki de donanmayı ihmal etmenin bir nedeni de yeterli 
vasıfta ve yetenekte deniz askeri bulunamaması idi. Belki de savaşlarda kara ordusuna nazaran 
donanmanın rolü, bir kara devleti olan Osmanlı için fazla değildi. 
Ancak II. Mahmut devrinden kısa bir süre sonra, bütün savaş gemilerine buhar makinelerinin 
takılması, topların gelişmesi, gemilerin ahşap yerine saçtan yapılması ile donanma ve denizcilik büyük 
önem kazandı, ama Osmanlı Devletinde yetişmiş personel azlığı nedeniyle denizciliğe yine yeterince 
önem verilemedi.” 
“Osmanlı İmparatorluğu’ndan ufak da olsa parçalar kopuyordu. Bulgaristan ve Yunanistan 
bağımsızlığına kavuşmuştu. Batıda teknoloji büyük bir hızla ilerliyordu. Tahta gemiler bırakılmış, saç 
tekneler inşa edilmeye başlanmıştı, buhar makinesi uygulaması başlamıştı. 
Kırım savaşı, Osmanlı ordusunun tek başına devleti koruyacak güçte olmadığını gösterdi. Ruslarla 
savaş için İngiliz ve Fransız ordularının yardımına ihtiyaç duyulmuştu. 
Kara ordusunun da tek başına işe yaramayacağı bu savaşta görülmüştü. Donanma da lazımdı, hatta 
şarttı. 
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Batıdan, özellikle İngiltere, Fransa ve hatta Amerika'dan gemiler alındı, mevcut gemiler 
modernleştirildi. 
Ancak, bütün bu işlerin sistemli bir politika içinde yapılmadığı söylenir. Her ne kadar deniz okullarına 
önem verilmiş, yabancı uzmanlar getirilmiş ise de, esas personel eksikliği ve teknik yetersizlik 
problemi çözülmemişti. 
Sürekli gemi alındı, ayrı ayrı memleketten değişik modellerde, değişik tip gemiler alındı. Haliç gemi ile 
doldu. Başka başka teknolojilere ait gemiler, yedek parçaları birbirine uymaz, kullanma teknikleri 
farklı gemiler...” 
A. Büyüktuğrul'a göre, "Abdülaziz'in gemi almada acele etmesi, önce tersaneler, materyal, standartlar 
ve gelenekleri sağlamadan, çeşitli ülkelere, çeşitli tiplerde gemiler sipariş etmesi sonucu bir 'müze 
donanması' kurulmuş oldu." 
“Buharlı gemi ilk kez Abdülmecit döneminde deniz kuvvetlerine girmişse de bunların makine 
personeli hemen tamamen yabancılardan, özellikle İngilizlerden oluşuyordu.” 
 
Osmanlı’nın teknik personel ihtiyacı konusunda uyanışı 1857’li yılları buldu. Fakat bu uyanış orduda 
değil, dışarıdaydı. 1857 yılından itibaren Osmanlı eğitim sisteminde meslek ve sanat okulları açılmaya 
başlanmıştı. 1869 yılında Maarifi Umumiye Nizamnamesi ile eğitim parçalı yapıdan kurtarılmaya 
çalışıldı. Bir teşkilata ve esasa bağlandı. Bundan sonra ihtiyaca göre eğitim planlanması daha kolay 
olacaktı. Bu dönemde ordu hala gemi ve silah alıyor, yeni teknolojiler alıyor ama sorunlarını 
çözemiyordu.  
Bakın Nejat Gülen, “Şanlı Bahriye” isimli kitabında ve kitap tanıtımında bu durumu nasıl anlatıyor:  
 
"Karada kahramanlık geçerlidir, ancak denizde öyle değil. Denizcilik teknik bir olay! Karada süngü 
takıp ölümüne hücuma geçer, canınızı ortaya koyarsanız zafer kazanma ihtimaliniz var. Fakat bu kural 
denizde geçmiyor. Tamamen teknik bir olay denizcilik… Geminizdeki topa göre hareket edebilirsiniz. 
Topunuz yetişirse yenersiniz veya onlarınki yetişirse yenilirsiniz. İşte Osmanlı bu tekniğe 
yetişemeyince bütün gücünü karaya vermiş. Deniz ise hep ikinci planda kalmış. Bu Atatürk'ün önem 
vermesine kadar sürdü." 
“1821'de patlayan Yunan isyanı üzerine donanmanın personel durumu büsbütün bozuldu. Çünkü 
çoğu Rumlardan oluşan donanmanın teknik personeli, Yunan İhtilalı ile birlikte gemileri terk edip 
isyancılara katılmışlardı. İsyancılara katılmayan Rum gemiciler olduysa da bunlar da Osmanlı 
gemilerinde çalışmadılar.” 
 

 
 
Teknik personel ihtiyacı yukarda belirtmiş olduğumuz üzere, en çok donanmada ihtiyaçtı. Nihayetinde 
bu ihtiyacı fark eden ve bu konuda hamleler yapan birisi çıktı. Bahriye Nazırı Bozcaadalı Hasan Hüsnü 
Paşa, o devirde tecrübeli ve bilgili bir amiraldi. Eski bir denizci ailenin gelenekleriyle büyümüş ve 
Sinop Deniz Savaşı’nda şehit düşen bir amiralin oğlu olduğu için paraya da tamahı olmaması, 
padişahın yanında ona değerli bir yer kazandırmıştı. Onun gayretleriyle, 1890 yılında donanmanın 
teknik ve ameli personel ihtiyacını karşılamak üzere, topçu, işaretçi, serdümen ve porsun, sanayi ve 
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makine sınıflarında görev yapmak üzere “Deniz Gedikli Subay (Assubay)” sınıfının kurulması için bir 
nizamname çıkarılmıştır. 
15 Haziran 1890 tarihinde ilk Gedikli sınıfı "Selimiye" gemisinde öğrenime başladı. Okutulan dersler; 
hesap (dört işlem), iyi yazma, imla ve okumanın yanı sıra branda bağlama, gemilerin kısımları, makara 
ve tornalar ile ateşli silahlar’dı.  
 
Daha sonra, 1909 yılında çıkarılan bir nizamname ile subay eğitiminin olduğu gibi assubay eğitiminin 
de modern metotlarla yapılabilmesi için Osmanlı Devletinin yedi ordu bölgesinde ilkokul düzeyinde 
“Gedikli Küçük Zabitan İptidai Mektepleri” ve bu okullardan mezun olan öğrencilerin eğitimlerini 
sürdürmesi amacıyla ortaokul düzeyinde “Gedikli Küçük Zabitan Mektepleri” açılmıştır. 
 
KARA KUVVETLERİ’NDE DURUM 
 
Kara Kuvvetlerine öğrenci yetiştiren askerî okullar 1909'a kadar “Mekâtib-i Askeriye Nezareti” denilen 
bir makam tarafından idare ediliyordu. 31 Mart olaylarından sonra Hareket Ordusu Komutanlığı, bu 
idarede ve askerî okullarda ıslahat ve tensikat yapılmasını Harbiye Nezareti'ne teklif etmişti. Askerî 
Şûra da bu teklifi uygun görerek “Mekâtib-i Askeriye Nezareti”ni lağvetmiş ve yerine “Terbiye ve 
Tedrisat-ı Askeriye Müfettiş-i Umûmiliği”ni kurmuştur. Bu, askerî eğitimi Almanya örneğine göre 
yeniden düzenleme hareketi idi. 
Bu örgüt askerî okulları idareye kâfi gelmediği için daha sonra “Sunuf-u Muhtelife Mekâtibi 
Müfettişliği” kurulmuştur. İkinci Meşrutiyet süresince askerî okulları bu örgütler idare ettiler ve 
burada incelenen dönemin sonlarına doğru 14 Nisan 1914'de “Mekâtib-i Askeriyenin Cihet-i 
Merbutiyetini Mübeyyin Nizamname” ile feshedildiler. Askerî okullar, askerî birlik ve komutanlıklara 
bağlandı. “Askerî Mektepler Umûm Müdürlüğü” yeniden kuruldu. 
 
KÜÇÜK ZABİT İPTİDAİ MEKTEBİ 
 
Her ordu merkezinde, assubay okullarına öğrenci yetiştirmek amacıyla 1909 yılı sonlarında 
kurulmuşlardı. Okulların yönetmeliğine göre (Küçük Zabitan Mektebi ve Küçük Zabitan İptidai 
Mektebi Nizamnamesi); bu okullarda öğretim, öğrencinin yaşına (15-18 yaş) ve ilköğretim durumuna 
göre 1-3 yıl arasında değişiyordu. Öğrenciler yaşlarına göre üç gruba ayrılıyorlardı. Ayrıca bazı bedeni 
özelliklere bakılarak sınavla öğrenci alınıyor, asker çocukları tercih ediliyordu. Okul, sekiz yıllık bir 
mecburi hizmet yüklüyordu. Okuldayken öğrencilere maaş da veriliyordu. Mezun olanlar sicillerine 
göre, belli oranlarda Topçu, Süvari ve Piyade Küçük Zabit Mekteplerine ayrılıyorlardı. 
 
Okullarda okutulacak dersler genel olarak şunlardı: Ordu Teşkilâtına Ait Malumat, Tabiye,  
Talimnâme-i Piyade, Hizmet-i Seferiye Nizamnamesi, Sahra İstihkamatı, Topografya, Terbiye-i 
Askeriye, Ceza Kanunnamesi, Kal'a Nizamnamesi, Dâhiliye Kânûnnamesi, Piyade Nişan Dersleri, 
Esleha, Mühimmat-ı Harbiyenin Muhafazası, İdman Talimnamesi, Hıfzıssıhha, Okuma-Yazma, 
Meşrûtiyet, Tarih, Coğrafya, Hesap, Harita, Akaid-i Diniyye, Ahlâk, Fransız Harfleri ve Rakamları,   
Usul-ü Muhabere, Rütbe ve Alâmetleri Tefrik. 
Okulun Yönetmeliği, 12 Temmuz 1911'de (Küçük Zabit ve Küçük Zabit İptidai Mektepleri Hakkında 
Nizamname ile) yeniden düzenlendi. Okula alınma yaşı 16-18 olarak değiştirildi. Öğretim süresi de 1-2 
yıl olarak indirildi. Okulun ders programı da yıllara göre yeniden belirlendi. 
 
Okullar bazı küçük değişikliklerle 1914'e kadar devam ettiler. 
 
KÜÇÜK ZABİTAN MEKTEPLERİ 
 
Meşrutiyetten önce assubaylar ordu içinde, askerî birliklerde yetiştiriliyordu. Sürekli olarak aynı 
görevi yapan ve bu nedenle bilgi ve becerisi ile sivrilmiş erbaşların “Gedikli” unvanı ile muvazzaf 
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hizmete alınmaları ile küçük zabitan ihtiyacı sağlanıyordu. Gedikli erbaşlar kıtalarda gösterdikleri 
başarı ve yeteneklerine göre onbaşı (Bölük Emini), çavuş ve başçavuşluğa kadar yükselebiliyorlardı. Bu 
gedikli erbaşlar aynı zamanda alaylı subaylar için de bir kaynak oluşturuyorlardı. Bu uygulama İkinci 
Meşrutiyet dönemine kadar bu şekilde devam etmiştir. Meşrutiyet’ten sonra bu sistem 
okullaştırılmak istenmiş ve “Küçük Zabit Mektepleri” kurulmuştu. Bu okullar, 1909 yılı sonlarında her 
ordu merkezinde açılmaya başlanmışlardır. Küçük Zabitan İptidai Mektepleri mezunlarını aldığı gibi, 
dışarıdan da 18-21 yaşları arasında ilköğretimlerini tamamlamış, sağlam gençler alıyorlardı. Öğretim 
süresi iki yıl idi. 
“Onbaşı” olarak mezunlar veriyordu. İstanbul, Edirne, Selanik, Bağdat, Beyrut ve Erzincan'da Küçük 
Zabit Mektepleri vardı. Sahra Topçu ve Ağır Topçu Küçük Zabit Mektepleri de 1910 yılında açılmıştı. 
Süvari Küçük Zabit Mektebi ise 1911’de İstanbul'da kurulmuştu. 1912'de ise İstanbul Halıcıoğlu’nda, 
Ulaştırma Küçük Zabit Mektebi eğitime başlamıştı. 
Küçük Zabit Mektebi çıkışlıların altı yıl mecburi hizmetleri vardı (Küçük Zabit İptidai Mektebinden 
gelenlerin ise sekiz yıl). Bundan sonra Kuleli'de bir yıl okuyup İhtiyat Zabiti; Jandarma Mektebi'nde bir 
yıl okuyup Jandarma Subayı veya Polis Mektebine gidip Komiser olabiliyorlardı. Okullardaki öğrenci 
sayısı orduların ihtiyaçlarına göre sürekli olarak değişmekteydi. 
 

 
 
Okulun ders programı: 
 
I.yıl: Topografyayı Askerî, Talimname, Hizmet-i Seferiye Nizamnamesi. Ameli ve Nazari Endaht-ı 
Piyade Nişan Dersleri, Terbiye-i Askeriye, Feraiz-i Askeriye, Meşruti İdarenin Fevaidi, Rütbe ve 
Alâmetlerin Tefriki, Akaid-i Diniye, Vezaif-i Medeniye ve Ahlâkiye, İmlâ ve Kitabet-i Askeriye, Hesap, 
Coğrafyayı Osmani, Fransızca, Askerî Ceza Kânunları. 
II. yıl: Tarih-i Osmani, Talimname, Sahra İstihkamatı, Hizmet-i Seferiye Nizamnamesi, Ordu Teşkilatı, 
Tabiye, İdare Nizamnamesi, Terbiye-i Askeriye, Fransızca. 
Günlük öğretim süresi ise sekiz saatti.  
Ayrıca 3 Ekim 1914'de hastanelerde, altışar aylık öğretim devresiyle Sıhhiye Çavuşu çıkaracak “Sıhhiye 
Küçük Zabitan Mektepleri”  kurulması da kararlaştırılmıştı. 
20 Eylül 1914 tarihinde Küçük Sıhhiye Heyeti Kuruldu ve Tümen Merkezlerinde bulunan hastanelerde 
"Sıhhiye Küçük Subayları Okulları" açılmaya başlandı. Birinci Dünya Savaşında ve Mütareke 
Döneminde, bu Tümen Merkezlerindeki okulların çalışmaları durduruldu. Buna karşılık, 3 Ekim 1914 
tarihinde İstanbul, Haydarpaşa’da Sıhhiye Gedikli Küçük Zabitan Mektebi  kuruldu. Burada okuyanlar, 
hastanelerde, altışar aylık öğretim devresiyle okuyor ve Sıhhiye Çavuşu çıkıyorlardı.  
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JANDARMAYA BAĞLI MEKTEPLER 
 
İlk Jandarma Zabit Mektebi 1903 yılında Selanik’te açılmıştır. Okul, Fransız subayların idaresi 
altındaydı. Bu okulda, ordudan seçilmiş subaylara zabıta eğitimi verilerek jandarma sınıfına 
geçirilirlerdi. Ayrıca ikinci kısım olarak jandarma küçük zabitleri okutularak subay yetiştirilirdi. 
İlerleyen yıllarda okul İstanbul’a nakledilmiştir. Ayrıca 1912 yılında Balmumcu’da Jandarma Küçük 
Zabit Mektebi açılmıştır. 1918 yılı içinde kapanan okul, İstiklal Savaşı sonunda 1924 yılında, önce 
İzmit’te, sonra Konya’da teşkilatlanarak daha sonra Ankara’ya nakledilmiştir. 
 

 
 
Talimgâh Mektepleri: Çavuşluktan mülazım-ı sâni rütbesiyle ordularına gönderilen zabitler için 1910 
Mayısında açılmaya başlanmıştı. Daha sonra bütün subaylara şart koşuldu. Birinci Dünya Savaşı 
dolayısıyla kapatıldı. 
 
Jandarma Zabit Mektebi: Bu mektepte ordu zabitleri ve karakol kumandanları kısımları vardı. Ayrıca 
bir de başçavuşların altı aylık bir eğitimden sonra sınavla subaylığa geçtikleri “Zabit Namzedi” kısmı 
vardı. 
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İLK KADIN ASSUBAYIMIZ: BAŞÇAVUŞ HALİDE EDİB ADIVAR 

Birinci Cihan Harbi Osmanlı için hüsranla noktalanmış, koskoca Cihan İmparatorluğu paramparça 
olmuştu. İmparatorluğun her bir bölgesi emperyalist güçler tarafından paylaşılmaya başlanmıştı. 
Osmanlının asli vatanını oluşturan Türkiye toprakları da bu hezimetten payını alıyor, işgale uğruyordu. 
Doğal güzelliği ve ihtişamı ile görenleri her daim büyüleyen efsunlu prenses Şehr-i İstanbul, hüzünlü, 
kasvetli ve ıstırap dolu günler yaşıyordu. İmparatorluğun başkentinde artık işgal güçlerinin askerleri 
dolaşıyor, yerli halk esir, yabancı işgalciler ise hâkim güç oluyordu.  

Resmi tarih kitaplarında sadece “İstanbul işgal edildi” diye geçen satırlar, hiçbir zaman, işgalin içindeki 
bir şehrin acısını tarif etmeye yetmez. O şehrin yaşadığı o dönemi, o dönemin derin acılarını, işgalci 
güçlerin insanlık dışı mezalimini anlayabilmek ve kavrayabilmek için çok daha vurgulayıcı anlatımlar 
gereklidir. Sözü burada İpek Çalışlar’ın Halide Edib’i anlattığı “Biyografisine Sığmayan Kadın: Halide 
Edib” kitabına bırakıyoruz ki, İstanbul’da yaşanan o derin acıyı, o çileli günleri tıpkı yaşıyormuşçasına 
anlayabilelim: 

“İşgal askerlerinin çoğu Beyoğlu ve civarında görevliydi. Şehirde yoksulluk ve sefalet artmış, askerlerin 
taşıdığı çorba karavanasından damlayan çorbaları bekleyenler çoğalmıştı. İşgal askerlerinden 
kaynaklanan cinsel taciz vakaları nedeniyle kadınlar sokağa çıkamaz olmuşlardı. İşgalci devletler, 
oluşturdukları sağlık bürolarından askerlerine bedava prezervatif dağıtıyorlardı.” 

İşte böylesi bir ortamda bir kadın çıkıyordu sahneye. Sultanahmet Meydanında; başlayacak olan 
İstiklal Mücadelesinin bayraktarlığını yapıyordu. Tüm İstanbul bu ufak tefek ama görkemli, ama 
ihtişamlı, ama yürekli kadını görmek için, söyleyeceklerini duymak için meydana akıyordu. Öyle ki, 
İstanbul, İstanbul’a sığmıyordu. 

İlk miting Fatih Belediyesinin önünde yapılacaktı. Kırmızı bayrakların yerine, yas rengine bürünmüş 
siyah beyaz ay yıldızlı bayraklar miting konuşmasının yapılacağı binaya asıldı. Bu bayraklar herkesin 
gözlerini yaşartıyordu. Miting akşamüzeri saat dörtte başlayacaktı, buna rağmen meydan, erken 
saatlerde hıncahınç dolmuştu. 
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Halide belediyenin balkonundan seslenecekti. Siyah çarşafının içinde konuşmasına başladı. Sesi 
yankılanarak bütün meydandan duyuluyordu. Acıyı içinde hissederek konuşuyor, dinleyenler kendini 
tutamıyor, ağlıyorlardı. 

“Türk ve Müslüman bugün en kara gününü yaşıyor. Gece, zifiri karanlık bir gece! Fakat insanın 
hayatında sabahı olmayan gece yoktur. Yarın bu korkunç geceyi yırtıp, parlak bir sabah yaratacağız. 
Buna da gücümüz mutlaka vardır./…/ Bugün elimizde top, tüfek denilen alet yok; fakat ondan büyük, 
ondan kuvvetli bir silahımız var; Hak var, Allah var. Tüfek ve top düşer; Hak ve Allah bakidir. Topunun 
yüzüne tükürecek kadar, evlatlar, analar, kalbimizde aşk ve iman, milliyet duygusu var.” 

İşgale karşı isyanın hatibi Halide’ydi. 22 Mayıs’ta Kadıköy’de, 23 Mayıs 1919 da ise Sultanahmet’te. 
Yüzlerce yılın geleneği çiğneniyor, artık, mitinglerde kadınlar da konuşmacı olarak kürsüye 
çıkıyorlardı. Bir kadın, Osmanlı geleneğini devrimci bakışlarıyla delip geçiyordu. 

Yahya Kemal, bu ulvi anları o eşsiz şiir yüreğiyle şöyle anlatıyordu: 

“O meydanda, o topluluk, o siyah bayraklar, o siyahlar giyinmiş ıstırap timsali ve onun canlı sesi 
İstanbulluların kalbinde son hatıra gibi nakşedilmiş duruyordu.”  Ve bir şiirle tamamlar gerisini: 

“Anınca hala görüyor vicdanım 
Hatipler kürsüye çıkıp çağlardı 
Mitingin reisi Halide Hanım 
Söylerken halk hüngür hüngür ağlardı” 
 
Yine o sahnenin tanıklarından Nizamettin Nazif de anılarında o günü şöyle anlatıyor: 
 
“Halide Edip kürsüde iken birden yanık bir sala okunmaya başladı. O koca meydan ürperiverdi. Ve 
büyük Halidemiz, siyah çarşafı içinde daha alevli bakan gözlerini yığına daldırarak kolunu havaya 
kaldırmış ve öyle bir ‘Allah var’ deyivermişti ki, Türkçe tek kelime bilmeyen o tıknaz Korsikalı 
Sekaldi`nin gözlerinden bile şaraptan kızarmış tombul yanaklarına iki damla yaş yuvarlanıvermişti. 
Halide Edip kürsüde önce minarelere hitap ederek onlardan Türk’ün şanlı tarihinin devamını istedi. 
Daha sonra vecize halini almış `Milletler dostumuz, hükümetler düşmanımızdır` diyerek, o 
muhteşem kalabalığa ‘hangi şartlar altında olursa olsun hiçbir kuvvete boyun eğilmeyeceğine’ dair 
yemin ettirdi. Yüz binler ‘Yemin ediyoruz’ diye haykırıyordu. Kürsü sanki sallanıyor, tekbir sesleriyle 
hıçkırıklar karışıyordu...” 
 
Sultanahmet Mitingiyle destanlaşan ve böylece İstiklal Harbiyle bütünleşen bu kadın, işgal altındaki 
bir şehirden işgale karşı mücadele edilemeyeceğini anlamış ve Mustafa Kemal’in çağrısı üzerine 
onunla birlikte kutsal Anadolu topraklarının işgaline başkaldırmak, yeni ve bağımsız bir devlet kurmak 
için Ankara’nın yolunu tutmuştu. İşte bu yol hikâyesinin başlangıcı da işgalin acımasızlığını anlatan 
yürek yakıcı satırlarla doludur: 
 
Halide’yi Bülbülderesi’nde bir araba bekliyordu. Kısıklı ve Çamlıca’dan geçen bütün arabalar İngilizler 
tarafından kontrol ediliyordu. Dr. Adnan’la Cami Bey yürüyerek yola devam etmişlerdi. Halide için bir 
at, arabacı, bir de jandarma ayarlanmıştı. Arabacı Halide’yi hemen tanımıştı, ne kadar çok korktuğunu 
sözleriyle belli etti: “Sen Halide Edip Hanım değil misin? En çok seni yakalamak istiyorlar!” Arananlara 
yardım edenlerin cezasından haberdardı. Halide’nin tepesi atmıştı. “Sana verecekleri ceza en nihayet 
altı yıllık hapistir. Ölüm cezasının şerefi bana aittir.” diye söylendi. 
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O, aranmaya alışkındı oysa. İttihat ve Terakkiye hiç üye olmamıştı ama hizmetleri olmuştu. Yazdıkları, 
savundukları ve söyledikleri için ölüm tehditleri almış, ama yılmamıştı.31 Mart Olayları esnasında da 
hep aranmıştı. Ev ev, sokak sokak aranmaya başlayınca da çaresiz uzaklaşmıştı şehirden. Bir süre 
Mısır’da yaşamak zorunda kalmıştı. 
 
31 Mart 1920’de İstanbul’dan yola çıktı Halide. 2 Nisan’da Ankara’daydı. Tren istasyonunda Mustafa 
Kemal, onu ve yanındakileri karşıladı. Artık İstiklal Mücadelesinin beyin takımı Ankara’da bir araya 
geliyor, adım adım Türkiye Cumhuriyetine giden yol, nurdan ışıklarla donanıyordu. 
 
Halide Edib, Mustafa Kemal’den ilk olarak bir yazı makinesi istedi. İşte bu yazı makinesiyle birlikte 
Anadolu Ajansı’nın hikâyesi de başlamış oldu. Yunus Nadi ve Halide Edip, ajansın adını konuşurlarken; 
“Türk”, “Ankara”,  “Anadolu” seçenekleri arasından “Anadolu Ajansı” adında birleştiler.6 Nisan 
1920’de Anadolu Ajansı kuruldu. Temel amaç, İstiklal Mücadelesinin bütün dünyaya duyurulmasıydı. 
Halide’nin,  Ankara’da,  karargâhtaki görevi, kitaplarda “propaganda” olarak tarif ediliyordu. 
Amerikan basını ise onu Mustafa Kemal’in danışmanı, arkadaşı, ajanı gibi sıfatlarla anıyordu. 
Ve İstiklal Mücadelesi’nin kıvılcımlanması ile birlikte, İstanbul’da da kimilerinin etekleri tutuşuyor, 
İtilaf Devletlerinin gözetiminde kurulan Divan-ı Harp, 11 Mayıs 1920 günü Mustafa Kemal ile birlikte 
altı Milli Mücadele önderini idama mahkûm ediyordu. Bu onurlu isimlerden birisi de elbette ki Halide 
Edib’ti. 
 

 
 
İtilaf devletlerini ve İstanbul Hükümetini nerdeyse Mustafa Kemal kadar korkutan bu kadın kimdi? 
Onların yüreğine bu denli korku salan şey neydi? Nihayetinde bir kadın değil miydi? Nasıl oluyor da 
her ateşli dönemde arananlar listesine girmeyi başarıyor, adı her geçen gün daha büyük harflerle 
yazılıyordu? Halide’nin hayatı nerede başlıyor ve nereye uzanıp gidiyordu? Bir cesur kadınla birlikte 
bir milletin ateşle imtihanı mıydı tüm bu yaşananlar? 
Gelin hikâyeye yeni baştan başlayalım. Halide’nin ilk gözünü açtığı günlerden ışık tutalım bundan 
sonrasına: 
 
İstanbul, Beşiktaş`ta 1884 yılının Şubat ayında büyükannesinin “Mor Salkımlı Evi”nde doğan Halide 
Edip, annesi Fatma Bedrifem’i daha küçükken kaybetti. Küçük Halide, çocukluğunu Mevlevi 
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büyükannesi ile dedesinin yanında geçirdi. II. Abdülhamit`in Ceyb-i Hümayun Başkatibi olan babası 
Mehmet Edip Bey`in evinde de kalan Halide Edip, dindar bir dede evi ile batılı bir baba evi arasında 
gidip geldi. Babasının ailesi 1500’lü yıllarda İspanya’daki engizisyondan kaçıp Bursa’ya yerleşen 
Sefarad Yahudilerine dayanıyordu. Sonradan Müslümanlığı seçmiş bir aileydi ama dine bağlılık 
gelenekselleşmişti artık. 
Babası bir erkek çocuk beklentisi içine girdiğinden yeni bebeğin adını da Hazreti Muhammed’in 
sahabelerinden Ebu EyyübHalid Bin Zeyd’in adı olarak düşünüyordu. Dünyaya gelen bir kız çocuğu 
olunca da Halid yerine “Halide” ismi veriliyordu kahramanımıza.  
1893 yılında Üsküdar Amerikan Kız Kolejine gönderilen Halide Edib, bir yıl sonra II. Abdülhamit’in 
iradesiyle bu okuldan alındı ve eğitimine evinde devam etti. Arapça, İngilizce ve müzik derslerinin yanı 
sıra Rıza Tevfik`ten edebiyat, Salih Zeki’den matematik dersleri aldı. 
1899 yılında koleje ikinci kez başlayan Halide Edib, 1901 yılında Amerikan Kız Kolejinin yüksekokul 
kısmından mezun oldu. Kolejin yüksek kısmından mezun olan ilk Müslüman kız öğrenciydi. 
İlk evliliğini, arasında büyük yaş farkı olan ve aynı zamanda da hocalığını yapan Salih Zeki ile 
gerçekleştirdi. Ona hayran ve tutkundu. Bu evlilikten Ayet ve Zeki adında 2 çocuğu olmuştu. 
II. Meşrutiyet`in ilan edildiği 1908 yılında Halide Edib’in ilk yazısı Tevfik Fikret’in çıkardığı Tanin 
Gazetesi’nde yayımlandı. Bunu daha sonra Yeni Tanin, Şehbal, Musavver Muhit, Mehasin, Resimli 
Roman Mecmuası gibi süreli yayınlarında çıkan yazıları izledi. 
“31 Mart Vakası”nda öldürüleceği söylentileri sebebiyle Mısır’a geçen Halide Edib, 1909 yılında 
Türkiye`ye döndükten sonra siyasi makalelerinin yanında, şiir, hikâye ve edebi yazıları da yazmaya 
başladı. Halide Edib’in “Heyyula” ve `”Raik`in Annesi” adlı romanları bu tarihlerde basıldı. 
Yine 1909 yılında Teal-i NisvanCemiyeti adında, kadınları güçlendirmeyi amaçlayan bir dernek kurdu. 
Bu dernek, bütün kaynaklarda, kurulan ilk kadın derneği olarak geçer. Derneğin amacı, milli 
geleneklerden vazgeçmeden kadınların kültür düzeyini yükseltmekti. 
1910 yılında Salih Zeki’nin ikinci bir kadınla evlenmek istemesi üzerine kendisinden boşanan Halide 
Edib, aynı yıl “SeviyyeTalib” romanını yayımladı. 
Cenevre’de yayımlanan Türk Yurdu’na gönderdiği bir mektup nedeniyle İsviçre’deki Türk gençleri 
Halide’ye 1910 yılında “Türklerin Anası” unvanını yine bu dönem verdi. 
Kız öğretmen okullarında öğretmenlik, vakıf okullarında müfettişlik yapan Halide Edip, İstanbul’un 
eski ve arka mahallelerini tanıma fırsatı da buldu. Halide Edip, “Sinekli Bakkal” isimli romanını bu 
gözlemlerle kaleme alacaktı. 
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Ziya Gökalp, Yusuf Akçura, Ahmet Ağaoğlu, Hamdullah Suphi ve genç kalemler yazarlarıyla başlayan 
dostluğu Halide Edib’te etkin milliyetçilik fikirleri uyandırır. Turancılığı benimseyen Halide Edip, 
kültürel anlamda bir öz kimliği tanıma taraflısı olarak bu etkilerle “Yeni Turan” adlı eserini kaleme 
aldı.1911 yılından itibaren Türk Yurdunda makaleleri yayımlanan Halide Edib’in, aynı yıl “Harap 
Mabetler” ve “Handan” adlı romanları basıldı. Türk ocağını kuranlar arasında yer aldı.  
Balkan Savaşı sırasında ilk kadın derneklerinden Teali-yi Nisvan Cemiyetinin açtığı hastanede yaralı 
askerlere hastabakıcılık yaptı. Yardım toplantılarında etkili konuşmalarla yer aldı. “Son Eseri” adlı 
romanı bu aralarda basıldı. 
1914 yılında Osmanlı İmparatorluğu’nun siyaset ve kültür alanına öncülük eden entelektüellerin yer 
aldığı bir almanak (yıllık) yayımlanmıştı. Nevsal-i Milli adıyla anılan Almanakta, Halide Edib de yer 
alıyordu. Almanak’ın kadın yazarlara da yer vermesi Batı’da önemsenmiş, haber yapılmıştı. Halide’nin 
kadın olarak adıyla, sanıyla, aklıyla, sesiyle, bedeniyle ortaya çıkışı Osmanlı kültürü açısından çok sıra 
dışı bir konumdu. 
1916 yılında Beyrut ve Şam`daki okulları düzenleyip açmak üzere Suriye`ye giden Halide Edib, 23 
Nisan 1917 tarihinde, kendisi Suriye’de iken babasına verdiği vekâletle Dr. Adnan Adıvar ile evlendi. 
Halide Edib, aynı yıl “Mevud Hüküm” ve ilk tiyatro eseri “Kenan Çobanları”nı yazdı. 1918-1919 yılında 
İstanbul Darülfünun’unda Batı Edebiyatı dersleri verdi. 
Halide Edib, 1919 yılından itibaren işgal kuvvetlerine karşı girişilen hareketlerin içinde görülmeye 
başlandı. Anadolu’ya silah ve cephane taşıyan karakol teşkilatında görev alan Halide Edib, ilk defa 
“Fatih Mitingi”nde, daha sonra Üsküdar, Kadıköy ve Sultanahmet mitinglerinde halka seslendi. 
Sultanahmet Meydanı'ndaki mitingde yaptığı etkin konuşma sonrası hakkında tevkif kararı çıkartıldı. 
II. Meşrutiyet’in ilanıyla yazarlığa başlayan Halide Edib, gerek kadın hakları savunuculuğu, gerekse 
işgal günlerinde savunduğu mücadele fikriyle zor günlerin kahramanca mücadele veren aydınları 
arasında böylece yerini almıştır. 
İşte Halide Edib’in Ankara’da Mustafa Kemal’le bir araya gelinceye kadarki yaşam kesitleri bunlar. 
Buraya kadarı bile onun ne denli çağını aşmış, aydın ve aynı zamanda cesur olduğunu göstermiyor 
mu? Ama daha durun, daha onunla Kurtuluş Savaşı destanını yazacağız, okuyacağız ve Cumhuriyet 
tarihinin ilk kadın assubayının inanılmazları nasıl bir bir gerçekleştirdiğine tanıklık edeceğiz. 
 

 
 
Halide Edib’in, Mustafa Kemal’in Ankara Karargâhı’nda ilk yaptığı şey, ekibiyle birlikte, İstiklal 
Mücadelesinin propagandasını yürütecek olan Ajansı kurmak ve faaliyete geçirmek oldu. Daha 
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Amerikan Kolej’indeyken başlattığı kişisel dostlukları artık Kurtuluş Savaşı’nın etkin bir silahı haline 
dönüşmeye başlıyordu. Ankara’dan yazdığı yazılarla mazlum Türk halkının sesini dünyaya duyuruyor, 
yazdıkları da gerçekten Avrupa ve Amerika’da etkili oluyordu. Artık tüm dünya biliyordu ki, 
Anadolu’da işgalden daha fazlası vardı. Yüzyılların intikamı alınıyordu. Bir daha bir araya gelmeyecek 
şekilde bölünmeye uğruyordu Anadolu. Hiç görülmemiş derecede zulümler ve acılar sıradan hale 
gelmişti. Bir imparatorluk hem dış düşmanları hem de iç düşmanları tarafından yağmalanıyordu. O 
kadar ki, aslında bu imparatorluğun başı olan yönetici kesimler bile kurtuluş umudu gördükleri yerlere 
meylederek, son bir ümitle bu yağmaya katılır hale geliyordu. Bunlar yenilen bir devletin savaş 
sonrasında kabul edebileceğinin çok ötesinde şeylerdi. İşte Halide Edib, entelektüel bir aydının 
birikimiyle, İstiklal Mücadelesi’nin çok farklı bir cephesinde savaşıyor ve farkını hissettiriyordu. 
Büyük Mücadelelerin sadece askeri cephesi olmuyordu. Bir de işin propaganda boyutu vardı ki, bu 
cephe savaşlarından çok daha önemliydi. Haksızlığa uğradığınızı ve mazlum olduğunuzu kitlelere 
duyurabilmek ve daha sonra da karşınıza dikilen önyargıları kırarak, düşman devlet halklarının dahi 
ilgi ve desteğini görebilmek bu propaganda etkinliğinin en temel işleviydi. İşte bu işlev Halide Edib 
gibi aydın bir Türk kadını tarafından layıkıyla yerine getirilmiş ve İstiklalin ufukları daha net seçilir 
olmuştur. 
Daha o dönemlerde Halide Hanım’da idam karşıtlığı da başlamıştır. Verilen mücadelenin kutsal bir 
mücadele olduğuna kalben inanıyor olmasına rağmen, insan yaşamının değerliliğine daha çok 
inanıyor ve gerçekleşen her idama karşı tavır koyuyordu. Ayrıca, o dönem yaşanan olaylara ve Ermeni 
tehciri ile zulümlere karşı da tavır almıştı. 
Halide Hanım’ın entelektüel bakış açısı ister istemez kimi çevreleri rahatsız ediyordu. Ayrıca o 
dönemlerde bir kadının böylesine önemli bir mücadelede öncü rol alması ve Mustafa Kemal’in hemen 
yanı başında bulunması, sözünün dikkate alınması, kimlikleri açıkça bilinmese bile bazı kesimlere 
huzursuzluk ve tedirginlik veriyordu. Kimi zaman dedikodular üretilerek, kadın oluşu kullanılıyor kimi 
zaman ise, umudu Amerikan mandasında gördüğünü söylemiş olması kendisine çevrilen bir silah 
halini alıyordu. 
O günlerde tüm bu etkenlerin neticesiyle Mustafa Kemal ile arasında ilk kişilik çatışması baş 
gösteriyor ve bu devrimci ikili belki de bir daha tam anlamıyla onarılamayacak şekilde birbirlerine 
küsüyordu. 
Mustafa Kemal Paşa bir akşam, Halidelerin kaldığı çiftliğe geldi ve orada bulunanlarla tartışmaya 
girişti. O gece “çok tuhaf bir hali” olduğunu yazmıştı Halide. Aralarında şöyle konuşmalar geçti: 
“Herkes benim verdiğim emri yerine getirmelidir.” 
“Şimdiye kadar Türkiye’nin selameti ve hayrı için böyle yapmamışlar mı?” 
“Ben hiçbir tenkit, hiçbir fikir istemiyorum. Sadece kendi yolumdan gitmek istiyorum. Yalnız 
emirlerimin yerine getirilmesini istiyorum.” 
“Benden de mi Paşam?” 
“Evet, sizden de…” 
Ve Halide en son şöyle anlatıyor. 
Bu içtenliğe ben de açık yüreklilikle cevap verdim: 
“Milli maksada hizmet ettiğiniz sürece size itaat edeceğim.” 
Benim söylediğim şartı duymazdan gelerek tekrar etti: 
“Benim emrime itaat edeceksiniz!” 
Ben yine açık cevap verdim: 
“Bu bir tehdit mi Paşam?” 
 
Bu olaydan sonra Halide o gece uzun uzun düşündü. Yalan dolandan nefret ederdi. Mustafa Kemal’in 
açık sözlülüğü onu etkilemişti. Fakat kafasında iki Mustafa Kemal Paşa belirmişti. Birine hayranlık 
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duyuyor, diğerinden korku ve öfkeyle söz ediyordu. Onun, dönemin en önemli lideri olduğunu 
kavramıştı. O günün asli görevinin Mustafa Kemal Paşa’ya destek vermek olduğunun bilincindeydi. 
Kafası düşüncelerle doluydu. O günden sonra Halide uzunca bir süre karargâha gitmedi. 
Halide Edib’in başlangıçtaki hayali meşruti bir federasyondu. A.B.D. gibi bir ülke düşüncesi vardı 
kafasında. Dağılmakta olan Osmanlı İmparatorluğu’nu Türklük bayrağı altında toplamayı kuruyordu 
ama kafasındaki sadece Türklere mahsus bir ülke değildi. 
Halide Edib’in Wilson’un 12.prensibinden anladığı “Türklerin çoğunlukta oldukları yerlerde, 
istiklallerine dokunulmayacağı” idi. Onun ve pek çok aydının bu prensipleri sahiplenmesinin nedeni, 
Ermeni ve Yunanlılara toprak verilmemesini garanti altına alma düşüncesiydi. 
Ağustos 1919’da manda üzerine iki önemli mektup kaleme almıştı. Bunlardan biri Amerikan 
kamuoyuna, diğeri Mustafa Kemal’e hitaben yazılmıştı. Erzurum Kongresi’nin ardından Mustafa 
Kemal’e hitaben yazdığı, 10 Ağustos 1919 tarihli mektupta, ilerde başına büyük dert açacağını 
bilmeden, imparatorluğun o günkü sınırlarını koruyacak çözüm olarak Amerikan mandası 
önermekteydi. 1924 yılında ise Halide, Amerikan kamuoyuna yazılan bu mektubu kaleme almasını, 
kendisinden, Mustafa Kemal’in istediğini yazacaktı. 
 
Mustafa Kemal ise çok daha önceden kurgulamıştı kafasındaki yapıyı. Onun hedefi bağımsız Türkiye 
Cumhuriyetiydi. Yine de işler kötü giderse diye bir takım diplomatik silahlar elinde bulunsun istiyordu. 
İşte bu silahlardan birisi Amerikan Mandası, diğeri ise Bolşevik Rusya’ydı. Ufukta zaferi tam olarak 
görünceye değin, elindeki bu kozları heba etmek istemiyor ve hatta bu yönde meyli olanları bile 
kendisinin liderliğini yaptığı mücadelede etkin olarak kullanmaya özen gösteriyordu. Rusya’dan 
destek geliyordu. Amerikan Mandasını tam anlamıyla dışlamayışının perde arkasında ise Amerika’yı 
tarafsızlaştırmak yatıyordu. Böylece işgal güçlerinin direnci daha rahat kırılacaktı. 
Halide Edib ise manda konusunda hiç niyeti olmayan Amerika’yı bile buna inandırmış ve hatta 
Amerikalılarla Mustafa Kemal arasında bir görüşme dahi sağlamıştı. İlerleyen dönemlerde Mustafa 
Kemal’in azim ve inancını yakından hisseden Halide, onun liderlik fonksiyonuna gönülden inanmış ve 
Misak-ı Milli sınırları içinde kurulacak olan Türkiye Cumhuriyeti’nin gerçekçi bir hedef olduğuna kani 
olmuştu. 
 

            
 
Princeton Üniversitesi Atatürk ve Türk Tarih Kürsüsü Öğretim Üyesi Heath Lowry, Amerikalılarla 
yapılan gizli yazışmaları Halide Edib’in yürüttüğünü, onun, Mustafa Kemal Paşa adına bir tür 
entelijans işi üstlendiğini askeri istihbaratın bir bölümünden sorumlu olduğunu yazıyor ve Amiral 
Bristol’ün evrakı içindeki yazışmaları görünce şu değerlendirmeyi yapıyordu: 
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Halide Edib, Milli Mücadeleye katılmak üzere İstanbul’dan ayrılmadan önce de Mustafa Kemal’in 
haberleşme kanalıydı. Mustafa Kemal’in amacı Amerikalı Amiral Bristol’ü tarafsızlaştırmaktı. 
 
Halide Edib, bu küçük tartışma olayından sonra ilk kez, İsmet’in babasının ölümünü öğrendiğinde 
başsağlığı için evden çıkarak karargâha gitmişti. Bu dönemde gazetelere dahi yazı vermemişti. 
Günlerini yazarak geçiriyordu. Olayın olduğu gece bir karar almıştı: Türkiye tarihinin bu son derece 
sıkıntılı dönemini, kendi yaşadıklarını aynen kayda geçirerek ölümsüz kılacaktı. 
İşte bu duygular içinde bulunan Halide Edib, bir şekilde karargâhtan ayrılmayı kafasına koydu ve 
Türkün ateşle imtihanına daha yakından tanıklık etmek üzere cepheye daha yakın yerlerde bulunmayı 
arzulamaya başladı. 
“Yunanlılar genel saldırıya geçti” haberini aldığında hemen o an cepheye gitmeye karar verdi. 
Cepheye gidecek ve Kızılay’da ya da Eskişehir Askeri Hastanesi’nde çalışacaktı. Halide, 2 Haziran 
1921’de üzerinde hastabakıcı üniformasıyla Eskişehir İstasyonu’ndaydı. Hemen işbaşı yaptı. Hilal-i 
Ahmer’de (Kızılay) günler, ölümle başlıyor, ölümle bitiyordu. 
 
Mustafa Kemal’le aralarında kırgınlığı giderici tesadüfler de yaşanır ama o eski dostluk günlerine asla 
geri dönülemeyecek gibidir. 
Eskişehir’den çekilme emri verilmişti. Kurtuluş Savaşı’nın en moral bozucu zamanıydı. Oteline 
gittiğinde karargâhtan bir haber bekliyordu kendisini. Mustafa Kemal Paşa, onun için vagonunda bir 
kompartıman ayırtmıştı. Bundan sonra Mustafa Kemal'le el sıkışacak ve aralarındaki buzlar 
göstermelik bile olsa, Milli Mücadele uğruna erimiş gözükecekti. 
 
Eskişehir’den çekildikten sonra Ankara’dan kaçış başlamıştı. “Mangalda kül bırakmayanlar, 
cesaretten söz edenler, karılarını alıp Kayseri’ye ilk gidenlerdi.” diye anlatıyor bu dönemi Halide. İşte 
o anlar, yeni ve cesur bir karar daha alıyordu. Mustafa Kemal Paşa’ya telgraf çekerek cepheye gönüllü 
olarak gitmek istediğini yazdı. Hem de bir nefer sıfatıyla gitmek istiyordu. Cevap geldiğinde, isteği 
kabul edilmiş ve 18 Ağustos itibarıyla İsmet Paşa’nın görev yaptığı Batı Cephesi’ne atanmıştı.  
Oraya katıldığında Piyade Muhafız Bölüğüne kaydı yapılır. O sırada Birinci Şube’de bir yazıcı nefere 
ihtiyaç olduğundan, bu vazife kendisine verilir. 
Bu dönemlerinde kaleme aldığı yazılarında Sakarya Savaşı öncesini de anlatır Halide. Sakarya Savaşı 
öncesinde Mustafa Kemal’in farklı bir ruh hali içinde olduğunu gözlemişti. “Zaferden emin değildi, 
bütün arkadaşlarıyla beraber ölmeye hazır görünüyordu” diye anlatır ö günleri. 
Sakarya Savaşı’nda onbaşılığa terfi eder Halide Edib. Ona onbaşı rütbesini veren Miralay Asım, 
Halide’nin askerliğinden çok memnundu ve onu savaşın uğuru olarak kabul ediyordu. 
Ahmet Emin ise Sakarya Savaşı’ndaki Halide’yi şöyle anlatıyordu: 
“Sakarya Muharebesi’nin en heyecanlı bir dakikasında atına binerek ateş hattına koşan genç kadın, 
bütün ordu üzerinde meçhul bir âlemden gelmiş bir imdat perisi tesirini göstermişti. Harp 
meydanının en tehlikeli yerlerini seçerek, oralara koşan bu atlı kadının hikâyesi yarın nice köy 
kulübelerinde binlerce Sakarya Gazisi tarafından anlatılacak, heyecanlı bir peri masalı şeklinde 
gelecek nesillere geçecektir.” 
Sakarya Savaşını izleyen günlerde yeni bir görev üstlendi Halide. Yunan Ordusunun sivil halka yönelik 
eziyetlerini araştıracaktı. Yakup Kadri ve Yusuf Akçura ile birlikte işe koyuldular. İşte bu Tetkik-i 
Mezalim görevi sonrasında, 1922 yılının eylül ayı başlarında “Çavuş” rütbesini alır. Bu keskin savaşın 
sonucunu gördüğünde, özellikle savaş sonrası meydanlardaki cesetleri, halkın uğradığı zulmü ve acıyı 
görerek yaşadıkça, aldığı bu yeni rütbe ona biraz anlamsız gelir. Savaş karşıtı duygu ve düşünceler 
kabarır yüreğinde. İki komşu ülke merhametsiz bir şekilde birbirine saldırmaktadır ve savaş 
meydanlarında insanlık diye bir şey söz konusu değildir. Bu duygu sağanağı içinde bir an için intiharı 
bile geçirir aklından. 
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Ve ufukta zafer görünmüştür. İzmir’e doğru ilerleyiş başlamıştır ama Halide, İzmir’e zafer alayı içinde 
girmeye de isteksizdir, vatan çocuklarının arasında yer almak arzusundadır. Mehmetçikle birlikte 
yayan yürüyerek, onların coşkun zafer türküsünü dinleyerek,  bu anı kutsal bir ayin gibi yaşama niyeti 
vardır. Fakat Mustafa Kemal açık bir şekilde tavrını koyar: 
Sabah kahvaltısında Mustafa Kemal Paşa, “Bugün İzmir’e gireceğiz” der. 
Halide şöyle cevaplar: 
“Bir zafer alayında gitmek istemem, teşekkür ederim.” 
“Geleceksiniz hanımefendi!” 
Ve konuşma bu şekilde sonlanır. Emir demiri kesmiştir. 
Öğle vakti zeytin dallarıyla süslenmiş beş otomobille İzmir’e hareket ettiler. Askerler otomobil 
konvoyunun yanında yürüyor, Halide ise onların arasında olmadığı için esefleniyordu. Şehre 
girdiklerinde binlerce ağızdan yaşa sesleri yükseliyordu. Mustafa Kemal Paşanın o gün mukaddes bir 
sembol olduğunu söyler Halide. Aslında İzmir’de hala yer yer çatışmalar sürmektedir. 
19 Eylül 1922 akşamı Fevzi Paşa (Çakmak) ile yemek yerken Halide, “Başçavuş” rütbesine 
yükseltildiğini öğrendi. Artık o kanlı savaş meydanlarını ve savaşın halka yaptığı zulmü gördükten 
sonra bu rütbe yükseltmeleri anlamsız geliyordu ona.  
İzmir’e gelen gazetecilere savaş alanını göstermekle görevlendirildi. Savaş bölgesine gitmeden önce 
Asım Us, Falih Rıfkı ve Yakup Kadri ile birlikte veda için Mustafa Kemal’in yanına uğradılar. Üzerinde 
hâlâ üniforması vardı Halide’nin. Mustafa Kemal onun artık “Başçavuş” rütbesi taşıması gerektiğini 
söyleyerek, üç adet başçavuş rütbesi getirttirir. Latife Hanım hemen oracıkta bu rütbelerden birisini 
Halide’nin omzuna diker. 
Ülkesinin milli mücadelesinde bu onurlu rütbeyi taşımak önemlidir ve gurur vericidir onun için fakat 
şimdiye kadar gördükleri, savaştan ve askerlikten soğumasına yetmiştir. Bu rütbe yükselişi buruk bir 
andır. Bunca acı sahneye yakından tanıklık etmek derinden yaralamıştır yüreğini. 
Halide Edib’in “Ateşten Gömlek” romanı ve “Dağa Çıkan Kurt” adlı hikâye kitabı bu gözlemlere 
dayanarak yazılmış ve 1922 yılında yayımlanmıştır. “Vurun Kahpeye” ise 1923`de yayımlanır. 
 

                    
 
Artık İstiklal Mücadelesi zaferle taçlanmış ve dünyaya yeni Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu 
müjdelenmiştir. Şimdi, daha zorlu bir devir açılmıştır. Nice kahramanların yüreğindeki inanç ve 
bileğindeki kuvvetle kazandığı bu zaferin arkasından gelen yeni rejim; yeni kavgaların, çekişmelerin ve 
yer kapmaların yaşanmasına da sahne olacaktır. Gördüklerini yazmaktan çekinmeyen ve yüreğinden 
geçeni yazmakta bir an bile tereddüt göstermeyen Halide, bu sahneleri şöyle anlatmak gereği 
duyuyordu: 
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 “Artık Ankara mevki ve itibar membaı olan başşehrimizdir. Sade vaktiyle zafer ihtimaline 
inanmayanlar değil, hakta İstiklâl Mücadelesinin aleyhinde olanlar da oraya akın etmeye 
başlamışlardır. Yükseklerde yer alabilmek için eski havayı temsil edenlere karşı bir entrika, bir sinsi 
fesat hareketi başlamıştır. Esasen bu gibi tarihi günlerdeki bu nevi mücadeleler, bir tencerede 
kaynayan suya benzerler, sonlarına doğru tortuları üstüne çıkar.” 
Benzer bir söylemi Kazım Karabekir Paşa’dan da şu şekilde dinleyebiliriz: 
Atatürk’e yapılan İzmir Suikastı sonrasında, Terakkiperver Fırkası’nın reisi olduğu için İstiklal 
Mahkemesi’nde sorguya çekilen Kazım Karabekir, kendisine yöneltilen soruya şöyle yanıt verir: 
“Zatıâliniz inkılâbın büyük bir şahsiyetisiniz. Tarih bunu böyle kaydediyor. Memleketin 
savunulmasında nasıl bir arada dağılmadan kaldı isek, vatanın yükselmesi emrinde de öyle gerektiğini 
elbette takdir buyurursunuz. Bu sebeple zatıâliniz nasıl olur da muhalefete geçersiniz? Lütfen izah 
eder misiniz?” 
“Mütareke sırasında elim durumlara karşı elbirliğiyle göğüs gererek çalışıp Gazi’yi kendimize reis 
yaptığımız sırada, memleketin istinat ettiği yegâne kuvvet bendim. Ancak her inkılâpta olduğu gibi, ilk 
zamanlarda birlikte çalışanlar, maksat hâsıl olduktan sonra ortaya çıkan parazitlerin bu birliği 
bozdukları görülür. Benim görüşüm şudur ki, Lozan Sulhüne kadar kalb kalbe yek vücud olarak 
çalışmış arkadaşlar arasında sulhü müteakip bir ayrılık başladı. /…/ Arz ettiğim gibi bu mesele, sulhe 
kavuştuktan sonra her zaman daha fazla birliğe, tesanüte muhtaç olduğumuz günlerde ortaya öyle 
çehreler çıktı ki, artık ne Gazi ne de İsmet Paşalar nezdinde eski arkadaşlıkları, eski yollara sevk etmek 
imkânı kaldı.” 
Türk Halkının Kurtuluş Mücadelesi’nde gözüpek bir asker olarak yer almış, gördüklerini bir bir 
hikâyeleştirmiş, İstiklâl Mücadelesinin dünyaya açılan penceresi olmuş ve Anadolu’nun haklılığını 
yazdığı yazılarla dünya kamuoyuna sunmuş olan Halide, savaş esnasında nasıl baş tacı edildiyse, savaş 
sonrasında da kendisine hak ettiği ilgi ve değerin verileceğini umuyordu. Yeni rejimden özellikle kadın 
hakları konusunda büyük atılımlar bekliyor ve bu konuda sabırsız davranıyordu. Oysa kendisine 
gösterilen tavır, hiçbir beklentisini karşılamıyordu. Buna karşın toplum farklı düşünüyordu. 
Öyle ki, Mayıs 1923’teki seçimlerde aday olmadığı halde ona da oy çıkmıştı. Toplumun Halide’ye 
bakışı meclisin bakışından çok daha ilerdeydi. 
Cephede birlikte oldukları, barışta unutmuştu onu. Görmezden geliyorlardı. Bu yüzden küsmüştü. 
Meclise, Hükümete ve Mustafa Kemal’e küsmüştü. 
Yine de gönül kırıklığını içinde saklı tutuyor ve bildiği doğrular üzerinden çalışmalarına devam 
ediyordu. 
Cumhuriyet`in ilanından sonra sivil hayata geçen Halide Edip; Akşam, Dergâh, İkdam, Vakit, 
Hâkimiyet-i Milliye, Son Telgraf gazete ve dergilerinde yazı hayatına devam etti. 
Ateşten Gömlek beyazperdeye de aktarıldı ve bu film sayesinde Türk kadını sinemada rol alma şansını 
buldu. Daha önce hep azınlıklar ya da yabancılar kadın rolünü oynuyordu. Bu filmle birlikte bu devrim 
de yaşandı ve Halide Edib’in diretmesiyle filmdeki Türk kadını rollerini aslı olan Türk kadınları oynadı. 
(Bedia Hanım ve Neyyire Nesir) 
Cumhuriyet tarihinin ilk muhalif fırkası olan “Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası” nın isim anneliğini de 
Halide Edib yaptı. Günümüz anlamıyla “İlerici Cumhuriyet Partisi”nin. Resmi tarih bu partiyi irtica ve 
gericilik sıfatıyla anmaktadır. Fakat parti üzerine araştırma yapan Erich Jan Zürcher ise 
beyannamesinde ya da programında gerçekten gerici denilecek hiçbir bakış açısına rastlamadığını ve 
Cumhuriyet Halk Fırkası ile aynı orta sınıfa dayandığını vurguluyor. Partinin metinlerinde devlet 
etkisini sınırlayan klasik liberalizm ilkelerini vurgulayan ifadelere yer verildiğini yazıyor. 
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İçinden geçenleri bir çırpıda yazıya döken Halide Edib, yeni oluşan yapıyı da eleştirmekten geri 
kalmadı. Çankaya’da Mustafa Kemal’in çevresinde yeni oluşan iktidar grubuna da seslendi, onları, 
yurtseverliği tekellerinde tutan “imtiyazlı asiller” olarak tarif etti. 
Adının mandacıya çıkmasına sebep olan Wilson Prensipleri Cemiyeti faaliyetleri ile ilgili olarak da bazı 
şeyler yazdı.” Eğer o zaman bu fikri Paşa Hazretleri memleketin menfaatine aykırı göre idiler mutlak 
beni aydınlatırlardı. O zaman karşı olduklarını ifade etmediler.” diyerek, Amerikan mandası hakkında 
yaptıklarının Atatürk’ün bilgisi dahlinde gerçekleştiğini savundu. 
Bugün cumhuriyet tarihinin resmi belgesi olarak kabul gören Nutuk, hakaret içeren sıfatlarla söz ettiği 
muhalifleri değersiz kılmayı da hedefliyordu. Nutuk’ta Halide Edib’in Mustafa Kemal Paşa’ya hitaben 
yazdığı “…geçici bir Amerikan mandasını ehven-i şer olarak görüyoruz.” diyen mektubu da yer 
alıyordu. Yazıldığı tarihte İstanbullu aydınların ortak bir çözüm önerisi olarak görülen mektup, 
Halide’yi vuran bir silaha dönmüştü. 
Mustafa Kemal Paşa, Nutuk’unda, Erzurum Kongresi’nde “Manda ve Himaye kabul edilemez” 
şeklinde bir karar alındığını söyler. Ancak, bizzat kendisinin Nutuk’un arkasına yerleştirdiği eklere 
dikkatli bakıldığında, Erzurum Kongresi’nin sonunda yayımlanan beyannamenin metninde, manda 
tartışmaları sonunda alınan kararın ülkenin bütünlüğüne saygılı olmak kaydıyla, “istila emeli 
beslemeyen herhangi devletin fenni, sınai, iktisadi muavenetini memnuniyetle karşılarız.” satırları 
göze çarpar. 
Bir zamanlar İstiklal Mücadelesine karşı İstanbul’da işgal güçlerinin yanı başında yer alıp ona göre yazı 
yazanlar, şimdi bir bukalemun gibi renk değiştirmiş ve yeni rejime emeği geçenlerden daha çok itibar 
görür olmuştur. Üstelik yetmiyormuş gibi Halide’yi her şeye muhalifmiş olarak göstermeye, kimi 
zaman “Onbaşı Halide” gibi küçümseyici ifadeler kullanmaya başlamışlardır. Bütün bunlar her geçen 
gün ona biraz daha ağır gelmeye başlar.  
Bugün “Onbaşı Halide” bütün görkemiyle Türk halkının kalbinde yaşarken, onu küçümseyip 
Cumhuriyetle arasına nifak sokmaya çalışanlar şimdi nerededir, sormak lazım! Acaba hiç birisini zerre 
kadar hatırlayan ve ismini hayırla yâd eden var mıdır? 
1925 yılının Mart ayında siyasi ortamın gerilimine dayanamadıklarından eşi Adnan Adıvar’la birlikte 
yurt dışına gitme kararı alırlar. İngiltere ve Fransa’da bir süre yaşarlar. 
Halide, Savaş meydanından yazdığı yazılarda, Milli Mücadeleye duyduğu hayranlığı zarif bir üslupla 
ifade etmişti. Cepheden yazdığı Duatepe ve Kırmızıtepe yazılarında komutanlardan da tek tek söz 
ediyordu. Ancak, onlara övgüler düzmemişti.  Ateşten Gömlek, Milli Mücadele önderlerine düzülen 
bir övgü değil, sıradan insanların öyküsüydü. 
Halide, Milli Mücadelenin sıradan insanlar tarafından kazanıldığını her seferinde vurguluyor, 
anılarında bu insanlara komutanlar kadar yer veriyordu. “Türkün Ateşle İmtihanı” kitabının sıradışılığı, 
liderle çatışmaya giren, bu yüzden bütün hayatı değişen bir kadın yazar tarafından kaleme alınmış 
olmasıydı. Mustafa Kemal’in liderliğini kabul eden ancak liderliğini kullanış biçiminden rahatsızlık 
duyan Halide, bu eseriyle iç huzursuzluğunu kalemiyle paylaşmıştı. 
“Türkiye’nin bağımsızlık için geçtiği bu çetrefilli yolda asıl kahraman halktı” tespitini yaptıktan 
sonra, “Mustafa Kemal’i Türk halkı bu mücadelenin sembolü olarak şereflendirdi. İşte bundan 
dolayı, onun devrinde eziyet çekmiş olanların kalplerinde bile yüce bir yeri vardır.” diye yazmıştı. 
Bu eseri bazı açılardan ve özellikle de mandacılık iddiası yönünden Nutuk’a cevaben yazılmış gibidir. 
Sultanahmet Mitinginde “milletlerin dost, hükümetlerin düşman” olduğunu söyleyecek kadar 
enternasyonalist, ama bütün bir şehrin milliyetçi duygularını ayaklandıracak kadar da etkiliydi. 
Halide Edib, üniforma giymiş, savaşa katılmış, herkesi Milli Mücadele saflarına davet etmiş, 
milliyetçiliğe sembol olmuş etkili bir isimdi. İşgal altındaki ülkenin sembolü olmak ondaki haklılık 
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duygusunu pekiştirirken barış duygusunu yok etmemişti. İzmir’e zafer alayı ile girmek istememiş, esir 
Yunan askeri ile Rumca konuşabilmişti. Şunu açıkça diyebilmişti: 
“Ben hayatla, insanla ilgileniyorum ve kölelik geleneklerine karşı isyanla doluyum.” 
 
Yurt dışında bulunduğu süre içinde yazılarına devam etti. Pek çok başarılara imza attı. Çeşitli 
üniversitelerde konuşmalar yaptı. 
Bu arada, 1924 yılında “Kalp Ağrısı” ve 1927’de “Zeyno’nun Oğlu” Vakit Gazetesi’nde yayımlandı. 
1928’de Amerika’da,  Williamstown Üniversitesinden başlayarak 7 aylık bir turla Türkiye konusunda 
konferanslar veren Halide Edib, ikinci kez Columbia Üniversitesinde Türk tarihi dersleri vermek üzere 
Amerika’ya gitti. 
 

 
 
Hindistan’da da dersler veren Halide Edib’in yazıları Tan ve Yeni Sabah gazetelerinde yayımlandı. 
1935’te “Sinekli Bakkal”, 1937’de “Yolpalas Cinayeti” romanları ile “Maske ve Ruh” isimli ikinci tiyatro 
eseri yayımlandı. Bunları 1938’de “Tatarcık” romanı izledi. 
Ve Halide Edib, Mart 1939’da tekrar yurduna döndü. 1940 yılında İstanbul Üniversitesinde Edebiyat 
Fakültesine bağlı İngiliz Filolojisinin başına getirildi. Hem de İngiliz Dil Edebiyatı Profesörü Halide Edib 
olarak. 
1946 yılında “Sonsuz Panayır” isimli eseri yayımlandı. Bundan sonraki döneminde Halide Edip, “Mor 
Salkımlı Ev(1951)”, “Döner Ayna (1953)”, “Akile Hanım Sokağı(1957)”, “Kerim Usta’nın Oğlu (1956)”, 
“Sevda Sokağı Komedyası (1959)”, “Türk`ün Ateşle İmtihanı(1959-1960)”, “Çaresaz (1961)”, “Hayat 
Parçaları (1963)” adlı eserleri birbiri ardına hazırlayarak basımını sağladı. 
Yaşanan o günlerde bir isim özellikle dikkatini çekiyordu. Nazım Hikmetle ilgileniyor ve hatta onun 
gerçekten de dahi olduğunu düşünüyordu. Görüşlerini tam anlamıyla paylaşmıyor olmasına rağmen. 
1950 seçimlerinde İzmir’den milletvekili seçildi.1954’te siyasete nokta koydu ve üniversitedeki 
görevine geri döndü. Listesinden aday olduğu partiye diktatörlük vurgusu yapıyor ve seçimler 
öncesinde seçmenleri uyarıyordu. 
1960 yılında Üniversiteli Kadınlar Derneği onu “Türk Kadınlığının Sembolü” ilan ediyor ve bir şeref 
madalyası veriyordu. 
10 Ocak 1964 Cuma günü Cerrahpaşa Hastanesinde sabaha karşı dörtte yaşamını yitirdi. Kabri, 
Zeytinburnu'nda Merkez Efendi Mezarlığındadır. Ölüm nedeni böbrek yetmezliği olarak açıklandı. 
Onun için devlet töreni yapmak kimsenin aklına gelmedi. Tabutuna yeşil bir örtü örtülmüştü. Bayrak 
bile sonradan akıl edildi ve evinden İstiklal Madalyası da getirildi. 
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O, doğru bildikleri uğruna ve vatanına derin bağlılığı sebebiyle “önce lider” değil, “en önce vatan” 
demiş bir isimdi. İstiklal savaşımızın lideri Mustafa Kemal ile aralarındaki dargınlıklara rağmen, ona 
gereken saygıyı hep göstermiş, onun gerçek bir lider ve eşsiz bir kahraman olduğunu her daim 
vurgulamıştı. Türkiye Cumhuriyetine hizmette kişisel kaprislere yer olmadığının bilincinde olarak, 
bulunduğu her yerde devletini ve milletini layık olduğu şekilde gururla temsil etmişti. 
“İnsanların çektiği acılar ırk ya da itikatla değişmez” diyecek kadar insancıl, ama kendi onurlu 
İstiklâl Mücadelesine baş koyacak kadar da milliyetçiydi. 
Onu anlatanlar, anlatırken sözcüklerin ihtişamına sığınıyordu. Sıradan sözcükler tarif etmekte sönük 
kalıyordu. Ünlü şair Necip Fazıl Kısakürek, Halide Edib Adıvar ile ilgili düşüncelerini, “Türk kadını 
teknesinde böyle bir örnek yoğurduğu için övünebilir” cümlesiyle belirtiyordu. 
Venüs gezegeni üzerinde çalışmalar yapan bir grup bilim insanı, Venüs üzerindeki bir kratere Halide 
Edib’in anısını yaşatmak için “Adivar” adını veriyordu. 
O, Türk Kadınının bağımsızlık sembolüydü. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilklerini başaran kadındı. Türk 
İstiklal Mücadelesi’nin sembolleşmiş kadınıydı. Yazar, şair, gazeteci, siyasetçi, öğretmen ve 
akademisyen yönüyle tam bir entelektüel aydın, almış olduğu onurlu Başçavuş rütbesiyle de tam bir 
askerdi. Tıpkı hakkında yazılan kitabın kapağında olduğu gibi “Biyografisine Sığmayan Kadın”dı. 
Yaşadığı çağ itibarıyla anlatılırsa, “çağını aşmış” bir aydındı. Liderleri ve egemenleri değil, halkını 
önceleyen, insan olan kadındı. 
Onun hayat hikâyesini inceleyenler, göreceklerdir ki, yaşamının pek çok kesiti assubaylarla özdeştir. 
Ona verilen assubay rütbeleri sıradan bir tesadüf değil, olsa olsa ilahi bir tesadüftür. Biliyoruz ki, 
halkın içinden çıkan zor zamanların yiğit kahramanları yine halkının kopmaz bir parçası olan 
assubayların rütbeleri ile taçlandırılır.  
O, “Başçavuş Halide” olarak mesleğimize onur duyacağımız katkılar sunmuş, İstiklal Mücadelemizde 
Türk Kadınının ve Türk Assubayının kahraman bir temsilcisi olarak yer almıştır. Biz, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin assubayları olarak, kahramanlığımızın ve vatan sevgimizin eşsiz bir pınarı olan 
“Başçavuş Halide Edib” ile aynı üniformayı taşımanın ayrıcalığını hep içimizde diri tutacağız. Onun 
kahraman yüreği, bu vatanın yaşayacağı zor günlerde bize hep cesaret ilhamı verecek.  
Ve son sözümüzü de yine Yahya Kemal ile bağlayalım; 
Yahya Kemal onun için kaleme aldığı bir şiirinde onu bir dağa benzetiyor ve şöyle diyordu: 
 
“Bazen kader, gelen bora halinde, zorludur; 
Dağlar nasıl bakarsa siyah ufka öyle bak” 
 
Bizler de ne zaman kocaman, ulvi ve heybetli bir dağ görsek, tıpkı Yahya Kemal’in dediği gibi 
bakacağız o yüce dağa. Aklımıza, Sultanahmet Meydanı’nda edilen o kutsal yemin töreni gelecek. 
Sonra o eşsiz Türk kadınının tüm hayatı. Ve şöyle diyeceğiz nefesimizi tutarak: 
“Tanrım, bu koca dağ, bu ihtişamlı yüce dağ, ne kadar da Halide Başçavuşa benziyor!” 
            

Yayın Tarihi: 9 Ocak 2011 
 

KAYNAKÇA 
1- Biyografisine Sığmayan Kadın: Halide Edib/ İpek Çalışlar/Everest Yayınları-Mayıs 2010/ Kitaptan Alıntılar Yapılmıştır/ 
(Kitabı Okumanız Tavsiye Edilir) 
2- Sintinenin Dibinde/Emin Karaca/Karakutu Yayınları/Eylül 2004 
3- Halide Edib’in Ölüm Yıldönümü nedeniyle Anadolu Ajansı tarafından hazırlanmış bir biyografi yazısı (2006) 
4-  http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Genel/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFF8FE9074FF19B0005A921E9EDE01F4A70 



124 
 

AMİRAL FAHRİ ÇOKER’İN GÖZÜYLE ASSUBAY TARİHİNE 
TOPLU BİR BAKIŞ… 

Assubayları ve sorunlarını konu alan kitap, yazı ve makalelere rastlamak pek mümkün olmuyor. Çoğu 
kez bazı yazıların içinde yer alan birkaç satırla yetinmek zorunda kalıyorsunuz. Üç satır oradan, beş 
satır buradan diyerek toparlamaya ve bu toparladıklarınızdan da bir sonuç çıkarmaya çalışıyorsunuz. 
Dişe dokunur bir şeylere ulaşmak bazen mümkün oluyor, bazense hayal kırıklığı ile karşılaşmak 
kaderiniz oluyor. Hep dediğimiz gibi, yazılanlar genelde belli bir ideolojiye ve o ideolojinin üstün insan 
belleyip yarı tanrılaştırdığı zümrelere ait oluyor. Bire bin katılarak şişirilmiş plastik mitlerle kandırılıyor 
ve aldatılıyoruz. 

İşte tüm bunlardan dolayıdır ki, halkın içinden çıkmış ve Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde sıradan bir 
insan olarak yerini onuruyla almış assubayları anlatan, inceleyen birkaç değerli yazı ve araştırma 
oldukça önem arz ediyor. Bugün bu birkaç yazıdan bahsedeceğiz ve içlerinde en önemlisi olarak 
addettiğimiz bir tanesini yazarıyla birlikte detaylıca inceleyeceğiz. 

“Deniz Kuvvetlerinde Sistem Değişikliği” başlıklı inceleme yazısı doğrudan Deniz Kuvvetlerini 
incelemekte. Çalışma, halen görevde olan bir Denizci Albay tarafından yapılmış. İzmir, Dokuz Eylül 
Üniversitesi için hazırlanmış bir doktora tezi. Deniz Albay İskender Tunaboylu, Deniz Kuvvetlerinde 
günümüze değin etkin olmuş sistemleri bu çalışması için araştırmış. Deniz Kuvvetleri’nin hangi ülke ve 
sistemlerin etkisinde kaldığını ve bugüne nasıl geldiğini gayet anlaşılır bir şekilde tarihsel dayanakları 
ile birlikte incelemeye almış. Bu inceleme yazısında Deniz Kuvvetleri’nin eğitim kurumlarını da mercek 
altına almış. Dolayısıyla, Deniz Assubay Okulu’nu da. Deniz Assubay Okulu’nu incelerken, assubay 
tarihine ışık tutacak pek çok konuyu da oldukça anlaşılır şekilde dile getirmiş. Örneğin, assubayların 
gedikli küçük zabitlikten gedikli erbaşlığa geçişini ve gedikli erbaşlıktan assubaylığa geçişini ve bu 
geçişlerin aslında hangi ülke ve ülkelerin sisteminin etkisiyle gerçekleştiğini çarpıcı satırlarla 
okuyucusuna anlatmayı başarmış. Aslında gedikli erbaşlıktan assubaylığa geçişin bir Amerikan 
hikâyesi olduğunu bu güzide çalışmadan öğreniyoruz. Ayrıca, Dr. İskender Tunaboylu bu çalışmasında 
assubayların deniz kuvvetleri içindeki yeri ve konumunu, vazgeçilmezliğini de ince bir üslupla ilgili 
adreslere sunmayı ilke edinmiş. Bu değerli çalışmasından dolayı assubaylar adına kendisini kutluyor 
ve başarılarının devamını diliyoruz. 
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“Mersin’de Askeri Deniz Okulları” isimli çalışma ise Mersin Üniversitesi kapsamında araştırmacı İsmail 
Sözener tarafından kaleme alınmış. Bilindiği gibi İkinci Dünya Savaşı’nın yaşandığı dönemlerde Askeri 
Deniz Okulları, Mersin Bölgesine taşınmış ve birkaç yıl burada eğitimlerini sürdürmüştü. İşte bu 
yüksek lisans tezi de Mersin’deki bu dönemi araştırmak amacıyla yazılmış. Yazar, gerek ulusal 
basından ve gerekse yerel basından bu okullarla ilgili haberleri bir araya toparlamış, Mersin halkının 
bu okullara bakışını, benimseyişini değerlendirmiş ve de okulların bölgeye getirdiği ekonomik ve 
kültürel hareketliliği anlatmış. Tüm bunları anlatırken elbette Deniz Harp Okulu’na daha fazla yer 
vermiş ama Deniz Assubay Okulu’nun da hakkını teslim etmeye çalışmış. Özellikle bu okulun 
bölgedeki sportif başarılarından övgüyle söz etmiş. Bir de Deniz Assubay Okulu’nun bandosunu yere 
göğe sığdıramamış. Milli bayramlarda, yerel günlerde ve her türlü etkinlikte bu bandonun halkı nasıl 
coşturduğunu, nasıl milli hisler uyandırdığını ilgi çekici sözcüklerle vurgulamış. 

“Atatürk Dönemi Müzik İdeolojisi ve Günümüze Yansımaları” konulu yüksek lisans tezi ise Haliç 
Üniversitesi için hazırlanmış bir çalışma. Kendisi de bir bandocu subay olan N. Levent Gökçedağ 
tarafından kaleme alınmış. Cumhuriyetin ilk yıllarından bugüne değin müzik ideolojisini incelerken, 
Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki bandoculuğu da kapsamı içine almış. Tabi ki, Bando Assubay Okullarını 
da! Bu çalışma, bando ve önceki adıyla Müzikacı Assubay okullarının geçmişinden günümüze değin 
nasıl bir gelişme gösterdiğini, kimlerin çabasıyla bugünkü seviyesine ulaştığını gözler önüne sermesi 
açısından oldukça önemli anlatımlar sunuyor.  

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi’nde yayınlanan “Türkiye’de Askeri Bandoculuk Eğitimi” 
konulu çalışma da bu konuda kaynak arayanlara yeterli bilgiyi verecek bir çalışma. Erol Demirbatır 
tarafından hazırlanmış olan bu çalışmayı da kayda değer bulduğumuzu belirtmeliyiz. 

Öğretmen Albay Mehmet Sırrı Bekişli tarafından yapılan bir çalışmada ise Assubay Hazırlama 
Okulları’nın kısa bir tarihçesini bulmamız mümkün. Özellikle Kara Kuvvetleri’ndeki Assubay Hazırlama 
Okulları incelemeye tabi tutulmuş. Ayrıca Assubay Hazırlama Okulları’nın niçin kapatıldığını ve neden 
Meslek Yüksek Okulu yapısına geçildiğini de oldukça detaylı bir şekilde inceleyen bir yazı kaleme almış 
yazarımız. 

Asıl üzerinde duracağımız çalışma ise bir emekli hâkim Tümamiral’e ait. Türkiye çapında da büyük bir 
üne sahip emekli Tümamiral Fahri Çoker’in assubayları incelemesini ve hatta onun da ötesinde yaptığı 
bu incelemede gözler önüne serdiği çarpıcı tespitleri oldukça önemsiyorum. Sanırım sizler de onun 
assubaylar hakkında yazmış olduğu bu araştırma yazısını okuyunca şaşıracaksınız. Hele ki, bu tespitleri 
1968 yılında yaptığını düşünürseniz, aslında bizlerin sorunlarımızı anlamada ve mücadelemize 
yansıtmada ya da mücadele sahasına inmede ne denli geç kaldığımızı fark edecek ve bu fark edişin 
buruk hüznünü de ister istemez yaşayacaksınız.  

BİR CUMHURİYET MÜZESİ: TÜMAMİRAL FAHRİ ÇOKER 

Fahri Çoker ismi denilince akla ilk gelen 6-7 Eylül 1955 olayları olur nedense. Bu tarihlerde İstanbul’da 
azınlıklara karşı tahrip ve yağma hareketi yapılmıştır. Elbette ki bir takım kışkırtmalar neticesinde bu 
olaylar cereyan etmiştir.  

Fahri Çoker, muhteşem bir belge koleksiyoncusuydu. Bu olaylarla ilgili belgeleri de ölümünden önce 
Tarih Vakfı’na bağışladı ve bir tek şart öne sürdü. Belgeler ölümünden sonra yayınlanacaktı. Belgeler 
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1999 yılında vakfa bağışlandı ve Fahri Çoker’in 2001 yılında ölümünden çok sonra, 2005 yılında Tarih 
Vakfı tarafından kamuoyuna sunuldu. 

Fahri Çoker’i; 85 Yıllık yaşamına Tümamirallik, Askeri Yargıtay Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Hukuk 
Müşavirliği, Cumhuriyet Senatosu üyeliği, Türk tarih Kurumu üyeliği gibi çok çeşitli etkinlik ve görevi 
sığdırmış bir asker, hukukçu ve siyaset adamı olarak tanımlayabiliriz kolayca. Pek çok olayın içinde yer 
almış, tanıklık etmiş, bazılarında etkin olarak görev yapmış, bazılarını ise kendi bildiklerince 
değerlendirmeye, araştırmaya ve yazmaya çalışmış bir tuhaf adam. Dilerseniz, öncelikle biyografisine 
şöyle bir göz atalım ve ona niçin bir cumhuriyet müzesi dediğimizi de böylece açıklığa kavuşturalım: 

Fahri Çoker, 9 Temmuz 1913 tarihinde İstanbul’un Fatih semtinde doğmuştur. Babası, Harbiye 
Nezareti Hesap Müfettişi Galip Bey, annesi ise Fikret Hanımefendi’dir. İlk ve ortaokul öğreniminden 
sonra, Deniz Lisesi’ne girmiştir. 1932 yılında Heybeliada’daki Deniz Lisesi’nden mezun olmuş ve Deniz 
Harp Okulu’nda öğrenimine devam etmiştir. Sağlık sorunları nedeniyle Deniz Harp Okulu’ndan 
ayrılmış ve eğitimini askeri hâkimlik üzerine sürdürmüştür. Askeri öğrenci olarak devam ettiği İstanbul 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni 1935 yılında tamamlayarak mezun olmuştur. Mezuniyeti sonrasında 
Türk Silahlı Kuvvetlerinde askeri hâkim ve savcı olarak çalışmıştır.  

               

1936 yılında Donanma Komutanlığı Askeri Mahkemesi’nde teğmen ve üsteğmen rütbesiyle görev 
yapmıştır. Bu mahkemede görev yaptığı esnada cumhuriyet tarihinin en ilginç davalarından birisi olan 
Nazım Hikmet, Kemal Tahir ve Hikmet Kıvılcımlı ile sivil arkadaşlarının ve bir avuç deniz assubayının 
yargılandığı ünlü Donanma Davası’nın içinde yer almıştır. Bu davanın görüldüğü yüzer-gezer 
mahkeme gemisi Erkin’de savcı Şerif Budak’ın iki yardımcısından birisidir. Diğer savcı yardımcısı ise 
Haluk Şehsuvaroğlu’dur. Davadan yıllar sonra kendisine bu dava sorulduğunda Emin Çölaşan’a şöyle 
bir cevap vermiştir: 

“Aslında Erkin, denizaltı ana gemisi olduğu için devamlı hareket halindeydi. Aslında böyle anormal bir 
mahkeme şeklinin dünyada emsali var mıdır bilemem!”  

Belki de daha mesleğinin başındayken böyle bir davanın içinde ve zulüm yapanlardan yana yer almak, 
onu çok derinden etkilemiştir. Belki de bu yüzden dolayı, sistemin çarkına kapılmış ve onun 
efendiliğini kabul etmiş olsa bile, içinde, gördüğü gerçeklerin, acımasızlığın ve zulmün açtığı yara onu 
başka taraflara doğru yönlendirmiştir. İçten içe gizli bir sevda olarak gerçeği aramayı, yazmayı ve 
anlatmayı düşlemiştir. Olaylarda payı olsa bile en azından gelecek nesillerin kendisini ya da sistemi 
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tüm netliğiyle görebilmesi için belge arşivciliğine meyletmiştir. Böylece anlatamadıkları ve 
söyleyemedikleri kendiliğinden belgelerle ortaya konacaktır. Anlaşıldığı kadarıyla bu dava onun 
yaşamında bir dönüm noktası olmuştur. Haksızlığı görmüş ama sesini çıkartamamış ve boyun 
eğmiştir. Bu boyun eğiş görünüşte bir kabulleniş olmuş ama içten içe bir başka şekilde mücadeleye 
dönmüş, sessiz ama derinden kendi kabuklarını kırıp gerçeğin yoluna baş koymuştur. Bütün hayatı 
doğruların ve gerçeklerin peşinde bir mücadele şeklinde sürmüştür. 

Fahri Çoker, bu davadan sonra da kariyerinde emin adımlarla ilerlemiş, 1941’de Yüzbaşı ve 1950 
yılında da Binbaşı olmuştur. 

1955 yılında Yarbay rütbesini aldığında yine bir tarihi olayın içinde yer almıştır. 6-7 Eylül Olayları 
nedeniyle İstanbul’da sıkıyönetim ilan edilmiştir. Bu dönemde kendisine tevcih edilen görev Beyoğlu 
Bölgesi Sıkıyönetim Mahkemesi Başhakimliği ve Güvenlik Danışmanlığı’dır. Yine sırat köprüsünden 
geçmektedir. Yine tarih kendisini gerçeklerle ve doğrularla sınamaktadır. Bu olaylarla ilgili biriktirdiği 
resimler ve belgeler, ölümünden sonra ve olayların ellinci yılı münasebetiyle 2005 yılında Tarih Vakfı 
tarafından kitaba ve sergiye dönüştürülerek kamuoyuna sunuldu. Böylece içinde yer alsa da 
gerçeklere ışık tutma bilincini ortaya koymaktan geri kalmadı. Ölmüş olsa bile! 

1961 yılında mesleki eğitimi için yurt dışına gönderildi. 1962 yılında yurda döndüğünde, Tuğamiralliğe 
terfi ettirildi ve Askeri Yargıtay üyeliğine seçildi. 

1966 yılında Tümamiral oldu ve Askeri Yargıtay Başkanlığına atandı. 1972 yılına değin bu görevine 
devam etti ve o yıl emekli oldu. Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının yargılandığı davada etkin olarak yer 
almak ve idama giden sürece katkı sunmak son göreviydi. Yargılamada üç genç fidan ağır hapis 
cezasıyla cezalandırılır. İdam söz konusu değildir. Fakat sistem onların idamına çoktan karar vermiştir. 
Ne yapılsa nafiledir. Bu işin taşeronluğu da Askeri Yargıtay Başsavcılığı’na düşer. Askeri Yargıtay 
Başsavcılığı sanıklara idam cezası verilmesi gerektiği mütalaasıyla ağır hapis kararının bozulmasını 
ister. TCK 146/1 böyle buyurmaktadır! Askeri Yargıtay Başsavcısı Tümamiral Fahri Çoker’dir. Kim bilir 
belki de bu idam kararı neticesinde vicdanındaki yara yüreğini iyice sızlatmış ve bu yüzden bir an önce 
emekli olmayı bir kurtuluş yolu olarak görmüştür.  

Böylesine ilginç olay ve davaların içinde yer almak ona yeni ufukların ve yeni kapıların açılmasına 
neden olmuştur. 1973 yılında Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk’ün Hukuk Müşavirliği’ne atanmıştır. 
Böylece 1978 yılına kadar Çankaya Köşkü’nde çalışma şansı yakalamıştır. 1978 yılında ise 
Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk tarafından Cumhuriyet Senatosu’na kontenjan senatörü olarak 
ataması yapılmıştır. 12 Eylül 1980 tarihine kadar bu görevini sürdürmüş, darbe nedeniyle T.B.M.M. 
kapatıldığından, senatörlük görevi de doğrudan sona ermiştir. 

Bundan sonrasında Türk Tarih Kurumu üyeliğine seçilişi yer alır ki, tarihler 1981 yılını göstermektedir. 
Bu kurumun içinde yer alması onu iyice araştırmalara ve yazı yazmaya itecek ve pek çok ilginç 
çalışmalara imza atacaktır. 

Darbe sonrasında yeniden meclisin açılması süreci paralelinde,  siyasi partilerin yeniden yapılanması 
söz konusudur. Eski partiler kapatılmış, yeni partiler kurulmuştur. 1983 yılında yapılacak seçimlere 
adaylar cunta yönetimi tarafından denetlenerek seçilmektedir. Kim hangi partiden aday olursa olsun, 
adaylığı, darbe liderlerinin oluşturduğu Milli Güvenlik Konseyi’nce onanmadıkça, makbul değildir. İşte 
bu dönemde Fahri Çoker, Emekli Orgeneral Turgut Sunalp’in kurduğu MDP’den (Milliyetçi Demokrasi 
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Partisi) milletvekili adayı olur. Bu parti, 12 Eylül Cuntası liderlerinin iktidar olmasını istediği partiydi. 
Dolayısıyla isimler de son derece itina ve özenle seçiliyordu. Darbe’nin izdüşümüne zarar verecek, 
onun açtığı yolu şimdi ya da ilerde engelleyebilecek Doğrucu Davutların bu partide işi olamazdı. Bu 
nedenle Fahri Çoker ismi, Darbeci Kenan Evren başkanlığındaki MGK tarafından ilk anda veto edilen 
isimlerden birisi oldu. 

         

Adaylığının veto edilmesi sonrasında kendisini yeniden çalışmalarına veren Çoker, Türkiye 
Cumhuriyeti tarihine ışık tutacak birbirinden çarpıcı eserler yazmaya koyuldu. Her yazdığı çalışma ses 
getiriyor ve bir döneme ışık tutuyordu. 1990 yılında TBMM Başkanlığı’nca oluşturulan Türk 
Parlamento Tarihi Araştırma Grubunda görev aldı. Ölümüne kadar bu görevi kapsamında araştırma ve 
yayınlarına devam etti. Türk Parlamento Tarihi olarak her biri ayrı bir dönemi inceleyen eserleri 
oldukça geniş bir araştırmanın ürünüdür. 

5 Temmuz 2001 tarihinde, Ankara’da hayata sessizce veda etti. Geriye tarihe tanıklık edecek pek çok 
çalışma ve haksızlıklara yeterince gür bir şekilde isyan edemeyen bir garip yazı adamının sessiz 
çığlıklarını bırakmıştı. 

İsmi kolayca unutuldu ama yazdıkları hâlâ konuşuluyor ve tartışılıyor. Kim bilir, belki o da böyle 
olmasını istemişti.  

Dilerseniz eserlerinden bazılarını listeleyerek son noktamızı koyalım: 

İngiliz Amirali Sir H. F. Woods'un Türkiye Anıları - (İstanbul, 1974) 
Son Yüzyılda Türk Bahriyesini Yönetenler (Deniz Basımevi-1969) 
Bahriyemizin Yakın Tarihinden Kesitler (Ankara, 1994). 
Türk Parlamento Tarihi (13 Cilt-1990’lı Yıllarda basıldı) 
6-7 Eylül Olayları Fotoğraflar-Belgeler Fahri Çoker Arşivi/Zafer Karaca-Tarih Vakfı Yayını/İstanbul-2005 
 
TÜMAMİRAL FAHRİ ÇOKER VE ASSUBAYLAR 
 
Fahri Çoker, sanırım 926 sayılı kanunu incelemeye aldığında, bu kanunun assubaylara ne gibi 
yenilikler getirdiğini incelemek ihtiyacı hissetmiş olmalı. Deniz Kuvvetlerinde Assubay Sınıfının 
Tarihine Toplu Bir Bakış yaparken de, Assubaylığın tarihsel gelişimine ışık tutmuş. Özellikle Gedikli 
Erbaşlıktan Assubaylığa geçişi ve bu süreçte yaşananları kendi yorum ve tespitleriyle gerçekten de son 
derece etkili bir dille anlatmayı başarmış. 
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Bu yazıyı virgülüne dokunmaksızın sizlere aktaracağım. Fakat öncelikle üzerinde durulması gereken 
tespitlerini birkaç başlık altında bilginize sunmak istiyorum. 
 

1- Gedikli Zabitlik yapısının kaldırılmasına ilişkin tespitler: Gedikli zabitlik yapısı Türk Silahlı 
Kuvvetleri’nde özellikle Deniz ve Hava Kuvvetlerinde son derece etkin olmuş bir yapı. Burada 
mesleğinin gereklerini son derece uzman bir şekilde yapan bilgili ve teknik donanımlı 
personel var. Üstelik küçük zabitler için bir nefes alma borusu. Yani dar bir kariyer aralığından 
biraz daha üst basamağa yükselme imkânı sunuyor assubaylara. Fakat bu durumun zabitan 
kesimince kabulü zor oluyor. Hatta teğmenlerle aralarında kıdem tartışmaları çıktığı dahi 
oluyor. Durum böyle olunca da elbette ki bu yapı birdenbire maksatsız görülmeye başlanıyor. 
Öyle ya, onları aşağılarda ast olarak tutmak varken, niye zabitlik şansı verip de asil ve soylu 
subay sınıfının homojen yapısını bozasınız ki? Emekli Tümamiral Fahri Çoker, bu konuda, 
Gedikli Zabitlerin sınıflarının lağvedilmesi ve hatta emekli olmaları sonrasında bile göreve 
çağrılmalarının bir tezat olduğu saptamasını ortaya koyuyor. Bu kadar başarılı ve vazgeçilmez 
olmaları nedeniyle de en vurucu söylemini yapıyor: “Başarıları, Gedikli Zâbitan sınıfının 
kaldırılması için (Maksatsız görülen) şeklindeki iki kelimelik sebebin asla varit olmadığını 
ispatlamıştır.”  
 

2- Assubay Kanununun Özünde Subay Yapılacağı Vurgusu Vardır: Modern harp silâh ve araçları 
ile teçhiz edilen silâhlı kuvvetlerimizde, bu modern harp silâh ve araçlarını kullanacak ve 
erlere (ve hatta subaylara)öğretecek muharip veya yardımcı sınıf assubay ve takım 
komutanına ihtiyacın çok fazla olduğundan hareketle ve kanunun özüne, liyakat gösterenlerin 
subay nasbedilmeleri ve kıdemli yüzbaşılığa kadar yükselmelerinin sağlanacağı vurgusu 
yerleştirilerek çıkartılan Assubay Kanunu; ilerleyen dönemlerde bu ana ilkelerinden 
uzaklaştırılmış ve kariyeri sınırlandırılan bir meslek grubu haline getirilmiştir. Sadece her yıl 
göstermelik oranda assubaydan subay alınma kontenjanı belirlenerek, başarılı ve liyakatli 
olanların önüne engel konulmuştur. Yetmiyormuş gibi her geçen yıl ve dönem; maaş, özlük 
hakkı ve sosyal haklarında kısıntılar yapılarak, sanki Türkiye’nin değil de, başka ülkelerin 
ordularının emekçileriymiş gibi dışlanmış ve kötü muamelelere maruz bırakılmıştır. 
 

 
 

3- Astsubay Terimi Yerinde Bulunmamış, Küçük Subay Denilmesi Öngörülmüştür: Meslek 
sınıfının tanım ve isimlendirmesi yapılırken Astsubay terimi yerinde bulunmamış ve kanunun 
ruh ve manasına daha uygun olarak Küçük Subay denilmesi öngörülmüş olmasına rağmen, 
daha önceden var olan Küçük Zabit Kanunu nedeniyle uygulamada karışıklıklar çıkacağı 
endişesiyle, kanun bir oldubittiye getirilmiş ve Astsubay Kanunu olarak yürürlüğe 
sokulmuştur. 
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4- Kendileri İçin “Asubay”, Bize gelince “Astsubay”: 10 Haziran 1935 tarihinde çıkartılan 2771 

sayılı “Ordu Dahili Hizmet Kanunu” ile yeni rütbe ve kategori tanımlamaları yapılırken genç ve 
kıdemsiz subaylar için astsubay terimi düşünülmüş ama bu terimin incitici ve onur kırıcı 
olarak algılanacağı değerlendirilerek “asubay” teriminde karar kılınmıştır. (Asubaylar: 
Yarsubay, Asteğmen, Teğmen, Yüzbaşı, Binbaşı.) Bilindiği gibi bir meslek grubunun tanımını 
yaparken, onu niteleyecek ismi küçük düşürücü, incitici veya onur kırıcı bir terim olarak 
belirleyemezsiniz. Bu Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın özüne aykırıdır. Lakin görüldüğü gibi 
Astsubay Kanunu ile ast ön eki kullanılarak küçük zabit mesleğine mensup askeri personel, 
astsubay olarak tanımlanmış ve toplumda bazı art niyetli kişilerin özellikle “t” harfini üstüne 
üstüne basarak söylemesiyle aslında subay yardımcısı ve küçük subay olan bu kesim 
insanların incitilmesine, moral ve motivasyonlarının bozulmasına sebebiyet verilmiştir. Halen 
bu tip kullanımları necip Türk basınının bazı kalemlerinde de görmekteyiz. Büyük insan ve 
büyük Atatürkçü (!) sevgili generallerimiz, kendi sınıflarına ait kıdemsiz personelin mesleki 
tanımını yaparken “asubay” terimini seçerken, ordunun belkemiği küçük zabitleri için bir çifte 
standart uygulamış ve “astsubay” terimine işlerlik kazandırmışlardır. 
 

5- Assubaylar Zoru Başarmıştır: Tüm bu olumsuz algılamalara rağmen assubaylar, yine de bu 
kanunla verilen hakları olumlu görmüş, vatan sevgisiyle ve alın teriyle mesleğini etkin bir 
şekilde icra etmiştir. Yaşanan süreçte “ast” önekinin olumsuzluğunu kendi azim ve inancı ile 
yıkmış, ast sözcüğünü kendi bünyesinde olumlu hale getirmiştir. Ayrıca Türk Dilinin devrimci 
yanı, Atatürkçü(!) generallerimizin bu komplosunu ters yüz etmiştir. Türk halkı, hiyerarşinin o 
negatif enerjili “t” harfini pek de kaale almamış, yaşamın pratiğinde aslanlar gibi “assubayım” 
demiştir. Darbenin fethetmiş olduğu Türk Dil Kurumu halen bu konuda ısrarcı olsa da, onları 
kendine getirecek çözüm sokaklarda tüm gerçekliğiyle yaşanmaktadır. Türkçe gramerine 
hâkim ve Türk dilini iyi konuşan sıradan bir insana ancak bir şekilde “astsubay” 
dedirtebilirsiniz; o da alnına silah dayayarak! 

 
Astlarının emeğini sömürerek, onları kendilerine kul etme çabasına girerek yaldızını parlatanlar ve 
kendilerine Yunan Tanrısı Zeus süsü verenler bilmeliler ki, oturdukları o muhteşem saraylar son 
derece lüks olsa da camdandır. Gün olur, devran döner ve camdan saraylar tuzla buz olur. Bir de 
bakarsınız ki, tüm utancıyla çıplak kral özentileri ortalık yerde dolaşıyor. Hem de daha şaşkınlığını 
giderememiş, nasıl bu hale düştüğünü anlayamamış bir vaziyette.  

En iyisi ve en doğrusu sizi sırtında taşıyan mukaddes insanlar topluluğu astlarınızın hakkını ve 
hukukunu, kanunların emrettiği şekilde koruyup kollamanızdır. Adaleti, hakkı ve hukuku dağıtırken 
kantarın topuzunu kaçırmamaktır güzel olan.  

Onca Atatürkçü(!) generalimin halini ve ahvalini gördükçe, astlarına yaptıkları zulümleri anladıkça, 
Tümamiral Fahri Çoker’in çok daha iyi şeylere layık olduğunu düşünüyorum. Sistemin içinde yer alsa 
da gerçeğin sessiz çığlıklarını orta yere koyabildiği için. Bedenini sisteme teslim etse de ruhunu 
iyiliklere ve güzelliklere açmayı başarabildiği için.  

Ve kendisine içtenlikle rahmet diliyorum. 

Şimdi sizleri Tümamiral Fahri Çoker’in yazısı ve tespitleri ile baş başa bırakıyorum. 

DENİZ KUVVETLERİNDE ASTSUBAY SINIFININ TARİHÎ GELİŞMESİNE TOPLU BİR BAKIŞ 

Geçmişte ve bugün Deniz Kuvvetlerimizin ast komuta kademelerinde subaya yardımcı olarak önemli 
görevler ifa eden Astsubay Sınıfı, uzun bir geçmişe dayanmaktadır. 
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Gerçekten; Büyükamiral Bozcaadalı Hasan Hüsnü Paşanın Bahriye Nazırlığı sırasında, 5 Şubat 1890 
tarih ve 17 sayılı (Ceridei Bahriye)’de yayınlanan bir emirle, Donanmanın önemli hizmetlerinden olan, 
Güvertede; topçuluk, işaretçilik, serdümenlik ve porsun, Sanayi ve Makinede; kalafatçı, marangoz, 
burgucu ve ateşçi dallarında sanatkâr yetiştirilmek üzere (Gedikli) sınıfının kurulması, Güverte için 
İstanbul ahalisinden istekli olanlardan yüz ve sonraki yıllarda elli beş kişi alınarak bunların gemi 
mevcutlarından indirilmesi ve Makine için her yıl Sanayi ve İmalâtı Bahriye Sıbyan Taburları’ndan 
yirmi kişi ayrılarak bundan böyle gemilerde bu gibi işler için başıbozuk (sivil) işçi görevlendirilmesinin 
yasaklanması kararlaştırıldığı belirtilmiş ve bu amaçla Şûrayı Bahriye’ce hazırlanan Nizamname¹  3 
Nisan 1890 tarih ve 21 sayılı (Ceridei Bahriye)’de yayınlanarak 15 Nisan 1890 tarihinden itibaren 
(Deniz Gedikli Sınıfı) resmen kurulmuştur. 

 

Dokuz bölümden ibaret olan bu Nizamnamenin 1. Bölümü, Gedikli olarak yetiştirilecek eratın 
nitelikleri ve kabul şartlarına, ikincisi, bunların gezen eğitim gemilerine dağıtılış şekillerine, üçüncüsü, 
sınavlara, sınıflara ayrılmaya ve rütbe yükselmelerine, dördüncüsü, rütbe yükseltilmesi için gerekli 
şartlara, beşincisi, eratın gedikli sınıflarına nakillerine, altıncısı, sınavlarda başarı gösteremiyenler 
hakkında yapılacak işleme, yedincisi, yaşlanan ve malûl kalan gediklilerin görev yerleri ve emekliye 
ayrılması gerekenlere verilecek aylıklara, sekizincisi, aylık ve buna ilişkin özel haklar ve kıyafetlere dair 
olup dokuzuncu bölümde ise ders ve sınav çizelgeleri belirtilmiştir. 

Bu hükümlere göre: “(Sıbyan efradı) olarak adlandırılan adaylar, 15-18 yaşında, sağlam ve İstanbul 
halkından olacak, iyi halleriyle tanınmış ve adaylık için velilerinin rızası alınmış bulunacaktır. Bunlar bir 
yıl İstanbul’da eğitim gemisinde nazarî ve amelî bir öğrenime tabî tutulduktan sonra gezen gemilere 
gönderilecek ve bu gemilerde dört yıl daha eğitim ve öğretim göreceklerdir. Beş yıllık (Sıbyanlık) 
dönemini bitiren ve son sınavda başarı gösterenler Porsun, İşaretçi, Sefine Emini, Serdümen ve Topçu 
dallarına ayrılacak ve kendilerine (Onbaşı) rütbesi verilecektir. Bunlar bir yıl sonra yeniden yapılacak 
bir sınavda (Çavuş) veya (Bölükemini) nasbedileceklerdir. Bir yıl hizmet eden çavuş veya 
Bölükeminleri yine sınavla (3 üncü Porsun) veya (3 üncü İşaretçi) vb. olacaklar ve aynı şekilde birer yıl 
hizmetle ve keza sınavla (2 inci…) ve sonra (1 inci…) Porsun, İşaretçi vb.larına yükseltileceklerdir. Bu 
şekilde mecburî askerlik hizmetlerini de ikmal etmiş olan (Sıbyan efradı) bu süre içinde üstlerinden iyi 
not ve sicil aldıkları ve yapılan bütün sınavlarda belli bir dereceyi tutturdukları ve ayrıca yapılacak son 
sınavda aynı şekilde tespit edilen bir derecenin üstüne çıktıkları takdirde mensup oldukları sınıfın 
(Gedikli-i Sâlis) yani 3 üncü sınıf Gedikliliğine yükseltilecek, bu başarıyı gösteremiyenler ise diğer kur’a 
efradı gibi terhis olunacaklardır. 
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3 üncü sınıf gedikliler dört yıl gemilerde hizmet gördükten sonra sınava tabî tutulup başarı gösteren 
ve gemi komutanlarından olumlu sicil alanlar (Gedikli-i Sâni/ 2 nci sınıf Gedikli), beş yıl olan 2 nci sınıf 
süresini başarı ile bitirip iyi sicil alan ve sınavda kazananlar (Gedikli-i Evvel/ 1 inci sınıf Gedikli) 
olacaklardır. 1 inci sınıf Gedikli’nin üstünde ayrıca bir (Sergedikli), yani Başgedikli rütbesi mevcut olup 
bu rütbe olağanüstü başarısı görülenlere verilecektir.” 

İlk Gedikli sınıfı, 15 Haziran 1890 tarihinde SELİMİYE top eğitim gemisinde öğrenime başlamış olup 
okunan dersler; hesap (dört işlem), iyi yazı ve imlâ, okumadan ibarettir. Öğrencilere ayrıca branda 
bağlamak ve asmak, geminin kısımları ile direk, seren, cıvadra, yelkenler, sabit arma ve selviçeler, 
makara ve tornoların adları, bağların nevileri, top, kundak ve ayrıntıları, ateşli silahların kısımları 
öğretilmiş ve top, tüfek, arma ve kürek talimleri yaptırılmıştır.² 

Bu şekilde kurulmuş olan Gedikli sınıfı ancak kısa bir süre pâyidar olabilmiş ve nizamnamesinde 
“Sıbyan efradından başka efradın gedikli sınıfına ve gediklilerin dahi mülâzım, yüzbaşı vesair rütbelere 
nakil ve tahvili katiyen caiz değildir.” Hükmü bulunmasına rağmen Abdülhamit II yönetiminin keyfi 
hareketleri cümlesinden olarak bir kısım gedikliler üsteğmen rütbesiyle subay sınıfına geçirilmeğe 
başlanmış ve nihayet Nizamname hükümleri büsbütün ihmal olunarak bu tertip üzere gedikli 
yetiştirilmekten vaz geçilip mevcudun cümlesi başarı dereceleri veya üstlerinin değişik kanaat ve 
teklifleriyle muhtelif subay rütbelerine nakledilmişlerdir. 

MEŞRUTİYETİN İADESİNDE DURUM: 

23 Temmuz 1908 ikinci meşrutiyeti, Donanmada bu şekilde yetişmiş (400) kadar güverte ve makine 
subayı bulmuş, bunlardan bir kısmı kifayetsiz görülmelerinden ve diğer bir kısmı ise 7/8/1909 tarihli 
askerî rütbelerin tasfiyesi hakkındaki kanun hükmüne istinaden meslekten çıkarılmışlardır. Balkan 
Savaşı’na yakın dönemde, mevcut 508 görevde yüzbaşısından 34’ü, 734 makine yüzbaşısının 82’si, 
533 güverte üsteğmeninin 36’sı Gedikliden nakledilmiş bulunmakta idi. 

Meşrutiyetin iadesinden sonra, devlet yönetiminin her alanında olduğu gibi Deniz Kuvvetlerimizde de 
düşünülen yenilikler arasında (Gedikli) sınıfının yeniden teşkiline teşebbüs edilmiş ve eğitim alanında 
incelemeler yapmak üzere İngiltere’ye gönderilmiş olan Makine Kd. Yüzbaşı İbrahim Aşki Bey’in³ 
verdiği raporda belirttiği hususlar göz önünde tutulmak suretiyle hazırlanan kanun⁴ 14 Temmuz 1913 
tarihinden itibaren yürürlüğe konulmuştur. 

Bu kanun hükümlerine göre, “Donanma gemilerinden terhis edilecek erlerden gerekli nitelikte 
bulunanlar (Gedikli Namzedi) olarak kabul edilecekler, bunlar iki yıl hizmet ve eğitimden sonra 
yapılacak sınavda başarı gösterdikleri ve ayrıca beş yıl hizmeti yüklendikleri halde (3 üncü sınıf 
Gedikli) olacaklardı. Bu rütbede beş yılı bitirenler ve yine yapılacak sınavda başarı gösterenler tekrar 
beş yıl hizmeti yüklenmek suretiyle ( 2 inci…) ve aynı şartlarla (1 inci sınıf Gedikli)’liğe 
yükseltileceklerdi. Gediklilere kanunda miktarları belirtilen aylıktan başka bir er tayini ve ayrıca bir kat 
elbise verilecekti. Bunlar, emeklilik bakımından Askerî Tekaüt Kanunu’na tâbi olacaklar ve adaylıktan 
itibaren 17 yılda emeklilik hakkını kazanacaklardı. Gedikliler, emekliye ayrıldıktan sonra, ellerindeki 
şehadetnameye göre liman daireleri, seyrisefain ve fener idarelerinde çalışmak istedikleri takdirde 
tercihan göreve alınacaklardı.” 
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Bir yıllık uygulamadan alınan sonuçlara göre bu kanun yeniden düzenlenmiş, 20 Nisan 1914’de 
Hükümetçe kabul ve Padişahın onayından geçen (Bahriye Efrat ve Küçük Zâbitaniyle Gedikli Zâbitanı 
Kanunu Muvakkati⁵) ile Gedikli Sınıfı daha sağlam ve rasyonel esaslara bağlanmıştır. 

Bu kanun hükümlerine göre; “genel olarak deniz eratı Güverte ve Makine adlariyle iki sınıfa ve her 
sınıf lüzumu kadar uzmanlık şubelerine ayrılmış ve rütbeler, 

a- Neferat (Erat) 
b- Küçük Zâbitan (Erbaş) 
c- Gedikli Zabitan: 3 üncü sınıf Gedikli, 2 inci sınıf Gedikli ve 1 inci sınıf Gedikli olarak tespit 

edilmiştir. 

Beş yıl olan mecburi askerlik hizmetinin ilk beş ayını Yeni Erat okulunda geçiren yeni erler Donanmaya 
sevk edilecekler ve bir yıl sonunda yapılacak sınavda başarı gösterdikleri halde Onbaşılığa 
yükseltileceklerdir. Bir onbaşının çavuş veya bir çavuşun başçavuş olması için birer yıl denizde 
gezmesi, iyi hal sahibi, okuryazar, hesap bilir, iyi gemici ve astındakileri iyi yönetebileceğine dair 
üstlerinden olumlu sicil alması lazım gelecektir.  

Muvazzaf erattan Gedikli Namzetliğine geçmek isteyenler, terhislerine üç ay kala dilekçe ile en yakın 
üstlerine başvuracak ve kanunda yazılı şartları haiz olup isteği kabul edilenler belli bir program 
dairesinde meslek sınavına tâbî tutulacaklardır. Sınavda başarı gösterenler derecelerine göre ayrılarak 
en iyileri (Gedikli Adayı) olarak hizmete alınacak ve iki yıl sonunda yapılacak yeni bir sınavda başarı 
gösterdikleri halde (3 üncü sınıf Gedikli Zâbiti) olacaklardır. 3 üncü ve 2 inci sınıf Gedikli Zâbitlerin üst 
rütbelere yükselebilmeleri için rütbelerinde en az beş yıl hizmet etmeleri ve olumlu sicil almaları 
şarttır. 

Gedikliler, emeklilikte Askerî Tekaüt Kanunu’na tâbi olacak ve adaylıklarından itibaren rütbelerine 
özel en az süre olan (17) yılı ikmal ettiklerinde emeklilik hakkını kazanacaklar, (52) yaşını bitiren 
gedikliler ise yaş haddinden emekliye ayrılacaklardır. 

Gedikli adayları, erlere özel elbise giyip başçavuş rütbe alâmetiyle sınıf işaretini sırma olarak kollarına 
dikecek; 3,2 ve 1 inci sınıf gedikli zâbitleri ise subaylara özel ceket ve nevresim giyip rütbe işaretlerini 
kışın ceket ve nevresimlerinin kollarına, beyaz elbisede ispalet olarak omuzlarına takacaklardır. 

Yalnız topçu, torpidocu, gemici ve işaretçi gediklileri harp sınıfı olarak emir ve komuta deruhde 
edebilecekler diğer sınıflar yönetimde güverteye tâbi olacaklardır. Yetki bakımından 1 inci sınıf Gedikli 
Zâbiti Mühendisten-Asteğmen- yukarı ve diğer bütün gedikliler Mülâzımın –Teğmen- altındadır. 

Gedikli adayları asker mangasında özel bir yerde ayrıca yemek yiyip branda asarlar. 1-3 üncü sınıf 
gedikliler için ranzaları bulunan bir yer ayrılır ve bunlara özel bir salon, lokantacı ve müşterek ahçı 
verilir. 

ÇIRAK OKULLARININ AÇILIŞI 

Deniz Gedikli sınıfı için daha esaslı bir kaynak olmak üzere önce, 30 Aralık 1915 tarihli (Makine 
Çırakları Nizamnamesi) ile bir (Makine Gedikli Okulu) kurulmuş ve (Muinizafer) Korveti okul ve eğitim 
gemisi olarak ayrılmıştır. Bunu 3 Şubat 1916 tarihli (Gemici Çırakları Nizamnamesi) ile (İclâliye) 
gemisinde kurulan (Güverte Gedikli Okulu) izlemiş ve her iki okuldan mezun olanlar eylemli askerlik 
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hizmetlerini yaptıktan sonra (Gedikli Adayı) nasbolunarak haklarında yukarda belirtilen kanun 
hükümleri uygulanmıştır. (Bu konuda daha geniş bilgi için Bkz. Makine Çırakları Nizamnamesi Yazım) 

Güverte ve makine gediklileri yetiştirmek amaciyle yürütülen bu faaliyetin yanında 1831 yılından 
itibaren Deniz Kuvvetlerimizde mevcut olan Müzikalara ehliyetli eleman sağlanması için 1834, 1887 
ve 1904 yıllarında birer (Müzika Okulu) açılmışsa da bunlar ömürlü olmamış, bu konuda ilk ciddi 
teşebbüs Ahmet Cemal Paşa’nın Bahriye Nazırlığı zamanında, Müzikalar başöğretmeni Lange Bey’in 
katılmasiyle kurulan bir komisyonun raporuna dayanılarak yapılmıştır.⁶  Bu konudaki Bahriye Nezareti 
yayımında, “Bahriye bandolarının tekemmülü ve intizam tahtında devamı mevcudiyeti için tertip 
edilecek bir programa tevfikan Tirimüjgân vapuru hümayûnunda tahsil ve terbiye görmek ve askerî 
talimleri yapmak ve muahharan gemide veya Efradı Cedide kışlasında muzika dersleri verilmek üzere 
(Müzikacı Çırak Mektebi) namiyle bir mektep küşadı” belirtilmekte ve bu okulun beş öğrenci ile 14 
Aralık 1916 tarihinde derslere başladığı ilân olunmaktadır. 

 

Müzika Çırak Okulu, bir süre sonra önce Haybeliada’daki Çarkçı Mektebi-şimdi Deniz Eğitim K. 
Karargâhı- ve daha sonra da Çamlimanı’na halen sanatoryum olan binaya nakledilmiş, 1920 yılında 
binanın, asıl sahibi olan Sağlık Bakanlığı’na devri üzerine okul, Kasımpaşa’da Gazi Hsan Paşa Kışlası’nın 
arkasındaki binada eğitim ve öğretimine devam etmiş ve nihayet 1926 yılında kapanmıştır.  

Yukarda hükümleri kısaca açıklanan (Bahriye Efrat ve Küçük Zâbitaniyle Gedikli Zâbitan Kanunu) 
Gedikli sınıfının statüsünü bir teminata bağlamak suretiyle bu sınıf mensupları için yararlı olduğu gibi 
Deniz Kuvvetlerimiz için cidden faydalı elemanların yetişmesine imkân vermiş, I. Dünya Harbi içinde, 
mevcut gedikli subaylardan önemli bir kısmı Almanya’ya gönderilerek mesleklerinde uzmanlıkları 
geliştirilmiştir.  

Cumhuriyetin ilanından sonra aylıklarda yapılan genel revizyon sırasında 22 Nisan 1924 tarih ve 508 
sayılı kanunla gedikli zâbitlerin aylıkları da yeni bir düzene sokulmuş, ancak kanunlarına göre 
verilmekte olan nefer tayını ile bir elbise istihkakı kaldırılmıştır. 

YENİ KAYNAKLAR 

(Gedikli Küçük Zâbit membalarına dair) 9 Nisan 1927 tarih ve 1001 sayılı kanunla gedikli küçük 
zâbitliğe ana kaynak olarak (Gedikli Küçük Zâbit Hazırlama Mektepleri) kurulmakla Deniz 
Kuvvetleri’nin Güverte ve makine Çırak Okulları lağvedilmiş, bu okullara kanunda yazılı nitelikleri haiz 
ve 15 yaşından küçük olmıyan ilk okul mezunları, gedikli küçük zâbit olduktan sonra altı yıl hizmeti 
yüklemek şartıyle alınarak Gedikli Küçük Zâbit yetiştirilmişlerdir. 
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Bu kanunla, okul kaynağından başka muvazzaf askerlik hizmetini bitirerek terhis edilmiş olanlardan ilk 
öğretim görmüş ve üç yıl hizmeti taahhüt etmiş bulunanlar ve ayrıca askeri liselerden sağlık sebepleri 
dışında çıkarılanların da belli şartlarla gedikli küçük zâbit olabilmeleri kabul edilmiştir. 

Bu arada kabul edilen 1 Haziran 1929 tarih ve 1492 sayılı (Deniz ve Hava Gedikli Küçük Zâbit Maaş 
Kanunu) ile Gedikli Erbaş Rütbeleri: 

1) Çavuş, 
2) Başçavuş Muavini, 
3) Başçavuş, 
4) Başgedikli  

Olarak tespit edilmiş ve aynı kanunun geçici maddesi B fıkrasında; halen deniz ve hava kuvvetlerinde 
görevli gedikli zâbitlerin almakta oldukları aylıklarla (Başgedikli)’liğe nakilleri, nakli arzu etmiyenlerin 
kendi kanunları ve 508 sayılı kanuna tâbi olarak göreve devamları öngörülerek böylece 15 yıldır Deniz 
Kuvvetleri’nde yararlı hizmetler ifa etmiş bu sınıfın tasfiyesi cihetine gidilmiştir. Ancak, bu tarihte 
mevcut yüze yakın güverte gedikli zâbiti arasından hatırladığıma göre yalnız biri⁷ Başgedikliliğe nakle 
razı olmuş, diğerleri eski kanuna tâbi olarak göreve devamı uygun bulmuşlardır. 

 

Aynı tarihte yürürlüğe girmiş olan 18 Mayıs 1929 tarih ve 1455 sayılı (Askeri Memurlar Kanunu)’nun 
geçici maddesiyle, mevcut muzika gedikli zabitlerden 1 inci sınıf olanları 5 inci sınıf, 2 inci sınıflar 7 inci 
sınıf ve 3 üncü sınıflar 8 inci sınıf Askerî Muzika Muallimliğine ve keza o tarihte silahlı kuvvetlerde 
görevli rütbesiz sanatkâr ustalar uzmanlık dereceleri dikkate alınarak 4-8 inci sınıf Askerî Makinist ve 
Askerî Sanatkâr sınıflarına geçirilirken Deniz Kuvvetleri’nde güverte ve makine sınıflarının çeşitli 
dallarında ve Hava Kuvvetleri’nde, gerçek anlamiyle mesleklerinin gedikli uzmanları olmuş bulunan bu 
sınıf mensupları için aynı formül uygulanmamış ve bunların daha sonraki tarihlerdeki askerî terfih 
kanunlarından da faydalandırılmadan kaderlerine terk edilmiş bulunması mesleğimiz için bir talihsizlik 
olmuştur. Nitekim tasfiye hükmüne rağmen bu sınıf mensuplarının yaş hadlerine kadar 
hizmetlerinden faydalanılmış ve hatta önemli bir kısmının, emekliye ayrıldıktan sonra dahi çeşitli 
hizmetlerde görevlendirilmesine devam edilmiştir. Bu durum 1492 sayılı kanunun gerekçesinde⁸ 
Gedikli Zâbitan sınıfının kaldırılması için (Maksatsız görülen) şeklindeki iki kelimelik sebebin asla varit 
olmadığını ispatlamıştır.  
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Gerçekten 1914 tarihli Gedikli Zâbitan Kanunu, 1 inci sınıf Gedikli Zâbitini (Mühendisin fevkinde) 
tutmak suretiyle sonraki mevzuata göre âdeta teğmen ile üsteğmen arasında bir rütbe gibi kabul ve 
bu şekilde disiplin bakımından bazı karışıklıklara ve hattâ adlî kovuşturmalara sebep olmuşsa da 
kanunun tanzim ve sevk tarihinde (Mühendis)’liğin ancak bir öğrenci rütbesi olduğu ve fiilen emir ve 
komuta ile ilgili bulunmadığı düşünülüp kanun bu espri altında değiştirilerek uygulanabilir idi. 

SONRAKİ STATÜLER 

Gedikli Küçük Zâbit Membalarına dair 1001 sayılı kanunu kaldıran 11 Haziran 1934 tarih ve 2505 sayılı 
kanunla gedikli erbaş membaları daha geniş bir düzene konulmuş, 18 Ocak 1940 tarih ve 3779 sayılı 
(Gedikli Erbaşların Maaşlarının Tevhit ve Teadülüne Dair Kanun) ile de aylık ve özlük haklar 
konusunda yeni hükümler kabul edilmiştir. Bu kanunun bir özelliği de o tarihe kadar kaçıncı hizmet 
yılında olursa olsun aynı aylığı almakta bulunan Başgediklilerin dört yılda bir yapacakları uzatma ile 
aylıklarının birer derece yükseltilmesidir ki, bu şekilde hizmet ve kıdem değerlendirilmiştir. 

23 Mart 1950 tarihinde kabul ve 30 Haziran 1950 tarihinde yürürlüğe konulmuş olan (Gedikli Erbaş 
Kanunu) gedikli erbaş statüsünde ileri bir hamle olmuş ve bugünkü sistemin esasını teşkil etmiştir. 

Bu kanunla, gedikli erbaş olmak için en az ortaokul ve eşidi okullardan sonra gedikli erbaş okullarını 
veya sanat enstitülerini bitirmek şartı konulmuş, aylıklar bu öğrenim şartına paralel olarak gedikli 
çavuşlukta 20 Lira aslî maaşın karşıtı olarak 175 Liradan başlatılmıştır. Bu şekilde birer derece 
yükselme ile Başgedikli’nin 250, 1 inci, 2 inci ve 3 üncü uzatmalar ile 300, 350 ve nihayet 400 Lira aylık 
alınması kabul edilmiştir ki son aylık subaylarda yüzbaşı aylığına eşittir. 

Ayrıca, evvelce dört yıl olan, rütbelerdeki bekleme süresi üç yıla indirilmiş, mecburî hizmet (15) yıl 
olarak tespit edilmiştir. 

Bu kanunun bir aylık uygulanması sırasında Hükümetçe Gedikli Erbaş Statüsünün yeniden 
düzenlenmesine ihtiyaç görülmüş ve bu amaçla hazırlanan kanun tasarısı 7 Haziran 1951 tarihinde 
T.B.M.M.’ne sunulmuştur. 

Kanunun gerekçesinde⁹ “modern harp silâh ve araçları ile teçhiz edilen silâhlı kuvvetlerimizde, bu 
modern harp silâh ve araçlarını kullanacak ve erlere öğretecek muharip veya yardımcı sınıf astsubay 
ve takım komutanına ihtiyacın çok fazla olduğu, evvelce küçük zâbit denilen ve sonra gedikli erbaş 
olarak adlandırılan bu sınıfın statüsünde zaman zaman değişiklikler yapılmak ve hukukî durumlarının 
çeşitli kanunlarla tespiti suretiyle bu sınıfa rağbet teminine çalışılmışsa da tatbikatta edinilen 
tecrübeler bütün bunların bilhassa muharip sınıflara rağbeti sağlamak için kâfi olmadığını gösterdiği, 
bu kanun tasarısı ile muharip astsubaylara aylıkla birlikte, liyakat gösterenlerin subay nasbedilmeleri 
ve kıdemli yüzbaşılığa kadar yükselmeleri sağlanmak suretiyle rağbetin arttırılması düşünüldüğü, bu 
suretle Anadolu’nun küçük kasabalarında ortaokuldan fazla tahsil imkânını bulamamış Türk 
Çocuklarına daha geniş hizmet imkânları verilmiş ve liyakatleri ile mütenasip rütbelerle taltif 
edilmeleri de imkân dâhiline girmiş olacağı, böylece kazanılacak teğmen: yüzbaşı rütbesindeki sınıf 
subayları, ordu subay mahrutunun kaidesini teşkil ederek harp okulunda yetiştirilecek subayların 
daha uzun süreli bir tahsile tabî tutularak yüksek komuta için daha yüksek kapasitede eleman 
yetiştirilmesi sağlanmış olacağı” belirtilmiş, (Gedikli Erbaş) tâbirinin (Astsubay) olarak değiştirilmesine 
(Bunların subaylığa da yükselecekleri) gerekçe olarak gösterilmiştir.  
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Tasarının Millî Savunma Komisyonu’ndaki müzakeresinde, “Astsubay”  terimi yerinde bulunmamış ve 
kanunun ruh ve mânasına daha uygun olarak (Küçük Subay) denilmesi öngörülmüş olmasına rağmen 
bütçe komisyonu, halen yürürlükte olan 1059 sayılı Küçük Zâbit Kanunu¹⁰ ile tedahül edeceği ve 
orduda bu adla bir sınıf teşekkül etmiş bulunduğundan bahisle hükümetin teklifini desteklemiş ve 
kanunun 5802 sayılı (Assubay Kanunu) olarak Meclisten geçip yürürlüğe konulmuştur. 

Bu kanunla, astsubay sınıfının idare hukukuna göre devlet memuru niteliğini aldığı göz önünde 
tutularak bunlar hakkındaki hükümlerin astsubaylar için de uygulanması sağlanmakta, ayrıca mecburi 
hizmet 15 yıldan 9 yıla indirilmektedir. 

Kanundaki en önemli ve değişik hüküm, belli süre ve rütbe ile hizmetten sonra ehliyet ve 
kabiliyetlerini ispat eden astsubayların subay, askerî teknisyen ve askerî kâtip sınıfına geçmelerini 
mümkün kılan esas ve prensipler olup başkaca 80 Lira aslî maaşa kadar yükselme sağlanmış, yaş 
hadleri her rütbe için subaylara oranla üçer yıl fazla olarak tespit edilmiştir. 

Kanunun, astsubaylıktan askerî kâtipliğe geçirilme hükmü uygulama alanı bulmadığından 29 Haziran 
1956 tarih ve 6744 sayılı kanunla kaldırılmış ve ancak o tarihe kadar yetiştirilmiş (Askerî 
Teknisyen)’lerin bu kanun hükmünden faydalandırılmaları kabul edilmiştir. 6744 sayılı kanunda ayrıca 
astsubaylıktan subaylığa geçirilenlerin yaş hadlerinin aylıkça eşit bulundukları subaylar gibi olacağı 
hükmü konulmuş 5802 sayılı kanunda, 24 Şubat 1961 tarih ve 262 sayılı kanunla yapılan bir değişiklik 
ile de astsubay kıdemli başçavuşluktaki üç defa uzatma ve aylık yükseltme hükmü dörde çıkarılmıştır. 

 

Astsubay statüsü halen, 27 Temmuz 1967 tarih ve 926 sayılı (Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu) 
ile son şeklini almış bulunmaktadır. Genel olarak, muvazzaf erat dışındaki bütün silâhlı kuvvetler 
mensuplarını kapsamına alan bu kanun malî hükümler, sosyal haklar ve yardımlar, taltifler, 
madalyalar ve ödüller gibi genel konularda astsubaylar için de hüküm sevketmekle beraber 6-12 nci 
kısımları sadece astsubaylara özel hükümleri ihtiva etmektedir. Bu arada assubay rütbe adları da 
değiştirilmiş, rütbeler: 

1) Assubay Çavuş, 
2) Assubay Kıdemli Çavuş, 
3) Assubay Üstçavuş, 
4) Assubay Kıdemli Üstçavuş, 
5) Assubay Başçavuş, 
6) Assubay Kıdemli Başçavuş 
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Olarak tespit edilmiştir. 926 sayılı kanun, 208 inci maddesi K fıkrasında (assubay)’ın tanımlanmasına 
dair 1 inci maddesi hariç 5802 sayılı kanunu bütün ek ve değişiklikleriyle yürürlükten kaldırmış ve 
ancak geçici 9 uncu maddesinde, bu kanunda yazılı bekleme sürelerini tamamlıyarak üst rütbelere 
yükselecekler hakkında 31 Ağustos 1970 tarihine kadar 5802 sayılı kanun ve buna dayanılarak 
yürürlüğe konulmuş olan (Assubay Sicil Yönetmeliği)’nin uygulanacağını kabul etmiştir. (Yazar Notu-1) 

Bu kanun ve genel olarak astsubay statüsünün nasıl olması lazım geldiği hakkındaki düşüncelerimizi 
ayrı bir yazıya bırakarak yeni kanunun, silâhlı kuvvetlerimizin vazgeçilmez kıymetli bir unsuru olan 
Astsubaylarımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyoruz. 

Yazan: Tümamiral Fahri ÇOKER 

NOTLAR 

Not-1: Donanmayı Hümayûnu Cenabı Mülûkâneye Alınacak Sıbyan Efradına ve bunlardan yetiştirilecek Gediklilere dair 
Nizamname. 
Not-2: Ceridei Bahriye’nin 19 Ağustos 1307 tarih ve 59 sayılı nüshası. 
Not-3: İbrahim Aşki Bey, binlerce deniz yetiştirmiş bir hoca olarak hepimizin şükranı üzerinde bulunan kıymetli bir deniz 
subayı olup, Bahriye Mektebinden 23 Mayıs 1892 tarihinde Makine Mühendisi olarak mezun olmuş, 1909 yılında 
İngiltere’den dönüşünde, incelemelerini gerçekleştirmek üzere kurulan (Tedrisatı Bahriye Müdürlüğü)’nün başına 
getirilmiştir. Bu sıfatla Bahriye Mektebi ve diğer eğitim müesseselerimizde büyük yenilikler vücuda getiren, halen hayattaki 
en eski Bahriyeli Hocamızın daha nice yıllar sıhhat ve afiyette kalması gönülden dileğimizdir. 
Not-4: Süfeni Hümayunda Gedikli Sınıfının sureti teşkiliyle usulü terfi ve terakkileri hakkında Kanun. 
Not-5: Bu kanunu muvakkat, 22 Şubat 1915’de Meclisi Umumî’ce-Âyan ve Mebusan Meclisleri- değişik olarak kabul ve 
kanun halini almıştır. 
Not-6: Bk. Donanma Emirnamesi: 26 Ocak 1916 tarih ve 114 sayılı nüshası ve (Tarihte Bahriye Müzikaları: Recep ARMAN, 
İstanbul 1958.) 
Not-7: Bu gedikli subay Kavalalı Halil İbrahim olup, Yavuz Gemisi’nde uzun yıllar Taret Gedikliliği ve Polis Âmirliği yapmış ve 
bütün üstlerinin sevgisini kazanmış kıymetli bir eleman idi. 
Not-8: T.B.M.M. Zabıt Ceridesi, 3.Devre, 2. İçtima yılı, cilt: 12 –s. 221, sıra sayısı: 218. 
Not-9: T.B.M.M. Zabıt Ceridesi, Dönem 9, toplantı 1, cilt 8 – s.444, sıra sayısı 223. 
Not-10: 28/5/1927 tarih ve 1059 sayılı (Piyade Küçük Zâbit Kanunu), 3/3/1954 tarih 6320 sayılı Kanunun 18 inci maddesiyle 
yürürlükten kaldırılmış bulunmakta idi. 
Yazar Notu-1: 1970 Assubay Eylemleri’nin ana sebeplerinden bir tanesi de burada belirtilen husustur. 31 Ağustos 1970 
tarihinden itibaren rütbeler ve terfi şartları değişmiş şekliyle uygulanacaktır. 

Yayın Tarihi: 12 Mart 2012 
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ARTIK ANILARDA YAŞATILAN BİR OKUL: VETERİNER 
ASSUBAY OKULU 

 
Bir dönem önemli görevler üstlenen ama zamanla işlerliğini kaybeden, çağın gelişimi nedeniyle artık 
anılarda yaşayan bir Assubay Okulu’ndan bahsedeceğiz sizlere: Veteriner Assubay Okullarından. 
 
Prof.Dr. Ferruh Dinçer tarafından “Türkiye’de Askeri Veteriner Hekimlik Tarihi Üzerine Yapılan 
Araştırmalar” kapsamında yapılmış olan bir çalışmadan elde ettiğimiz bu bilgileri gelin birlikte 
inceleyelim. Nerede teknik bir konu varsa, orada assubayın da olduğunu, bilgi ve becerisini vatanı ve 
milleti için nasıl her alanda kullanabildiğini birlikte değerlendirelim ve unutulmaması için biz de hem 
tarihimizde hem anılarımızda yaşatalım. 

I923-33'de "Nalbant Gedikli Küçük Zabit Kursu" adıyla hayvan sağlığı ve nal teknisyen assubayları 
yetiştirilmesi ele alındı. 

“Veteriner Teknisyen Assubay İlerleme Kursu” 1945’te, “Veteriner Teknisyen Assubay Nal Tekniği 
Kursları" 1954'de ve "Veteriner Teknisyen Assubay Gıda Kontrol Kursları" 1959'da açıldı. 

Askeri Veteriner Akademisi Assubay Okulu 

Assubay sınıfı için ilk olarak 1932 yılında öğrenci alındı. Eylül 1932-Haziran 1933 arası 10 ay süren bu 
döneme "Nalbant Gedikli Küçük Zabit Kursu" adı verildi. 1934-35 döneminde "Nalbant Gedikli Erbaş", 
1945'den itibaren "Veteriner Gedikli Erbaş" olarak değiştirildi. 1951'de "Hayvan Sağlık Teknisyen 
Assubay Okulu" ve 1953'den itibaren de "Hayvan Sağlık ve Nal Teknisyen Assubay Okulu" denildi. 

 

1940 yılına kadar askeri ve sivil ortaokul öğrencileri ve mezunları ile ilkokul mezunları da okula 
alınıyordu. 1940'dan itibaren, diğer bütün assubay okullarında olduğu gibi ortaokul mezunları 
alınmaya başlandı. 

Okula kayıt olan öğrenciler, önce 3 ay süreyle atlı birliklerde staj görüp buradan Kolordu Hayvan 
Hastaneleri’ne gönderiliyor ve 10 ay pratik yaptıktan sonra Tatbikat Okulu'nda 10 aylık kurs 
görüyorlardı. Yapılan sınav sonucunda da mezun oluyorlardı. 1945 yılından itibaren öğretim, tamamı 
Tatbikat Okulu'nda geçerek, 2 yıl üzerinden sürdürüldü 
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1932-33'de açılan I. dönemde öğrencilere nal tekniği, veteriner bilgileri, Türkçe, Ordu Bilgisi, Sevk ve 
İdare, Arazi Bilgisi, Askeri Ceza ve İç Hizmet, Harp Tarihi ve Türk Tarihi, Coğrafya, Matematik dersleri 
verildi. 1934-35'de “Spor” ve 1936-37’de “Ecza Bilgisi” dersleri eklendi. 1945'de 2 yılın tamamı 
Tatbikat Okulunda geçince 1. ve 2. yıl dersleri şöyle programlandı: 

       

Birinci yıl: Anatomi, Dış Hastalıklar, Fizyoloji ve İç hastalıklar, Ayak Hastalıkları ve Nal Tekniği, 
Veteriner Görevleri, Hayvan Sağlığını Koruma, Tarih, Coğrafya, Binicilik, Piyadecilik ve Atış, Harp 
Silahları ve Vasıtaları, Topoğrafya, Ordu Bilgisi, İç Hizmet ve Askeri Ceza, Tahkimat Gizlenme ve 
Tahrip, Türkçe. 

İkinci yıl: Anatomi, Dış Hastalıklar, İç Hastalıklar, Ayak Hastalıkları, Patoloji, Salgın Hastalıklar, Kimya, 
Zootekni, Veteriner Görevleri, Veteriner Tabiyesi, Türkçe, Tarih, Coğrafya, İç Hizmet, Tabya, Balistik, 
Topoğrafya, Ordu Bilgisi, Binicilik. 

1953-54 döneminde, ikinci sınıfta "Hayvan Sağlık Teknisyen Assubayı" ve "Nal Teknisyen Assubayı" 
olarak ayrılan öğrenciler bu adlar altında mezun oldular. 

1942 yılında iki dönem mezunu verildi. Birincisi Eylül 1941-Haziran 1942 dönemindeki 5 adaydır ki 
bunlar, 22 Haziran 1942'de mezun oldu. 1942'nin 10 Şubat'ında açılan İkinci Dönem ise 10 ay sürdü 
ve adaylar 9 Aralık I942'de mezun oldu. 

1945'den itibaren öğrenciler Assubay Ortaokullarından mezun adaylar arasından alınmaya 
başlanmışlardı. 1949'da Assubay Okullarından öğrenci gelmediğinden, 1950'de mezun verilmedi. 

1959'da 7 mezun verildi. Ancak, 1958'de okula giren öğrenciler de aynı yıl "Nal Teknisyen Assubayı" 
olarak mezun oldu (22 Ekim 1959). Bunlar "B" sicili aldılar. Bu nedenle 1960 yılında mezun verilmedi. 
1962'den sonra okula öğrenci alınmadığından en son mezun 1963'de verildi. 1933-1963 arasındaki 28 
dönemde 386 mezun verildi. 

Veteriner Teknisyen Assubay Kursları: 

Veteriner Teknisyen Assubayları’nın da yeni gelişmeler ve uygulamalar konusunda bilgilendirilmeleri 
için Askeri Veteriner Akademisinde şu kurslar açılmıştı: 

1. Veteriner Teknisyen Assubay İlerleme Kursları: 1.5.1945-30.7.1947 arası açılan I. Dönem ile 
başlatılmış ve Akademi'nin okula dönüştürülmesine kadar 12 dönem (5.5.1969-28.6.1969) yapılmıştır. 
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2. Veteriner Teknisyen Assubay Nal Tekniği Kursları: Bu kurslar 1954'de başlatılmış ve 1959'a kadar 
her yıl açılmıştır. 

3. Veteriner Teknisyen Assubay Gıda Kontrol Kursları: 1. Dönem (4.5.1959-8.7.1959) IX. Dönem 
(7.10.1968-30.11.1968) olarak düzenlenmiştir. 

Akademiye bağlı Assubay Okulu mezunlarının tümüne yakın kısmının (354'ünün) çeşitli kurslara 
alınmasından, teknisyen eğitimine de ayrıca önem verildiği anlaşılmaktadır. 

Bir döneme damgasını vurmuş olan Veteriner Assubay Okulları, ordudaki gelişmelere bağlı olarak 
işlevini kaybetmiş ve kapatılarak, tarihteki yerini almıştır. Sadece anılarda yaşatılmakta ve 
assubaylığın onur dolu sayfasında yerini korumaktadır.  

Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı olan Veteriner Assubaylarının yetiştirilmesinde bundan sonraki 
dönemlerde farklı politikalar izlenmiştir. Örneğin; 1990-1991 eğitim ve öğretim yılında Samsun'daki 
Veteriner Sağlık Meslek Lisesi'nde Tarım Bakanlığı'nın Kara Kuvvetleri ile yaptığı protokol gereğince, 
takip eden dört öğretim yılı boyunca 40 Veteriner Teknisyen Assubay öğrenci alınmış, mezun edilmiş 
ve müteakiben Milli savunma Bakanlığı'nın çeşitli birimlerinde görevlendirilmiştir. 

BİR GİRİŞİMCİ HİKÂYESİ: GÜN-TAV VE BAŞOFLAZ 

Türk Silahlı Kuvvetlerinde Veteriner Teknisyen Assubayı olarak görev yapan Lütfi Başoflaz, 1973 
yılında emekli olur. Küçük pikabının arkasında başladığı girişimcilik hikâyesi zamanla GÜN-TAV adlı bir 
şirkete ulaşmasına vesile olur ve bir başarı hikâyesine dönüşür. 

Vatanına ve milletine bir Assubay olarak yıllarca hizmet eden Başoflaz, emekliliği sonrasında 
çalışmadan yapamıyor ve yeni bir başlangıç istiyor. Kader onu İstanbul'da küçük bir dükkana 
götürüyor. Başoflaz, bu küçük dükkâna mütevazı ama bir o kadar anlamlı bir isim veriyor: Güneş 
Tavukçuluk. 

Derme çatma kapkacakla kümes hayvancılığı yapmaya çalışan insanlara, pikabının kasasına 
doldurduğu, kalıplarını kendisinin yaptığı malzemeleri kapı kapı dolaşarak satmaya başlıyor. Yaptığı bu 
girişimci çalışmaları ile belki de Türkiye'de ilk profesyonel yemlik sistemlerinin temelini atıyor ve 
sektörün geleceğine de kılavuzluk ediyor böylece. Bu hikâye, seksenli yılların başına kadar devam 
ediyor. 

 

Bu dönemde sağlık sorunları nedeniyle, çalışmalarına beş senelik bir ara vermek zorunda kalıyor 
Başoflaz. Ara verdiği bu dönemde şirketin saygınlığını korumak adına her hakkını koruyor, Gün-Tav 
ismine halel gelmemesi için çabalıyor, markasının saygınlığına sahip çıkıyor ve 1987 yılında bu güzide 
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markayı, yine kendisi kadar girişimci ve idealist olan emekli bir öğretmene, Ahmet Eyvazoğlu'na 
teslim ediyor. 

Bugün temelini Lütfi Başoflaz'ın attığı bu şirket, örnek bir durumda. Şu anda Bulgaristan, Yugoslavya, 
İran, Mısır, Suriye, Rusya, Arabistan, Romanya, Sırbistan, Libya, Türkmenistan gibi ülkeler başta olmak 
üzere birçok ülkede çalışmaları bulunan Gün-Tav; Dünya pazarında söz sahibi olma yolunda ilerliyor. 
Gerçekleştirdiği üretim, yatırım ve sağladığı kaynaklarla Gün-Tav kendi sektöründe Türkiye’nin 
lokomotif markası. 1973 yılında başlayan bu hikâye, yeni başarılarla yazılmaya devam ediyor. 
Hikâyenin başlangıcında ise bizden birisi var: Emekli Assubay Lütfi Başoflaz! 

VETERİNER OKULUNDAN ÇIKAN BİR HALK OZANI: MEHMET ZEKİ AKDAĞ 

Şimdiye kadarki yazılarımda halka malolmuş, sesini duyurmuş ve assubayları onurluca temsil etmiş 
pek çok ismi sizlere sundum. Bu kez karşıma, pek çoğumuzun tanımadığı, bilmediği bir isim çıktı: 
Mehmet Zeki Akdağ! Onun için yeniçağın Karacaoğlan'ı gibi tanımlamalar dahi yapılıyor. Pek çok şiir 
kitabı var. Aslında belki de ismine orada burada rastladınız ama nerden gelmiş, nasıl gelmiş diye 
inceleme zahmetine katlanmadınız. Bizden birisi olduğunu fark edemediniz. Oysa o, ne güzel dökmüş 
yüreğimizde taşıdığımız isyanı dizelerine: 

Geceden kurtarır karanlıkları  
Zulmeti yıkardık hatırlar mısın?  
Arzuların kanadında ruhumuz  
Göklere çıkardık hatırlar mısın?  

Dilerseniz, şöyle bir biyografisini okuyarak başlayalım işe: 

Karaman’a bağlı Ermenek ilçesinin Göktepe kasabasında 1929 yılında (28 Haziran 1929) dünyaya 
gelen Akdağ, Göktepe İlkokulu (1943), Kayseri Askeri Ortaokulu (1948), Ankara Veteriner Teknisyen 
Assubay Okulu (1952) ve Ordu Yabancı Diller Okulu’nu (1960) bitirdikten sonra assubay olarak yurdun 
çeşitli bölgelerinde görev yaptı. Emekli olduğu 1968 yılında gazeteciliğe başladı. Milliyet, Akşam, 
Güneş, Yeni İstanbul, Son Posta, Hergün ve Ortadoğu gazetelerinde çalıştı. Bu gazetelerde muhabir, 
haber müdürü, yazı işleri müdürü ve genel yayın müdürü olarak çeşitli görevlerde bulundu. 

Türk Dünyası Yazarlar ve Sanatkârlar Vakfı kurucu üyeliği, İLESAM İstanbul temsilciliği yaptı. Türkiye 
Gazeteciler Cemiyetine ve Gazeteciler Sendikasına üye oldu. 

                         

İlk şiiri 1947'de Erciyes dergisinde yayınlandı. Geride kalan bu 64 yıl süresince; Çınaraltı, Hisar, Türk 
Edebiyatı, Türk Dili, Millî Kültür, Yeni Ufuklar, Türk Yurdu, Türk Dünyası, Kültür Dünyası, Orkun, Tarla, 
Kızılelma, Türk Sanatı, Petek, Dokuz Eylül ve Sarmaşık Kültür gibi çok sayıda dergide kalemiyle, 
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mısralarıyla yer aldı. Cumhuriyet devri Milli Edebiyat akımına ve Hisar ekolüne bağlı kaldı. Sade ve 
samimi bir dille, halk şiiri özelliklerini barındıran çağdaş bir şiir yazma çabası gösterdi.  

“Mızrap” isimli musiki dergisini bir grupla birlikte altı sayı yayınladı. Gazetecilik araştırma dalında 
1977'de “Yılın Gazetecisi Ödülü”nü aldı.  

Kültür Bakanlığı'na yaptığı 7 bin 500 kitaplık bağışıyla, doğup ilk öğrenimini gördüğü köyünde adına 
kütüphane açtırdı.  

Şiire küçük yaşta başlayan şair, özellikle türkülerle içli dışlıdır. Hem de “Türkülere gömün beni” 
diyecek kadar! 

Büyük büyük tufanlarda  
Yitirdik birbirimizi  
Şüphesiz vuslat gününe  
Türküler getirdi bizi.  
 
Anacığım çağırıyor  
Bir türküde demin beni  
Türkülerle doğmuşum ben  
Türkülerle gömün beni.  

Şiirlerinde tasavvuf izine rastlamak da mümkündür. Fakat burada bir aşırılık değil, bizi biz yapan 
değerleri anlatış vardır. Tarihimiz, kültürümüz, dilimiz ve geçmişimiz olanca güzelliğiyle göze çarpar 
onun şiirinde. Yozlaşmış bir Türkçeyi değil, İstanbul şivesiyle süslenmiş bir Türkçeyi yeğleyen şair, 
halkının yanıbaşında olmaya özen gösteren mısralarla örgülediği nice şiirlere imzasını atmıştır. 

                        

Yazar Abdurrahman Şen, onun şiirini köşesinde şöyle dile getiriyor: 

“Otuzu aşkın şiiriyle TRT repertuarına girmiş ve Zeki Müren, Ahmet Özhan, Bilge Pakalınlar gibi 
sanatçılar tarafından seslendirilen şarkıların şairi olan Zeki Ağabey; mısralarında kendini gösteren 
'gönül adamı' özelliğini yaşantısında da çevresine hissettiren, tam bir Anadolu efendisidir.  

Hece vezninden bazı şiirlerinde vazgeçse de sağlam kâfiyeden, şiirin ritminden, âhenginden asla 
ayrılmaz. Bi çok şiirinde hicivden örnekler de sunan Zeki Ağabey, 'Millî şiir' tanımının, yaşayan ender 
ustalarından biridir.  

Merhum Ahmet Kabaklı büyüğümüzün; 'Türkü, koşma havasına girdiği, aşkını ve tabiatı eski bir 
Toroslu gibi söylemek gereği duyduğunda Karacaoğlan'ın şenlik ve renkliliğinden pek ayırt edilemiyor' 
sözleriyle tanımlamaya çalıştığı. Merhum ağabeyim Ahmet Tufan Şentürk'ün ifadesiyle de; 'Tam 
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mânâsıyla ve tek kelimeyle günümüzün yaşayan Karacaoğlanıdır' diyebileceğimiz Mehmet Zeki Akdağ 
Ağabeyime bundan sonra da bol şiirli, az hasretli, 'ballı Türkçe' ile örülmüş nice şiirler, şiir kitapları 
diliyorum.”  

Eserleri: Kırkikindi (1967), Dar Saat (1973), Uzun Hava (1991), Yağmura Duran Bulut (1999), Önce Şiir 
Vardı (1999), Boşa Çiğnemedim Yalan Dünyayı (2003), Gecenin Gözleri (2006)  

Vedamızı şairimizin güzel bir dörtlüğüyle yapalım dilerseniz: 

Cüceyi dev yapan ışık  
Şimdi zindanla barışık  
Gür salkımlı mor sarmaşık  
Var mı böyle konut artık...  

Yayın Tarihi:15 Haziran 2011 
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ÇELİK YÜREKLİ LEVENTLERİN OCAĞI: DENİZ ASSUBAY OKULU 

11 Nisan 2002 tarihi assubaylar için önemli bir tarih. Yıllarca çekirdekten asker yetiştiren Assubay 
Hazırlama Okulları ile ilgili büyük bir değişim kararı verildi o gün. Hazırlama Okulları kapatılacak ve 
Sınıf Okulları da Meslek Yüksek Okulu olarak statü değiştirecekti. Kararın uygulama süreci 2004 yılına 
kadar devam etti. 2004 yılı bir devrin kapandığı, yepyeni bir başlangıcın yaşandığı yıl olarak kaldı 
akıllarda. 

Osmanlı’nın son dönemlerinde, 1890 tarihinde Gedikli Zabit Mektepleri ile başlamıştı süreç. Hatta 
Türk tarihinde ilk assubay eğitimi 1734 yılına, Humbaracı Ahmet Paşa’ya kadar uzanıyordu. Türk 
mühendisliğinin, üniversitelerin ve harp okullarının temeli bu tarihte kurulan Hendesehane ve 
Humbaracı Ocağı’na dayanıyordu. Bu dönemde verilen eğitim mesleki ve teknik eğitim olduğundan 
bugünkü anlamıyla Assubay Sınıf Okulu (Assubay Meslek Yüksek Okulu) türündendi. Oysa 1890 
yılında çekirdekten asker yetiştirme dönemine geçilmişti. Daha çocuk denecek yaşta öğrenciler 
alınıyor, teknik ve taktik beceri ile donatılıyor ve ordusunun saflarında hizmete gönderiliyordu. 
Üstelik bu şekilde yapılan uygulama o dönemler için son derece başarılıydı. Verim alınıyor, ordunun 
belkemiğini oluşturan orta kademe subaylar bilgi ve birikimini kışlasında, gemisinde, atölyesinde ve 
cephede son derece başarılı bir şekilde kullanıyordu. Fakat devir savaşlar devri idi. Öğrencileri yıllarca 
eğitecek zaman yoktu. Savaşın biri bitiyor, ötekisi başlıyordu. En sonunda da Birinci Dünya Savaşı 
çıkmış ve Osmanlı’nın gözünü karartıp atıldığı bu macera ne yazık ki, hüsranla noktalanmıştı.  

Bu savaşlar döneminde Gedikli Zabit ve Küçük Zabit Okullarında sürekli bir eğitim vermek mümkün 
olmadı. İstiklal Mücadelesi sonrasında cumhuriyetin kuruluşu ile birlikte bu okullarda da düzenli ve 
kesintisiz eğitime geçildi. Askeri okul sisteminde taşlar yerine oturdu. 

 

Assubay okulları, dönemler itibarıyla pek çok isim değişikliğine uğradı. Başlangıçta Gedikli Zabit ve 
Küçük Zabit Mektebiydi. Kimi zaman Çırak Mektebi, kimi zaman Amele Mektebi oldu. Gençler 
Mektebi de denildi. Küçük Zabit Mektebi de. Cumhuriyetle birlikte bakış açısı yine değişti. Almanya ve 
İngiltere ile olan askeri bağlar; orduya, bizim kültürümüzde olmayan diktacı oluşumu getirdi. Emir 
komutanın katılığına önem verildi. Assubaylara Gedikli Erbaş, bu okullara da Gedikli Erbaş Okulları 
denilmeye başlandı. 1950’li yıllarda Amerikan sisteminin etkisiyle Assubay tanımlamasına geçildi. 
Tanımlamada her ne kadar “assubay” deyişi hâkim kılınsa da, ordumuzun üst kademelerinde yer alan 
komutanlar, İkinci Dünya Savaşı öncesinin “Gedikli Erbaş”  saplantısından bir türlü kurtulamadı. 
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Assubayları kendilerinin bir uzantısı ve ordusunun belkemiği olarak kabul etmek yerine, başka bir 
sınıfmış, farklı bir ırkmış gibi gördü. Tepeden tırnağa bütün uygulamaları farklılıklar üzerine oturttu. 

Assubay Hazırlama Okulları başlangıçta ilköğretim sonrası, ortaokul düzeyinde eğitim veriyordu. 
Zaman değiştikçe, bilim ve teknoloji geliştikçe ve Türkiye farklılaştıkça bu anlayış da değişti. Hazırlama 
Okulları lise seviyesine yükseltildi. 

 2000’li yıllarda ise insanoğlu tam anlamıyla aydınlanma çağına geçti. Bir bin yıl sona ermiş ve yeni bir 
bin yıla merhaba denilmişti. Her şey makineleşmiş, robotlaşmıştı. Silah sanayisi ve teknolojisi gelişmiş, 
nerdeyse tüm silahlar akıllı hale gelmişti. Bu nedenle Assubaylık mesleğinin eğitiminin de yüksek okul 
seviyesinde verilmesi bir zorunluluk haline gelmişti. Her bir meslek dalı ayrı bir bilim halindeydi 
çünkü. Hepsi birer uzmanlık gerektiriyordu. Her silahın, her teknolojinin ve her dalın püf noktasını 
öğrenecek, akıl ve zekâsıyla kullanacak, iyi yetişmiş, nitelikli orta sınıf subaylara her zamankinden 
daha çok ihtiyaç vardı çünkü… 

Öte yandan bir farklı bakış açısı daha vardı bu lise düzeyindeki okulların kapatılmasına ilişkin. Küçücük 
yaşta, daha çocukluktan çıkmadan, daha kuşları öğrenmeden, bulutları öğrenmeden, daha aşkı 
öğrenmeden, ekmeği ve emeği öğrenmeden nasıl olur da insanlara savaş öğretilirdi ki?  

Sisteme militan yetiştirmeyi amaçlayan, halkı ile bütünleşmeyi engelleyip araya mesafeler koymayı 
üreten,  sistemin yazılımını çocukların genç dimağlarına programlayan, halkı ile ordusu arasına soğuk 
duvarlar örmeyi önceleyen okullardı askeri okulların hepsi. Milletin bir askeri nizam ve intizam içinde 
yaşamasını savunan soğuk suratlı adamların hükmü geçiyordu bu okullarda. Cumhuriyetin askeri bir 
rejim olmadığını, halkın kendi kendisini yönetmesi olduğunu bilmeyen soğuk suratlı adamlar.  

Halkını ve cumhuriyetini bir arada tutup kaynaştırmayı beceremeyen o soğuk suratlı adamların çağını 
tekmelemeliydi yeni bin yıl!  İlk hamleyi assubay hazırlama okulları ile yaptı. Umuyoruz, subay 
yetiştiren askeri liseler de bu değişimden payını yakın zamanda alır. Böylece Türkiye Cumhuriyeti, 
Atasının hedef olarak koyduğu muasır medeniyet menziline varmak için bir büyük adımı daha atmış 
olur. 

İNTİHARIN PARASIZ YATILI KÜÇÜK ZABİT OKULLARI 

Şiir okur musunuz? Ya da Türk Şiirini takip eder misiniz? Cevabınızın ne olduğunu bilemiyorum ama 
bir dönemin eğitim politikasını eleştirmek amacıyla, Türk Şiirinde “Küçük Zabit Mektepleri” imgesinin 
kullanıldığını belki de duymuşsunuzdur. İkinci Yeni akımının en tanıdık şairi Ece Ayhan, “Meçhul 
Öğrenci Anıtı” isimli şiirinde Küçük Zabit Mekteplerini ve Maveraünnehir’i kullanarak Türkiye’nin 
eğitim sistemini öyle bir eleştirir ki, öğrencilerin değil de devletin sınıfta kaldığını pat diye anlarsınız. 

MEÇHUL ÖĞRENCİ ANITI 
 
Buraya bakın, burada, bu kara mermerin altında 
Bir teneffüs daha yaşasaydı 
Tabiattan tahtaya kalkacak bir çocuk gömülüdür 
Devlet dersinde öldürülmüştür 
 
Devletin ve tabiatın ortak ve yanlış sorusu şuydu: 
-Maveraünnehir nereye dökülür? 
En arka sırada bir parmağın tek ve doğru karşılığı: 
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-Solgun bir halk çocukları ayaklanmasının kalbine!dir. 
 
Bu ölümü de bastırmak için boynuna mekik oyalı mor 
Bir yazma bağlayan eski eskici babası yazmıştır: 
Yani ki onu oyuncakları olduğuna inandırmıştım 
 
O günden böyle asker kaputu giyip gizli bir geyik 
Yavrusunu emziren gece çamaşırcısı anası yazdırmıştır: 
Ah ki oğlumun emeğini eline verdiler 
 
Arkadaşları zakkumlarla örmüşlerdir şu şiiri: 
Aldırma 128! İntiharın parasız yatılı küçük zabit okullarında 
Her çocuğun kalbinde kendinden daha büyük bir çocuk vardır 
Bütün sınıf sana çocuk bayramlarında zarfsız kuşlar gönderecek. 
    
     Ece Ayhan 
 
Bu şiirde Ece Ayhan, eğitim sisteminin ağırlığına, resmi tarih yüklemeleriyle dolu oluşuna, daha 
çocukluğunu yaşamamış öğrencilerin bunaltılmasına ve zoraki seçimlere yönlendirilmesine kesin bir 
şekilde karşı çıkmış ve tavrını koymuştur. Özellikle şiirin ikinci bölümü en dikkat çekici yeridir. Devletin 
ve tabiatın çatışması sebebiyle geleceğin halk çocukları ayaklanması (cumhuriyete katacakları 
başarılar) şimdiden öldürülmektedir. Devlet, tabiata aykırı yüklemelerle öğrenciyi resmi tarih ve 
ideolojiye yönlendirmekte, bir tür “tek tip vatandaş örneği” oluşturmaya çalışmaktadır. Tabiat ise o 
öğrencinin henüz çocuk olduğunu, çocukluğunu yaşaması gerektiğini savunmaktadır. Doğası gereği 
çocukluğunu yaşamak isteyen öğrenci, derslerin baskısı altında başarısızlığa uğramaktadır. Başarısız 
öğrenciler ya okuldan alınıp bir yerlere çırak olarak verilmekte ya da eve kapatılmaktadır. Başarılı 
olanlar ise bir oyuncakları olduğuna inandırılanlardır. Onlar devletin parasız yatılı okullarına 
gidecekler, kısa yoldan ekmek sahibi olacaklardır. Fakir ya da orta halli ailelerine yük olmayacaklar, 
hatta onların geçim sıkıntısına çare olacaklardır. Oysa cumhuriyet bu akıllı ve zeki gençlerden çok şey 
beklemektedir. Aydınlık ve mutlu günlerin anahtarı onlardır. Cumhuriyetin geleceği, çağdaş ve 
modern Türkiye’nin yarınları onlardır. Sonu baştan belli bir kaderi kabul ederek, geleceğin yaratıcılığı 
öldürülmüştür. Akranları arasından en zeki çocuklar seçilmiş ve düz memur olacak, assubay-subay 
olacak diye çekilip alınmıştır. Peki, bu çocukların beyni otomatiğe bağlanıp, bürokrasi çarkına 
sokulacaksa; devletin tornasında robotlaşacaksa, toplumu kim ileriye taşıyacaktır?  
Bu sorunun cevabı da daha ilk bölümde verilmektedir. 
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Şiirin son bölümü ise çocuğa çok ağır yükler yüklendiğini ve bu yüzden olgun insan gibi davranmaya 
zorlandığını, erken yaşta sorumluluk almaya itildiğini söyler. Son dize ise çocukluğunu doyasıya 
yaşayamamış bireylerin yüreğindeki bu yarayla yaşamını sürdüreceğini ve nerede bir çocuk görse 
aklına kendi yaşanmamış çağlarının geleceğini imgeleyen  “çocuk bayramında zarfsız kuşlar” ile biter. 
 
“İntiharın parasız yatılı küçük zabit okullarında” dizesi şiirdeki en vurucu yerdir. Burada devlet 
parasız yatılı okulları ve askeri ortaokullar, liseler;  “Küçük Zabit Okulları” olarak tanımlanmış, 
bireyin yaratıcı yanının daha çocukken intihara sürüklendiği açık ve çarpıcı bir şekilde ortaya 
konmuştur. Onlar geleceğin bilim adamları olamayacaklardır, onlar geleceğin sanatçısı, şairi, 
edebiyatçısı olamayacaklardır. Yaratıcı özellikleri bir ömür boyu hapse mahkûm edilmiştir. Günlük 
yaşamı kurtarmak ve geleceği garanti altına almak adına fakir ve orta halli ailelerin çocukları 
sistemin çarpık düzenine kurban edilmişlerdir.  
İşte intihar buradadır! 
 
İntiharın parasız yatılı çocukları olarak büyüdük. Sıradan bireyler olmayı seçerek, cumhuriyetimiz için 
en büyük fedakârlığı yaptık. Kendimizden verdik. Çocukluğumuzdan verdik. Bir kereliğine geldiğimiz 
şu dünyada, şartların bize dayattığı seçimleri yapmak zorunda bırakıldık. Kendimizi avutmak için 
vatanımızı, bayrağımızı ve milletimizi ne çok sevdiğimizi söyleyip durduk. Oysa bizi intihara 
sürükleyenler çok başka türlü seviyorlardı vatanı. Geç fark ettik! 

İktisadi teori değerlendirmesi yapmayı denesek, bu işin fırsat maliyetini nasıl hesaplayacağız? Yani 
askeri okullara gidenlere ya da parasız yatılı okullara gidenlere bu devlet tam anlamıyla bir fırsat 
eşitliği sağlayabilseydi, o çocuklar acaba hangi meslekleri seçerlerdi? Hangi yeteneklerini 
geliştirirlerdi? Nerelerde olurlardı? Akranları arasından en iyilerin seçilmesi ve bürokrasi cenderesinde 
kaybolmaya mahkûm edilmesi; cumhuriyetin büyük bir aydınlanma kaybı değil midir? İşte bu 
sebepledir ki, “intiharın parasız yatılı çocuklarının” fırsat maliyetini hiç bir iktisatçı tam olarak 
hesaplayamaz.  

Ne dersiniz, sizce mümkün müdür acaba bunun hesabını kitabını yapmak? 

ASSUBAY HAZIRLAMA OKULLARI ANILARDA YAŞATILACAK 

Lumbarağzı dediğimiz askeri kışla kapısından içeriye girmeyi seçtiğinizde yaşamınızda artık büyük bir 
değişim olacaktır. Katı bir askeri disiplin sizi beklemektedir. Her şeyin bir kuralı olduğunu yaşaya 
yaşaya öğreneceksinizdir. 

Ödeviniz ya da sınavınız olsun olmasın etüt (ders çalışma) saatleri olacaktır. Sabah kalkışınız, akşam 
yatışınız bando borusuyla olacaktır. Gece taburları (içtimalar) olacak, her akşam marşlar okunacaktır. 
Üst sınıflar size askerliği öğretmek ve sistemin katı disiplinini kabul ettirmek üzere canla başla 
çalışacaktır. Sıra arkalarında dolaşacaklar ve sizi akşam cezalarına çağıracaklardır. Bir şeyi eksik ya da 
yanlış yaptığınızda ceza talimleri yapılacaktır. Hafta sonları için sık sık biletiniz kesilecektir. Derslere 
girişler sivil liselerden farklı olacaktır. Öğretmenlere hitap şekliniz de öyle! 

 Günlük yaşam çizelgeniz sizin adınıza başkaları tarafından an be an planlanmıştır. Dakika dakika 
nerede olacağınız ve nerede olamayacağınız belirlenmiştir. Üstelik denetleme denilen yeni bir 
kavramla da karşılaşmışsınızdır. Daha o çocuk yaşlarda el muayenesi, ayak muayenesi, etek tıraşı 
muayenesi gibi ilginç uygulamalarla korku ve heyecan yüklenmiştir genlerinize. Donunuza kadar her 
şeyinize öğrenci numaraları dikilmiştir. Özgürlüğünüzle aranızda şimdilik demir parmaklıklar vardır. 
Zaman geçtikçe anlayacaksınızdır ki, parmaklıklardan çok daha fazlası vardır. 
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Yılları eskittikçe toplumun sağlam düşünceli bir bireyi olmaktan öte, mutlak itaate yönlendirilmiş bir 
robota dönüşmekte olduğunuzu göreceksinizdir. Kendinize özgü düşünceleriniz azalmaya yüz 
tutmuştur. Doğrularınızı sistem, üstleriniz ve amirleriniz belirlemeye başlamıştır. İşte o anlar kişisel 
yeteneklerinizi, özgür düşüncenizi ve hatta bir birey olarak kişiliğinizi yitirdiğiniz, sisteme kurban 
ettiğiniz muhteşem anlardır. Direnciniz kadar ayakta kalmanız olasıdır ancak! 

Evet, bütün bunları yaşadık ve biliyoruz. Hayatımızı kurtarmak için bir seçim yaptık. Kimimiz askerliği 
sevdiği için bu seçimi yaptı. Kimimiz karşısındaki en iyi seçenek bu olduğu için. Kimimiz ailesinin 
fakirliğine çare olmak için yaptı seçimini, kimimiz kardeşlerini okutabilmek için. Kimimiz üniformaya 
heveslendi, kimimiz maaşına. Nihayetinde o kapıdan girildi ve hayatın akışı değişti. 

Yine de insanoğlu okul günlerini acısıyla değil tatlısıyla hatırlıyor. Cezaları, katı uygulamaları 
unutabiliyor. Hatta bazen kendisini bu dönemlerde daha iyi keşfedebiliyor. En iyi dostluklarını bu 
dönemde kurabiliyor. Üstelik bu dostluklar bir meslek yaşamı boyunca sürüyor. Hatta emeklilik 
sonrasında bile bağlar kopmuyor ve ölünceye değin devam ediyor. “Bir ömür dostluk” her mesleğe 
özgü değildir. O yüzden ayrıcalıklı olduğumuzu düşünebiliriz yani.  

Şöyle bir hatırlıyorum da Deniz Assubay Hazırlama Okulu’nda geçen günlerim o kadar da acı yüklü 
değilmiş gibi duruyor. Oysa yaşarken ne kadar da zorluydu. Zaman bir türlü geçmek bilmiyordu. Ya 
şimdi? Ne kadar uzakta durduğunu görüyorum artık o günlerin. Hayatın belki de en kötü tarafı bu, bir 
dakika öncesine geri dönmek bile imkânsız. Hatta imkânsız ötesi! 

Uzun tatillere gitmeden önce yatakhanelerde yapılan o ilginç şakalar geliyor aklıma mesela. Uykusu 
derin olanların yüzlerini ayakkabı boyalarıyla siyaha boyardık. Sabah uyanıp aynaya baktığında öcü 
gibi görürdü kendisini. Bizler de gülmekten kırılırdık. Bir diğer şakamız da yatağa işetme seanslarıydı. 
İki bardağı alır ve suyu birinden diğerine boşaltırdık. Uyuyan arkadaşımızın yatağının başucunda 
yapardık bunu. Suyun sesi ile hareketlenen işeme güdüsü kısa zamanda sonuç verir ve arkadaşımız 
yatağını ıslatırdı. Kahkahalarımızla uyanan arkadaşımız utanç içinde kıpkırmızı olurdu ve bundan 
delice bir zevk alırdık. 

Üsküdar semtinde öğrenci bütçesine uygun lokantalar bulur, kuru fasulye ve pilav ziyafetleri çekerdik 
kendimize. Bu küçük ama bir o kadar güzel lokantalara “fakirhane” ismini takardık. Buralar aynı 
zamanda buluşma mekânlarıydı. 

Bazı arkadaşlarımız spor salonunun bulunduğu yerden ilerleyerek, bitişikteki mezarlıktan tel örgüleri 
aralar ve Kuzguncuk’a inerdi. Kısa süreli bir kaçıştı bu. Askeri ortamdan bir süreliğine teneffüse 
çıkmak gibi bir şey! Elbette yakalananların akıbeti kötü olurdu. 

Kandilli Kız Lisesi ve Zeynep Kamil Sağlık Meslek Lisesi kardeş okullarımızdı. Sevgiyle, aşkla 
yaklaştığımız nadide okullardı. Bu okulların kız öğrencileri nedeniyle, Kuleli Lisesi’yle aramızda derin 
bir husumet vardı. Kızlar karacıların o iç karartıcı üniformalarına ilgi göstermez, denizcilerin beyaz 
üniformaları için deli olurlardı. Kendilerini daha o günlerde bir teğmen gibi gören bu çocuklar, bizi de 
daha şimdiden astları olarak belirlemişlerdi. Bu yüzden de karşılarında sükseli subay adayı öğrenciler 
varken, kızların bu ast üniformalı denizcilere gitmelerini hazmedemezlerdi. Zaman zaman mahalle 
kavgalarını andıran küçük kavgalar çıkardı. 

Sınavların hepsi bir ya da bir buçuk hafta içinde olurdu. Günde iki ya da üç sınav birden yapılırdı. Farklı 
öğretmenler sınav gözlemcisi olarak yer alırdı sınıflarda. Kopya çekme fırsatı hocasına göre değişirdi. 
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Kimi fırıldak adamlar, bir yolunu bulur, sınav sorularını çalarlardı. Sonra da çalışkan öğrencilere bu 
soruları çözdürürler ve hazır cevap şıklarıyla girerlerdi sınavlara. Hatırlıyorum, bir keresinde böyle bir 
Fizik Sınavı yaşamıştım. Meğer herkes soruların cevap şıklarını almış ezberliyormuş. Bakıyorum 
“abcabdab..” diyerek mırıldanıyor cümle alem. “Olmaz öyle şey!” demiştim içimden. Koskoca bir 
devre soruların cevaplarını alacak ha? Aklıma yatmamıştı. Nihayetinde iki yüz yirmi kişilik devre içinde 
biri ben olmak üzere iki kişi zayıf not almıştı. Lakin herkes aynı soruda basınca, öğretmen taifesi 
uyanmış, işin içinde bit yeniği aramıştı. Kısa sürede failler bulunmuştu. Fizik Hocası sınıfa gelmiş ve 
benim o sene fizik dersinden sınıfta kalmayacağımı şu sözleriyle beyan etmişti: 

“Bu arkadaşınız kırık not aldı ama bu notu namusuyla, şerefiyle aldı. Soruyu çalan ve suç ortaklığı 
yapan tüm öğrencilere inat, bu dürüst iki öğrenci, bundan sonraki sınavlarda ne alırlarsa alsınlar, ödül 
olarak Fizik dersinden geçeceklerdir. Bu dürüstlüğün, yalana dolana meyletmeyişin ödülüdür. 
Kendilerine teşekkür ediyorum” 

Okul yemekhanesindeki yemek düzenleri de unutulmayacak türdendi. Üst sınıfların seçkin öğrencileri 
ast sınıflara masa başı olurlar ve masada düzeni sağlarlardı. Tabi ki, masada oturan ekip, sevmediği 
masa başını yemek konusunda kızağa çekerdi. Adaletin temsilcisi olan masa başı, gururuna 
yediremediği için, sesini çıkaramaz ve kendisine verilen o az yemekle yarı aç bir şekilde masadan 
kalkardı. Elbette bu yemek sisteminin anlatılamayacak hikâyeleri de var. Kuru soğan araklama 
hikâyeleri gibi. Yani gerisini de yaşayan arkadaşlar getireceklerdir zihinlerinde… 

Sabahları saray tarafındaki tünelden demir parmaklıklara kadar gelen simitçi amcaları da unutmamak 
lazım! Çılgın bir yarıştı açma, simit almak. Nöbetçi ekip görmeden işi bitirmek gerekiyordu. Kısa süre 
içinde Nöbetçi Amiri durumu fark edip, simitçi amcayı kovalayacaktı çünkü! 

Ya ders kaynatma taktikleri? Her öğretmenin bir zaafını bulup bundan yararlanmak ve dersi 
gümbürtüye getirmek? Örneğin Edebiyat Hocamız tam anlamıyla tertemiz bir Atatürkçüydü. Kurtuluş 
Savaşımızdan, Atatürk Devrimleri’nden bahsettik miydi, sözün sonu gelmezdi. Ders arada kaynardı. 
Kim bilir, belki de o an işlediğimiz aslında olması gereken gerçek dersti. Samimi ve içten anlatış vardı 
çünkü orada. Psikoloji Hocamız ise narsistti. Şöyle büyük adamsınız, böyle büyük adamsınız dedik 
miydi, coşar dalgalanırdı. İnkılâp Tarihi Hocamız iyi bir basketbol hakemiydi. Ona da basketbol 
konusunu açtığımızda dayanamazdı. Bir diğer özelliği de “Hayatta en çok sevdiği şeylerin Atatürk ve 
Kuru Fasulye” olmasıydı. Bize çok şey öğreten, aşılayan mümtaz bir isimdi A.Kadir Çelik öğretmen. 

Bu okullarda okuyan herkesin benzer anıları olduğuna inanıyorum. Üç aşağı beş yukarı hepsi birbirine 
benzer. Bu yüzden, bu anılarla biraz sizleri maziye döndürmek ve o günleri şöyle bir ufuk turuyla 
yeniden yaşatmak istedim. Nihayetinde bu okullar artık kapandı ve bir daha o günler geri gelmeyecek. 
Her şey anılarda kalacak. Bizler yaşadıkça yaşayacak sadece… 

TARİHE VURULAN DAMGA: DENİZ ASSUBAY HAZIRLAMA OKULU 

Orduya eğitimli assubaylar yetiştirmek üzere açılan ilk hazırlama okulu Deniz Assubay Hazırlama 
Okulu’dur. İlerleyen süreçte daha pek çok hazırlama okulu açılmıştır. Kabaca söylemeye çalışırsak, 
Kara, Hava, Jandarma, Elektronik, Veteriner, Bando, Sağlık ve Teknik Assubay Hazırlama Okullarını 
sayabiliriz. Bunların kimisi işlerliğini yitirdiğinden erkenden kapanmış, kimisi “Çok Programlı Assubay 
Hazırlama Okulu” olarak yeni bir kimlik kazanmıştır. Ve tarihler 11 Nisan 2002’yi gösterdiğinde, 
hazırlama okulları tümden kapatılmıştır. Böylece artık lise seviyesinde eğitim dönemi sona ermiş, 
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onun yerine daha akilâne bir seçim olan Meslek Yüksek Okulları yapısında eğitim kurumları teşkil 
edilmiştir. 

Kuşkusuz assubay hazırlama okulları içinde en aşina olunanı, son olarak tarihi Beylerbeyi Sarayı’nın 
bitişiğinde yer alan Deniz Assubay Hazırlama Okulu’dur. Bu okul aynı zamanda kuruluşu itibarıyla da 
en eski oluşuyla dikkat çeker. Her yıl 17 Kasım tarihinde kuruluş yıldönümü çeşitli etkinliklerle 
kutlanır. Artık hazırlama okulları kapatıldığından, bu kutlama etkinlikleri Deniz Assubay Meslek 
Yüksek Okulu tarafından gerçekleştirilmekte. 

Bildiğiniz gibi, çekirdekten yetişme, eğitimli assubaylara ilk olarak Donanma’da ihtiyaç duyuldu. Bu 
sebeple 1890 yılında ilk Gedikli Mektebi kuruldu. Bir süre sonra çeşitli sebeplerden dolayı kapatıldı. 
1915 yılında Gedikli Sınıfının yeniden kurulmasına karar verilmiş ve Makine Gedikli Okulu’nun Tir-i 
Müjgan Gemisinde, Güverte Gedikli Okulu’nun ise İclaliye Gemisi ile Muin-i Zafer Gemisi’nde 
eğitimlere başlaması aşamasına geçilmiştir. 

 

Gedikli Mektebi’nin kuruluşuna tanıklık eden ve bu kurumsallaşmada etkin olarak görev alan 
isimlerden birisi de Bahriye Kolağası Çiftçioğlu Mehmed Nail Bey’dir. Nail Bey,  günümüzün tanınmış 
yazar, şair ve gazetecisi Yağmur Atsız’ın dedesi, Türk milliyetçiliğinin öncü isimlerinden H. Nihal 
Atsız’ın ise babasıdır. Yağmur Atsız’ın çeşitli zamanlarda yazılarında belirttiğine göre; dedesi Kolağası 
Nail Bey (1877-1944), Kasımpaşa ve Heybeliada’da Bahriye Gedikli Mektebi’nin kuruluşunda bizzat 
görev almıştır. 
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1924 yılında okulun adı “Gemici Gençler Mektebi” olarak değiştirilmiştir. Eğitimler Kasımpaşa’da 
bulunan Havuzlar Kapısı’ndaki binada devam etmiştir. 1927 yılında okul bir kez daha isim değiştirmiş 
ve bu kez “Deniz Gedikli Zabit Namzet Mektebi” adını almıştır. Hemen bir yıl sonra, 1928-1929 eğitim 
yılı sürecinde “Deniz Gedikli Küçük Zabit İhzari Mektebi” ismini almış ve Kasımpaşa’da şimdi Deniz 
Hastanesi’nin bulunduğu binada eğitimler sürdürülmüştür. 1 Haziran 1929 tarihinde okul, Deniz 
Mektepler ve Kurslar Müdürlüğü’ne bağlanmıştır. 5 Ağustos 1930 tarihinde ise Turgutreis Gemisi’ne 
taşınmıştır. Haliç’te bulunan gemi, lüzum üzerine Gölcük’e götürülmüş ve bu gemide eğitim 1933 
yılına değin sürdürülmüştür. 

11 Haziran 1934 tarihinde kabul edilen 2505 sayılı “Gedikli Küçük Zabit Menbalarına Dair Kanun” un 
1. Maddesi’nin (a) fıkrası gereğince yeniden isim değişikliğine gidilmiş ve okulun adı “Deniz Gedikli 
Küçük Zabit Hazırlama Mektebi” olmuştur. 1933-34 eğitim yılından itibaren ortaokul seviyesinde 
eğitim verildiği kanaati hâkimdir. Başarılı öğrencilerin doğrudan Deniz Lisesi’ne kabul edilmesinden 
dolayı bu kanaat kesin gibidir. Çünkü Deniz Lisesi, Lise düzeyinde eğitim veren bir kurumdur. Yine de 
Milli Eğitim Bakanlığı bu işleyişi resmi olarak 5 Temmuz 1955 tarihinde kabul etmiştir. Bakanlığın 117 
sayılı kararına göre 1939-40 yılından itibaren Gedikli Okullarından mezun olanların ortaokul mezunu 
sayılması ve liselere kabul edilmesi tam anlamıyla geçerlik kazanmıştır. 

27 Mayıs 1941 tarihinde okul, İkinci Dünya Savaşı nedeniyle Mersin’e nakledilmiş ve beş yıl orada 
kalmıştır. 30 Eylül 1946 tarihinde tekrar eski binasına, İstanbul’a taşınmış ve eğitimini 1 Ekim 1952 
yılına değin sürdürmüştür. Her gün biraz daha gelişen okul, bulunduğu binaya sığmaz hale gelince 
başka bir yere taşınması planlanmıştır. Beylerbeyi Sarayı’nın yanındaki saraya ait binalar tadil edilmiş, 
ek binalar yapılmış ve eğitim verilebilir şekilde düzenlendikten sonra, okula tahsis edilmiştir. Bu 
binada eğitimlere 1 Ekim 1952 tarihinde başlanmıştır. Bu dönemde yine kanunlarda değişiklikler 
yapılmış, 2 Temmuz 1951 gün ve 5802 sayılı kanunla “Gedikli” tabiri “Assubay”  olarak 
değiştirildiğinden, “Deniz Gedikli Erbaş Ortaokulu” olan okulun adı da “Deniz Assubay Hazırlama 
Ortaokulu” olmuştur. 

1964-65 ders yılında okulun adı “Deniz Assubay Sınıf Hazırlama Okulu” olarak bir kez daha değişime 
uğramıştır. Yine bu yıldan itibaren okula ortaokul mezunları alınmaya başlanmıştır. Daha önce iki yıl 
olan eğitim süresi de üç yıla çıkarılmış ve lise seviyesine yükseltilmiştir. 1968 yılında okulun adı “Deniz 
Assubay Okulu Komutanlığı” olarak kullanılmaya başlanmış ve bu kullanım 9 Ağustos 1972 tarihine 
kadar sürmüştür. Bu tarihte okulun adı “Deniz Assubay Hazırlama Okulu Komutanlığı” olmuştur. Okul, 
lise dengi kabul edilmiş, öğrenim süresi 3 yıl olarak belirlenmiştir. 

Deniz Assubay Hazırlama Okulu’nun ana amacı assubay adayı öğrencileri denizcilik mesleğine 
hazırlamaktı. Bu okuldan mezun olan öğrenciler, Altınova’da ve Derince’de bulunan Deniz Assubay 
Sınıf Okulları’nda bir yıllık eğitim görür ve sonrasında “Assubay Çavuş” rütbesiyle Donanma’ya 
katılırlardı. Okulda liselerin fen kolu müfredatı uygulanırdı. İngilizce ağırlıklı dersti. Bu yönüyle ve 
eğitiminin kalitesiyle bugünün Anadolu Liseleri düzeyinde eğitim veren nadide bir eğitim ocağıydı. 
Bazı durumlarda denizciliğe yönelik eğitim veren bir meslek lisesi olduğu yönünde de 
değerlendirmeler yapılmıştır. Nihai değerlendirmede kalitesi yüksek bir eğitim sürecinin işlediğini 
kesin bir dille söylememiz mümkündür. 

11 Nisan 2002 tarihinde Assubay Hazırlama Okullarının kapatılmasını ve Assubay Sınıf Okullarının 
Meslek Yüksek Okulu olarak, 2 yıl üzerinden ve ön lisans seviyesinde yapılanmasını teşkil eden kanun 
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yayınlanarak, yürürlüğe girdiğinden yeni öğrenci alımı durdurulmuştur. Okul son öğrencilerini 2004 
yılında mezun etmiştir.  

          

Böylece çok uzun yıllar Türk Donanması’na nitelikli deniz assubayları yetiştiren bu eğitim ocağı tarihe 
damgasını vurarak, eğitim hayatını tamamlamıştır. 

YAŞLI BİR DENİZKURDU’NUN ANLATIMIYLA BEYLERBEYİ’NE TAŞINMA 

Okulun tarihsel gelişimine baktığımızda nasıl bir zorlu süreçten geçtiğini anlamamız olası. Bugünün 
deniz assubaylarının da bu süreci iyi tahlil etmesi, yaşananlardan ders çıkarması ve deniz 
assubaylığının kalıcı değerlerini koruması bu yüzden çok önemli.  Geçmiş nesillerin yaşadığı, yaşamak 
zorunda kaldığı ya da bırakıldığı zor şartlar; her zaman bizi daha dirençli, daha çalışkan ve başarılı 
olmaya yönlendirmelidir. İşte bu yüzden, okulun Beylerbeyi’ne taşınma sürecini yaşamış olan bir yaşlı 
deniz kurdu büyüğümüzün dünü, bugünü ve geleceği kendi sözcükleriyle anlatımını dikkatle 
okumamız gerekmektedir. Okuldan 1953 yılında mezun olan Emekli Deniz Assubayı İlhami Kemal 
Atayolu’nun hikâyesi ile baş başa bırakıyorum sizleri: 

              

“1950 senesinde Kasımpaşa’daki esas ’Taş Mektep’e (1954 yılında Kuzey Deniz Saha Komutanlığı 
olan, halen tamiratı devam eden, geçmişte Cezayirli Hasan Paşa’ya konak olarak yapılan bina) kayıt 
oldum. Okulun o zamanki ismi ‘Deniz Gedikli Erbaş Hazırlama Okulu’ idi. Birinci Sınıfın dördüncü 
kısmındaydım. Böylece yaşamıma yön verecek seçimi yapmış ve denizciliğe ilk adımımı atmıştım. 

O zamanlar okul mevcudu 500 kişiyi geçiyordu. Okul talebelere kâfi gelmediği için Kasımpaşa Subay 
Orduevi’nin önünde hurdaya ayrılmış ve kıçtankara bağlanmış durumda bulunan meşhur Hamidiye 
Gemisi (yalnızca yatmak üzere) okulun üçüncü sınıfına tahsis edilmişti. Yemekhanemiz uzun bir 
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baraka idi. Yemek tabaklarımız, su ve çay içecek  bardaklarımız kalaylı bakır kaplardı. Bir masada 
karşılıklı olarak on dört kişi otururduk. Çoğu zaman masanın sonunda olanlara çay veya süt kalmazdı.  

Her sene Temmuz ayında Pendik’teki  (hâlen) boş olan zeytinlik alana (yıkılan Yunus Çimento 
Fabrikasının yanındaki) çadırlar kurulur ve bir ay süresince çeşitli eğitimler yapılırdı. Bu eğitimler; 
talim, terbiye, gemicilik, filikalarla yelken donanımı ve kullanma, kürek talimi, yüzme dersleri ve 
benzeri etkinliklerdi. Çarşamba ve Cumartesi akşamları eğlence programları uygulanırdı. Kamp 
sonunda da Ağustos ayına münhasır bir aylık sıla iznine giderdik.  

Bu arada 1951 senesinin Temmuz ayının tahminen 12’sinde (kampta idik) mesleğimizin ismi kanunen 
değişerek, Deniz Assubaylığı oldu. Okulumuzun ismi de yine bu kanun gereğince Deniz Assubay 
Hazırlama Ortaokulu olarak güncellendi. Bu meyanda da okuldan, ortaokul mezunu sayılarak mezun 
olmaya başladık. Kasımpaşa’daki okulumuz epey harabeleşmiş ve içinde yaşamak tehlikeli bir hâl 
almıştı. Bu yüzden Beylerbeyi ’nde yan yana olan iki bina satın alınıp modernleştirilmiş ve bizlere de 
sıla iznimizden sonra, 1952-1953 öğretim yılı için, Beylerbeyi ‘ndeki okula gelmemiz emredilmişti. 

Okul, her şeyi ile yepyeni idi. Yemek masaları karşılıklı altışar kişilikti. Tabaklar porselen, bardaklar 
cam, sürahiler cam… İşte şimdi gerçek anlamda ‘assubay talebesi’ olmaya başlamıştık. Bu 
yenileşmeye elbiselerimizin de dâhil olmasını arzuluyorduk. Kıyafetimizin bir an önce er 
görünümünden çıkartılmasını ve assubay olduğumuzu gösterecek tarzda bir üniforma düzenlemesi 
yapılmasını istiyorduk. Bunu sıkça dile getiriyorduk. 
 
1953 senesinin 30 Ağustos’unda okuldan mezun olarak, Deniz Er Eğitim Alayı’na gönderildik. Deniz Er 
Eğitim Alayı, Kasımpaşa’daki Cezayirli Hasan Paşa Kışlası idi ve piyadecilik eğitimi için buraya sevkimiz 
yapılmıştı. Burada üç ay süresince tüfekli eğitim yaptık. Bu dönemde, 29 Ekim 1953 günü Ankara’da 
Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında yapılacak olan resmigeçitte yer almak üzere 
görevlendirildik. Merasimde yer alacak boru trampet takımına tefrik edilmiştik. Cumhuriyet Bayramı 
törenlerinden hemen sonra Mustafa Kemal Atatürk’ün naşının Anıtkabir’e nakledilmesi merasiminde 
de yer aldık. 10 Kasım 1953’te Deniz Alayı olarak, bu kutsal vazifeyi ifa ettik. Ben; Deniz Alayı, 
Merasim Kıtası Boru Trampet Takımı’nın tambur majörü ve solo borucusu olarak görev yaptım.  
 
Ankara’dan dönüşte piyade eğitimimizi tamamladık. Sonrasında TCG Yavuz’da üç ay denizcilik eğitimi 
gördük. Denizcilik eğitiminin hitamında meslek test imtihanına tabi tutulduk. Bu test imtihanı 
neticesinde herkesin ana mesleği belli oldu. Önümüzde Assubay Çavuş olmak için bir senemiz 
kalmıştı. Bu kez mesleğimize göre belirlenen ve altı ayı aşan bir süreyi kapsayan yeni bir dönem 
başladı. Çeşitli yerlerde ameli ve nazari olarak öğretime devam ettik.   
 
Kafaların karışmaması için konuyu kısaca özetlersek daha iyi anlaşılır. Deniz Assubay Hazırlama 
Ortaokulu mezuniyeti sonrasında iki senelik Sınıf Okulu eğitimi vardır. Bu eğitimin birinci yılında 
Piyadecilik Temel Eğitimi (Deniz Er Eğitim Alayı/ Kasımpaşa’daki Cezayirli Hasan Paşa Kışlası) 
verilmekte, arkasından da Gemilerde (TCG Yavuz) Temel Denizcilik Eğitimi yapılmaktadır. Bu eğitimler 
sonrasında Meslek Belirleme Testi uygulanarak, branşlar belirlenmektedir. Branşların belli 
olmasından sonraki bir yıllık dönem tamamen meslek eğitimini kapsamaktadır. Bu dönem süresince: 

MAKİNE Sınıfı: Motorcu -Çarkçı-Kazancı-Makinist (bu branş 1958’de kaldırıldı ve meslekleri Çarkçı 
olarak onaylandı) Dahili Muhabere-Elektronik-Elektrik mesleklerine  tensip edilen Dz. Asb. Onbaşılar: 
Heybeliada’daki, Deniz Makine Sınıf Okulu Komutanlığı’nda, 
 
GÜVERTE sınıfı: Topçu-Seyirci-İşaretçi-Telsizci-Radarcı-Torpidocu-Mayıncı-DSA, Sonarcı, Ezdikçi) 
mesleklerine  tensip edilen Dz. Asb. Onbaşılar: Yassıada’daki, Deniz Güverte Sınıf Okul 
Komutanlığında, 
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İKMÂL, LEVAZIM ve KÂTİP Sınıfı: Bu mesleklere  tensip edilen Dz. Asb. Onbaşılar: Kasımpaşa Cezayirli 
Hasan Paşa Kışlasının arkasındaki, Deniz İkmâl Sınıf Okul Komutanlığında,  
 
PORSUN Sınıfı: Bu mesleğe tensip edilen Dz. Asb. Onbaşılar: Derince’de Porsun Mania Sınıf Okul 
Komutanlığında,  
 
YANGIN / YARASAVUNMA: Mesleğine  tensip edilen Dz. Asb. Onbaşılar: Gölcük’te, Yıldızlar Su Üstü 
Sınıf Okulu Komutanlığında Ameli ve Nazari Branş Eğitimi gördük. 
 

Bu eğitimler sonrasında 30 Ağustos 1955 tarihinde ‘Deniz Assubay Çavuş’ rütbesi ile Donanmaya 
katıldık ve Deniz Kuvvetleri’nin muhtelif birliklerine asaleten tayin olup 1 Eylül 1955 tarihinde 
görevimize başladık. 

Ayrıca belirtmeliyim ki, iki senelik sınıf okuluna başladığımız zaman ilk altı ay; sol kolumuza sarı 
sırmadan çıpa, altı ayın sonunda, (TCG Yavuz’daki Temel Denizcilik Eğitimi sonrasına gelir) sol 
kolumuzun üzerine, yine sarı sırmadan, Onbaşı rütbesi takardık. Asb. Çvş. Çıkıncaya kadar bu işareti 
taşırdık. Talimatname böyleydi. 

Genç neslin geçmişten bugüne nelerin değiştiğini bilmesi gerektiğini düşünmekteyim. Nelerin 
değiştiğini bilmek, gelecekte de nelerin değişebileceğini öngörmek ve ufka umutlu bir şekilde bakmak 
demektir. Sevgili cumhuriyetimiz geliştikçe assubayların da hak ettiği ilgi ve değeri göreceği 
inancındayım.” 
 
ASSUBAY HAZIRLAMA OKULLARININ BİLİNMEYEN YÖNLERİ 
 
Özellikle Enver Paşa döneminde askeri eğitime ve okullaşmaya aşırı bir önem verilmiştir. Hatta Enver 
Paşa’nın en güvendiği kişileri Küçük Zabit Mektepleri’nin başına getirdiği çeşitli kaynaklarda yer 
almaktadır. Dr. Hüseyin Yaltırık tarafından kaleme alınan “Âşık Ali Tanburacı ve Kırklareli Halk Müziği” 
isimli eserde bu konuda çarpıcı bilgiler bulunmaktadır. 
Bu tarihlerde askere alınan halk ozanları, âşıklar ve mahalli sanatçılar doğrudan Küçük Zabit Alaylarına 
gönderilir ve burada geniş çaplı bir eğitime tabi tutulurlardı. Âşık Ali Tanburacı da bu sanatçılardan 
birisiydi. Hatta adı bu Küçük Zabit Mektepleriyle bir anıldığından, kimi yerde biyografisinde assubay 
olduğu dahi yazılmıştır. Oysa o sadece askerlik yükümlülüğünü yerine getirirken, (Piyade) Küçük Zabit 
Mektebi bandosunda hem eğitim görmüş hem de görev ifa etmiştir. Âşık Ali Tanburacı, çoğumuzun iyi 
bildiği “Kırmızı gülün alı var/…/Ah bu gönül arzular seni seni yar seni” türküsünün derleyicisidir. Daha 
pek çok halk türküsüne can vermiş etkin ve üretken bir sanatçıdır. Kırklareli’nin unutulmaz isimleri 
arasında yer almaktadır. 
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Enver Paşa dönemi bir milat olmuş ve cumhuriyetin başlangıç dönemlerinde de Küçük Zabit 
Mektepleri, halk sanatçılarının ve âşıkların yetiştirilmesi amacıyla kutsal bir ocak olarak görev 
yapmıştır. Pek çok sanatçının bu şekilde yetiştiğini görmek için bir nebze araştırma yapmak 
gerekmektedir. 
Askerlik görevini yapmak üzere gelen âşıklar, mahalli sanatçılar ve halk ozanları; Gedikli Okulları’nda 
eğitilmiş, kendilerini geliştirmeleri sağlanmış ve özellikle Türk Halk Müziği’ne daha etkin şekilde 
hizmet verecek, daha olgun ve yaratıcı eserler üretecek, araştırmalar ve derlemeler yaparak 
muhteşem katkılar sunacak müzik altyapısına kavuşturulmuştur. 
 
DENİZ ASSUBAY HAZIRLAMA OKULU’NUN KURULUŞ YILDÖNÜMÜ 
 
Deniz Assubay Okulu’nun kuruluş yıldönümü, her yıl çeşitli etkinliklerle 17 Kasım tarihinde 
kutlanmaktadır. Gazete arşivlerinde yaptığım araştırmalar sonucu, kutlamalarla ilgili ilk ilanın, 1979 
yılında basında yer aldığını gördüm. Bu konuda araştırma yapan ve çeşitli yazışmalarda bulunan 
Emekli Deniz Assubayı Halil Ergenli de, yazışmalar neticesinde kendisine ulaşan bilgiyi şu şekilde 
belirtmektedir: 
 

1- Deniz Kuvvetleri, bu kutlamaların nasıl başladığına ilişkin yazılı bir kayıt ya da belgeye 
ulaşamamış ve bu nedenle emekli deniz assubaylarının bilgisine başvurarak araştırma yapmış, 

2- Bu araştırma neticesinde, kutlamaların 1975 yılında, 8’inci Deniz Kuvvetleri Komutanı 
Oramiral Hilmi Fırat’ın direktifi ile başladığı bilgisine ulaşılmış, 

3- Kutlamaların 17 Kasım’da icra edilmesinin nedeninin, “18 Kasım Deniz Harp Okulu ve Deniz 
Lisesinin Kuruluş Yıldönümü” ile aynı haftada yapılması suretiyle, Deniz Kuvvetlerine muharip 
subay ve assubay yetiştiren okulların bütünlüğünü göstermek olabileceği, 

Değerlendirilmiştir. 
 

 
 
Bilindiği gibi Deniz Assubay Okulu’nun gerçek kuruluş tarihi 15 Haziran 1890’dır. Yani bir kutlama 
yapılacaksa, bu tarih kesinlikle 15 Haziran olmalıdır. Buna karşın yaklaşık 36 yıldır gelenekselleşmiş bir 
17 Kasım kutlaması vardır ve bu tarih öyle ya da böyle deniz assubayları camiası tarafından 
benimsenmiş ve kabul görmüştür. Dolayısıyla, kişisel görüşüm; okulun gerçek kuruluş tarihinin 15 
Haziran olduğunun bilinmesinden ama gelenekselliği nedeniyle kutlamaların 17 Kasım tarihi 
üzerinden sürdürülmesinden yana. 
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Deniz Assubay Hazırlama Okulu’nun kuruluş tarihi ile ilgili olarak, araştırmacı yazar Ergun Hiçyılmaz’ın 
da belirtmiş olduğu ayrı bir tarih söz konusudur. Ergun Hiçyılmaz’ın “Türk Denizciliğinde İlkler”  başlığı 
altındaki yazısında belirttiğine göre ilk Deniz Assubay Sınıf Hazırlama Okulu’nun kuruluşu 1875 yılına 
denk gelmektedir. İstanbul TÜYAP Kitap Fuarı’nda kendisi ile bu konuyu görüşme fırsatım oldu. Lakin 
kendisi pek çok konuda engin bilgi sahibi olduğundan, bu konu ile ilgili detaylar pek aklında kalmamış. 
Yine de o tarihte ısrarlı ve hatırlayamasa da dayanağının sağlam olduğunu belirtmekte. Benim kişisel 
kanaatim ise 1875 yılında herhangi bir Gedikli Mektebinin açılmadığı. 1875 yılında bildiğim kadarıyla, 
deniz subaylarının çocuklarının eğitimi için bir rüştiye mektebi açılmıştı. Bir de askeri memur 
yetiştirme amaçlı bir okul. Belki de üstad, bu okullardan birisini kastetmektedir. 
 
DENİZ ASSUBAY OKULLARI MÜZESİ (ANIEVİ) 
 
17 Kasım 2004 tarihinde Altınova/Yalova’da Deniz Assubay Okulları Müzesi açılarak hizmete girdi. 
Tarihi 1890 yılına değin uzanan Deniz Assubaylığı eğitimine ilişkin pek çok tarihi bilgi ve belgeyi 
bünyesinde barındırmayı amaçlayan müzenin resmi açılışı, dönemin Deniz Kuvvetleri Komutanı 
Oramiral Özden Örnek tarafından yapıldı.  
Müze kuruluşuna ilişkin ilk çalışmalara Beylerbeyi’ndeki Deniz Assubay Hazırlama Okulu’nda 
başlanmıştı. Burada okulla ilgili fotoğraf, belge ve anı objeleri yer almaktaydı. Okul kapatılınca, müze 
fikri geliştirilmiş ve daha geniş çaplı düşünülerek, Deniz Assubay Meslek Yüksek Okulu (DAMYO) 
bünyesinde yeniden kurgulanmıştı. 
Müze halen Deniz Assubay Meslek Yüksek Okulu kuruluşunda yer almakta ve kendisini geliştirme 
çabasını sürdürmektedir. Deniz Assubaylığı’nın tarihi ile ilgili böyle bir müzenin kurulması gerçekten 
de gurur vericidir. Umuyorum ki, müze kurulduğu şekliyle kalmaz, koyduğu hedefleri yakalar ve kısa 
süre içinde, deniz assubaylarının eğitim tarihine ışık tutacak seviyeye ulaşır. 
 
DENİZ ASSUBAY HAZIRLAMA OKULU MARŞI 
 
Hepimizin iyi bir roman yazarı olarak tanıdığı Kemal Tahir, aslında edebiyata şiirle başlamıştı. Fakat 
zamanla düzyazı yeteneği daha ağır basmış ve kendisini bu alanda geliştirerek, Türk edebiyatına eşsiz 
eserler vermiştir. Nazım Hikmet’in acımasızca yargılandığı Donanma Davası sanıklarından birisi de 
Kemal Tahir’dir. Ayrıca Kemal Tahir’in kardeşi Nuri Tahir de bu davanın baş sanıkları arasında yer alır. 
Nuri Tahir, Deniz Assubay Hazırlama Okulu’nda okumuş ve mezuniyet sonrasında Yavuz Gemisi’nde 
görev yapmıştır. Okul Marşı, Nuri Tahir’in Deniz Assubay Hazırlama Okulu yıllarında yazılmış olsa 
gerektir. Yazar Kemal Tahir sık sık okula kardeşini ziyarete gelmekte ve bu süreçte okul yetkilileri ile 
de muhtemelen görüşmektedir. Nuri Tahir’in ve okul idaresinin talebi ile Halit Recep Arman ve Kemal 
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Tahir arasında bağlantı kurulduğuna ve sonuçta böyle bir marşın ortaya çıktığına inanmaktayım. 
Marşın sözleri Kemal Tahir’e, bestesi ise H. Recep Arman’a aittir. 
Halit Recep Arman özellikle marş besteleri konusunda usta bir isimdir. Bahriye ve Türk Muzika 
geleneği içerisinde çok saygın bir yeri olan muhteşem bir insandır. 
 

                          
 
İki usta ismin bir araya gelmesiyle ortaya gerçekten güzel bir marş çıkmıştır. Müziği ile ritmi ile ve 
sözleri ile Deniz Gediklilerine yakışır bir eserdir bu marş. Deniz Assubaylarının yüreğindeki vatan 
sevgisinin düşmana karşı nasıl çelikleştiğini çok güzel vurgular. Hiçbir karşılık beklemeksizin, mevki, 
makam ve imtiyaz talep etmeksizin, ömrünü fedakârca vatanına bahşeden yiğit Anadolu çocuklarının 
duygusal sağanağını abartısız yansıtır. Nasıl bir özveriyle ve ne kadar cesurca görev yaptıklarını ve 
yaptıkları görevden dolayı ne kadar gururlu olduklarını çarpıcı bir dille anlatır mısralar: 
 
Çelikten kalbimizde vatanın sevgisi var 
Gözlerimiz enginde düşmandan bir iz arar 
Düşmanların kalbinde korku olur eseriz 
Biz ömrünü vatana veren assubaylarız 
 
Alnımız göğe çarpar yurdun denizlerinde 
Zafer bayrağımızı gezdirir izlerinde 
Gelen ölüm de olsa titremeyiz güleriz 
Biz ömrünü vatana veren dinç assubaylarız 
 
Bilindiği gibi öğrencilik yıllarımızda bu marşın dördüncü ve sekizinci mısra sonlarında yer alan 
“Assubaylarız” sözcüğü bizlere hep “denizcileriz” şeklinde dikte edilmiştir. Biz yine de baskılara boyun 
eğmeksizin, yüreğimizden geçen sesi dinlemiş ve marşımızı bildiğimiz gibi okumuşuzdur. Deniz 
Assubay Okulu marşı ile ilgili olarak Emekli Deniz Assubayı İlhami Kemal Atayolu’nun tarafıma 
göndermiş olduğu bazı açıklamalar bu nedenle, gerçekten de büyük önem arz ediyor. Onun bize 
anlattıklarıyla,  işin aslını hep beraber öğrenelim şimdi: 
 
“Bizler, 1952-53 eğitim ve öğretim yılında, okulumuz Beylerbeyi’ne taşınıncaya kadar, marşımızın 
dördüncü ve sekizinci mısrasını ‘Biz ömrünü vatana veren Gediklileriz’ şeklinde okurduk. Marşı 
kaleme alanlar da bu şekilde yazmıştır. Okul Beylerbeyi’ne taşındığında, Okul İç Müdürü Rahmetli Kd. 
Kur. Bnb. Feyzullah AKSOY, Okulumuzun Müzik öğretmeni Rahmetli Kd. Bnb. Ahmet EZGİMEN'e      
(Beylerbeyi’nde ilk Bando Asb. Sınıfına açtıran kişidir) ‘Gediklileriz’ kelimesinin değiştirilmesini 
emretmiş. (O dönem Gedikli tabiri Assubay olarak değiştirilmişti.) Hocamız Ezgimen de o kelimeyi, 
‘Assubaylarız’ şeklinde değiştirip düzeltmişti. ‘Denizcileriz’ kelimesi genel bir tabir olup bizi 
anlatmamaktadır. O yüzden ‘ömrünü vatana verenlerin assubaylar’ olduğunun bilinmesini ve ilgili 
mısraların ‘Biz ömrünü vatana veren Assubaylarız’ şeklinde söylenmesini daha anlamlı buluyorum. 
Üstüne üstlük, marşın aslına da sadık kalınmış olunacaktır.” 
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DENİZ ASSUBAY HAZIRLAMA OKULU’NUN UNUTULMAZ ÖĞRETMENLERİ 
 
Donanmaya nitelikli, cesur, gözü pek, aynı zamanda bilgi ve kültür donanımlı assubaylar kazandıran 
bir okulun öğretmenlerinden de söz edilmesi düşüncesindeyim. Nihayetinde hepimiz bir parça onların 
eserleriyiz. Notalarımızı, ritmimizi, ezgimizi onlar yüklediler bize. 
Özellikle benim öğrenci olduğum dönemde gerçekten de adından söz edilmeye değer 
öğretmenlerimiz vardı. Mesela asıl işi Fizik öğretmenliği olan ama bir o kadar ustaca Türk Sanat 
Müziğiyle uğraşan Mustafa Kazezyılmaz’dan söz etmeliyim. Nasıl unuturum ki, o hem örnek bir 
insandı hem de öğrencilere müziği sevdirmesini bilen değerli bir sanatseverdi. 
Keza A.Kadir Çelik öğretmen, assubaylıktan subaylığa geçmiş, İnkılâp Tarihi öğretmenliğini severek ve 
isteyerek yapan, Atatürkçü düşünceyi samimiyetle özümsemiş nadide bir isimdi. Hatırlıyorum da 
onun aynı zamanda iyi bir basketbol hakemi olduğunu öğrendiğimizde ne kadar şaşırmıştık. Adeta on 
parmağında on marifet vardı. 
Altı dil bilen bir İngilizce öğretmenimiz vardı, ismi Aşkın Akoba. Bunca bilgi donanımına karşın, ne 
kadar mütevazı ve ne kadar cana yakındı. Oysa biz albay rütbesini taşıyanların somurtuk yüzlerine 
alışmıştık. O üstün kişiliğiyle alışageldik kalıpları nasıl da kırıp geçiyordu… 
Bunlar benim isimsiz kahramanlarım. Bir de öyle ya da böyle Türkiye çapında ismi bilinen, herkesin 
aşina olduğu bazı öğretmenler gelip geçti bu okulun öğretmenler odasından. İçlerinden çoğu öyle 
lezzetli tatlar bıraktı ki yüreğimizde… 
Bekir Sıtkı Erdoğan ismini bilir misiniz? Hani şu Ellinci Yıl Marşı’nın şairi. “Karagözlüm efkârlanma gül 
gayrı” diyen adam. Dilimizden düşürmediğimiz “Gurbetten gelmişim yorgunum hancı” şiirinin şairi. 
Peki, o türkü kıvamındaki eşsiz şiirleriyle tanıdığımız adamın, Deniz Assubay Okulu’nda Edebiyat 
dersleri verdiğini biliyor musunuz? Ne büyük bir şans değil mi? 
 

            
 
Türkçülük ve Turancılık denilince akla gelen ilk isim Nihal Atsız değil mi? Yazar, şair, tarihçi ve ideolog 
olarak tanınır üstat. Türk milliyetçiliğinin saygın ismi olan bu adamın 1934-1938 yılları arasında 
Kasımpaşa’daki Gedikli Mektebi’nde Türkçe öğretmenliği yaptığını biliyor musunuz? 
Hatırlayacaksınız, yazımızın bir yerinde bahsetmiştik: Gedikli Mektebi’nin 1915 yılında ikinci kez 
hayata geçirilişinde Mehmed Nail Bey’in kurucu olarak görev aldığını söylemiştik. İşte Nihal Atsız, bu 
bahse konu Mehmed Nail Bey’in oğludur aynı zamanda. Baba ve oğlun ikisinin de deniz assubayları 
üzerinde emekleri vardır anlayacağınız. Sanırım bir gün bir şekilde torun Yağmur Atsız da yolunu 
assubaylarla kesiştirecek. Onun gibi bir usta ismin de assubayların onur mücadelesine katkı vermesi 
mutlaka çok şey kazandıracaktır bizlere. 
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Ya İskender Pala? Divan Edebiyatı araştırmacısı olarak en etkin isim. Bize eşsiz tatlar sunan nice 
kitapların yazarı. Ayrıca Deniz Kuvvetleri’ndeki görevi süresince tarihi araştırmalara da imza atan 
çalışkan ve üretken bir isim. Onun da orduda görev yaptığı son dönemlerde, Deniz Assubay Hazırlama 
Okulu’nda Edebiyat öğretmenliği yaptığını belirtebilir ve bununla gurur duyabiliriz. 
Sadık Uğurtay, okula çok uzun süre emek veren öğretmenlerden birisi. İngilizceyi öğrencilerine 
sevdiren ve dersin de ötesinde öğrencilerin hayata bakış açısını da olumlu etkileyen müstesna bir 
isim. Kitap çevirileriyle Türkçeye yeni eserler kazandırmaya çalışan bir yazar olarak görüyoruz 
kendisini. 
Deniz tarihi çalışmalarıyla tanınan ve bu konuda pek çok esere imza atmış olan Dr. Erol Mütercimler 
de Deniz Assubay Hazırlama Okulu’na öğretmen olarak emek veren isimlerden bir tanesi.  Açıkçası 
öğrencilerini kitap okumaya yönlendiren, araştırmaya ve düşünmeye zorlayan bir adam. Gelin görün 
ki, tavır ve konuşmalarıyla, hatta bakışlarıyla size “sıradanın ötesinde, birinci sınıf bir adam” olduğunu 
ispatlamaya çalışıyor izlenimi verme çabasındadır. Yazdığı eserlerde de genelde bulunduğu sınıfın 
destanını yazma gayreti içinde olduğunu, hatta işin içindeki kahramanlar assubaylar ve sıradan 
insanlar olsa dahi bunu bir şekilde subay sınıfına mal etme emeli taşıdığını söyleyebilirim. Dolayısıyla 
her ne kadar derin bilgi sahibi bir insan olsa da yaptığı araştırmalarda assubayların gerçek değerini 
ortaya koyacağına dair olumlu bir fikre sahip değilim. Ne acıdır ki, tarih biliminin olaylara nesnel 
bakacak araştırmalara ve araştırmacılara ihtiyacı var. Gerçekleri bir şekilde evirip çevirip kendince 
resmi tarih görüşüne yamayacak taraflı insanlara değil. Yine de kendisinden umutlu olduğumu 
söylemeliyim. 
 
VEEE UNUTULMAZ ÖĞRENCİLERİMİZ! 
 
Ece Ayhan’ın şiirini yorumlarken çok karamsar bir tablo çizmiştik. Çocuk denecek yaşta askerlik 
mesleğini seçenlerin gündelik hayattan, bilimden ve sanattan koptuğunu anlatmaya çalışmıştık. 
Açıkça belirtmemiz gerekir ki, assubayların yaşamının özünde nasıl vatan sevgisi ve gözü peklik varsa, 
bir o kadar da umut, direnç ve kendini yenileyebilme güdüsü vardır. Assubaylar hayatlarının hiçbir 
anında kadere teslim olmazlar. Yenilgiyi asla kabul etmezler. Uygun an geldiğinde, bir yenilgi özelliği 
taşıyan olaylardan umulmadık zaferlerle çıkarlar. Hangi şart altında olursa olsun, bireysel 
özgürlüklerinden ve kişisel onurlarından ödün vermezler. Yaratıcı beyinlerinin ölmesine asla müsaade 
etmezler. Tıpkı efsanevi Zümrüd-ü Anka kuşu gibi hiç umulmadık anlarda yeniden doğuşu başarırlar. 
Belki de tüm hayatları boyunca cesur ve atak olmalarının, bulundukları her yaşta hayata umutla ve 
sıkıca tutunmalarının yegâne sebebi içlerinde yeşertip büyüttükleri umut ağaçlarıdır. Ast olmalarına 
rağmen; her zaman düşmanca tutum, davranış ve tavırlara maruz kalmalarını da, onların bu 
özelliklerine duyulan gıpta ile açıklayabiliriz.  
Dünyanın en zengini, en yüksek rütbelisi ve hatta en güçlüsü olabilirsiniz ama asla bir assubayın gönül 
zenginliğine sahip olamazsınız.  
Aşağıda sizlere kısaca tanıtacağım isimler belirttiğimiz özellikleri taşıyan isimlerdir. Onlar Deniz 
Assubay Hazırlama Okulu’ndan mezun oldular. Hatta uzun süre Türk Donanması’nda assubay olarak 
görev yaptılar. Fakat hayatlarının hiçbir anında kadere teslim olmadılar. Yüreklerinin sesini dinleyip 
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umutsuzlukları umuda çevirdiler. “İntiharın parasız yatılı küçük zabit okullarında” okudular ama 
Zümrüd-ü Anka kuşu gibi küllerinden doğmayı ve hatta defalarca doğmayı başardılar. Hayata karşı 
kendinizi çaresiz ve umutsuz hissettiğiniz anlarda lütfen bu sıra dışı adamların hikâyesini araştırın ve 
zalimlerin yarattığı olumsuzluklara karşı nasıl umutlu ve dik durulacağını, her seferinde nasıl yeniden 
doğulacağını onlardan öğrenmeye çalışın. 

 

Cemil Demirel, 1912 yılında İstanbul’da doğdu. Deniz Assubayı olarak uzun yıllar görev yaptı. 1947 
yılında emekli olduğunda, Türk Sinemasına farklı bir karakter oyuncusu olarak adım attı. 1978 yılına 
değin pek çok filmde rol aldı. Oynadığı başlıca filmler; Kore’de Türk Süngüsü, Kahraman Mehmet, 
Kore’de Türk kahramanları, Şimal Yıldızı, Lale Devri, Tek Kollu Canavar, Ateşten Gömlek.  Özellikle 
Kore’de Türk Süngüsü filmine dikkatinizi çekmek istiyorum. Çünkü bu filme Atatürk’ün İzmir’e girişini 
gösteren belgesel özellikli sahneler eklendi. 

Hulusi Kentmen’i yani sevgili Hulusi Babamızı zaten ayrıca bir yazımda detaylı bir şekilde anlatmıştım. 
Onun bir tesadüf eseri tiyatro ve sinemaya başladığını ve daha meslekteyken bu sevdasının peşine 
düşüp aşkına tutkuyla bağlandığını ve yüzlerce filmde babacan roller oynayarak Türk halkının 
gönlünde koca bir taht kurduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. O, nesiller boyunca örnek alınacak gerçek 
bir yaşam karakteridir. Hem de her yönüyle. 

Zati Sungur, okulun ilk mezunlarındandır. Bir kurs için Almanya’ya gider ve orada hayatının akışı 
değişir. Yaşanan dünya savaşı ve bazı tesadüfi olaylar onu dünyanın bir ucuna illüzyonist olarak 
götürür. Yüreğinin sesini dinleyerek gönül verdiği sihirbazlıkta büyük aşamalar kaydeder. Atatürk’ün 
huzurunda dahi gösterisini yapma onuruna nail olur. Atatürk'ün huzurunda da pek çok gösteri yapan 
Zati Sungur'un bir defasında herkes kendisini merakla beklerken "altı ayrı insana dönüşüp Çankaya 
Köşkü'nün bütün kapılarından aynı anda içeri girmek" gibi akıl ve mantık sınırlarını zorlayan bir 
numaraya imza attığı anlatılır. Nihayetinde Dünya Sihirbazlar Kralı unvanını bileğinin ve yüreğinin 
hakkıyla alır. Bugünkü David Copperfield gösterilerinin temelinde onun dâhiyane buluşları vardır. 
Ayrıca, David Copperfield kendisiyle yapılan bir söyleşide ABD'deki müze-evinde Zati Sungur'un 
gösterilerine ilişkin pek çok tarihî poster, afiş ve araç-gereç bulunduğunu özellikle belirtmiştir. 

Seyfi Tekdilek, Donanma davası sanıklarındandır. Yavuz Gemisinin Gediklisi olarak görev 
yapmaktayken tutuklanır. Nazım Hikmet, Kemal Tahir ve Hikmet Kıvılcımlı üzerine kurulan acı senaryo 
nedeniyle uzun süre hapis yatar. Komünizmi merak etmiş, Nazım Hikmet’in şiirlerini okumuş ve bu 
süreçte assubaylara yapılan haksızlıkların farkına varmıştır. Hiçbir fiili suçu bulunmamasına, hatta 
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okuduğu kitapların dahi kanunen yasak olmamasına rağmen kolayca harcanmıştır. Olay sonrasında 
komünist damgası yemiş, ailesinden ve çocuğundan dahi uzaklaşmak zorunda kalmıştır. Hayatının 
geri kalanında derbeder bir yaşam sürmesine rağmen hayalini kurduğu şiir kitabını yayınlamayı 
başarmıştır. Gemide Denize Hasret isimli şiir kitabı, Nazım Hikmet’e öykünen iddiasız şiirlerden 
oluşur. Fakat bir insanın hayalinin gerçekleşmesi adına çok ama çok önemli bir adımdır. 

 

Salim Dündar, 1954 mezunudur. Okulun 1750 numaralı ve “Kobra Salim” lakaplı öğrencisidir. Okulda 
bando eğitimi aldı. Kısa bir süre assubay olarak görev yaptı. Müzik tutkusu nedeniyle mesleğini erken 
bıraktı. Assubaylık sonrasında Hafif Batı Müziği sanatçısı olarak tanındı. Herkes onu “İspanya’yı 
memleketimize getiren sanatçı” olarak nitelendirdi. Aynalar, Sen Mevsimler Gibisin, İspanyol 
Meyhanesi ve Bir Dost Bulamadım en bilindik şarkıları arasında yer almaktadır.  

Yalçın Ateş, 1954 yılı (kesin değil)mezunlarındandır. 1938 doğumludur. Okul numarası 1894, lakabı 
ise “Kolyos”tur. Türk Caz Müziğinin unutulmaz isimleri arasında yer alır. Yalçın Ateş Altılısı denilince 
akan sular durur. Bir dönemin pek çok önemli müzik çalışmasında yer almış, onlarca plak kaydına Alto 
Saksafonu ile renk vermiş, kendi adını taşıyan Yalçın Ateş Orkestrası, Yalçın Ateş 5’lisi, Yalçın Ateş 
6´lısı topluluklarını kurmuştur.  

Kamuran Yarkın; çok yakından tanıdığımız Türk Pop müziği sanatçısı Ferda Anıl Yarkın’ın babasıdır. 
Klasik Türk Müziği bestekârı ve yorumcusudur. Aynı zamanda tanburidir. 1938 doğumludur. Daha 
bebekken babasını kaybetmiş ve annesi tarafından yetiştirilmiştir. Üsküdar Musiki Cemiyeti’ne uzun 
süre devam etmiştir. 1951 nasıplı bir deniz assubayıdır. “Sen Kimseyi Sevemezsin” adlı şarkının 
bestekârıdır. “ Ayrılık Rüzgârı” isimli şarkının hem bestecisi hem söz yazarıdır. Daha pek çok şarkıda 
imzası vardır. Eserleri, Zeki Müren ve Yıldırım Gürses gibi pek çok ünlü sanatçı tarafından 
seslendirilmiştir. 

 

Tarık Kip, 1927 yılında Samsun’da doğdu. Deniz Gedikli Mektebi’nde okudu ve 1947 yılında 
Donanma’ya Sıhhiye Assubayı olarak katıldı. 1956 yılında mecburi hizmetini tamamladı ve 
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Bahriye’den ayrıldı. Müzik alanında kendisini geliştirirken bir taraftan da üniversiteye devam etmesi 
hayli ilginçtir. Önce Gece Lisesini, ardından da Ankara’da Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nin 
"Kütüphanecilik" bölümünü bitirdi. 1956 yılından 1993'e kadar viyolonsel ile Türk Mûsikîsi yayınlarına 
saz sanatkârı olarak katılan Tarık Kip, bu süre içinde stajyerlere öğretmenlik de yaptı. 1993 yılında 
emekli oldu. Türk Mûsikîsi repertuarına ikisi sözlü olmak üzere peşrev, semai, medhal ve oyun havası 
türünde yirmiye yakın eser kazandırmıştır.   

Özcan Özgür, 1936 doğumludur. Türk sinemasının eski oyuncularından birisidir. Aynı zamanda tiyatro 
sanatçılığı da yapmıştır. Deniz Assubayı olarak donanmada görev yapmış ve bir kaza sonrasında 
malulen emekli olmuştur. Tanınmasını sağlayan filmleri; Kardeşim Benim, Köşeyi Dönen Adam, Beş 
Parasız Adam, Üç Halka Yirmi Beş ve Kapıcılar Kralı’dır. Erotik Komedi filmlerinde de roller almıştır. 
Yakalandığı kanser hastalığı nedeniyle 1995 yılında vefat etmiştir. 

Namık Ekin; 1942 doğumludur. 1961 mezunu deniz assubayıdır. 1963 yılına kadar donanma 
gemilerinde Güverte Assubayı olarak görev yaptı. 1963 yılında SAT Komandosu ve Kurbağa Adam 
Kursuna katıldı. SAT Komandosu olarak özellikle ABD’de çeşitli kurslar ve eğitimler gördü. Judo’da 
dereceler aldı. Jimnastik, Güreş, Halter ve Vücut çalıştı. Karate ve Yakın Dövüş konusunda da eğitimler 
aldı. Türk halkı onu daha çok sualtı rekor denemeleri ile tanımaktadır. Aslında çeşitli spor dallarında 
rekorları ve başarıları vardır. SAT Komandoluğunu ve Deniz Assubaylığını halkımıza tanıtan ve 
sevdiren en önemli isimdir. Fakat daha çok komandoluğunu ön planda tutmaktadır. Hani ailemizin 
SAT Komandosu desek yeridir. Halen azim ve inançla rekor denemelerine devam etmektedir. 

Şakir Kuruş; 1935 yılında Çorum’da doğmuş ve Deniz Assubaylığı’nı meslek edinmiş bir spor adamıdır. 
1954 mezunudur. Futbola ilk adımını Çorum Güneşspor’da atmıştır. Burada 1947-52 yılları arasında 
top koşturmuştur. 1952-62 yılları arasında ise Gölcük, İstanbul ve İzmir Denizgücü takımlarının 
formasını taşımıştır. 1968 yılında Teknik Direktörlük Kursu görmüş ve 1981 yılında Ordu Milli Takımı 
Teknik Direktörlüğü görevini üstlenmiştir. 1988 yılına kadar (53 yaş)aktif olarak futbol oynamıştır. 
Ordu Milli takımı ile dünya şampiyonluğu başarısı elde etmiştir. İzmir’in gözbebeği kulüplerinden 
Altay’ı, Göztepe’yi ve İzmirspor’u çalıştırmıştır. Karşıyaka Kulübünde de hocalık görevinde 
bulunmuştur.  Kuruş Hoca, 1968 yılında İzmirspor’da 2.Lig şampiyonluğu yaşadı ve Süper Lig’e 
çıkmasına katkı sundu.1980 yılında Altay’da Türkiye Kupası Şampiyonluğu başarısını yakaladı.  2003 
yılında Bayan Milli Futbol takımını yönetti. 2008 yılına değin milli takımlar için oyuncu izleme görevi 
de yaptı. 2005 yılında Türkiye Futbol Adamları Derneği (TÜRFAD) tarafından Spora Hizmet Eden 
Teknik Direktörler ödülüne layık görüldü.  
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Şakir Kuruş, 53 yaşında aktif futbola veda etti. O yaşına değin Denizgücü’nün 5 numaralı formasını 
giydi, unutulmaz liberosu oldu ve nice başarılara imza attı. Denizgücü’nde futbolcu ve hoca olarak 
bulunduğu o uzun süreçte futbol dünyasının yakından tanıdığı pek çok isimle de yolu kesişti, 
unutulmaz anıları paylaştı. Şakir Kuruş yönetimindeki İzmir Denizgücü, tarih kayıtlarına efsane takım 
olarak not düşülmüştür. O dönem dört kez (1967, 1968, 1971 ve 1973)Türkiye Amatör Futbol 
Şampiyonluğu’nu kazanmıştır. Başbakanlık Kupası kapsamında iki kez final oynamış ve bunlardan 
birinde (1968) kupayı kazanarak müzesine götürmüştür. Türkiye Amatör Futbol Şampiyonu olarak 
Gençlik ve Spor Bakanlığı Kupası’nda da iki kez final oynamıştır. Yine bunlardan birisinde (1973) 
kupayı kazanmayı başarmıştır. Bu kupayı ve Başbakanlık Kupasını kazanan ilk ve tek amatör takım 
unvanını almış ve imkânsız olanı başarmıştır. 

Yaşar Atankazanır; 1929, İstanbul doğumludur. Deniz Gedikli Mektebinden mezun olur ve denizaltıcı 
bir assubay olarak donanmada göreve başlar. İki yıl sonra görevi bırakır. Mersin İdmanyurdu’nda 
Mersinli Ahmet’in himayesinde güreşe başlar. Daha sonra bir taraftan nakliyecilik işi yaparken bir 
taraftan da halter yapmayı dener. Halter’de 267,5 kilo kaldırmak suretiyle Balkan halter rekorunu 
kırar. 1955’te İstanbul’a gelir ve Kasımpaşa Güreş Kulübüne devam eder. Üç kez milli takıma seçilir. 
Tam hayatı spor üzerine sürerken, 1960 İhtilalı sonrasında girdiği bir iddia sonucu fotoğraf çekmeye 
başlar. Oysa hayatında bir kez bile eline makine almamıştır. Fotoğrafçılık onda bir tutku haline gelir. 
İşi öğrenmek için bir fotoğrafçının yanında iki yıl bedava çalışır. İstanbul’da Taç Fotoğraf Stüdyosunu 
kurar. Artık fotoğrafçılığı bir sanat olarak görmeye başlar ve kendisini daha da geliştirmek için yurt 
dışına açılır. Amerika’da mesleğinin okulu olan “School of Modern Photography”e devam ederek, 
oradan mezun olur. Ününü kısa zamanda Avrupa ve Amerika fotoğraf camiasına duyurur. 
Atankazanır, fotoğrafçılığa tesadüfen başlayan ama onu Türkiye’de bir sanat haline getiren, Türk 
Fotoğraf Sanatının duayen ismidir. Mimar Sinan Üniversitesi Fotoğraf Bölümü kurucularından olan 
Yaşar Atankazanır, 16 yıl öğretim görevlisi olarak burada görev yaptı. İlerlemiş yaşına rağmen halen 
bağımsız olarak fotoğraf çalışmalarını sürdürmektedir. 

Saydığımız bu isimler bir şekilde kendisini başarılarıyla Türk halkına tanıtmış isimlerdir. Aslında 
biliyoruz ki, daha pek çok meslektaşımız meslek sonrası ikinci yaşamında yüreğinin sesini dinlemekte 
ve yepyeni başlangıçlara ve bu başlangıçlarda mütevazı başarılara imza atmaktadır. Örneğin 
karikatürist Özgün Uysal, Roman yazarı Ünver Kardeşler (Mehmet ve İsmail Ünver) aklımıza gelen ilk 
isimlerdir. 
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Genç meslektaşlarımızın asla unutmamaları gereken şey, hayatın zorlu ve çetin bir mücadele 
olduğudur. Fakat bilsinler ki; en umutsuz anlar, şafağın en yakın olduğu zamanlardır. İşte bu yüzden, 
tüm yaşamları boyunca hangi zorlukla karşılaşırlarsa karşılaşsınlar, asla pes etmesinler. Yüreklerindeki 
ışığı hiçbir zaman söndürmesinler. Çünkü karanlığı aydınlığa çevirecek en büyük güç, yüreğimizde 
taşıdığımız direncimiz, yarınlara ertelediğimiz umutlarımızdır. 

Umudun türküsünü kaybetmeyenlere ne mutlu! 

NOT: Emekli Deniz Assubayı İlhami Kemal Atayolu’nun hikâyesi üzerinde, metine uyacak şekilde ama özüne sadık kalınarak, 
küçük düzeltmeler yapılmıştır. 

Yayın Tarihi: 17 Kasım 2011 
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FABRİKALAR FABRİKATÖRÜ HULUSİ BEY’İ TANIR MISINIZ? 

Çook büyük bir fabrikatördü Hulusi Bey çok! Bastonu, fötr şapkası, beyaz kolalı gömleği, papyon 
kravatı, renk renk fularları, ipek rob de chambre'ı ve geriye taralı bol briyantinli saçları. Bembeyaz pos 
bıyıklarını şöyle bir burdu muydu, şimşekler çakardı. Bilirdik ki, mutlaka bir şeyler olacak. Ya fabrikalar 
zincirinin yönetim kurulu toplantısında esip gürleyecek ya da kocaman bir aşkın kördüğümünü şıp 
diye çözecek. 

Cumhuriyetin çocukluk evresini atlattığı yıllarda taşradan kalkıp gelen, İstanbul’a yerleşen ama tam 
anlamıyla burjuvazinin insafsızlığına teslim olmamış, Anadolu duyarlığını ve babacanlığını hala 
yüreğinde taşıyan, hem yüreği, hem cüzdanı çok ama çok zengin olan koskocaman bir fabrikatördü 
Hulusi Bey. 

Türk Sinemasında alın teri ve emeğiyle yücelmiş, halkının gönlünde kocaman bir taht kurmuştu. 
Derler ki, Türk Sinemasının Tonton Babası ve Dedesi; Hulusi Kentmen, Tonton Annesi ve Ninesi ise; 
Adile Naşit’tir. Siyah beyaz filmlerden renkli filmlere, tiyatronun tozlu sahnelerinden televizyonun 
cam ekranlarına kadar Türk insanının hoş görüsünü, sevgi dolu oluşunu, aşka inanışını, paraya pula 
önem vermeyişini nesiller boyu anlatmışlardı bizlere. Kim bilir, kaç kuşağın sağlam karakterli oluşunda 
emekleri var, sanatları var! 

Ödül alıp almadığını soruyorlar, diyor ki; “Ben öyle Antalya’dan falan ödüller almadım. Bana ödüllerin 
en değerlisini halkım verdi. Onların sevgisi, benim en değerli ödülüm!” 

Bir röportajında ise sanat hayatına nasıl başladığını sorduklarında, “Bir tesadüftür” diyor ve ekliyor : 
“Zaten benim hayatımı tanzim eden hep tesadüfler oldu.” 

 

Yıl 1938’dir. Halk Evi’nin Temsil Kolu’nda olan bir arkadaşı onu da sete davet eder. Böylece ilk kokuyu 
alır ve bir daha da sinema ve tiyatrodan soluklanmayı asla bırakamaz. Oysa onurlu, gururlu, çelikten 
bir kalbi olan yiğit bir Deniz Assubayı’dır O! Hem de Türkiye’nin ilk denizaltıcılarındandır. Hem çok 
sevdiği mesleğini, hem de sinema ve tiyatroyu yıllarca birlikte götürür. Yasak olmasına rağmen, o 
zaman daha samimi olan assubay-subay ilişkilerinden faydalanır, hakkında ceza-i işlem yapılmaz. 
Üstelik iyi oynadığı da vurgulanır. Kendisine duyulan sevgi ve sempatiden yararlanır. Bu konuda 
anlatmış olduğu bir anısı da vardır: 
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“Yıl 1943. Ses Tiyatrosu’nda rejisörlüğünü rahmetli Avni Dilligil’in yaptığı, Mebrure Alevok’un “O 
Adam” oyununu oynuyoruz. Oynuyoruz ama ben aynı zamanda İstanbul’da bir Karakol Gemisi’nde 
assubay olarak görev yapıyorum. Gerçi gemi, onarım nedeniyle İstinye Tersanesi’nde ama yine de 
benim aktörlük yapmam kanunen yasak. 

Bir akşam, Deniz Hastanesi Başhekimi olan Emin Kip Paşa, Ses Tiyatrosu’na gelmiş. Oyunda beni 
görünce, önce inanamamış. Elindeki program dergisine bakmış, Hulusi Kentmen yazıyor. Hayret 
etmiş. Ertesi gün, Hastanede görevli yakın arkadaşlarımdan bir assubay, Paşa’ya evrak imzaya 
götürmüş. Emin Kip Paşa, telefonla görüşmekte olduğundan, kapının önünde konuşmasının bitmesini 
beklemiş. 

Emin Paşa, şimdi adı Kuzey Deniz Saha Kumandanlığı olan, o zamanki İstanbul Deniz Kumandanı Zeki 
Taftil Paşa’yla görüşmekteymiş. Konu da bendenizmişim. ‘Paşam’ diyormuş Emin Paşa, Zeki Paşa’ya. 
‘Bu arkadaş, oyunculuğu kaçamak yapıyor ama ismini bile değiştirmeden oynuyor. Hani, iyi de 
oynuyor kerata!’ 

Zeki Paşa, cevaben latife olarak, ‘Paşam, bu bir sosyal hastalıktır. Tedavisi size düşer herhalde!’ 
deyince, Emin Paşa aynı nüktedanlıkla cevabı yerleştiriyor : ‘Haklısınız Paşam, tedavisi bize düşer ama 
önce zat-ı âlinizin bize sevk etmesi gerekir.’ 

Böylece iki Paşa, görüşmelerini gülüşmeleriyle noktalıyorlar. Birkaç gün sonra, arkadaşımdan bunları 
duyunca, ben de güldüm biraz. Ama içime de bir korkudur düştü. Hakkımda bir muamele yaparlar mı 
diye. Çok şükür, korktuğum başıma gelmedi. Bu işi paşalarım da, ben de gülüşerek geçiştirdik.” 

 

Yaşadığı ve sağlıklı olduğu sürece her yıl mutlaka, Deniz Assubay Hazırlama Okulu’nun Kuruluş 
Yıldönümü Törenlerine gelirdi. Kendi öğrencilik yıllarımdan biliyorum. Bizler, daha çocuk denecek 
yaşta bir seçim yapmıştık. 1980 öncesinin anarşi ve terör olaylarından gözümüz korkmuştu ve askeri 
okullara yönelmiştik. Hem saygın bir meslek edinecek, hem de kısa yoldan hayata atılacak; üç 
bilemedin dört yıl sonra maaş almaya başlayacaktık. İyi bir seçim gibi gözüküyordu. Oysa, o bizim 
“Lumbarağzı” dediğimiz, askeri giriş kapısından içeriye adım attığımızda, özgür bir dünyaya da elveda 
dediğimizin geç de olsa farkına varmıştık. Her şey yasaktı. Hatta bir keresinde, vefat eden bir 
öğretmenimiz için gazeteye, öğrenciler adına “Başsağlığı” ilanı vermiştik. İlanı kaleme alan bendim. 
Hakkımda soruşturma açılmasına ramak kalmıştı ve yaklaşık bir hafta o korkuyla yaşamıştım. Dışarıda 
sağanak şeklinde ölümlerin, kahve taramalarının sıradanlaştığı ve ailenizin zorlu ekonomik koşullar 



168 
 

içinde zar zor yaşadığı bir ülkede, yapmış olduğunuz bu seçimden geri dönme kararı vermeniz ise çok 
zordu. İşte, bu yüzden bu mesleğin onurunu taşıyan iki adam bizim için idoldü. Hulusi Kentmen ve 
Zati Sungur. Birisi Türk Sinemasının koca devi, diğeri ise Sihirbazlar Kralı! 

Onlar bizim için hayatı, direnci ve başarıyı temsil ediyordu. Zor şartlar altında olunsa bile, insanın 
yüreğinde taşıdığı umutları, bir gün, bir mucizeye çevirebileceğini sembolize ediyorlardı. Kendi kişisel 
yeteneklerimizden asla kopmamayı ve dirençli olmayı anlatıyorlardı. Dışarıyla, özgür dünyayla her 
zaman bir bağ bulundurmayı ve sisteme körü körüne teslim olmamayı… İçinde yaşadığımız sistemin 
dayattığı engel ve zorluklara rağmen, yüreğimizde hep kardelen çiçekleri filizlendirmeyi. 

Bu iki dev adamın kokusu Beylerbeyi’ndeki taş mektebin duvarlarına sindiğinde, biz gencecik 
fidanların yüreğinde de gülücükler tomurcuklanırdı. Resmi törenin hemen sonrasında etraflarını 
sarar, gruplar oluşturur ve peş peşe resimler çektirirdik. Filmlerdeki gibi pos bıyıkları vardı. Fötr 
şapkası aynıydı. Tatlı sert yapısı hemen oracıktaydı. Azıcık çizgiyi aştığımızda tıpkı filmlerdeki gibi 
bıyıklarını burar, katı bir disiplinle yetişmiş asker kişiliğine bürünürdü. Yine de bu sert tavrını fazla 
sürdüremez, birkaç dakikacık sonra bizi tekrar sevgiyle kucaklardı. 

Onun da bu sıralarda oturduğunu bilmek, bizim yaşadıklarımızı bir bir yaşadığını hayal etmek ve 
sonunda gerçek bir başarıya kavuştuğunu somut olarak görmek; bir gün bizim de bir şeyleri 
başarabileceğimize dair umut aşılardı yüreğimize. Onlardan olmanın, onlarla bu mesleği paylaşmanın 
onuru ve gururu sinerdi bakışlarımıza. 

Mesleği olan Deniz Assubaylığı ile de, beyaz köpüklü, lacivert dalgalarına âşık olduğu denizle de her 
zaman sıkı bağını korumuştu. İstanbul’daki Emekli ve Malul Assubaylar Derneği(EMAY)’nin üyesiydi. 
Daha sonra Türkiye Emekli Assubaylar Derneği  (TEMAD) adını alan bu derneğin Üsküdar Şubesine 
üye olarak kayıtlıydı. Hemen hemen her yıl, bir şekilde Gölcük’e gider, oradaki savaş gemilerini ve 
denizaltıları gezer, anılarını tazeler ve genç Deniz Assubayları’na umut aşılardı. 

Eski dostları ile bağlarını korurdu. Şimdiki yıldızların yaptığı gibi ne oldum delisi bir karaktere 
dönüşmez, eski meslektaşlarına ve dostluklarına sadakatle sarılırdı. Türk Sinemasının “Efendi Kaptanı 
Hulusi Kentmen” olmasına rağmen, yolu düştüğünde mutlaka eski dostları ile yarenlik etmenin bir 
fırsatını bulurdu. İşte dosta vefa örneğini gözler önüne seren ve tam anlamıyla da Hulusi Baba’ya 
yakışan bir anı: 

1970 yılında, bir tiyatro topluluğuyla Anadolu turnesine çıkarlar. Turne kapsamında Biga’ya yolu 
düşer. Hemen ilk fırsatta, Bigalı olan arkadaşı ve meslektaşı Ali Emektar’ı arar. Dükkânına uğrar, 
yoktur. Sağa sola haber salınır, bir türlü bulunamaz. Turne ekibinden arkadaşları başlarlar “geç 
kalıyoruz” diye sızlanmaya. Bunun üzerine Hulusi Kentmen bir fotoğrafçı çağırır. Arkadaşının 
dükkânının önünde poz vererek: 

 “Ali benim kırk yıllık dostumdur” der, “Onu unutmadığımı ispat etmek için, bu fotoğrafı kendisine 
gösterin.” 

20 Ocak 1912 tarihinde, Bulgaristan’ın Tırnova kentinde doğar. Daha küçük bir çocukken, Balkan 
Savaşı nedeniyle ailesiyle İzmit’e göç ederler. Kasımpaşa’da bulunan ‘Deniz Gedikli Küçük Zabit İhzari 
Mektebi’nde okur. Deniz Assubayı olarak mezun olur. Bahriye’de görev yaparken, özellikle 
dövmeleriyle meşhurdur. Hatta bir gemide beraber çalıştıkları Fahri Korutürk’le, yıllar sonra 
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Cumhurbaşkanı olduğunda, karşılaştıkları zaman, önce bu dövmelerin hala durup durmadığı sorulur. 
1961 yılına değin bir Deniz Assubayı olarak, Deniz Kuvvetleri’nde şerefle görev yapar. 

Daha Deniz Assubayı olarak Donanmada görev yaparken, 1938 yılında “Hisse-i Şayia” oyunuyla 
profesyonel olarak sahnede yer alır. İlk kez 1917'de 'Darülbedayi'de oynanan bu yapıt dönemin 
tanınmış, bugünün unutulmuş yazarlarından Daniel Riche'in 'Le Pretexte' (Bahane), başlıklı 
komedyasının Ahmet Nuri Sekizinci tarafından Osmanlı yaşamına başarıyla uyarlanmış biçimidir. 
Tiyatro tarihimiz açısından da önemli bir oyun olan Hisse-i Şayia; 1923'te, Darülbedayi'nin İzmir 
turnesinde Mustafa Kemal tarafından da izlenmiştir. 

 

1942 yılında ise “Sürtük” filmiyle sinema oyunculuğuna başlar Hulusi Babamız. Bu filmdeki rol 
arkadaşları; Mümtaz Ener, Avni Dilligil, Muazzez Arçay, Avni Yaşar, Halide Pişkin, Refik Kemal 
Arduman, Reşit Baran ve Zehra Yümsel’dir. Senaryosu Adolf Körner’e ait filmin yapımcısı Halil Kamil, 
Görüntü Yönetmeni ise Necati Tözüm’dür. Film, G. B. Shaw'ın "Pigmalyon" adlı oyunundan, Ha-Ka 
(Halil Kamil) Film tarafından sinemaya uyarlanmış ve sınıf atlayan bir yosmanın öyküsünü işlemiştir. 

1942-1988 yılları arasında beş yüzü aşkın filmde oynamış ve baba rollerinin değişmez oyuncusu 
olmuştur. Özellikle “Ayşecik” filmlerinin sert ama iyi kalpli dedesi, bütün salon filmlerinin köşklerde 
yaşayan zengin babası olarak, kendisini unutulmaz kılmıştır. 

Tiyatro toplulukları kurarak ya da bu topluluklarda yer alarak, Anadolu’da ve Avrupa’da pek çok kez 
turnelere çıkmıştır. 1980 yılında, o zamanlar popüler olan İzmir Fuar’ında Akasyalar Gazinosu’nda ve 
Hülya Koçyiğit’in kadrosunda yer almış, sahneye çıkarak, keman çalıp fıkralar anlatmıştır. 

Televizyon yayıncılığı gelişince, 1980’li yıllardan itibaren, o da pek çok dizide ve televizyon reklamında 
rol almış, bu sayede adeta yeniden yıldızlaşmıştır. 

Şimdi, dilerseniz çeşitli başlıklar altında, bu efsanevi çınarımızın hayatını incelemeye devam edelim. 

AİLE BABASI HULUSİ KENTMEN 

Refika Hanım ve Deniz Assubayı Hulusi Bey, büyük bir aşkla birbirlerine tutulurlar. Aralarında on yaş 
fark vardır ama gönül ferman dinlemez. Refika Hanım 17, Hulusi Bey ise 27 yaşındayken, evlenmeye 
karar verirler. 26 Kasım 1938 tarihinde imzaları atarak, aşklarını nikâhla perçinlerler. Çok uzun yıllar 
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sürecek bir dostluk ve aşk böylece resmileşmiş olur. Bu hayat arkadaşlığı, ölüm onları ayırıncaya kadar 
sürer gider. 

Refika Hanım, Rumelili, Rusçukludur. Evlendiklerinde yumurta pişirmesini bile bilmez. Hulusi Baba ise 
bekârlık deneyimleri nedeniyle biraz yemek bilgisine sahiptir. Bunları eşine de öğretir. Eşi de 
yemeklere merak sarınca, zamanla kendini geliştirir. Sonunda ev işlerinin tam anlamıyla patronu olur. 

İlk evleri, Kadıköy’de rıhtıma bakan bir sokakta tutmuş oldukları dairedir. Aylık 11 Lira kira 
ödemektedirler. Maaş ise 40 lira’dır. Paranın para olduğu zamandır. Kirayı öderler, gezerler, 
eğlenirler. Daha sonra hayat pahalılığı ve enflasyonla tanışınca, “eskiden sahiden de paranın bereketi 
varmış” demekten kendilerini alamazlar. 

Daha sonra, Küçük Çamlıca’da önceleri tek katlı olan ama zamanla iki ve üç kata dönen bahçeli bir 
evde oturmaya başlarlar. Bu dönemde, bahçedeki meyve ve çiçeklerle uğraşmak Hulusi Baba için 
zevkli bir uğraş ve yaşamı soluklamadır. 

Şimdilerde bu evin olduğu sokağın adı da “Hulusi Kentmen Sokağı” olmuştur. 1993 yılında, zamanın 
Üsküdar Belediye Başkanı Dr. Niyazi Yurtsever tarafından sokağa onun adının verilmesi teklif edilmiş 
ve kabul görmüştür. 

Evliliklerinin acemi dönemleri haricinde, İçişleri Bakanı, Refika Hanım olur. Evin alışverişini o yapar, 
evde ne pişeceğine hep o karar verir. Çarşı Pazar işleri ona aittir. Bir keresinde mahalle manavında 
domates fiyatını sorar ve pahalı olduğunu görünce, şöyle bir yüzünü ekşitir. Manav, hemencecik anlar 
durumu ve şaşırtıcı bir karşılık verir: 

“Kocan filmlerde bir bıyık buruyor, dünyanın parasını alıyor, sen domatesin fiyatını pahalı buluyorsun. 
Yapma ya abla!” 

Rahmetli Hulusi babamızın en sevdiği yemekler;  bamya ve barbunya. Patlıcan yemeklerini ise hiç 
sevmezmiş. 

Sinemadan sonraki en büyük tutkusu ise fotoğrafçılıktı. Bu konuda kendi kendini yetiştirmiş ve 
zamanla objektifler alarak bir set kurmuş, tamamlamış. Fotoğrafçılıktan çok para kazanmış ama 
çektiği fotoğraflardan değil, çektirdiklerinden. Nasıl mı? İşte hikâyesi: 

1983 yılında Avrupa Turnesine çıkarlar. Türk İşçilerinin olduğu bölgelerde dolaşırlar. Türk vatandaşlar 
gidip gelip fotoğraf çektirirler. Ardı arkası kesilmez. Fotoğrafları çeken polaroid makineli adama takılır 
sonunda. Bir gün şakayla karışık, “artık yüzde isterim” der. Adam, nasılsa onu ciddiye alır ve 
fotoğraflar için yüzde verir. Poz başına 2,5 Mark alır. Günde yaklaşık 25 poz çekilen fotoğraflardan bir 
ayda çok iyi para kazanır. 

Eşi Refika Hanım’la, bitmeyen bir aşkları vardır her daim. Bir röportaj esnasında, eşi Refika Hanım’a 
mesleği sorulur; Refika Hanım, “ev hanımıyım” deyince Hulusi Kentmen atılır hemen; “Hulusi 
Kentmen’in hanımıyım desene!” 

Hulusi Kentmen’in en kötü alışkanlığı ise sigaradır. Seksen yaşına değin içmeye devam eder. Takvimler 
1991 yılını gösterdiğinde, artık bırakmaya karar verir. 
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1942 yılında bir oğulları olur ve aile genişlemeye başlar. Oğullarının adını Volkan koyarlar. Sonra ise iki 
torunları… Gerçek yaşamda da dede olunca işler değişir. Hulusi Dede, özellikle torunu Ali Kentmen’e 
çok düşkündür. Öyle ki, miras olarak torunu Ali’ye 1956 model Ford Fairlane marka otomobil ile köşk 
bırakır. İşte bu köşk, Hulusi Baba’nın ölümünden sonra, ailenin huzurunu bozar. Oğul Volkan 
Kentmen, torun Ali Kentmen’e bırakılan köşkü alabilmek için mahkemeye başvurur. 

Torun Ali Kentmen’e miras olarak bırakılan 1956 model Ford Fairlane marka otomobilin de zamanla 
bir hikâyesi olur. Bir süre sonra yurt dışına çıkmak isteyen Ali Kentmen, arabayı satışa çıkarır. Bolulu 
Halil Boyacı, gümüşçülük yapmaktadır ve eski arabalara da meraklıdır. Hemen alır bu eşsiz arabayı. 
Almasına alır ama bu araba Türkiye’de tektir. Plakası bile orijinaldir. Hulusi Kentmen, bu arabaya çok 
düşkündür. (O kadar ki, karşısına geçip seyrediyor ve keyifle kahvesini yudumluyormuş.) 1956 
senesinde, bir arkadaşıyla ta Amerika’ya gidip almış bu arabayı. Türkiye’ye getirmesi tam 28 gününü 
almış. Ölünceye kadar da kendisinden başka kimsenin kullanmasına izin vermemiş. Pek çok filmde yer 
almış bu özel araba. Hal böyle olunca, eşsiz bir arabaya sahip olan Halil Boyacı’nın gözüne uyku 
girmez. Çalınacak korkusu, çizilecek korkusu derken, özel klimalı bir garaj yaptırır arabaya. En 
sonunda, o da korkularına daha fazla dayanamayıp satışa çıkarır bu çok özel arabayı. Şimdi nerededir, 
kimdedir bilinmez. 

Hulusi Kentmen’in oğlu Volkan Kentmen de denizciliği meslek olarak seçer. Önce Deniz Kuvvetlerinde 
Radar Assubayı olarak görev yapar, ardından da sivil denizcilik sektöründe kaptanlık. 

TİYATRO SANATÇISI HULUSİ KENTMEN 

Bir kere sahneyi görmüş, tozunu yutmuştu işte. Sonrasında arkası hemen gelmiş, sanatçı ruhu 
depreşmişti. Daha tiyatroyla tanıştığı ilk yıl olan 1938’de“Hisse-i Şayia” oyunuyla profesyonel olarak 
sahnede yer alır. 1943 yılında ise Ses Tiyatrosu’nda rejisörlüğünü rahmetli Avni Dilligil’in yaptığı “O 
Adam” oyununda oynamaktadır. 

Yine bu yıl, Muharrem Sezgin, Sezer Sezin ve Hulusi Kentmen birlikte Gürses Tiyatrosunu kurarlar ve 
sırasıyla Millet, Sirkeci Şafak ve Ses Tiyatrolarında sahneye çıkarlar. 

1967'de Hüseyin Baradan ve Şahin Tek ile kurduğu toplulukla Anadolu turnelerine çıkar. Bu turne 
esnasında, 23 Ekim 1967 tarihinde Afyon’un Emirdağ ilçesine bağlı Çatallı Köy’de, konusunu bu 
köyden alan “Çatallı Köy” isimli oyunu oynarlar. O günkü gazetelerde bu olay şu şekilde okuyuculara 
aktarılmaktadır. 

 

“Hulusi Kentmen, Hüseyin Baradan, Şahin Tek ve arkadaşları Anadolu’daki kan davalarını hicveden 
‘Çatallı Köy’ adlı eseri olayın geçtiği Afyon-Çatallı Köyde oynadılar. Köylerinde ilk defa tiyatro 
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topluluğu gören Çatallı Köy sakinleri ve olayın hayatta kalan kahramanlarından Fatma Bibi ile Recep 
Emmi, eseri büyük bir dikkatle seyretmişlerdir. Emirdağ ilçesinin Çatallı Köyünde yıllarca önce kan 
davası yüzünden işlenen cinayeti sahnede canlandıran sanatkârlar, temsilden sonra, olay sırasında 
öldürülen Emine’nin mezarını ziyaret etmişlerdir.” 

Bu oyun, olayın geçtiği yerde oynanmasının ötesinde de anlamlar taşımaktadır. O yıllara kadar 
halktan kopuk, genelde yabancı yazarların çeviri oyunlarını sahneleyen tiyatrolarda, belki de ilk defa 
Anadolu insanının günlük yaşamını, sıkıntılarını yansıtan böyle milli bir oyunun sahnelenmesi ve 
halktan da büyük ilgi görmesi, değişik tiyatro gruplarının da bu oyunu sahnelemelerine yol açacaktır. 

Çatallı Köyü böyle bir oyunla gündeme getiren ise yıllar önce burada yaşanmış bir sevda sonrasında 
ortaya çıkan kan davasıdır. Olay gerçektir ve bizatihi yaşanmıştır. 1960’lı yıllarda İstanbul Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi’nin Coğrafya Bölümü’nü bitiren Ali Yürük isimli Emirdağlı bir genç, yazı hayatına 
atılır ve çok geçmeden ilk eserini tiyatro dalında verir. Çatallı Köy adlı bu tiyatro oyunu 1965 yılında 
önce Ankara Devlet Tiyatrosu’nda sonrasında İstanbul Şehir Tiyatroları’nda oynanır ve bu oyunda 
yazarı Ali Yürük’te rol alır. Oyunun konusu ise kısaca şöyledir: Çatallı Köyde yaşayan Cukcuklar ve 
Memikler aileleri küçük sebeplerden dolayı kavgalıdırlar. Bu kavga zamanla kan davasına dönüşür. 
Ancak Memikler’in oğlu Veli’nin Cukcuklar’ın kızı Emine’ye sevdalanmasıyla, olaylar artık önü 
alınamayacak derecede karışık bir hale gelir. Her iki ailede bu sevdanın mutlu sonla bitmesini 
engellemek için zora başvurur. 

 Atıf Kaptan'la kurduğu toplulukla da oyunlar sergiler. Muhtemelen bu topluluğun adı Kaptan 
Tiyatrosudur. 1970 yılında yine Anadolu turnesinde alırlar soluğu. Artık Hulusi Kentmen, Yeşilçam’ın 
aile babası rolleri için aranan adamdır ve önceliği sinema olur, tiyatro; söz yerindeyse, ikinci plana 
düşer. 

1980’li yıllarda yine tiyatro sahnelerinde perdeler açılır. Kendi topluluğuyla yine Anadolu 
yollarındadır. Bu turnede bir de kaza geçirirler. Hulusi Kentmen Tiyatro Topluluğu, temsil vermek için 
Sinop’a doğru ilerlerken, Boyabat’ın Dranaz Dağında, bindikleri otobüsün şarampole yuvarlanması 
sonucu, ekiptekiler, çeşitli yerlerinden yaralanırlar. 20 Kasım 1983 tarihinde yaşanan bu olayda, kötü 
hava şartları etkindir. Havanın kar yağışlı ve yolun kaygan oluşu nedeniyle bir rampayı çıkamayan 
otobüslerini yoldan geçen bir kamyonla çektirmek isteyen topluluk, halatın kopması sonucu otobüsle 
birlikte şarampole yuvarlanır. Toplulukta bulunan Hulusi Kentmen, Baki Tamer, Ahmet Şendil, Alev 
Okay, Suna Pekmezoğlu, Şevket Soyurgal, Sibel Yelken, Mucize Özoluk ve Refika Kentmen kazadan 
sonra Sinop Devlet Hastanesinde ayakta tedavi edilerek, taburcu olurlar. 

1983 yılında bir de Avrupa turnesi vardır. Hani şu fotoğrafçılıktan çok para kazandığı turne! 

Takvimler, 21 Aralık 1984 tarihini gösterdiğinde ise Orhan Alkan, Belkıs Dilligil ve Hulusi Kentmen  
“Darısı Başınıza” adlı güldürü için bir kez daha Anadolu turnesine çıkar. Beş ay sürer bu turne. 
Karadeniz, Orta Anadolu dolaşılmış ve Nisan 1985’de İstanbul’da son bulmuştur. Oyunda işlenen 
konu ise bir geline iki damattır. 

Artık devir yavaş yavaş televizyon devri olmaktadır ve yaş yetmişi geçmiştir. Sinemada bile koca bir 
dönemin yükünü sırtında taşıyan emekçi bir nesil için artık inzivaya çekilme vakti gelmiştir. 1990 
yılında kendisini emekliye ayırır, sinema ve tiyatroya tamamıyla son noktayı koyar. 
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SİNEMA SANATÇISI HULUSİ KENTMEN 

Hürriyet Gazetesi’nde yayımlanan, 10 Ekim 1999 ve 13 Nisan 2004 tarihli yazılarında bakın neler diyor 
Ertuğrul Özkök: 

Çok sevdiği tek kızını bile fabrikasında çalışan yoksul çocuğa vermeyi kabul eden, iyi, babacan zengin. 
Hiçbir yoksul evini yıktırmayan, hiçbir çocuğun top sahasına el koymayan en babacan zenginimiz. 
Hiçbir senaristin eli, hiçbir yönetmenin vicdanı ona kötü fabrikatör rolü vermeye gitmedi. 
Üstelik cüssesiyle, jilet gibi takım elbiseleriyle, papyonuyla, kravatıyla, eviyle, bahçesiyle tam bir 
fabrikatördü. 
Ama hep iyi kaldı. 
Kendi yoksul, hayali zengin bir insan olarak yaşadı ve aynı güzellikle öteki dünyaya göçtü. 
O bize iyi zenginimizi sevdiren insandı. Öldüğü zaman ‘TÜSİAD onun heykelini diktirmeli’ diye 
düşünmüştüm. Hala öyle düşünüyorum. 
***** 
Onu şimdi nostalji adı altında eski filmleri gösteren kanallarda yeniden seyrediyoruz. Bembeyaz 
saçları, aynı beyazlıkta pos bıyıkları, sevecen bakışları ile sanki hepimizin babası.  
Oysa o sadece, filmin güzel ve âşık genç kızının babasıdır.  
Biricik kızı, babasının fabrikasında çalışan genç bir işçiye âşıktır.  
Babası bundan pek haz etmez. Beyaz kaşları çatılır.  
Ama en çatık kaşlar bile, güzel kızını kıramayan ifadeye yenik düşer.  
* * *  
Tarif ettiğim kişiyi herhalde çıkardınız.  
Daha doğrusu, benim yaşımdakiler mutlaka çıkarmıştır.  
Rahmetli Hulusi Kentmen'i anlatmaya çalışıyorum.  
O istemese de, kızsa da, karşı çıksa da sonunda kazanan hep kızının o müthiş aşkı olur.  
Kazanan hep kızıdır.  
Kızına olan sevgisi, patronluk iktidarının, babaerkil duygularının hep üstüne çıkar.  
Hulusi Kentmen yıllar boyunca bizi hiç aldatmadı. Şaşırtmadı. Hayretler içinde bırakmadı.  
Karşımıza hep aynı düzgün kıyafeti, aynı taranmış beyaz saçları, aynı sevecenliği ve aynı insan portresi 
ile çıktı.  
Hepimizin zor anlarının babası oldu.  
Karşımıza iyi kalpli işadamı olarak çıkmadığı zaman, mahallemizin köşesindeki karakolun yine iyi kalpli 
komiseri olarak çıktı. Yüz aynı yüzdü. Değişen sadece üniformaydı.  
Göbeğinin hafif üstündeki palaskası ve hiçbir zaman buruşmayan polis üniformasıyla o yine aynı 
yardımsever babaydı.  
Bazen karakola düşen genç kızla oğlanı azarlardı. Ama o azarlamalar hiçbir zaman hoyrat olmazdı.  
Ders alırdık, ama gocunmazdık. Çünkü Hulusi Baba, bizim iyiliğimizi isterdi. 
***** 
Yaklaşık elli yılını Türk Sinemasına vermiş bir sanatçıyı anlatıyoruz. Onca yıl boyunca insanların 
belleğinde yer etmiş, iyi insan, babacan adam, tonton dede ve adam gibi bir adamdan bahsediyoruz. 
Hepimizin belleğinde onun canlandırmış olduğu bir karakterin izi mutlaka vardır. 
O, mahallemizin baş komiseriydi. Babamızdı. Sevgi dolu Tonton Dedemizdi. Makam Şoförüydü, 
Bahçıvandı, Pehlivandı, Osmanlı Paşasıydı, Hâkimdi, Kaptan Kumandan Amcaydı. Bazen marangozdu, 
bazen meyhaneci, kimi zaman mahallenin dost yüzlü esnafı. Ama en çok Fabrikalar Fabrikatörü 
Hulusi’ydi. 
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İlk yıllarında tarihi filmlerde de oynamıştı. 
Hangi rolü canlandırsa, hangi kılığa girse, sevdirirdi bize kendisini. 
Yeşilçam’da çalışmadığı yönetmen, aktör ve aktris kalmamıştı. Gülşen Bubikoğlu, ilk filmi olan 
Bitirimler Sosyete’de onunla oynamış ve bana sinemayı “Hulusi Baba” sevdirdi demiştir.  
İnandırıcıydı. Onun Fabrikalar fabrikatörü olduğuna o kadar inanmıştık ki, sonunda bunu vurgulayan, 
yaşanıp yaşanmadığı belirsiz bir şehir efsanesi de fısıldanmıştı kulaklarımıza: 
Evinden çıkmış bir gün. Elinde giysileri, otobüs ya da dolmuş beklemekte. Taksi şoförünün birisi onu 
görünce zınnk diye durmuş. Bakmış koskoca Fabrikalar Fabrikatörü Baba Hulusi, halkın içinde, durakta 
bekliyor. Açmış arabanın camını ve başlamış veryansına: “Yuh ulan” demiş. “O kadar zenginsin, o 
paraları, fabrikaları mezara mı götüreceksin… Bir taksi bile tutmuyorsun… Utan pintiliğinden…” 
İşte o denli kişiliğine işlemişti bu zengin işadamı karakteri. Oysa film aktörlerinin gerçek yaşamında 
çok başka şeyler vardı. Senetler, bonolar ve Tefeci Ferdinand vardı. Yeşilçam'ın büyük yıldızları, 
işletmeciler, yapımcılar ve onların baba yasaları vardı. 
 

 
 
Sinema sanatçıları arasında da farklı bir yerdeydi o. Halkının olduğu gibi, sanatçıların da Hulusi 
Babasıydı. Ayhan Işık, Sadri Alışık ve daha niceleri, canları sıkıldığında “Hadi Babaya gidelim” derlerdi. 
Türk Sinemasında gerçek bir aile babası ve tonton dede figürü oluşturmuştu. 
Oynadığı filmlerde pek kötü rollerde gözükmeyen nadir sanatçılardan birisiydi. Şöyle diyordu: ”Bir 
pehlivanlık filminde kötü bir güreşçiyi canlandırdım, onu da yüzüme, gözüme bulaştırdım.” Bu kötü 
rolde oynadım dediği film, herhalde “Er Meydanı”  olmalıydı.1949 yılında Talat Artemel’in yaşlı bir 
pehlivanı canlandırdığı bir kahramanlık filmiydi bu ve pek fazla ilgi de görmemişti. Ha-Ka Film yapımı 
bu filmin başrollerinde Talat Artemel’le birlikte, Nezihe Becerikli, Kadri Ögelman, Eşref Vural ve Hulusi 
Kentmen oynamıştı. Filmin konusu pehlivanlık, sanatçılarının çoğu da tiyatrocu olunca, pek başarılı bir 
film çıkmamış galiba ortaya. 
Hulusi Kentmen’in rol aldığı bir başka pehlivanlık filmi ise Yörük Ali’ydi. 
1955 yılında siyah-beyaz olarak çekilen bu filmde Şampiyon Güreşçimiz Celal Atik, Sultan Abdülaziz 
döneminin ünlü pehlivanlarından Yörük (Yürük) Ali’yi canlandırmış ve Türk Sinemasının ender 
pehlivanlık filmlerinden birisi olarak tarihte yerini almıştır. 
Hulusi Kentmen, başrolde oynayacak olan Celal Atik’in rakibi bir güreşçi (Bulgar Güreşçi) olarak rol 
alır. O sene güreşçilerimiz olimpiyat şampiyonu olmuştur ve onlara muhteşem bir sevgi seli vardır. 
Film Boyabat’ta çekilecektir. Daha önce halka Boyabat’ta duyuru yapılmıştır ve ahali geleceklerinden 
haberdardır. Takayla gidilir Boyabat’a. Halk onları davul zurnayla karşılar. Hem de “Celal Atik pehlivan 
geliyor” diye. Yalnız bir yanlışlık vardır. Halk, Hulusi Baba’yı Celal Atik sanmakta ve omuzlarda 
taşımaktadır. Bir şeyler söylemeye çalışır ama Celal Atik olmadığına kimseyi inandıramaz. Bundan 
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sonrasını şöyle anlatıyor Pehlivan babamız: “Beni aldılar, havalara kaldırdılar. Pehlivanımız, 
kahramanımız diyorlar. Ben değilim, asıl pehlivan orda diyorum, kimse dinlemiyor. Celal Atik ise 
uzaktan seyrediyor ve bu işe çok bozulmuş durumda. Bu olaydan sonra zaten aramız açıldı. Bir daha 
eski samimiyetimiz hiç olmadı.” 
Nasıl bir karakterdi bu? Nasıl halk onu bu kadar benimsemiş, kanıksamış ve kendisinden bir parça 
olarak bilmişti?  
Sakın, çok uzun yıllar süren köyden kente göçle ilgili olmasın? Büyük şehirlerde bulunamayan 
dostluğa ve sevgiye olan açlığın bir yansıması olmasın? Anadolu’nun yüreğindeki sıcaklığı sinema 
perdelerine ve televizyon ekranlarına var gücüyle yansıtmış olmasından kaynaklanmasın? İstanbul’un, 
Alamanya’nın iş ve kent yaşamındaki mezalimine karşı, pos bıyıklı bir Anadolu Dervişi görünümüyle, 
gerçekleri değiştiremese de hayallerin ufkunu açmasından kaynaklanıyor olmasın her şey! 
Hayata ve sevgisizliğe karşı onunla bilenmemiş miydik? 
Adam gibi adamdı o! Dev gibiydi. Bizdendi. Oynaması değil, kitleleri perdeye cezbetmesi bekleniyordu 
ondan. Ama sadece cezbetmedi, oynadı da. Bir karakter oyuncusu olarak doruklarda dolaştı hep. Hep 
sevgiyle bakardı gözleri. Hele kendini tutamayıp ağladığında… Ah işte, ruhumuza sahip olmuştu bir 
kez! 
Şaziye Moralı, Adile Naşit, Şükriye Atav, Gülistan Güzey, Leman Akçatepe, Nedret Güvenç, Yıldız 
Kenter, Mürüvet Sim, Bedia Muvahhit'in eşi olurdu genelde. Yumurcak İlker'in posbıyıklı dedesi; Filiz 
Akın, Belgin Doruk, Hülya Koçyiğit, Müjde Ar'ın babası; Emel Sayın, Hale Soygazi, Türkan Şoray'ın 
kayınpederi; Gülşen Bubikoğlu'nun " Kaptan Kumandan Amca"sıydı. Oğulları Kartal Tibet, Ediz Hun, 
Engin Çağlar, Halit Akçatepe, Kemal Sunal, hele hele Tarık Akan'dan az çekmemişti yani. 
Bir defasında, üzerine titrediği evladını pavyon şarkıcısı Feri'den kurtarmak adına işportacı Filiz'i bitişik 
yalıya prenses unvanıyla yerleştirip, oyunun düğmesine basmıştı. İyi de işler ters gitmiş, gözü Feri'yi 
görmez olan Kartal, işportacı Filiz'e gönlünü kaptırmıştı. Hacı Hulusi Bey şimdi hangi duvarlara vursun 
başını, nerelere gitsin, kaç çuval pirincin taşını ayıklasındı. 
Riyadan, ihanetten nefret ederdi en çok. Zengindi, çok zengindi. Ama görgüsüz değildi. Sonradan 
görmelere özgü görgüsüzlükler, ihale yolsuzlukları yoktu defterinde. Gözü toktu. İktidarın kölesi 
değildi. İflas bile etse, asla yolsuzluklara karışmazdı. Haysiyet sahibiydi. Yalıları, köşkleri, ille beyaz 
Buick, siyah Cadillac marka otomobilleri, fabrikaları, uşakları, hizmetçileri ve Amerikan Koleji'nde 
okuyan Filiz adlı güzeller güzeli, biraz şımarık  bir kızı vardı. Eski kulağı kesiklerden olsa da, mazisinde 
bir Adana pavyonunda tanıştığı Şıngırdak Melahat vardı ki, ondan ödü kopardı. 
Nasıl derler, yufka yürekliydi. Yoksulun, çaresizin, özellikle de çocukların yanındaydı. 
Birkaç rolün dışında, hangi rolde olursa olsun yüreğimize su serperdi Hulusi Baba. Onu görünce, 
insanlığın ölmediğini anlar ve derin bir oh çekerdik. O hem yaşlı ve babacan bir avukat, hem sokakta 
bulduğu bebeği himaye eden bir balıkçı, hem de uçarı torununu yola getirmek için çabalayan sevimli 
bir dedeydi. Birbirini seven âşıkların arasındaki mesafeleri kapatıp barikatları kaldırırdı.  
Türk sinemasının bu unutulmaz oyuncusu, yüzlerce filmde rol almasına rağmen belleklerimizde hep o 
sevimli ihtiyar haliyle kalmayı başarmadı mı? 
Ya kızgınlığı? Kızdı mı tarumar ederdi alimallah. Şakası olmazdı ki hiç! 
Türk halkının, her yaştan insanın onu bu kadar sevmiş olmasının mutlaka bir açıklaması olmalıdır. 
Galiba milletimiz, en çok kaybettiği değerlerin ete kemiğe bürünerek karşısında temsil edilmesinden 
büyük hoşnutluk duyuyor. Babaların şefkatten, dedelerin heybetten hızla uzaklaşır oldukları bir 
dünyada “Hulusi Kentmen” tipi adamların şöyle uzaktan görünmesi bile yetiyor. 
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Unutulmaz sahneler vardır bazı filmlerinde. Sevgiyle zehirlenmiş oklar ardı ardına saplanır yüreğimize. 
Pırıl pırıl bir dünyaya açılır penceremiz. Bir hercai menekşe, sevgiyle tomurcuklanır ta yüreğimizin 
içinde. 
Balıkçı Osman, sokakta bulduğu bebekle soluğu meyhanede alır. Meyhaneci, dert ortağı Hulusi 
Kentmen’dir.  “ Ya bunun karnını doyuralım önce!” der Hulusi Baba. Balıkçı Osman “ Hay yaşa sen, ver 
oradan biraz köfte pilav!” deyince “ Dur ulan öldürecek misin el kadar masumu?” diye olaya el koyar 
ve bebeğin karnını bir güzel doyurur. 
İşte can alıcı sahne, yüreğe işleyen ve zehri sevgi olan ok tam buradadır. 
Beş yüzü aşkın filmde rol aldığını düşünürsek, hepsini tek tek buraya sığdırmamız mümkün değil. Ama 
kısaca sinema hayatının satırbaşlarına şöyle bir dokunup geçebiliriz belki. 
Tam anlamıyla bir kötü adamı canlandırdığı film, “Söz Müdafaanın”  filmidir. 1970 yapımı Mehmet 
Dinler filmi olan bu filmde, zengin oğlunu fakir kızdan koparmak için kızı kötü yola düşüren bir babayı 
canlandırmaktadır. Oğlundan uzak tutmak istediği fakir kızı, tuzağa düşürerek, kötü bir kadınmış 
izlenimi vermeye çalışır. Başrollerde Ediz Hun ve Hülya Koçyiğit vardır. 
Bir de 1974 yılında çevrilen Uyanık Kardeşler filmi var. Ne kadar kötü bilinmez. Müjdat Gezen ve Kadir 
İnanır’ın babası rolündeyken kötü babayı canlandırmış. Kardeş olan bu ikilinin birisi futbola, diğeri ise 
müziğe düşkündür. Oysa Baba Hulusi, onların mühendislik okuduğunu sanmaktadır. Mezuniyetlerini 
dört gözle beklemektedir. Kardeşler, babalarına bir türlü gerçeği söyleyememektedirler. Bin bir 
numarayla babalarını kandırmakta ve durumu kurtarmaya çalışmaktadırlar. Sert baba Hulusi, 
futbolculuk ve şarkıcılık gibi mesleklere karşı çıkmakta ve utanç verici bulmaktadır. 
Sadece duvarda asılı duran bir resmiyle rol aldığı filmi ise Zeki Ökten’in 1973 yılında yaptığı “Bitirimler 
Sosyetede” isimli filmdir. Bu filmde Kartal Tibet ve Kadir İnanır, iki kardeşi canlandırmaktadır. 
Duvarda asılı resim, filmdeki olayların gelişimine göre, bazen kafasını eğmekte, bazense 
gülümsemektedir. 
Oynadığı tarihi filmlerden bazıları; İstiklal Madalyası, Estergon Kalesi, Barbaros Hayrettin Paşa, 
Zülfikar’ın Gölgesinde, Çanakkale Aslanları ve Bizansı Titreten Adam’dır. 
Rol aldığı çocuk filmlerinden bazıları ise; Keloğlan, Keloğlan Aramızda ve Ali Baba ve Kırk Haramiler 
isimli filmlerdir. 
Bir zamanlar moda olan şarkıcı filmlerinde de rol almıştır. Bunlar arasında, Müzeyyen Senar’la Sevgili 
Hocam, Orhan Gencebay’la Bıktım Her Gün Ölmekten, Esen Püsküllü ve Ajda Pekkan’la Şepkemin 
Altındayım, Emel Sayın’la Yalancı Yârim ve Çam Sakızı, Kibariye ile Kim bilir, İbrahim Tatlıses ile Fadile, 
Ferdi Tayfur’la Yadeller ve Yıldızlar da Kayar, Sezen Aksu ile Minik Serçe, Adnan Şenses ve Mine 
Mutlu’yla O Ağacın Altında, Bülent Ersoy’la Sıralardaki Heyecan ve Ferdi Özbeğen ile Tanrıya Feryat 
filmlerini sayabiliriz. 
Ne yazık ki, o da yetmişli yılların o açık seçik filmlerinden bir kaçında oynamıştır. Bu filmler; Ali 
Poyrazoğlu ve Ceyda Karahan ile Ne Alırsan İki Buçuk, Salih Güney, Kazım Kartal ve Necla Fide ile Öl 
Seve Seve ve Sevda Karaca, Ünsal Emre ile Ah Be Ne Dünya’dır. Bu filmlere nasıl bulaştığını ise 
dilerseniz kendi ifadeleriyle aktaralım: 
“Bir keresinde, bir filmde yine patron rolünde oynuyorum. Çekimler esnasında hep ‘mallar geldi, 
mallar teslim alındı’ gibi konuşmalar geçiyor ama bozuntuya da veremiyorum. Film bittiğinde, bir de 
gördüm ki, köftehorlar beni genelev patronu olarak göstermişler. Meğer mallar da kadınlarmış.” 
Anlayacağınız bir şekilde yanlışlığa kurban gitmiş. Hoş, zaten o dönemin bu tür filmlerinde kimler 
oynamadı ki… 
Tarık Akan’ın Alev Alev, Delisin, Evcilik Oyunu, Sev Kardeşim gibi pek çok filminde de rol almıştır. 
Meraklı Köfteci ve Salak Milyoner filmlerini de Kemal Sunal serisi filmler olarak sayabiliriz. 
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Hababam Taburu filmi ise Müjdat Gezen ve Figen Han’la birlikte rol aldığı bir filmdir. 
Bazı seri filmlerde de rol almış ve asıl ününü bu filmlerdeki başarıları ile elde etmiştir. Bunların 
arasında Rüştü Asyalı ile Keloğlan filmlerini, Ayşecik, Küçük Hanım ve Yumurcak filmlerini sayabiliriz. 
Barış Manço’nun da yer aldığı “Baba Bizi Eversene” ve Türkan Şoray’ın başrol oynadığı “Güllü”, en 
unutulmaz filmleri arasındadır. 
Sinemaseverler, Hulusi Kentmen filmlerinin listesini http://www.sinematurk.com/kisi/1525/Hulusi-
Kentmen  linkinden görebilirler. Bilinen tüm filmleri burada yer almaktadır. Fakat yine de oynadığı 
tüm filmlerin listesine kavuşmak zordur. 
En iyi dostu olarak bilinen isim ise Hüseyin Baradan’dır. O da Hulusi Baba gibi pos bıyıklı bir 
sanatçımızdır. 1965 yılında başrol oynadığı “Hüseyin Baradan, Çekilin Aradan” filmiyle ünlenmiş ve bu 
filmin adı da nerdeyse deyimleşmişti. Ne yazık ki, onu da 2004 yılında kaybettik. 
Sinema emekçilerine ve sinema sanatçılarının örgütlenmesine de öncülük etmiş bir isimdi Hulusi 
Kentmen. Sinema Oyuncuları Derneği (SODER)’in ilk örgütlenme aşamasında etkin rol almıştı. Önce 
Film Sanatçıları Derneği kurulmuş. Başkanlığını Atıf Kaptan yapmış. İşe Turgut Demirağ bulaşmış 
sonra. Turgut Demirağ bir sinema işvereni olduğundan bu olayasıcak bakmamış. Çalışanlarının 
örgütlenmesini istememiş ve dernek dağılmış. 
Sinema emekçilerinin yaşlılık aylığı almalarını sağlayacak ve o güne kadar Sosyal Sigortalar Kurumuna 
birikmiş borçlarının ödenmesini organize edecek bir girişim başlatan Türkiye Sinema Emekçileri 
Sendikası (SİNE-SEN)’in bu girişimini desteklemiş ve içinde yer almıştır. 12 Aralık 1979 tarihinde 
Erman Film Şirketi’nin salonunda yapılan ilk kampanya toplantısında bulundu. Bu toplantıda alınan 
karar gereğince, 27 Aralık 1979 tarihinde Şan Sinemasında bir gece yapılmasına, bazı sanatçıların bu 
geceye ücret almadan katılmasına ve gelirin bu birikmiş prim borçlarının ödenmesinde kullanılmasına 
ilişkin faaliyetlere başlandı. Hulusi Kentmen de düzenlenen bu gecede yer alarak, sinema 
emekçilerine desteğini gösterdi. 
 

TELEVİZYON SANATÇISI HULUSİ KENTMEN 
 
Televizyon icat olunca, mertlik bozulmaya başlamıştır. Sinemalar, halkı salonlara çekmek için yoğun 
uğraş verirken, Bay Televizyon doğrudan ailenin bir bireyi gibi davranmaya başlamış ve her evin en 
özel misafiri konumuna gelmiştir. Önce yavaş yavaş yayın saatleri uzamış, sonra özel televizyonlar 
türemiş ve sinemanın, tiyatronun emekçileri de önceleri soğuk baksalar bile, televizyonun beyaz 
camında bir bir gözükmeye başlamışlardır. Türkiye’nin Tonton Babası Hulusi Kentmen de, pek çok 
televizyon dizisinde ve reklamında oynamış ve televizyon ekranlarında adeta yeniden bir doğuş 
yaşamıştır. 
Şimdi anne-baba ya da dede-nine olanlar çok iyi hatırlayacaklardır. 1980’li yıllarda, kahve benzeri bir 
yapay içecek çıkmıştı piyasaya. Süte karıştırılıyordu ve tadı da sütlü kahveye benziyordu. Hulusi Baba, 
şöööyle derin bir yudum çekiyor ve iştah açıcı bir hüüüüp sesi izleyiciye ulaşıyordu. Sonra da “Sütü 
SÜKA ile için, siz de hüüüpleyin” diyerek bitiriyordu. Bu onun ilk televizyon reklamıydı. Kendisine 
sunulan ürünü beğenmiş ve reklamda oynamayı kabul etmişti. Fakat adamların kendisine sunduğu 
ürünle, piyasaya sürdükleri ürün farklı çıkınca, işin rengi değişmiş. Halk bu ürünü kullandıkça, 
kendisine telefon açıp, kızgınlığını ifade etmeye başlamış. Reklam işinde, ürünü, reklamdaki sanatçıya 
güven ile özdeşleştiren halkımız; sanatçısının, halkının kandırılmasına alet olmasını affetmiyordu.  
Odur budur reklam filminde oynamaya pek sıcak bakmamış. İnce eleyip sık dokumuş. 
Çok zaman sonra, 1991 yılında Kaynak Gıda’nın yeni ürünü Divan Kahve’nin TV reklam 
kampanyasında oynadığını görebiliyoruz bu yüzden. 
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Bir de Adile Naşit’le çekilen Evin Margarin reklamı var. Aile babası Hulusi Bey kapuskayı sevmiyordu 
ve “ben dünyada kapuska yemem” diye kükrüyordu. Adile Teyzemiz, Evin marka margarinle bir güzel 
kapuska yapınca, hiç itirazsız yiyiveriyordu Hulusi Amcamız. 1985 yılında yayınlanan bu reklam 
dizisinde, Adile Teyzemiz; baklavalar ve börekler de açıyordu bir güzel. Halit Akçatepe, Selim Naşit, 
Müge Akyamaç, Tuncay Akça, Hulusi Kentmen ve Adile Naşit rol alıyorlardı bu hatıralarla dolu 
reklamlarda. Adile Naşit'in "Sevgili Kuzucuklarım" diye başlayan mektubunda ise Evin Hediye Çekilişi 
anlatılıyordu. 
Dilerseniz, kronolojik bir sırayla, oynamış olduğu televizyon dizilerine de bir göz atalım ve o 
ekranlarda da nasıl yeniden doğduğuna, nasıl kalbimizi kazandığına şahit olalım. 
İlk olarak, Kemal Tahir’in aynı adlı eserinden televizyona uyarlanan “Yorgun Savaşçı” isimli dizide rol 
aldı. Sakıncalı bulunan bazı sahneleri nedeniyle, yayınlanamayan; uzun süre yakıldı, yakılmadı 
haberleriyle gündemi sarsan bu dizi, TRT tarafından 1978 yılında çekilmiş ve dönemin TRT Genel 
Müdürü Macit Akman tarafından yakıldığı açıklanmıştı. Bu dizi sekiz bölüm olarak hazırlanmış ve 
ülkemizde oldukça uzun bir süre tartışılmıştı. 
 
Mahmut Mangal adlı dizide ise başrol oyuncusuydu. İzmir Televizyonu tarafından hazırlanan üç 
bölümlük dizinin yapımcısı, Tümay Dane’ydi. Kara mizah türünde hazırlanan ve içinde yaşanılan 
düzeni eleştiren dizinin çekimi İstanbul ve İzmir’de gerçekleşmişti. Dizi, Muzaffer İzgü’nün aynı adlı 
öyküsünden televizyona uyarlanmıştı. Mahmut Mangal rolü ise Yılmaz Köksal’ındı. Diğer rollerde; Erol 
Taş, Sami Hazinses, Füsun Erbulak, NubarTerziyan ve Hulusi Kentmen vardı. Dizi televizyonda 
gecikmeli olarak yayınlandı. Ocak 1980 de yayınlanması beklenirken, bazı aksilikler nedeniyle ancak 
10 Mayıs 1980’de izleyicisiyle buluşabildi. 
1981 yılında, Seden Kızıltunç’un yazdığı Zaman Mekân Makinesi adlı dizinin yedinci bölümünde konuk 
sanatçı olarak yer aldı. Bu bölümde mahallenin tüpçüsü yanlışlıkla zaman mekân makinesiyle yok 
edilmektedir. Tüpgazcıyı geri getirmeye çalışırken, onun yerine pek çok başka insanı geri getirirler ve 
olaylar karışık bir hal alır. 
 

 
 
1982 yılında, Sultanhisar Destanı adlı dizide Bekir Çavuş rolünü oynadı. Yönetmenliğini Çetin 
Karamanbey’in yaptığı bu dizide Bulut Aras, Neriman Köksal, Nuri Alço gibi daha pek çok oyuncu yer 
aldı. Dizide; Çanakkale Savaşı’nda görev alan ve 10 Nisan 1915 tarihinde, İngilizlerin AE-2 denizaltısını 
batıran, kahraman gemimiz Sultanhisar’ın cesurane hikâyesi anlatılmaktadır. AE-2 denizaltısı çağının 
en modern denizaltısıdır ve yenilmez olarak bilinmektedir. Bu dizi, acemice yapılan çekim 
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hatalarından dolayı çok eleştirilir. Fakat o dönem, televizyon dizileri yeni yeni çevrilmeye 
başlandığından hoş görülmesi gerektiğini düşünmekteyiz. 
Yine 1982 yılında başlayan, yayını birkaç yıl süren ve onu televizyonda yeniden yıldızlaştıran “Parkta 
Bir Sonbahar Günü” isimli dizide Şadi Bey rolünü oynar. Dizinin yapımcısı İstanbul Televizyonudur. 
Senaryo ise Recep Bilginer’e aittir. Dizinin yönetmeni, Hüsamettin Ünlüoğlu, yapımcısı ise İsmail 
Gönca’dır. Yeni evli, yaşlı bir çiftin evlilik sonrası yaşamları konu alınmaktadır. Başrollerde, Gülistan 
Güzey ve Hulusi Kentmen vardır. 1982-1985 yılları arasında yayınlanan dizinin çekimleri ise Yıldız 
Parkı’ndaki Pembe Sera’da yapılmıştır. 
1985 yılının Ramazan ayı için hazırlanan ve başrollerinde Erol Günaydın, Sibel Egemen, Yusuf Sezgin, 
Suna Pekuysal, Hulusi Kentmen, Neriman Köksal ve Zihni Göktay’ın oynadığı “Geçmiş zaman Olur ki” 
adlı dizide yer alır. Bu dizinin konusu ise 1900 yıllarında yaşayan “Şirin” adlı bir kantocu evlatlık kızın 
hikâyesidir. Ramazan ayının her perşembesi yayınlanan dizide Şirin rolü, Sibel Egemen’indir. 
1985-1986 yılları arasında yayınlanan “Acımak” adlı dizide ise Maarif Müdürü olarak rol aldı. Ediz 
Hun, Ayşegül Aldinç, Selen Büke, Süleyman Turan ve Hulusi Kentmen’in rolleri paylaştıkları bu dizinin 
yönetmenliğini ise Orhan Aksoy yapmıştır. Dizi, Reşat Nuri Güntekin’in aynı adlı eserinden televizyona 
uyarlanmıştır. 
1989 yılında ise Zeki Alasya ve Metin Akpınar’ın başrol oynadığı “Güler misin Ağlar mısın?” adlı 
dizidepansiyona gelen bir yaşlı adamı canlandırdı. 
1990 yılında, Trakya Birlik adına 29 bölüm olarak hazırlanan ve televizyonun ikinci kanalında Ramazan 
ayında yayınlanan “Kavak Ailesi” isimli dizide rol aldı. 
En son olarak, 1991’de çekimleri yapılan ve televizyonda yayınlanan “Merkez Karakolu” adlı dizide rol 
alır. Karakolların içinde neler olup bittiğini anlatan bu dizi, TBC tarafından hazırlanmıştı. Bir mahalle 
karakolunun personeli ile semt halkının hikâyesini anlatan dizide Ercan Yazgan ve Cihat Tamer de yer 
alır. Elli iki bölüm olarak hazırlanan bu dizide Hulusi Kentmen; Emekli Baş Komiser Nurullah Bey’i 
canlandırmaktadır. Dizinin genel yönetmenliğini Alp Savaşan yapar. 
Artık yılların yorgunluğu vardır ve televizyondan da el etek çekilir. 

 
SANATÇILARA EN BÜYÜK ÖDÜLÜ HALKI VERİR 
 
Peki ya ödülleri? 
Türk Sinemasına can veren bu insanların döneminde filmler; şan, şöhret kazanmak ve ödül almak için 
değil, halk için yapılıyordu. O yüzden bu dönemin sanatçılarının ödül aldığına şahit olamayız pek. 
Zaten o ödülünü halkından almış, Türk Sinema dünyasına adını altın harflerle yazdırmış bir sanatçıdır. 
Bir sanatçıya ödül verecek en büyük makam halkıdır. Siz, halktan daha büyük bir makam, mevki 
biliyor musunuz? 
5 Mayıs 1980 tarihinde Kültür Bakanlığı, Milli Sinema Kongresi düzenler. Bu kongrede Türk 
Sinemasına 25 yıldan fazla hizmeti bulunan sanatçılara Şeref Belgesi verilir. Bu Kongreye Şeref Belgesi 
almak üzere 205 sanatçı davet edilir. Sanatçıların pek çoğu, o dönemin siyasi çalkantıları nedeniyle bu 
kongreyi ya protesto ederler ya da katılmazlar. Bu nedenle, bu Şeref Belgesi, içlerinde Hulusi 
Kentmen’in de bulunduğu 37 sinema sanatçısına verilir. 
14 Ağustos 1992 tarihinde ise Türk Sinemasında 35 yılını dolduran sanatçılara “Onur Plaketi” verilir. 
Bu Plaketi alan sanatçılardan birisi de Hulusi Babamızdır. 
İnternette onunla ilgili yazılanlara baktığımda, bu halkın onu ne denli sevdiğine şahit oldum. 
Ölümünün on üçüncü yıldönümünde yazılmış bir yazıya rastladığımda (ekşi sözlük), gözlerim dolu 
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dolu oldu. Şöyle diyordu: “Bugün Hulusi Babamızın ölümünün 13. Yıldönümüdür. Peki, yeri 
doldurulmuş mudur? Yerini alabilen olmuş mudur? Olmamıştır. Nur içinde yatsın!” 
Bir başka sinema forumunda ise şöyle bir yorum yer almaktadır. “Bugün Cumhurbaşkanını halk 
seçmektedir. Eğer yaşasaydı ve aday olsaydı, kesinlikle benim Cumhurbaşkanım o olurdu.” 
Bir başka hayranı ise, babacan mahalle baş komiseri rolüyle Türk halkına polisi ve polislik mesleğini 
sevdirdiğinden dem vuruyor ve her mahalle karakoluna büstünün dikilmesi gerekliliğini anlatıyordu. 
Gazeteci ve yazar Ertuğrul Özkök ise; “TÜSİAD, onun heykelini diktirmeli” diye yazıyordu. 
İşte gördüğünüz gibi, halkı onu çoktan “Pos Bıyıklı Babası” ve “Gönlünün Cumhurbaşkanı” olarak ilan 
etmiştir. Siyasette bize madik atmaktan başka bir marifeti olmayan “Baba”lara da duyurulur. 
Türk Sinemasında devleşmiş pek çok isim vardır. Kemal Sunal, Ayhan Işık, Yılmaz Güney, Türkan 
Şoray, Filiz Akın, Şener Şen, Tuncel Kurtiz, Münir Özkul, Adile Naşit ve daha adını sayamadığımız 
niceleri. Hepsi dev gibi isimler. Halk onların kimisine kral demiştir, kimisine ise başka başka unvanlar, 
sanlar vermiştir. Fakat gördüğünüz gibi sinemacıların Beybabasına, Türk Sinemasının 
Cumhurbaşkanlığını layık görmüştür. Türkiye Cumhuriyeti’nin güzide halkı için onun yeri başkadır. 
Bambaşkadır. Halkı ile onun arasındaki bağ çok farklıdır. Kelimelerle tarif edilemeyecek derecede 
kutsiyeti olan bir bağdır bu. Gönülden gönüllere, gönüllerden gönüle uzanan bir koca gemici bağı. 
Ve tarihler 14 Şubat 1978’i gösterirken, dönemin Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk tarafından 
sanatçılara bir resepsiyon verilir. Bu bir kabul resmidir. Bu davet bir bakıma; çeşitli nedenlerle 
kitapları devlet kütüphanelerinden çıkarılan, haklarında dosyalar tutulan, istihbarat birimleri 
tarafından izlenen, şu veya bu nedenle soruşturmaya uğrayan, hiçbir şey yapılmasa da kendilerinden 
bir pasaport bile esirgenen yazar ve sanatçıların devlet katında saygınlıklarının iadesi şeklinde 
yorumlanıyordu. 
Gecenin en önemli olayı, Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı ile Türk Sinemasının 
Cumhurbaşkanı’nın karşılaşması olur. Oysa onlar, çok uzun yıllar önce de karşılaşmışlardır. Hayatları, 
Deniz Kuvvetleri’nde görev yaparken kesişmiştir. Beraber çalışmışlardır. Fahri Korutürk, bir Deniz 
Subayı olarak, Hulusi Kentmen’in Komutanıdır o zaman. Hulusi Kentmen ise Fahri Korutürk’ün 
komutanlık yaptığı birlikte (gemide) görevli bir Deniz Assubayı. 
Bahriye’nin emekli Gedikli Başçavuşu, eski günlerin anısına, Korutürk’ün karşısına çıkarak, esas duruş 
vaziyeti alır ve “Bendeniz enkaz-ı bahriyeden kulunuz Assubay Hulusi Kentmen” der. 
Cumhurbaşkanı Korutürk, “Hulusi, sen de mi buradasın, kolundaki dövmeler duruyor mu?” diye sorar. 
Sonra da açıklama getirir konuya.” “Beraber aynı gemide çalıştık” der. Daha sonra, Korutürk, 
İstanbul’a geldiği zaman Kentmen’in evine uğrayacağını söyler ve bu Hulusi Baba’yı heyecanlandırır. 
Şöyle yanıt verir :"Nerde o günler!” 
Çok önceden yolları kesişen bu iki insan, içinde bulundukları mesleğin zorluklarına rağmen rotalarını 
başarıya doğru yönlendirmesini bilmiş iki başarılı kişiliktir. Birisi sıradan bir deniz subayı iken 
mesleğinde yükselmiş, kariyerine pek çok şey sığdırmıştır. Türkiye Cumhuriyeti’nin siyaseten 
kilitlendiği bir dönemde, geçmişteki başarıları ona kılavuzluk etmiş ve on beşinci tur oylamada 
Cumhurbaşkanı olmuştur. Gerçi bu Cumhurbaşkanlığı, Harp Okullarında okuyan ve geleceğin 
subayları olacak o dönemki gençlerin hedeflerini büyütmüş ve dizginlenemez arzuların boy 
göstermesine vesile olmuştur ama bulunduğu konuma, başarı dolu geçmişiyle ve bileğinin hakkıyla 
gelen Fahri Korutürk’ün bu yönde bir eylem ve söylemi söz konusu olmamıştır. Emekli Deniz Amirali 
olan Fahri Korutürk, assubayın emsalinin subay olduğunu söyleyecek derecede çağdaş bir görüşe 
sahipti. Assubayların tarihsel geçmişini bildiği gibi, geleceğini de görebilmişti. Ne yazık ki, AYİM 
(Askeri Yüksek İdare Mahkemesi), yani hukuk; onun kadar ileri görüşlü olamamış ve daha sonra, 
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assubayların emsalinin “genel idari hizmetleri sınıfındaki devlet memuru” olduğuna karar vermek 
gaflet ve dalaletinde bulunmuştur. 
Altıncı Cumhurbaşkanımız Fahri Korutürk, kendi mesleği içerisinde bir kariyer peşine düşerken, Deniz 
Assubayı Hulusi Kentmen; yüreğinde sanat ateşinin yandığını fark etmiş ve yolunu askerliğin dışında 
beliren bir rotada çizmiştir. Yasaklara rağmen sisteme direnmiş, dik durabilmiş ve gönlündeki 
mesleğin de zirvelerinde yer alabilmiştir. Böylesi güçlü bir kişiliğe de Türk Sinemasının Cumhurbaşkanı 
denmesi; bence de, hak edilmiş bir konum olarak değerlendirilmelidir. 
Geçtiğimiz günlerde, Deniz Harp Okulu’nun dergileri vasıtasıyla, Deniz Harp Okulu mezunu ve 
dünyaca ünlü şairimiz Nazım Hikmet konusunda bir açılım yapılmış ve okul kayıtları kamuoyuna 
sunulmuştu. Bir zamanlar onu yüzer-gezer gemilerde yargılayanlar, assubaylara kitap okutuyor, ülkeyi 
bölecek ve donanmada isyan çıkaracak diyenler, birdenbire Nazımsever hale gelmişlerdir. Bu hayli 
ilginçtir. 
Acaba, Hulusi Kentmen’i kimse siyasi emellerine alet edemeyeceği için mi, onun okul kayıtları 
hakkında herhangi bir bilgilendirme, hatırasına sahiplenme yapılmamaktadır? Deniz Harp Okulu’ndan 
değil de Deniz Assubay Okulu’ndan mezun olduğu için mi yoksa? 
Yoksa şahsi dosyasında çok komik savunmalar mı yer almaktadır? Türkiye’ye mal olmuş, koskoca bir 
sanatçının dosyasından garip suçlamalar ve cezalar çıkacak diye mi korkulmaktadır acaba? 
Yoksa bizim sevgili Hulusi Babamızın bu büyük sanatçı yaşamı, kıskançlığa mı kurban edilmektedir? 
Bunca yıl geçmesine rağmen ona sahiplenilmemesi hayli ilginçtir. 
 

SİZİN HİÇ BABANIZ ÖLDÜ MÜ? 
 
Behçet Necatigil şöyle anlatıyordu ölümü: 
 
Adı, soyadı 
Açılır parantez 
Doğduğu yıl, çizgi, öldüğü yıl, bitti 
Kapanır, parantez. 
 
O şimdi kitaplarda bir isim, bir soyadı 
Bir parantez içinde doğum, ölüm yılları. 
… 
Parantezin içindeki çizgi 
Ne varsa orda 
Ümidi, korkusu, gözyaşı, sevinci 
Ne varsa orda. 
 
Bir insanın sanatı seçmesi ölüme direniştir aslında. İnsanoğlunun ömrünün kısalığına karşı hep var 
olmayı amaçlayan, unutulmamayı dileyen bir başkaldırı. 
Hulusi Kentmen de, ölüme meydan okuyan ve bunu sanatıyla becerebilen ender sanatçılarımızdan 
birisidir. Ölümünün üzerinden yıllar geçmesine rağmen, hala insanımızın belleğinde ve yüreğinde 
tarifsiz bir sevgiyle yer almaktadır. Filmini her izlediğimizde, ellerimiz kızarıncaya kadar yaptığımız 
alkışlamalar ya da içimizden geçen yoğun alkış sesleri; yüreğimizde koca bir çınarın yeşermesine, 
büyümesine, dallanıp budaklanmasına dönüşmektedir. Sanatçıya yapılan her alkış ise yeni bir 
tomurcuk ve yeni, tazecik bir dal olarak, o koca çınarımızda yerini almaktadır. Bu sevgi çınarımız, 
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sevdikçe, hissettikçe, alkışladıkça büyüyen, kocaman olan, devleşen bir çınar olmaktadır. Unutulmaya 
karşı koyan, umuda tomurcuklanan ve bizi de hep sevmeye yönelten, alıp başını gökyüzünün 
sonsuzluğuna değin uzayan bir çınar. Her birimizin içinde saklanan, yaşayan ve her gün yeniden 
filizlenen bir sevgili çınar! 
Takvimler 1993 yılının Kasım ayını göstermektedir. Kasımın son günleridir yaşanan. Kalp ve Böbrek 
yetmezliği teşhisiyle hastaneye kaldırılır Hulusi Baba. Aralığın dördünde yoğun bakıma alınır. 
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde onu hayatta tutmak için yoğun bir çabalayış vardır. 
Bir dönem kendine gelir, iyileşir gibi olur. Hatta Yoğun Bakım bölümünden Dâhiliye Servisine bile 
geçiş yapar. Umutlu bekleyiş fazla sürmez ve yeniden fenalaşır. Tekrar yoğun bakıma alınır ve bir 
hafta boyunca, solunum makinesine bağlı yaşar. Artık filmin sonu yaklaşmaktadır. Film hilesi yoktur. 
Yönetmen, beğeniyle izlenen bir filme son noktayı 20 Aralık 1993 tarihinde koyar. Sinemanın perdesi 
kapanmıştır. Bir daha açılmayacaktır artık. 
 

 
 
22 Aralık 1993 günü, Bağlarbaşı İlahiyat Fakültesi Camii’nde kılınan öğlen namazı sonrasında cenazesi 
kaldırılır ve son veda Karacaahmet Mezarlığı’nda yapılır. Emekli bir Deniz Assubayı olduğu için askeri 
bir törenle uğurlanır. Cenazesinde çok sayıda denizci vardır. Siyah üniformalarıyla onu ebedi 
yolculuğuna uğurlamaya, bir zamanlar silah arkadaşları olan bu büyük adamı çimariva ile 
selamlamaya gelmişlerdir. Hulusi Kentmen, 82 yıllık sinemasının perdesini kapatırken; Refika 
Kentmen, 52 yıllık hayat arkadaşını kaybetmenin, Türk halkı ise Fabrikalar Fabrikatörü Kaptan 
Kumandan Hulusi Babasını kaybetmenin derin acı ve hüznünü yaşamaktadır. 
Ve tüm yüreklerde o an mütemadiyen söylenen bir başka şiir vardır. Cemal Süreya’nın şiiri. Söylenen 
ve anbean yaşanan: 
 
Sizin hiç babanız öldü mü?  
Benim bir kere öldü kör oldum  
Yıkadılar aldılar götürdüler  
Babamdan ummazdım bunu kör oldum 
… 
 
Kara kara bulutlar kaplar bir anda İstanbul’u. Gök gürültüleri ve şimşekler eşliğinde yağan bir sağanak 
yağmur. Saatlerce yağar yağar. 
Sonra dinmeye yüz tutar bir an. Gökyüzünde, tam da o koca şehrin silueti üzerinde boydan boya bir 
gökkuşağı belirir. Yedi değil, yetmiş yedi rengi barındıran bir gökkuşağı. Kocaman bir perde açılır 
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gökkuşağının derinliğinden. Veda için gelmiştir Hulusi Baba. Tıpkı 14 Nisan 1992 ‘de yaptığı gibi beyaz 
pos bıyıklarını kıvırarak aralar dudaklarını. Sanki o gün otuz beş yıllık sinema hayatının ödülü olan 
Onur Plaketini aldığı an yaşanmaktadır. Son veda sözcükleri dökülür dudaklarından: 
“Biz sinema oyuncuları, hayal sanatçılarıyız. Bir iz bırakmıyoruz. Oynadığımız, oynatıldığımız 
müddetçe varız, onun dışında ise yokuz.  
Ne olur bizi unutmayın!” 
Sonra sessizce kaybolur. Gökkuşağı da onunla birlikte yitiverir. 
Bir yoğun sis ve duman kaplar ortalığı. Perde yeniden kapanmıştır. 

 
 
Fakat alkışlar yok mu alkışlar. 
Bir sanatçının yüreğine yıldız yıldız işleyen alkışlar. Ardı arkası kesilmez alkışların. Yıllar boyu devam 
eder. Her alkış koca sevgi çınarımıza yemyeşil bir dal olarak eklenir. Tomurcuklanır sonra sevgiyle. 
Kocaman sonra daha kocaman olur. Alır başını göğe doğru uzar gider. 
Bir sanatçıya duyulan sevgidir bu. Bir sanatçıyla halkını birleştiren, kutsallaştıran koca bir sevgi. 
Kimse bunu bilmiyor ama siz biliyorsunuz. Artık biliyorsunuz. Siz alkışladığınızda hep daha bir 
yeşillenecek sevgili çınarımız. Daha bir boylanacak göğe doğru. 
Pos bıyıklarını burarak ve gülümseyerek bakacak bize hep düşlerimizden. Duyacak alkış seslerini hep. 
Unutmayacağız değil mi Fabrikalar Fabrikatörü Hulusi Babamızı? 
Alkışlarımızla hep yeşil tutacağız değil mi o koca çınarımızı? 
Hep daha yukarılara doğru uzayıp gitsin isteyeceğiz değil mi? 
Hep yeşil, yemyeşil kalacak değil mi Sevgi Çınarımız! 
Söz mü? 
 
Özel Teşekkür: Galata Gazetesindeki “Fabrikalar Fabrikatörü” yazısından yararlandığım, başlangıç aldığım ve 
çoğu kelimelerini virgülüne dahi dokunmadan kullandığım değerli yazar ve sinema araştırmacısı Pınar 
Çekirge’ye ayrıcalıklı bir teşekkürü borç biliyorum. 

 
Yayın Tarihi: 16/ 12/2010 
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SEKSEN SEKİZ YILLIK CUMHURİYET VE ASSUBAYLAR 

Dile kolay, 29 Ekim 1923’den bugüne tam 88 yıl geçmiş. Saltanatçı yapıdan cumhuriyete koca bir 
devrimle geçişin seksen sekizinci yılını kutluyoruz. İstiklal Savaşı’yla yazılan o efsanevi destan hem 
atalarımızın işgal günlerinde yaşadığı acıları gözler önüne seriyor hem de ne denli özgürlüğüne 
düşkün bir millet olduğumuzu apaçık ortaya koyuyor. Tam da Atamızın dediği gibi; karakteri 
bağımsızlık olan bir milletin çok zor şartlar altında dahi nasıl mucizeler yaratabileceğini, nasıl birlik ve 
dirlik olabileceğini, yoklukların içinden nasıl koca devrimlerle çıkılabileceğini cümle cihana ispat eden 
bir destandır cumhuriyetimizin kuruluş hikâyesi. 

Nazım Hikmet’in dizelerinde ne kadar da çarpıcı anlatılıyordu, o varoluş mücadelesini gerçekleştiren 
insanların onurlu ve fedakâr duruşu… 

dağlarda tek  
tek  
ateşler yanıyordu.  
ve yıldızlar öyle ışıltılı, öyle ferahtılar ki  
şayak kalpaklı adam  
nasıl ve ne zaman geleceğini bilmeden  
güzel, rahat günlere inanıyordu  
ve gülen bıyıklarıyla duruyordu ki mavzerinin yanında,  
birdenbire beş adım sağında onu gördü.  
paşalar onun arkasındaydılar.  
o, saatı sordu.  
paşalar : «üç,» dediler.  
sarışın bir kurda benziyordu.  
ve mavi gözleri çakmak çakmaktı.  
yürüdü uçurumun başına kadar,  
eğildi, durdu.  
bıraksalar  
ince, uzun bacakları üstünde yaylanarak  
ve karanlıkta akan bir yıldız gibi kayarak  
kocatepe'den afyon ovası'na atlıyacaktı. 

 

İşte dağlarda tek tek yanan ateşlerle başlamıştı hikâye. Yıllardır cepheden cepheye koşan Anadolu 
insanı bıkmıştı savaşlarla gelen yokluklardan. Açlıktan ve ümitsizlikten bitap düşmüştü. Barış gelsin de 
bu bereketli topraklara adı ne olursa olsun diyordu artık. İşgale bile razıydı. İşte bu umutsuz ve acı 
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sağanakların baş gösterdiği günlerde adı Kuvay-ı Milliye olan bir avuç insan dağlara çıkıyor ve işgale 
direniyordu. İsimleri Ethem’di, Şahin’di, Mehmet’di, Ali’ydi, Kara Fatma’ydı… Onlar biliyorlardı ki, 
teslim olmak çözüm değildi. İşgale boyun eğmek, acıları ve yoklukları sürekli kılacaktı. Bağımsız 
yaşamaya alışmış bu topraklar, köleliğe alıştırılacaktı. Öz değerlerini bir bir yitirecekti. 

Onlar biliyorlardı ki, küçücük ateşlerle başlar ve kocaman olurdu yangınlar. Anadolu’nun dört bir 
yanına serpiştirdikleri bu küçük kıvılcımlar elbette ki kocaman bir ateş topu olacaktı. Onlar küçük ama 
kahraman insanlardı. Küçük zabitti, zabitti, köylüydü, kadındı, asker kaçağıydı, dağların efesiydi… 
Yüreklerini sıcak tutan şey, kurtuluş gününe olan imanlarıydı.  

Bu küçük çoban ateşleri teker teker birleşmeye başladı Samsun’da, Amasya’da, Erzurum’da, Sivas’ta 
ve Ankara’da. Artık Atatürk’ün önderliğinde tüm Anadolu’yu kasıp kavuran dev bir İstiklâl ateşi 
yanıyordu. Kim durabilirdi ki, yüreği bağımsızlık hasretiyle yanan bir milletin önünde? Çığ topu gibi 
çoğalan ve sıradanlıktan kahramanlığa tereddütsüz geçiş yapan bu halkı, kim nasıl esir alabilirdi ki? 

Ve sonunda tarihinin başlangıcından bugüne bağımsız yaşamayı ilke edinmiş Türk milleti, yeni 
destanını yazıyor; Atatürk’ün ilke ve devrimleriyle birlikte yeni yaşam düzenini Cumhuriyet olarak 
kuruyordu. 

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

Rûhumun senden İlahî, şudur ancak emeli: 
Değmesin ma' bedimin göğsüne nâ-mahrem eli! 
Bu ezanlar-ki şehâdetleri dinin temeli 
Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli. 

ATATÜRKÇÜLÜK VE TOSUNCUK PAŞALAR 

Atatürk’ün ilke ve devrimleriyle yepyeni bir yaşam düzenine geçiliyordu. Artık saltanat olmayacaktı. 
Herkes hür ve eşit olacaktı. Batıdan doğuya, kuzeyden güneye medeniyetle bezenmiş bir memleket 
yaratılacaktı. Batı tipi demokrasiyle yaşanacak ve ayrıcalıkların, imtiyazların, sınıflaşmanın önüne 
geçilecekti. Kimse kimseden üstün olmayacaktı. Hakta, hukukta, emekte ve cinsiyette eşitlik olacaktı. 
İşte cumhuriyete inanç böyle başlamıştı. Bir millet yokluktan varlığa böyle geçmeyi arzulamıştı. 
Atasına içten ve samimi olarak bağlanmış ve inanmıştı. 

Ne olduysa, o hastalandıktan ve öldükten sonra olmaya başladı. 

Eski alışkanlıklar bir bir geri gelmeye yüz tuttu. Birileri yeniden imtiyazlı olmak istiyordu. Ayrıcalıkları 
olsun istiyordu. Kendisinin halktan daha akıllı olduğunu sanıyordu. Cahil halkın kendisini 
yönetemeyeceğini, o yüzden de zamanı gelince ayar verilmesi gerektiğini savunuyordu. Hatta hep 
iktidarda olmayı istiyordu. Herkese nizam ve intizam vermek ve böylece devleti daim kılmak 
çabasındaydı. Nizam ve intizam olmazsa, yıkılırdı yoksa rejim. Devlet öncelikli olmuş, halk ikinci plana 
atılmıştı. Devleti koruyan ağır ağabeyler hızla imtiyazlı sınıfı oluştururken, cumhuriyetin kendisine 
tanıdığı hakları kullanmak isteyenler itilip kakılmaya ve kurşunlanıp asılmaya başlanmıştı. 
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Cumhuriyetçilik, egemenliğin kayıtsız şartsız halkta olduğunu söylüyordu. Fakat bunu halktan almayı 
isteyenler güçlenmişti. Palazlanmıştı. 

Halkçılık, memlekette sınıfların olmadığını, söz konusu olanın iş bölümü ve dayanışma olduğunu 
söylüyordu. Fakat onlar, halkı sınıflara bölüyorlardı. Üstelik bunu Atatürk’ü, adını ve ilkelerini kullana 
kullana yapıyorlardı. 

Laiklik, dine ve ibadete karışmamayı, hatta halkın inancına saygı duymayı ve korumayı savunuyordu. 
Oysa onlar, bir zamanlar savaştıkları komünizm gibi davranıp, dinsiz ve inançsız toplum yaratma 
çabasına giriyorlardı. Dindar olanı fişliyor, ötekileştiriyorlardı. Oysa yapılması gereken sadece yobaz 
olanı diğer samimi inananlardan ayırmaktı. Çünkü Türk’ün karakterinde nasıl bağımsızlık varsa, nasıl 
vatana ve bayrağa düşkünlük varsa, dinine de düşkünlük vardı. Bu ülkenin gurur ve onurla söylenen 
İstiklal Marşı, apaçık bir belgeydi. Türk Milleti, Tanrısının kutsamış olduğu bir milletti.  

Devletçilik, devletin ve özel teşebbüsün gereken yerde ve zamanda işbirliğini öngörüyordu. Fakat 
bunu da eş, dost ve akrabayı zenginleştirme kaynağı olarak kullanmaya başladılar. Arpalıklar 
yarattılar, her şeyi adamlarına peşkeş çektiler. Devletçiliğin ruhuna Fatiha okudular. Ona buna peşkeş 
çektikleri de, ziyan olup gitti. Çünkü tüccar aklıyla değil, yağma aklıyla yönetiliyorlardı. Öyle anlar 
geldi ki, kimilerinin adı “Kalebodur Paşa”ya bile çıktı. 

Milliyetçilik, millet olma kavramı ve düsturuyken onu da Hitler’in ırkçılığına çevirdiler. Vatan haini 
olmayı o kadar ucuzlattılar ki, beylere selam sabah vermeyen herkes kolayca hain ilan olundu. Farklı 
düşünen, farklı söyleyen tüm sesler bu yolla kolayca susturuldu. Özellikle komünistler ve sosyalistler 
bu yöntemle tu kaka ilan edildi. An geldi, kendilerine en yakın olan ülkücüleri bile damgalamaktan 
çekinmediler. 

 

En önemlisi de devrimciliği öldürdüler. Atatürk devrimciliğini durağan bir şey sanıp tabiat varlıklarını 
korur gibi korumayı amaçladılar. Oysa Atatürkçülük, çağdaşlaşma ve medenileşme yolunda devamlı 
akan bir nehirdi. Her gün yenilenen, yeni ufuklara açılan bir çağlayandı. Teneke kafalarıyla bunu 
anlayamadılar, algılayamadılar. Atatürk, muasır medeniyet seviyesine ulaşmayı hedef koyuyordu, 
onlar bir kaplumbağa gibi kabuğunda yaşamayı seçtiler. Atatürk, “İlk hedefiniz Akdeniz’dir, İleri!” 
diyordu, onlar Edirne’den ötesini umursamadılar. Hep geriye baktılar, herkesi düşman gördüler. 
Herkesi düşman görmekle kalsalar yine iyiydi ama uygulamalarıyla, herkesi devletine düşman 
yaptılar. Herkesin herkese düşman olduğu bir toplumun nasıl millet olacağını düşünmediler bile… 

İşte size cumhuriyetimizin seksen sekiz yıllık tarihinin kısa bir özeti.  
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Biz assubaylar ise hep kandırıldık. Kemalistliği Atatürkçü olmak sandık. Atamızın kalpaklı resimlerini 
görünce, ay yıldızlı bayrağımızı görünce; sahiden de O’nun izinden gittiğimizi düşündük. Oysa 
Atatürkçülük, Kemalizm gibi sığ bir yapı değildi ki. Atatürkçülük Türkiye’yi çağdaşlaştırmak, bilimde, 
teknikte, eğitimde, sosyal yaşamda ve daha pek çok alanda ileriye taşımaktı. Bir ideoloji değil, bir 
anlayış, bir zihniyet devrimiydi. Fark edemedik. 

 

Bugün hak ve adalet arıyoruz. Alın terimizin ve emeğimizin karşılığını istiyoruz. Peki, bunu kimden 
talep ediyoruz? Türk Silahlı Kuvvetleri’nin üst yönetiminden tabi ki… Öte yandan bir tarafımız da 
sızlıyor. Diyoruz ya onları sahiden Atatürkçü sanıyoruz, bu yüzden de “ya hak isteyelim ama 
ülkemizde Atatürkçü bir onlar kaldı, aman fazla incitmeyelim” şeklinde düşünüyoruz. Onların 
Atatürk’le ve Atatürkçülükle zerre kadar bir bağlarının olmadığını göremiyoruz. Vatanımıza, 
bayrağımıza ve milletimize olan sıkı bağlılığımız, aldığımız devlet terbiyesi gözlerimizi kör ediyor. Farklı 
düşünmeyi, sorgulamayı ve haksızlığımızın ana kaynağını keşfetmeyi bir türlü başaramıyoruz. Kıdemli 
Albayına 3500 lira emekli aylığı bağlarken; ömrünü ordusuna, vatanına ve milletine adamış Kıdemli 
Başçavuşuna bin küsur lira emekli maaşını reva gören bir bozuk zihniyetin nasıl Atatürkçü 
olabileceğini sorgulayamıyoruz. Görevdeki hiyerarşiyi, yaşamın her alanında hiyerarşiye 
çevirmelerinden ders alamıyoruz. Hatta onların bize sunduğu oyuncakla, TEMAD denen yapıyla 
hakkımızı savunabileceğimizi safça düşünebiliyoruz. 

Özellikle 12 Eylül 1980 darbesi ile takke düştü ve kel göründü. Bu “dümenden Atatürkçülüğün” foyası 
meydana çıktı. Amaç, ülkeyi uluslararası sermayenin istediği şekilde biçimlendirmek ve hazır fırsatını 
bulmuşken de farklı düşünenleri şöyle bir sopadan geçirmekti. Bunu başardılar ve devam eden 
yıllarda da sürdürdüler. Her geçen gün Atatürk’ün yıktığı, parçalayıp tarihin çöplüğüne attığı değerleri 
yeniden geri getirmeye uğraştılar. “Osmanlı Paşalığını” yeniden hortlattılar. Biliyorsunuz ki, 
Cumhuriyetin son paşaları İstiklal Savaşımızda bu unvanı alan Atatürk ve Silah arkadaşlarıydı. Tam da 
laiklik ilkesi kapsamında, 26 Kasım 1934 tarihinde “Ağa, Hacı, Hafız, Hoca, Molla, Efendi, Bey, 
Beyefendi, Paşa, Hanım, Hanımefendi ve Hazretleri gibi lakap ve unvanlar kaldırılmıştı.” 

İşte bundan sonrasındadır ki, Cumhuriyetimiz tek bir paşaya sahip olmuştur. O da sanat güneşimiz 
Zeki Müren Paşa! Ha bir de sünnet çocuklarının paşalık unvanları vardır. Önlerinde kocaman 
“Maaşallah” yazısıyla birlikte bir günlüğüne “Paşa” oluverirler oğlan çocuklarımız. Çünkü işin ucunda, 
“ucundan azıcık” kestirmek vardır. İşte yeni cumhuriyetin gerçek paşaları sadece bunlardır, geri 
kalanlar Osmanlı Paşası özentisi, Tosuncuk Paşalardır.  

Hatırlayacaksınız, 28 Şubat Muhtırası, laiklik elden gidiyor diye verilmişti. Haklı mıdırlar, haksız 
mıdırlar bilmem ama televizyon ekranlarında sunucuların “Paşaaam!” demesiyle yağları eriyen 
Tosuncuk Paşalar; zaten bu paşalığı kabul edişle, laiklik ilkesinin içine yapmışlardır. İnanmayan varsa, 
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İlköğretim Sekizinci Sınıf İnkılâp Tarihi ders kitaplarının laiklik ilkesini anlatan sayfalarına bakabilirler. 
Durum gayet açık ve net! 

  

Osmanlı paşaları her konuda ahkâm kesen, etkili ve yetkili olan adamlardı. İş o kadar ayağa düşmüştü 
ki, hani şeyini sallasan paşaya değiyordu. İşin suyu çıkmıştı. Zaten bu paşa enflasyonu ülkenin sonunu 
hazırladı. İşgal günü geldiğinde de, İstiklal ve bağımsızlık hareketine baş olacak, Mustafa Kemal ve 
birkaç silah arkadaşı haricinde hiçbir Osmanlı Paşasına rastlanmadı. İşgalcilerden izzet ve ikbal 
beklentisiyle, vatanını ilk satanlar Osmanlı Paşaları olmuştu anlayacağınız. Üstelik devletin başına 
çorabı örüp ilk fırsatta kaçanlar da zaten onlardı. 

 

Kim bilir, belki de doğru olan şey; yükseldikçe astlarından uzaklaşan, onların emek ve alın terini, vatan 
ve bayrak sevgisini kendi kişisel hırslarına basamak yapan ve bir türlü Osmanlı Paşalığı özentisinden 
kurtulamayan “Generallik” müessesesini top yekûn ortadan kaldırmaktır. Tıpkı bazı çağdaş ülkelerde 
uygulandığı gibi… Böylece olası kurtarıcılarından kurtulmuş ve gerçek anlamda Atatürkçü anlayışa 
yönelmiş çağdaş bir cumhuriyete ve gerçek demokrasiye kavuşmamız daha akılcı bir hedef haline 
gelir. 

12 EYLÜL 1980 DARBESİ VE ASSUBAYLAR 

Bu darbe sırf sivilleri vuran bir darbe değildir. Türk Silahlı Kuvvetlerini de derinden yaralayan bir 
darbedir. Bu darbe ile birlikte, Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki yapı tam anlamıyla Atatürkçülükten 
uzaklaşmış ve “Tosuncuk Paşa” zihniyetine meyletmiştir. Statükolar yaratmış, ayrıcalıklı sınıfların, 
imtiyazların ve önü alınamayacak haksız uygulamaların doğmasına sebep olmuştur. Türk Silahlı 
Kuvvetleri’nin omurgasını oluşturan assubayların ve genç yaştaki subayların emekleri ve alın terleri 
çalınmış ve çeşitli yöntemlerle onların aleyhine kullanılmıştır. Malum yerdeki kılları ağarmış bir takım 
kişilerin kişisel ikballerine ters düşen şeyler, sanki Türk Silahlı Kuvvetleri’nin tümünün rahatsızlığıymış 
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gibi topluma aktarılmış, medyadaki bir takım Tosuncuk Paşa Yalakaları “Genç subaylar rahatsız” 
türünden manşetler atmıştır. 

Yetmişli yıllarda gerçekleştirilen assubay eylemleri, üst komuta kademesinin gözünü açmış ve işi daha 
sıkı tutmalarını sağlamıştır. Bildiğiniz gibi İç Hizmetler Kanunu ile Askeri Ceza Kanununun kısıtlılığı 
altındaki assubayların bunca katı kanun ve kural içinde hak aramaları nerdeyse imkânsızdı. Fakat 
çabalar sonuç vermiş ve mucize bir çıkış yolu bulunmuştu. Sonunda, assubaylar; eşleri aracılığıyla 
seslerini tüm ülkeye duyurmayı başarmıştı. 1979 yılında Donanmada yaşanan Çelenk Olayları da üst 
kademenin gözünü oldukça korkutmuştu. 

 

Darbeyle birlikte, tüm bu eylemlere kılavuzluk ettiği düşünülen assubay dernekleri yeni bir 
düzenlemeye tabi tutulmuş ve zapturapt altına alınmıştır. Bugün TEMAD dediğimiz yapının önceki 
derneklerle pek bir benzerliği yoktur. Bu yapı assubayların hak ve hukuku için değil, Kuvay-ı Milliye 
türü bir organizasyon amacıyla tesis edilmiştir. Soğuk Savaş döneminin zihniyetiyle oluşturulan bu 
yapı, barış zamanında kâğıt oynanan, geziler düzenlenen ve meslek anılarının yaşatılacağı bir dernek 
olarak gözükecek ama olur da ülke işgal edilirse ya da komünizm gelirse; tıpkı İstiklal Savaşı öncesinde 
olduğu gibi ülkenin küçük zabitleri yeni bir bağımsızlık direnişi başlatacaklardır. Kurgu budur. 

Özellikle OYAK, ordu personeline ek katkı sunacak şekilde yeniden yapılanacak ve insanların ağzına bir 
parmak bal çalınarak, sizi koruyoruz mesajı iletilecekti. Böylelikle assubaylar sistemle bütünleşecek ve 
verilene razı olacaktı. Daha fazlasını isteyenler ise verilenin de elinden alınması korkusuyla hareket 
edemez duruma getirilecekti. Komünist teorem açısından bakıldığında bu tam anlamıyla bir tür 
“Küçük Burjuvalaştırma” operasyonuydu. 

 

Netice olarak seksen sekiz yıllık cumhuriyet tarihinde assubaylar külfeti paylaşırken eşit ama nimeti 
paylaşırken eşit olmaktan hep uzak tutuldu. Hakkını arama çabasına girenler, çağına göre, kimi zaman 
komünist, kimi zaman vatan haini, kimi zaman bölücü olarak damgalanmaktan kurtulamadı. İşte bu 
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vatan hainliği meselesini en iyi anlatan, cumhuriyet tarihimizin bilindik vatan hainlerinden(!) olan 
Nazım Hikmet Ran’dır. Defalarca vatan hainliği damgasını yiyen Nazım Hikmet, 1938 yılında bir avuç 
deniz assubayı ile birlikte “Donanmayı İsyana Kışkırtmaktan” hüküm giymiş ama işin aslının kitap 
okumaktan öteye gitmediği herkesçe görülmüştür. “Şimdiye kadar yapmadıysan da gelecekte 
yapmayacağın ne malum?” denilerek işlenmemiş bir suç için yıllarca haksız yere hapislerde yatmıştır. 
Deniz assubayları ile birlikte Erkin gemisinin sintinelerinde iki büklüm hapis yatmış, zulüm ve 
işkenceler görmüş ve ayrıca insan onuruna yakışmayacak muamelelere maruz bırakılmıştır. İşte onun 
dilinden haksızlığa uğrayanların vatan hainliği… Hep birlikte okuyalım ve ne kadar vatan haini 
olduğumuzu birlikte öğrenelim: 

“Evet, vatan hainiyim, siz vatanperverseniz, siz yurtseverseniz, ben yurt  
hainiyim, ben vatan hainiyim.  
Vatan çiftliklerinizse,  
kasalarınızın ve çek defterlerinizin içindekilerse vatan,  
vatan, şose boylarında gebermekse açlıktan,  
vatan, soğukta it gibi titremek ve sıtmadan kıvranmaksa yazın,  
fabrikalarınızda al kanımızı içmekse vatan,  
vatan tırnaklarıysa ağalarınızın,  
vatan, mızraklı ilmühalse, vatan, polis copuysa,  
ödeneklerinizse, maaşlarınızsa vatan,  
vatan, Amerikan üsleri, Amerikan bombası, Amerikan donanması topuysa,  
vatan, kurtulmamaksa kokmuş karanlığımızdan,  
ben vatan hainiyim.  
Yazın üç sütun üstüne kapkara haykıran puntolarla :  
Nâzım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hâlâ.” 

YOKUM DİYORSAN EĞER, SAHİDEN DE YOKSUNDUR! 

Biz assubaylar görevde olduğumuz sürece katı kanunların, kural ve yaptırımların boyunduruğu altında 
hakkımızı arayıp soramaz hale getirildik. Tek başımıza mücadele etmeye kalktığımızda hiç olmadık 
yerlerden darbeler aldık. İki kişi, üç kişi, beş kişi olduğumuzda askeri isyanla suçlandık. Ne yana 
dönsek ağaların sopasından kurtulamadık. Namusumuzla, şerefimizle çalışıp ettiğimiz, anamızın ak 
sütü kadar helal olan emeğimizin karşılığını bir türlü alamadık. Vermediler, yetmiyormuş gibi bizim 
payımıza düşene de göz koydular. 

 

Emekli olduğumuzda ise onca yılın bıkkınlığı ile “illallah” diyenler oldu. Artık asker değilim deyip, her 
şeyden elini eteğini çekenlerimiz oldu. Üstelik bunlar o kadar çoklar ki… Sessizliği seçtiler, sessizce yok 
oldular. Kendilerine başka yaşamlar seçtiler, geçmişlerini unutmaya ve unutturmaya çalıştılar. Sessiz 
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oldular ama sessizliğin sesi olmadığını unuttular. “Yokum!” dedikçe, sahiden de yok olacaklarını, hak 
ve adalet adına sahiden de unutulacaklarını bir türlü anlamak istemediler. Sadece seslerin ayak sesi 
olabileceğini görmediler, inanmadılar, inanmak istemediler. Çok erken vazgeçtiler: 

“Ayak sesleri var başka işiteceksin 
Bizlerin ayak sesinden 
Toprağın var suların var ağaçların var 
Günlerin gecelerin 
Sözlerin biçimlerin ayak sesleri 
Ayak sesleri elele 
Ayak sesleri kıyamet gibi 
Işığın ayak sesi 
Gölgenin ayak sesi 
Seslerin ayak sesi 
 
Çocuğum ilk ağızda bunları belle 
 
   (Arif Damar)” 
 
Kimileri eldeki hakları da kaybederiz diye bize düşman gibi baktılar. Uğradıkları haksızlıkları sinsi 
yüreklerinde saklayıp verilenle yetinmeyi savundular. Kazansaydık eğer, eğri bile işemeden hazıra 
konmanın sevinciyle kahkahalar atacaklardı. 

Assubayların onur mücadelesi hep bir avuç idealist insana kaldı. Onlar yılmadılar, yokluklardan 
varlıklar çıkardılar ve mücadele ateşini hep istim üstünde tuttular. 

Eylemler yapıldı, yürüyüşler yapıldı ama ne çare ki, aldığımız devlet terbiyesiyle ancak yirmi üç nisan 
çocukları gibi, Ankara’nın ıssız bir sokağında bayrak sallamakla yetindik. Kendimiz yağdık, kendimiz 
gürledik. “Aman ona buna slogan atmayın vereceği varsa da vermez!” korkusuna girdik. “Aman 
polisimizi üzmeyelim, onlar da bizim gibi devlet terbiyesi görmüş insanlar, devletin memuru birbirini 
üzüyor” dedirtmeyelim diye uğraştık. Yani çok kibarcık oldu eylemlerimiz. Öyle bir hak aradık ki, 
bizden başka sesimizi duyan olmadı. Bir eylem olduğunu fark edenler de, elde bayrak görünce,  
“malum partinin mitingi var herhalde” dedi.  

 

Oysa öyle bir eylem olmalıydı ki, yer gök inlemeliydi. Ankara’nın unutulmuş sokakları yerine, 
İstanbul’un orta yerinde gümbür gümbür akan bir sel olmalıydık. 
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İşte bu yüzdendir ki, TEMAD üzerinden gerçek bir mücadelenin verilebileceğine inanmıyorum. Başka 
yollar, başka alternatifler üretmemiz gerektiğini düşünüyorum. Parasal kaynağını hak hukuk 
istediğimiz yerden sağlayan ve rica minnet hak talep etmek zorunda kalan bir dernek yapısıyla hangi 
hakkı, hangi adaleti nasıl alabilirsiniz ki? 

YENİ TEMAD, YENİ OLUŞUM VE GENÇ KUŞAK ASSUBAYLAR 

TEMAD hep yetmişli yılların anısıyla yaşadı ve yaşatıldı. Oysa yetmişli yılların dernekçiliğinin üstünden 
balyoz gibi bir darbe geçmişti. Üstüne üstlük, bir de günü kurtarma meraklısı yönetimler işbaşına 
gelince, TEMAD vasıtasıyla hak hukuk aramak iyice hayal olmuştu. Yıllar yılları kovalarken, internet 
icat oluverdi. Sonra “facebook” , “blog yazarları” falan derken, herkes gibi assubaylar da sorunlarını 
özgür ortamlara taşımaya başladılar. Devlet terbiyesi gereğince hak arama adresi olarak sadece 
TEMAD’a yönelim olduğundan, tüm tartışmalar da o çatı altında birleşmekten yanaydı.  

İnternet siteleri peş peşe açıldı. Birleşmeler, ayrılmalar, tartışmalar derken uzun bir sürecin sonunda 
TEMAD’ın uykuya yatmış yönetimi, tahtının sallandığını hissetti ama vaziyeti nasıl kurtaracağını bir 
türlü kestiremedi. En sonunda yenilikçi hareketlere teslim oldu ve tasını tarağını toplayıp gitti. 

Son TEMAD seçiminin en umut verici yönü, yönetime üç başkan adayının talip olmasıydı. Demek ki 
yıllardır yapılan uğraşılar sonuç vermiş, birileri değiştirmeyi arzulamış ve bunun için savaşmayı göze 
almıştı. 

Elbette eski başkan ve listesinin yeniliklerden yana olduğunu söylemek zor. Buna rağmen eskinin eski 
kafalılığı olmasa, yenilerin kıymetini kim nasıl bilebilirdi ki? O yüzden bize değişimin bir zorunluluk 
olduğunu hissettirdiği için eski yönetime ne derece teşekkür etsek azdır. Onlar bir şey yapmamakta 
ısrarcı olmasa, asla alternatif adaylar çıkmayacaktı. Ortalık şenlenmeyecekti. Bizler de şimdiki 
beklentilerimizi yine erteleyecek ve başka baharları bekleyecektik. 

Yeni Oluşum Grubu, “Sen yoksan bir kişi eksiğiz!” diyerek herkese seslendi. Herkesi mücadeleye davet 
etti. Eski seçim deneyimlerinden ders aldığını çevresine hep pozitif enerji dağıtarak gösterdi. 
TEMAD’ın değişimini gerçekleştirecek güce sahip olduğuna inandırdı delegeleri. Hak ve Onur 
Mücadelesinde beklenen adımların kendileri tarafından atılacağını müjdeledi. Şimdiden assubay 
camiasını büyük beklentilere sürükledi. Umuyor ve diliyorum ki, Sayın Ahmet Keser ve ekibi başarılı 
olur ve yüzümüzü sahiden de güldürürler. 

Bu seçimde üçüncü bir aday ve liste daha vardı ki, çok eleştirildi ve yıpratıldı. Eski yönetimin 
denetiminde görev almış olan Sayın Cengiz Erten’di bu aday. Son anda ortaya çıktığı için eleştirildi. 
Eski yönetimden yana bir bölen olmakla suçlandı. Eskilerin açığını ortaya koymadığı için yargısız infaza 
tabi oldu.  

Seçim günü geldiğinde ise gerçekten de bir bölen olduğu görüldü. Ama yanlış tarafı bölmüş, değişimi 
arzulayan Yeni Oluşum Grubu’nun ekmeğine yağ sürmüştü. Gerçi bunun böyle olacağı belliydi ama 
insanlar nedense kötü senaryoyu akıllarına getirdiler. Bay Cengiz Erten, eski yönetimin içinde değil 
miydi? Öyleyse yanına çekeceği delegeler de eski yönetime sempati duyanlardan olacaktı. Yeni 
Oluşum Grubu kadar kulis faaliyeti yapmadığı ve ortaya geç çıktığı için de az oy alması kaçınılmazdı. 
Bu seçim için amaçları sadece kendilerini üyelere göstermek ve yeni dönemin muhalefeti olduklarını 
kamuoyuna duyurmaktı.  
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Seçimler bitti ve eski cepheler bozuldu. Şimdi yeni hatlar kuruluyor. Yeni bir iktidar ve yeni bir 
muhalefet var. Arada yaşanan tartışmaların ve çöp kutularını boylayan e-postaların üzerine sünger 
çekilmesi ve herkesin birbirine taze bir başlangıç sunması en doğrusu. Çünkü assubayların onur 
savaşında kişilerin üzerinden siyaset yapmak kadar anlamsız bir taktik olamaz. Kişiler küçük, amaçlar 
büyüktür. 

Assubayların onur mücadelesi, www.emekliassubaylar.org sitesinin başarısıyla, Emekli Assubaylar 
Güç Birliği Platformunun çetin mücadelesiyle ve de özellikle TEMAD’ın yeni yüzü ile beklenen ivmeyi 
kazanmış ve gelecek adına umutlanmamızı sağlamıştır. Bundan sonra hepimize düşen görev, bu 
mücadeleyi sürdürenleri var gücümüzle desteklemek ve sesimizi olabildiğince güçlü duyuracak yeni 
yollar, yöntemler geliştirmek, bu sağlam temellerin üzerine yeni yeni tuğlalar ekleyebilmektir. 

HATTI MÜDAFAA YOKTUR, SATHI MÜDAFAA VARDIR! 

Seksen sekiz yıllık cumhuriyet tarihi boyunca bize yapılan haksızlıkları hepimiz az çok biliyoruz. Günlük 
yaşamımızda her gün yüreğimizi burkan acılar yaşıyoruz. Kimimiz siniyor, saklanıyor. Kimimiz 
eldekiyle yetinmeyi savunuyor, devlet terbiyesine yakışmayacak eylem ve davranışların zümremizi 
zarara sokacağını düşünüyor. Açıkçası, eldekilerin de alınacağı korkusunu taşıyor ama söyleyemiyor. 
Bu davaya gönül veren bizler ise hakkımız olanı söke söke almanın yolunu, yöntemini arıyoruz, onurlu 
mücadelesini veriyoruz. 

Öyleyse daha derin düşünmeli ve olaylara daha farklı bakmayı becerebilmeliyiz. Kendi kuytularımıza 
çekilmekten sıyrılmalı, mücadele alanını genişletmeliyiz. Hattı müdafaa etmekten vazgeçmeli ve 
mücadeleyi geniş satıhlara yaymalıyız. 

Bundan sonra gazetelere eciş bücüş ilanlar vermek yerine, meramımızı tam anlatan kısa ve öz şeyler 
söylemeliyiz. 

Bundan sonra terk edilmiş sokaklarda kibarcık mitingler yerine, tüm medyanın gözü önünde, 
İstanbul’da Taksim’de eylem düzenlemeliyiz. 

Bize asla sendika hakkı tanımayacaklar. O yüzden resmi ya da gayrı resmi sendikal faaliyetlere 
yönelmeliyiz. Çağdaş ülkelerde nasıl askerin sendikası oluyorsa, Atatürk’ün modern Türkiye’sinde de 
bizim hakkımız olan sendikamızı istemeliyiz. Vermiyorlarsa, diretmeliyiz. 

Daha çok kişiye ulaşmalıyız. Özellikle sanal ağlarda kayıtlı üyelere ulaşacak e-dergi projesi üretmeliyiz. 
TEMAD Dergisi üzerinden söyleyemediklerimizi ya da söyleyemeyeceklerimizi bu e-dergi üzerinden 
kitlemize ulaştırmalıyız.  

Tüm emekli assubayların kabuğundan sıyrılmasını ve toplumun içine girmesini sağlamalıyız. Bu 
kapsamda, herkes hangi görüşe inanıyorsa, o doğrultuda siyasi partilere üye olmalı ve gidebildiği yere 
kadar gitmeli. Delege olmalı, yönetici olmalı ve mutlaka assubayların onur savaşını o mecralara 
taşımalı. Bu konuda hedef, özellikle meclise giren partiler olmalıdır. Ne söylediği bile belli olmayan 
tuhaf adamların ve grupların partisinden uzak durulmalıdır. 

Bir sonraki seçim döneminde mecliste sesimizi duyurabilecek en azından üç-beş milletvekili sokmayı 
denememiz gerekir. Artık zümremizi kandırmaya yönelik, göstermelik yapıldığı belli olan aldatmaca 
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önerge ve tekliflere rıza göstermemeliyiz. Hangi şehirden nasıl milletvekili seçebileceğimizin hesabını 
şimdiden yapmalı ve alt yapısını oluşturmalıyız. 

Bulabildiğimiz ya da ilgimizi çeken tüm yasal derneklere, kurslara ve benzer yapıdaki kurumlara üye 
olmalıyız. Bu ilçemizdeki Avcılar Derneği de olabilir, AKUT gibi deprem ve insani amaçlı yardım 
dernekleri de. Hatta spor kulüpleri bile bu kapsamda ele alınabilir. Bu topluma assubayların insan 
yüzünü de göstermemiz gerekir. “Bir assubay bile benden fazla maaş alıyor” diyenlerin bizimle 
tanışmasını mutlaka sağlamalıyız. “Eşidin olarak gördüğün Kıdemli Albaylara da bir şeyler fısıldasana” 
diyebilmeliyiz. 

Kapasitemiz varsa, maddi kaynak temin edebilirsek; internet üzerinden yayın yapan televizyon 
kurmayı denemeliyiz. Buradan en azından kendi kitlemize kendi programlarımızla sesimizi 
duyurmamız olasıdır. 

TEMAD şubelerini yeniden ele almalı ve kültürel etkinliklerin de tertiplendiği güzide yerler haline 
getirmeliyiz. Söyleşiler, paneller düzenleyebilmeliyiz. Emekli assubayların “okeye dönmenin” ötesinde 
yetenekleri de olduğunu, bilgi ve kültür seviyesinin “kendini beğenmiş ve kutsamış” pek çok meslek 
erbabından yüksek olduğunu uygulayarak göstermeliyiz. 

Hiç oy almayacağını farz etsek bile, sırf oy pusulalarında gözükmesi için bir siyasi parti kurma yolunu 
da seçenekler arasında tutmalı ve değerlendirmeliyiz. Her yerde TEMAD şubesi olduğuna göre, uygun 
hamlelerle seçime girecek şartları sağlayabilmemiz mümkün. İş, çarpıcı bir parti amblemi seçmekte ve 
o amblemi etkin bir silah olarak kullanmakta. 

Elbette ki, mücadelemizi daha etkin kılacak nice seçenekler bulunabilir. Bunlar benim sıkça dile 
getirdiğim fikirler. Daha nicelerini aramızda yapacağımız beyin fırtınalarıyla üretmemiz mümkün. 
Açıkça söylemek gerekir ki, bu süreçte bize en çok lazım olan şey; akıl ve cesaret. 

 

TEMAD yönetimindeki değişiklikten sonra artık yarınlara daha bir umutla bakabiliyoruz. Üstelik “Yeni 
Oluşum Grubu” tek seçenek de değil. Hemen ardında bekleyen ve kendilerine “Genç Kuşak Emekli 
Assubaylar” diyen yepyeni bir oluşum var. Zaman içinde bu grup da kendisini ve hedeflerini 
kamuoyuna duyuracak ve mücadelemize kendi bakış açısından katkılar sağlayacaktır. En azından iyiye, 



196 
 

güzele ve doğruya ulaşma yönünde alternatif bir seçenek olacak ve muhalif söylemleri ile davamıza 
ne derece sahip çıktığını, ne kadar inandırıcı ve samimi olduğunu zamanla gösterecektir. Eldeki 
seçeneklerin birden büyük olması o dava için bereketin bir göstergesidir. 

Cumhuriyetimizin seksen sekizinci yılına kavuştuğumuz bu gün, yarına umutla bakmayı tercih 
ediyorum. Yarın ya da çok yakında assubaylar için güneşli, aydınlık ve güzel günlerin geleceğine 
inanıyorum. Kendimi avutacak sebeplerim var. Tıpkı şairin dediği gibi: 

“İçimden hep iyilik geliyor 
Yaşadığımız dünyayı seviyorum 
Kin tutmak benim harcım değil 
Çektiğim bütün sıkıntıları unuttum 
Parasız pulsuzum ne çıkar 
Gelecek güzel günlere inanıyorum 
 
Gelecek güzel günlere 
Sonunda galip geleceğine eminim 
İyiliğin, zekânın ve cesaretin 
İmanım var zaferine 
Aşkın, adaletin ve hürriyetin 

… 

Şairleri peygamberleri düşünüyorum 
Yaşamak o kadar tatlı ki 
Daimî bir sevgi içinde 
Galip sesini işitiyorum hakkın 
Asırlarca zulme ve işkenceye 

   Necati Cumalı/Son” 

 

Yayın Tarihi: 29 Ekim 2011 
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YETMİŞLİ YILLAR: GEÇTİ ZAMAN ÇILGINCA FIRTINALARLA! 
 
Hava inadına puslu… Bir türlü güneşi göremiyorum. Sıcaklığını hissedemiyorum. Sanki şöyle aradan 
görebilsem bir... Bir görebilsem ah, ısınacak içim.  
Fakat kararlıyım. Bu sisli, puslu havalar mahvedemeyecek beni. Yetmişli yılları yazacağım. Sokağa 
dökülen assubayları, eşlerini ve çocuklarını anlatacağım.  
Önce iyi bir başlık bulmalıyım. Bulmalıyım ki, yazının da bir albenisi olsun. Vursun okuyanı daha ilk 
baştan. Mesela, o yıllara özgü nostaljik bir şarkı olabilir. Güzel ve anlamlı bir şarkı… Yoksa Nazım'dan 
birkaç dizeyle mi başlasam? 
Fakat Nazım da klasik oldu artık bee! Hele o amiral kendince iade-i itibar falan deyince! 
O zaman Seyfi Baba'dan mı birkaç dize alsam? 
Ama Seyfi Babayı kimse tanımaz bilmez ki! En iyisi yazı ilerleyince bir şeyler koyarım Seyfi Baba'dan. 
Evet, şarkı daha güzel bir fikir… Bir arayalım bakalım. 
... 
Buldum. Yaşasın buldum! Nil Burak söylüyor, ama ne güzel söylüyor. İşte bu şarkı, o günler için 
yazılmış sanki cuk oturdu Vallahi: 
 
O yılları yaşadık biz sonsuz heyecanla 
Her aşktan bir şarkı kaldı dudağımızda 
Deli gönül öğrendi yalnızlığında 
Dostla dönmeyi en güçlü sevdalarda 
 
Geçti zaman çılgınca fırtınalarla 
Yaşadık hiçbir şey beklemeden o yıllarda 
Her aşktan bir şarkı kaldı dudağımızda 
 
O yılları yaşayanlar, kendisini Assubay hakları için cesurca en öne atanlar, sözüm size. Bu şarkıyı o 
günlerin hatırına dinleyin olur mu? Yâd edin o güneşe sevdalandığınız, umuda kürek mahkumu 
olduğunuz günleri… Ben sevdim bu şarkıyı ve o günlerin anısına sizler için seçtim.  
Şimdi sıra hikâyeye başlamakta… İlk cümleyi yazdım mıydı, arkası gelir nasılsa. 
Ne diyordu, Bandırmalı Abdullah? Nasıl anlatıyordu hikâyesini? Onunla başlayalım, hatırla bir: 
 
“Esk.. Hava Üssü kapısındayız, yani nizamiye 
Korkunç bir gürültüyle uçaklar inip kalkıyor 
Sağımız solumuz silahlı asker 
Sen ve ben yalnız ve silahsız.. 
- Bandırma'dan geldim diyorum nöbetçiye 
- O gelmeyen sen misin diyor 
- Bilmem o gelmeyen herhalde benim diyorum 
Ve bakıyorum gözlerine... 
Çeviriyor telefonu, bir sürü karşılıklı konuşmalar 
Havada Fantomlar uçuyor, duyulmuyor bazen konuştukları 
Bekliyoruz, sıkıyorsun ellerimi sevgiyle 
Askerler dolaşıyor elleri tetikte.. 
- Bekleyin diyor nöbetçi, araba bulursak göndereceğiz. 
Belki bir saat sürüyor bu bekleyiş, sıkıntı basıyor, 
Bir an önce içeri girmek istiyoruz, 
Dostlarımıza , arkadaşlarımıza kavuşmak istiyoruz 
Öff be ne zormuş tutuklanmayı beklemek.. 
... 
Rastlantı mı ne, bir avukat geliyor nizamiyeye  
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Altında pırıl pırıl bir otomobil, 
Askeri savcılığa gidiyor… 
- Alır mısın savcılığa gidiyor diyor, beni gösterip  
Alıyor yanına beni, kurtarıyor daha fazla beklemekten 
- Ne için gidiyorsun diyor orta yaşlı, kıvırcık saçlı avukat 
- Assubayım, tutuklanmaya gidiyorum… 
- Emin misin tutuklanacağına… 
- Elbette, giden dönmedi, hepsi içerde… 
Susuyor bakışlar, bir an sessizlik” 
... 
Şimdi hikâyeyi ta en başından anlatmaya başlayabiliriz işte. 
Assubaylar kendilerini nasıl fark etmişler, nasıl hak arama sevdasına düşmüşler bir bir yazabiliriz. 
“Görmüşüm kurs, almışım amirlerimden takdir” faslından vazgeçip, nasıl onurluca sokaklara 
dökülmüşler anlatabiliriz. Gasp edilen hak ve onurları için nasıl yiğitçe savaşmışlar, yazabiliriz: 

UYANIŞ: ALTMIŞLI YILLARIN SONUYDU 

69 Subay Bildirisini hazırlayan Deniz Teğmenleri, assubayları da davalarına ortak etmeye çalışmışlar. 
Hani şu Sarp Kuray, Ali Kırca falan! Fakat o dönem, Deniz Assubayları’nda fazla bir ışık görememişler. 
Açıkçası, bizimkiler vatanı kurtarmaya pek meraklı değillermiş. Çünkü kendi dertlerinden, 
sorunlarından bir türlü vatan kurtarmaya vakitleri kalmıyormuş. Yine de kurtarılacak bir şey var mı 
diye düşünürken, kendi mazlumluklarını fark etmişler. Kafalarında bir soru işareti, o günlerden bu 
yana öylece kalmış durmuş! 

Öte yandan Deniz Kuvvetlerinde tutmayan devrim aşısı, Hava Kuvvetlerinde ilgi görmüş; İstanbul, 
Ankara, İzmir, Eskişehir, Afyon, Kütahya, Kayseri, Merzifon ve Diyarbakır da görev yapan havacı subay 
ve assubaylar ile Hava Harp Okulunda bulunan devrimci öğrenciler 69 sonu ve 70 yılı başlarından 
itibaren örgütlenmeye başlamışlar. 
Bu dönemlerde yapılan devrimci örgüt faaliyetlerinde assubaylar fazla etkili değildir. Fakat onlar için 
öğrenme süreci bir daha geri dönmemek üzere başlamıştır. Ülkeyi sosyalist bir devrimle değiştirme 
çabası içinde olanlardan çok şey öğrenirler. Niçin mazlum olduklarını, nasıl emir-komuta yapısı altında 
zulüm gördüklerini düşünmeye, sorgulamaya başlarlar. Askerlik mesleğinin, insan onuruna uygun bir 
yaşam için engel olamayacağını keşfederler. Rütbe olarak eşit olmasalar da emek olarak eşitten bile 
öte olduklarını öğrenirler. Nasıl hak aranacağını, organize olunacağını, bir eylemin nasıl kusursuz ve 
demokratik şekilde planlanacağını, kamuoyu ile nasıl iletişim sağlanacağını yaşayarak görür ve not 
alırlar. Uyanış başlamıştır. Bir yandan bu örgütlerle temaslarını sürdürürken, öte yandan kendileri için 
de bir şeyler yapabileceklerinin hayalini kurma aşamasına gelirler. 
Dönemin devrimci gençlerinden öğrendikleriyle sistemi sorgulamaya başlamışlardır artık.  
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OKUYUCU KÖŞELERİNE GİDEN MEKTUPLAR 

Gazetelerin okuyucu köşelerine yazılar yazmaya, haksızlıkları dile getirmeye, kendi konumlarında 
iyileştirmeler talep etmeye koyulmuşlardır çoktan. İşte o günlerde Milliyet gazetesinde yer alan 
okuyucu mektuplarından bazı örnekler: Tarih: 16 Şubat 1970 

“Türk ordusunda 6 yıldan beri görevli bir assubayım. Sayın ilgililerin ve Yüksek Askeri Şura üyelerinin 
dikkatini bir noktaya çekmek istiyorum. 

1-Assubayların yükselme imkânları çok azdır. Hatta hiç yoktur denebilir. Bir subay orgeneralliğe 
kadar yükselebilme imkânına sahiptir. Bir assubay ise Kıdemli Başçavuşluğa ve ancak bin bir engeli 
aştıktan sonra da yüzbaşılığa kadar yükselebilir. 

Bu yüzden pek çok kabiliyetli assubay manevi bir çöküntü altında, daima ast olarak kalmağa mahkûm 
edilmiş, verimsiz bir hale gelmiştir. Ordumuzda lise, enstitü mezunu, yüksek okul mezunu assubay 
sayısı hayli fazladır. Bu durum dikkate alınmalıdır. 

2-Ordu kadro ve kuruluşlarında assubayların yeri tam olarak belli değildir. Buna bir formül 
bulunmalıdır. 

3-Subay gazino ve orduevleri ile assubay gazino ve orduevi birleştirilmeli, böylece ayrımın meydana 
getirdiği birçok mahzurlar ortadan kaldırılmalıdır. Veya subay gazino ve orduevlerinden assubayların 
da istifade etmesi temin edilmelidir. 

4-5802 sayılı Assubay Kanunu yetersizdir. Askeri Ceza Kanununun tatbiki bakımından assubayların 
erat statüsüne mi, subay statüsüne mi tabi oldukları kesin bir şekilde belli olmalıdır. 

5-Harp Okulu Talebelerine ve askerlik yapan işçilere olduğu gibi, assubay okullarında geçen iki yıllık 
sürenin emeklilikten sayılması için gereken yapılmalıdır. 

6-Assubayların astlarına sicil verme yetkileri iade edilmelidir. (Demek ki daha önce varmış!) 

7-Dokuz yıllık mecburi hizmet çok fazladır. Bu azaltılmalıdır. 

8-Yüksek tahsil yapmak isteyen assubaylara bazı kolaylıklar tanınmalıdır. Mesela ben lise 
mezunuyum. Yüksek tahsil yapmak istiyorum ama buna imkân bulamıyorum. Bulunduğum yer tahsil 
yapmamı engelliyor. 

9-Dokuz sene beklemeden daha kısa bir zaman içinde kabiliyetli, çalışkan, becerikli assubayların 
subay olabilmesi temin edilmelidir. 

Bir Assubay” 

23 Şubat 1970 tarihinde bu haberi ilgi yaparak başka bir assubay (ya da aynı kişi) iki ilave sorun daha 
beyan eder: 

“16.2.1970 tarihli Milliyet’in bu köşesinde bir meslektaşımın sayın ilgililerin ve Yüksek Askeri Şura 
Üyelerinin dikkatlerine sunduğu bazı isteklerimize, ben de birkaçını ilave etmek istiyorum: 

1-Assubaylar halen 80 TL. asli maaşla emekliye ayrılmaktadırlar. Her assubay bu maaş derecesine ve 
emekli olmak hakkına en geç 38-40 yaşlarında erişir. Yaşının en olgun ve mesleğinin en verimli 
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devresinde yükselme imkânı bulamayan Assubay, ya ordudan ayrılmak mecburiyetinde kalır ya da 
15-17 yıl (yaş haddine kadar)aynı maaşı alarak emekliye sevk edilmesini bekler. 

Assubaylarla eşit tahsil seviyesindeki birçok meslek mensupları, baremin son derecesine kadar 
yükselirlerken assubaya bu imkân verilmemiştir. İstikbal ve moral bakımından çok önemli olan bu 
durum için tatmin edici bir hal çaresi aranmalı ve bulunmalıdır. 

2-Milli Savunma Bakanlığının bir emri ve onayı ile maddi manevi huzursuzluklar meydana getirmiş 
bulunan nasıplar düzeltilmelidir. (Demek ki, yetmiş öncesinde de bir nasıp sorunu mevcut!) 

Bir Assubay” 

  

DARBELER ASSUBAYLARI İKİ KERE VURMUŞTUR 

Şimdi tarihe not düşmek adına, yukarda sıralanmış maddeleri bir gözden geçirelim. Şöyle bir durup 
düşünelim. 1970 yılının başında sorunlarımız bunlarken, şimdi neredeyiz? Bu sorunlardan hangisi 
çözüldü, hangisi hala yüreğimizi sızlatıyor? 

Madde-1 ve Madde-9: Assubayların subaylığa geçiş süreci hala sancılıdır. Assubaylıktan subaylığa 
geçiş kontenjanlarla kısıtlanmakta ve bu düşük kontenjan sayıları, üst kademenin bu işe pek hoş 
bakmadığını göstermektedir. Ordunun komuta kademesi, subay yapısının Harp Okulu kaynaklı 
olmasına azami özen göstermektedir. Fakat şunu da belirtmeliyiz ki, artık assubaylıktan subaylığa 
geçen meslektaşlarımız, dört yıllık lisans eğitimini tamamlayarak, albaylığa kadar yükselebilmektedir. 
Ayrıca subaylık sınavı için şart koşulan süre dokuz seneden daha aşağıya çekilmiştir. 

Assubaylıktan subaylığa geçiş konusunda asıl ibret verici vesika 19.08.1954 tarihinde basında yer alan 
şu haberdir: 

“Bilindiği gibi terfi kanununda assubayların subaylığa yükselmeleri derpiş edilmiş, ancak yetişme 
tarzları ve bilgileri bakımından açılan imtihanlarda muvaffak olan ve terfi eden pek azdır. 
Assubayların durumu ve bu mesele ile meşgul bulunan Erkanı Harbiyei Umumiye Reisliği, bunların 
bilgilerini kuvvetlendirmek ve subaylığa hazırlamak üzere kurslar açılmasını uygun görmüş ve bu 
husustaki gerekli hazırlıklara başlanmıştır.” 

Görüldüğü gibi, 1950'li yıllarda assubaylıktan subaylığa geçiş özendirilirken, 1960 İhtilali sonrasında, 
her şey tersine dönmeye başlamıştır. Bu konuda ister istemez akla şu soru geliyor: ülke için hayırlı 
şeyler düşünüp vatanı kurtarmaya kalkanlar acaba bu vatanın öz evladı olan assubaylar hakkında 
neden hep geriye doğru adımlar atmaktadır? Hürriyet ve Anayasa Bayramı diye yıllarca kutlanan bu 
darbe, assubaylara da taşıdığı anlam itibarıyla bir şeyler vermiş midir, yoksa var olan iyimser havayı 
da alıp götürmüş müdür? 
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Geriye doğru kuşbakışı bakıp yapılan her darbeyi göz önüne aldığımızda, Türk Silahlı Kuvvetleri 
açısından bu darbelerin kendi içinde “elit bir subay sınıfı yaratma” ve “astları ast olarak tutma” amaçlı 
olduğunu görmekteyiz. Her darbe önce sivilleri ardından da bu vatanın öz çocukları olan assubayları 
vurmuştur. Assubayları önce kullanmış sonra vurmuştur. Bu anlamda assubaylar iki kere 
vurulmuştur. Tutuklanan sivil ve aydınların yanıbaşında assubaylar vardır. Onları emir-komuta 
gereğince, cemseye koyup hapislere taşıyan assubaylardır. İşkence odalarında er ve erbaşlarla birlikte 
yine assubaylar kullanılmıştır. Böylece sivil kesimde assubaylara karşı kin ve nefret uyanmasına 
ortam hazırlanmıştır. Bu emirleri generallerin verdiğini unutan gazeteci ve aydınlar; daha kolay 
lokma olduğu için assubayları hedef seçmişlerdir. Antimilitarist fıkra deyince akla -tıpkı Çetin Altan'ın 
yaptığı gibi- assubaylarla ilgili fıkralar gelmiş ve öyle yazılmıştır!  

Assubayların maaşları hesap kitap edilmiş, kıyas tutulmuştur. “Bir Assubay bile benden fazla maaş 
alıyor” teranelerine çanak tutulmuş, assubayların o maaşları hak etmek için nelere katlandığı 
görmezden gelinmiştir. 

Assubaylar iki kere vurulmuştur. Her darbeden sonra, onlarla ilgili olarak çıkartılan yeni kanunlar, 
daha önceki kazanımları ham yapmış, hak ve adalet talepleri sil baştan olmuştur. Ordunun üst 
kademeleri her darbe sonrası, kendileri ile ilgili özel ve güzel kanun maddeleri çıkarırken, assubayları 
biraz daha ötelemeye, öteki yapmaya itina göstermiştir.  

Bugünkü manzaraya bakınca söylenecek tek söz şudur: Gurur duyun ey generaller, çünkü ortadaki 
vahim tablo, her yönüyle tam olarak sizin eserinizdir! 

Madde 2 ve Madde 4: Assubayların statü sorunu kâğıt üzerinde halledilmiştir. Konumu ve yeri 
bellidir. Ayrıca Askeri Ceza Kanunundaki durumları da çağa yakışır şekilde düzenlenmiş, erbaş statüsü 
kaldırılmıştır. 

Madde-3: Orduevlerinin birleştirilmesi için daha çok zaman geçmesi gerektiği belli. Çünkü ordumuzda 
assubay sayısı, subay sayısından epey fazladır. Bu oranlar birliklerde nasılsa, şehirlerde de o 
şekildedir. Orduevleri birleştirildiği takdirde, subayların ve özellikle üst subayların konforunda eksilme 
olacaktır. Subaylara ait salonlar, kalabalık ve kendini geliştirememiş Anadolu çocuklarıyla dolacak (!), 
statü kavgaları çıkacak, tartışmalar birliklere kadar yansıyacaktır. Kimi yerde bu birleşik uygulama var 
olsa da, sorunsuz idame ediliyor olsa da, işin asıl sebebi; subayların kendilerini farklı hissetmeleri ve 
başka bir boyutta yaşıyor olmalarıdır. Bu yüzden dolayı, astları ile aynı ortamda olmaları çok zordur. 
Eğer bir gün Türkiye Cumhuriyeti'nde insanlar, statülerine değil de, insan olma onuruna değer 
vermeye başlarlarsa, o gün orduevlerinin, gazinoların ve kampların birleştirilmesi de mutlak 
yaşanacaktır kuşkusuz! 

Madde-5: Sınıf Okulu ve Meslek Yüksek Okulu eğitim süresinin emeklilikten sayılması sorunu 
halledilmiştir. Tabi ki, 18 yaşınızı doldurmuş olmanız şartıyla. 

Madde-6: Assubayların sicil verme yetkileri konusunda kısmi iyileştirmeler yapılmıştır. Fakat bu konu 
tam anlamıyla çözülememiştir. Örneğin, Amerikan Ordusunda, bir üst rütbeye yükselecek assubaylar, 
o rütbeyi taşıyan assubaylar tarafından oluşturulan bir heyetçe uygun görülmediği takdirde terfi 
edememektedir. 

Madde-7: Sanırım en trajik madde de bu zorunlu hizmet süresi. Muhteşem bir iyileştirme yapıldı bu 
konuda. O dokuz yıllık süre tamı tamına onbeş yıla çıkarıldı. Ne tuhaf değil mi? 

Madde-8: Assubayları okutmamak için çok direndiler. Açık Öğretim sınav tarihlerine tatbikatlar 
planladılar. İzinleri kaldırdılar. Hiçbir şey yapamıyorlarsa, ikilik yaratmak için “şunlar gitsin, bunlar 
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kalsın” diyebildiler. Assubay Okullarının Meslek Yüksek Okulu yapılması kararı 19 Aralık 1994 
tarihinde alındı, 1999 yılında kesin hüküm verildi ama uygulamaya ancak 2002 yılında girebildi. 
Komuta kademesinin önyargılardan kurtulması yıllarca beklendi. Artık bu adım çağın gereği bir 
zorunluluk olduğunda, mecburiyetten atıldı. 

Madde-10: Assubayların kariyer ve emeklilik sorunu hâlâ devam etmektedir. Kıdemli Başçavuşluğa 
terfi eden bir Assubay, yaş haddine kadar bu rütbeyi taşımaktadır. Çocuklarını okutan, geçim derdine 
düşmek istemeyen meslektaşlarımız emekliliklerini hep geciktirmektedir. Çünkü emekli olduklarında 
maaşları yarı yarıya azalmaktadır. Emekli olan bir Kıdemli Albay 5.000 Lira civarında maaş alırken, 
assubaylar; 1000-1500 Lira aralığında ve “açlık sınırında maaş, uygun adım marş” konumunda 
yaşamını sürdürmeye çabalamaktadır. (Bkz: Ergenokon soruşturmasında sorulan maaşınız nedir'e 
verilen cevaplar!)  

Assubayların mevki ve görev gibi tuhaf şeylerle ilgileri olmadığından, bu tanımda tazminatları da 
yoktur. Danıştay dahi bu adaletsizliğe sessiz kalarak, görmezden gelmeyi seçerek cevaz vermiştir. 

 

Ayrıca mevki ve görev tazminatını vermeyenler, son derece-kademeyi de vermemekte ısrarlılar. Hala 
birinci derecenin dördüncü kademesi Kaf Dağı kadar uzak! Diyorlar ki, öyle herkese verirsek, ne 
anlamı kalır ki, siz siz olacaksınız, biz de biz. Herkes haddini bilecek yani! 

Madde-11: Sizden sonra da çoook nasıp bozdular. Bazı eylemlere katılmış bir avuç subay için bile özel 
kanunlar çıkarmaya çabaladılar ama söz konusu olan assubaylarsa, dönüp bakmadılar bile. 

ASSUBAYLARA KİMLİK KAZANDIRMAK 

1961 Anayasası ile sağlanan demokratik kazanımlar ve dışarıdaki sivil, devrimci örgütlerle temaslar 
neticesinde başlayan uyanış, gazetelere hak isteyen mektuplar olarak yansırken, birliklerde de bir 
bilinçlenme dönemi yaşanır. Kimliklerine, kişiliklerine, statülerine, sorumlulukları ölçüsünde 
yetkilerine ve çeşitli özlük haklarına sahip olamadıklarını fark eden assubaylar; kendi yüreklerinde 
sancılı bir devrimin sıcaklığını yaşarlar. O dönemi olayların içinde yaşayan İsmail Onarlı, Toplumsal 
Barış Dergisi'nde bu sıcak uyanış duygusunu şu şekilde dile getiriyor: 
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“Genç bir Assubay olarak 1970'li yıllarda Assubayların ancak demokratik bir sistemle sorunlarının 
çözümleneceğine inanarak, söyleyerek, onların sosyalist olmalarını, getirecekleri düzeninde sosyalist 
bir sistem olmasını öneriyordum. Bu çalışmalarımdan dolayı beni bazı Assubaylar; Kurmay Başkanına 
ispiyonlamışlardı. Kurmay Başkanı beni ikaz ederek, Assubayları sosyalist yapmadan önce, onlara 
kişilik ve kimlik kazandırmamı ya da kazanmaları gerektiği yolunda telkin ve öneride bulunmuştu. 
1968 yılından bugüne dek hayatımı Assubay Davası’na adadım ve mücadele ettim. Fakat mücadele 
yöntemimde, çeşitli dönemlerde taktiksel yanılsamalar oldu. Kurmay Başkanının beni uyarması önemli 
bir anekdottur, yıllar sonra algılayarak yaşam serüvenimde uygulayacaktım...” 

 

Assubaylara kişilik ve kimlik kazandırmak hepimize biraz soğuk geliyor nedense. “Yahu biz zaten 
bunlara sahip değil miyiz?”diye geçiriyorsunuz aklınızdan. Elbette doğrudur ve öyledir. Fakat burada 
vurgu yapılan kişilik ve kimlik; assubay olma, assubaylıkla gurur duyma ve bir assubay kültürüne sahip 
olup onu gururla taşıyabilmedir. Toplumun herhangi bir bilinçli vatandaşı olmaktan öte bir şeydir bu. 
Aidiyet ve benlikle Assubay etiketini yürekte hissedebilmektir. Düşünün ki, çok uzun yıllardır subaylar 
tarafından da yapılan budur. Araştırmalar yapanlar, yazılar yazanlar hep devrimci, kurtarıcı, elit, 
seçkin ve her şeyin en iyisini bilen ve vatanını herkesten çok seven (kıyaslama götürmez biçimde) 
subay kimliğini topluma yazdıklarıyla empoze etme mücadelesindedirler. Harp Okullarını birer devrim 
ocağı olarak yutturma sevdasındadırlar. Bu ülkenin en bilge kişilerinin generaller olduğuna toplumu 
inandırma takıntısındadırlar. Bugünkü aydınlar, gazeteciler ve generaller işbirliğine baktığınızda, 
darbeye niyetlenmek suçlamasıyla tutuklananların can-ı gönülden destekçisi olanlar, onların bir an 
önce milletvekili olup tutukluluktan kurtulmasını savunanlar işte bu empoze sürecine tam anlamıyla 
kapılmış olanlardır. Elbette ki, şimdiki siyasal iktidar nedeniyle bazı tereddütler yaşayan ve bu konuda 
gerçekten samimi olan, her dönem ve safhada adaletin mekanizmalarının birer zulüm makinesi gibi 
kullanılmasına karşı çıkanları tenzih ediyorum. 

Görüldüğü gibi generallerimiz ve subaylarımız bu kimlik kazandırma konusunda son derece başarılılar.  

Tarih sayfalarında ya da tarihsel olaylar içerisinde assubaylarla ilgili bilgilere hiç rastlayamazsınız. Ya 
gizlenir ya da üstü örtülür. İçlerinde subay rütbesi taşıyanlar varsa ve subay kimliğine yakışmayacak 
konumdaysa, hemen markalanır. Deşifre edilir. Bir Çerkez Ethem'in Küçük Zabit olduğunu daha ilk 
satırdan öğrenirsiniz ama iş Vecihi Hürkuş'a geldiğinde, hangi okulda okuduğunu, orduda rütbesinin 
ne olduğunu arasanız bile bulamazsınız. Ünlü bir şahsiyetin okul karnesi dahi kamuoyuna açıklanır, 
başarılıysa onlardandır, kirliyse dışarda kalır ve üstüörtülür. Hasbelkader bir gün toplum o adama 
sahip çıkarsa, o adamı destanlaştırırsa; hemen geçmişteki günahlarını affedip ismini onurlu 
sayfalarına eklemekte sanise dahi tereddüt göstermezler. 
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Assubaylara kişilik ve kimlik kazandırmak, assubayların kendilerini farketme sürecidir. Geçmişinde 
kimler vardır, neyin parçasıdır, nasıl olmalıdır, neyi savunmalıdır, hangi duruşu sergilemelidir gibi pek 
çok soruya cevap bulma sürecidir. Ben assubayım diyerek gururla ve onurla, başı dik bir şekilde 
yürüyebilme sürecidir. Maaşı sorgulanıp kıyaslanmayan, darbelerle adı anılmayan, kendi kültürünü, 
kendi tarihini oluşturabilen insanlar olabilme sürecidir. Yüz liralık tazminatlara muhtaç bırakıldığında 
dahi, onurla dik durabilme ve “ne bu hemşerim, dilenciye sadaka mı veriyorsun?” diyebilme, “ben 
sadece para değil, onurumu da istiyorum, Hak ettiğimi ve onuruma layık olanı bana vermelisin!” 
şeklinde haykırabilme sürecidir. 

 

YENİ PERSONEL KANUNU TASARISI FİTİLİ ATEŞLİYOR 

1970 yılının başlarında öyle bir Personel Kanunu piyasaya sürülür ki, tüm memurlar neye uğradığını 
şaşırır. Sanki birileri durduk yere “ülkeyi karıştıralım, ortalığı ateş sarsın” diye düşünerek, bilinçli bir 
şekilde ülkeyi sabote etmiş gibidir. Kimler yoktur ki ayağa kalkıp da hak isteyenler arasında? 
Öğretmenler, doktorlar, mühendisler, assubaylar, hâkim ve savcılar ve hatta daha da ötesi toplum 
polisleri! Hani şu hak arayanlarla çatışan, güç kullanan sevgili polislerimiz. Bir de onların içindeki 
tezadı düşünün; çünkü meydanda çatıştıkları memurlar, onların hakkı için de oradadırlar aslında. 
Muhtemelen içleri yansa bile amirlerinden gelen emirler gereği o zor görevi yapmak zorunda kaldılar. 

Peki, ne getiriyor ve ne götürüyordu bu taslak yasa? Taslak diyoruz, çünkü büyük olaylara sebep olan 
bu yasa meclise gelmiş ama henüz kabul edilmemişti. Hala tartışılıyordu. Toplumun bütün kesimlerini 
rahatsız ettiğinden, ortalık ayağa kalkmıştı.  

Alıp götürdüğü en önemli şey, memurların yan ödemeleriydi. Tıpkı Bülent Ecevit döneminde yapıldığı 
gibi amirle memur arasına kalın çizgiler çekiyor, orta sınıf memurun yan ödemesini kaldırıyordu. 
Memurlar arasına kalın bir sınıf ve imtiyaz hattı çiziliyordu. Assubayları daha bir ayrıştırıyordu.  
Ayrıca 1967 yılında kabul edilen ve bazı uygulamalarının 31 Ağustos 1970 tarihinde yürürlüğe gireceği 
belirtilen 926 sayılı TSK Personel Kanunu için de zaman gelip çatmıştı. Bu yeni uygulama rütbe yapısını 
eskisinden farklı düzenliyor, Assubay rütbelerine ara rütbeler ekliyordu. Uygulamayı üst rütbe 
almışlara dahi uygulayarak, assubayların kazanılmış haklarını elinden alıyor, bu yeni rütbe oluşumuna 
uyduruyordu. Daha iyi anlatabilmek için aşağıdaki tabloyu inceleyelim: 
 
Yıl:      Eski rütbeler:                                                             Yeni rütbeler: 
 
3      Assubay Çavuş                                                           Assubay Çavuş  
3      Assubay Üstçavuş                                                     Assubay Kıdemli Çavuş  
3      Assubay Başçavuş                                                    Assubay Üstçavuş  
3      Assubay Kıdemli Başçavuş                                      Assubay Kıdemli Üstçavuş  
6      Assubay 1 ve 2 Kad. Kıdemli Başçavuş                 Assubay Başçavuş  
6      Assubay 3 ve 4 Kad. Kıdemli Başçavuş                 Assubay Kıdemli Başçavuş  
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Gördüğünüz gibi, getirilen bu yeni yasa, eski sistemde rütbesi Üstçavuş olan bir assubayın, yeni 
sisteme göre Kd. Çvş. olmasını emrediyordu. Yeni ara rütbeler ihdas ederek, benzer şekilde 
Başçavuş'un, Kıdemli Başçavuş'un ve Kademeli Kıdemli Başçavuşların bir nevi tenzil-i rütbeye 
uğramasına neden oluyor, kazanılmış hakkını geriye doğru yürütüyordu. 

Yan ödemelerde adaletsizlikler dizboyuydu. En kıdemli assubayın yan ödemesi en kıdemsiz subaylara 
göre ayarlanıyor ve böylece subay ve assubay arasında maaş uçurumu yaratılıyordu. Yapılan şey tam 
anlamıyla bir sınıflaştırma, orduyu aşağıdakiler ve yukardakiler şeklinde ayrıştırmaydı. Tıpkı Ecevit ve 
Tansu Çiller dönemlerinde sessizce yapıldığı gibi, amirle memurun arasına tel örgüler çekiliyordu. O 
zamanlar buna yan ödeme deniyordu. Şimdilerde ise Makam ve Görev Tazminatı… 

Bu dönemin bir özelliği daha vardı. Cumhuriyetin erken yıllarında görev yapan, o dönemin eski nesil 
assubayları; kazanılmış hakları gereği, şimdilerde mücadelesini verdiğimiz birinci derecenin dördüncü 
kademesini son kez alıyorlardı (O yıllarda emekliliğe hak kazanmış olanlar). Bu yeni taslakla birlikte, 
assubaylar birinci derecenin dördüncü kademesine de güle güle diyeceklerdi. 

Oysa aynı yasada bu vatanın hakiki öz evlatları olan ve anadan doğdukları andan itibaren sırf lider ve 
komutan olmak üzere ayrıcalıklı yaratılan kesimlerin ayrıcalığı korunmuş, bir fiskelik dahi zarara 
uğratılmamışlardır. 

          

24 Mayıs 1970 tarihinde gazeteler Maliye Bakanı Mesut Erez'in basın toplantısını yazıyordu. Maliye 
Bakanı Mesut Erez, 2,5 saat süren basın toplantısında Yeni Personel Kanunu’nun esaslarını 
açıklıyordu. 1 Temmuz 1970′de yürürlüğe girecek yasaya göre alt kademedeki memurların aylıkları 
önemli ölçüde artırılıyordu(!) Memura yeni haklar geliyordu: 

 Memurun tahsili arttıkça alacağı zam da yükseliyor, 
 Haftalık çalışma süresi 36,5 saatten 40 saate çıkarılıyor,  
 Cumartesi günleri de tatil oluyor, 
 Tasarı memurları sekiz sınıfa ayırıyor. Sınıflar 16 derece. Her memur her yıl yatay, üç yılda bir 

de dikey olarak terfi edecek,  
 Tasarı ayrıca Memur Yardımlaşma Kurulu kurulmasını da sağlıyor.  
 Maaş artışlarından emekliler de yararlanacak. 

Alt kademedeki memurun hakkının korunduğu vurgulanıyordu ama bu tasarıya en çok alt ve orta 
kademedeki memurlar karşı çıkıyor, sokaklarda direniyordu. Polis eşleri dahi sokaktaydı. 

Bakan Efendi, her ne kadar uzun bir basın toplantısı yapmış olsa da, tasarı çoktan basına sızmış, 
haksızlıklar görülmüş ve adaletsizliğe başkaldıranlar sokak yürüyüşleri için valiliklerden randevu 
kuyruğuna girmişti. Güçlü olanı, makamı ve mevkisi olanı koruyup kayırmanın çeşitli yolları vardır, 
araya gayet makul bir madde sokuşturursunuz ve kimse de bir şeycikler diyemez. İşte bu tasarıdaki 
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militan madde de şuydu: “Memurun tahsili arttıkça, alacağı zam da yükseliyor.” Elbette ki, amirlerimiz 
(tüm memurlar için geçerli), okumuşlar, tahsiller yapmışlar ve yüce devletimizin bir numaralı 
koruyucuları olarak, bürokrasi ve elit düzen çarkında yerlerini almışlardı. Onların yüce hakları 
korunmayacaktı da, 10-12 sene eğitim görmüş, orta ve alt kademedeki memurların mı hakkı 
korunacaktı yani? Dışarıda o kadar işsiz, aç arık varken neyine güvenip sokaklara taşıyorlardı ki, bu 
vatan ve millet düşmanları? Hak denilen şey düzenin belirlediği kadar olmalıydı. Gerisi anarşistlikti, 
komünistlikti. Hepsi el birliği etmiş, vatanı bölmeye uğraşıyorlardı netekim! 

ASSUBAYLAR VE EŞLERİ SAHALARA İNİYOR 

Yeni taslak yasada kendileri için planlanan tüm haksızlıkları basın yoluyla takip eden assubaylar, 
anayasanın kendilerine tanıdığı demokratik hakları sonuna kadar kullanmak üzere harekete geçerler. 
Birliklerde hep bu konular konuşulur. Artık assubayların onur mücadelesinin zamanı gelmiştir. TEMAY 
ve EMAS öncü görevi üstlenir. Sokaklara inilecek ve haksızlıklara dur denilecektir. Fakat yasaların 
boyunduruğu askeri personelin hak aramasını kısıtlamaktadır. En küçük bir hak arama eylemi dahi 
askeri kanunlara göre suç ve daha da ötesi isyan sayılmaktadır. Askeri personelin yargılanacağı yer ise 
yine askeri mahkemedir. Hani şu muvazzaf subayların olduğu, sivil mahkemeden farklı olan, emir-
komutayı esas alan mahkemeler. Assubaylar yasalara karşı güç duruma düşmemek için eylemlerini 
eşleri aracılığıyla yapmaya karar verirler. Eşler sokaklara inecek, pankart ve dövizlerle haksız 
uygulamaları protesto edecektir. Görevdeki assubaylar ise birliklerinde pasif direnişler yapacaklardır. 

İlk kıvılcım Malatya'da çıkar. Tarih 16 Mayıs 1970'tir. Saat öğleden sonra 4'tür. Assubay eşleri inzibat 
kordonu altında 2000 kişilik bir grup oluşturmuş ve yürüyüşe başlamıştır. “Sessiz Yürüyüş”tür eylemin 
adı. Hükümet Meydanı'nda toplanırlar, Kışla Caddesi’ni takip ederek, Atatürk Anıtı’na varırlar ve anıta 
çelenk koyarlar. 

 

Artık ok yaydan çıkmıştır. Yaşanan bu fırtınalı Mayıs ayı assubaylar için koca bir sınavdır. Tarihi bir 
imtihandır. Statükocu egemen zihniyetin ateşten barikatları yarılacak ve assubaylar, haklarını geri 
alacaklardır. Bu tarihten itibaren Mayıs ayı sonuna kadar assubay eşlerinin eylemleri konuşulur 
ülkede. Gazete manşetleri ilk defa assubaylara bu kadar geniş yer verir. Onları tanımaya çalışır. 

Oysa sivil memurlar; yeni yasa ile memurlara iyileştirme diye sunulan şeylerden askeriyenin aslan 
payını kaptığını düşünmektedir. 2,5 milyar liralık ek kaynağın 1 milyar lirası subay ve assubaylara 
ayrılmıştır. Ivır zıvır kesintilerle geriye kalan memurlara kişi başına 60-70 Liralık bir pay düşmüştür. 
Güçlü olan asker ve sivil elit kesim, kendi hesabına gücü oranında pay çıkarmıştır aslında bu parsadan. 
Türk Silahlı Kuvvetleri'nde de güçlü ve egemen olan subay ve generaller, alabileceklerinin azamisini 
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almıştır. Sayıca daha fazla olan assubaylar daha azla yetinirken, yan ödemeleri bir takım kıstaslarla 
tırpanlanırken; sayıca daha az ama bir o kadar da elit olan subaylar; kendi hegemonyalarına uygun 
şekilde düzenlemelerini cuk oturtmuşlardır. Orduya ayrılan pay, mevcutla ters orantılı olarak 
üleştirilmiş, miktar üçe bölündüğünde, üçün ikisini subaylar alırken; assubaylara kala kala üçün biri 
kalmıştır! 

Assubaylar, o gün sokaklara inmeseydi, bu paydan onların da subaylar kadar ayrıcalıklı 
nasiplendiği düşünülecek ve ordunun içinde demokrasiden uzak bir kast sisteminin varlığı hiç 
bilinmeyecekti. 

Birliklerde pasif direnişler de yavaştan uç vermeye başlamıştır artık. Öte yandan, Siirt'te ise assubay 
eşleri, yürüyüş izni almak isterler ama izin çıkmayacağını fark ederler. Bunun üzerine; 300 kadar 
assubay ve uzman çavuş eşi, Başbakan Demirel'e “Isparta Milletvekili” olarak telgraf çekerler ve 
“kocalarının kanundan gereği gibi faydalanamayacak olduğunu” bildirirler, yapılan haksız 
uygulamanın değiştirilmesini talep ederler. Tarih; 22 Mayıs 1970'tir. 

Assubay eşleri, daha ilk günden itibaren, Ankara'yı gözüne kestirmiş ve başkent meydanlarında boy 
göstermek, haksızlığı orada da dile getirmek için planlamalara başlamışlardır. Assubay eşlerinin 
Ankara’da da bir yürüyüş için hazırlık yaptıklarını öğrenen Milli Savunma Bakanlığı ile Kuvvet 
Komutanları bunu önlemek için harekete geçmişlerdir. Kuvvet Komutanları sert birer emirname 
yayınlayarak bu yürüyüşün yapılmasını önlemeye çalışırlar. Bu arada Malatya’da protesto için 72 
assubayın meslek değiştirdikleri de nasılsa, anlaşılmıştır.  

Yürüyüş ve protestoların emirname ile durmayacağını anlayan Kuvvet Komutanları ve hükümetin 
Savunma Bakanı, ikinci bir önlem olarak, eylemleri düzenlediğini düşündükleri TEMAY Genel 
Başkanı'na baskılara da başlarlar. 

Tüm engellemelere rağmen 23 Mayıs 1970 tarihinde Ankara Meydanları bir ilke tanık olacak ve 
Assubay Eşleri onur yürüyüşlerini gerçekleştirecektir. Hem de alabildiğince olaylı bir şekilde. 

Sıra Konya'ya gelmiştir. Tarih; 25 Mayıs 1970'tir. “Ne olursan ol, yine de gel!” diyerek tüm dünyayı aşk 
ve hoşgörüyle kucaklayan sevgili Mevlana’mızın mübarek diyarında da assubay eşleri, yanlarına 
çocuklarını da katarak, yürüyüş yaparlar ve yasa taslağındaki haksızlıkları protesto ederler. Konya’daki 
eyleme katılanlar, o günü kolay kolay unutamayacaklarını söylerler: 

“Yirmi yaşında gencecik bir assubaydım. Aklım bir karış havalardaydı daha. Konya'da da haksızlıklara 
dur demek için yürüyüş kararı alınmıştı. Çalışan ve emekli Assubay aileleri çok büyük bir çoğunlukla 
katılmıştı bu yürüyüşe. Eşler, komşular, yakınlar ve akrabalar, çocuklar ve hatta hiç tanımadığımız 
gençler, öğrenciler. Sırf emrivakiyle yapılan bir haksızlığa dur demek için bizimleydiler. Yürüyüş korteji 
kocamandı. Hiçbir siyasi slogan atılmadan yürüyorduk. Sanki bir şenlik, bir festival yaşanıyordu. 
Öylesine kutsal bir coşku vardı. Bayramdı sanki bayram! 

Kenardan izleyen siviller de bu coşkulu protestoya alkışlarla eşlik ediyordu. Gülümseyen yüzlerle sessiz 
ama bir o kadar anlamlı 'dur' diyorduk zalimin adaletsiz hükmüne. Bizler halkın arasındaydık. 
Destekleyen, alkışlayan ve haklı olduğumuzu bilen halkımızın. Sivildik ve sanki kortejin koruma duvarı 
gibi hareket ediyorduk. Kimse yürüyen ailelere zarar vermesin diye tüm olayları, hareketlenmeleri 
gözetliyorduk. Bir olay çıkmadan, kendimize ve şanımıza yakışır şekilde eylemimizi tamamlamayı 
düşünüyorduk. 

Alaeddin Meydanı'na yöneldiğimizde ortalık ısınmaya başladı. Orduevine yaklaşmıştık. Polis bizi 
meydana sokmak istemiyordu. Biz girmek istiyorduk, onlar engel olmak istiyordu. Ortalıkta yüksek bir 
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gerilim vardı artık. İlk kim başlayacak diye herkes bir diğer tarafa bakıyordu. Polisler kararlıydı ama 
biz de. Yürüdüler. Yürüdüler çocukların üzerine. Kadınların üzerine. İtelediler halkı. İtelediler 
kakaladılar insanları. Sonra kaçınılmaz an geldi, çatışma başladı. Cop sesleri yankılandı meydanda. 
Kadın ve çocuklara rastgele savrulan coplar. Su sıkmalar, yumruk sallamalar, tekme savurmalar. 

Kortejin kenarında koruma yapan sivil muvazzaflar olarak, eş ve çocuklarımızı ve bizi destekleyen 
dostlarımızı savunmak üzere harekete geçtik. Bizimle birlikte sivil insanlar da başladı polisin hal 
tarzını, zalimane tutumunu protestoya. Hele o hiç tanımadığımız öğrenci grupları yok mu, bizden 
daha ateşliydi onlar. Herkes korteje destek veriyor, alkışlıyor, ıslıklıyor, polisleri yuhalıyordu. 

Olayların gitgide büyüdüğünü gören Yürüyüş Komitesi, eylemi sonlandırma kararı aldı. Polisin 
göstermekten imtina ettiği sağduyuyu biz gösteriyorduk. Daha vahim sonuçlar yaşanmaması için 
böyle olması gerekiyordu. Elbette, bu esnada gözaltılar yaşandı, tutuklamalar, yaralanmalar oldu. 

Dedim ya aklımız bir karış havadaydı diye, benim çağımda olan pek çok genç arkadaşımın bütün 
bunlardan haberi dahi yoktu. Kimisi ise çok sonradan öyle bir duymuş, burun kıvırmıştı işte.” 

 

ESKİŞEHİR, HADIMKÖY, DİYARBAKIR VE GÖLCÜK 

Eskişehir… Havacıların kalesi! Havacılar ise 1970 eylemlerinin öncüsü. Assubaylığın onurunu 
yüreğinde taşıyan şanlı bir nesil var o gün orada! Tasarıya tepki, 26 Mayıs günü Eskişehir 
sokaklarındadır artık. Eskişehir Birinci Hava Kuvvetlerine bağlı assubayların eşleri ve çocukları Şeker 
Fabrikasına kadar bir yürüyüş yapmışlar ve Atatürk Anıtına çelenk koymuşlardır. Ellerinde “Anayasa, 
anayasa, analara verme tasa”, “Her yerde var alın terimiz, Personel kanununda yok yerimiz” yazılı 
dövizler taşıyan iki bin kadar assubay eşi, Ankara'dan gelen TEMAY Başkanı Kemal Kerim Kalkan'ın 
önleyici teşebbüsüne rağmen dağılmamıştır. 

O gün yine basın öğrenmiştir ki, donanma şehri Gölcük'te de bir şeyler olmaktadır. Gölcük'te görev 
yapan deniz assubaylarının eşleri de yaklaşık beş bin kişiyi toplayarak, yürüyüş yapacak ve bunu bir 
gövde gösterisine çevirecektir. İzinler alınmıştır. Yürüyüş, ertesi gün saat 10.00'da yeni vapur iskelesi 
önünden başlayacak ve assubaylara yapılan haksız uygulama protesto edilecektir. 

Eskişehir'deki assubay eşleri, Hava Kuvvetleri Komutanı “Uçan General” Muhsin Batur'un kışkırtıcı 
“Mao'nun askerleri” benzetmesine karşılık olarak, bir bildiri yayınlar ve şöyle seslenirler kamuoyuna: 
“Yürüyüşümüz hiçbir aşırı ucun ve hiçbir ideolojinin tesiri olmaksızın anayasa teminatı altında 
yapılmaktadır.” 
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(“Mao'nun Askerleri” benzetmesiyle ilgili yanıtımı “Assubayların Uzun Yürüyüşü ve Mao'nun Askerleri” 
yazımda detaylıca ele aldığımdan, burada bir kez daha yer vermeyeceğim.) 

Artık assubayların kandırılamayacağını ve yürüyüşlerin boş sözlerle durdurulamayacağını anlayan Milli 
Savunma Bakanı ağız değiştirip içinde “tehditler gizli” söylemlere başlar:  

“Assubay eşlerinin yürüyüşlerini TEMAY'ın düzenlediğini” öne süren Milli savunma Bakanı 
“Meselelerin sokağa dökülerek halledilemeyeceğini, bundan assubayların büyük ölçüde zarar 
göreceğini” bildirdikten sonra, TEMAY Genel Başkanından “assubayların, bu arada Ordunun moraline 
tesir edecek her türlü harekete mani olunmasını” istemiştir. Tarih: 26 Mayıs'tır. 

TEMAY Genel Başkanı, eylemlerin çok daha büyümesinden ve kendi kontrolünden çıkmasından kaygı 
duymaktadır. Kuvvet Komutanları ile Milli Savunma Bakanı'nın telkin ve baskıları nedeniyle, eylemleri 
sonlandırma çabasına girmiştir: 

“Assubay eşlerinin yürüyüşlerini durdurmak için Ankara'dan Eskişehir'e geldiğini” bildiren TEMAY 
Genel Başkanı Kalkan, “Hazırlanan tasarıdan tüm assubayların geniş çapta faydalanacaklarını” 
açıklayarak “yürüyüşlerin karşısındayım” demiştir. Oysa henüz yetkili ağızlardan haksızlığın 
giderileceğine dair tek bir ses çıkmamıştır. 

Diyarbakırlı Assubay eşleri Orduevinin assubay salonunda bir toplantı yaparlar. Bu toplantı zor 
kullanılarak dağıtıldığı için hemen ertesi gün yürüyüş yapmak üzere valiliğe başvururlar. Yürüyüş tarihi 
28 Mayıs 1970'tir. 
İstanbul'da ise aynı tarihte, Zırhlı Tümene bağlı askeri birliklerde görevli assubayların eşleri günün 
erken saatlerinde, çeşitli araçlarla Hadımköy’e gelerek toplanmışlar ve saat 11’de ellerinde “Alın teri, 
yoktur yeri” , “Assubayla evlenmek hata mıdır?”, “Taşıma su ile değirmen dönmez, assubaysız ordu 
yürümez”, “Çocuğumuza mama parası istiyoruz” yazılı pankartlar olduğu halde, şehitliğe kadar 
yürümüşlerdir. 
 
BİRLİKLERDE PASİF DİRENİŞLER 
 
Hava Kuvvetleri'nin jet üslerinde uçak makinisti assubaylar pasif direnişlere geçerler. Teknik işleri 
yavaşlatırlar. Uçaklar havalanamaz olur. Olayların öncüsü olarak değerlendirilen 73 Uçak Makinisti 
Assubay hakkında yasal işlem başlatılır. 
Birliklerdeki assubaylar, dilekçeler vererek, yeni rütbe yapılanmasındaki hak kayıplarına karşı çıkarlar. 
Ne yazık ki, bu dilekçelerin hepsine topluca “hayır” cevabı verilir ve geri iade edilir.  
Firar suçu teşkil etmeyecek şekilde işe gitmeme eylemleri yapılır. Birliklere sadece nöbetçi ve 
görevliler gitmeye başlar. 
Hava Kuvvetleri Komutanı'nın kışkırtıcı beyanatı nedeniyle bazı havacı assubaylar, kuvvet değiştirme 
talebinde bulunurlar. 
Tüm bu pasif eylemler sonrasında bir neticeye ulaşılamayınca, Ankara'da, Türkiye'nin başkentinde 
eylem kararı alınır ve uygulamaya konulur. 
Milli Savunma Bakanı da artık assubaylara karşı söylemlerini değiştirmeye başlamıştır: 
Milli Savunma Bakanı Ahmet Topaloğlu, TEMAY Genel Başkanı Kemal Kerim Kalkan'a  
“Assubayların Personel Kanunundan yeteri kadar faydalanacaklarını” bildirmiş ve “Yürüyüşlerin 
durdurulmasını” istemiştir. 

İZMİR VE ANKARA: TOPLUM POLİSİ İLE ÇATIŞMALAR 

1970 olaylarının en keskin yaşandığı iller Ankara ve İzmir olmuştur. 23 Mayıs 1970, Cumartesi günü, 
umulmadık derecede yoğun bir katılımla, Ankara'da gövde gösterisi anlamında güçlü bir yürüyüş 
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yapılmıştır. Bu yürüyüş esnasında ne yazık ki, kendileri de bu yasadan muzdarip durumda olan toplum 
polislerimizle çatışmalar yaşanmıştır. Polislerin, ailelerine saldırısını kenardan izlemek zorunda olan 
bazı meslektaşlarımız, bu zulme dayanamamış ve ortaya atılarak, tepkilerini göstermiştir. Kimileri ise 
kalabalığın coşkusuna kapılıp halen muvazzaf olduğunu unutmuş ve kendini kalabalığın arasına 
bırakmış, o heyecanı orada yaşamak istemiştir.  

Basının objektifine takılanlar ile istihbaratçılara yakalananları kötü bir sürpriz bekliyordu. Eylemlerin 
hemen sonrasında, kimlikleri anında tespit edilmiş ve apar topar ordudan ilişikleri kesilmişti. 

O gün orada olup olayları birebir yaşayanlar, Ankara Yürüyüşünü şöyle anlatıyorlardı: 

“Bize çok büyük bir haksızlık yapılmıştı. Yasalar nedeniyle elimiz kolumuz bağlıydı. Hakkımızı arayan 
ne bir sendikamız vardı, ne de örgütümüz ve siyaset bağlantımız. Tüm bunlara rağmen yapılan 
haksızlığa dur demek ve assubayları öteleyen uygulamaları protesto etmek gerekiyordu. Bunu 
aklımıza koymuştuk. Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri bağlısı assubayların eş ve çocuklarının katıldığı 
büyük bir yürüyüş düzenledik. Hem de başkent Ankara'da. Biz muvazzaflar, ne olur ne olmaz diye, sivil 
kıyafetler giymiş ve yürüyüş kortejine kenardan eşlik etmeye başlamıştık. Öyle ya kortejde yer 
alamazdık doğrudan. Divan-ı Harbe bile verirlerdi adamı. Yasalar çok katıydı bu konuda. Kenardan 
eşlerimize refakat ederek ama olayların içine de doğrudan katılmaksızın yürüyüşümüzü 
sürdürüyorduk. Polis, yürüyüşü durdurmak ve dağıtmak için aniden saldırıya geçti. Eş ve çocuklarımız 
coplandı. Üzerlerine tazyikli sular sıkıldı. Bir anda ortalık karıştı. Polis, egemen güçlerin emrini yerine 
getirmek için gözünü karartmıştı, besbelliydi. Kadın, çocuk dinlemiyor ve hınçla saldırıyorlardı. Kime 
nasıl denk gelirse vuruyorlardı! 

Kenardan birer refakatçi olan biz sivil kıyafetli muvazzaflar, şaşkınlığımızı atlatır atlatmaz hemen eş 
ve çocuklarımızı korumak üzere, harekete geçtik. Polisin bize karşı koyacağını bekliyorduk ama bu 
kadar acımasız olacaklarını hiç düşünmemiştik. Eş ve çocuklarımızı korurken pek çoğumuz kendimizi 
bir anda olayların içinde bulduk. Fotoğraflar peşpeşe çekiliyordu. Yaralanmalar, düşmeler, kalkmalar, 
cop sesleri, polisler polisler polisler... O gün pek çok gözaltı oldu. Gidenler uzun bir süre görünmedi. 
Tutuklanmalar, mahkemeler, hapisler ve atılmalar birbirini takip etti. Atılmayanlar devre kaybetti, 
sürgün yedi.” 

 

İzmir'de de benzer sahneler yaşanır. Personel kanununu protesto amacıyla düzenlenen sessiz yürüyüş 
sırasında, assubay eşleri ile toplum polisi arasında olaylar çıkar. Beş yüz civarında assubay eşinin 
düzenleyip katıldığı yürüyüşte toplum polisi beş defa barikat kurarak yürüyüşe engel olmak ister. 
Ancak bütün çabalara rağmen assubay eşlerini yıldıramaz. Barikatları yararak yürüyüşlerine devam 
ederler. Toplum Polisinin Amerikan Bankası'nın önünde kurduğu üçüncü barikatta, karşılıklı itişip 
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kakışmalar çatışmaya dönme istidadı gösterir. Emniyet Müdür Yardımcısı Vasıf Erüstün’ün barikatı 
açtırmasıyla olayların daha ileri aşamaya geçmesi önlenir. 

Assubay eşleri, izinsiz olduğu gerekçesiyle önlenmek istenen yürüyüşlerinde, ellerinde dövizlerle 
Atatürk Anıtına kadar gitmişler, çelenk koymuşlar ve yasa taslağındaki haksızlıklara karşı seslerini 
duyurmuşlardır. 

Yürüyüş sırasında M.Ali Gültekin adında emekli bir assubayla, Erkan Caner adlı bir öğrenci 
yakalanarak Adliyeye verilmiştir.  

İzmir eylemi basında birinci sayfadan yer alırken, Ankara Yürüyüşü sansürlenmiş ve basın bu kez 
kutsal görevini başarıyla yerine getirmiştir. 

BASINDAKİ YANSIMALAR 

Assubayların eylemine karşı en tuhaf tepki, Paşa damadı Metin Toker'den gelmiştir. Haziran ayının 
üçünde gazetesinde yer alan yazısında “assubay eşleri hareketini” orduya karşı bir tertip olarak 
yorumlamakta ve “eylülde komünizm gelecek” teraneleriyle aklı sıra ülkenin birlik ve bütünlüğünü 
savunmaktadır. Elbette, bizler de bu devletin külfetinden çok nimetini paylaşıyor olsaydık, milli damat 
Toker gibi açıkça tavır alırdık yaşananlara! 
Bunun yanında bu eyleme cesurane bir şekilde hak verenler de vardır. O dönem Milliyet Gazetesinde 
yazan ama daha sonra Ortam ve Yeni Ortam'ı çıkaran Kemal Biselman, Assubay eşlerinin eylemlerinin 
haklılığını şu şekilde savunmaktadır: 
 
“ Assubay eşleri polisi göğüsleyip yürüyor... Ne istiyor? Hakkını istiyor!  
Nasıl oluyor da halk yararına işlemesi gereken bir sistemde, halkın yararına olan haklar verilmiyor? 
Nasıl oluyor da, halkın yararına olan haklar istenince anarşi sayılıyor? 
Demek ki, halkın yararına olan hakları vermeyip demokrasiyi demokrasilikten çıkaranlar olduğu gibi; 
bunlar istenince, hücuma geçen, isteyenleri tü kaka eden, “aman dümenim bozulacak” diye türlü 
saray oyunlarından medet uman bir zihniyet var ortada. 
... 
İstediği de statüko devam etsin, dümeni bozulmasın... (13.6.1970)” 

Hürriyet Gazetesi bu eylemlere fazla bir duyarlılık göstermezken, Milliyet Gazetesi sütunlarını ve 
kapısını hep açık tutmuş, assubayların onur mücadelesinin sesini tüm yurda gerçekçi bir şekilde 
duyurmuştur. 
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O dönem Milliyet'in etkin kalemlerinden olan ama daha sonra sanat tarafı ağır basan, İzmirli gazeteci 
Ali Gevgilili, memur eylemlerini şu şekilde değerlendirmiştir: 

“Ağır ekonomik sorunlarla karşı karşıya bulunan Türkiye, bu sorunlara paralel olarak son yıllarda 
kendilerini gittikçe daha fazla göstermeğe başlayan çok yanlı bunalımlardan birisine daha 
sürüklenmeğe aday görünmektedir. Uzun öğrenci ve memur eylemlerinin ardından Demirel Hükümeti 
iki önemli adım atmıştır. Ekonomik amaçları olan her iki tasarı da kısa süre içinde derin siyasal ve 
toplumsal sonuçlar yaratmıştır. 

Siyasal iktidarın ilk eylemi, son yıllarda milli gelirden aldıkları pay azalmakta olan memurlara, yeni 
personel kanunu tasarısıyla, 2,5 milyar liralık bir ek kaynak ayırma çabası olmuştur. Ne var ki, yeni 
kaynağın 1 milyar lirası askeri personele ayrılmış, geri kalan bölümden de devlet bürokrasisi içinde 
gücü ve sesi fazla olan bazı grupların daha büyük pay alacağı anlaşılmıştır. Devlet bürokrasisi içinde 
ücret dengesinin sarsılması ve memurların da güçlüler ile güçsüzler diye ikiye bölünmesi düşük 
ücretliler arasında gerginlik yaratmıştır. Assubay eşlerinin yürüyüşü, bu toplumsal eşitsizliğe 
gösterilen tepkinin son halkası olmuştur. (9.6.1970)” 

BEDEL ÖDEME ZAMANI 

Her eylemin bir bedel ödeyeni vardır. Tarihinde ilk kez sokaklara dökülen assubaylardan da bu 
eylemin bedelini çok ağır ödeyenler olur. Düşünün ki, sendikal hakları olan Yunanistan Silahlı 
Kuvvetlerinde dahi o dönemler, ordunun bir kesiminin sokaklara dökülmesi, haksızlığa isyan etmesi 
ve hakkını araması mümkün değildir. Onlar, sendikal haklarına çok daha sonradan kavuşmuştur.  

Böyle bir dönemde adalet arayarak sokaklara dökülen assubaylar ve eşleri için hesap kesim zamanı 
elbette gelecekti. Darbe geleneği oluşturmuş bir ordunun aslında kendi içinde ne tarifsiz haksızlıklar 
barındırdığını cümle âlem duymuş ve püsküllü takımının fiyakası bozulmuştur. 

Yürüyüşlerde objektife takılanların hemen ordudan atıldığını zaten söylemiştik. Muhsin Batur'u 
protesto etmek isteyenleri de önce atmayı düşündüler. Kararını bile aldılar ama pasif direnişin etkisi 
artınca, bundan vazgeçerek, sadece fişlemekle ve cezalandırmakla yetindiler. Artık onlar birer 
“Sakıncalı Piyade” idi.  

Kuvvet değiştirme isteklerini zoraki yerine getirdiler ve o personeli diğer kuvvetlere dağıttılar. 

Hareketin öncüsü olarak belirlenen isimlerden kimisi ağır cezalar aldı, kimisi ise doğrudan atıldı. 
Özellikle olayların öncüsü görülen 73 Uçak Makinisti Assubay, rütbe tenziline uğradı ve diğer 
kuvvetlere dağıtıldı.  

KANUNUN SON ŞEKLİ VE DURUM DEĞERLENDİRMESİ 

Tasarı üzerinde çalışmalar tamamlanıp basına yansıdığında görülen manzara şöyledir: 
“Askeri Personel Kanunu tasarısı üzerindeki çalışmalar tamamlanmıştır. Tasarı yakında Bakanlar 
Kuruluna sevk edilecektir. Tasarı kanunlaştığı zaman katsayı 7 olursa, bir Assubay 1400 Lira alacak ve 
4830 Liraya kadar yükselebilecektir. Teğmen 1750 Lira, yeni albay olmuş bir subay da 6475 Lira 
alacaktır.(9.6.1970)” 
 
Gördüğünüz gibi onca eyleme ve onca bedele rağmen adalet ancak bu kadar tecelli edebilmiştir. 
31 Temmuz 1970 tarihinde yürürlüğe giren bu kanunda, yeni rütbe yapılanmasından da 
vazgeçilmemiş ve hemen uygulamaya konmuştur. Üstelik hak kaybı olmadığını garip bir şekilde 
açıklayarak: 
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Geçici Madde 16 (Değişik: 31/7/1970 - 1323/16 md.)  
Halen Silahlı Kuvvetlerde görevli assubayların rütbe intibakları, kanunun mali hükümlerinin 
yürürlüğe girdiği yılı takibeden yılın 31 Ağustos tarihinden itibaren aşağıdaki esaslara göre yapılır.  
Ancak, assubaylar haiz oldukları rütbe unvanlarına göre yapılacak intibakta, daha ast bir rütbenin 
unvanını alacak duruma düşerlerse, bunlar, haiz oldukları eski rütbe unvanlarını muhafaza ederler. 
 
(Ek cümle: 7 /7/1971 - 1424/45 md.) Bu gibi assubayların aylık intibakları ile rütbe yükselmeleri ve 
kademe ilerlemeleri intibak ettirildikleri yeni rütbelerine göre yapılır.  

Bu yasa ile ilk kez eski rütbe-yeni rütbe karmaşası ortaya çıkmıştır ordumuzda. Aynı anda hem eski 
hem yeni rütbe her nasılsa yürürlükte olacaktır. Yeni rütbelere intibak yapılacak ama mağdur olanlar 
yeni rütbeleriyle birlikte parantez içinde eski rütbelerini de kullanabileceklerdir.  
Söyleyin Allah aşkına, şimdiye değin subaylar için yapılan hangi rütbe düzenlemesinde, kim ne zaman 
buna benzer şekilde alaşağı edilmiştir? Bu ayıp sadece böyle bir zihniyete yakışır zaten. Başkaca bir 
söz söylemeye hacet var mı? 
 
ÜCRET POLİTİKASINDA YANLIŞLIK NEREDE? 
 
Türk Silahlı Kuvvetlerinde ücretin, tazminatın ve yan ödemelerin hesaplanmasında yapılan temel 
yanlışlıkları şöyle anlatabiliriz: 
 
-Emek hiç hesaba katılmamaktadır: Yeni mezun bir teğmen, maaş sıralamasında, bir çırpıda 30 yıllık 
bir assubayın önüne geçebilmektedir. Daha doğrusu zaten uygulamalar hep bu şekilde olmaktadır. 
 
-Esas olan rütbe, kıdem ve makamdır: Askerlik hiyerarşik bir yapıdır; rütbe, makam ve kıdem elbette 
ki esastır. Fakat bu emir-komuta için geçerlidir, emek ve alınteri için değil. Kimse “Benim subayım 
benden daha az maaş alıyor” diye bir subaya karşı emre itaatsizlik yapamaz. Bu askerliğin özüne 
aykırıdır.  
Makam olayına gelince, elbette ki makamların tazminatı da olacaktır fakat bu astların toplam 
maaşlarını aşacak derecede aşırı olmayacak, kâfi derecede olacaktır. Aksi takdirde, kitapların yazdığı 
“komutanın liderlik vasfı” hep sorgulanır olacaktır. Önce kendine cukkayı düşünen bir subay, asla iyi 
bir komutan olamayacaktır. 

-Rütbe, kıdem ve makam ana unsuru teşkil ettiği zaman ise ortaya generaller, üstsubaylar, subaylar, 
assubaylar, uzman çavuşlar, jandarma uzman çavuşlar... gibi bir sınıfsal sıralama çıkmaktadır. Bu 
sıralamaya göre yapılan adaletli ücret politikasında; en kıdemli Assubay; en kıdemsiz subayı 
(asteğmen) geçemez, geçmemelidir. Keza bu yapıya göre, örneğin, en kıdemli uzman çavuş, en 
kıdemsiz assubayı geçmemelidir.v.s..v.s.. Gördüğünüz gibi burada emek ve hizmet odaklı bir yapı 
değil, hala Ortaçağı yaşadığını sanan ve o dönemin Kral Ordularında ancak görülebilen kast tipi bir 
yapı söz konusu olmaktadır. 

Üstelik bu yapı sırf ücretlerde değil, Ordu'nun her hizmetinde, her görevinde ve her alanında 
geçerlidir. 

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesinde sadece iki renk hakimdir: ak ve kara! Ya aksınızdır 
ve sizi gül gibi yaşatırlar, ya da karasınızdır; sizi ölmeyecek kadar yaşatıp sömürür ve sürüm sürüm 
süründürürler.  
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Bir de dışarıdan bakıldığında adam gibi yaşıyormuşsunuz izlenimi vermenizi isterler. Hani Türk Silahlı 
Kuvvetleri'nin gururunu ve onurunu zedelememek adına cancağızım! Kocasından dayak yiyen kadının 
ertesi gün komşularından morarmış yüzünü makyajla gizlemesi gibi bir şey yani bu iş canlarım. 
Dileğimiz o ki, bir gün komuta kadememizde gerçekten çağdaş yapılı generaller yer alır ve dünyanın 
bütün renklerini görmeyi başarırlar. Renkleri olduğu gibi kabul etmeyi, emekleri apolet sırasına göre 
değil, alın teri sıvısına göre ücretlendirmeyi başarırlar. Yoksa hem Atatürkçüyüm deyip nutuk 
atacaksın hem de kendi bünyende ırkçılığın en alasını uygulayacaksın, hadi canım! Bu ne perhiz, bu ne 
lahana turşusu derler adama! 
 
İSMAİL ONARLI KİMDİR? 
 
Bu yazıda ve yetmişli yılları anlatırken kaleme aldığımız ve alacağımız yazılarda İsmail Onarlı ismi ve 
ondan alıntılar sıkça geçmektedir. Bu yüzden onu sizlere tanıtmak boynumuza borçtur.  
Gelin şöyle bir göz atalım İsmail Onarlı'nın yaşam öyküsüne: 
 
İsmail Onarlı, Malatya, Arapkir doğumludur.  1 Mart 1949 tarihinde Onar Köyünde dünyaya gelmiştir. 
İlkokulu köyünde, Orta öğrenimini ise İzmit Lisesi ve Sultanahmet Sanat Okulu'nda tamamlamıştır. Hv. 
Mot. Arç.Ok.K.lığı'na bağlı, Ulş. Asb. Snf. Okulu'nu Bursa'da tamamlayarak, 30 Ağustos 1969 tarihinde 
assubay olarak, ordu saflarına katılmıştır. Bir Hava Ulaştırma Assubayı olarak görevine devam 
ederken, aynı zamanda Vatan Mühendislik Elektrik Bölümüne de 3 yıl devam etmiştir. Mesleğinin 
çetin şartları nedeniyle bu eğitimini 1972 yılında sonlandırmak zorunda kalmıştır. 
70'li yılların eylem sürecinde assubayları bilinçlendirmeye çabalamıştır. Haksızlıkları dile getirdiği için 
mimlenmiş, kulağı bükülmüştür. Eylemlere aktif olarak katıldığına dair bir bulgu yok. Fakat Assubay 
eylemlerini kaleme aldığına göre, bir şekilde eylemlerin içinde yer almış olmalı diye 
değerlendirmekteyim. 
1980'li yıllara gelindiğinde, ilginç tesadüfleri art arda yaşamıştır. Önce erken terfi almış ve rütbece 
yükselmiştir. Tarih, 30 Ağustos 1980'dir. Sonra 12 Eylül 1980 Darbesi yaşanır. Bu darbe neticesinde 
yaptığı çalışmalar nedeniyle göze batar. Cunta'nın “Üçlü Kararnamesiyle”  sicilen ordudan ayrılmak 
zorunda bırakılır. Re'sen emekli edildiği bu olayın resmi tarihi ise; 30 Kasım 1982'dir. 
Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişkisinin kesilmesine sebep olan şey, yetmişli yıllarda başladığı Tarih, Alevilik 
ve Halk Edebiyatı araştırmalarıdır. Cumhuriyete karşı iki kusuru vardır, birincisi; assubayları 
bilinçlendirmektedir ki, burada ordunun içine nifak sokmaktadır. İkinci olarak; Alevilikle ilgili 
araştırmalar yapmaktadır ki, burada da ülkenin içine, bölünmez bütünlüğüne nifak sokmaktadır. Eh, 
idam edilmediğine şükretmesi lazım herhalde... 
Bir dönem kitaplaştırmak üzere hazırladığı çalışmaları yakılır (1982). İstanbul Sıkıyönetim Mahkemesi 
tarafından 4 yıl hapse mahkûm edilir. Hapis cezası bittiğinde ise Kastamonu'ya sürgüne gönderilir. 
Bu dönem araştırmalarına yeni baştan başlayan Onarlı; araştırma yaptığı konularda pek çok 
makaleye ve kitaba imza atar. Alevi vakıf ve derneklerinde, kurucu, yönetici olarak görev yapar. Şah 
İsmail isimli biyografik romanı en çok göze çarpan eserleri arasındadır. 

11 Nisan 2007 tarihinde geçirdiği bir kalp krizi sonrası kaybettiğimiz araştırmacı yazar İsmail 
Onarlı'nın Alevilik kültürü ile ilgili çalışmaları hala gündemdedir ve tartışılmaktadır. 

1970'TEN 1975'E AKAN ZAMAN 

Zaman su gibi geçer bilirsiniz. Bu dönemde de Türkiye bir yıkılıp bir kurulan kısa dönemli 
hükümetlerle, hayat pahalılığıyla, sokaklarda öğrenci, işçi ve memur eylemleriyle yaşayıp gitmektedir. 
Geleneksel Cumhuriyet yaşamının bir parçası olan darbeler, muhtıralar ve sıkıyönetim dahi 
kanıksanmıştır artık. Önce 9 Mart 1971 tarihinde bir darbe teşebbüsü önlenmiş, ardından Amerikan 
destekli 12 Mart 1971 Muhtırası gelmiştir. Sıkıyönetimler, mahkûmiyetler, idamlar vs… v.s... 
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Sizlerin de bildiği gibi, Deniz Gezmiş ve arkadaşları bu dönemde idam edilmişlerdir. Deniz Gezmiş, 
yaptığı savunmada; memur eylemlerinin haklılığını dile getirirken, assubayların ve eşlerinin 
eylemlerini de “Ezilen halkın sömürüye ve onun dayanağı Amerika'ya karşı yürütülen bir demokratik 
mücadele” olarak nitelemiştir. 

Bundan sonraki süreçte yaşanan en önemli olay 1974 yılındaki Kıbrıs Barış Harekâtı’dır. Kıbrıs 
Türklerinin uğradığı haksızlıklar, zulüm ve işkenceler nedeniyle, uluslararası antlaşmaların Türkiye'ye 
tanıdığı haklar kullanılmış ve yapılan Barış Harekâtı sonrasında bugünkü ikiye bölünmüş Kıbrıs 
hikâyesi başlamıştır. Halen Kıbrıs’taki Barış Kuvvetlerimizi oluşturan askerlerimiz; ülkemizin yanlış 
politikaları sonucu, uluslararası çevrelerce, işgal gücü olarak değerlendirilmektedir. Bu işgal 
tanımlaması bugün bile Avrupa Birliğine üyeliğimiz konusunda karşımıza çıkartılan en büyük engel 
olarak varlığını sürdürmektedir. Fakat ne olursa olsun, Kıbrıs’taki Türk Halkı; o harekâttan bu yana 
zulüm görmeden, barış ve sükûnet içinde yaşamakta ve bağımsız bir devlet kurmanın onuruyla dimdik 
ayakta durmaktadır. 

Kıbrıs Barış Harekâtı sonrasında ambargolu günler kapıdadır. Türkiye'ye yıllarca silah ambargosu ve 
yanında da açıkça itiraf edilmemiş siyasi ambargolar konulacaktır. 

1974 yılı sonlarında devrin hükümeti, başarılı olarak gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekâtı’nın bir 
semeresi olarak, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yan ödemelerine muazzam bir zam yapmayı kararlaştırır. 
Hoş, Ankara’dakilerin koordinesizliğinden koskoca bir Kocatepe Muhribi faciası yaşanmıştır ama 
netice olarak, ödenen bedel değil, alınan başarılı sonuç geçerlidir. 

Yan ödemeleri konu alan 31 Aralık 1974 tarih ve 15105 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kararname 
(23.12.1974 gün ve 7/9207 Sayılı Kararname) ile assubaylar bir kez daha huzursuzluk yaşar. Yine 
haksızlığa uğramışlardır, yine emir-komutanın tahakkümü ücretlere yansımıştır. Yine amirle memurun 
arasına dev bir sınır çizilmeye çalışılmaktadır. En kıdemsiz subayın (asteğmen), en kıdemli assubaydan 
daha fazla yan ödeme alması adaletmiş gibi yutturulmaya çalışılmaktadır.  
İşte bundan sonra okuyacağınız satırlar 1975 yılında sokaklara dökülen assubayların ve eşlerinin hazin 
ama bir o kadar onur dolu hikâyesidir. 
 

 
 
KALLEŞLİĞİN ADI: İŞ GÜÇLÜĞÜ VE İŞ RİSKİ ÖDEMELERİ! 
 
1975 yılının ilk gününde gazetelerin baş sayfalarında yer alan konuyla ilgili haberle başlayalım önce. 
Bakın, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde iş güçlüğü ve iş riski nasıl bir adaletle dağıtılmış: 
 
“SUBAY VE ASSUBAYLARIN YAN ÖDEMELERİ BELLİ OLDU/(Milliyet-1 Ocak 1975) 
Genelkurmay Başkanı 8.000 Lira yan ödeme alacak. 
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Subay ve assubayların yan ödemelerini arttıran Bakanlar Kurulu kararı dün yayınlanmış ve 1 Haziran 
1974'ten itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir. Buna göre Genelkurmay Başkanı maaş 
dışında 8.000 lira yan ödeme alacaktır. 
Subay, Assubay, uzman çavuş, uzman jandarma çavuşlarına verilen iş riski ve iş güçlüğü zamlarını 
artıran, ayrıca belirli rütbe ve görevlerdeki subaylara yeni imkanlar getiren kararname ile 1974 yılı için 
Orgeneral ve amirallerin yan ödemeleri 3.000, Korgeneral ve amirallerinki 2700, Tümgeneral ve 
amirallerinki 2500, Tuğgeneral ve amirallerinki 2300, albaylarınki 2100, yarbaylarınki 1900, 
binbaşılarınki 1700, yüzbaşılarınki 1500, üsteğmenlerinki 1300, teğmenlerinki 1200, asteğmenlerinki 
de 1100 liraya çıkarılmıştır. Kıdemli başçavuşlar 1200, başçavuşlar 1100, üsçavuşlar 1000, assubay 
çavuşlar 900, Uzman Çavuşlar da 700 lira yan ödeme alacaklardır. 
Ayrıca Genelkurmay başkanı 5000, Kuvvet Komutanları 3400, Ordu komutanları 2200, Donanma 
Komutanı 1400, Kolordu Komutanları, Yurtiçi Bölge Komutanları, Deniz Saha Komutanları ile Taktik 
Hava Kuvvetleri Komutanları 1400 lira yan ödeme alacaklardır. 
Diğer rütbe ve görevdeki komutanlara da 200 lira ile 1200 lira arasında değişen yeni yan ödeme hakkı 
tanınmıştır.” 
Şimdi, uygulamaya geçen bu yan ödeme kararnamesini neresinden tutsanız adalet bulmanız mümkün 
değil. Her tarafı sınıfçı, etiketçi! Yine de çarpıcı olması açısından bir yerlerinden yakalamaya çalışalım. 
Bir Kıdemli Başçavuşla bir albayın (Kıdemli Albayın değil haa, destuuuur!) aynı hizmet yılına sahip 
olduğundan hareketle kıyaslama yapalım, bakalım ne alıyorlarmış: 
 
Albay: 2100+1200 Kd. Bçvş: 1200+0 
 
Sevgili albayımız 2100 lira alırken, aynı zamanda komutanlık da yaptığından 1200 lira daha hak ediyor. 
Her Albay komutan mı derseniz, evet yaklaşık olarak %75'ten fazlası komutanlık yapmaktadır. 
Sevgili Kıdemli başçavuşumuz ise sadece 1200 lira alabilmektedir. O, çok nadir olarak komutanlık 
yapmaktadır. Komutanlık yapar ise 200-1200 lira aralığında her halükarda en fazla 300-400 lira 
komutanlık ödemesi söz konusu olabilecektir. Daha fazlası bu sınıfçı yapıda mümkün değildir. Fazla 
bir söze hacet yok herhalde, adaletsizlik gün gibi ortada! 
Şimdi bir kıyaslama daha yapalım ve asteğmen, teğmen ve Kd. Bçvş'u yan yana koyalım: 
 
Teğmen: 1200 Asteğmen: 1100 Kd.Bçvş: 1200 
 
Gelin bunların yanlarına hizmet yıllarını da yazalım. Onurlu Türk Silahlı Kuvvetlerine ne kadar yıl 
hizmet edip ter akıtmışlar bir görelim. Fakat adil davranalım değil mi! Şöyle yapalım, Kıdemli 
Başçavuşların en kıdemsizini alalım, subayların ise en kıdemlisini! Bizlerden esirgenen adaleti biz yine 
de kamuoyunu bilgilendirirken vurgulamayı erdem bilelim: 

Teğmen: 1200/3 yıl Asteğmen: 1100/1 yıl (?) Kd.Bçvş: 1200/16 yıl 

Dilerseniz bir de sırf muziplik olsun diye Kd.Bçvş.’u rahat bırakalım ve bu kıdemsiz subaylarımızın 
yanına en kıdemsiz assubayları yerleştirelim. (Uzman Çavuşları yerleştireceğim ama komedinin de bir 
sınırı var!) 

Teğmen: 1200/3 yıl Asteğmen: 1100/1 yıl (?) Asb.Çvş: 900/3 yıl 

Adaletin terazisini net olarak görebildiniz mi? Üstelik teğmenlerin ve asteğmenlerin de pek çok 
birlikte komutan olarak görev yaptıklarını hiç hesaba katmadım. Katsaydım ayıp olurdu, değil mi yani? 
İşte biz buna Generallerin Adaleti diyoruz!  
Tıpkı darbelerle sağlanan adalet gibi bir adalettir bu. Emir-Komuta'nın emeğe sömürüsüdür.  
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Gördüğünüz gibi komutanların komutanlık yaparkenki iş güçlüğü ve iş riski, kazan dairesinin kaportası 
üzerine kapatılan ve ortada savaş falan yokken göz göre göre ölüme terk edilen bir assubayın (Çelenk 
Olayları, TCG M.F. ÇAKMAK, 20 Şubat 1979, Bkz. Türkiye’de Assubaylığın Tarihsel Gelişimi) iş güçlüğü 
ve iş riskinden fersah fersah fazladır. Metreyle ölçmeyin sakın. Onlar komutan, lider, başkumandan… 
v.s… v.s... Bilimsel metotlarla ölçülemeyecek kadar derin farklar vardır komutanla astları arasında. 
Sizlerin bunu normal insan zekâsıyla kavrayabilmeniz olası değildir, sakın denemeyin, asla! 
Haa, bir de unutmadan söyleyeyim, bu zamlar, 1 Haziran 1974 tarihinden geçerlidir, yani 7-8 aylık bir 
toplu miktar sözkonusu. Bir benzetme yaparsak, bir albay bu birikmiş yan ödeme ile apartman 
alabilecekken, assubay ancak kulübe alabilecektir. Gecekondu bile değil. 
Sanırım bu teşbihte, Genelkurmay başkanına da gökdelen düşüyor! 
 
HÜRRİYET GAZETESİ ZALİMDEN YANA 
 
Assubaylar ortaya çıkan adaletsiz dağıtımdan hoşnut değildir. Kıpırdanmalar başlar. Önce gazetelere 
mektuplar yazılır, adaletsizlikler anlatılır. O zamanki nezih basın, şimdiki gibi elit amaçlar peşinde 
olmadığından sağduyu gösterir. Assubaylara yapılan haksızlığı not alırlar. Milliyet yazarı Şeyh-ül 
Muharririn Burhan Felek, gelen mektuplara yeterince cevap veremediğinden dolayı üzgünlüğünü dahi 
ifade eder (17 Şubat 1975) sütununda. 
 

                              
 
Milliyet Gazetesi ne kadar duyarlıysa, bir başka büyük gazete de bir o kadar duyarsızdır: Hürriyet! 
Üstelik art niyetli bir şekilde gündeme taşır olayları, egemen zihniyetin körükçülüğünü yapar: 
11 Ocak 1975 tarihli Hürriyet Gazetesinin manşeti şöyledir, “Assubaylar yan ödemeyi az buldu(!)” 
Haber, Türkiye'de onca insan işsizlik, yoksulluk ve açlık çekerken assubayların verilenleri nasıl olup da 
az bulduğunu vurgulamakta, assubayları bir şekilde, “kadir, kıymet bilmez” olarak kamuoyuna takdim 
etmektedir. Aynı duyarlılığı “astronomik subay yan ödemelerine” neden göstermedikleri ya da 
gösteremedikleri, ilkeli gazetecilik anlayışlarından mucip olsa gerektir.  
Haberin detaylarında assubayların yan ödemeleri az bulmaları nedeniyle harekete geçtikleri ve 
“Assubaylar Birliği”ni kurdukları yazılıdır. Bu tahakkümcü ve asparagas haber hemen yalanlanır. 
1975 olaylarının içinde yer alan Emekli Assubay Ökkeş Kadri Baçkır, Hürriyet'in bu manşetine sitemini, 
yıllar sonra şu şekilde dile getiriyor: 

“ İlkeli ve araştırmacı gazeteciliğin gereği olarak, bu manşetin “Assubaylara Yan Ödemede Haksızlık 
Yapıldı” olması gerekmez miydi? Pekal, assubaylar yan ödemeleri neden az bulmuştu? Kanını, canını, 
terini vatanı için tereddütsüz akıtan; kolunu, bacağını, gözünü Cudi'de, Gabar'da, Kuzey Irak'ta, 
Kıbrıs'ta ve görev verilen her yerde, her zaman bırakan bu necip milletin ordusunun iki muvazzaf 
sınıfından birisi olan assubaylar; acaba neden yan ödemeleri az bulmuştu? Yoksa o dönemlerin hayali 
ihracatçılarının, banka soyguncularının, 'devletin malı deniz, yemeyen domuz' diyenlerin talan ettiği 
devlet hazinesinde ödenek mi kalmamıştı? Daha önce Kıdemli Binbaşı seviyesinde maaş ve yan ödeme 
alan assubaylar, ne olmuştu da birdenbire asteğmen seviyesinden dahi aşağıya düşürülmüştü? 
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Sermaye yağdanlığı basın, çıkar çevrelerinin karanlık oyunlarını kamufle edebilmek için bir suçlu 
bulmuştu...'Vurun abalıya!'...” 

ÖZRÜ KABAHATİNDEN BÜYÜK BİR BAKAN: İLHAMİ SANÇAR 

Hürriyet Gazetesinin manşeti böyleyken, Milliyet Gazetesinde bambaşka bir haber yer alır o gün. Milli 
Savunma Bakanı İlhami Sançar, yan ödemeler kararnamesini savunmak üzere okkalı bir demeç 
patlatmıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nin 38. Hükümeti olarak tanımlanan Sadi Irmak Başbakanlığındaki 
ekibin Milli Savunma Bakanı İlhami Sançar'ın aslında bir hukukçu olması da bu demeci tam anlamıyla 
ironik kılmaktadır. Lütfen iyi okuyunuz ve demagojinin nasıl bir şey olduğunu görünüz: 

11 Ocak 1975-Milliyet (Birinci sayfa) 
“Milli savunma Bakanı İlhami Sançar, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına verilecek yan ödemeleri 
saptayan kararnameyle ilgili bazı tenkit ve iddialar hakkında bir demeç vermiş, “Basında genelkurmay 
başkanına ve yüksek komutanlara ödenecek miktarlar hem yanlış, hem de brüt olarak gösterilmiş, bu 
da yanlış kanaatlerin doğmasına sebep olmuştur. Yeni yan ödemelerle generallerin eline geçen fark 
net olarak 1248 lirayla 2407 lira arasında, subaylara 629 lirayla 1301 lira arasında, assubaylara ise 
526 lirayla 569 lira arasındadır. Genelkurmay Başkanı'nın alacağı net yan ödeme 2990 liradır. Ve bu 
suretle maaşı 6185 liradan, 9176 liraya çıkmaktadır.” demiştir. 
 

 
 
Yan ödemelerin 1 Haziran 1974 tarihi itibarıyla tahakkuk ettirilmesiyle, askeri personelin eline toplu 
bir ödeme yapılmasının da sağlandığına işaret eden Milli Savunma Bakanı demecinde şunları 
söylemiştir: 
“Bildiğiniz gibi son günlerin aktüel hale getirilen konusu askeri personele verilecek yan ödemelerle 
ilgili kararnamedir. Tıpkı Personel kanununda olduğu gibi bunda da haksızlık eşitsizlik olduğu 
iddialarıyla karşı karşıyayız. Oysa bunlar her mali yıl gözden geçirilip düzeltilmesi, kanun gereği olan 
hususlardır. 
Örneğin basından Genelkurmay başkanına ve yüksek komuta kademesindeki generallere ödenmesi 
öngörülen miktarlar hem yanlış, hem de brüt olarak gösterilmiş bulunuyor ki, bu da yanlış kanaatlerin 
doğmasına yol açıyor. Generallerin ve diğer subayların, hatta assubayların alacakları miktar 
karargâhta veya kıtada olduğuna göre değişmektedir. Bu da dikkate alınmamaktadır. 
Generallerin eline geçen yan ödeme farkı en az 1248 liradan başlamakta, generalin yerine ve 
rütbesine göre değişerek yükselmektedir. Orgeneraller 1776 lira ile 2407 lira net yan ödeme almakta, 
genelkurmay Başkanı ise fark olarak 2990 lira almaktadır. Böylece Genelkurmay Başkanının maaşı 
yan ödemenin de eklenmesiyle 9176 liradır. 
Subaylara gelince: bunlarda karargâh ve kıta komutanlığına göre değişik yan ödeme verilmektedir. En 
küçük rütbede bu miktar 629 lira ile başlamakta, albaylarda 1021 lira ile 1301 lira arasında 
değişmektedir. Assubaylarda; yeni göreve başlamış bir Assubay Çavuşun yan ödemesi net olarak 
526 liradan başlayıp Kıdemli Başçavuşlarda 569 liraya kadar yükselmektedir. Bugün bir Kıdemli 
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Assubay Başçavuşun eline geçen net maaş 3526 liradır. Yeni göreve başlayan bir Assubay Çavuşun net 
maaşı da 1627 lira olmaktadır. 
Aylarca süren bir çalışmanın ürünü olan bu ek ödemeler ne kadar hatalı olursa olsun zamanın 
içinde bütçe kanunlarının direktifi çerçevesinde her yıl düzeltilmesi mümkündür. Bazı askeri kişilerin 
iddia ettiği gibi bunları top yekûn adaletsizlikle nitelemek insafsızlık olur. Anonim imzayla 
yayınlanan mektupları gördüm. Mektubun disiplini ve terbiyesi herkesin gıpta ettiği Türk asker 
kişilerin elinden çıktığına kani değilim. Esasen asker kişilerin şikâyet ve müracaat haklarını önleyen 
bir kanun hükmü yoktur. İç Hizmet kanununun 25.madde 1.fıkrası bu yolu kendilerine açık 
tutmaktadır. Bu itibarla bulanık suda balık avlamak isteyenlerin ağına düşecek bir asker kişi 
çıkacağını sanmıyorum.” 
Öğrenildiğine göre askeri personelin yan ödemeleri bu yıl bütçeye toptan ödemelerle birlikte bir milyar 
200 milyon lira bir ek külfet getirmektedir. 
 
İSİMSİZ MEKTUPLAR FOYALARINI ORTAYA ÇIKARDI 
 
Evet, bu demeci de ince eleyip sık dokumanın zamanı geldi ama yine pusulayı şaşırdık. Nereden 
başlayacağız, neresini düzelteceğiz, işin içinden nasıl aklıselimle çıkacağız doğrusu bilmek çok ama çok 
zor. 
Görüldüğü gibi bu metindeki ağız, bir sivil bakanın ağzı değildir. Tam anlamıyla, bir kurmay subay 
tarafından kaleme alınmış ve bakanın eline tutuşturulmuş bir metindir. Daha ilk baştan, kokusundan 
dahi bu; net bir biçimde anlaşılmaktadır. Yoksa aslı hukukçu olan bir adamın böylesi demagojiyi 
kurgulaması, hele hele hiç tanımadığı ya da az çok tanıdığı Silahlı Kuvvetler için böyle yorumlar 
getirebilmesi imkânsızdır. 

Gerçekten de böylesine haksız bir kararnameyi bir çırpıda hazırlamak mümkün değildir. Bunun için 
aylarca süren bir gayret ve çaba gereklidir. Öyle ki, haksızlıklar mümkün olduğunca savunulabilecek 
aşamada olsun. Böyle bir çabayı da top yekûn adaletsizlik olarak nitelemek gerçekten adaletsizlik 
kavramına karşı büyük, ama çok büyük bir haksızlıktır. Adaletsizlik, adaletsizlik olalı bu denli zulüm 
görmemiştir. Bu yüzden, bu kararnameyi adaletsizlik olarak nitelemek çok ayıptır. Çünkü söz konusu 
olan adaletsizlikten öte bir şeydir. Gasptır. Evet; gasptır, tahakkümdür. 

Anonim imzayla gazetelere gönderilen mektupları da ele alan sevgili bakan, bu söylemlerin Türk 
askerine yakışmadığını da vurgulamış. Elbette ki öyle… Türk askeri hak aramamalıdır. Emredildiğinde 
ölmelidir sadece. Hak arayan komünisttir zaten. Normal insan hak aramaz ki, önüne ne konursa yer! 
Bizim geleneksel talim ve terbiyemiz budur. Gerisi milli birliği ve bütünlüğü bozmak, ülkeyi bölmek ve 
vatan hainliği yapmaktır. Öyle değil mi yoksa? 

Birde şöyle buyurmuş sevgili bakanımız; İç Hizmetleri Kanununda şikâyet ve müracaat hakkı varmış. 
Bu yol açıkmış her daim. Bu mektupları yollayanlar bulanık suda balık avlıyorlarmış! Ah canım benim, 
gülüm benim sorsana dilekçeyi kime yazıyorsun diye? Sorsana dilekçeyi yazdıktan sonra başına neler 
geliyor diye! O kadar kolay mı amir ümera kısmına dilekçe arz etmek. Bir fişliyorlar adamı var ya, 
cenge gidip ömrün boyunca harp etsen, bin kez vurulup ölsen daha kolay geliyor vallahi. Vakt-i 
zamanında bendeniz böyle bir hataya düşmüştüm de başıma neler gelmişti ah! Durumu toparlayana 
kadar ne entrikalara kurban edilmiştim, TCG Barbaros gemisinin dili olsa da konuşsa! Hadi hiçbir şey 
bilmiyorsunuz, Nazım'ın Donanma Davasını da mı okumadın hukukçu bakanım? Assubayların 
karşısındaki güçlerin dilediklerinde neler yapabileceğini oradan da mı öğrenemedin? Yazık ki, çok 
yazık! 
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PASİF EYLEMLER BAŞLIYOR 

Yan ödeme kararnamesi çıkar çıkmaz huzursuzluklar başlamış, tüm askeri birliklerde görev yapan 
assubaylar bu haksız uygulamaya nasıl tepki vereceklerini kararlaştırmak için beyin fırtınaları 
düzenlemişlerdir. Kanun onların doğrudan eylem ya da direniş yapmasına izin vermediği gibi, küçücük 
kıpırdanmaları bile bir başkaldırı olarak nitelemekte ve çok ağır cezalar öngörmektedir. Pek çok 
şehirde Assubay Gazinolarında veya birliklerin uygun yerlerinde toplantılar düzenlenmiş, adaletsizliğe 
karşı mutlaka bir tepki verilmesi konusunda kararlar alınmıştır. İlk akla gelen eylem biçimi; birliklerde 
işe gitmeme, işi yavaşlatma gibi pasif direniş örnekleri olmuştur. 

Öte yandan emekli assubay örgütleri (TEMAY ve EMAS) de assubayların sayıca çok olduğu şehirler ile 
belli başlı büyük şehirlerde haksızlıkları en iyi şekilde dile getirecek yürüyüş ve miting eylemleri 
hazırlığına başlamıştır. Tıpkı 1970 baharında olduğu gibi asıl yük yine assubay eşlerinin 
omuzlarındadır.  

Pasif direnişler 9-15 Ocak 1975 tarihleri arasında pek çok birlikte uygulamaya konulur. Diyarbakır'da 
ise pasif direnişin tarihi 3-4 Şubat olur. Özellikle Hava Kuvvetleri bağlısı birliklerde çok etkin olarak 
uygulanır. Bazı Deniz Kuvvetleri birlikleri ile Kara Kuvvetleri birlikleri de bu direniş safhasına iştirak 
ederler. Kimi küçük yerlerde ise küçük çaplı etkin olmayan ya da bireysel eylemler yapılır. 
Pasif olarak yapılan birlik ve eylemleri şu şekilde sıralayabiliriz: 
 
-Eskişehir'de mevcut, tüm Hava Kuvvetleri Birlikleri 9-10 Ocak günü işe gitmeme ve pasif direniş 
eylemi, 
 
-Eskişehir'de F-4 (Fantom) M.T.D. Elektronik Silah Oryantasyon Kursu, kursiyer assubayları (10 kişi); 9-
10 Ocak günü işe gitmeme eylemi, 
 
-Genkur Ges K.lığı 1. Elk. Brl. K.lığı'nda görevli assubaylar ve onlarla dayanışma gösteren sivil 
memurlar 11-14 Ocak tarihlerinde iş yavaşlatma eylemi (vardiyalı çalıştığından haftasonu tatili söz 
konusu değil), 
 
-Bandırma, 6. Ana Jet Üs K.lığı bağlısı birlikler, 13 Ocak günü Assubay Gazinosunda toplantı ve 
arkasından, 14-15 Ocak tarihlerinde iki günlük işe gitmeme eylemi (525 Hava ve Deniz Assubayı), 
 
-Bandırma, 301. Deniz Hava Filosu'nda görevli Deniz Assubayları (525 sayısına dahil), 14-15 Ocak 
tarihlerinde işe gitmeme eylemi, 
 
-Kayseri'de Hava Kuvvetleri bağlısı birliklerde 3 gün işe gitmeme eylemi, 
 
-1 ve 2. Hava Üs Taktik Komutanlığı bağlısı birliklerde görevli 2500 Hava Assubayı ile 30 Deniz 
Assubayı'nın katılım gösterdiği ve 9-12 Ocak tarihleri arasında geniş çaplı olarak uyguladıkları işe 
gitmeme ve iş yavaşlatma eylemleri, 
 
- Balıkesir, Diyarbakır, Mürted, Ankara, Merzifon ve Malatya'da 9-15 Ocak tarihleri arasında 
uygulanan geniş çaplı pasif direnişler, 
 
- Gölcük bölgesinde Deniz Assubayları tarafından uygulanan pasif direnişler ve bireysel tepkiler, 
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- Çorlu bölgesinde muhtelif pasif direnişler ve assubayları bilinçlendirme faaliyetleri: Çorlu'da ortak 
tepki havası hissedilmiş ama tam anlamıyla koordineli bir eylem ortaya konulamamıştır. Küçük çaplı 
ve bireysel eylemler ve bilinçlendirme süreci yaşanmıştır. Kara Assubayı Y. S., assubaylar arasında 
eylem propagandası yaptığı gerekçesiyle bir hafta hapisle cezalandırılmış ve cezanın ardından sürgün 
ataması olarak, bir başka bölgeye; Dağ ve Komando Okulu'na gönderilmiştir. 

YILDIRMA OPERASYONU 

Sorgu ve tutuklamalar daha ilk aşamada başlamıştır. Pasif eylemlere katılanlar bir bir hesaba 
çekilmektedir. Bir an önce sert bir tavır koyup işin daha ileriye gitmesini önlemektir düşünülen. O 
yüzden bir yıldırma harekâtıdır ilk yapılan. 

Emekli Hava Assubayı Bandırmalı Abdullah İ., şöyle anlatıyor pasif direnişle ilgili sorgusunu: 
“Ve devam ediyor künye sorgum.. 
- Bak! diyor yargıç övgü dolu mana içeren bir ses tonuyla..  
- Buradaki ifadende dürüst konuşmuşsun,  
- Buradaki tüm bildiklerini söylersin - ...  
Evet diyorum içimden dürüst konuşurum dürüstlere karşı.  
- 14 ve 15 Ocak 1975 tarihinde 2 gün mesaiye gitmemişsin,  
- Niçin gitmedin? 
- Bize verilen yan ödemeler ve iş riski tazminatlarında yaratılan haksızlıklar nedeniyle moralim çok 
bozuldu... 
- Onun için mesaiye gitmedim  
- Bandırma Assubay Gazinosunda 13 Ocak 1975 tarihinde toplantı yapılmış, 
- Haberin varmı, orda mıydın?  
- Hayır, haberim yoktu.  
- Hiç duymadın mı? 
- Hayır şimdi sizden duyuyorum.. 
- Yalan söylüyorsun.. 
-Evde kaldığın arkadaşlarınla mesaiye gitmeme konusunda karar almışsınız.  
- Arkadaşınızın ifadesi öyle..  
- İçimden Ya K... ya da Kel T... dedim acaba hangisi sattı bizi? 
-Evdeki arkadaşlarla o gün görüşmedim, onları hiç görmedim.. 
Savcı: 
- Ama o konuşmuş o öyle diyor. 
- Ben öyle bir konuşma hatırlamıyorum.  
- Peki, nasıl bir konuşma hatırlıyorsun  
Ağzımda laf almağa çalışıyorlar, 'açık vermemem lazım' diyorum içimden.. 
- Birkaç gün önce görüşmemizde maç hakkında konuşmuştuk.. 
- Konu dışına çıkma diyor savcı. 
- Ben öyle bir konuşma yapmadım. 
- Arkadaşının ifadesi burada, o gece berabermişsiniz. 
- O gece kendisini hiç görmedim.. 
- Aynı evde kalıp da birbirinizi görmediniz, -sinirli bir şekilde- yalan söylüyorsun... 
- Ben dışarıdaydım, eve geç geldim, herkesin odası ayrı, odama girip yattım... 
- Gece geç vakitlere kadar toplantı yapmışsınız… 
Tabii biz konuşurken zabıt kâtibi de tüm konuştuklarımızı yazıyordu, savcı psikolojik baskı uyguluyor, 
bazen ses tonunu yükseltiyordu, beni kızdırıp çözülmemi bekliyordu. Ağızdan çıkacak yanlış bir kelime 
çözülmeye neden olabilirdi, ipin ucunu bir verdin mi gerisi çorap söküğü gibi gelirdi, sayılı dakikalar 
içinde sağlıklı karar vermem gerekiyordu. 
Buradaki vereceğimiz ifadeler yapılan boykotun ceza kapsamı için çok önemli,  
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Bireysel suç işlediğimizi kanıtlarsak disiplin cezası alacağız, 2 günlük mesaiye gitmemem toplumsal bir 
eyleme girerse; sözleşerek firar, isyan, başkaldırı gibi suçlamaların cezası en az bir yıl hapis ve de 
ordudan ihraç.  

- İş riski ve yan ödemelerdeki aşırı eşitsizlik nedeniyle moralim bozuktu ve kendimde işe gidecek gücü 
bulamadığım için mesaiye gelemedim. Bu kararı tek başıma aldım, hiç kimseyle konuşmadım, 
bahsettiğiniz o toplantıyı ne duydum ne de katıldım. Söyleyeceklerim bunlardır. 
Kısacası söylediklerime inanmıyorlar, zaten bu yargılamaya inanan kim? Haklı olduğumuza biz ne 
kadar inansak da, verilen emir gereği, bir kaç suçlu bulunup, ipi çekilecek… 
Toplumu bu duruma getiren, bu yasaları hep kendi lehine yapan, insanların emeğini sömürenlerin hiç 
mi suçu yok?  

'Hak böyle aranmaz' diyor askeri savcı her şeyin bir yasal yönü var...” 

 

SİZ TUTUKLAYIN, KANUN ARKADAN GELİR! 

Yıldırma Operasyonunun hemen başlamasının sebebi, bu eylem dalgasının genele yayılmasını 
önlemek ve baskı uygulayarak, daha başlangıçta assubayları sindirmektir. Eylemlere katılıp ceza 
alanlar, hukuksal dayanağı olmayan tutuklamaları şöyle anlatıyorlar: 

“Mesaiye gitmeyerek pasif eylem yapan meslektaşlarımız hemen ilk aşamada gözaltına alınırlar. Savcı 
ve Hâkimlere bunların bir an önce tutuklanması konusunda gizli ve aleni emirler verilir. Savcılar sorar; 
'Hangi kanuna göre tutuklayacağız? Altı günü geçmeyen mesaiye gitmeme eylemleri firara girmez, bu 
eylemler disiplin cezası tanımı içinde.' 
Komutanlık makamları, hukukun üstünlüğüne son derece saygılıdır. Şöyle yanıt verirler: 
'Siz hele bir tutuklayın, kanun arkadan gelir nasıl olsa!'” 

GES BİRLİĞİNDE DAYANIŞMA: ASSUBAYLAR VE SİVİL MEMURLAR ELELE 

Pasif eylemler sürecinde, Genkur Ges K.lığı 1. Elk. Brl. K.lığı'nda görevli assubaylar ve onlarla aynı 
ortamı soluyan sivil memurlar elele vermiş ve tepeden inme haksızlığa birlikte direnmişlerdir. Bu 
kader birlikteliği, yıldırma harekâtında da sürmüş, hep birlikte mahkemeye çıkmış ve hesap 
vermişlerdir. Bazen kelimelerin anlatamadığını belgeler anlatır diye söyleriz hep. O yüzden burada o 
olayın belgesini sunalım arzu ederseniz. İşte o birlikteki eyleme katılan E. Deniz Assubayı N. Töre'nin 
arşivinden, mahkeme tutanakları: 

“Gereği Düşünüldü: 
... Birliğinde görevli Assubay ve sivil memurun 11.1.1975 tarihinden 14.1.1975 tarihine kadar ... 
dinleme yapması gerekirken, sanki hiç yayın yokmuşçasına hareket ederek, haber kaydetmedikleri, bu 
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pasif eylemin iş riski ve iş güçlüğü adı altında tesbit olunan yan ödemelerin Assubaylara isabet eden 
göstergelerin miktar yönünden yetersizliği nedeni ile önceden aldıkları bir kararın uygulaması 
mahiyetinde olduğu, sanıkların 3 ayrı kategoride mütalaa edildikleri 68 kişinin mors operatörü olduğu 
ve bunların mani bir hal olmamasına rağmen kayıt yapmadıkları, telem operatörlerinin de kayıt 
yapmadıkları ancak gösterilen süre içinde karşı merkezlerin yayın yapıp yapmadıklarının tesbit 
edilemediği, 8-10 kişilik gruplara nezaretle yükümlü şef operatörlerin de mecbur oldukları murakebe 
görevini yapmadıkları, Asb. Çvş.  A.Ş.'nin dinleme işini bırakıp başka bir odada bir bildiri çoğaltmakla 
meşgulken yakalandığı, bildirinin subay ve assubaylar arasındaki eşitsizliğin (eşitsizliği) izah eder 
mahiyette olduğu ve muhtevası itibarıyla arkadaşlarını hoşnutsuzluğa kışkırtmayı hedef aldığı, ancak 
fiilin nakıs teşebbüs derecesinde kaldığı, şu hale göre  ... takdir mahkemeye ait olmak üzere maddeler 
gereğince cezalandırılmaları, A.Ş.'nin ayrıca....gereğince cezalandırılması istemiyle kamu davası 
açılmıştır. 
Dosyanın... dizilerinde mevcut belgelerden de anlaşılacağı üzere, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına 
verilen iş riski ve iş güçlüğü ödeneklerinin yeterli görülmeyişi nedeniyle, bir kısım assubay eşleri ile 
birlikte 1975 yılı Ocak ayı başlarında yurt çapında gösteriler yapmış ve bu yoldan isteklerine ulaşmak 
istemişlerdir. 
Bu isteklerinde haklı olup olmadıkları dava konumuz dışında kalmaktadır. Ancak benimsenen hareket 
tarzının, kanun vesair mevzuat hükümleri karşısında suç teşkil ettiği izahtan varestedir. Nitekim fiili 
tesbit edilenler hakkında derhal kanuni kovuşturmaya geçilmiş, bu arada... dizilerinde isimleri bulunan 
sanıkların da, bu harekete fiilen iştirak ettikleri ilgili makamlarca saptanmıştır. 
Neticeten, oluş ve kabule göre sanıklar, yukarıda izah edilen nedenlerle ve davalarına müspet yönde 
tesir icra edeceği kanaatiyle görevlerini aksatmaya karar vermişler ve olaya tekaddüm eden tarihlerde 
bu kararlarını uygulamışlardır. 
Yapılan birlik toplantılarında söz konusu zamların yeterli görülmeyişi yüzünden görevlerini aksattıkları 
görüşü ileri sürüldüğü halde, toplantıda bulunanlardan tek bir kişi dahi bu isnada itiraz etmemiştir. 
Nitekim aradan bir kaç gün geçtikten sonra, 18.1.1975 tarihinde Ankara'da yapılan gösterilere, bu 
sanıklardan bir kısmının fiilen iştirak etmeleri, isnada neden itirazda bulunulmadığını izah etmektedir. 
Bu meyanda, görevin aksatılması yönünde verilen kararın, sohbet tarzında sürdürülen konuşmalar 
esnasında kendiliğinden oluştuğu, bir ya da bir kaç kişinin öncülüğü sayesinde alınmış bir karar 
olmadığı... Bir başka deyişle, olayda kimlerin öncülük yaptığı tesbit edilememiştir. 
A.Ş. İsmindeki sanık görevi başından ayrılıp başka bir odada “Assubayların dert ve dilekleri” başlığını 
taşıyan bir bildiriyi çoğaltırken Yzb... tarafından yakalanmış ve bildiri elinden alınmıştır. Bildiri 
mahiyeti itibarıyla 1632 sayılı As. C. K.nu, Emeklilik Kanunu, Lojman Talimatı, kadro ve yetki, OYAK 
Kanunu, Emireri parası, Orduevleri ile ilgili bazı konuların assubaylar aleyhine bazı hükümler 
bulunduğunu belirtmektedir. Altı sahifeden ibaret yazının sonunda “Not: Bu yazı tüm bakanlar ve bir 
kısım milletvekillerine gönderilmiştir.” kaydı bulunmaktadır. 
...Sivil memurların da bu vesil ile teşekkül eden zımni anlaşmaya fiilen katıldıkları… toplam 81 kişinin 
iddianame gereğince cezalandırılmalarına...” 
 
Açılan bu dava sonrasında, sırf söz konusu birlikten 177 kişi yargılanmıştır. Kara Kuvvetlerinden 45, 
Deniz Kuvvetlerinden 31, Hava Kuvvetlerinden ise 24 Assubay. Tuhafınıza gidecek ama geri kalan tam 
77 kişi sivil memur. Assubaylarla dayanışma yürekliliğini gösteren ve bu haksızlığı kendilerine yapılmış 
gibi hissedip tepki koyan tam 77 kişi. Mahkeme heyetini bile şaşırtan bu cesur adamlar, anca beraber 
kanca beraber diyerek assubaylara candaşlık yapmışlardır. 
Suçlama açık ve nettir: “Birlikte karar alarak görevi kasten aksatmak ve bu karara fiilen uymak!” 

İçlerinden 45 Assubay ilk adımda hemen tutuklanır, yaklaşık 45 gün boyunca Mamak Askeri Ceza 
Evinde tutulur. Mahkeme sonrasında bu 45 assubaya 2 ay ağır hapis, 200 lira ağır para cezası verilir. 
Ceza aldıklarından dolayı elbette ki bir yıl geç terfi edeceklerdir bundan böyle! Sivil memurların 52'si 
suçlu bulunur ve aynı cezayı assubaylarla paylaşırlar. 
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GENÇ SUBAYLAR RAHATSIZ! 

Assubayların yan ödemeleri haksız ve adaletsiz bularak eyleme geçmeleri en çok genç subayları 
rahatsız eder. Tabi, bu genç subaylar hakiki genç subaylar. Öyle gazetelere başka türlü ilanlar veren 
kodaman genç subaylar değil! 

Çünkü assubaylar haksızlığı dile getirirken, bir Kıdemli Başçavuş'un nasıl olup da bir yüzbaşıdan, bir 
üsteğmenden, teğmen ve asteğmenden daha az yan ödeme aldığını sorgulamaktadır. Bu durumda 
kıyaslama genç subaylar üzerinden yapılmaktadır. Bu kıyaslama da onları rahatsız etmektedir. 

Harp Okulları kurulduğundan bu yana onlar lider ve komutan olarak yetiştirilmekte, onlara “ordudaki 
astların farklı bir dünyanın insanı” oldukları öğretilmektedir. Astlara kumanda eden bir subayın 
rütbesi ve konumu ne olursa olsun; onlardan daha üstün olması ve bu ilkenin, her alanda olduğu gibi, 
özlük haklarında da sağlanması ana gayedir. Yıllardan beri bu gaye doğrultusunda çalışılmış ve epey 
mesafe alınmıştır. 1970 yılında denenmiş ama assubaylar eşleriyle bir olup sokaklara inince bu 
deneme tam olarak başarıya ulaşamamıştır. Şimdi oyunun ikinci perdesi yaşanmaktadır. 

Genç subayların rahatsızlığı nedeniyle assubaylarla aralarında zaman zaman çekişmeler, atışmalar 
yaşanır. Özellikle eylemlere destek verenler taciz edilir. Fakat çok ileri de gidilmez. 

ASSUBAYLAR BAŞKENT MEYDANLARINDA 

Pasif eylemlerle başlayan sürecin hemen ardından bir kez daha sokaklara, caddelere ve meydanlara 
inme zamanı gelmiştir. Bir kez daha Assubay eşleri ve Assubay çocukları; ailelerinin ekmek davası için, 
onur davası için sahaya inmiştir artık. 

Pasif direnişe katılanlar tutuklanmış ve ordunun üst kademesi; assubayların yan ödemeleri 
konusunda kolay kolay taviz vermeyeceğini, bu uğurda çok katı tedbirler alacağını ve askeri ceza 
kanununun tüm yaptırımlarını sonuna kadar uygulayacağını ayan beyan belli etmiştir. Yapılacak olan 
ya pes etmek ya da eylemleri daha ileriye taşımaktır. Seçim zor olanı yapmak ve meydanlara inmek, 
özellikle büyük şehirlerde ve bilhassa Ankara'da ses getirecek bir yürüyüş gerçekleştirmektir. 

Ön toplantılar yapılır, planlamalar gözden geçirilir ve karar uygulamaya konulur. Bazı şehirlerde 
öncülük görevini TEMAY ve EMAS üstlenir. Bu dernekler zaten 12 Eylül 1980 darbesi ile Assubay 
Eylemlerini organize etmenin bedelini ağır ödeyecekler ve kapatılacaklardır. Onların yerine “Kanarya 
Sevenler Derneği” tarzında “TEMAD” adı verilen bir yapılanma gelecek ve bir tabela olmaktan ileriye 
gitmeyi, bütün çırpınışlarına rağmen, başaramayacaktır. Öyle ki, OYAK Yönetimi bu derneğe dönüp 
“Dava açmaya yetkiniz yok, göreviniz emekli askerlerin anılarını yaşatmak!” diyebilecektir. 
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Eylem günü 18 Ocak 1975, Cumartesi'dir. Soğuk bir kış günüdür. İnsanları tir tir titreten bir hava 
vardır. Bu soğuğa rağmen; eşler, çocuklar, komşular, akrabalar, anneler, babalar, sivil olup 
assubayların haksızlığa uğradığına inananlar ve üniversiteli öğrenciler hepsi o gün Ulus'ta Atatürk 
Anıtı önünde toplanmış ve Ankara'da inançlı bir yürüyüş başlamıştır. Görevdeki assubaylar yine sivil 
kıyafetli olarak kortejin kenarında yol almaktadır. 

Güzergâh Sıhhiye üzerinden Kızılay'dır. Oradan da Büyük Millet Meclisi'nin önü. Amaç haksızlığı Yüce 
Türk Meclisine duyurmaktır. Oysa yollar kontrol altındadır. Çok sıkı önlemler alınmıştır. Polisler kesin 
talimat aldıklarını, Sıhhiye Köprüsü'nden ileriye geçit vermeyeceklerini ve gerekirse zor 
kullanacaklarını açıkça söylerler. Fakat ok yaydan çıkmıştır artık. Bu yürüyüş mutlaka yapılacak ve 
hedeflenen gayeye, ne pahasına olursa olsun, ulaşılacaktır. Assubaylara yapılan haksızlık mutlaka 
Türkiye'nin gündemine taşınacaktır. 

Gerçekten de Sıhhiye'de geçilmesi zor bir polis barikatı vardır. Standart polis senfonisi başlamıştır. 
Önce kalabalığa su sıkılır, ardından panzerler yürür. En coşkulu an jop sesinin duyulduğu andır. Polisin 
sanatsal senfonisinin en can alıcı yeridir bu jop kısmı nedense. Artık eylemciyle polis yüzyüze, nefes 
nefese gelmiş ve duygusal bağ kurulmuştur. Ateşli bir aşk başlayacaktır şimdi. Öldüresiye sevecektir 
polis sevgili halkını. Bu sahnenin sonunda en tutkulu âşıklar kalabalıktan koparılacak ve karakollarda 
göze yakın tutulacaktır. Sonrası ise malum hikâye… Talihsiz âşık tutuklanacak ve hapishanede 
günlükler yazmaya başlayacaktır. 

Ortalık karışmıştır. Polisler, Assubay eşleri ve sivil kıyafetli assubaylar ve tüm yürüyüş ekibi hallaç 
pamuğu gibi birbirine karışmış ve sarmaş dolaş olmuştur. Sivil kıyafetli assubaylar tıpkı 1970 Mayıs 
yürüyüşünde olduğu gibi olayların içine girmek zorunda kalmıştır. Polisin aşırı sert müdahalesi her 
şeyi değiştirmiş, huzur içinde yapılması planlanan hak arama eylemi bir arbedeye dönüştürülmüştür. 
Eşlerinin, çocuklarının ve yakınlarının polis copu altında inlediğini gören assubaylar, ister istemez 
eylemin bir parçası haline gelmiştir. Sistemin istediği suç işlenmiştir hemen o anda. Artık o 
assubayların adı isyancıdır, ordunun içine nifak sokandır; iddianameler böyle yazacaktır askeri 
mahkemelerde! 

Yürüyüş ekibi tüm baskılara rağmen inatla eylemini sürdürür ve Kızılay'a ulaşır. Burada artık olanlar 
olmuş, grup dağılmaya başlamıştır. Dağılan kalabalığın arasından çıkan bir grup son bir gayretle 
ilerlemeye devam eder. Fakat onlar da küçük bir grup olarak fazla direnemez. Yürüyen o koca grup 
artık tamamen dağılmıştır. 

 

Atatürkçü Komutanlarımız ne olur ne olmaz diyerek bir emniyet tedbiri daha almışlardır; Adalet 
Bakanlığı civarında bir “Hazır Kıta Birliği” beklemektedir. Olur ya işgal güçleri Meclis önüne kadar 
dayanırsa, süngü savaşına da hazır olmak lazımdır. Daha önce hiçbir yürüyüşte görülmeyen bu tutum; 
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Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanları'nın assubaylara karşı hissettikleri derin aşktan 
kaynaklanmaktadır büyük ihtimal. Çünkü İç Hizmetler Kanunu böyle buyuruyor: astını seveceksin, 
koruyacaksın, gözeteceksin, hakkına ve hukukuna bir Komutan olarak mutlaka sahip çıkacaksın! 
Kurmay subayların aklına gelen dâhiyane bir fikirle kalabalığın sık sık fotoğrafı çekilmiş ve eyleme 
karışan assubaylar bir bir tespit edilmeye çalışılmıştır. Hatta gazetecilerin çektikleri resimler dahi 
incelenmiş ve hesap günü için isimler fişlenmiştir. Aslında sevgiliye yazılmış hüzün ve sitem kokulu bir 
aşk şiirine ne kadar da benzer o an yaşananlar: 
 
“Saçların dağılırdı rüzgârda 
Ve hüzün hiç yakışmazdı gözlerine 
Aşkımızı vurdular bir çıkmaz sokakta 
Gün ışığını görmeden, 
Acımadan vurdular 
Nasıl söylüyorlarsa, alnının tam ortasından… 
 
Unutmadım  
Seni sevdiğimi defalarca yazdığım mektupları 
Bir parça kan ve bir parça aşk hepsi bu 
Ertesi gün gazeteler yazdı aşkımızın vurulduğunu 
...  

(Aydın Kulak-Terör Şiirinden Alıntı)” 

19 Ocak 1975 tarihinde gazetelere şöyle yansıyacaktır Assubay Eşlerinin bu onurlu eylemi: 

“Kocalarına daha fazla hak sağlamak için assubay eşleri dün Ulus’tan Kızılay’a kadar yürümüşlerdir. 
Yürüyüşçü kadınlar daha ileri gitmek isteyince polis kendilerine engel olmuştur. Kadınların yürüyüşüne 
bazı erkekler de katılmıştır. 

Polisin uyarmasını dinlemeyen ve dağılma ihtarına uymayan 17 siville sivil giyinmiş bir assubay 
Emniyet Müdürlüğüne götürülmüş, Merkez Komutanlığı mensuplarınca tanınan 10 sivil giyinmiş 
assubay da Merkez Komutanlığında göz altına alınmıştır. Kızılay’da polisin su sıkması üzerine 
dağılanlardan bir grup Milli Savunma Bakanlığına doğru yürümek istemişlerse de, toplum polisi 
burada panzer ve öbür zırhlı araçlarla sıkı güvenlik tedbirleri alarak yürüyüşü önlemiştir. Ayrıca, bir 
askeri birlik de Adalet Bakanlığı yakınında hazır durumda beklemiştir. Alınan bu tedbirlerden sonra 
kalabalık dağılmıştır.” 

TÜRKİYE GENELİNDE YAPILAN EYLEMLER 

1975 eylemlerinin en çok ses getireni Ankara'da yapılanı olmuştur. Fakat başka pek çok şehirde de 18 
Ocak tarihinden itibaren peşpeşe eylemler, yürüyüşler yapılmış, hükümete ve başbakana protesto 
telgrafları çekilmiştir. 
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Ankara ile aynı tarihte İstanbul'da Taksim Atatürk Anıtı önünde toplanan assubay eşleri ve sivil giyimli 
bazı assubaylar yan ödeme kanunnamesini protesto ederek yürüyüşlerine başlarlar. Burada da polisle 
sürtüşmeler yaşanır ve Ankara'da olanlar Taksim'de de sahnelenir. 

Diyarbakır ve Kayseri'de de hak arama eylemleri yine protesto yürüyüşü olarak sergilenir. 
assubayların ve özellikle Havacı assubayların bulunduğu Eskişehir, Malatya, Merzifon, Konya, 
Balıkesir, Bandırma ve denizcilerin kadim yuvası Gölcük'te de bir takım eylemler, gösteri ve protesto 
yürüyüşleri düzenlenir. Fakat Ankara'dan sonra en çok ses getiren ve necip Türk basınında da yer 
bulan eylem; Şanlıurfa'da gerçekleştirilir. Tabi, o zamanki adıyla sadece Urfa! 

20 Ocak günü vilayet önüne kadar yürüyen assubay eşleri yine polisle sürtüşmüş fakat amacına 
ulaşarak, dağılmıştır. Gazetelerde bu eylem aşağıdaki gibi yer almıştır: 

“Kocalarına daha çok hak tanınması için dün sabah yürüyüş yapmak isteyen assubay eşleriyle polisler 
arasında olaylar çıkmış, bir polis memuru başından yaralanmıştır. 

Assubay Gazinosunda toplanan assubay eşleri vilayete kadar bir yürüyüş yapmak istemişlerdir. Olayı 
önceden haber alan Güvenlik Kuvvetleri yürüyüşe engel olmak isteyince aralarında tartışma çıkmış, bu 
arada bir polis başından hafif yaralanmıştır. Daha sonra 40 kadar assubay eşi, Vilayete kadar 
yürümüş ve İstiklal Marşını söyledikten sonra dağılmıştır.” (Milliyet-21.01.1975) 

Diyarbakır'da düzenlenen yürüyüşü Umur Talu'nun da köşesinde anlattığı gibi bir assubayın lise 
öğretmeni olan eşi organize etmektedir. Yürüyüş yapılacağı istihbaratı bir şekilde komuta katına 
ulaşır. Kimlerin işin içinde olduğunu öğrenen Garnizon Komutanı Korgeneral, öncü konumdaki 
hanımefendinin assubay olan eşini yüce makamına çağırtır. İlginç bir diyalog yaşanır aralarında. 

Korgeneral assubaya “eşinin protesto eylemlerinde etkin rol aldığını öğrenmiş bulunduğunu” söyler ve 
bu sevdadan vazgeçmelerini ister. Hanımefendiye “gerekirse baskı uygulamasını” ve “bölücü yürüyüş 
emelinden” vazgeçirilmesini emreder. Türk Silahlı Kuvvetlerinin subayı, assubayı, erbaş ve eri ile 
bölünmez bir bütün olduğunu, araya nifak sokulmak istendiğini ve asıl hedefin ülkenin koruyucu, 
kollayıcısı olan ordu olduğunu güzelce açıklar. Assubayların dış mihrakların emellerine alet olduğunu 
ve kendilerini kullandırdıklarını vurgular. 

Öğretmen Hanımın kocası olan Assubay, gayet soğukkanlı yaklaşır olaya: “Sayın komutanım, haklı 
olabilirsiniz ama eşim benden tahsillidir. Üniversite mezunudur. Benden daha duyarlı ve bilgilidir. 
Sözüm geçmez kendisine” der. 

Korgeneral, elinden geldiğince kızmamaya, sinirlenmemeye çalışır ama gözlerindeki anlayışlı ve bilge 
komutan bakışı ister istemez kendiliğinden değişmiştir: 

“Sen erkek değil misin, nasıl karına söz geçiremezsin?” diyerek, yeni bir soru yöneltir. Bizim Assubay 
eş, hala soğukkanlılığını ve ilkeli duruşunu korumaktadır: 

“Komutanım, ben öyle çağ dışı kafalı bir erkek değilim. Atatürkçü ve çağdaşım. Siz de bilirsiniz ki, 
Atatürkçü düşüncede kadın ve erkek eşittir. Ben nasıl olur da hem Atatürkçüyüm deyip hem de sevgili 
eşime baskı uygularım? 

Assubay hala soğukkanlı ve hala dimdiktir. Hazrolda beklemekte ve en ufak bir saygısızlık belirtisi 
göstermemektedir. Üstelik verdiği cevap da yenilir yutulur cinsten değildir. Artık Korgeneralin fren 
balataları kopmuştur, alabildiğince hiddetli ve kızgın olarak dışarıdakilere seslenir: 
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“Atın ulan şu kılıbığı içeriye, gözüm görmesin..gerici değilmiş! Hemen gönderin hemen hemen...” 

Olayın sonu bellidir. Assubay apar topar, savunmasız, yargısız ve mahkemesiz hapishaneye gönderilir. 
Komutan böyle dilemiş, böyle emir telakki eylemiştir. 

Yaşanan bu ilginç olay görgü tanıklarının anlatımıyla dilden dile yıldan yıla anlatıla anlatıla 
efsaneleşmiş ve günümüze değin varlığını korumuştur. Bizler biliyoruz ki, böyle komutanlar oldukça 
bu hikâye; daha çoook uzun yıllar anlatılacak, yaşayacak ve nesillere örnek olacaktır. Bize bu 
yaşanmış öyküyü ulaştıranlara selam olsun! 

 

TÜRKİYE EYLEME DESTEK VERİYOR 

Hürriyet Gazetesi ya sessiz kalır ya da taraflıdır; assubayların sorunlarına duyarsız kalmayı tercih eder. 
Öyle ki, o dönem Diyarbakır'da eylemlerin içinde yer alan bir meslektaşımız (E.Asb. A.Z.), Hürriyet 
Gazetesi'nin tutumunun tarafsızlığın ötesinde bir işgüzarlık boyutuna vardığını şu sözleriyle dile 
getiriyor: 

“1975 yılında, assubayların eylem süreci devam ederken, meslek olarak yaşanılan sıkıntıları Hürriyet 
Gazetesi Diyarbakır bürosuna ulaştırıp meramımızı anlattığımızda, ilgili kişinin yaptığı ilk iş; 2. Tak. Hv. 
Kuv. Komutanı Korg. Faruk Koralp'i telefonla arayarak, icazet istemek oldu. Hem de yanımızda. Hiç 
utanmadan, sıkılmadan…” 

Milliyet Gazetesi zaten okuyucu mektuplarını yayınlayarak daha ilk baştan desteğini sunmuş, gelişen 
olaylar sonrasında da tarafsız bir gözle olayları aktarmaya devam etmiştir. O dönem Milli Gazete, 
assubayların sorunlarına fazlaca eğilmiştir. Konu ile ilgili olarak kamuoyunu bilgilendirici yayınlar 
yapmış ve assubaylara yapılan haksızlığı anlamış, topluma da anlatma çabası içine girmiştir. Bu 
yönüyle assubayların onur ve hak eylemine destek verdiğini açıkça söylememiz gerekir. 

Öte yandan sivil toplum kuruluşları, gençlik örgütleri ve siyasi partiler de desteklerini belli ederler. 
CHP, assubayların yanındadır. CHP Gençlik Kolları bildirilerle Assubay Eşlerinin eylemine destek 
vermiştir. MHP ise generallerden yana tavır koymuş ve hatta MHP Milletvekilleri, CHP'lilerle meclis 
sıralarında yaka paça tartışmıştır.  

DİSK, assubayların arkasındadır. Eylemlerde dahi desteğini hissettirir. Bu eylemleri emeğin bir 
dayanışması olarak algılar. Dayanışma bağlamında eylemin her safhasında (yürüyüşler dâhil) 
yardımını sunmaktan çekinmez. 

O dönemlerin aşırı solcu örgütlerinden DEV-GENÇ ve yine bazı sol örgütler bu eyleme destek çıkarlar. 
Onlara göre bu sermaye ile emek arasında koca bir savaştır. Sermayenin emrindeki generaller, 
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ülkenin dış güçlere peşkeş çekilmesine göz yummakta ve haksızlığa uğrayan işçi, memur, köylü gibi 
gerçek halk kesitlerine uygulanan sömürüye direniş göstermemektedirler. Artık Atatürkçülükleri 
sorgulanma aşamasındadır. Fakat Kıbrıs Barış Harekâtı ile çizilen başarılı Türk Ordusu profili onların 
bu söylemini zora sokmaktadır. Yine de mücadelesini verdikleri davanın inanış ve ilkelerine göre 
assubaylar sermayenin sömürüsüne ve kullandığı zulüm tacirlerine baş kaldırmış ve onurlu bir 
direnişin kalesi olmuştur. Özellikle kadınların bu eylemlerde öncü görev üstlenmesi, bekledikleri 
sosyalist devrim için tam anlamıyla bir çığırdır. Türk kadını sokaklarda eylemlerin içindedir ve ufukta, 
devrim adına umut dolu bir ışık görülmektedir. 

Bu eylemlerin daha da ilginç tarafı pek çok generalin ve sağduyulu subayın da assubaylara ve 
eylemlerine destek vermesidir. Her ne kadar bazı genç subaylar yapılan kıyaslamadan rahatsız olsalar 
da, kast sistem yapısını eleştirmeyi bilen ve akılcı davranmayı özümseyenler bu davayı haklı 
görmekte, bazı eylemlere gerektiğinde göz yummakta ya da ceza vermesi gereken personelini 
korumaya çalışmaktadır. Örneğin, yürüyüşler sürecinde çekilen resimler birliklere gönderilmiş ve 
birlik komutanlarına, tanıdıkları ya da kendi birliğinde olduklarını tespit ettikleri personeli bildirmeleri 
ve haklarında yasal işlem yapmaları emredilmiş, bu emir sonrasında bazı komutanlar hemen gereğini 
yerine getirmiş ve eylemci personelini bizzat tespit edip bildirmiştir. Assubayların eyleminde haklılık 
payı olduğuna inanan subaylar ise kendi birliklerinde böyle bir uygulamaya rıza göstermemiş, 
içlerinde kendi personeli olduğunu gördüğü halde, tanımazlıktan gelmiş ve cezalandırmaya karşı 
durmuş, direnç göstermiştir. 

Hatta bir kaç general, basında da yer bulan demeçleri ile açıkça assubaylara haksızlık yapıldığını dile 
getirmiş, onların “orduyu sırtında taşıyan bir sınıf olarak fazladan bir şey istemediğini sadece hakkı 
olanı alabilme mücadelesi” verdiğini özellikle vurgulamıştır. 

Bazı genç subayların da sağduyulu düşündüğünü, assubayların haklılığını içten içe desteklediğini; o 
günleri yaşayanların anlatılarından biliyoruz. Bunlardan birisi de Hava Kuvvetleri'nin o dönem genç bir 
subayı olan A. Atilla Baçkır'dır. Abisi Ökkeş Kadri Baçkır, assubayların hak arayışları sürecinde eyleme 
katılmış ve tutuklanmıştır. Kardeş Atilla, subay olmanın “üstünkörlüğüne” kapılmamış, subay ve 
assubayın nasıl cefada birse, özlük hakkında da bir olması gerektiğine inanmış ve abi-kardeşliğin 
ötesinde bir silah arkadaşlığı dayanışması sergilemiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gerçek 
gelenekselliğini ve gerçek dayanışmasını aşağıda okuyacağınız satırlarda bulacaksınız.  

“Kardeşim A. Atilla Baçkır, Hava Harp Okulu'nda okurken, maaşımdan bir kısmını ona harçlık olarak 
gönderiyordum. Daha sonra mezun oldu ve Teğmen olarak göreve başladı. Assubay Eylemleri 
nedeniyle tutuklandığım günlerde, kardeşim; Hava Pilot Teğmen Atilla, bir teğmen arkadaşı 
aracılığıyla bana büyükçe bir zarf gönderdi. Getiren teğmene şimdi bile teşekkür etmek istiyorum. 

Merakla, sabırsızlıkla açıyorum zarfı. Zarfın içinden tam 1300 lira çıkıyor. Maaşımdan bile fazla bir 
meblağ. Kısacık bir mektubu da iliştirivermiş zarfın içine. Şöyle diyor: 'Ağabey, haklı davanda sonuna 
kadar yanındayım. Yattığın sürece maaşımı ikiye böler, seninle paylaşırım. Ellerinden öperim.' 

Böyle duyarlı, onurlu bir kardeşe sahip olduğum için mi sevineyim, yoksa hangi tarafta bulunduğuna 
bakmaksızın haklıyla haksızı ayırt edebilen bir Türk subayına rastladığıma mı? Bu zarf ve bu mektup o 
an çok duygusal anlar yaşamama neden oldu. Kardeşimle hep gurur duydum. 

Sağolsun. Hapiste yattığım sürece sürdü desteği. Şimdi Türk Hava Yolları'nda Airbus'larda uçuyor. 
Allah, o ve onun gibi fedakâr, vefakâr kardeşlerimin yolunu açık etsin!” 
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EYLEMLERİN MECLİS'E YANSIMALARI 

Okuyucu mektupları köşesine yazılan yazılarla başlayan Assubay Hareketi, pasif eylemlerle kıvılcım 
almış, üst kademenin yıldırma politikası ters tepmiş ve hareket inadına meydanlara inmiş iyice 
alevlenmiştir. Ankara'da Kızılay'a kadar yürümeyi başaran Assubay eşleri, gündem yaratmayı 
başarmış ve olaylar hem basına hem de meclise yansımıştır.  

Milliyetçi Hareket Partisi, ordunun komuta kademesinden yana tavrını koymuş ve olayı devrimci ve 
komünistlerin orduyu karıştırması olarak değerlendirmiştir. O dönemin ülkücü hareketi, o günkü 
koşullar gereği hak ve eşitlik taleplerini ve bu talepler doğrultusundaki eylemleri Türkiye'yi bölme 
amaçlı olarak yorumladığından, Assubay eylemlerine sahip çıkmadığı gibi eleştirme gafletine de 
düşmüştür. Çünkü assubaylar DİSK ve Solcu Örgütler tarafından desteklenmektedir. Solcuların 
desteklediği her eylem ise onlara göre komünistliktir. Normal durumlarda her zaman askerine subay, 
assubay demeden sahip çıkan ülkücüler maalesef bu süreçte sessiz kalmayı bile başaramamış, 
Assubay Eşlerinin bu onurlu eylemine karşı, şer cephesinde yer almıştır. 

Assubay eylemleri Millet Meclisi'nde ilk olarak 28 Ocak 1975 tarihinde, epey hareketli bir oturumda 
gündeme gelmiştir. Kavgalı, tartışmalı, yumruklu ve tokatlı olarak gerçekleşen o günkü oturumun 
assubay eşlerinin eylemi ile ilgili kısmı için basında şunlar yazılmıştır: 

“MHP'li Ali Fuat Eyüboğlu, sataşma gerekçesiyle söz istemiş ve Başkan Ahmet Çakmak, Eyüboğlu'na 
söz vermiştir. Bunun üzerine CHP'liler ayağa kalkarak Başkanın tutumunu uzun süre protesto 
etmişlerdir. Eyüboğlu, konuşurken Assubay Eylemleri ile ilgili olarak: 

Assubay ailelerinin yürüyüşü sırasında CHP Gençlik Kollarının yayınladığı bildiriden söz açarak, 'Bu 
bildiride, Türk ordusunun tahkir edildiğini' iddia etmiştir. Bunun üzerine CHP'liler yeniden Eyüboğlu'na 
bağırıp çağırmışlardır.”  

 

5 Şubat 1975 tarihinde TBMM'de “assubayların yan ödemeleri, gündem dışı bir konuşmayla kürsüye 
getirilmiş, bu konuda açıklama yapan Milli Savunma Bakanı İlhami Sançar, Hava Kuvvetlerinde 630 
assubayın tutuklandığını, ayrıca 2236 assubayın hakkında soruşturma açılarak açığa alındığını, 74 
assubayın da emekliye sevkedildiğini” içi rahat bir şekilde açıklayabilmiştir. 

Gazete haberlerine göre Millet Meclisine yansıyan bu konuşmaların detayı şöyledir: 

“Gündem dışı bir konuşma yapan CHP’li Vehbi Meşhur, assubaylara yan ödemelerde adaletsiz 
davranıldığını öne sürmüş, bu davranışın düzeltilmesini istemiştir. Milli Savunma Bakanı İlhami 
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Sançar, bu konuşmaya verdiği cevapta, aslında bütün maaş düzeninde anarşik bir hal meydana 
geldiğini belirtmiş ve yan ödemeler hakkında kararname yürürlüğe girdikten sonra özellikle Hava 
Kuvvetlerinde bir kısım assubayların bir-iki gün göreve gelmemek suretiyle direnmeye geçtiklerini 
anlatmıştır. Her an havalanması ihtimali bulunan uçakları terkedip giden assubaylar için Askeri Ceza 
Kanunu gereğince işlem yapıldığını belirten bakan, bu konudaki rakamları açıklamış, direnmelere 
assubay eşlerinin de katıldığını ve bu gösterilerde garip pankartların yer aldığını söylemiştir.” 

Gördüğünüz gibi sevgili Bakan, hala üst kademenin ağzıyla konuşma çabasını sürdürmekte ve eylemi, 
eyleme katılanları ve eylemde açılan pankartları hakir görmeye devam etmektedir. Bir maharetmiş 
gibi, demokrasinin nabzının attığı Meclis'te; halkın öz çocuklarına, hak aradıkları için verilen cezayı 
ballandıra ballandıra anlatmaktadır. Evet, sokaklarda eylem yapmak zorunda bırakılan ve kendi 
komutanlarınca hakları gasp edilen assubaylar, bir gün karşılarına böyle bir sorun çıkacağını 
öngörememişlerdir. Daha günler önce silah arkadaşı ve kader ortağı olarak Kıbrıs'ta beraber tarih 
yazdıkları insanların bir çırpıda komutanlık vasfını kaybedip şahsi menfaat ve ikbal peşine 
düşebileceklerini akıllarından bile geçirmemişlerdir. Sanmışlardır ki, kader birliği varsa, emek birliği 
varsa hakta ve hukukta da eşitlik olur, adalet olur.  
Bir gün eylem için sokaklarda yer alacakları, hele hele eşleri ve çocukları meydanlara indirme 
zorunluluğu hissedecekleri, bütün bunlara mecbur bırakılacakları; hiç de düşüncelerinde olan bir şey 
değildir ki! İşte o yüzdendir ki, o sokak eylemlerinde sıkça görülen “kışkırtıcı pankartlar” tecrübesine 
nail olamamışlar, “efendi tip” diye tabir edebileceğimiz üsturuplu söylemleri seçmişlerdir. Bir 
Bakan'ın bunu anlaması gerekirken küçük görmesini, içinde bulunduğu halet-i ruhiyesinden 
kaynaklanıyor diye yorumlamamız daha sağlıklı bence. Yoksa bir bakanın geldiği yeri unutup kendisini 
halkın bir kesiminden üstün görmesi ve ukalaca bir tavır takınması aklın alabileceği bir şey değil. 
 
HAK ARAMA KOMİTELERİ KURULUYOR 
 
Assubaylar İç Hizmetler Kanunu'nda belirtilen hak arama sınırlarını aşmışlar ve yaptıkları her eylemle 
kanun önünde birer suçlu durumuna düşmüşlerdir. Kanunlar; müracaat ve şikayetleri 
düzenlemektedir. Bir Assubay ancak ilk amirinden başlayarak hak arayabilir. İlk amirine dilekçesini 
sunacak, o da uygun görürse silsile yoluyla daha üst makamlara bu dilekçeyi iletecektir. Zaten tüm 
Silahlı Kuvvetler Personeli bilir ki, bu sistem tıkır tıkır işlemektedir! Şimdiye kadar bu konuda herhangi 
bir serzeniş hâsıl olmamıştır!  
Neden ki, acaba? 
Kâğıt üstünde bazı hakları sunmak onun pratikte de var olduğunu göstermemektedir. Bir general 
işaret parmağı ile gösterdiği genç bir subay ve assubayı; sorgusuz, savunmasız on günlerce hapse 
gönderebilmektedir.  
Böyle bir sistemde siz kimi kime şikâyet edebilirsiniz be cancağızım? 
Yaşanan eylemler süreci sonrasında yine faturayı ödeme zamanı gelmiştir. Daha ilk başlarda, 
birliklerdeki pasif eylemlerden itibaren öncü görülen, eyleme katıldığı tespit edilip fişlenen assubaylar 
tutuklu olarak yargılanmaya başlanmıştır. Suçları: “Birlikte Karar Alarak Görevi Aksatmak ve Karara 
Fiilen Uymaktır.” 

Şehirlerde yapılan protesto yürüyüşleri sonrasında da tutuklamalar başlayınca, bu tutuklamalara karşı 
tutukluların haklarını savunabilmek için yeni bir yapılanma sürecine gidilir. Tutuklanan assubaylar 
zaten maaş açısından zor durumda kalacaktır. Bunların hem yasal haklarının korunması gereklidir 
hem de onur savaşı veren bu cesur insanların, ailelerine karşı yükümlülüklerine destek olunması 
elzemdir. Avukat bir masraf kapısıdır. Hapishanede yaşamak ayrı bir derttir. Çocukların okulu, giyimi, 
kuşamı zorunlu kalemlerdir. Assubay Davasının akıncı birliklerini çok çetin günler beklemektedir 
nihayetinde. Kolay olan eylem safhasıdır, zor olansa zalimlerin mahir ve üstün olduğu, eylem sonrası 
süreçtir. Kelleler koparılacak, sürgünler edilecek, isimler fişlenecek ve daha neler neler olacaktır... Kim 
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ne zaman ve nasıl anlayacak ki bu kutsal savaşı? Herkes kendi penceresinden baktıkça hayata, kim 
kimin ne kadar farkında olabilir ki? 

Bütün bu zorluklar düşünüldükten sonra, eyleme katılmayanların bile en azından elini suça 
bulaştırmadan bu cesuryürek insanlara destek olabileceği kanısıyla yeni bir süreç başlatılır: Hak 
Arama Komiteleri kurulmuştur. 

Ankara, İstanbul, İzmir, Gölcük, Gelibolu, Konya, Eskişehir, Balıkesir, Bandırma, Kayseri, Merzifon, 
Malatya, Diyarbakır, Erzurum, Erzincan, Mersin, Adana, İskenderun, gibi birçok il ve ilçede hızlı 
örgütlenmeye gidilmiş, bu örgütlenme sonrasında oluşturulan Hak Arama Komiteleri hızla harekete 
geçmiştir. 

Kurulan bu komitelerde siyasi görüşler ve daha pek çok farklılık göz ardı edilmiştir. Öyle ki, işin içinde 
ülkücü de vardır, devrimci de. Komünist ve sosyalist görüşlüler de vardır, Selametçiler de. AP'lisi, 
CHP'lisi, MHP'lisi ve MSP'lisi herkes bir çatı altında toplanmış, mazlum meslektaşları için var gücüyle 
çalışmaya koyulmuştur. Kimisi tüm varlığı ve gücüyle, kimisi karınca kararınca ve yüreğiyle... 

Hak Arama Komiteleri bir yandan davalara kilitlenirken, öte yandan da hem içerdekilere hem de 
içerdekilerin dışarıda bıraktıklarına maddi yardımlar için Takip Komiteleri oluştururlar. 

Takip Komiteleri zor durumdaki aileleri ve hapisteki assubayları maddi açıdan desteklemeye 
çabalarken, diğer ekipler; davalardaki hak ve hukukun müdahili, gözlemcisi ve destekçisi olurlar. 

CUMHURİYETİN SAVAŞAN KADINLARI: ASSUBAY EŞLERİ 
 
“Saat 15.30  
Yanımda bir görevli  
Giriyorum mahkeme salonuna  
Üç yargıç karşımda, bir de yanlarında savcı  
Dikiliyorum sanık kürsüsünde  
- “Oturun” diyor ortadaki baş yargıç 
Oturuyorum sanık sandalyesine  
Ve karşımda ürpererek okuduğum bir yazı  
'Adalet mülkün temelidir' diyor 
Bir an gülmek geliyor içimden.  
Daktilo kâtibi de geçince yerine 
Hazır oluyor devletin yargılama organı  
İlk an, yalnızlığımı hissediyorum  
Üzülüyorum dışarıda bıraktığıma seni  
Seni görmek umuduyla gözlerim kayıyor pencereye  
Çam ağaçları arasında gülümsüyor bakışların  
Koşup geliyorsun yanıma, tutuyorsun ellerimi  
Sıkıyorsun büyük bir sevgiyle  
Anlıyorum ki artık yalnız değilim ben  
Gözlerin var gözlerimde, sıcaklığın var ellerimde  
Korku, endişe defolup gidiyor yanımızdan  
Sen ve ben..  
Öff.. be ne çok seviyormuşum seni ben..  
Bir de kavgamı...” 

(E.Asb. A.İnaler'den) 
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Kocaları ile birlikte meydanlara inen, el ele-kol kola ve başı dik, onurla yürüyen o cesur kadınlar şimdi 
iyice tek başınadır. Mahkemenin ve askeriyenin bürokratik işlerini takip etmek için verilen uğraş, 
ekmek kavgasını sürdürmek için aileye kol kanat gerip inadına direniş, tüm güçlüklere karşın ayakta 
kalma savaşı... Hepsiyle tek başına savaşacaktır Amazon Ruhlu Kadın. Üstelik konu komşunun garip, 
tuhaf bakışlarına da katlanacaktır. Katlanmak zorundadır. O; subay ve general eşleri gibi “artık sıra 
bizde, vardiya bizde” dememiştir asla; çünkü her daim eşiyle bölüşmüştür yaşamını. Sebepsiz 
atanmalarda küsmemiştir, “bizi niye dağ başlarına götürüyorsun?” diye sormamıştır; kardelen yerine 
mayın çiçeklerinin açıp durduğu dağlarda eşine, çocuklarına kol kanat germiştir. Orduevinde eşiyle 
beraber ayrılıklara ve tahakkümlere maruz kalmıştır, kamplarda sınıflara bölünmüş; çocuklarıyla 
birlikte sızlamıştır yüreciği. Assubay olan eşi, ilkel egoların tatmini için hapislere gönderilirken, bir 
gurur abidesi gibi durmuş, dimdik ayakta kalmayı başarmıştır hep! Sıra bizde dememiştir hiçbir zaman 
cancağızım. Hep eşinin yaşamı içinde olmuştur; acıyı da sevinci de beraber tek nefes yaşamıştır. Zor 
dememiş, kolay dememiş gönlünü yürekli bir aşka seferber eylemiştir. O yüzdendir ki, vardiya sırası 
beklememiş ve bir Cumhuriyet kadını olarak hep vardiyada olmuş, her daim sözünü özce ve şöylece 
söylemiştir: 

“İyi günde, kötü günde; hep yanında, hep seninle ve inadına güçlüyüz birlikte!”  

HAZRETİ İBRAHİM'İN ATEŞLE İMTİHANI VE NEMRUT KAFALILAR 

Kutsal Kitapların hepsinde ibret verici bir hikâye yer alır. Hazreti İbrahim'in Nemrut denen zorba bir 
hükümdar ile yaşadığı muazzam bir hikâye. 

Bir zamanlar Urfa dolaylarında Nemrut isimli zalim bir hükümdar yaşarmış. Yaşamın her alanında 
halkına yaptığı zulüm ve zorbalıkla nam salmış ve gün gelmiş kendisini Tanrı zannedip, ilahlaştırmış. 
Büyük tapınaklar yapıp içine de putlar, heykelleri kondurmuş. Halkına da baskı uygulayıp bu put ve 
heykellere tapınmalarını istemiş. Öyle de olmuş zaten. Halk, sahte putlara tapmış ve hükümdarın 
verdiği ayara göre düzenini kurmuş. 

Ve gün gelmiş Hazreti İbrahim zuhur etmiş. Hazreti İbrahim, haksızlıklara, zulme, adaletsizliğe karşı 
Tanrısal bir isyanın başlangıcı olmuş. Zalimlerin bütün putlarını kırmış, yıkmış ve paramparça etmiş. 
Yalan dolanla kurulu bütün düzenin sorgulanmasını sağlamış.  

Nemrut denen zalim hükümdar en sonunda bu işi yapanın Hazreti İbrahim olduğuna kanaat getirmiş 
ve onu sorguya almış. Hazreti İbrahim, “Bunu yapsa yapsa sizin güçlü putlarınızdan birisi yapmıştır, 
baksanıza bir tek o sağlam, elinde de balta duruyor” diyerek savunmuş kendisini. 

Hazreti İbrahim'in bu sistemin akılcılığına dayalı savunması çıldırtmış zalim hükümdarı; “O bir taş 
parçası, nasıl böyle bir şey yapar, saçmalama!” demiş kızgın bir şekilde. 

Hazreti İbrahim, soğukkanlıca bir karşılık vermiş Nemrut denen hükümdara: 

"İşte benim de anlatmak istediğim buydu. Siz kendi elinizle yaptığınız bu taş parçalarına nasıl olur da 
taparsınız ve onlardan adalet, huzur, bereket beklersiniz? Bu taşlar gerçekten Tanrı olsalardı önce 
kendilerini korurlardı."  

Bu onurlu cevap sonrasında hak ve adalet arayan ve sadece Allah'a sığınan insanların ilk ateşli 
imtihanı başlar. Nemrut, Hazreti İbrahim'i cezalandırmak üzere koca bir ateş yaktırır. Hazreti İbrahim'i 
uzak mesafeden tam ateşin ortasına atacak şekilde de bir mancınık düzeneği yaptırır. Fakat Hazreti 
İbrahim'in içine düştüğü o koca ateş, birdenbire kutsal bir göle döner. Odunlar o gölün sevdalı balıkları 
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olur. İbrahim'e sevdalı Nemrut kızı Zeliha'nın gözyaşları da ayrıca küçümen bir göl olur. Bugün o göle 
de “Zeliha'nın Gözyaşları” anlamında “Ayn-ı Zeliha Gölü” denir. 

 

Assubay eylemleri de adaletsizliklere ve haksızlıklara karşı böylesine bir kutsal başkaldırının 
hikâyesidir. Kast sistemi denen putlaştırılmış yapıya, kanunlarla bezenmiş sulta yapısına ve Ata'nın 
Cumhuriyet ilkelerini bağnazca yıkan yoz yapıya karşı Cumhuriyet ve demokrasiyi özümsemiş, ateşli 
ve yürekli bir kocaman isyandır. Cumhuriyetin nimetlerini kendi hanelerine yazıp, olabildiğince 
Nemrutlaşmak isteyenlerle, sadece külfeti sırtına yükledikleri assubaylar arasında bir mahkeme 
hesaplaşması yaşanacaktır artık. 

Hakkı ve adaleti arayanlar her zaman olduğu gibi o gün de kaçınılmaz olarak cezalandırılacaktır. 
Zalimlerin bir elinde putları, ötekinde de işkence ve zulüm ateşleri vardır. Bu ateşler ki, Assubay ve 
eşlerinin imtihanı olacaktır. Hapisler, tutuklamalar, sürgünler, fişlemeler sürüp gidecektir. Nemrut 
zihniyetin ateşlerinde cayır cayır yanacaktır assubaylar ve aileleri. Hak istediği için, adalet ve eşitlik 
aradığı için. Caddelerde yürüdüğü için! Onurlu direnişler yapıp zorbaların boynuna takmaya çalıştığı o 
adi kul tasmasını çıkarıp attığı için.  

1975 eylemleri dolayısıyla ceza alan assubay sayısı beş binin üzerindedir. Ankara'da, Balıkesir'de, 
Eskişehir'de mahkemeler kurulmuş ve adil (!) yargılama başlamıştır. Daha suç isnat olur olmaz 
tutuklamalar başlamış, hapishaneler eylemci assubaylarla dolup taşmıştır. Fakat bir Allah'ın kulu da 
dönüp kendisine şu soruyu sormamıştır: “Biz nerde hata yaptık, niye böyle oldu, bu kutsal ocağı ikiye 
bölmeyi nasıl başardık?” 

Birlik Komutanlarının bir kısmı onurlu ve duyarlı davranmış, kendi birliğinde çalışan ve eyleme katılmış 
olan bazı assubaylarını sisteme ispiyonlamamıştır. Bu kararda, yapılan görevlerin zorluğu ve yetişmiş 
personelin azlığı gibi sebepler etkin olduğu kadar; o komutanların vicdanındaki sese kulak verişinin de 
payı olduğu aşikârdır. 

Duruşmalar demokratik bir ülkede ve bağımsız mahkemelerde yapıldığı için adaletin kesinlikle tecelli 
edeceğine dair hiçbir tereddüt söz konusu değildir(!) O yüzdendir ki, duruşmalar basına kapalı 
yapılacaktır. İçeriye izleyici alınmayacaktır. Hatta müdahil avukatlara da yer yoktur bu duruşma 
salonlarında. Üstelik mahkeme salonu da korku amaçlı olarak değiştirilmiş, Hava Kuvvetlerinin salonu 
yerine Sıkıyönetim Mahkemesine taşınmıştır. O gün, bu elit mahkemelerden son derece memnun 
olanların bugünkü haline bakıyorum da; böyle adil mahkemelerden niye şikâyetçi olduklarını bir türlü 
anlayamıyorum. Yoksa kürsüden başka bir yere geçmek zorunda kaldıkları için mi?  
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En azından artık şunu söyleyebiliriz; “Sevgili generalim, aşağıda havalar nasıl? Yukarsı nasıl görünüyor 
oradan? Hala yıllar öncesinde bıraktığımız gibi mi? Adaletin tıpkı on yıllar öncesinde olduğu gibi eşit 
şekilde tecelli edeceğinden bir şüpheniz mi var? Yoksa yerler değişince, düşünceler de değişti mi? 

Biliyor musunuz, assubaylar da yıllar önce öyle bir mahkemenin huzurundaydı. Kimlik tespitleri günler 
sürmüştü o eski zamanlarda da. Lüzumsuzlardan temizlenmişti mahkeme. Tutuklu bulundukları o can 
sıkıcı kodese girdiklerinde kara kara düşünüyorlardı, “Bu zalimler ekmeğimizle oynarlar mı?” diye. Ah 
be generalim ah, boşuna dememişler “Alma mazlumun ahını!” ...  

“Oh olsun” demiyoruz ama bir gün başkalarına uyguladığınız şeylerin sizin de başınıza gelebileceğini 
hep hatırlayın istiyoruz. “Gerçek adaletin bir gün herkese lazım olacağını” unutmayasınız istiyoruz. 

O eski günleri şöyle bir anımsayın, bakın ve ibret alın diye aktarıyoruz aşağıya. Basın neler yazmış o 
günlerde? Assubaylar sanık kürsüsünde neler yaşamış, nelerle karşılaşmış? En önemlisi de sahiden 
adalet tecelli etmiş mi? Bir görelim neler neler anlatıyorlar: 

- Direniş yapan 630 Assubay Tutuklandı. 

- Yan ödemeleri protesto eden 2236 assubay açığa alındı, 74 assubay da emekliye sevkedildi. 

- Yürüyüş yapan 271 assubayın duruşması başladı. Anlaşarak ve sözleşerek toplu halde firar ettikleri 
iddiasıyla haklarında dava açılan 271 assubayın duruşmasına, dün Hava Kuvvetleri Komutanlığı Askeri 
Mahkemesinde başlanılmıştır. Hava Albay Muammer Uzuner'in başkanlığında duruşma hakimi 
Binbaşı Ferşat Oltulu ve üye Hava Hakim Üsteğmen İsmail Hakkı Dirik'ten kurulu mahkeme heyeti, 
Hava Kuvvetleri Komutanlığının duruşma salonu küçük olduğu için duruşmayı Sıkıyönetim Mahkemesi 
salonunda yapmıştır. Toplu halde firar ederek yürüyüş yapmaktan sanık 271 Assubay hakkında bir 
yıldan üç yıla kadar hapis cezsı istenilmektedir. Dün sabah başlayan duruşmada sanıkların kimlikleri 
tesbit edilmiştir. (Milliyet) 

- 271 assubayın üçer yıl hapsi istendi. Anlaşarak ve sözleşerek toplu halde firar ettikleri iddiasıyla 
haklarında dava açılan 271 assubayın duruşmasına, dün de Hava Kuvvetleri Komutanlığı Askeri 
Mahkemesince devam edilmiştir. Duruşmada Askeri Savcı iddianamesini okumuş ve sanıkların izinsiz 
olarak işlerine gitmediklerini ileri sürerek bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmalarını 
istemiştir. Daha sonra, sanıkların sorgularına geçilmiştir. Sorgusu yapılan sanıklar, hasta 
olduklarından veya ailelerinin hasta olması nedeniyle işlerine gitmediklerini öne sürmüşler ve suçsuz 
olduklarını ifade etmişlerdir. (Milliyet) 

- “Birlikte karar alarak görevi kasten aksatmak ve bu karara fiilen uymak” suçu ile tutuklanıp 
28.Tümen Mamak Askeri Cezaevinde yatışımı, Mürted Hava Üssünden “Göreve gitmemek” suçu ile 
yargılanan Havacı meslektaşlarımız ile birlikte kalışımızı, -1971 yılında tutuklanarak, 12 Mart 
Sıkıyönetim Mahkemelerinin verdiği cezalarını çekenler ile aynı cezaevinde geçirdiğimiz günleri- 
mahkemeler sonucunda ceza alışımızı ve bu yüzden geç terfi edip devre kayıplarımızı hep 
hatırlamaktayım. (E.Asb. N.Töre) 

- 1975 yılında çok sayıda assubay tasfiye edildi. Hükümetin aldığı ekonomik kararlar sonrası 
maaşlarından şikâyetçi olan ve kendilerine ayrımcılık yapıldığını düşünen yüzlerce assubay, eşleri ile 
birlikte bazı protesto gösterileri düzenlediler. Assubayların büyük bir bölümü ordudan atılırken eşleri 
de ‘izinsiz gösteri yürüyüşü’ yaptıkları ya da ‘Başbakan'a telgraf çektikleri’ gerekçesiyle askeri 
mahkemeye sevk edilmişler ve yargılanmışlardı.(www.savaskarsitlari.org ) 
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- Ocak 1975 Assubay Eylemlerine katılan yüzü aşkın denizci içinde ben de vardım. Tutuklanma 
Piyangosu bana da denk gelmişti. Soğuk bir kış günü ayrıldık eşimizden, çocuklarımızdan; nedenler, 
niçinler ve daha pek çok soru işaretinin çaresizliğiyle... Bandırma'dan C-160 uçağıyla götürülmüştük, 
hiç bilmediğimiz Eskişehir'e. Karlı ve soğuk bir günde, çabucak..Çantalarımızda unuttuğumuz çok 
eksiklerle, ardımızda unutamadıklarımız, bizi unutmayanlarla. İndiğimiz zaman yerde, araçlar hazır 
durumda bekletiliyordu, çok erkenden. Adeta VIP servisi gibi geldi bize. Hâlbuki görevde nice 
sıkıntılarımız oluyordu, benzer durumlarda. (E.Asb. M. Sevimli) 

- Yan ödemelerdeki eşitsizlik ve haksızlığı protesto eylemine ülke çapında, 1.Taktik Hava Üs Kuvvet 
K.lığından Eskişehir, Balıkesir, Bandırma, 2.Taktik Hava Üs K.lığındaki; Ankara, Merzifon, Malatya, 
Diyarbakır Üs ve Deniz Kuvvetleri'nde 301.Dz Hava Filosu K. lığındaki görevli assubaylar katıldı. İlk 
tutuklama sonucu ceza evine giren assubaylar, bulundukları kuvvet komutanlığı ceza evlerinde 
yattılar. Ankara-Mamak, Diyarbakır Kolordu Cezaevi… gibi. Bu cezaevlerinde çok kötü uygulamalar 
maruz kaldılar. (E. Asb. A.İnaler) 

- Balıkesir grubunun mahkemesi sonuçlanmış, 5 arkadaşın orduyla ilişkisi kesilmiş, kibarcası bu, yani 
ordudan atılmış, diğer arkadaşlara da 1 sene hapis cezası... Eskişehir grubunun avukatı ilk raund 
kaybetti, Ankara’ya gidiyorum, Yargıtay’a başvuracağım diyor, Bandırmadaki arkadaşlara da 
mahkeme tarihini bildirmişler. Eskişehir Üssünün mahkemesi sonuçlanmış 13 kişi ordudan atılmış, 
diğerlerine de 5 ay ila 1 sene arasında hapis cezası verilmişti, önce balon haber dedik, kimsenin 
inanası gelmedi... Gece bizim koğuşta muhabbet hızlıydı olayların gelişmesi tartışıldı, lider 
durumundaki arkadaşlardan bazılarının atılması söz konusuymuş, Diyarbakır'da yatan arkadaşların 
durumu daha kötüymüş, çok zor şartlarda yaşıyorlarmış. Bugün Balıkesir'de olaylara katılan 
arkadaşlardan ordudan atılanların tam listesi elimize ulaştı, içtimada isimler tek tek okundu, listede 
devre arkadaşım Kayserili A. S. de var. Eğer yanılmıyorsam sekiz arkadaş ihraç edilmişti. Daha fazla da 
olabilir. Bizler de 1 sene yattığımız hapsin karşılığında ve gerekli indirimler hesaplandığında 120 gün 
daha, net hapis yatacaktık.(E. Asb. A.İnaler) 

Bundan sonrasını dilerseniz o günleri içerden yaşayan birisinin söz ve yorumlarıyla yaşayalım ve bu 
eylemin yukardakilerin de kafasını nasıl karıştırdığını bir görelim. 

GENELKURMAY VE HAVA KUVVETLERİ ARASINDA BİR YAMAN ÇELİŞKİ 

Assubay Eylemlerine katılanların büyük bir çoğunluğunu Hava Kuvvetlerine mensup assubaylar 
oluşturduğu için Hava Kuvvetleri Komutanı Org. Emin Alpkaya ile Genelkurmay Başkanı Org. Semih 
Sancar arasında sık sık bu eylemlere karşı nasıl bir yol izleneceği görüşülmektedir. Özellikle 
tutuklamalardan sonra birliklerde işler aksamaya başlamıştır. Kıbrıs sorunu nedeniyle ortam hala 
durulmamıştır. Ambargo süreci başlamış ve Amerika ile karşılıklı notalar alınıp verilme sürecine 
girilmiştir. 10-12 Şubat 1975 tarihinde de “Milli Dayanışmanın her şeyden önemli olduğunu” 
vurgulayan bir Askeri Şura Toplantısı icra edilmiştir. Normalde 11 Şubat'ta bitmesi gereken şura, 12 
Şubat'ta da devam etmiştir. Bu şurada gerçekten de çok önemli konular ele alınmıştır ama ele alınan 
konuların bir parçası da Assubay eylemleri olmuştur. Emekli Havacı Assubay Ökkeş Kadri Baçkır 
yaşadığı bu süreci anılarında şöyle anlatıyor: 

“Çaylar demlendi, keyifle içiyoruz. Biliyorsunuz o dönemlerde sadece TRT Televizyonu var ve biz 
sabırsızlıkla haber saatini bekliyoruz. Biraz sonra başlayacak. Haber özetlerinde, Sayın Genelkurmay 
Başkanımızın bir açıklama yapacağı anons ediliyor. Neler söyleyeceğini merakla bekliyoruz. Acaba 
dönemin hükumetinin çıkarmış olduğu yan ödeme kararnamesindeki yanlışlıkların düzeltildiğini mi 
açıklayacak? Assubaylara haklarının geri verildiği ve yapılan haksızlıkların giderildiği mi söylenecek? 
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Saat 19.00 olduğunda TRT Spikeri Tuna Huş'un açılış konuşmasıyla haber saati başlıyor. Genelkurmay 
Başkanının konuşması beklentilerimizi ve umutlarımızı bir kez daha boşa çıkarıyor. '1975 Eylemlerine 
katılan bütün assubayların Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişiği kesilmiştir!' deyiveriyor sözcüklerin üstüne 
basarak. Daha sözün başlangıcında böyle katı bir tavır alması, güçlü bir tepkiye neden oluyor. 
Yemekhane salonu bir anda sitem dolu seslerle uğulduyor, gürültü katsayısı artıyor. (....) 

Günlerin her biri bir koca yıl uzunluğunda yaşanıyor olsa da geçiyor işte. Genelkurmay Başkanının o 
konuşması üzerinden koskocaman on beş gün geçmiş. Benimse hapisteki yirmi altıncı günüm 
dolmakta. Günlerin nasıl geçtiğini bir de bize sorun. O sözlerin bizi nasıl bir gelecek kaygısına 
taşıdığını, nasıl umutsuzluğa sürüklediğini bir de bize sorun. Belirsizliklerle dolu geçen o günlerde bir 
haber ulaşıyor bizlere. Hava Kuvvetleri ile Genelkurmay Başkanı'nın bir görüşmesi olmuş ve “eylemci 
assubayların ordu ile ilişkilerinin kesilip kesilmeyeceğine” mahkeme sonuçları doğrultusunda karar 
verilecekmiş. Tarih sanırım 9 Şubat! Böylece kaderimizin yolunu askeri mahkemelerin çizeceğini 
dedikodular yoluyla da olsa, öğrenmiş bulunuyorduk.(...) 

Bir de işin bir başka boyutu var ki, bizi oldukça tedirgin ediyor. Acaba askeri mahkemeler bizi hangi 
usule göre yargılayacak? Kıbrıs Barış Harekâtı bitmiş olmasına rağmen, ordunun teyakkuz durumu 
yani seferberlik devam ediyor. Ya seferi duruma göre bir yargılama yapılırsa, işte o zaman çok acı bir 
son bekliyor demektir bizleri. 

Hava Kuvvetleri Komutanı'nın sarfettiği bu sözler acaba hayrımıza mı yoksa daha bir tedirgin mi 
olmalıyız derken, ayrıntılı bilgiler akmaya başlıyor. Hava Kuvvetleri Komutanı yaptığı görüşmede; 
“Halen tutuklu bulunan assubayların neredeyse tamamının Uçak Teknisyenleri olduğunu, onların Türk 
Silahlı Kuvvetleri ile ilişiklerinin kesilmesinin, Hava Kuvvetlerinin asli görevi olan; uçuş, atış, av önleme 
ve bombardıman görevlerini aksatacağını hatta aksatmaktan da öte yapılamayacağını” belirterek; 
“Kıbrıs Barış Harekâtı’nın fiilen bitmiş olmasına rağmen teyakkuz durumunun devam ediyor olması 
münasebetiyle, eylemci personelin ilişiklerinin kesilemeyeceği” fikrini Genelkurmay başkanına arz 
etmiş. Olaylara daha katı yaklaşan Genelkurmay Başkanı da durumun ciddiyetini anlayınca, devam 
eden şartlar nedeniyle bu düşünceye katılmak durumunda kalmış. Yarın hemen mahkemelere 
çıkıyormuşuz. (...) 
İnsan nasıl da şaşırıyor Vallahi... Daha birkaç ay önce, 1974 Temmuzunda “Kıbrıs Türk’tür, Türk 
kalacak” diyen; Makariosçulara, Enosisçilere, Megalo İdeacılara karşı santim santim bombalar 
hazırlayan, 20 Temmuz tarihinde de üzerlerine bir kâbus gibi çöken bizler... 
Enosisçilerin katlettiği Kıbrıslı soydaşımızın, banyolarda hunharca şehit edilen Tabip Binbaşı'nın 
yavrucaklarının intikamlarını almak için kanını ve terini akıtan bizler... 
Aradan birkaç ay geçince nasıl da hain olmuşuz! Eyvah, eyvah ki eyvah! 
Anladım ki artık: Haklı olmak değil; haklı kalabilmek gerekirmiş!” 

MAHKEMELERİ HAKLI OLAN DEĞİL, GÜÇLÜ OLAN KAZANIYOR! 

Eylemlere katılmış olan Deniz Assubayı Mustafa Sevimli, 2008 yılına gelindiğinde, tutukluluk sürecini 
ve askeri savcıların bu eylemlere bakışını şu sözlerle aktarıyordu: 
“Eskişehir'de Hava Hapishanesi dolmuştu. O yüzden depodan kalma, köhne binalar bizim için 
hapisane olarak düzenlenmişti. İlk gece sıkıntıdan uyuyamamıştık. Ses çıkarmadan düşüne düşüne 
sabahı etmiştik. Herkes, hiç kimseyi uyku tutmadığını biliyor, fakat konuşmuyordu.  
 
Hapishaneye benzetilmeye çalışılan bu rutubetli izbe yerde; nezle, grip ve romatizma olmuştuk. Ben 
bu dönemde, ülsere yakalanıp sağlığımı yitirecek ve daha sonra da sağlık nedeniyle erken emekli 
olmak zorunda kalacaktım. Hapishanenin bu durumuna itiraz eden bazı arkadaşlarımız yasada 
tanımlanan uygun hapishaneye nakil olmayı başardılar. 
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Havalandırmaya çıktığımız ilk gün bahçenin çevresinde silahlı muhafız erleri gören herkes bu durumu 
garipsemiş ve tepki koymuştu. Dışarı çıkmaktan vazgeçip gerisin geriye içeri dönmüştük. Durumu 
anlayan yönetim, ertesi gün muhafız uygulamasından vazgeçmişti. Hapishane müdürü, üst mercilere 
'Arkadaşlarımız her şeye rağmen Assubaydır. Buradan sonra hiyerarşik düzende görev yapacaklar. Bu 
konuda duyarlı olmak gerekir' diyerek bizden yana bir tutum izlemişti. 
Acılar, sıkıntılar unutulmak zorundadır. Unutulmazsa, umutlar da yeşermez. Önemli olan alınması 
gereken derslerin alınması ve asla unutulmamasıdır. O dönemin ilgili savcısının dediği gibi, 
'Haksız olduğumuz için değil; hakkımızı ararken, yasalara göre suç işlediğimiz için orada tutuluyorduk.' 
'Hakkını aramak!' 

'Çehreler maziden bihaberdir, ama hatıralar daima onu yadeder.'” 

 

Mahkemelerin karar anı acı gerçekle yüzleşme zamanıdır. Aslında bu davadaki taraflı ve tarafsız 
herkes assubaylara hak vermektedir. Bir adaletsizlik olduğunu yapanlar da, yaptıranlar da, 
yargılayanlar da, izleyenler de bilmektedir. Davanızın haklı olması demek, mahkemede haklı 
çıkacağınız anlamına gelmiyor oysa... Kanunlar bazen hakkı korumak için değil, sistemi korumak 
ilkesiyle kullanılırlar. Bu davada da sisteme karşı çıkan, direniş gösteren ve öyle ya da böyle başına 
gelebilecekleri kestirebilen yüzlerce assubay; hâkimin iki dudağının arasından dökülecek sözcüklere 
umutla bakmaktadır. Altı aylık ya da bir senelik cezalara sevinecek raddeye gelmişlerdir. Ortamın 
psikolojisi onları çok yıpratmıştır. Çoğu için en büyük korku; mahkemenin vereceği ordudan atılma 
kararıdır. Öyle bir durumda yeni baştan ekmek kavgasına başlamak vardı. Dönüp dolaşıp sıfırdan 
başlamak… Hatta sıfırdan bile öte. O dönemler ordudan atılanlara ne gözle bakıldığını bir düşünün! 
Yine de her türlü karara hazırlıklı olmaya çalışıyorlardı. Öyle ya, nihayetinde “adalet mülkün 
temelidir” deyip gerçekten adil bir karar çıkması da olasıydı. Üstelik Hava Kuvvetleri Komutanı da bir 
umut ışığı yakmıştı.  

Bazen umutsuz anlar bir sonbahar sağanağı gibi tüm şiddetiyle bastırır, herkesin gökyüzünü bir anda 
kara kara bulutlar kaplardı. Sonra umut denen o inançlı duygu, içteki o karabasan yağmurları aralayan 
bir güneş gibi çıkagelirdi. Renk cümbüşüyle yüklü gökkuşağı olurdu herkesin. Ya sahiden adalet tecelli 
ederse? Ya bunca insanın boşuna sokaklara dökülmeyeceğini düşünüp affetmeyi denerlerse? 

İşte bu beklentiler her gün yeni baştan yaşanırken gelir çatar o büyük an. Ciddi bir yüz ifadesiyle tüm 
sanıklara okunur alınan karar: 

“Sanıklar..... isimlilerin ... Türk Askeri Ceza Kanunun 70/1c madde, fıkra ve bendine göre sözleşerek 
firar suçunu işledikleri belge ve tanıklarıyla tespit edilmiş olup, 1 sene hapis cezası ile 
cezalandırılmalarına, tutuklu sanıkların tutukluluk sürelerin cezalarında indirilmelerine, şu anda 
tutuklu olanların tutuklulukların kaldırılmasına, verilen cezaların ve de kalan cezaların görev 
yaptığı birliklerde komutanların uygun gördüğü tarihlerde yatmasına,  
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... isimli şahısların ise olaylarda lider ve elebaşı oldukları tespit edilmiş olup 1 sene hapis, tutukluluk 
sürelerinin cezalarda düşülmesine ve ordudan ihraç edilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.” 

Hak istemişler, hukuka güvenmişler, adaletsizlik için eşleriyle birlikte Türkiye'nin meydanlarında boy 
göstermişler ve güçlü olana baş kaldırmışlardır. Sisteme direnmişler, alınyazılarına karşı koymuşlardır. 
Emeğin ve ekmeğin hakkını savunmuşlar, daha eşit şartlarda bir paylaşım istemişlerdir. Mutlakıyeti 
esas alan sistemlerde böyle eylemlerin karşılığı bellidir. Emir-komutanın özü adalet değildir, emek 
değildir; mutlak itaattir. Karşı koymasız ve tartışmasız! Emredildiğinde ölünecek, emredildiğinde 
uygun görülenle yetinilecektir. Ölürken eşit ölünecek, yaşarken payına düşene itiraz edilmeyecektir. 
İşte bu pencereden bakıldığında, verilen cezaların beklenenden daha az olduğu sonucuna varılabilir.  

Yargı süreci tamamlandığında, öncü ve lider gözüken yüzlerce assubayın ordudan ilişiği kesilir. Kimisi 
re'sen emekliye sevk edilir, kimisi doğrudan ihraç edilir. Pek çok hakları ellerinden alınır. Geriye 
kalanlar ise hem çalışacak hem de cezasını çekecektir. Yani vardiyalı bir infaz sistemi uygulanacak, 
assubaylar ceza çekerken bir yandan da mesaiye devam edecektir. 

Nisan ayının ortalarında karar uygulama aşamasına gelir. Birlik Komutanları, mahkemenin uygun 
gördüğü şekilde tedbirler alarak, personel için özel yerler hazırlar.  
Bandırma'da görev yapan Asb. A. İnaler; anılarında bu süreci şu şekilde anlatıyor: 
 
“Tarih: 18 Nisan 1975 
Bugün resmi elbiselerimiz giydik ve aylar sonra mesaiye başladık.. 
Komutanlıkça alınan karar doğrultusunda 
a- Cezalar üs içersinde infaz edilecek... 
b- Birlikler kendi iş yüküne göre planlama yapacak, parti parti hapse girilecek, işler aksamayacak. 
 
Mevcut tabldot binası hapishaneye çevrildi, ranzalar yerleştirildi ve burası altmış, yetmiş kişilik 
yatakhanelere çevrildi. Komutanlık kademeleri hapiste yatan personeli sıkmadı, gerekli tolerans ve 
hoşgörü sağlandı, yatan çok olduğu için yatakhaneler çok kalabalıktı, ama zamanla alışıldı. Geceleri 
evlilere ev izni, gündüzleri de biz bekârlara şehir izni verildi. Olayım mağdurlarıysa görev başındaki 
arkadaşlardı. Biz hapisteyken izin ve istirahat kullanmaksızın, üstün bir özveriyle işleri aksatmamaya 
çalıştılar. 
Ordudan atılan arkadaşlar temyize başvurdu. Sonuç bazıları için olumsuz oldu.” 

1975 Assubay Onur Mücadelesine katılan ve görevde kalan assubayların bugün en büyük sorunu, 
emeklilik dereceleridir. Onlar gittikleri her birlikte özel takip edilen personel olmuşlar, hep gözetim ve 
takip altında kalmışlar ve bu nedenle daha 3. derecedeyken emekli olmayı seçmişlerdir. Az buçuk bir 
maaşla ayakta durmaya çalışmaktadırlar. Bu yüzden, bugün onların durumunun da gündeme 
taşınması kaçınılmaz bir zorunluluktur. 

KANUNNAME YENİDEN DÜZENLENİYOR 

Eyleme katılan assubayların hapishane süreci devam ederken, dışarıda oluşan kamuoyu yan ödeme 
kanunnamesinde bir değişikliği zorunlu kılmış ve kanunname gözden geçirilip makyajlanmak zorunda 
kalınmıştır. Yeni hali, eskisinden biraz daha iyicedir. Bu kez Kıdemli Başçavuşumuz görece olarak, 
üsteğmenle eş seviyeye getirilmiştir. Tabi ki, komutanlık tazminatını saymazsak! 

Yalnız yeni uygulamanın 1975 yılı için geçerli olacağı belirtilmiş, 1974 yılı es geçilmiştir. Basına yapılan 
açıklamada “assubayların şikâyetlerinin de giderilmesine çalışıldığı” özellikle vurgulanmaktadır. Ne 
kadar çok çalıştıklarına dilerseniz birlikte okuyup karar verelim: 
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“SUBAY, ASSUBAYLARIN YAN ÖDEMELERİ YENİDEN DÜZENLENDİ 
Türk Silahlı Kuvvetlerinde uygulanan iş güçlüğü ve iş riski ödemeleri ayrıca komutanlık ödemeleri 
mevcut şikâyetleri gidermek amacıyla yeniden düzenlenmiş, bu arada kıdemi yüksek olanlara daha 
yüksek ödeme yapılması sağlanmıştır. Ayrıca assubayların şikâyetlerinin de giderilmesine çalışılmıştır. 
Yeni düzenleme 1975 mali yılı içinde uygulanacaktır. Açığa alınanlara, mahkûm olanlara, disiplin 
amirlerince oda hapsine mahkûm edilenlere, bu süre içinde iş güçlüğü ve iş riski zammı 
ödenmeyecektir. Buna karşılık yaralanma, sakatlık, hastalık izinlerinde, hizmet içi eğitimlerde yan 
ödemelerin ödenmesine devam edilecektir. 
Bu konudaki çizelgelerde yer alan puanlar 4 göstergesiyle çarpıldıktan sonra bulunan rakam ödenecek 
parayı gösterecektir. 

GENERALLER: Generaller 425'ten 500 puana kadar yükselen iş güçlüğü, 150'den 250 puana kadar 
yükselen iş riski zammı alacaklardır. Bunların toplam rakamı 575 ile 750 arasında değişmektedir. 
Ayrıca orgeneraller arasında Genelkurmay Başkanı iş güçlüğü zammına ek olarak 1250, Kuvvet 
Komutanları 850, Ordu Komutanları ve Jandarma Genel Komutanı 550, Donanma Komutanı 550 puan 
daha alacaktır. Korgenerallerden kolordu komutanları ile diğer bazı komutanlar iş güçlüğü zammına 
ek olarak 350 puan alacaklardır. Tümgenerallerden komutanlık görevinde bulunanlar 300, 
tuğgenerallerden komutanlık görevinde bulunanlar 250 puan, iş güçlüğü puanlarına ek olarak 
alacaklar ve yan ödemeleri buna göre hesaplanacaktır. 

ALBAYLAR: Albaylar yeni düzenlemede kıdemli albay ve albay olarak ayrılmışlardır. Kıdemli albaylar 
425 puan iş güçlüğü, 125 puan iş riski, albaylar 400 puan iş güçlüğü,125 puan iş riski zammı 
alacaklardır. Bunlar içinde alay komutanı olanlara ya da Deniz ve Hava Kuvvetlerinde alay komutanı 
eşidi komutanlara 200 puan iş güçlüğü zammına ek olarak verilecektir. 

BİNBAŞILAR: Binbaşılar da kıdemli binbaşı ve binbaşı olarak ayrılmıştır. Binbaşılar 350 puanlık iş 
güçlüğü zammı alırken, kıdemli binbaşılar 375 puan alacaklardır. Bunlar içinde birlik ve bölük 
komutanları ve eşidi komutanlara iş güçlüğü zammına ek olarak 125 puan daha verilecektir. 

YÜZBAŞILAR: Yüzbaşılar da kıdemli olan ve olmayanlar olarak ayrılmıştır. Kıdemli yüzbaşılar 350 puan, 
kıdemsizler 325 puan iş güçlüğü, 75'er puan da iş riski zammı alacaklardır. Yüzbaşılardan bölük ve 
birlik komutanlarına iş güçlüğü zammına ek olarak 125 puan daha verilecek ve yan ödemeleri böyle 
hesaplanacaktır. 

ÜSTEĞMENLER: Kıdemli üsteğmenler 300, üsteğmenler 300, teğmenler 275, asteğmenler 225 puanlık 
iş güçlüğü; kıdemli üsteğmenler 75, diğerleri 50 puanlık iş riski zammı alacaklardır. Üsteğmenlerden 
takım komutanlarına 100, teğmenlerden takım komutanlarına 75, asteğmenlerden takım 
komutanlarına 50 puan, iş güçlüğü zammına ek olarak verilecektir. 

ASSUBAYLAR: Assubay Kıdemli Başçavuş 300, Assubay başçavuş 275, Assubay Kıdemli Üsçavuş 250, 
Assubay Üsçavuş 225, Assubay Kıdemli Çavuş 200, Assubay Çavuş 175 puanlık iş güçlüğü zammı, 
bunların hepsi ayrıca 50 puanlık iş riski zammı alacaklardır. Bunların içinde takım komutanı 
olanlardan Kıdemli Başçavuş ve Başçavuşlara 100 puan, Kıdemli Üsçavuş ve Üsçavuşlara 75, Kıdemli 
Çavuş ve Assubay Çavuşlara 50 puan iş güçlüğü zammına ek olarak verilecektir. 

MESLEK GRUPLARI: Yüksek Mühendis, Yüksek Mimar, Mimar, Tabip, Diş Tabibi, Kimyager, Eczacı ve 
Veteriner Hekimlerden tümgeneral olanlara ve asteğmenler de dâhil diğer subaylara iş güçlüğü 
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zammına ek olarak 200 puan verilecektir. Sağlık, teknik hizmet, bakım ve onarım hizmetlerinde 
çalışan subaylara 100 puan, assubaylara 50 puan ek olarak verilecektir. Hava üs uçuş gruplarında 
çalışan subay ve assubaylara 50'şer puan iş güçlüğü zammı ek olarak uygulanacaktır. (Milliyet-29 
Mart 1975)” 

Son şekliyle baktığımızda assubaylar yine hakettiklerini alamamışlar fakat gösterdikleri dirençle, 
kendilerine dayatılanı değiştirmeyi başarmışlardır. Onca ağır bir bedel karşılığında, insafa gelmiş 
adalet, ancak aşağıdaki gibi tecelli edebilmiştir: 

Albay: 400+125/Kd. Binbaşı: 375+125/Kd. Üsteğmen: 300+75/Üsteğmen: 300+ 50/Kd. Başçavuş: 300+50 

İşin bir de vatandaşa yansıyan kısmı vardır ki, bunu da hesaba katmamız gerekiyor. Bu tazminatları 
yokluk çeken vatandaşlarımız zam usulü vergilerle bizzat ceplerinden ödemişlerdir. O günkü 
gazetelerin manşetlerine bakarsanız; tüpe, yağa, benzine ve tekel ürünlerine sağanak gibi peş peşe 
zamlar yapıldığına ve yetmiyormuş gibi bir de devalüasyon söylentilerinin ayyuka çıktığına tanık 
olursunuz. Üstelik en yeni zamların da hemen kapıda olduğu hükümet tarafından açıkça dile 
getirilmektedir. 

Yani makam ve mevki tazminatlarını bolca alıp süslü forslar taşıyanlar bütün bu ayrıcalıklarının halkın 
ekmeğinden kesilerek kendilerine sunulduğunu bilmeli ve unutmamalıdır. Halkın parası ile okuyup 
beslenip büyük adam olanların, milletine tepeden bakarken, en azından bunu hatırlamalarını 
içtenlikle diliyorum.  

TUTUKLANANLARIN ÖYKÜSÜ 

Bir eyleme katılmak, kanunlara rağmen pasif direnişler yapmak, sokaklara dökülmek ve hak aramayı 
onurluca başarabilmek; herhangi bir televizyon kanalının popstar yarışmasına katılmaktan çok öte bir 
şeydir. Popstar olabilmek için azıcık medeni cesaretinizin olması ve az biraz maceraperest olmanız 
yeterli. Biraz da yeteneğinize güveniyorsanız ve şans da sizden yana ise yolunuz açık olabilir. Oysa 
kanunları, kuralları, hiyerarşisi, hâkimi, mahkemesi, polisi ve hapishaneleri olan bir sisteme karşı hak 
arayabilmek ve bu hakkı ararken de, yaptığın göreve ve onurla taşıdığın üniformana halel 
getirmemeye çalışmak, milletinin içinden geldiğini unutmayarak, onlar tarafından da sahiplenilmeyi 
başarabilmek çok ama çok zorlu bir yol ve süreçtir. 

Bu nedenle sadece medeni cesaret ve maceraperestlikle yola çıkılması mümkün değildir. Bilinçli 
olmak gereklidir. Cesur olmak, yürekli olmak, kanunları bilmek elzemdir. Sistemin başınıza ne gibi 
çoraplar öreceğini öngörmek ve tüm fenalıklara hazırlıklı olmak gereklidir. Haklıyken haksız duruma 
düşmemek için kamuoyunu, basını etkilemek ve halktan destek görmek gereklidir.  

Assubay eylemlerine katılanlar, yetmişli yıllarda, bunların tümünü başarmışlardır. Assubaylık 
mesleğine halel getirecek hiç bir tutum ve davranışları olmamıştır. Komuta kademesinin ve dönem 
hükümetlerinin aşırı sert tedbirler almaya çalışmaları nedeniyle; kışlalarda birlik komutanlarının, 
meydanlarda ise polislerin zulmüne uğramışlardır. Buna rağmen eylemlerini yapmışlar, seslerini tüm 
yurda duyurmuşlar ve yasalar karşısında da kaderlerine razı olmuşlar, onurlarından taviz 
vermemişlerdir. Hapis yatmalarına ve ordudan ihraç edilmelerine rağmen pek çoğu yıllarca suskun 
kalmış, başına gelenleri kimseyle paylaşmamıştır. Oysa herkes bilmektedir ki, bugün assubaylar 
cumhuriyetin ilk yıllarına göre çok daha iyi konumdaysa, bu; yetmişli yıllarda acı çeken o neslin 
başarısıdır. Bu eylemlerde emeği geçenleri anlamak, çektikleri acıları yeni nesle aktarmak ve 
assubayların onur mücadelesini daha ileriye taşımak için onların hikâyesini de dinlemek gereklidir. 
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Aşağıda 1975 eylemlerine katılıp yaşadıklarını kamuoyuyla paylaşan o onurlu ve cesur neslin bir kaç 
hikâyesini bulacaksınız. 
Bandırma'da 6.Ana Jet Üs K.lığı'nda 1975 yılının Ocak ayında yapılan iki günlük işe gitmeme eylemine 
katılan isimlerden birisi E. Asb. A. İnaler. Eylem sonrası tutuklandı ve Eskişehir'de hapis yattı. Bu 
yazıda da ara ara onun şiir yüklü anlatımını kullandım. Şimdi onun günlük ve notları arasından bazı 
anları sizinle paylaşmaya çalışacağım: 
 
“Çam ağaçları arasındaki binaları seyrediyorum...  
- Burası ne diyorum,  yanımda dikilen askere  
- Misafirhaneydi, şimdi Tutukevi diyor,  
yani hapishane  
- Sağdaki 3 nolu ilerdeki 2 nolu...  
- Ya bir nolu diyorum çok merak eder gibi… 
- O pistin karşısında diyor esas hapishane…  
Beyaz Saray derler oraya, ama sizi oraya vermezler...” 
... 
“Artık yasal yönden resmen tutukluyum 
Koptum artık tüm dış dünyadan  
Ve tüm sevdiklerimden... 
- Gidelim, diyor yanımdaki görevli üzgün bir sesle 
- Geçmiş olsun...  
-Sağ ol, teşekkürler sözcükleri çıkıyor dudaklarımdan  
- 2 ve 3’de yer yok diye sesleniyor savcı…1 noluya götürün…  
Çıkıyoruz bahçeye ağır adımlarla” 
... 
“25 Şubat 1975, 3 nolu tutuk evinin önündeyim 
Eski, 2 katlı askeri bir bina  
Ve ben ömrümde ilk defa hapishaneye giriyorum 
İlk defa içimde tarifsiz duygular  
Ama zerre kadar üzüntü yok  
Yepyeni bir yaşam şekli hoş geldin diyor bana.  
Önce dış kapı, eli silahlı bir asker… 
Ardından bir kapı daha 
Sonra demir parmaklı bir kapı daha, görevli  
- Giden arkadaşın yatağında yatacaksın diyor.. 
- Seni o odaya verdiler 
Bir kapı daha  
Ve ardında onlarca tanıdık sima ve hoş geldin sesleri...”  
... 
“İçerde ağır bir hava ve bir de koku..  
Dışardaki havadan asırlar boyu uzak sanki  
Belki bir ben duyuyorum bu ağır havayı  
Arkadaşların tutsaklık kokusunu” 
... 
“Yatağımı gösteriyorlar bana, 2 nolu tutuk evinin 2 nolu odasının 10.ncu tutuklusu oluyorum, yeri 
ranzanın üstü, bakıyorum yastık yok, güvenle başımı yaslıyacağım.” 
... 
“Volta vakti… 
Denizci M...'u görüyorum voltalıyor,  
Yogi A...'yı görüyorum, 
Elinde tespih bir de bıyık bırakmış… 
Gülmek geliyor içimden her nedense  
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Aynı filmlerdeki gibi. 
Hızlı adımlarla voltalamalar 
On beş metrelik salonda 50-60 kişi ileri geri gidip geliyorlar.  
Bu adımlar zamandan mı yoksa  
Onlardan mı bir şeyler götürüyor?  
Düşünüyorum!” 
... 
“Dün T...'tan mektup geldi, iddianameleri almışlar, haftaya oradayız diyor, 50 kişilik gruplar halinde 
geleceklermiş, sanırım siyasi ortamın gerginliğinden, Amerikan ambargosu falan ortalık karışık, tabii 
ki uçağı uçuracak bakım ekibi lazım, Kıbrıs krizi nedeniyle Amerika bastırıyor, malzeme akışı kesildi.” 
... 
“Yarın mahkeme günümüz, yarın bu deftere neler yazacağım bilemiyorum, çok önemli bir gün, çoğu 
arkadaşımın olacağı gibi benimde yaşamım değişebilir, bir daha resmi elbiseleri giyme şansımız 
olmayabilir...” 
... 
“5 Nisan Cumartesi… Ziyaretçi sayısı gün geçtikçe azaldı. Bana gelen yok!” 

“H...'den mektup geldi..telefon da etmiş ama kapamışlar..konuşmalar 2. bir emre kadar yasak.” 
“Hapishanenin bu bölümdeki pencereleri çivilenmediği için pencereden dışarısı görünüyordu, 
koğuşumuz 2.katta olduğu için, yeni büyümeğe çalışan çam ağacının üst dallarını görebiliyor, ilerdeki 
uçak pistini ve karşı dağları seyredebiliyorduk. Pist, henüz uçuş başlamadığı için sessiz ve sakindi. Sol 
taraftaki hangar ve yanındaki binanın önünde makam aracı olan bir sürü bol yıldızlı Taunus marka 
araçlar vardı, makam şöferleri arabaların çevresinde dört dönüyor, kimisi ellerinde bezlerle 
arabalarını siliyor, komutanlarını bekliyordu.” 
... 
“Bu satırları karalayıp yazdığım şu anda, hatırladığım kadarıyla, büyük bir salona mahkeme kuruldu. 
Bandırma'dan tutuksuz arkadaşlar bu iki gün içinde sırayla mı geldi yoksa mahkemesi bitenler ayni 
gün geri mi döndü? Yoksa burada mı kaldılar pek anımsamıyorum, kanımca topluca yargılandık. 

Birinci gün 14 Nisan'dı ve iddianame okundu, 15'inde ise karar verildi. Akşamdan ütüleyip 
hazırladığımız resmi elbiselerimizi giyip tıraşlarımız olduk. 

Savcı bir nüshalarının da bize dağıtıldığı iddianamesini okudu… 

Mahkeme başkanınca biz sanıklara bu iddianeme karşısında 'bir diyeceğiniz var mı?' diye, tek tek 
soruldu. Herkes önceki ifadelerini tekrar edip, suçsuz olduklarını ve beraatlarını istedi.. 
Bir müddet aradan sonra... Hâkim 
- Karar dedi...” 
... 
“O gece içimize hüznü ve mutluğu sarıp sarmalayıp, kiraladığımız otobüslerle toplu halde Bandırma'ya 
geldik. 25 Şubat'ta girdiğime göre 15 Nisan'da çıktım. 45 gün kadar yatmışım, geriye 75 gün kalmış.” 

 



244 
 

Bir diğer öykümüz ise E. Asb. Ö. Kadri Baçkır'ınki... Anımsayacaksınız, bu yazıda onun anı ve 
tespitlerine de zaman zaman yer vermiştik. Kadri Baçkır, eylemlere Eskişehir'de katılır. Fantom (F-4) 
M.T.D. Elektronik Silah Oryantasyon Kursuna ilk tefrik edilen on kişi arasındadır. Hepsinin rütbesi Asb. 
Çvş.'tur. Kurs üç ay sürecektir. Eylemler kursun son dönemlerinde yaşanır, öyle ki 15 Ocak 1975 
aslında onların Kurs Mezuniyet Töreni tarihidir. Bu okulun ilk mezunları olacaklar ve ilk Fantomcular 
olarak, Türk Hava Kuvvetleri tarihinde onurla yerlerini alacaklardır. 

Şimdi onun anlatımıyla 1975 eylemlerinde yaşadıklarına bir göz atalım ve satırbaşlarını inceleyelim: 

“Müktesap haklarımız elimizden alınmıştı. Aramızda görüşmeler sonrası bir karar almıştık. İki gün 
göreve gitmeme kararıydı bu. Haklılığımızı ortaya koymak ve haksızlığa dur demek için bu kararı 
almak zorundaydık. Ömür boyu fişlenecek, haklıyken haksız durumlara düşürülecektik. Fakat sonu 
öyle bile olsa, meşru müdafaamızı yapmak ve onurlu bir mücadele vermek zorundaydık. Mecburduk 
buna. Çünkü yapılanlara sessiz kalmak; bundan sonra yapılacaklara göz yummak, rıza göstermek 
demekti. Devamı gelecek, assubaylar hep ayrı tutulacak, hep üvey evlat olacak demekti. 

Zor bir karardı ama kendimize güveniyorduk. Gençtik, zindeydik, zeki, cesur ve çalışkandık. Teknik 
personeldik sonra. Emeğimizle ve alınterimizle ekmeğimizi her durumda kazanabilirdik. Yeni baştan 
başlamamız gerekse bile hayata karşı kendimizi güçlü hissediyorduk. 

İki gün işe (kursa) gitmedik. Hafta sonunu da bağlayınca bu süre dört güne tamamlanmış oldu. 13 
Ocak 1975 tarihinde (Pazartesi günü), mesai otobüslerine binip kurs binasına geldiğimizde kimsenin 
ağzını bıçak açmıyordu. Nasıl bir tepkiyle karşılaşacağımızı içten içe kuruyor, kendimizce 
muhakemeler yapıyorduk. Bu suskunluğumuz öğlen yemeğine kadar sürdü. Bir Assubay meslektaşımın 
(büyüğüm) bana düğün hediyesi olarak verdiği sefertasımdan yemeğimi atıştırıyordum. Diğer 
meslektaşlarım da yanımda tabldot masasında atıştırıyorlardı. O zamanki yaşam şartları öyleydi. Kıt 
kanaat geçiniyorduk ve bu nedenle evdeki yemeklerden sefertasına azık katıyor, evin bütçesini denk 
tutmaya çalışıyorduk. Yemeklerimizi atıştırırken, aklımızdan geçenleri de seslendirmeye, tartışmaya 
başlamıştık. Kimse işin nereye varacağına dair tam bir fikir sahibi değildi. Buna amirler de dâhildi. 
Çünkü ilk kez böyle bir şey yaşanıyordu. İlklerin, insan ya da toplumları nereye sürükleyeceğini kimse 
bilemezdi.(...) Hava Kuvvetlerinden toplam 2321 assubayın bu eylemlere katıldığını öğrendik. 
Çoğunluğu; genç olan ve meslek hayatlarının baharını yaşayan Uçak Teknisyen Assubayları 
oluşturuyor. Sonradan denizcilerin ve birkaç karacı assubayın da bu onurlu mücadeleye katıldığını 
öğrendik. 

15 Ocak günü normalde tören olması lazım ama hiç bir hazırlık olmaması dikkatimi çekiyor. Ters giden 
bir şeyler var sanki. 

Saat 16.00 sularında kurs gördüğümüz sınıfın kapısı çalınıyor. Kurs Komutanı, ders anlatan öğretmen 
assubaydan izin isteyerek; 'kursiyer on assubayın 1.Tak.Hv.Kuv.K.lığı Askeri Savcılığı tarafından 
çağrıldığını' söylüyor. Nasıl olsa geri döneriz düşüncesindeyiz. Bu yüzden şahsi eşyalarımızı ve 
kitaplarımızı olduğu gibi bırakıyoruz. Bizim için tahsis edilen otobüse biniyoruz. Araç, komutanın 
emrini dahi beklemeden hareket ediyor. Askeri mahkemeye vardığımızda, ilk kez birilerinin bizi kapıda 
karşıladığına tanık oluyoruz. Hemen savcının karşısına çıkarılıyoruz. Savcı, ifadelerimizi alıyor ve 
ardından bundan sonra olacakları da kestirerek tutuklanma istemi ile mahkemeye sevk ediyor bizi. 
Sonra hâkim karşısına çıkartılıyoruz. Karşımızda üç hâkim var. Birisi Binbaşı, diğeri yüzbaşı ve en 
nihayetindeki de bir asteğmen. Askeri savcı, eylemimizde yer alan suç unsurlarını tek tek sayıp 
sıraladıktan sonra, şu sözlerle tamamlıyor iddianamesini:'TSK'da birlik ve bütünlüğü bozmak ve 
sözleşerek firar fiilini oluşturmak nedeniyle beş yıl ağır hapis cezasıyla cezalandırılmalarına...' 
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Hâkim Binbaşı sorgulamaya başlıyor. Fakat hiç acelesi yok gibi. Oysa saat, 16.50 olmuş. Mesai 
servislerinin hemen hemen on dakikası kalmış. Ha gitti ha gidecek. Bu durumu dile getirmek arzusuyla 
'Sayın hâkimim' diyorum.'Mesai otobüsleri gitmek üzere. Ya biraz acele ediniz ya da yarın devam 
edelim bu sorgulama işlemine'. Çok biliyorum ya her şeyi, oysa ilk defa hâkim karşısındayım. Şöyle 
kaşını kaldırıp göz ucuyla bana bakıyor, masumiyet mi bu yoksa ukalalık mı diye bir karara varmaya 
çalışıyor. Sonra saflığımı anlamış olacak ki, içinde gizlediği tebessümüyle ve tatlı sert bir tonla 
cevaplıyor beni:'Daha çoook mesai otobüsleri gidecek!' 

Bu sözlerin ne anlama geldiğini sorguluyor ve anlamaya çabalıyorum. Anladığım; hakkımızda çoktan 
karara varılmış bile. Zaten anlamasan ne yazar, hemen tutuklanıveriyoruz.  

Askeri mahkemenin giriş kapısında bu kez farklı bir seremoni var. Gelirken bizi adeta merasimle 
karşılayan rütbeli personelin yerinde yeller esiyor. 10 tutuklu assubaya refakat etmek üzere tam yirmi 
teçhizatlı er var piyasada. Giyinmiş, kuşanmış ve silahı ellerinde hazır tam yirmi mehmetçik. Hak 
arayan assubaylara hapishaneye kadar nezaret etmekle görevli. On kişi geldiğimiz otobüste şimdi 
onlarla birlikte tam otuz kişiyiz. Gideceğimiz adres ise malum:1.Tak. Hv. Kuv.K.lığı Askeri Ceza ve 
Tutukevi! Şoför yine gideceği adresi biliyor. Kimseye hiç bir şey sormadan, konuşmadan doğruca bizi 
Tutukevi'nin kapısına bırakıveriyor. Önce silahlı muhafızlarımız iniyor otobüsten. Gerekli emniyet 
tedbirleri alındıktan sonra da biz... Daha dün bir gurur abidesi gibi ismimiz Kıbrıs Barış Harekâtıyla 
birlikte kahraman olarak anılırken, bugün hakkını arayan ve bunun için suçlu ilan edilen bizler, 
muhafızlarımız eşliğinde iniyoruz otobüsten. Sanki sahiden suç işlemiş gibi başımızı öne mi eğmeliyiz? 
Yoksa hakkını arıyor olmanın vakur haliyle bizi bu hallere düşürenlere karşı dimdik mi durmalıyız? 

Cezaevi Müdürü Muhittin Başçavuş'un odasına alınıyoruz.57'li bir Assubay Muhittin Efendi. Yanına 
teskereci erbaşlardan Sabri Çavuş'u da almış ve bize ilk emirlerini vermek üzere odasına buyur etmiş. 
Oysa biz onun hakları için de bu mücadeleyi vermiyor muyuz? Öyleyse bir yerlerde yanlışlık olmalı. 
Niye böyle kükresin ki? Biraz daha anlayışlı olması gerekmez mi? Evet, bir yerlerde bir yanlışlık 
olmalı... Muhittin Efendi'nin o garip otoriter sesi bize hep bir yerlerde yanlışlık olduğunu çağrıştırıyor. 
Acaba yanlış yerde duran biz miyiz yoksa Muhittin Efendi mi? 

-'Ben olmadığım zaman buranın komutası Sabri Çavuş'tadır. Onun sözleri aynı zamanda benim 
emirlerimdir. Bunu bilesiniz!' 
Sözünü bitirir bitirmez üst aramasına geçilir. En can alıcı emir verilmiştir böylece. Hapishane sürecinde 
Sabri Çavuş'un emin ellerinde olacağımız kesinleşmiştir. 
Hemen geri döneriz umuduyla zaten her şeyimizi okulda bıraktığımızdan, üst aramamız çarçabuk 
tamamlanır. Benim aklım yemeğimi koyduğum sefer tasındadır. Öyle ya bir düğün hediyesiydi o. 
İçimden keşke sefertasıyla gelmeseydim de, helva katık ile idare etseydim diye geçiririm. Kim bilir bir 
daha görüşebilecek miyim sevgili sefertasımla! 

Tutukevi 6 koğuştan oluşuyor. Her koğuşta çift katlı 5 ranza var. Yani on kişilik koğuşlarda kalacağız. 
Üstümüze kapanan son kapı koğuş kapısı oluyor. Artık dışarıya çıkmak için tam yedi demir kapının 
açılması lazım. Temiz havayı, güneşi, dağları, bulutları ve kuşları görmek için aşılması gereken yedi 
kilitli kapı.  
İaşelerimiz henüz çıkmamış olduğundan o günü aç arık geçiriyoruz. Tutuklanmış olduğumuzu henüz 
kimse bilmiyor. Ne eş ne de dost, kimsenin hiçbir şeyden haberi yok. Yedi kilitli kapının ardında ve 
bilinmeyen bir yolda on faili meçhul adam. Assubay eylemlerinin ilk tutuklamaları bunlar. Ocak ayının 
ilk kelepçesi bizim bileğimize takılıyor. Daha eşimizin ve ailemizin bile haberi yok. Aç, susuz ve 
sigarasız bir gece yaşadığımız. Ya umut? Umut Kaf Dağının ardında şimdilik... Umutsuzluğun kar 
taneleri sepeliyor on kişilik hücremizdeki on koca yüreğe. 
Başımıza başkaca ne hallerin gelebileceğini kendi kendimize kura kura sabaha karşı sızıp uyumuşuz. 
Yorgunluktan, bitkinlikten ve ümitsizlikten bitkin düşen göz kapaklarımız kapanıvermiş kendiliğinden. 
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Sabah saatin altı olduğunu kurcalanan koğuş kapısı kilidinden anlıyoruz. Sabri Çavuş geliyor. 
Koğuşumuzun koca demir kapısının metal sesiyle uyanıveriyoruz. Sabri Çavuş, komut vermeye 
başlıyor:  
'Kalk, hizaya geeeel!' 
Sonra o ulvi sesiyle devam ediyor: 'Sağdan sayyyy!' 
Sayma işlemi tamamlandığında gözleri gürleyerek devam ediyor Sabri Çavuşumuz: 
-'Biraz sonra çorbalarınız gelecek. Herkes çorbasını içtikten sonra, taslarını koğuş içerisindeki 
bulaşıkhanede yıkayacak ve görevli ere öyle teslim edecek. Kirli tas tabak istemiyorum.' 

Bir an göz göze geliyorum Sabri Çavuş'la. Karşılıklı bakışıyoruz. Garip bir karşılaşma oluyor bu. 
Bakışlarında 'sen bir mahkûmsun, bana nasılsa bir şey yapamazsın' demeye çalışan bir alaycılık var. 
Ben ise içimde direncimi biriktiriyorum. Onuru için eylemi göze alan cesur adamların, hapislere ve kötü 
muamelelere katlanan dirençli adamların daha pek çok özveriye göğüs gerebileceğini, kızılcık şerbeti 
bile içebileceğini bilmiyor ki zavallım. 

O gün bir ara çorba dağıtan erlerden birisiyle, Muhittin Efendi'ye görüşme isteğim olduğu haberini 
gönderiyorum ama geriye dönüş olmuyor. Bu haber iletildi mi iletilmedi mi bilmiyorum ama ses seda 
çıkmıyor işte. Koğuşumuza gelen giden kimse yok. Ne Muhittin Efendi, ne de bir başkası. 

İlk gün dışarıda neler olduğunu da merak etmeye başlıyoruz. Bizden başka tutuklanan var mı? Nasıl 
bir şey yaşanacak? Falan filan... Cezamız sırf tutuklanmakla sınırlı değil yani. Dışarıdaki yaşamdan da 
tecrit ediliyoruz. Haber ve havadis alamıyoruz hiçbir yerden. 
Sıkıcı bir ilk gün yaşanıyor koğuşumuzda. Sonra yine huzursuz bir gece, sonra kapının tıngırdayan kilit 
sesi, sabahın saat altısı belli ki… Sabri Çavuş bütün endamıyla karşımızda! Bu kez kötü bir şeyler 
yaşanacağının kokusunu almış gibi, yanında iki er daha getirmiştir. O tok sesiyle, muzaffer bir 
komutan edasında, başlar komutlarını sıralamaya: 
-'Kalkkk... Hizaya geeel… Sağdan saaaa!' 
Bu kez saydırtmam Sabri Çavuş'a! Sözünü tamamlatmam. Sabri Çavuş doğruca revirin yolunu tutar. 
Ben ise Muhittin Efendi'nin huzurlarındayımdır. 
-'Sen bunu nasıl yaparsın, onun sözleri benim emirlerimdir. Söylemedim mi?' 
-'Bizler zümremizin hak ve onur mücadelesi için buradayız. Gerekirse daha fazlası da olur. Her şeyi 
göze aldığımızı bil!' 
-'Yaaa, öyle mi? Görüşürüz bakalım!' 
Evet, bir yerlerde bir yanlışlık olmalı. Muhittin Efendilerle de mücadele edeceğimizi hiç 
düşünmemiştim. Kendisini sisteme göre kurup tanımlayanlar da bizi düşman görüyor demek ki! 

 

-'Görüşelim, elinden geleni ardına koyma. Sen bu felsefenle Kunta-Kinte dahi olamazsın zaten. Onlar 
bile bazen haksızlıklara başkaldırır ve daha cesur dururlar. Sende o bile yok' 
Sözlerim bir tokat gibi patlar suratında. Kızgınlığı yüzünün aldığı renkten bellidir. Sistemin adamı ve 
dalkavuğu olan birisi bana ne yapabilir ki? Yetkisini aşmaya cesareti yoktur böylelerinin. En fazla 
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hücre cezası uygular. Sistemin kendisine tanımladığı yetkinin virgülünü dahi sorgulayamaz Muhittin 
Efendilerin hiç birisi. 
Hücre cezası alıyorum anında. Koğuşların önündeki koridorda iki hücre var. İki metrekarelik hücreler. 
Hücrenin demir kapılarında küçücük bir mazgal var.Bu mazgallar, mahkuma yemek, su verilsin ve 
gerektiğinde konuşulsun diye konulmuş.Açıkçası, burası koğuştan daha rahat. En azından koridorda 
olan biteni görebiliyor, duyabiliyorum. Hayatla aramda irtibat kurabileceğim küçücük de olsa bir 
mazgal pencerem var. 
O gün öğleyin yemeğimi getiren ere usulca soruyorum: 
-'Bizden başka tutuklanıp getirilen oldu mu?' 
-'Evet' diyor, 'Dün de (16 Ocak) on kişi daha geldi. Onları ikinci koğuşa aldık. Bugün de üçüncü koğuşu 
hazırladık. On kişi daha gelecekmiş' 

Yalnız olmadığımızı, davamızın başka meslektaşlarca da paylaşıldığını duymak sevindiriyor beni. 
Gördüğümüz muamele acı olsa bile birileriyle paylaşabilmek, birlikte direnebilmek güzel. Acıda da 
birlikte olabilmek! İşte onuru burada gizli bu mücadelenin... 

Kimlerin getirildiğini ismen öğrenmeye çalışıyorum ama nafile. Çocuk isimleri bilmiyor ki... 
Akşama doğru koridorda bir hareketlilik göze çarpıyor. Herhalde 3.koğuşun misafirleri geliyordur 
diyorum kendi kendime. Koridorun karanlık sessizliğini kalabalık ayak sesleri bozuyor. Kimlerin bu 
kafilede olduğunu görmek için merakla bakıyorum mazgalımdan. Üç Uçak Makinisti devre arkadaşımı 
seçebiliyorum ancak, payıma düşen ışıktan. Loş ışığın aralığından birisine sesleniyorum:'Şşşşşt, Z….! 
Sesin geldiği yöne çeviriyor başını ama daha bu izbe yere alışamamış gözleri. Beni seçmeye çalışıyor. 
Selamlaşıyoruz sadece. Başka diyecek bir şey bulamıyoruz. 
Tam o esnada mazgaldan bir kâğıt uzatıyorlar bana. İkinci koğuştan gönderilmiş. İsim listesiymiş. 
Akşam saat sekiz sularında kapım açılıyor ve tekrar koğuşuma döneceğim söyleniyor. Acaba cezam 
niye yarım bırakıldı diye meraktayım. Muhittin Efendi durduk yerde insafa gelmedi ya! 
Koğuşuma döndüğümde küçük çaplı bir sevinç yaşıyoruz. Selamlaşıp kucaklaşıyoruz. Benden haber 
alamayınca meraklanmışlar tabii ki! İşte bu dönemde tam bir can arkadaşlığı başlıyor aramızda. Kolay 
bir şey değil, dava arkadaşlığı bu. Beraber dik durabilme savaşı. Bu koğuşta beraber zulüm 
gördüğümüz pek çok arkadaş aramızdan ayrıldı şimdilerde. Fakat o can dostluğu yok mu, isimler ölse 
de hatıralar unutulmuyor işte. Hep taptaze yaşıyor belleğimde. 
Koğuş arkadaşlarımla edindiğim bilgileri hemen paylaşıyorum. İkinci koğuşun listede yer alan 
isimlerini ve üçüncü koğuştan seçebildiklerimi tek tek söylüyorum. 
Ertesi sabah kapımız yine gıcırtıyla açılıyor ama bu kez kapıyı açan Sabri Çavuş değil. Başka bir Çavuş 
görevlendirilmiş. Yanına da ne olur ne olmaz diye iki er katmışlar. Nazik bir şekilde konuşuyor bizimle: 
 
-'Çorbalarınızı getirdik' diyor, 'Çorba taslarınızı yıkamayabilirsiniz!' 

Değişimin nedenini merak ediyoruz ama iyi haberler de gelmeye devam ediyor. Saat 10'da 
havalandırmaya çıkartılacakmışız. Yani yavaş yavaş normal bir cezaevinin koşullarına dönmeye 
başlıyoruz. 

Saat on olduğunda gerçekten de dâhili havalandırmadayız. Burasının giriş ve çıkışı tek bir kapıdan 
sağlanıyor. O kapı da malumunuz koğuş içine açılıyor. Yaklaşık 10x4 mt. ebadında bir alan. Dışarıyla 
hiçbir irtibatı yok, etrafı altı metre yüksekliğinde duvarla çevrili. Yani sadece gökyüzünü 
görebileceğimiz bir yer. Belki bir de eskazara bir kuş gelip geçerse... 

Başlıyoruz hapishane tabiriyle voltalamaya. Demek ki, filmlerde gördüğümüz o volta atma denen şey 
böyle bir şeymiş. Kaç gündür hareketsizlikten uyuşmuş ayaklarımız bir an önce canlanıp kendine gelsin 
diye sık tutuyoruz adımlarımızı. Her attığım adımda, o Kasımpaşalı kabadayıların, külhanbeylerinin 
Türk filmlerindeki volta atma sahneleri geliyor aklıma. 
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Beşinci gün, öğleden sonra on arkadaşımızın daha getirildiğini öğrendik. Böylece altmış kişilik 
hapishanede tutuklu sayısı elliye ulaşmış oluyordu. Diğer koğuş zaten dolu... Eski tutuklu ve 
hükümlülere ayrılmış durumda.12 Mart 1971 Muhtırasının tutukluları. İlerleyen zaman içinde onların 
hepsi için aflar çıktı ve sicilleri tertemiz oldu. Oysa biz assubaylar... Biz onlardan çok daha haindik 
demek ki. Daha bölücüydük. Daha düşmandık bu ülkeye. Başka ne söylenebilir ki? 
Tutukevinde onuncu günümüz dolduğunda buranın kendisine özgü monoton yaşamına alışmıştık. Bazı 
erleri kendimize alıştırmıştık. Koğuşlar arasında iletişim sağlıyorlardı. Aramızda kâğıt pusulalarla 
haberleşebiliyorduk. 
Onuncu günün sürprizi yeni gelen bir emir oldu:'Herkes hazırlansın, gidiyorsunuz.' 
'Nereye gidiyoruz?' sorumuz askıda kalıyordu. Alelacele toplanırken, neler olduğunu düşünmeden 
yapamıyorduk. Başımıza bir şeyler geliyordu ama ne? 
Zaten toplayacak bir haltımız olmadığından çarçabuk halletmiştik toparlanma işini. Ziyaretçimizin bile 
kabul edilmediği bir yerde ne kadar eşyamız olabilirdi ki? 

Muhafızlar eşliğinde bindiriliyoruz otobüsümüze. Araç Komutanı yolculuğun adresini söylüyor yolda: 
Eski Hava Savunma Komutanlığı'na. Orasının kullanım dışı olduğunu, halen boş ve metruk bir bina 
olduğunu bildiğimizden 'acaba bizi niye oraya götürüyorlar ki?' diyen garip bakışlarla birbirimizi 
süzüyoruz yolculuk boyunca. Sorularımıza cevap arıyoruz. Binanın tam önüne geldiğimizde bütün 
bilmeceler çözülüyor. 'Ohhhooo, on günde neler neler olmuş!' 
O köhne bina modern bir cezaevine dönüştürülmüş ve ilk konuklarını ağırlamayı bekliyor. Yeni 
hapishanemize yerleşmeye başlıyoruz. Bu kez koğuşlar yirmi kişilik. Üstelik büyükçe bir yemekhanesi 
de var. Birlikte yemek yiyebilecek, sohbet edebileceğiz. Biraz daha insanca yaşayabileceğiz yani. 
Televizyonumuz bile var. İnanılması güç ama dış dünyadan da haber alabileceğiz. 
Az sonra ikinci koğuşun tutukluları da katılıyor aramıza. Sarmaş dolaş oluyoruz hemen. Böylece yeni 
koğuşumuzun ekibi de tamamlanmış oluyor. Akşama kadar Muhittin Efendi'nin dükkanında bizden 
kimse kalmamış oluyor. Bizden olan herkesi buraya naklediyorlar. 

Akşam bu yeni hapishanemizde ilk insanca yemeğimizi kaşıklıyoruz. Sohbet ediyoruz. Buraya son 
gelen kafileden öğreniyoruz ki; bizim boşalttığımız yere yirmi kadar tutuklu denizci arkadaşımız 
getirilecekmiş. Deniz Assubayı Mustafa Sevimli'de bu isimlerden birisi ve kolay unutulacak 
adamlardan değil. 
Akşam haberlerinde Genelkurmay Başkanı'nın açıklamaları bizi tedirgin ediyor. Endişeler başlıyor. 
Gelecek kaygısı herkesin kafasını kurcalıyor. Belki de mahkeme kararı sonrası yıllarca hapis yatacak ve 
sokağa bir başımıza bırakılıvereceğiz. Ordudan atılmış, yaramaz insan olarak hatta sicilimize lekelidir 
ibaresi işlenmiş durumda, yeni baştan bir ekmek kavgasına başlayacağız. 
Günler geçiyor ama belirsizlikler sürüyor. Hepimiz başımıza neler geleceğini merakla bekliyoruz. Yirmi 
altıncı güne değin böyle sürüyor yaşamımız. Acaba'lar, Yoksa'lar ve akla hayale gelmedik kuruntular, 
kurgular... 

İşte yirmi altıncı gün bir umut çıkageliyor. Hava Kuvvetleri Komutanı'nın açıklaması, bizim hikâyemizin 
mahkeme tarafından yazılacağını söylüyor. Hâkim neyde karar kılarsa o olacak yani. Kötünün iyisi 
diyelim. 
Acabalarla dolu geçiyor yine saatler. Günler ve haftalar. Kimin doğruyu söylediğini kurcalıyoruz bu 
sefer. Ya Genelkurmay'ın dediği olursa? Bize acımasızca ve zalimane davranırlarsa? 
Bir daha ne zaman hâkimin karşısına çıkacağız? Acaba mahkemenin kararı ne olacak? 
Hava Kuvvetleri Komutanı doğru mu söylüyor? Ya doğru değilse? Bir kandırmacaysa? 
Kaçınılmaz olarak kaderimize katlanacağız. Yaptığımız bu onurlu eylemin tüm sorumluluğu bizlerin 
amma..Ah bir de şu kör olasıca fakirlik olmasa! 
Şu maaş işimizi halletseler de, evimiz bari ekmek görse. En azından maaşın tamamını kesmekten 
vazgeçseler de, elimiz azıcık para görse. Çoluğumuz çocuğumuz açlık ve yokluk çekmese. Evimizin 
kirasını, elektriğini, suyunu falan ödeyebilsek... En azından bunların bir kısmını karşılayabilsek, ne var 
bunda yani? Yunan mıyız yoksa? 
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Birçoğumuzun yeni evli olduğunu, minicik bebekleri kundakta bırakıp geldiklerini biliyordum. Onların 
şimdi sütsüz ve mamasız kalması ağrıma gidiyordu. Bir komuta kademesi kendi çocuklarına bu denli 
zalim davranır mıydı hiç?  
Allahtan zaman zaman bazı meslektaşlarımız aralarında para topluyor ve bize göndermeyi 
başarıyorlardı. Üstelik bu tip şeylerin takibatının yapıldığını bile bile, bize kol kanat germeye 
çalışıyorlardı. Gurur vericiydi bu! Gerçi bir ara çok yardım toplandığını duyduk. Söylenildiği kadar 
rakamların bize ulaşmadığını ben biliyorum. Ne oldu, nereye gitti bilemem. Günahı vebali toplayıp da 
hak ettiği yere ulaştırmayanların boynuna. TEMAY'ın bu paraların bir kısmını lokalleri için harcadığı 
söylentisi o dönem kulaktan kulağa yayılmıştı açıkçası. 
Altmış dördüncü gün beklenen haber gelir. Yarın mahkemeye çıkılacaktır. Hazırlıklar buna göre 
yapılacaktır. Kılık kıyafet, sakal, bıyık vs. vs... Sabahleyin altıda herkes mahkeme için hazır olacaktır. 
Belirsizliklerle dolu tam 64 gün yaşanmış ve kararın verileceği an gelip çatmıştır işte. Dile kolay tam 
altmış dört koca gün! 

O gece Hava Kuvvetleri Komutanı'nın haberi daha detaylı ulaşıyor bize. Tutukluluklar nedeniyle, Hava 
Kuvvetlerinde görev aksamaları olacağı, oysa Kıbrıs Barış Harekâtı nedeniyle teyakkuz durumunun 
korunduğu... Bu nedenle söz konusu tutuklu assubayların kolayca ilişiğinin kesilmesinin söz konusu 
olamayacağı... Kulaktan kulağa yayılıyor bu söylenti. 
İyiye delalet olarak yorumluyoruz bu haberi. Belki de zalimlikten vazgeçecekler. Yine de fiskosla gelen 
bilgiler yüreğe su serpmiyor işte. Tereddütler hep devam ediyor. 
Sabah sekizde otobüslerle götürülüyoruz mahkemeye. Yüzlerce tutuklu Assubay ve mahkeme düzeni 
kurulmuş eski bir spor salonu. 
Mahkeme heyeti ile tutuklular arasına geniş bir güvenlik hattı kurulmuş. Neden bu kadar abartıldığını 
anlamakta zorlandım. Terörist mi yargılayacaklar yoksa? 
Mahkeme başlıyor, yoklamalar yapılıyor veee... 
Davanın bombası: Basın yok, izleyici yok, müdahil avukat yok! Bu size bir şeyler anımsatıyor mu? 
Salonun fuzuli kalabalıktan arınması için kısa bir mola verilir ve sonra iddianame okunmaya başlar. 
Savcı iddianameyi okudukça bir tuhaf oluyorum. Meğer biz ne haltlar etmişiz de haberimiz yokmuş. Of 
of of! Yüzlerce sayfalık oku oku bitmeyen iddianameler, garip garip suçlamalar, sonu gelmiyor bir 
türlü. Bu işgüzarlıktan mahkeme heyeti de sıkılmış olacak ki, davanın ertesi gün devam edeceğini 
bildiriyor ve o gün için noktalıyor mahkeme sürecini. 

Ne kadar büyük bir suç işlediğimizi mahkemede görünce şaşkınlığımızdan dilimizi yutmuştuk. Biz 
sadece hakkımızı istiyorduk oysa. Onlarsa bizi tam bir devlet düşmanı, ordu düşmanı yapmışlardı. Vay 
beee! Gel de şimdi uyu bakalım. Gözüne nasıl uyku girecek? Bu ülkede böyle büyük suç işleyeceksin, 
bir de rahatça uyuyacaksın ha, mümkün mü? Ulan bu adamlar, mahkemeden idam bile çıkarır yahu! 

Ertesi gün saat altıda yine mahkeme yoluna düşüyoruz. Davanın devamı bugün… Bizim aklımız hala 
davanın niye kapalı olduğunda? Bir eylem yaptık, tamam. Bunun Askeri Ceza kanununa göre suç 
olduğu da aşikâr, o da tamam. Eh yani cümle alem biliyor, nasılsa; yasaların öngördüğü cezalar 
tutuklu eylemcilere uygulanacaktır..da, niye basın dışarı?  
Aslında basın konusunda bu kadar endişe duymanız yersiz. Bize yapılan eza, cefa ve haksızlıkları o 
korktuğunuz basın ne yazabilir ne de eleştirebilir. Hatta gerekirse, sizden daha işgüzar davranarak, 
bazı şeyleri emir telakki eder ve tam da arzuladığınız gibi yazar, çizer ve şekillendirir. 
Ama belki bir gün bir yürekli gazeteci çıkar ve dosdoğru olanları yazar. Kaleme alır, patronuna da 
onaylatmayı başarır ve yayınlar. Bu yüzden haklısınız, o bir kişi dahi çıkmamalı, susturulmalı netekim! 
Ve malum kararlar alınıyor. Kimimizin ilişiği kesiliyor, kimimiz şahsi dosyasında sakıncalıdır ibaresiyle 
dolaşmaya başlıyor.  
Peki, söylenecek son söz ne? 
'Haklıydık ama maalesef hak aramada izlenilen yol ve yöntem bizleri kanunen haksız konuma 
düşürmüştü. Lakin o günün koşulları içinde hakkımızı başka türlü nasıl arayabilirdik ki? Askeri savcı 
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dahi işin özünde haklılığımızı tescil ediyor fakat süreçteki safhalarda izlenen yöntemin yanlışlığını 
özellikle vurguluyordu.  
Peki, ama hakkımızı nasıl arayacaktık bu kanun sıkboğazı altında?  
Askeri Ceza Kanununda adalet vardı, demokrasi vardı da biz mi yedik?' 

İSMİ UNUTULMUŞ CESUR ADAMLARIN HİKÂYESİ 

Bildiğiniz gibi Türk Milleti için ordu kutsal bir değerdir. Atılmış, dışlanmış ve hor görülmüş olsak dahi 
biz assubaylar için bile durum böyledir. Bu nedenle gözbebeğimiz Türk Silahlı Kuvvetleri’ni eleştirirken 
çok dikkatli davranırız. Bazen söyleyeceğimiz şeyleri söylememenin daha erdemli olduğunu 
düşünürüz. Bazense yüreğimize akan sitem yükleri dolar, kabına sığmaz olur ve taşar. Nice acılar 
depreşir ve bir an önce su yüzüne çıkmak ister. 

İşte burada eğriyle doğruyu iyice ayırt etmemiz gereklidir. Eğer Türk Silahlı Kuvvetleri'ni ve onun 
disiplinli hiyerarşik yapısını birileri şahsi egoları için ya da büyük adam olma hevesleri için 
kullanıyorsa, ordunun astlarını her türlü anayasal haktan ve insanlık onurundan yoksun bırakma 
çabası içine girmişlerse, hiyerarşiyi özel hayatı da kapsayacak şekilde tahakkümlere kadar 
vardırmışlarsa ve ordunun içindeki insanları birinci sınıf, ikinci sınıf ya da üçünsü sınıf insan şeklinde 
tasnif etmeye kalkışmışlarsa, maaştan lojmana, orduevinden OYAK'a değin kimilerinin ayrıcalıklı ve 
üstün; kimilerinin ise sadece yönetilebilecek kadar sıradan olduğu savını her yerde gururla 
söyleyebiliyor ve savunabiliyorlarsa, dışarıya çağdaş ve modern görünüp içerde sirke satmaya devam 
ediyorlarsa; assubaylardan önce, kendilerinin hangi menzile yol aldıklarını çok iyi gözden geçirmeleri 
gerekir. Kaldı ki, televizyon kanallarını, internet sitelerini ve yazılı basını assubaylar yönetmiyor. 
Sadece “biz bunları zaten biliyorduk, nasıl oldu da sizler de anlamaya başladınız?” diyerek ibretle 
seyrediyoruz.  

Bu yazı dizisinde adları geçen, anılarını kamuoyuyla paylaşma cesaretini gösteren, ordu içinde sonu 
gelmeyen tahakkümlerin zulmüne uğrayan bu cesur insanlar, daha önce vurguladığımız gibi, çok uzun 
yıllar susmayı tercih etmiş ve sessizliğin onuruyla yaşamını sürdürmüştür. Fakat yirmi birinci asra 
girildiğinde dahi tahakkümlerin, tasniflerin, kastçılığın sonu gelmediği görüldüğünde artık suskun 
kalma sınırı da aşılmıştır. Kuzey Afrika’daki yapmacık devletlerin insancıkları dahi hak, hukuk ve insan 
onuruna yakışır bir düzen için ayağa kalkmışken, Atatürk'ün modern Türk Cumhuriyetini göz bebeği 
gibi savunan, canını dişine takan ve ordumuzun mihenk taşı olan assubayların da bu cumhuriyete 
yakışır haklar istemesi, çektiği acıları dile getirmesi ve meşru müdafaa haklarını kullanması 
kaçınılmazdır. 

 

Yetmişli yıllarda adalet için sokağa dökülen binlerce assubay ve eşi çok ama çok acılar yaşamış, 
yaşadıkları travmayı aradan yıllar geçmesine rağmen unutamamıştır. Onların yüreğini daha da burkan 
şey ise teröristlerin bile affa uğradığı bir ülkede, assubaylara sıra gelince, kadim yönetimlerin 
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yüzlerinin ekşiyivermesidir. Meğerse Assubay olmakla; koşulsuz, şartsız bu ülkeye ast olarak hizmet 
etmeye kutsal bir yeminle ant içmekle ne büyük suç işlemişiz. Kandil Dağı'nın eteklerinde yuvalanmış 
bir avuç çapulcu oluverseymişik, bizim için de aflar ve başkaca haklar söz konusu olabilirmiş meğer. 
Ahh, şu kutsal vatanı tahakkümlere katlanmak pahasına, ölesiye sevmek; ne büyük gaflet ve 
dalaletmiş meğer! 
Ne mutlu bize ki, Nazım'ın sabrıyla seviyoruz bu memleketi. Ondan peynir ekmek yemişliğimiz var. 
Beraber yatmışlığımız, bu cumhuriyete adanmışlığımız, bu uğurda işkence görmüşlüğümüz var. Ey gidi 
Seyfi Baba eyyy! 
 
“Ey Nazım 
Ölümünün kaçıncı yılı 
Bilmiyorum 
Bir gece sabaha karşı  
Erkin gemisinde  
Verdiğin 
Peynir ekmeği yedim. 
... 
İzmir'de Kokluca'da 
Bir gecekonduda kalıyorum 
Pırtı çuvalım 
Gemide kaldı 
Bir pardesüm 
Bir de eski hasırım var 
Merak etme üşümem 
Havalar bahar” 

(Seyfi Baba/Gemide Denize Hasret) 
 
Bu kez yıllarca susmuş, kaderine razı olmuş bir onurlu adamın hikâyesini sunacağım sizlere. İbrahim 
Amca'nın hikâyesi bu! Onu, 2002 yılında tanıdım. Gördüğüm bir tayin nedeniyle altı aylık bir süre için 
dışarıda oturmam gerekiyordu. Açıkçası, lojman değişikliği için dilekçe vermiştim ve puanım da buna 
yetiyordu ama şimdiki güncel davaların sanığı ve basına, sevimli ikiz kardeşler diye takdim 
edilenlerden birisi olan, bir tuğamiralin egosuna söz geçirememiştim. Dilekçem geri dönmüş, 
görüşme talebim yarım saat kapısında bekletildikten sonra geri çevrilmişti. Oysa talebim gayet 
mantıklı, hukuki ve geçerliydi. Tam da dilekçemde belirttiğim gibi altı ay sonra lojmana girmiştim. 
Dışarıda ev kiraladığım bu süre, sistemin bana yaşattığı bir zulüm dönemi olarak kazındı hafızama. 
Narlıdere'de, Limanreis semtinde bütçeme uygun bir ev bulabilmiştim her nasılsa.  

Zalimlerin zulmü bazen iyi tanışmalara, iyi olaylara vesile olur ya. İşte bu karanlık dönemde tanıma 
şerefine nail oldum İbrahim Amcayı. Yetmişli yıllarda Assubay Eylemlerine katılmış ve ordudan ihraç 
edilmişti. Üstelik emekliliğine üç beş ay varken.  
Görev yaptığı birlikteki komutanı olan albayın “Yapma İbrahim Assubayım, acımazlar size, bir çırpıda 
sokağa atarlar” deyip başına gelecekleri söylemesine rağmen, o kutsal suçu işlemiş ve 
komutanlarından adalet talebinde bulunmuştu. Yürüyüşlere katılmış, başını dik yüreğini pek 
tutmuştu. 
Eylemler sonrasında yargılanmış, cezası biçilmiş ve bir çırpıda sokağa bırakılıvermişti. O dönemler 
Narlıdere Belediyesi kendisine sahip çıkmış ve emekliliği hak edinceye kadar çalıştırmıştı İbrahim 
Amcayı. Bu eylemlerden söz ederken hep unutulmuşluğuna vurgu yapardı. Kimsenin kendilerini 
hatırlamayışından gönül kırıklığıyla söz ederdi. 
Oturduğum evin sahibi, İbrahim Amcanın kardeşiydi. Yurt dışında yaşıyordu. Türkiye’deki mülklerine 
İbrahim Amca vekâlet ediyordu. Bunun karşılığında da kira vermeden oturuyordu. Fakat bu düzeni 
ilerleyen birkaç yıl içinde değişiverdi. Yurt dışındaki kardeş, çocuğunun evleneceğini söyleyip evi 
boşaltmasını istedi. Ev kiraya verilecek, geliri de yeni evlilere akacaktı. Dirlik düzenlerini buna göre 
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kuruyorlardı. Hatta benim altı ay oturduğum evi de birkaç kat yükseltip kiraya verecekler ve daha çok 
gelir elde edeceklerdi. Tüm bu senaryolarda İbrahim Amcanın yeri yoktu.  

Karşıyaka bölgesine taşınınca uzun süre koptum İbrahim Amcadan. En son Didem Işıklı İlköğretim 
Okulu civarında yarım yamalak bir apartman dairesinde ziyaret ettim kendisini. Eşinin ve onun 
mübarek ellerini öptüm. Hal hatır sordum. Olanları anlattı. Hastaydı. Üşüyordu. Sırf hastalık değildi ki 
vuran. Vefasızlıklardı, unutulmuşluklardı, terk edilmişliklerdi. 
Sanırım bir iki yıl oldu. Ben de unuttum. Unutmaktan öte, onu öyle görüp bir şeyler yapamamak içimi 
acıttı. Görmeyince içimin acısı da geçer diye umdum hep. 
Hangimiz öyle yapmıyoruz ki? 
Eğer havacı meslektaşlarımın yolu Limanreis'e düşerse, mutlaka bir araştırsınlar, gönül alsınlar 
isterim. Orada yetmişli yılların çilesini çekmiş, cesur ve onurlu bir Hava Teknisyen Assubayı olduğunu 
en azında bilsinler dilerim. Sonra arzu ederlerse benim gibi yapıp görmezlikten gelebilirler. Fakat 
tavsiyemdir, görmezlikten gelmek unutturuyormuş gibi ama öyle değil. Hiç olmadık zamanda aklına 
düşüveriyor insanın. Sızım sızım sızlıyor yüreğin içi. 
Bu eylem sürecinde canı yakılan binlerce assubay olduğunu düşünürseniz bir de. Kim bilir kaç İbrahim 
Amca sessiz sedasız, kaderine teslim olmuş bir durumda, öylesine yaşamını sürdürüyor. 
Sadece hatırlayın isterim! 

ASSUBAY EYLEMLERİNDEN SENDİKA LİDERLİĞİNE: ATILAY AYÇİN 

Sizlere sunacağımız bir de başarı hikâyemiz var. 1975 yılındaki Assubay eylemlerine katılan, bu 
nedenle ordudan ihraç edilen ama inatla kendisine yeni bir kader ve yeni bir yol çizen azimli bir 
adamın hikâyesi bu. 

Atılay Ayçin, 1954 yılında Tunceli, Pülümür'de doğdu. İzmir'de Hava Assubay Teknik Okulu'nu bitirdi. 
Uçak Teknisyen Assubayı olarak, Hava Kuvvetlerinde göreve başladı.1975 yılının Ocak ayında 
Kayseri'de gerçekleştirilen Assubay Eylemlerinde öncü rolde yer aldı. Assubay eşlerinin Kayseri 
yürüyüşünde ve o bölgedeki birliklerde yapılan pasif eylemlerde Assubay hakları için onurlu bir 
direnişin temsilcisi, gönüllü ve cesur katılımcısı oldu. Özellikle, Pasif Direniş eylemi kapsamında 
yapılan üç gün işe gitmeme protestosu nedeniyle tutuklandı, yargılandı. Suçlu bulundu ve ordu ile 
ilişiği kesildi. 

 

Yeni baştan mücadeleye başladı. Mesleğinin kendisine tanıdığı olanakları kullanarak, Türk Hava 
Yolları'nda işe başladı. Tam 15 yıl çeşitli konumlarda bir emekçi olarak, Türk Hava Yolları'nda 
çalışmasını sürdürdü. 1976 yılında başladığı bu yeni serüveni 1989 yılında doruğa çıktı. 5 Kasım 1989 
tarihinde Hava-İş Sendikası Genel Başkanlığı'na seçildi. O tarihten bu yana görevinin başında. Tam 
yirmi iki yıldır yine hak ve onur mücadelesinin peşinde. Yine bir eylem adamı… Yine yaşamında 
hapisler, gözaltılar ve tutuklanmalar var. Fakat o hala 1975 yılındaki gibi dirençli.  
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1991 yılında İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi Savcılığı tarafından hakkında dava açıldı. Ülkenin 
bölünmez bütünlüğüne muhalefet ediyor ve Terörle Mücadele Yasasının sekizinci maddesini ihlal 
ediyordu. Bu nedenle Saray Cezaevi’nde 5,5 ay yattı. İHD (İnsan Hakları Derneği) bu hapis sürecinde 
kendisine destek verdi. 

Yaşamı boyunca pek çok kez tutuklanıp hapis yattı. Gerçek bir sendika lideri olmaya çalıştı. Emekçi 
insanların davası uğruna savaştı ve adından çok ama çok söz ettirdi. 

1995 yılında yapılan Havaş Grevi nedeniyle iki defa tutuklandı ve hapis yattı. Sistemin ürettiği sebep 
yine aynıydı. Tıpkı 1975 eylemlerine isnat edilen suç tanımlanıyordu: Kanunsuz eylem! Üç ay yattı, 
çıktı. Sonra bir üç ay daha. Her seferinde yeniden Sendika Başkanı seçildi. Daha da güçlenerek çıktı 
her zorlu mücadeleden. 

Evli ve yetişkin bir oğul babası olan Ayçin'in yaşam öyküsünde 1975 olayları bir ana kavşak gibidir. 
Hayatının en can alıcı değişikliğini bu dönemde ve bir Hava Assubayı iken yaşamış, kendisine yeni bir 
gelecek kurmuş, eski deneyimleri yeni rotasında ona hep kılavuzluk etmiştir. 

ÇİLE'Lİ YOLDAN GELEN ŞAİR: MURAT KAPKINER 

Bugün ülkemizde abartısız on binlerce şair var. Oysa ismini duyduğumuz, şiirlerini şevkle okuduğumuz 
şair sayısı bir elin parmaklarını geçmiyor. Peki, bu birkaç isim nasıl oluyor da binlerce şairin arasından 
sıyrılmayı başarıyor? 

Eğer bir şair sadece yazmakla yetinmiyorsa, ayrıca kendisini bir davaya da adamışsa, yaşam öyküsü 
şiiriyle içli dışlı olmuşsa; eninde sonunda şiirinin o görkemli sesi insanla buluşmayı başarıyor. Bireysel 
bir ses olmaktan çıkıp kitlesel bir ezgiye dönüşebiliyor. 
Günümüz şairleri içinde de Murat Kapkıner'i böyle bir yere oturtabiliriz. Yaşamı boyunca çektiği 
sıkıntılar ve yöneldiği dava; onun toplum tarafından fark edilmesini sağlamış ve hatırı sayılır bir 
okuyucu kitlesine ulaşmayı başarmıştır. 
Kapkıner için “Çile'li yoldan gelen şair” söylemini iki farklı anlamda kullandım. Hayatını şöyle bir 
incelediğimizde, gerçek anlamda nasıl bir çileli yoldan geçtiğini hemen fark edebilmekteyiz. Zaten 
kendisi de gizlemiyor bunları. Kendisine güç ve ilham veren şeyin yazgısı olduğunu biliyor. İşte Çile'li 
yolun ilk anlamı bu. 
Çile'li yolun ikinci anlamı ise bir başka. Çile isimli bir şiir kitabı size neyi, kimi anımsatıyorsa; 
Kapkıner'in de o “Çile” yolunda ilerleyen bir yolcu olduğunu anlayıp bellemenizde fayda var. Üstad 
Sezai Karakoç'u ayrı tuttuğumuzda, bu yolda bilinen isimlerden birisi olarak rahatlıkla sayabiliriz 
Kapkıner'i: 
 
Diz çök ey zorlu nefs, önümde diz çök! 
Heybem hayat dolu, deste ve yumak. 
Sen, bütün dalların birleştiği kök; 
Biricik meselem, sonsuza varmak... 

(Necip Fazıl/Çile) 

1950, Malatya doğumlu Murat Kapkıner. Malatya Erkek Sanat Enstitüsünü 1967 yılında bitirdikten 
sonra, Hava Assubay Okulu'na girdi. 1969 yılında bu okuldan Hava Teknisyeni bir Assubay olarak 
mezun oldu. 1975 yılına kadar Hava Kuvvetlerinin çeşitli birliklerinde görev yaptı. 1975 yılında 
ordudan tard edildi. Kavgacıydı, dinine düşkündü ve ayrıca assubay eylemlerinde lider olarak 
gösteriliyordu. Asıl gerekçeler bunlar olduğu halde, hanesine bir de görevinde başarısız oluşu 
eklenmişti.  
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İskender Pala için yazmış olduğu bir yazıda kendi askerlik yaşamından kesitleri de sunmuş ve bir 
özeleştiri yapmıştı. Dilerseniz kendisini anlattığı bu satırlardan birkaç alıntı yaparak devam edelim: 

“Hiç kimseye hiçbir zaman örnek teşkil etmemesi gereken askerlik hayatımda doğrusu tam da bir 
hayta, belki bir teröristtim. 

Elbet benim haytalığımın, estirdiğim terörün bir altyapısı vardı. Yani başından terörist değildim.  

Assubay okulunda bize öğretildiği şekliyle bütün üstlerime altı adım kala selam veriyordum. Benimle 
dalga geçtiler. Biraz zaman aldıysa da bunun böyle olmadığını kıtada öğrendim. Bu kez altı adımdan 
değildi ama üste selam vermenin zorunluluğundan bütün üstlerime selam veriyordum. Kimse 
selamımı almıyordu. 

İşte benim, ilerde çok farklı dozlara çıkacak terörizmim böyle başladı desem kendimi çok yanlış analiz 
etmiş olmam. (Ben vermek zorundaysam üst de almak zorundaydı ama iç hizmet kanununun değil 
hava kuvvetlerinde keyfiliğin hüküm sürdüğünü yakında anlayacaktım). 

Yaka paça tuttum: 'Niye selamımı almıyorsun ulan!' 

Aynen böyle. Karşımdakinin rütbesini istediğiniz şekilde düşleyebilirsiniz. Fark etmiyordu. Bu bir uzun 
süreç… Sonunda ayaklarımı kendisine doğru uzattığım garnizon komutanı paşa, önümden geçerken 
yüzünü öte yana çevirmek zorunda kaldı. 

(Bir bakıma övünüyorum da) esasen yukarda söylediklerimle övünmüyorum. Peygamber Ocağı diye 
gittiğimiz o yerde (ben gerçekten anamın kucağından, koynundan gitmiştim) sabah tekmilinde kumar 
istirahatını (subay, assubay sabaha kadar tabur komutanıyla kumar oynamıştır), doksan derecelik 
doktor alkolü içmeyi, eşcinselliği gördüm. Bu yol, yol değildi ve kendimi (yanlış bir kapıdan giriş de 
olsa) İslamcılığın kucağında buldum. 

Bir şiirimde, 'Beni kâfir edenler kendileri Müslüman' demişim. Ordudayken yaptığım yaramazlıkların 
hiç birini savunmuyorum ama hırsızın hiç mi suçu yok. Komutanlarımı komutan yerine koydum 
(söyledim, altı adımdan selama durdum, dalga geçtiler) olmadı. Baba, abi yerine koydum, olmadı. Ne 
yapacakmışım? 

Ben hemen hemen ordudan tard edilenlerin ilkiyim. Benden önce iki başçavuş anımsıyorum bir de 70 
muhtırasında atılan birkaç subay assubay; kömünist yaftasıyla. 

Şu: Benden sonra orduda namaz kılan kim varsa atıldı. Bunlarla aramda bir husumet vardı, şöyle: 
Bunlar namazlarını gizli gizli kılarlardı. Namazla uğraşan subaylara ne kadar kızıyorsam onlara da o 
kadar kızardım. 

İnancını gizleyen birinin başına gelen bu olay bence müstahak ve Tanrısal bir uyarı... Her neyse… 

Benimki öyle değildi. Seccade diye kullandığım tahta parçasını ere emrederek kaldırtan bölük 
komutanı elimden yakasını zor kurtarmıştı.  

Şuraya gelmek istiyorum: Benden sonra atılan, çoğuna Fethullahçı dedikleri, namazlarını ayıp bir şey 
yapıyormuş gibi gizli gizli kılanların hepsi ağladı. 

İşte bunu ben o gün bugün anlamış değilim.  

Nesine Müslüman’sa hiç anlamıyorum: Yahu sen inanmış bir adamsın. Bu hukukla, sağduyu ile senin 
dininin sana öğrettikleriyle alakası olmayan bu zalim insanlardan Allah seni kurtardı. Şükretsene.  

Bense askeri mahkemede, çok ciddi, elebaşı sanıldığım, sonu idamla bitebilecek bir davada 
yargılanıyordum ve o esnada tard emrim geldi. 

'Beni karımla beraber ordu evinden kovdular' diyor. Bunu anlamıyorum. Niye orada eşinin yanında 
onurunla oynayanlarla (onlar kimseler) bir vukuat çıkarmadın? O, sana karının yanında ‘çık’ diyeni 
niye hastanelik etmedin? (Askeri mahkeme de olsa ‘ağır tahrik’ten yırtardın.) 
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1600 küsur kişi var diyor. Onların itibarlarının iade edilmesini istiyor. Ne itibarı yahu? Kimin itibarı? 

İskender komutanım! Sen kendi itibarını koruyamıyorsan, başkalarının senin itibarına sahip 
çıkmalarını bekleme. Gerçekten haksız bir istektir bu. O gün o orduevinde kendi itibarını 
korumamışsın. Yukarıda ağır tahrikten yırtabileceğini söyledim. Tutalım ki böyle bir maddeyi 
işletmediler. Delikanlı gibi, benim gibi gider dört ay yatardın. Bu işin idamı bu! Ama sen bunu değil, 
oradan itibarı zedeli olarak çıkmayı tercih ettin. Her mazlum bu kadarcık ezayı göze alsa bu ülke 
böyle olmazdı. Amma biz rahatımızı onurumuza tercih ediyoruz. Sızlanma, müstahaksın. 

Bu ordu şahsen beni bünyesinden atmakla bana itibar kazandırmıştır. Bu yanlış yapı, bünyesi 
kaldırmayıp beni kustuğunda, delikanlı birini hazmedemediği için kendi itibarı düşmüştür. Eğer 
gerekiyorsa bu ordu beni ihraç ettiğinden ötürü düşen kendi itibarını iade etmenin yollarını aramalıdır. 

Ben gençken de böyleydim işte. Kimseyi anlamazdım.” 

Yukarıdaki satırlar onu anlamanıza yetmiştir sanırım. Ordudan atılma ve iade-i itibar konusunda 
benimle aynı fikirde olması sevindirici. Bugünlerde “deniz harp okulu” güya Nazım Hikmet'e ve Necip 
Fazıl'a iade-i itibar ediyormuş. Kim kime iade-i itibar etmeli acaba?  

Kimin buna ihtiyacı var?  

1975 eylemleri onu ordudan bir şekilde atmak isteyenlerin biricik umudu olur. Pek çok suç isnat edilir 
ve cezasını da çekerek ayrılır ordu saflarından. Daha sonrasında ise zorluklarla dolu bir dönem karşılar 
onu. 

             

Çeşitli işlerde çalışır, bazı kuruluşlarda elektrikçi, bazılarında yönetici olarak görev alır. Buhranlı ve 
gerçek anlamda çileli günlerdir. Psikolojik tedaviye ihtiyaç duyduğu dönemlerdir. Belki de bir şairin 
geçmesi gereken Sırat Köprüsü'nden geçmekte ve adeta Mecnun'a döndüğü bir aşamayı 
tamamlamaktadır. Kavga ve dövüş sonrası bir şekilde genç yaşta ırgat emeklisi olmayı başarır. Bundan 
sonrasında; tımarhane, hapishane ve hastane üçgeninden uzaklaşmaya çabalar. Kendisini şiir ve 
edebiyata verir. Musiki ve resimde yetenekli olduğu söylense de, bu uğraşlardan ekmek parası 
çıkarmayı bir türlü başaramaz. 

Sanatsal yaşamına baktığımızda şunları anlatabiliriz; Kelime ve Varide dergilerini kurup, 
yönetmenliğini yapmıştır. Şiir dışında; roman ve deneme türlerinde eserler vermiş, şiir ve yazıları; 
Aylık Dergi (81-83), Çağımıza Selâm (86-87), Kelime (87-88), Varide (86-87) benzeri dergilerde 
yayımlanmıştır. Taraf Gazetesinde günlük yazılar yazdığını da belirtmemizde fayda var. 

Eserleri:  
Şiir: Not Düştüm Besmeleye/Anne Ben Artık İyiyim/ Elifbamdan Arta Kalan/ Âdemin Müstesna 
Ölümü/ Kimsenin Aklına Gelmeyen/ Bütün Cemreler Düştü mü Çocuklar?/ Şiir Üzerine Bir Şeyler 
Söylemek (Poetika)  
Sesli Yayınlar (Şiir): Bu Rüzgâr/ Acımız Geceyi Büyütür 
Roman: Güz İnsanları/ Karanlıktakiler/ İblisin Son Savunması/ Wesirfinger Pastanesi 
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Deneme İnceleme: Yaşamayı Göze Almak/ Merhamet Muştusu/ Nefs Risalesi  
 
“HİÇ KİMSE BENİ BEKLEMİYOR 
 
beni gören 
alelacele dolaşan ayaklarımla sokaklarda 
bir yerlerde birileri bekliyor 
bir yerlere gidiyorum sanır 
halbuki hiçbir yerde 
hiçkimse beni beklemiyor 
... 
halbuki hiçbir yerde 
hiçkimse beni beklemiyor 
bilmek istiyorum 
kimin için ölemiyorum”  
 
İsterseniz onu, daha kısa ve öz olarak, kendi söyleyişi ile tanıyalım ve son noktayı da öylece koyalım: 

“1950 Malatya doğumlu. Ses ve saz sanatçısı, ressam, denemeci, romancı ve şair… Hiçbir yarışmaya 
katılmamış, hiçbir ödül kazanmamış, yazarlarla ilgili olanlar dâhil hiçbir derneğe, kuruluşa, birliğe üye 
olmamıştır. Dini İslam, anası Kürt, babası Türk'tür. Henüz hayatta!” 

BÜTÜN ASSUBAYLAR EYLEM SÜRECİNİ DESTEKLEDİ Mİ? 

İşte can alıcı soru! Emir-komuta altında sesini dahi çıkaramayan, kendisine karşı yapılan haksızlıklara 
yürürlükteki kanunlar gereğince “haksızlık” diyemeyen assubaylar, en sonunda her şeyi göze almış, 
pasif eylemlerle ve Türkiye çapında sokak eylemleriyle kamuoyuna sesini duyurmayı başarmıştır. Peki, 
bu eylemler tüm assubaylar tarafından gerçek anlamda sahiplenilmiş midir? 

Ne yazık ki, bu soruya evet dememiz mümkün değil. 1970 eylemi ilktir. Daha çok Hava Kuvvetleri 
çapında yapılmış, diğer kuvvetlerden katılım çok az olmuştur. 

1975 eylemleri ise diğer kuvvetlerden de ses bulmuştur. Yine bu eylemlerde Havacı Assubayların 
öncü rolde olduğunu söylememiz gerekir. En başta Hava Kuvvetleri ile ortak birliklerde çalışan Deniz 
Assubayları olmak üzere, Kara Kuvvetlerinden de assubaylar bu eylem sürecine katkı vermiştir. Hava 
Kuvvetleri birlikleri haricinde, daha çok kuvvetlerin ortak görev yaptığı birliklerde olaylar cereyan 
etmiştir.  

Bu mesleği icra eden herkes biliyor ki, ant içip Silahlı Kuvvetler saflarına katıldığınız andan itibaren 
kanunlar pek çok hakkınızı kısıtlar. Normal karşılanan sivil dünyadaki sıradan bazı eylemler, kara kaplı 
kitaba göre cezalandırılması gereken çok önemli birer suç olarak çıkar karşınıza. 

“Hele İç hizmet kanunu, askeri ceza kanunu bize hiç nefes aldırmıyordu, yan baktık: 7 gün, kaşının 
üzerinde gözün var: 14 gün, saçın uzun: 21 gün...  Komutanın rütbesine göre 28 güne kadar rahatlıkla 
oda hapis cezası verilebiliyordu. Çalışma koşullarımız çok kötüydü, bakım personeline verilen iş 
tulumları çok sağlıksız ve kalitesizdi, çoğu günler buz gibi yağ ve yakıt kokulu hangarlarda sabahlara 
kadar çalıştığımız olurdu. Tabii ki bu gibi ağır koşullarda çalışan bizlerin aşırı ezilme, iş riski ve ağır 
sorumluluk nedeniyle daha çok itirazı oluyordu. Bu da daha çok suça teşvik demekti. İşte bu nedenle 
düşük sicil ve hapse girme şansımız diğer personelden daha çok oluyordu. 



257 
 

Bir de göz hapsi vardı: gündüz çalış, gece çalış, bir de; 2 saate bir imzaya git... Sırf ben buradayım, 
kaçmadım, gözünüzün önündeyim demek için! Sonra sabah tekrar çalış... Sicilin ise bağlı olduğun 
amirlere bağlıydı, Hava Kuvvetlerinde işini iyi yapan, mesleğini bilen bir kişi olmak, iyi sicil için yeterli 
değildi, masa başında oturup çalışanla bakım hangarlarında, uçak hatlarında çalışanın iyi sicile sahip 
olma şansı burada ayrılıyordu... Onlar 90- 100 sicil alırken bizler 60-70 barajını zor aşıyorduk, tabii ki 
insan ilişkilerinde özel yeteneği ve yağcılığı olanlar hariç!” 

Emekli Assubay A. İnaler'in kaleminden o günlere dair tespitler bunlar. Eskiler daha iyi bilir: katıksız 
hapisler, göz hapisleri, oda hapisleri, sivil giyinmenin yasak olduğu günler, içtimalarda assubayların 
selam vermesinin yasak olduğu günler, Muayene ve Müracaat içtimalarında ve denetlemelerde 
assubaylara sıra açtırma baskısı... Her hafta yapılan yasak yayın aramaları, zırt pırt imzalanan yasak 
yayın listesi tebellüğ tutanakları... Birlik komutanlarının gerek gördükleri takdirde, şahsi dolaplarınıza 
kadar aramalar yapması... Şu an aklımıza bile gelmeyen daha neler neler! 

Tüm bunları yaşayan ve yine bunlara rağmen yüreğindeki vatan sevgisiyle hareket eden, Silahlı 
Kuvvetlerin onuruna layık bir şevkle görevini yapmayı düstur edinen assubaylar; her ne hikmetse 
sisteme bir türlü yaranamamıştır.  

Böylesine ağır koşullarda yaşayan bir meslek grubunun zorluklar, hapisler ve baskılar karşısında tepki 
vermemesi zaten ilginç olurdu. Yine de assubaylar son ana kadar sağduyulu davranmış, kanunlarda 
belirtilen “ideal komutanın” astlarına sahip çıkmasını, astını koruyup kollamasını umutla beklemiştir. 
Gelin görün ki, ortaya çıka çıka ucube bir kanunname çıkmıştır. Hem ast olan, hem daha çok iş zorluğu 
ve güçlüğü çeken ve kanunlar önünde hep ezilen kesimin gönlü alınıp onore edileceği beklentisi boş 
bir hayal çıkmıştır. Bu durum karşısında komutanlar, komutanlık ve liderlik görevini layıkıyla 
beceremediği için, assubaylar pasif eylemler yapmak ve eşleriyle meydanlara inmek zorunda 
kalmıştır. Eğer assubaylar bugün acılı bir kuşağa ağıt yakıyorsa, bu sorumluluğunu yerine getiremeyen 
ve acz içine düşen komutanlar nedeniyledir. Assubaylar, bu eylemler sürecinde, sadece meşru 
müdafaa hakkını kullanmıştır. 

Sistemin ve sistem kanunlarının baskısı altındaki insanların, yaşadığı haksızlığı bilmesine, bizzat 
yaşamasına ve sık sık dile getirip serzenişte bulunmasına rağmen hep birlikte eylem sürecine 
katılması beklenemez. Kaldı ki, assubayların gerçek bir halk kesiti olduğunu vurgulamıştık. Halk kesiti 
olmanın bir yanı da farklı düşünce ve yapıda olması ya da olmayı başarabilmesidir. Farklı düşünce ve 
yapıdaki insanların aynı anda aynı şeyleri düşünüp aynı tepkiyi vermesi mümkün değil. Sistemden 
korkular, kanundan korkular, amirden korkular, ekmek davası ve kaygısı, eş ve çocukların aç sefil 
kalacağı düşüncesi, sistemin küçük kariyer kırıntılarından beslenebilme umudu, atılma korkusu, hapis 
korkusu, zulüm ve işkence korkusu, yapılacak bir eylemin Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kurumsal 
kimliğine yakışmayacağı kaygısı… Bu gibi etmenler; bu eylem sürecinde assubayların tam anlamıyla 
birlik ve bütünlük içinde hareket etmesini önlemiştir. Ayrıca assubayların yurdun dört bir yanında 
görev yaptığı ve o dönem iletişimin, haberleşmenin bugünkünden çok ilkel olduğunu da hesaba 
katmamız gerekir. 

Assubayların nasıl bir yapıda olduğunu ve nereden geldiğini anlatmaya çalışırsak, durum daha iyi 
anlaşılır kanaatindeyim. Emekli Assubay Ökkeş Kadri Baçkır, şöyle özetliyor bu durumu: 

“ Genelde dar gelirli ailelerin çocuklarıyız. Üniversite imtihanlarında başarısız olduğumuzdan değil bu 
mesleği seçişimiz. Kısa yoldan hayata atılma düşüncemizden. Bir an önce maaşlı bir işimiz olsun, 
ailemize maddi destek verelim ya da en azından onlara yük olmayalım tasamızdan. Bizler kısa yoldan 
hayata atılacak, üniversite okumak için çırpınan küçük kardeşlerimize harçlık, hasta anamıza ilaç, 
kışları ceketsiz ve paltosuz geçiren babamıza ceket ve palto, bayramlarda konu komşuya iyi 
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görünmesi için bir çift ayakkabı alacağız. Yıllardır delik tabanından su alan romatizmalı ayakları ısınsın 
isteyeceğiz.” 

Daha güzel cümleler kurmayı denesem bile durumu bundan iyi özetleyemem. Yetmişli yıllarda 
insanların yamalı pantolonlarla gezdiğini, okullara kilometrelerce yürüyerek gittiğini, kaldırımlarda 
yürümeye kundura dayanmadığını da belirtelim ki, ülkenin bugünkü kadar zengin olmadığı net 
anlaşılsın. Hoş, o dönemin siyasetçilerinin Demirel ve Ecevit gibi müstesna insanlar olduğunu 
belirtsem yeterli; siz o zaman bu ülkenin ne halde olduğunu zaten, hemencecik anlayıverirsiniz. Kaldı 
ki, görev yaptığım dönemlerde, Sarıyer ve Fenerbahçe'de futbol oynamış Sercan ve Durmuş'un abileri 
ile de tanışma fırsatım oldu. İkisi de güzide birer Deniz Assubayı idiler. Hayat hikâyelerinin özeti de 
aslında yukarıda yazılı satırlarda gizliydi. Onlar da kardeşleri kadar güzel futbol oynuyorlardı. Belki 
onlar da büyük takımlarda yer alabilirlerdi. Onlarla beraber çalıştığım ve futbol oynadığım için 
biliyorum ki, bu özelliklere fazlasıyla sahiptiler. Fakat kendilerinden sonra gelen kardeşlerinin daha iyi 
bir geleceğe sahip olmaları için kısa yoldan hayata atılmayı seçtiler. Ailelerine ve kardeşlerine destek 
oldular. Cefakâr ve fedakâr davrandılar. 

Assubayların halkın içinden geldiğini ve yine halk tipi kaygılar taşıdığını söyledikten sonra, eylem 
sürecinin Assubaylar arasında nasıl bir tepki gördüğünü anlatma faslına geçebiliriz.  

1- Eylemi başlatanlar ve katılanlar: Bir eylem süreci öncelikle, cesur insanların attığı adımlarla başlar. 
Her şeyi göze alabilen, kendine güvenen ve akılcı taktikler geliştirebilen insanlar. Pek çok özveride 
bulunarak ve hatta kendisine yapılacak zulümlere katlanmayı da başarabilecek bilinçli ve yiğit 
adamlar. İşte assubayların eylem sürecini başlatanlar, katılanlar ve sürdürenler bu onurlu adamlar 
olmuştur.  

2- Pasif destek verenler: Daha önce belirttiğimiz nedenlerden dolayı bizzat eyleme katılmayı göze 
alamayanlar ama uygun zaman, zemin ve koşulda küçücük de olsa destek verenlerdir bu kesim. En 
azından eyleme katılanlara gönül birlikteliğini sunmuşlardır. Onların geride kalan ailelerine kol kanat 
germeye çalışmışlardır. Hapisteki arkadaşlarını ziyarete gitmeyi denemişler, maddi ve manevi katkı 
sunmuşlardır. Böylesi şeylerin bile gözetlendiği, jurnallendiği bir dönemde bunu yapabilmek dahi 
cesaret isteyen bir iştir. İşte bu meslektaşlarımız bu yürekliliği göstermişlerdir. Daha da ötesi, kimileri; 
sırf arkadaşlarına daha az zarar gelsin diye birliklerinde onların yerine de fedakârâne çalışmış, mesleği 
ve meslektaş onuru adına görev açığı vermemeye özen göstermiştir. İsterseniz, o dönemi yaşayan 
meslektaşların kaleminden yazalım yine onları: 

“ Kalbi yumruk kadar, yüreği mangal tutuksuz birkaç arkadaşımız; üç beş paket sigara, bisküvi ve biraz 
da meyve ile gelmişler Askeri Cezaevi Nizamiyesine. Fakat görüştürülmemişiz. Gelenler kimlerdi, ne 
dediler, nasıl döndüler o cezaevi kapısından hiç öğrenemedik. Ama getirdiklerinin bir kısmı belki de 
tamamı görevli erler tarafından bizlere ulaştırıldı. Tarih adına not düşmek ve belirtmek isterim.” 
(E.Asb. Ö.K.Baçkır) 

“ Biz burada yatarken üslerdeki görevli arkadaşların zaten anası ağlıyor, personel eksikliğinden tam 
mesai yapıyorlar, izin falan pek yok veya çok kısıtlı. (...) Ziyaretci sayısı ise gün geçtikçe düştü... Bana 
gelen yok. (...) Dışarıda maaş alan personel; Üs içinde yardımlaşma fonları kurarak, içerde yatanlara 
destek oldu, ev kiraları ve temel ihtiyaçları karşılandı.” (E.Asb. A. İnaler) 

“Olaylara karışmamış ya da karışamamış bazı duyarlı arkadaşlar, aralarında bir miktar para 
toplamışlar, sırf bizlere ulaştırılsın, katkıları olsun diye. Fakat o günler zor günler. Bizlere ulaşmak, 
aramak, hal hatır sormak, yardım toplamak niyetiyle dahi girişimde bulunmak çok zor ve de takipte. 
Ama yine de bazıları toplamış işte böyle bir yardım parasını. Bir kaç yüz, belki de birkaç bin lira... 
Doğrusu ne elimize geçti, ne de yakınlarımıza iletildiğine şahit oldum, duydum. O sebepledir ki bilmem 
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ne kadar olduğunu! Bize ulaştırılsın diye TEMAY'a gönderildiğini duydum. Sonrası bilinmez bir hikaye 
ve dedikodular işte!” (E.Asb .Ö.K.Baçkır) 

3- Sessizce boyun eğip baş çevirenler: Ekmeğimden aşımdan olurum diye düşünenlerin pek çoğu 
eylemden ve eylemci ailelerden uzak durmuş, daha da ötesi onlarla karşılaştığında görmezden gelip 
yol değiştirmiştir. En üsturuplusu bile başını eğmiş, görmezlikten gelmiş ve yoluna öylece devam 
etmiştir. Bunların birçoğu, gerçekten iş ve aş kaygısı taşırken; bir kısmı da “nasılsa birileri çıkar 
kahraman olur ve biz de onların sayesinde iyi kötü bir şeyler alırız” düşüncesindedir.  
“Maşalar varken ateşi elle tutmaya çalışmak onlar için gereksiz bir şeydir. Mademki, birileri cesur bir 
şekilde ortaya atılmış ve sokaklara dökülmüştür, mesaj ilgili yerlere zaten gidecektir. Önemli olan 
mesajın gitmesi değil mi? Daha çok kişinin canı yanınca eylem çok mu daha iyi olacaktır? Daha fazla 
mı ses getirecektir? Nasıl olsa sistem yeteri kadar maaş vermektedir, aç yoktur, açlık yoktur, kıtlık 
yoktur. Karınlar doymaktadır Elhamdülillah! Fazlası için sokaklara dökülüp ortalığı karıştırmak kime 
ne sağlayacaktır ki? Sevgili amirlerimiz assubaylarını yeteri kadar düşünmektedir işte. Daha fazlası 
ayıptır, açgözlülüktür, günahtır. Yüce devletimiz ve büyük komutanlarımız bizim için iyi olanı her 
zaman düşünmektedir işte. Bu kadarını uygun gördülerse, baş kaldırmanın ve bölücülük yapmanın 
âlemi yoktur. Zamanı geldiğinde daha fazlasını da verir onlar. Biz kendimizi onların emin ve kudretli 
ellerine teslim edelim yeter ki... Baş kaldırdıkça, sizin yüzünüzden bizler de kötü duruma düşüyoruz. 
Herkes tüm assubaylar sizin gibi asi ve bölücü zannediyor. Lekeliyorsunuz bizi...”  
İşte yaklaşık olarak, bu kesimin taşıdığı düşünce böyledir. Belki daha fazlası da vardır ama bizce bu 
kadarına değinmek yeterlidir. Onları şöyle anlatıyor Ö. Kadri Baçkır: 
 
“Haksızlığa boyun eğmiş, kaderine razı bazı arkadaşlar yanımıza dahi gelemiyor, gözlerini bizlerden 
kaçırıyorlardı. Daha neler neler...” 

4- Muhittin Efendi Tiplemeleri: Dönemin tanıklarından Emekli Assubay Ö. Kadri Baçkır'ın anılarında 
hemen bir tip gözümüze çarpıyor: Muhittin Efendi. Görev yaptığımız süre içersinde hepimiz çoook 
miktarda Muhittin Efendi tanımışızdır sanmaktayım. Kimi zaman adları Muhittin olur, kimi zaman 
Mesut, Fuat, Ahmet, Engin, Ali, Veli... İsimleri değişse de işlevleri değişmez. Küçük hesapları olan 
küçük adamlardır bunlar. Sistem dâhilindeki küçücük ve anlık mevziler için, kişisel hesapları için 
yapamayacakları şey yoktur. Sistemin sözcüsü olurlar, gözcüsü olurlar. Jurnalcisi olurlar. Maşası ve 
hatta gerekiyorsa; sopası olurlar. Hani çok kullanılan bir tanımlama vardır: “Nokta kadar menfaat için 
virgül gibi eğilebilmekten” bahseder. Belki de onları en iyi tanımlayan sözcük öbeği budur diyebilirim. 
Bunlar hakkında fazla kafa yormaya gerek yok, çünkü her devirde ve her sistemde her daim böyle 
adamlar olmuştur. Hatta her meslek grubunda olmuştur.  

Ne bileyim, siz adamı Türkiye'nin önde gelen gazetecilerinden falan bilirsiniz. Mektuplar, e-mailler ve 
fakslar gönderirsiniz. Adam da sizin derdinizi ülkenin başbakanına arz edecektir. Umut 
bağlamışsınızdır adamcağıza. O gün gelir çatar, bir de bakarsınız ki, sahibini görmüş köle gibi elleri 
ayakları birbirine dolaşmaktadır. Bir türlü sizin mesleğinizin adını söylemeyi becerememektedir 
adamcağız.  

Yani darbeci generallere Boğaziçi yalılarında parti veren adamlar, ordunun astlarını ne kadar 
tanıyabilir ki? O adamın Assubay demeye dili döner mi sandınız? Türk Silahlı Kuvvetleri deyince 
adamcağızın aklına sadece şey geliyor yahu... Neydi, neydi hah buldum: “Paşaaaaam!” 

SON SÖZ: KİMİ ASSOLİST KİMİ ASTSOLİST 

Yetmişli yıllar Türkiye için eylemlerle dolu bir dönem olarak yaşanmış ve artık çok gerilerde kalmıştır. 
Fakat eski gazete arşivlerine baktığınızda, acılı bir kuşağın bugünün Türkiye’si için ağır bir bedel 
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ödediğini hemen görürsünüz. Bu dönemde haklarını arayan pek çok meslek grubu gibi assubaylar da 
acılardan ve zulümlerden payına düşeni almıştır. 

Assubaylar 1970 ve 1975 eylemleri sonrasında da hakları için mücadelesine devam etmiştir. Bu 
mücadelelerden en çok göze çarpan ise Donanma'da yaşanan Çelenk Olayı'dır. İlerleyen günlerde bu 
olayı da dilimiz döndüğünce anlatma çabasına gireceğiz. 
Şimdi yetmişli yılların Assubay Eylemlerini kabataslak bir değerlendirmeye tabi tutacağız ve son 
sözlerimizi söyleyeceğiz. 
 

 
 
1- Belki de dünyanın hiç bir ordusunda böyle eylemler yaşanmamıştır. Bu yönüyle, Assubay Eylemleri; 
dünya çapında Silahlı Kuvvetler tarihine not düşülmesi gereken eylemlerdir. Onca sıkı kanuna, 
disipline ve tahakküme rağmen askerlik mesleği icra eden bir grup; haksızlıklar karşısında onuru için 
şaha kalkmış, direnmiş, savaşmış ve ağır bir bedel ödemiştir. Demokratik ülkelerin orduları dahi çok 
sonradan hak arama bilincine ulaşmış, sendikalaşmış ve kanunlarını ordunun astlarını da 
koruyabileceği seviyeye yükseltebilmiştir. Dünyada Komünist dönemleri başlatan isyanları saymazsak, 
başlı başına incelenmesi gereken bir konu olarak 1970 ve 75 eylemleri, halen öylece karşımızda 
durmaktadır. 
 
2- Bu eylemler süreci sonrasında ordunun üst kademeleri gerçek bir şaşkınlık yaşamıştır. Bu her 
hallerinden, her söylemlerinden, her tepkilerinden ve uyguladıkları karşı tedbirlerden açıkça 
anlaşılmaktadır. Onlar kendi kafalarına göre bir sistem kurmuşlar ve buna göre de assubayları 
konumlandırmışlardır. Bunca şey yazdıktan sonra, onların kafasındaki düşünceyi sizlere şu şekilde 
anlatmam olasıdır: 
 
“Bizler, ordunun komuta kademesiyiz. Üstün olan, lider olan, orduyu yöneten ve her şeye karar veren 
biziz. Siz ise sadece verilen emirleri yerine getiren birer ast. Eğer hasbelkader assubay olmasaydınız; 
işçi, düz memur, çiftçi ya da esnaf olacak ve sıradan bir hayat yaşayacaktınız. Biz sizi orduya alarak, 
size daha kaliteli bir yaşam sunduk. Üniforma verdik, iş verdik, aş verdik, lojman verdik, orduevi hatta 
OYAK üyeliği verdik. Şimdi bunları beğenmiyor ve fazlasını istiyorsunuz. Oysa biz sizin hakkınızı da her 
zaman ve yeteri kadar düşünüyoruz. Sivil dünyadaki muadilleriniz ile kıyaslıyor ve belli bir seviyenin 
altına düşmemenizi sağlıyoruz. Üstelik OYAK ayrıcalıkları da cabası. Biz size standart seviyede bir 
yaşam vaat ediyoruz, siz ise çok abartıyor ve fazlasını istiyorsunuz. Kendinizi Binbaşıyla, Yarbayla ve 
hatta Albayla kıyaslıyorsunuz. Hiç olur mu öyle şey? Siz bu ülkenin bir Albay'a ne kadar emek verdiğini 
biliyor musunuz? Nasıl kendinizi onunla bir tutmaya kalkıyorsunuz? Hiç komutanla tebaası bir olur 
mu?  
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(Hiç ağanın pokunun üstüne pok olur mu yaaaniiii!) 
 
Sizin seviyeniz, standardınız, yaşam kaliteniz bellidir. Biz bunları hep göz önünde bulundururuz. Sosyal 
hakları da özlük haklarını da buna göre planlar, uygularız. Bir komutan olarak, sizi düşünmek bizim 
işimiz ama sizin düşündüğünüz kadar uzun boylu da değil. Yüz versek, bizden general maaşı da 
istersiniz siz, olmaz öyle şey. Oturun oturduğunuz yerde ve ne veriyorsak, Yarabbi Şükür deyin!” 

3- Yukarıdaki düşünceler doğrultusunda uygulamalar yapan üst kademe, bu eylemler sonucu geri 
adım atmış görünmektedir. Oysa sadece bir makyajlamadır yapılan. Yoksa gerçek anlamda bir adalet 
sağlanmamıştır. Sadece biraz daha durum iyileştirmesiyle yetinilmiştir. Fakat bundan sonraki 
dönemler için akıllara şu düşünceler silinemez şekilde kazınmıştır: 

a- Assubaylar haklarını aramak için gerektiğinde bir araya gelip eylem yapabiliyormuş. Bu, Silahlı 
Kuvvetlerimizin bizim arzuladığımız şekilde bir bütünlük taşımasına engeldir. Bazı tedbirler 
alınmalıdır. Hem de hemen. 

b- Assubaylar, bu eylemleriyle, şimdiki sistem içinde güven erozyonu yaratmıştır. Ordunun birlik ve 
bütünlüğü için her zaman tehlike oluşturabilecek potansiyelleri söz konusudur. Beklenmedik anlarda, 
beklenmedik şeyler yapabilirler. Dolayısıyla, güven sorunu önemlidir. Bundan sonra assubayların her 
şeyi bilip öğrenmesi sakıncalıdır. Ordunun en güvenilir kesimi subaylar olmalı ve assubaylar arka 
planda tutulmalıdır. Şimdiye dek sırf hiyerarşik basamaklar adına yapılan ayrım, bundan böyle bilinçli 
olarak gerçek bir sınıf ayrımına dönüştürülmelidir. Subay ve Assubay keskin bir şekilde ayrıştırılmalı ve 
Cumhuriyetin bekçiliği Türk Subaylarının sorumluluğu altında bulundurulmalıdır. 

Assubaylara gereğinden fazla sorumluluk verilmemeli, sadece uygun zamanda ve görev gereği 
kullanılmalıdır. Unutulmamalıdır ki, birinci öncelik yurdu savunmak değil, sistemi savunmaktır. 

 

4- On iki Eylül İhtilalı ile birlikte orduda da yeni bir yapılanma ortaya çıkmıştır. Eylemlerin faturası 
olarak en belirgin anlamıyla “hiyerarşik te” kavramı kanun ve yönetmeliklere, onun da ötesinde Türk 
Dil Kurumu kayıtlarına işlenmiştir. Eskiden “Assubay” olarak geçen tüm yazışmalar, birden “asTsubay” 
olarak değiştirilmiştir. Böylece tıpkı mazide “Bebek Belediye Gazinosunun” program kadrosu 
açıklanıyormuşçasına, ordunun “assolisti” ile “asTsolisti” apaçık ortaya konmuş ve yanlış 
anlaşılmaların(!) önü kesilmiştir. 

Yine 12 Eylül uygulamalarıyla birlikte asker kişilerin eşinin işlediği askeri suç ve kabahatlerden asker 
kişi sorumlu tutulacak şekilde kanunlar çıkartılmış ve suçun bireyselliğine halel getirilmiştir. Yürüyüş 
yapmaya kalkan Assubay Eşi, bundan böyle, kocasının ahval ve şeraitini de düşünmek zorunda 
bırakılmıştır. 
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Assubaylar için modern ordularda olduğu gibi küçük kariyer basamakları oluşturulmuştur. Örneğin, 
assubaydan subay olmaya biraz daha fazla olanak sağlanmış, erken terfi ve başarı belgesi (takdir) 
alma usulleri değiştirilip geliştirilmiştir. Yurt dışı görev olanakları sağlanmıştır. Bunun gibi birkaç 
olumlu adımla göz boyanmış ama bir hususa hep dikkat edilmiştir:  

O da, mutlaka ama mutlaka, subay ile assubayın arasında görünür farklar olmasına gösterilen özendir. 
Assubayların hep ast, kendilerinin ise hep üst, lider ve komutan olduğu cümle âlem tarafından 
kolayca fark edilsin çabası senelerce sürüp gitmiştir. 

 

Bu zihniyet hala devam etmektedir. Oysa çağ çoktaaan değişmiştir. Bugün modern dünya orduları 
assubaylarına gözü gibi bakmaktadır. Uluslararası harekâtlardan tutun da, deniz güvenliği, uyuşturucu 
operasyonları, insan kaçakçılığını önleme, deprem ve doğal afet yardım görevleri gibi daha pek çok 
yeni sorumlulukları yüklenen modern ordular; tüm bu görevler için işini layıkıyla yapan, liderlik 
vasıflarına sahip, sorumluluğunun bilincinde assubayları ordusunun belkemiği olarak 
nitelendirmektedir. Bu anlamda, personelinin her türlü sosyal ve özlük hakkını hiyerarşik yapıya bağlı 
kalarak dağıtma düzenini çok çok önceden terk etmiştir. Mümkün olan her şeyin en iyisini ordunun 
temel direği assubaylarına sunma çabasına girmiştir. Çünkü onlar, hem en iyisini başarmakta hem de 
bunu ast olarak yapmaktadırlar. 
Azgelişmişlikle modernlik arasında çok ince bir fark vardır. Azgelişmiş ülkelerin komutanları parayı 
bastırıp silahın en iyisini alabilmektedir. Uçağın en savaşçısını kullanabilmektedir. Firkateynin en 
kralında forsunu dalgalandırabilmektedir. Bombanın, mayının, tankın, topun ve tüfeğin en iyisi anında 
hizmetindedir.  
Fakaaaat, insan onuruna yakışır bir personel yönetimi? 
İnsani değerlere verilen önem? 
Hakça ve adilce bölüşüm? 
Hukukta eşitlik? 
Astına sahip çıkabilme ve onun hakkını koruyabilme bilinci? 
Kaderde ve kederde birlik ve bütünlük? 
Gerçek komutanlık vasıflarına ulaşabilme? 
Bu soruları istemediğiniz kadar çoğaltabiliriz. Demek ki, parayı bastırınca her şey modernleşiyormuş 
amma velâkin kafa yapısı hariç!  
O işler parayla olmuyormuş azizim! 
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ÇILGINCA FIRTINALARLA GEÇEN ZAMAN 

Hava inadına puslu… Açıyorum penceremi. Güneşi arıyorum. Güneşi solumaya çalışıyorum. 
Hayalimde bir gramofon çalıyor. Mazide kalmış içli bir kadın sesi. Ahenkli notalar eşliğinde bir şarkıyı 
seslendiriyor. Çılgınca fırtınalardan ve akıp giden zamandan bahsediyor. Pencereyi kapatıyorum. 
Anlıyorum ki, bugün de güneşi görmek kısmet olmayacak. Camların hafiften buğulandığını fark 
ediyorum. Hohluyorum var gücümle. İyice buğulanıyor...  
Parmağımla bir şeyler yazmaya başlıyorum. Yazıyorum, yazıyorum ve yazıyorum. Farkında değilim ne 
yazdığımın. Sonra dönüp dönüp bakıyorum. Okuyorum yazdığım şeyi: 
 
“Yürümek;  
yürümeyenleri  
arkanda boş sokaklar gibi bırakarak,  
havaları boydan boya yarıp ikiye  
bir mavzer gözü gibi  
karanlığın gözüne bakarak  
                                               yürümek!” 
 
Evet, genç assubaylar! Güneşi solumak için başladığımız bu uzun yürüyüş, bıkmaksızın 
devam edecek. Ön yargıların, adaletsizliğin, haksızlığın ve zulmün zincirlerini üstüne 
üstüne giderek kıracağız.  
 

 
 
İnanın puslar ve sisler dağılacak. İnanın güneşi hep birlikte göreceğiz. Çok yakında pencerem aydınlığa 
açılacak. Ve o mazideki şarkıyı bir başka türlü dinliyor olacağız: 
 
O yılları yaşadık biz sonsuz heyecanla 
Her aşktan bir şarkı kaldı dudağımızda 
Deli gönül öğrendi yalnızlığında 
Dostla dönmeyi en güçlü sevdalarda 
 
Geçti zaman çılgınca fırtınalarla 
Yaşadık hiçbir şey beklemeden o yıllarda 
Her aşktan bir şarkı kaldı dudağımızda 

 
Not-1: Bu yazı dizisinde yaşadıklarını kamuoyu ile paylaşan Emekli Assubayların anılarından 
yararlanılmıştır. Yazı dizisinde ismi geçen kişiler herhangi bir konuda çekince koymak isterlerse, yazara 
ulaşarak bu taleplerini yerine getirebilirler. 
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Not-2: Kaynakçada yer alan internet sitelerine erişim tarihi 2010 yılıdır. 
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ASSUBAYLARIN UZUN YÜRÜYÜŞÜ VE MAO’NUN ASKERLERİ! 
 
Mao bitkin görünmektedir. Uzun süre hiç bir şey söylemez. Sonra birden kalkar, gülümseyerek yere 
bir harita serer. Dingin bir sesle "Düşman güçleri kırmaya karar verdim" der. Chu Teh, şaşkınlıkla 
“Nereye gideceğiz?” diye sorar. Mao çok soğukkanlı bir şekilde; “Batıya, arkadaşlarımızın yanına, 
gerekirse Kuzey Chensi’ye kadar çıkacağız" der. Chu Teh ve arkadaşları daha da büyük bir şaşkınlığa 
kapılırlar. Chu Teh haritayı uzun uzun inceler ve der ki "Kuzey Chensi’ye 12 bin kilometre var, bu yolu 
nasıl aşacağız?" Mao ayağa kalkar ve tozlu ayağını yere sürerek, “Yürüyeceğiz!” der. Mağaraya bir 
ölüm sessizliği çöker. On iki bin kilometre yürümek, kurak dağları tırmanmak, kayalı buzlu nehirleri 
geçmek, milliyetçilerin ve aşiretlerin saldırısına uğramak, hepsinden daha önemlisi; bütün bunları 
nerdeyse hiç erzaksız ve cephanesiz başarmak! İşte Çin Devriminin yolunu açacak olan en zorlu karar 
süreci o anda ve o mağarada yaşanmıştır. 
 
1934 Ekiminin sonunda herkes milliyetçiliğin büyük tanrısı Chang Kai-Chek’in bu büyük ülkenin başına 
gelmek isteyen komünist güçleri bütünüyle bastıracağını sanır. Gerçekten de 30 bin komünistle, ünlü 
şefleri “Kızıl Ejder” denilen Mao Tse Toung, Çin’in güney doğusundaki Kiang-si dağında kuşatılarak 
kıstırılmıştır. Kurtulmaları olanaksızdır bu kez. Chang Kai-Chek bu dağın çevresinde askeri tarihin en 
kusursuz tahkim tünellerini kazdırmıştır. Başlarında o dönemin en ünlü iki alman generali 
bulunmaktadır. Beton sığınaklarında milliyetçiler son saldırıya geçmeye hazırlanırlar. 
Kuşatılan cephede ise tam bir bozgun havası vardır. Yıllardır verilen mücadelenin sonu gelmiş gibi 
görünmektedir. Chu Teh durum hakkında pek karanlık bir görüntü verir. "Kışı bitirecek kadar erzak 
yok, cephane tükeniyor, gelecek saldırıda düşmanı ancak geriletebilir ama kuşatmayı delemeyiz" der. 
Bu sözler parti merkezi görevi gören bir mağarada yapılan tarihi bir toplantıda söylenir. Herkes ağır ve 
hüzünlü bir sessizlik içinde başkanın yanıtını bekler. Ve başkan kuşatılmışlıktan aydınlığa çıkan yol 
olarak “Uzun Yürüyüş” kararını bildirir. 
 

 
 
Mao’nun Kızıl Ordu birlikleri, düşman kuşatmasından kurtulmak için kendilerinden daha kalabalık ve 
daha iyi silahlanmış hükümet kuvvetleriyle çarpışa çarpışa kuzeybatıya doğru zorlu ve sarp bir dağlık 
arazide umutlarının ve direnişlerinin kılavuzluğunda çıkmışlardır yola. İşte bu Uzun Yürüyüş'ün 
mimarları ve sağ kalan 20.000 kişi, Çin devriminin de seçkinlerini oluşturmuştur. 
O gece kaçan adamlar Mao’nun en iyi askerleri, ablukaya en iyi dayanmış olanlar ve savaşı olduğu 
kadar öğretiyi de en iyi bilen adamlardı. Bu adamlar Çin Halk Cumhuriyetinin ilk yürüyüş ordusunu 
meydana getirenlerdi.  
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Peki, nereye gitmiştir bu 30 bin adam? Nasıl böyle akıl almaz bir işe girişmişlerdir? Hemen hemen 
hepsi ölecektir sonunda, ama Çin’i yeni bir devlet haline getirecek destanları da başlatmış 
olacaklardır. Eşi olmayan bu askeri serüven “Uzun Yürüyüş” adıyla efsaneleşir tüm dünyada. Mazlum 
ve kuşatılmış kitleler için umut aşısı olur. 
En iyi askerleri ve en sağlam militanları ile böylesine şaşırtıcı bir eylemi başarması, Mao’nun 
saygınlığını salt askerleri ve dostları arasında değil, milliyetçilerin, hatta geçilen yerlerdeki halkın 
gözünde de arttıracaktır. Yine de bu serüvene atılmak için sonsuz bir güven, kusursuz bir sezgi 
gerekmektedir. Kimileri Mao’nun bu yolu çaresizlikten seçtiğini söylerler. Kendisi ise "yaptığımızı bir 
daha yapamazdık, neden mi? Yalnızca olanaksız olduğundan" demiştir. Kiang-si dağında 30 bin adam 
abluka edilmişti. Oysa sadece 20 bini kurtulabilmiş ve Chen-Si’ye varabilmişti. 

Çin halkının bu çetin mücadelesi “Komünizm” adına yapılmıştı. Türk halkına hala tukaka gelen 
“komünizm” sözcüğü yerine “Çin Halkının Mücadelesi” tabirini kullanır ve önyargılardan uzak bir 
şekilde bu olayları incelersek, gerçekten de karşımıza büyük dersler alabileceğimiz muazzam bir 
destan çıkar. Özellikle Japon işgaline karşı Çinlilerin vermiş olduğu “Kurtuluş Mücadelesi” pek çok 
yönden bizim İstiklal Savaşımızı da çağrıştırır. Vatan bildikleri yurtları işgale uğradığında onlar da tıpkı 
bizim gibi “Esaret altında yaşamaktansa, ölmeyi yeğlerim!” diyen ve bunu eylemleştiren, 
destanlaştıran bir millettir. 

Kaldı ki, Mao’nun “Ben Çin’in Atatürk’üyüm!” dediği de rivayet edilmekte ve Türk İstiklal Savaşını da 
tüm detaylarıyla gözlemlediği ve örnek aldığı belirtilmektedir. 
Biz assubayların mücadelesi de böylesine uzun bir yürüyüşe benzemektedir. Bizler de kuşatılmışlıklar 
altındayız. Haksızlıklara uğramakta, adaletimizi temin etmesi gerekenlerin adaletsizliği altında 
ezilmekteyiz. Belki de bizim durumumuz Mao’nun askerlerinden bile vahim. Çünkü biz, onurumuz için 
mücadele verirken, giydiğimiz ay yıldızlı üniformanın gereği çok ince bir çizgide mücadele etmek 
zorunluluğundayız. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin tarihsel kimliğine ve geleneklerine özen göstermek, 
vatan, millet, bayrak ve Cumhuriyet gibi kutsal değerlerimizi incitmeksizin eylemler yapmak 
zorundayız. Bu konularda yapacağımız en ufak bir özensiz davranış, bizi kuşatma altında tutan 
egemenler tarafından müthiş derecede abartılarak aleyhimize kullanılacaktır. Öyle ki, sanki 
kanunlarla, yasalarla onurlu Türk Silahlı Kuvvetlerini sınıflara bölen, ayrımcılık yapan, kast sistemi 
uygulayan ve adaletsizliği kaderimiz haline getiren onlar değil de bizmişiz gibi davranacaklar ve 
bütünü bozmakla hatta hainlikle suçlayıcı söylemlerde, beyanlarda bulunmak için fırsatlar kollayıp, 
uygulayacaklardır. 
Nerden mi biliyoruz? Çünkü tarihi var, yeri var, zamanı var. Çünkü 1970’li yıllarda haksızlıklara karşı 
çetin bir mücadele vermiş olan assubayların ve eşlerinin kamuoyuna nasıl sunulduğunu, nelerle itham 
edildiğini biliyoruz. Yaşadığımız sürece de bilmeye ve anlatmaya devam edeceğiz.  
Takvim yaprakları 1970 yılının başlarını göstermektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin üst yapısı bir 
taraftan bir sonraki yıl yapacakları “12 Mart Darbesi” hazırlıklarını sürdürürken, diğer taraftan da Türk 
Ordusu’nun belkemiği assubayları etkisizleştirme peşindedir. Nihayetinde ordudan tek ses çıkması 
için ast olanların hiçbir şekilde sesinin çıkmaması kararlaştırılmıştır. Bu kapsamda onlara ast 
olduklarını hatırlatmak, haklarının ancak kendilerinin uygun görüp verecekleri kadar olabileceğini 
bildirmek için gereği düşünülmüştür. Meclise sunulan yeni Personel Kanunu tasarısında bir assubayın 
maaşı asteğmen maaşının bile altına düşürülmüş, ekonomik olarak sus pus edilmeleri planlanmıştır. 
Oylanan yeni kanunda daha pek çok ayrıntı hep ast olanların aleyhinedir. Yeni ihdas edilen rütbeler 
personeli isyana sürükleyecek şekilde hak kayıpları ihtiva etmektedir. 
Daha önce (Asb. Çvş/Üçvş./Bçvş./Kd. Bçvş./Temditli Kd. Bçvş.) olan rütbeler hizmet yılları esas 
alınarak yeniden düzenlenmiştir. Yeni rütbe yapılanması ise (Asb. Çvş./Kd. Çvş./Üçvş./Kd. 
Üçvş./Bçvş./Kad. Bçvş./Kd. Bçvş./Kad. Kd. Bçvş.) şeklindedir. Elbette ordunun böyle yeni bir rütbe 
yapılanmasına gitmesi normaldir fakat uygulamanın personelin rütbeleri tenzil edilerek yapılması sıra 
dışıdır. İşte bu yeni rütbe oluşumunda şöyle bir karar uygulanmaktadır:  
 



267 
 

Daha önceki sistem gereği (Asb. Üçvş., Bçvş. ve Kd. Bçvş.) rütbesini almış ya da almak üzere olanlar 
yeni çıkan rütbelere intibak ettirilmiş ve taşıdıkları ya da çok yakında taşıyacakları rütbenin altındaki 
rütbeyi almak zorunda bırakılmıştır. Yeni rütbe yapılanmasında düzenlemeler hizmet yılı itibarıyla 
yapılmış ve o dönem maaşların bir kıstası olan barem sistemine göre de ince bir ayar çekilmiştir. 
Subaylar için yapılan işlemlerde hak kayıpları önlenirken, assubaylara karşı aynı duyarlılık 
gösterilmemiş, maaşları subay maaşlarından düşük tutulmaya çalışılmıştır. Tıpkı bugüne benzer 
şekilde “Benim teğmenim daha fazla almalı, asalet farkımız belli olmalı” düsturu yürürlüğe 
konmuştur. 
Bu yapılan, hem bir rütbe tenzili operasyonuydu hem de maaşları ve maaş derecesini düşürme 
harekâtı. Eski sisteme göre bir yarbayla eşit maaş alan Kıdemli Başçavuşların özlük hakları çok daha 
aşağılara çekiliyor, assubayların maaşlarına ve konumlarına statükocu bir darbe indiriliyordu. 
Onlara adeta kölelik boyunduruğu takılmak istenmekteydi. Dövüş deyince dövüşecek, otur deyince 
oturacak uysal Spartaküs’ler yaratılacaktı. Oysa Spartaküs’ler için hak ve onur her şeydi, unutmuş 
olmalıydılar! 
Gelen baharla birlikte assubayların haksızlıklara karşı direnişi de başlar. Bu eylem sürecinde onların 
doğrudan meydanlara inmeleri yasaktır. Askeri Ceza Kanunu denen kara kitap, bu şekilde eylemli bir 
hak arayışını cezalandırmaktadır. Nazım Hikmet’in Donanma Davası’nda da görüldüğü gibi en ufak bir 
eylem ya da söylem dahi “orduyu isyana teşvik” şeklinde değerlendirilmektedir. İki assubayın bile bir 
araya gelip bir şeyler konuşması, istendiğinde, Askeri Mahkemelerde çok ağır bir suç teşkil edecek 
şekilde yorumlanabilmektedir. Muvazzaf subay üyeler bunun için vardır. Mutlak itaat esastır, hem de 
yaşamınızın her alanına varıncaya kadar! 
Katı bir yapıdaki askeri ceza kanunlarına rağmen bu onur ve hak mücadelesinin sürdürülmesi de 
kaçınılmazdır. O dönemlerde ordudaki assubayları da emekçi gören ve siyasi ortam içinde kendi 
fraksiyonlarına göre ülkeyi daha demokratik şartlara taşımak isteyen sivil gençlik örgütleri vardır. 
Assubayların hak aramak için kurdukları bazı dayanışma örgütleri vardır. TEMAY vardır, EMAS vardır. 
İlk defa assubaylar emeklerinin karşılığı için, haklarının hukuken korunması için organize 
olmaktadırlar. Bu haklı eylemlerinde devrimci sivil örgütlerin desteğini de yanlarında bulurlar. Deniz 
Gezmiş’in savunmasında dahi bu hareketten saygıyla söz edilir. Fakat assubayların bu eylemleri 
Türkiye’nin siyasal düzenini değiştirmek için değil, sadece hak ve hukuklarını aramak içindir. Çünkü 
Türkiye Cumhuriyeti’nin Anayasasına göre, “kazanılmış bir hakkın geri alınması” söz konusu olamazdı, 
olmamalıydı. 
 

 
 
Sokaklarda assubay eşlerini gören Türkiye şaşkındır. Kocalarının Askeri Ceza Kanunu nedeniyle açık bir 
eylem yapamayacağını bilen assubay eşleri, onların yerine hak aramak için sokaklara inmişlerdir. 
Ellerinde pankartlarla yapılan haksız uygulamaları kamuoyu vicdanına duyurmaya çalışmaktadırlar. 
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Oysa devir Morrison Süleyman devridir. “Yollar yürümekle aşınmaz!”dır ama yürüyene de küskü ayarı 
verildiği zamanlardır. 
Assubay eşleri baharın insan yüreğine tütsülediği aşk ve direniş duygularıyla tüm şehirlerde 
yürüyüşlere başlamışlardır artık. Malatya’da, Siirt’te, Ankara’da, Konya’da, Eskişehir’de, İstanbul’da, 
Hadımköy’de, İzmir’de, Diyarbakır’da ve assubayların çoğunlukta olduğu pek çok ilde. Belki de 
Cumhuriyet tarihinde ilk defa kadınlar, bu denli kararlı, azimli ve inançlı bir şekilde önlerine yığılan 
zulüm barikatlarını aşmak için cesurca savaşmaktadırlar. Ankara’ya ve Başbakan Süleyman Demirel’e 
her şehirden protesto telgrafları yağmaktadır.  
Assubaylar ise bu hak hukuk eylemine pasif olarak katılmaktadırlar. Bazı birliklerde pasif direnişler 
artarak devam etmektedir. Firar suçuna girmeyecek şekilde birkaç günlük işe gitmeme eylemleri 
yapılır. Sadece nöbetçi ve görevliler kışlalara gider. Bu eylemler bütün kuvvetlerde az çok yankı bulsa 
da en etkili direniş Hava Kuvvetleri personelinden gelir. Hava Kuvvetleri’nde Uçak Makinistlerinin 
direnişi nedeniyle uçaklar havalanamaz olur. 
 

 
 
Assubay eşlerinin yürüyüşlerinde bazı şehirlerde olaylar çıkar. Assubaylar ve eşleri hiç kimsenin 
kendilerine sahip çıkmadığı bu Cumhuriyette kime sığınabilir, kime derdini anlatabilirdi ki? Elbette ki, 
her şehirde bulunan Atatürk Anıtlarına! İstiklal Savaşı’nın lideri ve Cumhuriyetin kurucusu olan Gazi 
Mustafa Kemal Paşa’ya! Şehrin bir yerinde başlayan kadın yürüyüşleri Atatürk Anıtları’na çelenk 
koyarak sonlandırılacaktır. İşte tüm program budur ama nafile. Verilen katı emirler gereğince polis 
barikatları kurulur. İzmir’de ve Ankara’da toplum polisleri ile çatışmalar çıkar. Kadınlara zalimce 
davranılır. Oysa belki de tarihte ilk defa sahaya inen Cumhuriyet Kadını, Atasından aldığı güç ve 
ilhamla ezilen eşlerinin hak ve onuru adına tüm engellemelere rağmen dimdik yürümektedir. Önüne 
kurulan egemen barikatlara direnmektedir. 
Bazı şehirlerdeki eylemlere yapılan sert müdahaleler nedeniyle, yürüyüşü kenardan seyreden 
assubaylar da olaylara karışır ve polislerle yapılan çatışmalarda eşlerine destek verir. Medyada yer 
alan resimlerden, olay anında çekilen fotoğraf karelerinden “Sakıncalı Personel” avına başlanır. 
İsimler bir bir fişlenir, hesap sorulmaya başlanır. İşte filmin koptuğu sahneler burasıdır. Zalimlerin 
kırbacı en kısa sürede şaklayacak ve bu assubaylar soluğu askeri mahkemelerde alacak, en ağır şekilde 
cezalandırılacaktır.  
Eylemler artarak sürerken, Milli Savunma Bakanlığı ile Kuvvet Komutanları direnişi önlemek için 
harekete geçmişlerdir. Sert bir Emirname yayınlayarak, yürüyüşlerin durdurulmasını istemişler ve 
adeta assubaylara tehditler savurmuşlardır. Çünkü onlara göre, güçlü olan haklıdır. 

Dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı Org. Muhsin Batur, daha da ileri giderek, yayınladığı bir emirde, 
Assubayları “karıların arkasına saklanan Mao’nun askerleri gibi” davranmakla itham eder. Hak 
arayan assubayların yerinin Türk Silahlı Kuvvetleri değil, ancak Mao’nun ordusu olduğu vurgulanır. 
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“Hak arayan Mao’nun ordusuna gitsin!” denir. Bu orduda hakkın dahi statüye, emir-komutaya bağlı 
olduğu, emeğin ve alın terinin kışlalarda yerinin olmadığı açıklanır. 
 

 
 
Milli Savunma Bakanı Ahmet Topaloğlu, TEMAY Genel Başkanı Kemal Kerim Kalkan’a “Assubayların 
Personel Kanunu’ndan yeteri kadar faydalanacaklarını” bildirir ve “Yürüyüşlerin durdurulmasını” ister. 
Buna karşılık bazı Havacı Assubaylar, Orgeneral Muhsin Batur’un komutan olduğu bir kuvvette 
çalışamayacaklarını bildirerek, bağlı oldukları kuvveti değiştirmek isterler. Bu istek nedeniyle cesur 
havacı assubayların ordudan atılması gündeme gelir. Fakat yapılan direnişler sonucunda kuvvetlerinin 
ve sınıflarının değiştirilmesine onay verilir. 
Komuta kademesi tarafından özlük haklarında bazı iyileştirmeler yapılarak, bir nebze geri adım atılır. 
Böylece assubaylara “eyleminiz boşa gitmedi, bakın iyileştirme yaptık, daha fazlasını istemeyin, bu 
size yeter” denir. Rütbe uygulamasından ise taviz verilmez. Bu uygulama 31 Temmuz 1970 tarihinde 
yürürlüğe girer. Böylece assubayların tarihte ilk kez sokağa döküldüğü eylemler küçük 
kandırmacalarla sonlanmış olur.  
Eylemler sonrasında pek çok assubay ağır bedeller öder. Olaylarda öncü gözüken 73 Uçak Makinist 
Assubayı rütbe tenzili ile Kara ve Deniz Kuvvetlerine gönderilir. Mahkemeler, hapisler, atılmalar ve 
rütbe düşürülmeleri (geç terfi) birbirini takip eder. O günden itibaren birilerinin alnında “sakıncalıdır” 
damgası olacaktır hep. Her gittiği yere önce namı ulaşacaktır. Hep gözetim altında olacak, hep takip 
edilecektir. 

Assubay eylemlerini 2004 yılında Toplumsal Barış Dergisi’nde yazdığı bir makale ile değerlendiren 
İsmail Onarlı, bu eylemlerin assubaylar için efsaneleşmiş bir hak arayış olduğunu şu sözleriyle 
vurguluyor: 
“1970 ve 1975 Assubay Hareketi; omurgaydı-ilkti doğal olarak ondan çok söz edilecekti. O bir 
düştü-rüya idi; gerçekleşmeyen, ya da gerçekleştirilemeyen her özlem gibi gelecek hayali-ütopyayı-
rüyayı zenginleştirdi; rüya ile birlikte anımsanan bir kuşağı besleyip büyüttü ve bu günlere gelindi.  
 
Ölçüt gerekircilik ve gerçeklik olacaksa bu kuşak, çok daha öznel ve nesnel bir gerçekti; tıpkı sen-
ben-o gibi bir insandı; zorlu mücadeleler içinde pişti direndi, baskı ve işkencelere bağrını-göğsünü 
gerdi. Ve açık söylemek gerekirse çoğundan da yüz akıyla çıktı. Destan ve mitoloji oldu. Efsane 
oldu, göğe ağdı-uçtu hep başımızın üstünde dolaştı. Yaşamımızın içinde kaldı ve tarihe bir iz düştü. 
Efsaneyle rüyayla izi buluşturmak ve gelecek kuşaklara taşımak üzere bir işaret fişeğine bağlayıp 
ateşlemek günümüz Assubaylarına düşüyor...” 
Sonucu ağza bir parmak bal çalmakla biten bir eylem gibi görünse de ordunun üst kademesi artık 
şunu bilecektir: 
Türkiye Cumhuriyeti’nin cesur ve kahraman assubayları haksızlıkları bilmektedir. Vatan, millet, 
bayrak ve cumhuriyet sevdası nedeniyle bıçak kemiğe dayanmadıkça hep sabredecektir. Fakat 
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ırkçılığın, zulmün ve sınıflaşmanın adeta bir yobazlaşmaya döndüğü gün, yani bıçağın kemiğe 
dayandığı gün gelip çattığında… Tıpkı Kavel işçileri gibi, tıpkı Tekel işçileri gibi güneşe doğru 
yürüyecektir. Tarih bunu böyle yazmıştır! 
 
güneşse güneş benim beyoğlubeyler 
topraksa toprak benim beyoğlubeyler 
bir şey var anlamadığım bu sabahlarda 
eski saraylarda bu yeni saltanatlar 
saksılarda çiçek diye kızgın namlular 
demirin kömürün petrolün kalleşliği 
bir şey var anlamadığım bu sabahlarda 
kayguysa kaygu benim beyoğlubeyler 
bayramsa bayram benim beyoğlubeyler 
ya siz kimsiniz 
… 
kimsiniz ey şimdi müzelerde yerleri belli 
eski beyler yeni beyler bey eskileri 

(Kokmuşlar Mezarlığı/Hasan Hüseyin/Kavel) 

 

Assubayları Mao’nun askerlerine benzeten bu sözler çok uzun yıllar karşılıksız bırakılmıştır. Sadece 
“Yürüyüşün hiçbir aşırı ucun ve hiçbir ideolojinin tesiri olmaksızın anayasa teminatı altında 
yapıldığı” şeklinde bir bildiri yayınlanmasıyla yetinilmiştir. Aradan geçen zaman içinde ülkemizde 
demokratik hak ve özgürlükler gelişmiş ve assubaylar artık bu söyleme cevap verme özgürlüğüne -
tam anlamıyla olmasa da- kavuşmuştur. Şimdi o dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı Org. Muhsin 
Batur’un yapmış olduğu benzetmeyi yakından inceleme zamanıdır. Çünkü Muhsin Batur’un ve Kenan 
Evren’in izinden giderek, Türk Silahlı Kuvvetlerini sınıflara ayırmaya çalışan ve kendilerinin üstün sınıf 
olduğuna inanan bir yapı hâlâ sürdürülmektedir. Ordunun ast kesimlerine hâlâ “düşman ordusunun 
askerleriymiş gibi” davranılmakta, hakta ve hukukta üvey evlat muamelesi reva görülmektedir. 
Üniforma şeklinden özlük haklarına kadar süren bir ayrımcılıkla “biz ve ötekiler” diye ikilemeler 
yaratılmaktadır. Deniz Assubay Meslek Yüksek Okulu öğrencilerinin yazlık üniforma ayakkabısının 
rengine kadar varan bir ırkçılık söz konusudur. Yarım kanatlar, çeyrek kanatlar söz konusudur. Çıkmış 
yasayı bile emir-komuta ile ilga ederek, koskoca Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni karikatürize 
durumlara düşüren demokrasi evrimine tabi olamamış bir üst yapı söz konusudur. O yüzden bu 
Mao’nun askerleri benzetmesini inceleyelim ki, bakalım Uçan Şair Batur ne demek istemiş ama 
nereye varabilmiş? 
Edebiyat Sanatlarında yer alan benzetmenin tanımı şudur: Aralarında bazı özellikleri açısından ilgi 
kurulabilen iki unsurdan benzerlik bakımından güçsüz olanı güçlü niteliklere ve özelliklere sahip olan 
diğer unsura benzetmektir. Benzetme (teşbih) sanatı dört benzetme unsurundan oluşur; 
 
Benzetilen: Aralarında benzerlik kurulan unsurlardan özelliği ve niteliği bakımından zayıf olun 
unsurdur. Burada benzetilen Assubaylardır. 
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Kendisine benzetilen: Benzerlik kurulan unsurlardan nitelik ve özelliği bakımından üstün ve güçlü 
olduğu için kendisine benzetme yapılan unsurdur. Burada kendisine benzetilen Mao’nun askerleridir. 
 
Benzetme edatı: Unsurlar arasında benzerlik ilgisi kuran edat ya da edat görevini yüklenmiş 
sözcükler, ekler. Bunların başlıcaları şunlardır: gibi, tek, andırır, benzer, nitekim, sanki, gûyâ, , misâl, 
kadar, âdetâ, nisbet, meğer ki, tıpkı… 
 
Benzetme yönü: Benzerlik kurulan unsurlar arasındaki benzeşme ilgisi ve yönüdür. Burada hak arama 
eylemlerinde assubayların değil de eşlerinin olması, “Mao’nun askerleri gibi karılarının arkasına 
saklanılması” olarak yorumlanmakta ve assubaylar; cesur olmadıkları gibi daha ileri gidilerek korkak 
olarak gösterilmeye çalışılmaktadır. Bu kadarla yetinilse iyi ama bir de benzetmenin içinde olağanüstü 
bir tehdit gizlidir. Aslında bu sözü söyleyen generalin aklından neler geçirdiğini ortaya koyan ve 
Türkiye Cumhuriyeti’nin o siyasi çalkantılara bulandığı günlerde bile bir demokrasi ve hukuk devleti 
olmayı başarması nedeniyle uygulayamadığı kendi silah arkadaşlarına kurşun sıkma niyetini ortaya 
çıkarıyoruz. Hak arayan assubay eşlerini sokaklarda kurşuna dizdirme niyetini. Pandora’nın kutusunu 
açıyoruz ve bir generalin aslında ne demek istediğini, ne yapmak istediğini gözler önüne seriyoruz. Bu 
satırları dehşet içinde okuyacak ve 1970 yılında hak ve hukuk için sokaklara dökülen, onurlu bir 
mücadele veren meslektaşlarımızı Allah’ın koruduğunu görecek ve şu soruyu soracaksınız: 
 
Ya bu eylemler bir sonraki bahar yapılsaydı? Ya 12 Mart 1971 Muhtıra günlerinde assubaylar sokağa 
dökülseydi? Acaba nasıl bir son yaşanırdı? 
 
Sizleri bu sorularla başbaşa bırakarak, incelememize devam edelim. 
Benzetilen assubayları yukarıdaki satırlarda sözcüklerimizle anlatmaya çalıştık. Bir kuvvet komutanı 
generalin böyle benzetme yapması (benzetme yönü esas alındığında) çok şaşırtıcı. Sanki eşit şartlarda 
dövüşecek iki gladyatör varmış gibi konuşmuş. Oysa assubaylar elleri ve ayakları zincirle bağlanmış 
esir gladyatörler gibidirler. Sayın general ise onlarla bu şekilde erkekçe bir dövüşe atıf yapmaktadır. 
Askeri Ceza Kanunu’ndan, Askeri Mahkemelerden, mahkemelerdeki subay üyeden, pratikte 
uygulanan haksızlıklardan, ordudaki asta yönelik yapılan haksızlıklardan, mutlak itaat kavramından, 
katıksız hapis cezalarından, oda ve göz hapislerinden, astının giyimine, kuşamına ve hatta özel 
yaşamına karışan amirlerden hiç söz etmemektedir. Bu şartlarda nasıl olup da er meydanında adil bir 
güreş ya da dövüş beklentisine girmiştir, anlamak mümkün değildir! 
Kaldı ki, assubayların cesaretini merak ediyor idiyse, şanlı tarih sayfalarını açıp okuması yeterliydi. 
Hatta öyle çok uzaklara gitmesine de gerek yoktu, babasının silah arkadaşlarını öğrense, onların 
kahramanlık hikâyelerini dinlese kâfi gelirdi. 
Neyse, konuyu bir an önce şu “karılarının arkasına saklanan Mao’nun Askerlerine” getirmekte fayda 
var. 
Mao ve Lenin bildiğiniz gibi Kominizm ideolojisinin önderlerinden ikisidir. Lenin, komünist devrime 
giden yolda işçilerle birlikte şehir eylemlerini savunurken, Mao; köylü sınıfını devrimin öncüsü kabul 
etmiş ve kır gerillaları ile kazanılacak gerilla savaşının savunuculuğunu yapmış, bizzat uygulamıştır. 
 
Japonya’nın 1931 yılında Çin’i işgal etmesi sonrasında başlayan Mao önderliğindeki direniş hareketleri 
gerilla savaşının doktrinin gelişmesine katkıda bulunan olaylar zinciridir. Küçük fakat güçlü bir devlet 
olan Japonya’yı Çin topraklarından atmak için, o zaman büyük fakat zayıf bir ülke olan Çin, gerilla 
savaşı taktiklerini etkili bir şekilde kullanarak 1945 yılına kadar savaşmıştır. 
 
Mao tarafından Japonlara karşı geliştirilen direniş stratejisi, “uzatılmış savaş stratejisi” olarak 
isimlendirmiş olup, üç aşamadan oluşuyordu.  
 
-Hükümet kontrolünün dışındaki kırsal kesimlerde gerillaların eğitildikleri, dinlendikleri ve hazırlık 
yaptıkları kurtarılmış bölgeler oluşturmak (STRATEJİK SAVUNMA)  
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-Kurtarılmış bölgeleri genişleterek, hükümet güçlerini yıpratma savaşıyla zayıflatmak ve gelecekteki 
ordu için gerekli silah ve malzemeyi toplamak, (STRATEJİK DENGE)  
 
-Açık savaş taktiklerini kullanarak kesin sonuçlu bir taarruzla şehirleri ele geçirmek. (STRATEJİK 
TAARRUZ) 
 
Uzatılmış savaş stratejisinden umulan şey şuydu: İşgal ordusunun savaşın başlangıcında ümit ettiği 
zaferi hemen elde edememesi ve yıllarca sürecek bir savaşın ekonomik ve politik yükü altında 
ezilmesi. Buna karşılık her geçen gün halk arasında işgalciye karşı duyulan nefret artacak ve çoğalan 
nefretin sonrasında direniş kuvvetleri her daim güçlenecek ve böylece işgal kuvvetleriyle savaşacak 
bir düzenli ordu oluşacaktı. 

Mao’ya göre; gerilla birliklerinin bir bölgeyi düşmandan kurtarmak gibi bir hedefi yoktur ve 
bulundukları bölgeleri gerektiğinde, geçici olarak, düşmana terk edebilir. İşgal altındaki toprakların 
geri alınması, ulus çapında girişilecek stratejik karşı-saldırıyla yapılacaktır. Bu nedenle Mao’nun 
askerleri hedefledikleri başarıyı elde etmek için düşmanla muharebeye tutuşmalıydı ama durumları 
uygun değilse, şartları zorlamamalı, derhal düşmandan uzaklaşmalıydılar.  

Çin kadar insan kaynağına sahip olamayan Japon ordusu, Çin topraklarını işgal ederken birçok 
bölgede kontrolü sağlayamamış ve bu bölgelerde üslenen Çinli gerilla kuvvetleri, çoğu zaman düzenli 
askeri birliklerden bağımsız olarak Japon birlikleriyle savaşmışlardır. Japon ordusu, askeri birliklerinin 
sayıca az olması ve yabancı topraklarda savaşmasının yanı sıra, Çin’in gücünü küçümsemesi ve Japon 
komutanlar arasındaki çekişmeler, stratejik koordinasyon eksikliği nedeniyle savaşın inisiyatifini bir 
süre sonra kaybetti. Diğer taraftan Çin, savaşın başlangıcında savunma durumunda olmasına rağmen 
savaş tecrübesi arttıkça, taarruz doktrinini uygulamaya ve harekâtını gerilla birlikleriyle destekleyerek 
inisiyatifi ele geçirmeye başladı. 

Kaldı ki, Mao’nun Çin’deki devrimi de uzun soluklu bir mücadelenin sonucudur. Mao, zor şartlar 
altında çok önemli kararlar alarak mücadelesini sürdürmüştür. Özellikle 12.000 kilometrelik “Uzun 
Yürüyüş” Mao’nun askerlerinin sabır, azim ve inancının bir zaferi olarak hâlâ örnek gösterilen bir 
olaydır. Kuşatılmışlıktan aydınlığa çıkan yoldur Uzun Yürüyüş. Zulümden özgürlüğe tam 12.000 
kilometre. 1921 yılında başlayan Maocu devrim mücadelesi 1949 yılında zaferle noktalanmış ve 
Mao’nun askerleri tüm sömürülen halklar için örnek gösterilmiştir. 

 

İşte sevgili generalimizin assubaylara benzettiği Mao’nun askerleri böylesine kahraman askerlerdi. 
Yukarıdaki metinlerden bize hâlâ öcü gelen “komünizm” ibarelerini silip yerine kutsal mücadele 
yazarsanız pek çok şeyin değiştiğini göreceksiniz. Hatta İstiklal Savaşımızın başlangıcında yer alan 
Kuvayı Milliye Hareketi ile Mao’nun askerlerinin yaklaşık olarak aynı taktikle savaştıklarını 
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saptayacaksınız. Dolayısıyla cahil bir general, bilmeden, Türk assubaylarını aşağılayacağını sanarak, 
onurlandırmıştır. Gerilla tipi savaşta büyük hedef için küçük başarılardan vazgeçebilmek bir Türk 
generali tarafından korkaklık olarak değerlendirilmiştir. Oysa bugün bile pek çok mazlum ülke 
mücadelesini Mao’nun uzatılmış savaş stratejisini temel alarak bu “vur-kaç” taktikleriyle yapmaktadır. 
Aksi takdirde, kendinden güçlü olanı yenebilmek zaten mümkün değildir. 

İlginç olan, askeri bir şahıs olarak bir generalin defalarca denenmiş ve başarılı olmuş bir taktiği ve 
böylesine ihtişamlı bir orduyu, askerlerini küçümsemesidir. Demek ki, Allah her kuluna ileri görüşlü 
olmayı ya da askeri strateji okumayı tam anlamıyla bahşetmiyor. O yüzden de kimi generallerin adı 
tarihe altın harflerle yazılırken kimisinin esemesi bile okunmuyor. 

“Derviş’in fikri neyse, zikri de odur” demiş atalarımız. Aşağıda okuyacağınız satırlar bu muhteşem 
generalimizin aklından geçirdiği şeyler için size kılavuzluk edecek yaşanmış bir hikâyedir. Mao’nun 
mücadelesinde karılarının arkasına saklanarak eylem yaptığı söylenen belki de yegâne andır. Başka bir 
kesitte kadınlar bu kadar ön planda değildir. Assubaylar için kullanılan “karılarının arkasına saklanan 
Mao’nun Askerleri” benzetmesi gerçek anlamda bu hikâyede yer alan bölüm için kullanılmıştır. 
Lütfen ibretle okuyunuz: 

AT GÜNÜ OLAYI VE KANLI GELİŞMELER 

12 Nisan 1927 günü sabahı saat 4’ü biraz geçerken bir ırmak vapurunun hüzünlü sis düdüğü 
Şanghay’ın batı semtlerinde yankılandı. Bu ses bin “silahlı emekçi”nin desteklediği milliyetçi birliklere 
verilen bir işaretti. Emekçiler birörnek mavi üniformalar giymişlerdi ve üzerinde göng (emek) 
karakteri işlenmiş kolluklar takıyorlardı. İşaret verilince kentin Nandao ve Çabey işçi sınıfı 
semtlerindeki komünist tahkimatının çevresinde mevziiye girmek üzere sessizce harekete geçtiler. 
Belediye Konseyi görevi kolaylaştırmak için milliyetçi komutan Bay Çongsi’ye, adamlarını yabancılara 
ait bölgeden serbestçe geçirme izni vermişti. 

Saldırı şafak sökerken başladı. “Emekçiler” aslında Şanghay’ın yer altı dünyasına hâkim Yeşil Çete 
Örgütünün üyeleriydi. Hazırlıksız yakalanan komünistler, zamanında silah başı yapıp savaşamadılar. 
Sadece silah depolarının bulunduğu Genel İşçi Sendikası merkez binalarında ve ticari basın 
bürolarında komünistlerin önderliğindeki işçiler barikatlara geçerek ciddi bir direniş gösterebildiler. 
Sabahın ilerleyen saatlerinde ordu makineli tüfekler ve sahra topları getirince, bu direniş de ezildi. 
“Komünistlerin gücünün kırıldığını söylemek belki aşırı olur” diyordu The Times muhabiri, “ancak 
büyük bir yenilgi aldıkları kesindir.” İngiliz yönetimindeki belediye polisinin yaptığı tahminlere göre 
400 kişi öldürülmüş, daha fazlası yaralanmış ve tutuklanmıştı. 

Ertesi gün, o sırada Şanghay’da bulunan üst düzey komünistlerden Çu Enlay genel grev talimatı verdi 
ve kentin büyük bir bölümünde hayat durdu. Tekstil imalathanelerinde çalışan, aralarında kadınların 
ve çocukların da bulunduğu bin kadar işçi bir dilekçe vermek üzere Askeri Karargâh’a doğru 
yürüyüşe geçti. Bundan sonra olanlar North China Herald’ın manşetinde özlü biçimde aktarılıyordu: 
“Çabey’de Dehşet: Komünistlerin Karıları ve Çocukları Ön saflarda… Buna Rağmen Asker Ateş 
Açıyor.” Gazete haberine göre göstericiler silahsızdı; askerler birkaç metre mesafeden yaylım ateşi 
açmışlardı. Yaklaşık yirmi kişi anında öldü. İki yüzden fazla kişi kaçarken vuruldu. Görgü tanıkları 
cesetlerin yük kamyonlarıyla taşınarak toplu mezarlara gömüldüklerini bildirdiler.” 

Burada gördüğünüz emekçiler denen kesim Çin’in milliyetçi kuvvetleri tarafından kullanılan işçi 
kesimidir. Çin Devriminin esası köylü ve işçi temellidir. Fakat öncelik köylüdedir. Milliyetçiler 
tarafından işçilere komünistlerin mücadelesinin onları işsiz bırakacağı, komünistlerin yalnız 
zenginlerin değil, işçilerin de düşmanı olduğu aşılanmış ve bu anlayış zamanla değişmiştir. Bu yüzden 
başlangıçta sadece bilinçli işçiler komünist devrim mücadelesinde yer almıştır. Milliyetçiler tarafından 
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kurgulanan işçi birlikleri komünistlerin üzerine salınmış, kitleler birbirine kırdırılmış ve gereken yerde 
devreye ordu girmiştir. 

 

Burada gördüğünüz gibi dilekçe vermek için belli bir makama giden kadın ve çocukların da olduğu bir 
yürüyüş grubuna sözcüklerle tarif edilemeyecek derecede vahşice saldırılmış, yaylım ateşi açılmıştır. 
İşte uçan generalimizin assubaylara karşı uygulamak istediği şey budur. Böyle bir katliamı içinden 
geçirmiş, kanunlar gereği yapamayacağını anlayınca da söylemekle yetinmiştir. Hasbelkader bu 
eylemler 1971’in baharında olsaydı, işte bu ibretle okuduğunuz satırların bir benzeri belki de bizim 
sevgili yurdumuzda yaşanacaktı. 

Meğer adam içinden geçenleri şifreleyerek söylemiş. O dönemde bu işi derinlemesine inceleyen 
birileri olmadığı için adamın tam olarak ne demek istediği gözden kaçmış. Niyeti assubay ailelerini 
kurşuna dizdirmekmiş meğer! Vallahi bravo. Türkiye Cumhuriyeti böyle bir general yetiştirdiği için 
gurur duymalı ve hatta bu generalle paralel düşüncede davranışlar sergileyenleri de elleri acıyana dek 
alkışlamalı. Tarihimizin başlangıcından bu yana hep omuz omuza savaştığımız, emirler aldığımız, 
fikirler verdiğimiz, komutaları altında nice başarılar, büyük zaferler kazandığımız ve silah arkadaşımız 
olarak nitelendirdiğimiz, komutan olarak benimseyip kan kardeşi bellediğimiz üstsubaylar, her geçen 
gün bizlerden uzaklaşıyor, bizleri düşman görüyor, hatta kimilerinin aklından hak arayan ailelerimizi 
kurşuna dizmek geçiyor. Okullarda yetişen gencecik Harp Okulu Öğrencilerine kendi astları 
düşmanmış gibi anlatılıyor ve bir aklıselim tüm bunlara dur diyemiyor! Vallahi pes diyoruz. Pes 
doğrusu! 

Bütün bunları görünce “Orgeneral Muhsin Batur’un komutan olduğu bir kuvvette 
çalışamayacaklarını bildirerek, bağlı oldukları kuvveti değiştirmek isteyen havacı assubay 
meslektaşlarımızın” aslında ne denli yerinde bir karar verdikleri, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin birlik ve 
beraberliği adına ne kadar anlamlı bir duruş sergiledikleri ortaya çıkıyor. O gün bu onurlu direnişi 
gösteren Atatürk Çocukları, sırf assubayların hakları için değil, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin onuru için de 
dimdik durabilmeyi başarmış gerçek birer yiğit ve kahramandırlar. Assubaylar için yazılan tarih, bunu 
hep böyle hatırlayacak, hep böyle anlatacak ve hep böyle efsaneleştirecektir. 

Sırf edebiyat dünyasına biraz katkımız olsun diye, benzetme sanatına beşinci elemanı da ekleyeceğiz 
ve şöyle soracağız: Benzetmeyi yapan kim ki? 

Benzetmeyi yapan General Muhsin Batur çok ilginç bir karakter olarak çıkıyor karşımıza. Pek çok 
darbenin içinde yer alan bir Türk Subayı. 27 Mayıs’ta Adnan Menderes’i tutuklayan adam. Ordunun 
devrimci subaylarıyla 9 Mart 1971 İhtilalını yapacakken, Aaa! Bir de bakmışsınız 12 Mart Cuntasının 
içinde. Ne kadar da kararlı ve inançlıymış. Hatta dava arkadaşlarını ispiyonladığı dahi söyleniyor. Bu 
yapıda birisinin kahraman Türk assubaylarına laf söyleyebilecek son adam olması gerekir oysa! 
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İncelemeye devam ettiğimizde görüyoruz ki, beyefendi genelkurmay başkanı olmayı da çok arzulamış. 
Yazanlar öyle anlatıyor. Başaramayınca da Cumhurbaşkanlığına aday olmuş. Hani yüzlerce tur yapılıp 
da bir sonuç alınamayan seçimler. Ne kadar gururlu ve azimli ve de onurluymuş ki, ancak 6 Haziran 
1980 tarihinde, 97. Turda adaylıktan çekilmek aklına gelmiş. Şahsi ikbalinin peşinde koşmamış hiç. 
Hep vatanını ve milletini düşünmüş. 

12 Mart 1971 döneminde hava kuvvetleri jetlerini meclisin hemen üstünden ve alçak irtifada 
uçurarak TBMM’nin camlarını indirmesiyle meşhur olan ve Hava Kuvvetleri Komutanıyken dahi 
uçmasıyla tanınan generalimize Türk Ordusuna sunduğu bu değerli katkılarından dolayı medyamız 
tarafından “Uçan General” sanı verilmiş. Meclisin üzerinden uçma emrini verişiyle sizler anlıyorsunuz 
ki, tam olarak Atatürk’ü ve Cumhuriyeti özümsemiş bir generalle karşı karşıyayız! 
Aradım taradım ve bu generalin koca hayatında ancak bir kaç hayırlı işe rastlayabildim: 
 
27 Mayıs 1960 İhtilalında yapılan tutuklama sonrasında, Adnan Menderes’e uçağa kadar refakat ettiği 
sırada, emrindeki teğmenlerden birisi Adnan Menderes ve ekibine güvenlik açısından silah doğrultur. 
Bu duruma kızan Albay Muhsin; "Her ne suç işlediyse işlesin, sonuçta halkın seçtiği 10 yıllık bir 
başbakana silah doğrultma" deyip silahların yerine konulmasının emrini vermiş bir adam olarak, 
takdir kazanmıştır. 

Hava Kuvvetleri Komutanıyken “kendi uçağını kendin yap” sloganı ile yerli uçak sanayisinin 
kurulmasını özendirmiştir. O süreçte bu başarılabilmiş midir, o ayrı bir konu! 

Hayatı boyunca yapmış olduğu bir başka hayırlı iş ise, Enis Batur isimli bir yayıncı ve şaire babalık 
etmiş olmasıdır. 

Keşke babasına layık bir evlat olabilseymiş diyoruz. Çünkü babası Salim Bey, I. Dünya Savaşı’nda 
Çanakkale’de Atatürk’ün birliğinde savaşırken İngilizlerin kullandığı dum dum kurşunu ile ağır 
yaralanmış, tedavi için Almanya’ya gönderilmişse de kol sinirlerinin kesilmiş olması yüzünden eski 
haline dönememiş bir Gazi’mizdir. 

Bizce Yüzbaşı Salim Bey’in yüreğine saplanan ikinci dum dum kurşunu oğlu General Muhsin Batur 
olmuştur. Çünkü o, bu vatanın savunmasında babasının omuz omuza savaştığı silah arkadaşlarına 
karşı ihanet içinde bulunmuştur.  

Bugün bile assubayların hak arayışları çeşitli şekillerde engellenmeye çalışılmaktadır. “Şimdi hak 
arama zamanı değildir, orduya saldırı vardır, birleşelim, bütünleşelim” nidaları çeşitli bildiriler 
şeklinde ortalarda dolaşmaktadır. Assubaylar zulme uğrarken akla gelmeyen birlik, bütünlük ve silah 
arkadaşlığı, ne hikmetse, birkaç general adaletin önünde hesap verecek diye gündeme taşınmaktadır. 
Hakta, hukukta assubayları yok gören zihniyet köşeye sıkıştığı ilk anda “bizler silah arkadaşıyız” 
söylemiyle karşımıza çıkmaktadır. Peki, yetmişli yıllarda silah arkadaşı değil miydik, mecliste 
assubaylarla ilgili yasalar oldu-bitti ile geri çevrilirken silah arkadaşı değil miydik? 
Hadi hepsini geçtik, 9 Ekim 2010 günü yaş ortalaması elli beşi bulan onca emekli assubay Ankara’nın 
meydanlarında haykırırken bunlar kim, niye sokaklara döküldüler demek aklınızdan geçmedi mi?  
Söyleyin sahiden, o gün bile silah arkadaşı olduğumuzu hatırlayamadınız mı? 

Bugün assubaylar sizlere karşı kurulan cephelerde açıkça yer almıyorsa, bu düşkün durumunuzu 
lehine çevirmek için sizler gibi pusular kurmuyorsa, bilin ki bu; Türk Silahlı Kuvvetleri'nin geleneksel 
yapısına ve değerlerine olan inanç ve bağlılığından kaynaklanmaktadır. Vatanına, milletine, bayrağına, 
cumhuriyetine ve Ata’sına olan derin ve kutsal bağlılığı böyle gerektirdiği içindir. Yoksa sizin can 
çekişirken bile, bize kazık atmaktan geri kalmayacağınız aşikârdır. 



276 
 

“Komutan astlarının da hakkını ve hukukunu gözetmek ve kollamak zorundadır” diye haykırmaktan 
yorulmuştuk. Sizler şimdi aynı sözleri Cumhurbaşkanlığı makamına söylerken, bizim bu 
serzenişlerimizi hiç hatırlamadınız mı? “Assubaylar da yıllardır bize böyle sesleniyordu yahu!” diye hiç 
aklınızdan geçirmediniz mi? Vicdanınızda yapraklar kımıldamadı mı hiç? Yoksa yine o iş başka, sizinki 
başka diye mi düşünmektesiniz? Hak ve adaletin sadece apoletlilere mahsus olduğu konusunda hala 
ısrarcı mısınız yoksa?  

 

Haksızlığa uğradığımız her konuda dilekçemizi ve müracaatlarımızı Mao'nun Genelkurmay başkanına 
mı yapmalıyız acaba? Makam ve Görev tazminatını Çin Halk Ordusundan mı talep etmeliyiz? Çin 
Ordusunun üst makamlarına “bize niçin birinci derecenin dördüncü kademesini vermiyorsunuz?” diye 
mi yazmalıyız. Onlar Kominist ya, belki de “bizde sınıfçılık, ırkçılık yoktur” deyip verirler haklarımızı, ne 
dersiniz?  
Mademki bizleri Mao’nun askerlerine benzetip, kutsadınız; öyleyse son sözümüzü de Mao Zedong 
söylesin. Belki silah arkadaşlarınızı hatırlamanıza sahiden katkısı olur: 
 
"İnsanlar, dağların ardındaki ya da denizlerin ötesindeki güzellikler yerine, yalnız ayaklarının 
altındaki toprağı görmeye alışınca, kuyunun dibindeki kurbağa kadar dar görüşlü olurlar. 
Oysa kafalarını kaldırıp evrenin sonsuzluğunu, yaşamın zenginliğini, insanlığın yüce davasının 
güzelliğini ve erdemini, insan yeteneklerinin çeşitliliğini ve bilginin verimliliğini gördüklerinde daha 
alçakgönüllü davranmaya başlarlar." 
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ORDULAR DEĞİŞİYOR, YA KAFALAR? 
 
HOMEROS DESTANLARINDA ASSUBAYLAR 
 
Tarihte ilk devlet tipi yapılanmaların görülmesiyle birlikte, insanoğlunun doğası gereği, savunma ve 
saldırı amaçlı askeri oluşumların da başladığını görürüz. İnsanoğlu ya toprağını korumak ya da 
genişletmek amaçlı olarak savaşmayı tercih etmiş. Bu durumda ortaya askerlik dediğimiz meslek ve 
bu mesleğin olmazsa olmazı diyebileceğimiz emir-komuta zinciri yani hiyerarşik yapı çıkmış. 
İlk dönemlerdeki askeri yapılanmalarda ilkel silahlar kullanıldığı için assubay diyebileceğimiz meslek 
grubu insanlar, daha ziyade orduların hücumda ve savunmada düzenli hareket etmesi maksadıyla, 
emir-komuta zincirinin bir halkası olarak kullanılmıştır. Bu yapılanmada emirler koordineli hareket 
etmeyi sağlamış ve orduların bu yolla zafere daha yakın oldukları görülmüştür.  
Yenilgi durumlarında ise eldeki savaşçı insan malzemesinin panik halinde kaçışıp heba olması yerine 
düzenli bir şekilde geri çekilmesine vesile olmuşlardır. Savaş alanında dirlik ve düzeni sağlamışlar ve 
birliklerine cesur davranışlarıyla önderlik etmişlerdir. 
Homeros'un İlyada Destanı'nda bunun güzel bir anlatımını bulabiliriz: 
 
“Zephyros yelinin üstüste getirdiği dalgalar 
yankılı kıyıya çarparsa nasıl, 
önce açık denizde başkaldırır da yükselir hani, 
gelir sonra kırılır karada, öter güm güm, 
burunlarda olur sırtı yusyuvarlak, 
tükürüp saçar köpüklerini; 
işte tıpkı bu dalgalar gibi üstüste yığılarak 
Danaolar durmadan geliyordu savaşa. 
Bir önder kumanda ediyordu her sıraya, 
erler de yürüyordu sessiz soluksuz. 
Diyemezdin arkalarında koca bir ordu var, 
şu insanların göğsünde ses var diyemezdin. 
Önderlerin ardından yürüyorlardı usulcana, 
sıralar içinde ışıl ışıl parlıyordu silahları.” 

(Çeviri: Azra Erhat-A.Kadir) 
 

 
 
TEKNOLOJİ DEĞİŞTİ VE ORDULAR DA! 
 
Savaş ve silah teknolojilerini incelediğinizde, bu teknolojilerin paralelinde ordu yapılarının da 
değiştiğini görürsünüz. Sopayla, taşla başlayan savaş silahları; zamanla ok, yay ve kılıca, mancınıklara 
ulaşmış, günümüze adım adım yaklaştıkça barut icat edilmiş ve ardından tabanca, tüfek, top gibi 
silahlar ortaya çıkmıştır. Bugüne geldiğimizde artık akıllı silahlardan söz etmekteyiz. Kıtalar arası 
füzeler, güdümlü mermiler, nükleer silahlar, atom bombaları, savaş uçakları ve gemileri vs. İnsanlık 
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savaşla başladığı medeniyet yolculuğuna ne yazık ki, hala savaşla devam etmektedir. Güçlü bir ordu 
demek, düşmana gözdağı vermek anlamına gelmekte ve barış içinde yaşamak adına caydırıcılık 
sağlamaktadır. 
İlk düzenli orduların emir komuta yapısında küçük rütbeli subaylar olarak yer alan assubaylar, gelişen 
silahlarla birlikte daha farklı roller üstlenmeye başlamışlardır. İyi bir avcı, iyi bir dövüşçü ya da iyi bir 
nişancının ötesine varmıştır iş. Her yeni icat edilen silah biraz biraz eğitimi ve bilgiyi gerektirir 
olmuştur. 
 
TÜRKLER VE ROMALILAR: İKİ FARKLI ANLAYIŞ 
 
Bu nedenle savaşın kaçınılmazlığını bilen Türk devletleri ve Roma İmparatorluğu; orduda kalıcı 
yapılanmalar denemişlerdir. Türkler; çoğu şimdi bile kullanılmakta olan onbaşı, yirmi beş başı, elli 
başı, çavuş, yüzbaşı gibi rütbeler ihdas etmişlerdir. Buna benzer yapılanma Roma Ordusu’nda da yer 
almış fakat Roma, asker millet kavramı yerine işi tamamen profesyonel askerlik olan Lejyon 
yapılanmasını oluşturmuştur. 
Bu yapılanmalarda assubay hem iyi bir savaşçı hem de iyi bir eğitimci olmak zorundaydı. Bunun yanı 
sıra özellikle Roma Ordusu’nda eğitim, idari işler ve lojistik destek gibi konular tam olarak bu lejyon 
assubaylarının sorumluluğundaydı. 
Uzun yüzyıllar boyunca ordu teşkilatlanması, toprak yapılanmasına bağlıydı. Ordunun komutanı kral 
ya da padişahtı. Genelkurmaylık benzeri bir kavram olmadığı gibi şimdiki anlamda bildiğimiz ve 
kullandığımız Assubay tanımlama ve sınıflandırması da yoktu. Onbaşı’dan itibaren tüm rütbeli 
personel subay kavramı içinde yer alıyordu. Düşük rütbeli personele genelde küçük subay/zabit 
deniliyordu. 
 
ASSUBAY KAVRAMI ORTAYA ÇIKIYOR 
 
Artık insanoğlu yeni savaş silahları üretiyordu. Barut icat edilmiş, ortaya toplar, tüfekler, tabancalar 
ve hatta top taşıyan savaş gemileri çıkmıştı. Bütün bu silahların yerinde kullanımı için bilgi gereksinimi 
vardı. Aynı zamanda bilen, kullanabilen ve eğitebilen insan gücü önem kazanıyordu. İşte bunlar küçük 
rütbeli subaylardı ve ilk kez bunları “assubay” olarak niteleyen devletler ortaya çıktı. 
Helmuth von Moltke, Harp Bakanı Roon ile birlikte 1857'de Prusya Ordusunda değişiklikler ve 
düzenlemeler yapıp bundan olumlu sonuçlar aldığında işin esas temellerinden birisi olarak 
branşlarında çok iyi yetişmiş assubayları gösterir ve assubayların özellikle teknik ve uygulamalı 
konulardaki tecrübe ve bilgileri sayesinde muharebe ve eğitimlerde ordunun asıl yükünü taşıdıklarına 
vurgu yapar. 
 

 
 
Keşiflerle ve icatlarla artık sanayi çağına geçilmiştir. Toprak esasına dayalı ordular savaşı kaybetmeye 
başlamıştır. Yeniçağa ayak uyduran, ordu yapısını buna uyarlayan devletler savaş meydanlarının 
galibidir. En önemli silah; bilgiyi ve çağın teknolojisini orduya uyarlayabilmektir. Bunu başaramayanlar 
kocaman imparatorluklar bile olsalar yıpranmaya ve yıkılmaya başlamışlardır.  
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Sanayi çağı, toprağa dayalı yaşam kültüründen, her alanda üretime ve bilgiye dayalı yaşam kültürüne 
geçiştir. Kendini bu sisteme uyarlayan devletler, bir anda sömüren devletler olmayı da başarmışlardır. 
Daha önce adı duyulmamış bir kavram olan milliyetçilik ve ulus devletçilik ortaya çıkmıştır. Artık 
kralların, sultanların ya da halifelerin tebaası ve ümmeti yoktur. Millet vardır, halk vardır. İşçi vardır, 
patron vardır. Emperyalizm vardır, sömürge vardır. 

Değişimlerin hızlı yaşandığı bu zaman aralığında onbaşıdan binbaşıya kadar uzanan küçük rütbeli 
subaylara önce “küçük zabit” sonra da “assubay” denilmeye başlandı. Binbaşı ve sonradaki rütbeler 
ise üstsubay olarak değerlendirildi. İlerleyen dönemlerde değişim ve teknolojiye paralel olarak yeni 
rütbe organizasyonları gelişti. Assubay rütbeleri; Assubay Çavuş ile Assubay Kıdemli Başçavuş 
arasında basamaklandırılan ve zaman zaman değişime uğrayan çeşitli kategorilere bölündü. 
Asteğmenden Binbaşıya kadar uzanan rütbe aralığı da subay olarak yapılandırıldı. Bunlara daha ziyade 
genç ya da kıdemsiz subaylar denildi. 

MODERN ORDULARIN BELKEMİĞİ ASSUBAYLAR 

1900'lü yıllardan günümüze değin yaşanan büyüklü ve küçüklü tüm savaşlar; küçük rütbeli subay 
kavramını çarpıcı bir şekilde ön plana çıkarmıştır. Işık hızı ile gelişen bilim ve teknoloji yeni silahların 
icadına da yol açmış ve savaşların sırf liderlerin ya da komutanların taktik bilgisi ile kazanılamayacağı 
gerçeğini ortaya koymuştur. Bugün, savaş ve buna dayalı silah teknolojisi, herhangi bir bilim dalından 
daha seri bir şekilde kendisini yenilemektedir. Atom bombasının icadı; savaş sanatında tam anlamıyla 
yeni bir çığır açmış ve göğüs göğüse çarpışmaların yerini uçaklar, gemiler, bombalar ve kitle imha 
silahları almıştır. İnsanoğlu küresel bir barışı dört gözle bekleyedursun, modern savaş sanatında; 
nükleer savaşlardan, kontrolsüz ülkeler ve güçlerden, tehlikeli silahları yasadışı yollardan edinmiş 
terörist gruplardan ve hatta uzayda bir savaştan dahi söz edebilecek derecede ilerlemiş durumdayız. 

 

Birinci ve İkinci Cihan Harbi, Kore ve Vietnam Savaşları ve daha pek çok savaş, “Harbi onbaşı 
kazandırır!” sözünü haklı çıkartacak derecede küçük rütbeli ya da rütbesiz askerlerin cesaret dolu 
hikâyeleriyle onurlanmıştır. Anlık bir fırsatı değerlendiren rütbesiz ama lider kapasiteli bir er bile 
savaşın kaderini değiştirecek en cesur hamleyi yaparak, zafere giden yolu açabilmiştir. Bu da bize 
göstermektedir ki, ordular; en kıdemsiz personelini dâhi bilgiyle donatmalı ve onlara dahi liderlik 
özelliği kazandırmalıdır. 
1990'a değin gelinen aşamada, silah ve cihazlara ünsiyeti olan küçük rütbeli personel, uzmanlığı, 
bilgisi, cesareti ve liderliği oranında komuta kademesine kılavuzluk etmiştir. Pervanesi dönmeyen bir 
uçağın pilotu olamayacağı gibi, yüzemeyen bir gemiler filosunun da Filo Komutanı olamaz. Bir 
komutan, astlarıyla bütünleşebildiği oranda komutandır. Liderlik, bilgi ve beceri birbirini tamamlayan 
unsurlardır. Salt taktiksel liderlik özellikleri geliştirilen bir komuta yapısı ile savaşların kazanılacağını 
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ummak, bir gün karşınıza bir badire ile çıkacak “Kral Çıplak” söylemine çanak tutmaktan öte bir şey 
değildir. 
Öyleyse, tepeden tırnağa tüm silahlı kuvvetler personelini insan onuruna yakışır şekilde haklara 
kavuşturmak ve gerek iş bölümünde, gerek hukukta, emekte ve özlük hakkında daha eşit şartlar 
sunmak; ülke siyasetçilerinin ve komuta kademesinin ilk ödevidir. 

CUMHURİYET TARİHİNDE ASSUBAYLAR 

Cumhuriyetin ilanından bugüne ve hatta Kurtuluş Savaşımız dâhil; Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 
assubayları, üzerlerine düşen vazifeyi hakkı ve onuruyla yapmış ve yapmaktadır. Düşünün ki, Batı 
Anadolu'da işgal güçlerine ilk karşı çıkan bir küçük zabittir. Resmi tarihimizin bir sayfasında kahraman 
olarak göklere çıkartılan ama sonraki sayfalarda çeşitli nedenlerle hain damgası vurulan Ethem Bey 
(Çerkez Ethem); Milli Mücadelemizin lider kadrosuna çok büyük katkılar sunmuştur. Ayaklanmaları 
bastırmış ve planlı, programlı bir mücadelenin yapılmasına zaman ve zemin hazırlamıştır. Başına 
gelenleri iyi ya da kötü olarak değerlendirmek bizden çok tarihçilerin işidir. Fakat şu kadarını 
söylemeliyiz ki; büyük mücadele ve devrimler çoğu zaman kendi çocuklarını da yemekten 
sakınmamıştır. 
Antepli Şahin Bey de alaylı bir assubaydır ve kahramanca çarpışarak, kanını bu kutsal topraklar için 
akıtmış, canını ay yıldızlı bayrağın dalgalandığı bir vatan toprağı hülyası ile feda etmiştir. İstiklâl 
Destanımızın her sayfasında bu ülkenin nice onurlu evlatları vardır ki, bunlar yokluklara rağmen 
yürekleri ile savaşmış, rütbelerin en yükseği olan şehitlik ve gazilik makamına erişmişlerdir. Kimilerine 
devletimiz tarafından onbaşı, çavuş, başçavuş ve teğmen gibi çeşitli rütbeler verilmiş olsa da; o savaşa 
yüreğini koyan her vatan evladı bizim için birer gurur abidesi meslektaştır. Yüreğimizde isimlerini 
taşıdığımız, sevdalarını taşıdığımız; mücadelelerinden ilham aldığımız birer assubay görüyoruz her 
birini. 
Kore Savaşında ve 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’nda da nice destanlar yazmış bir ordunun assubayları 
olarak, bu destanlara kanımızla ve canımızla katkıda bulunduk.  
Terörün kol gezdiği sınır boylarında, dağ karakollarında ay yıldızlı bayrağımızın dalgalanması için var 
gücümüzle çalıştık, çabaladık. Kutsal vatan toprağında gece gündüz nöbetler tuttuk, kimi zaman 
evimizi bile taşıyamadık, yıllarca ayrı kaldık. Hasret ateşini vatanımıza ve milletimize duyduğumuz 
derin aşk ateşi ile bastırdık. 
 

 
 
Eve dönüşlerde, çocuğumuz babasını yabancı bir misafir zannetti çoğu kez. “Kim bu adam, niye sevgili 
annemle bu kadar yakın?” diye tuhaf bakışlarla süzdü bizleri. Bazen kahramanlık hikâyelerinin 
etkisiyle, dev gibi bir baba bekleyip durdu ama karşısına mayında elini kolunu kaybetmiş eksik bir 
baba buldu. Bilemedi Gaziliğin ne olduğunu. Şaşırdı. 
Bazense babasını düşlerken, onun yerine bayrağa sarılı, yüzünü bile göremediği bir adam için ağladı. 
Birileri, babasının kahpe kurşunlara karşı kahramanca çarpıştığını ve şimdi kanatlanıp cennete doğru 
uçtuğunu fısıldayıverdi kulağına. Kutsal babayı kutsal bayrağa sarılı gördü ve öylece rüyalarına taşıdı. 
Her gece yüzünü seçemediği ama bayrağından tanıdığı o cesur babayı kurdu düşlerinde. Ne zaman 
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başı sıkışsa, ne zaman hayatın zor bir anına denk gelse, düşlerindeki “ay yıldız destanlı babası” koştu 
imdadına. Yine de babasızlığın tarifsiz hüznünde gizli sözcükleri söyleyemedi kimselere. En gizli 
hazinesi olarak yüreğindeki sandukasında sakladı. 

POSTMODERN ORDUDA ASSUBAY 

İki cepheli, iki kutuplu dünya, 1990 yılından itibaren tek kutuplu bir yapıya dönüştü. Bütün dünya 
sadece bir emperyal ülkenin sömürgesiymiş gibi oldu. Yine bilim ve teknikte yaşanan büyük 
gelişmeler dünyayı zoraki bir küreselleşmeye taşıdı. Fakat günümüzde küreselleşme algısı, bu tek 
belirleyici ülkenin hegemonyasına girmek olarak yorumlanıyor. Onun pişirdiği pastalardan pay alma 
yarışları yapılıyor. İnsanlık ya da çağdaş dünya, kendi küresel anlayışının dinamiklerini bir türlü 
oluşturamıyor, daha baştan teslim bayrağı çekiyor. Bunun yerine, bir takım aşırı söylemlere varan 
ulusalcılık çarpışıyor bu küresel emperyalizmle. Nedense; yeni, farklı ve çağdaş bir küreselleşme 
projesi üretilemiyor. Kim bilir, belki de bir ütopyadan öteye gidemeyen komünizm, yeniden elden 
geçirilmeli. Son versiyonu kitlelerin beğenisine sunulmalı.  
Her şeyin hızla değiştiği ve bu değişimlerin yaşanan her gün ister istemez fark edildiği bir dünyada, 
ordular da payına düşeni alıyor; kabuk değiştiriyor, kendini yeni şartlara uyduruyor. Artık tehditler 
farklı, güvenlik anlayışı farklı. Mücadeleler bir cephede değil, bütün cephelerde ve hayatın normal 
akışı içinde yapılıyor. Süngü süngüye yapılan savaşlar bir nostaljiden öte bir şey değil. Hatta bir 
siperden ötekine bomba atmak bile çok gerilerde kaldı. Aklın almayacağı silahlar, sistemler ve 
psikolojik harekât türleri gelişti. Siz koltuğunuzda rahat rahat otururken düşman gelip sizi teslim 
alabiliyor şimdi. Tek bir mermi dâhi harcamadan yapıyor bunu. Daha ucuz bir maliyetle dürüyor 
defterinizi. 
İşte bu yeni anlayışa postmodern anlayış deniyor. Ordular da buna göre çeki düzen veriyor kendisine. 
Zorunlu askerlik anlayışından tam profesyonelliğe geçiyor. Orduları sırf lider komutanların sultasına 
bırakmıyor. Siyaset ve diplomasiyle örtüştürüyor. İlkel kalmış kurmaylık yapısını değiştiriyor. Çarıklı 
erkân-ı harpten, sivillerin de dâhil olduğu küçük, mobil ve çevik bir yapıya doğru evriliyor. Vatandaşını 
da tehdit gören ve devletini vatandaşına karşı da korumak düsturunu güden anlayış hızla yıkılıyor. 
Bunun yerine; düşman istilasının kaleleri değil, insanları zaptla başlayacağını varsayan ve buna göre 
şekillenen ordu yapıları geliyor. Artık savaşın tek cephesi yok, medya bir cephe, ekonomiler ve borsa 
bir cephe. İnternet zapt edilmesi en zor olan kale… Bireyi kazanmak ve milli bilinç altında tutmak 
vazgeçilmez savunma biçimi. Bunun içinse bireye refahtan, haktan, hukuktan ve gelirden pay vermek 
gerekiyor. Ayrıca, özgürlükleri kısıtlayan değil, çoğaltan ama vatandaşlarını yönlendirmeyi başaran 
devlet organizmasından bahsetmek gerekiyor. 
 

 
 
Postmodern ordular dünyanın herhangi bir yerindeki savaşı daha büyümeden kontrol altında tutmayı 
ya da önlemeyi amaçlıyor. Böylece yeni bir dünya savaşının önünü kesiyor ve küresel barışı 
hedefliyor. Savaş insanların ya da silahların birebir karşılaşacağı cephelerde değil, yukarda saydığımız 
cephelerde gerçekleşsin istiyor. Barışı korumak, insani yardım amaçlı harekâtlar yapmak çok sıkça 
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çıkıyor karşımıza. Ordular artık yeni görevler tanımlıyor kendisine; kaçak göçmen akınını önlüyor, 
doğal afetlerde ulusal ve uluslararası destek operasyonları yapıyor, deniz güvenliği için korsan ve 
haydutlarla mücadele ediyor, daha fazla özgürlük ve ülke yönetiminde söz hakkı isteyen sivil halklara 
destek sunuyor, terörle ve uyuşturucu ile mücadele ediyor, gemi ve uçak kaçırma olaylarına mülâki 
oluyor, küreselleşmenin getirdiği ayrışmalar nedeniyle hedeflenen mikro devlet ideallerine ve bu 
idealler doğrultusunda yapılan ve genelde sivilleri hedef alan bölgesel ve şehir eylemlerine önlemler 
alıyor... Daha pek çok yeni işlev kazanarak, alışıldık bir cepheden öteye taşıyor kendisini. 
Yine de işin felsefi boyutuna baktığımızda, orduların kurulmasının ana gayesinin caydırıcı güç olmak 
ve bu vesileyle de barışı korumak olduğunu vurgulamalıyız. 

Küreselleşen dünyada artık bilginin, istihbaratın, medyanın, teknolojinin ve diplomasinin daha etkin 
silahlar olduğunu görmekteyiz. Herhangi bir devlet, hiçbir gerginlik ortamı yaratmaksızın, bir başka 
ülkede çeşitli yollarla etkin bir savaş yürütebilmektedir artık. O ülkeyi internet, basın ve medya 
yoluyla ya da taşeron kişi, kurum ve örgütler kullanarak istediği yöne doğru çevirebilmektedir. Tehdit 
unsuru gördüğü bölge ve ülkelere kontrollü kaos getirerek, kendi dünya düzenini kendi çıkar ve 
emellerine uygun şekilde kolayca inşa edebilmektedir. 
Tüm bunlar silahlı kuvvetler yapısında devrimsel değişiklikler yapılmasını kaçınılmaz kılmaktadır. 
Ordulara artık lider ya da komutandan çok, bilgi ile donatılmış ve bilgiyi nasıl kullanacağını sezebilen 
ve lider özellikler de taşıyan orta rütbede subay ya da sivil uzmanlar gereklidir. Bundan sonraki 
süreçte daha çok general yerine daha azı ama daha kalitelisi yetiştirilmelidir.  
Yeni ordu yapılanmalarında, yeni tanımlanan görevler gereği teknolojiye hâkim, dil bilen, liderlik vasfı 
taşıyan, askerlik mesleğine ünsiyetli ve her daim kendini geliştirebilen assubaylara ihtiyaç, tüm 
dönemlerden daha fazla. Hatta şunu bile açıkça söyleyebiliriz ki; modern ordular bu yeni dönemde 
rahatlıkla, bir general yerine bir assubay yetiştirmeyi tercih edebilir, daha rantabıl bulabilir. 

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ VE ASSUBAYLARI 

Cumhuriyetle birlikte gelişen ordu yapılanmamızda zamanla assubaylar ordunun temel direği 
olmuşlardır ama hak ettikleri değere bir türlü ulaşamamışlardır. Yirmi birinci asrı yaşadığımız bu 
günlerde bile batılı devletlerin assubaylara verdiği değeri ne yazık ki, Türk Ordusu’nun üst kademeleri 
bu emekçi insanlara sağlayamamışlardır. Hâlâ bilginin rütbe ve kıdem esasına dayalı olduğunu 
düşünen bağnaz yapı; maalesef Amerika’nın, İngiltere’nin ve Almanya’nın assubaylara bin dokuz yüz 
küsürlü yıllarda verdiği değer seviyesinden bile çok uzaktadır. 

Türk Silahlı Kuvvetlerinin bu katı ve bağnaz yapısı Uluslararası alanda da tescillidir. Kültür farklılıkları 
ve örgüt kültürleri üzerine araştırmalar yapan Prof. Geert Hofstede'nin incelemelerine göre çıkan 
sonuç şöyledir: 

“Türkiye örneğinde, ordu üst yönetim kademeleri, erbaş ve erler bir kenara bırakılsın, Assubay ve 
hatta subaylarla bile, yüksek güç mesafesi (High Power Distance) nedeniyle oldukça farklı ve 
birbirinden yalıtılmış kültürleri ve değerleri paylaşmakta ve yaşamaktadır.” 

Bilgesam kapsamında çalışma sunan ve aynı zamanda bir Emekli Albay olan Dr. Salih Akyürek; Türk 
Ordusu ile ilgili kişisel saptamalarını şu şekilde yapıyor: 

“Orduda birlik komutanlığı yapan lider personel, zorunlu askerlikle silâhaltında tutulan erbaş ve erleri, 
kurumsal etkinlik noktasında yetersiz ve isteksiz bulmakla birlikte; aynı kitleyi kurum içinde ilave hiçbir 
talebi olmayan, en kolay yönetilebilir ve yönlendirilebilir kitle olarak da değerlendirmektedir. 
Kurumdaki subaylar; assubayları ve uzman erbaşları 'mutlak itaat' kavramının fazla işlemediği ve 
bilgi/tecrübe temelinde hâkim olunması gereken ve yönetilmesi zor profesyoneller olarak 
algılamaktadır. Profesyonel orduya geçilmesi durumunda oluşturulacak ve muhtemel bir profesyonel 
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er statüsü de, diğer statüler kadar olmasa da, liderlerin yetkinliğine dönük yeni bir sorgulamanın 
önünü açacaktır.” 

Burada, sevgili albayım lafı süsleyip püsleyip şunu demeye getiriyor: Türk Silahlı Kuvvetleri aslında 
erine de, erbaşına da, uzman çavuşuna da, assubayına ve hatta genç subayına bile güvenmiyor. 
Ordunun temelini ise güven duyulan üstsubaylar oluşturuyor. Yukarıda zikrettiğimiz ast kesimlerin, 
devamlı kontrol altında tutulması gerekiyor. Bilgi ve tecrübeleri artıncaya değin (yani sisteme 
adaptasyonları sağlanıncaya kadar) her an başınıza iş açabilirler. Mutlak itaat denen şeyi pek de fazla 
kale almıyorlar. Bu yüzden yönetilmeleri çok zor! Şimdi işin içine bir de profesyonel er girerse, ne 
yapacak bizim üst kademe, nasıl çıkacak bu keşmekeşin içinden bilinmez. Bu yeni gelenler de hak 
isteyecek, hukuk isteyecek. Başlarda “Allah devlete, millete zeval vermesin, ayağımızı attık devlet 
kapısına” diye şükrederken, sonraları “maaşım az, kariyerim yok, orduevim yok, OYAK beni ütüyor” 
demeye başlayacak ki, bu da o alt tabakadakilere yeni bir şeyler vermeyi gerektirecek. Sulta yapısına 
alışmış üst yapının liderliği de işte burada sorgulanacak bir kez daha. 

Bütün bunların benim yazdıklarımla ne kadar örtüştüğünü görüyorsunuz. Satırları sanki albayım değil 
de ben yazmışım gibi. Demek ki, aslında üst taraftakiler de sorunu biliyor. Konuşurken, nutuk atarken 
astlarını az buçuk anlayabiliyorlar. Fakat iş, bir şeyler vermeye geldi miydi, ödleri kopuyor. Bunlara bir 
kez bir şeyler verip alıştırdık mıydı hep daha fazlasını isteyecekler diye korkuya kapılıyorlar. Sınıfsal 
ayrıcalıkları sorgulanacak ya da bitecek, tahtları sallanacak diye kâbuslar görmeye başlıyorlar. O 
yüzden de astların taleplerine çok ağır, çok sert karşılık veriyorlar. Ne zaman ki, uluslararası camiada 
yapılan uygulamalar bir zorunluluk haline geliyor, işte o zaman “bakın assubaylara ya da astlara 
devrim gibi yenilikler yaptık” diye bir şeyleri pazarlamaya kalkıyorlar. 
Günümüz ordularında, assubaylık mesleğinin yıldızının parlamasını kabullenmek zor olsa da çağın 
gerektirdiği gelişmeler nedeniyle bilgili, cesur, vatansever ve konusunda uzman assubaylardan kurulu 
bir ordu yapısına varmak, bu yapılanmayı güçlendirip geliştirmek, kaçınılmazdır. Dolayısıyla, 
assubaylara hakkı olanı teslim etmek, modern ülkelerde olduğu gibi ayrım ve fark gözetmeksizin 
onlara hak ve hukuken eşit davranmak, emeğine ve bilgisine saygı duymak ve fırsat eşitliği sağlamak 
elzemdir. Tüm bunları saltanatçı yapı nedeniyle görmezden gelenler belki uzun süren bir barış 
ortamında kafalarını kuma gömebilirler ama kısacık bir an sürecek bir savaşta, görmezden 
geldiklerinin bedelini toptan ödemek zorunda kalabilirler. Ne demek istediğimizin daha iyi anlaşılması 
için özellikle Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinin analizi tam anlamıyla ibret verici ve öğreticidir. 
 
PEKİ, AMA ASSUBAYLAR NE İSTİYOR? 
 
Çok uzun süredir assubaylar için yapılacak yenilikçi düzenlemeleri bekliyoruz. Meslek grubumuza karşı 
yapılan haksızlıkların giderileceği ve cumhuriyetin ikinci sınıf insanı olmaktan kurtulacağımız günlerin 
umudunu yüreğimizde sabırla taşıyoruz. 
Biz assubaylar, Silahlı Kuvvetlerin orta direğiyiz. Belkemiğiyiz. Biz assubaylar, bir uçağın kanadı, bir 
geminin pervanesi, bir tankın paleti ve bir ülkenin sınır karakolu gibiyiz. Türk bayrağının dalgalandığı 
her yerde cesur ve cansiperane görev yapmanın onuruyla yaşarız. 

Biz Assubaylar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin emekçisiyiz. Yeri geldiğinde işçi, yeri geldiğinde memuruz. 
Yeri geldiğinde lider ve komutan, yeri geldiğinde yönetileniz. Vatan, millet ve bayrak söz konusu 
olduğunda gözünü kırpmadan şehitlik rütbesine koşa coşa giden, bu halkın onuru için şehitliği ve 
gaziliği onur bilen öz vatan evlatlarıyız.  

Şehitlerimiz ve diğer cenazelerimiz arka mahallenin camisinden kalksa bile halkının omzunda, halkının 
kutsal gözyaşlarıyla ebedi istirahatgâha gitmeyi şeref bileniz. 
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Bir generalin işaret parmağıyla on dört gün, yirmi bir gün sorgusuz, sualsiz, savunmasız hapislere 
gönderildik. Üstelik ülkemizin aydınları, medyası ve yazarları, siyasetçileri tarafından ve hatta 
bağrından kopup geldiğimiz halkımız tarafından tam anlaşılamadık. Tüm derdimiz statükolardan, 
ortaçağ kalıplarından arınarak görev yapmakken, sırf ekonomik sorunumuz olduğu, tek derdimizin 
para olduğu gibi anlaşılmalarla incindik, mağdur bırakıldık. Üstelik bunları söyleyenler, kendi 
maaşlarının azlığına bizleri örnek gösterdiler. Bu ülkenin işçileri, memurları ve hatta profesörleri dahi 
assubayın maaşını emsal alarak yorumlar yaptı. Üstelik şark kurnazlığıyla davranarak, bir SAT 
Komandosu assubayın, bir Denizaltıcı assubayın ya da uçucu bir assubayın maaşını sundular 
kamuoyuna. Oysa bunlar özel branşlardı ve maaşları da farklıydı ama bunu görmek kimsenin işine 
gelmedi. Tıpkı kendilerine emsal olacak subay maaşlarını nasıl görmezden geldilerse, üstelik onlara,           
-Atatürk devrimlerine karşı olmasına rağmen- “ağam sen, paşam sen” nakaratı ile saygıda ve lütufta 
kusur etmedilerse; bizim çığlıklarımızı da öylece duymazdan geldiler. Emekli olduğumuzda bizimle 
aynı hizmet yılına sahip bir Kıdemli Albayın yarısı kadar dahi maaş alamadığımızı, Cumhuriyetin 
Meclisinden en fazla pozitif ayrımcılık yüklü kanunların onlar için çıktığını anlatmaya çalıştık ama 
dinletemedik. 

 

Müsteşar olduk, profesör olduk, yüksek lisanslar yaptık ama bir türlü o birinci sınıf insanların hakir 
gören bakışlarından kurtulamadık. Kendi komutanlarımız bizi dar bir aralığa sıkıştırdı, kariyersiz 
yaşamak zorunda bırakıldık. Emir komutanın dev prangaları özel yaşamımıza kadar girdi, düşüncemize 
karıştı, inancımıza karıştı, gün geldi evlerimiz dahi denetlemeden geçti, anlatamadık. Tahakkümleri ve 
zulmü hep kendi bireysel çabalarımızla aşmaya çalıştık. 

Biz; Kemal Tahir'le ve Nazım’la birlikte Yavuz ve Erkin gemisinde zulüm ve işkence görendik. Biz; Deniz 
Gezmiş’le birlikte darağacında asılandık. Biz; 1970’li yıllarda İzmir’de, Ankara’da eş ve çocuklarımızla 
coplanandık. Biz; 12 Eylül’ün prangasında “ast” olarak damgalanandık. 9 Ekim 2010’da elli beş yaş 
ortalamasıyla Ankara’nın sokaklarında hak ve adalet isteyendik.  

Duymadınız, duymak istemediniz bizi! 

Başlangıç derecemizden, emeklilik derecemize kadar ayrımcılık yapılıyor ey halkım. Üniformamızdaki 
aksesuarlardan, özlük haklarımıza kadar, mükâfatlardan cezalara kadar, sosyal olanaklardan askeri 
mahkemelere kadar sınıflaştırma, ayrıştırma tahakkümü altındayız. Ortaçağ kalıbı bir kast yapısının 
boyunduruğu içindeyiz. Ayakkabı rengimizden uçuş brövemize kadar, taşıdığımız rütbe işaretine kadar 
ırkçı ve şekilci uygulamalara tabi tutuluyoruz. 

Sahte gazete manşetleriyle avutulduk. Yalan dolan vaatlerle kandırıldık. Manşeti attıran komutan 
muhtemeldir ki, şimdi emekliliğin tadını çıkartıyor. Milli Savunma Bakanı tam on yıldır her seçim 
öncesi çayımızı kahvemizi içip vaatlerle aldatıyor bizi. Bir de bakıyoruz, seçim sonraları nasılsa, Milli 
Subay Bakanı oluveriyor.  
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Kör olasıca bir Vicdansız Gönül'ün oyuncağı yaptı bizi felek! 

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin komuta kademesi ile 2002’den bu yana iktidar olan hükümetin    (yani her 
ikisinin de) ortak düşmanı olduğumuzu anladık. Başkaları bu vatanın öz evlatlarıydı ama biz üveydik, 
mahallenin sümüklü yetim çocuğuyduk. Görev ve sorumlulukta ağır yükler taşırken gülümseyen 
komutanlar, iş statükoya ve özlük haklarına geldiğinde hep somurttular. Düşman bir ülkenin 
askerleriymişiz gibi uygulanan yasalar gördük. Kendimizi azınlıkmış gibi hissettirdiler bize. Öyle ki, 17 
Nisan 2008 tarihinde TBMM’de sessizce bir darbeye göz yumuldu. Gözler görmedi, kulaklar duymaz 
oldu. Bir gün önce assubaylara birinci derecenin dördüncü kademesi verildi ama aradan daha 24 saat 
geçmeden ilga edildi. Faili meçhullere karıştı yasa. 

Yüreğimizde de koca bir yara var, acı var, burukluk var! 

 

Kim bilir belki de doğrudan bir darbe tehdidi oluşturmadığımızdan dolayıdır tüm bu ortaçağ 
muameleleri. Bizim darbeyle işimiz olmaz ey halkım, ekmekle, aşla olur. Şehitlikle, gazilikle olur. 

Biz harbiye marşıyla büyümedik ey halkım. Bizim tek bildiğimiz, o sizin de yüreğinizde taşıdığınız, 
gurur ve onurla söylediğimiz İstiklâl Marşımız. Bunu bilin! 

Bizim korumalı evlerimiz, makam arabalarımız, “Hanfendinin Fifi”sini gezdiren emirerlerimiz olmadı. 
Lojmanda da, orduevinde de, askeri kamplarda da hep ikinci sınıf tutulduk. Öyle ki, kendi paramızla, 
yasa gereği üye olduğumuz OYAK’da dahi emir-komutanın tahakkümü altındayız. Sivil kamuflajlı 
OYAK’ta nelerin döndüğünü, nelerin yaşandığını, anlatamasak da biliriz biz.  
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Biz; bu ülkenin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine her yerde halkıyla iç içe yaşayanız. Onlarla 
çorbalarını paylaşan, düğünlerinde gülen, cenazelerinde ağlayan samimi komşularız. İçinizden biriyiz. 
Daha fazlası değil! 

Ve hakkımız olanı istiyoruz. Değerimizin karşılığı olanı istiyoruz. Sırf para pul değil, onurumuzu, 
şanımızı da istiyoruz! 

 
NOT: Assubaylara karşı haksız bir uygulama olan, memuriyetteki birinci derecenin dördüncü 
kademesinin verilmeyişi, en sonunda, Haziran 2012 tarihi itibarıyla sonlandı. Artık assubaylar ve hatta 
daha astlar bile bu derece-kademeye yükselebilecek ve alın terinin karşılığını alabilecek. Ne yazık ki, 
başlangıç derecesindeki yanlışlık henüz düzeltilemedi. 
 

Yayın Tarihi: 1 Haziran 2011 
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MODERN ORDULARDA ASSUBAYLAR 

Assubayları anlatmaya çalışan ilk kitap, Mehmet Ali Birand tarafından kaleme alındı. Kitap tamamen 
assubayları anlatma amaçlı değildi ve assubaylar sadece birkaç bölüme konu edilmişti. Daha sonra ise 
Nail Güreli tarafından assubaylar yazıldı, topluma tanıtıldı, sorunları detaylıca ele alındı. 

“Emret Komutanım” isimli kitapta Mehmet Ali Birand, kendisine sunulan sınırlı fırsatı iyi 
değerlendirmiş ve iyi bir yazar olmanın yanında, iyi bir gazeteci ve gözlemci olduğunu da göstermiştir. 
Daha ilk bakışta assubaylık mesleğinin kısır döngüsünü keşfetmiş ve yazma cesaretini göstermiştir. 
Gelin isterseniz, önce bu tespitleri bir gözden geçirelim: 

-Dünya üzerinde bir tek ordu yoktur ki, assubayları sorunsuz, tam anlamıyla tatmin olsun. Dünyanın 
bütün ordularında assubayların yakınmaları hemen hemen aynıdır. Kendi orduevlerinin veya özel 
dinlenme kamplarının subaylarınki kadar konforlu olmasını, yattıkları yerlerin düzenlenmesini 
istediler. Komutan tek başına yatarken, kendilerinin kalabalık yatakhanelerde yatmalarını 
hoşnutsuzlukla karşıladılar. 
 
-Assubayların hayatları kıt'aya çıkmalarıyla değişmeye başlar. Hemen herkeste olduğu gibi, 
kimi zaman abartılmış beklentilerin gerçekleşmemesi, kimi zaman yaptıkları işin ikinci sınıf 
olduğu izlenimine kapılmaları ve kişisel ilişkilerden doğan rahatsızlıkları olur. 
 
-Bir sorun şeklinde değil de, daha çok insan tabiatından kaynaklanan daha iyiye ve fazlaya olan 
özlemin getirdiği istekleri vardır. 
 

 
 
-Assubayların asıl sorunu tamamen insan ilişkilerinden kaynaklanıyor. Ancak bütün dünyadaki 
assubaylık mesleğinin doğal sonucu olan koşullarını değiştirmek hemen hemen olanaksız. 
 
-Assubayları en çok üzen durum, bütün meslek hayatları boyunca yönetilmek zorunda kalmaları ve 
hiçbir zaman yönetici durumuna girememeleri. Zira gayet iyi bilirler ki, subay mutlaka bir gün 
Komutan olacaktır. Ancak kendileri hiçbir zaman böyle bir mevkiye gelemeyeceklerdir. Bu durumu 
değiştirmenin olanağı yoktur... Bu da içlerinde daima bir kırıklık yaratır. 
 
-Assubayların bu duyarlıklarını, birçok subay paylaşmaz: «...Herkesin okula girerken ne olacağı belli. 
Sonradan ortaya çıkan bir şey yok. Harp Okulları imtihanları herkese açık! 
Oraya başvursalardı...» derler.  
 



288 
 

-Diğer güçlükleri (yine insani yönden) görevlerinin veya sorumluluklarının rütbeleriyle hiçbir zaman 
orantılı gitmemesidir. Örneğin, bir yıllık piyade assubay çavuş iken bölük başçavuşluğu yapar, 15 yıllık 
başçavuşken de bölük başçavuşluğu yapabilir. Aynı işi yıllarca yapmanın bıkkınlığı mesleklerinin güç 
yönlerinden biridir. 
 
-Subayın nöbet tutması rütbeleri arttıkça azalırken, assubayın meslek sonuna kadar nöbet görevini 
sürdürmesi, 15 yıllık bir assubay iken Harp Okulu'ndan yeni çıkmış bir teğmenin emrine girmesi, hem 
de o genç subayın en ateşli ve tecrübesiz döneminde onun emrinde çalışması da yine mesleğinin 
güçlükleri arasında sayılır. 
 
-Assubay genelde, son derece insanın tabiatından gelen bir dürtü ile belki doğru, belki yanlış 
«Ben asıl yükü çekiyorum, aynı haklarım yok» diye düşünür. Kendine hem bu becerisi, hem de verdiği 
uzun emek karşılığında, orantılı muamele yapılmasını bekler ve ister. Ancak bütün dünya ordularında 
olduğu gibi, baştan beri bilerek girdiği mesleğinin koşulları bu beklentilerine yeterli yanıtı getiremez. 
 
Evet, Mehmet Ali Birand’ın koyduğu tespitler ana hatlarıyla böyle ve aşağı yukarı dünya ordularının 
genelinde bu sorunlar yaşanmaktadır. 
Akıllıca bir tespit yapmaya yöneldiğimizde şunu söylemek zorundayız, assubaylık mesleği; kariyer 
planlaması tam anlamıyla yapılamamış, dikey yükselmelere mümkün olduğunca kapalı tutulmaya 
çalışılmış ve dar alana sıkıştırılmış bir meslektir. Asıl sorun da buralardan kaynaklanmaktadır. 
Çin Halk Ordusu emir-komuta zincirini oluşturan rütbe sistemini tamamıyla ortadan kaldırmayı 1960 
ve 1970’lerde denemiş fakat bu girişiminde başarısız sonuçlar almıştır. Yani düzenli, caydırıcı ve 
başarılı bir ordu olabilmek için rütbe yapılanmasının gerekliliği vardır ve bu yapılanmalarda kimisi ast, 
kimisi üst, kimisi komutan ve lider olacaktır. Bu kaçınılmaz bir gerçektir. Sorun kimin nereye kadar ast, 
nereye kadar üst olacağıdır. Rütbe tanziminde emek ve alın terinin, aklın ve başarının mı yoksa 
ortaçağ zihniyeti taşıyan sınıfçılığın mı yeğleneceğidir. Yine yukarıda, yazarımızın bir tespitini bu 
kapsamda gözler önüne seriyoruz ve Türk Silahlı Kuvvetlerinde güçlenmekte olan bağnaz yapının 
tescilini sizlere arz ediyoruz: 
“Assubayların bu duyarlıklarını, birçok subay paylaşmaz: ‘...Herkesin okula girerken ne olacağı belli. 
Sonradan ortaya çıkan bir şey yok. Harp Okulları imtihanları herkese açık! 
Oraya başvursalardı...’ derler.” 
Evet, assubayların, alt subay olmaktan kaynaklanan hasletleri vardır, şüphesiz bu inkâr edilemez. 
Herkes mesleğinde daha iyi yerlere gelmek, daha ön planda olmak, daha başarılı olmak ve başarısının 
ödüllendirildiğini görmek ister. Bu insanın doğasında olan gayet normal bir durumdur. Anormal olan, 
insanın doğasında böyle güdüler varken, kapalı ve sınırlı bir mesleğin icadıdır. İnsanoğluna sorarlar, ne 
oldu da, tarihin başlangıcından beri subay kavramı içinde yer alan ve her zaman dikey yükselmelere 
açık olan küçük rütbeli subaylara sınırlama getirildi? Kariyersizliğe mahkûm edildi? 
Gelişen teknoloji ve yükselen bilim çağı bilgiyi önemli kıldı. Bilgiyi ve teknolojiyi yerinde ve zamanında 
kullanmak için kendisini tamamen mesleğine verecek bir yapılanmaya ihtiyaç duyuldu. Bir savaş 
gemisinin silahı, makinesi, çarkı, dümeni, radarı, bir tankın çalıştırılması ve teknik, taktik kullanımı, 
keza bir uçağın bakım, tutumu ayrı ayrı branşlaşmaya ve detaylı bilgilenmeye gereksinim duyuyordu. 
Her şeyi yarım yamalak bilene değil, bir şeyi tam anlamıyla bilene ve kullanana ihtiyaç vardı. Komuta 
kademesine, lidere hem savaş cihaz, silah ve donanımlarını çalıştıracak, hem de kullanacağı bilgileri 
sağlayacak, gerektiğinde yorumlayacak, tecrübe ve deneyimlerini katacak bir yapılanmaydı ihtiyaç 
duyulan. Gerçekten çok önemli bir yapılanmaydı bu. Eğitimi, bilgiyi, değerlendirmeyi, aklı ve yorumu 
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ve liderliği vazgeçilmez kılıyordu. İşte aranan bu yapılanma,  modern ordu yapılanmasını ve assubaylık 
mesleğini ortaya çıkardı. 
Bununla beraber, akla hemen şu soru geldi; iyi güzel, bu yapılanma bir konuda, bir branşta 
ustalaşmayı, detaylı bilgilenmeyi gerektiriyor ama sadece bir konuda ya da birkaç konuda bilgi ve 
beceri sahibi olan bu meslek grubu daha kapsamlı oluşumlara, büyük taktik birliklere komuta edebilir 
mi?  
Yoksa liderlik ve komutanlık ayrı bir yapılanma olarak mı değerlendirilmeli? Genel anlamıyla her 
konuyu bilen ama daha çok lideri ve komutanı ilgilendiren taktik bilgilerle donanmış bir oluşumla, 
sadece belirli konuları detayıyla bilen ve uygulama becerisine de sahip bir oluşum kaynaştırılmalı 
mıydı, farklı mı tutulmalıydı? 
Tercih bu oluşumların farklı tutulmasından yana oldu. Subayların üst grubu daha çok taktik konulara 
hâkim olan, lider ve komutan olan kesim olarak ortaya çıktı. Ast kısmı ise daha çok emek ve alın terini 
akıtan, yeri geldiğinde bir nefer gibi çalışan, yeri geldiğinde teknisyen, yeri geldiğinde işçi, yeri 
geldiğinde operatör olan ve hatta yeri geldiğinde liderlik ve komuta vasfını da kullanabilen kesim 
olarak altta kaldı. 
 

 
 
İşte modern ordularla Türk Silahlı Kuvvetleri arasındaki fark da burada ortaya çıktı. Modern Orduların 
Komutanları, bu meslek grubunun kariyer sorunu olduğunu algıladı ve çözümler üretmeye çalıştı. 
Bizim Silahlı Kuvvetlerimiz ise her ilerleyen zaman diliminde daha katı kurallar koyarak, sınıflaştırmaya 
gitti. Bu subay sınıfını başına ast kelimesi koyarak, kendinden tam anlamıyla koparmaya çalıştı. İşi, 
yöneten ve yönetilen ayırdımına, alttakiler, üsttekiler farklılaştırmasına götürdü. 
Bugün modern ordularda assubayların emek ve alınterinin kutsallığı tartışılmamaktadır. Assubayların 
ordunun belkemiği olduğu, orta direği ve hatta temel direği olduğu su götürmez bir biçimde kabul 
görmektedir. Onlara modern ordularda daha çok sosyal hak tanınmakta, daha fazla ekonomik 
ayrıcalıklar sunulmaktadır. Maaşın yetmediği yerlerde, harcırah ve tazminatlarla moral ve 
motivasyonları sağlanmaktadır. Çeşitli vesilelerle, küçük kariyer basamakları oluşturulmakta ve bu 
mesleğin albenisi artırılmaya çalışılmaktadır. Teşkil edilen Assubay Akademilerinde kendilerini yeni 
bilgi ve teknolojilerle donatmalarına, yöneticilik ve liderlik vasıflarını geliştirmelerine olanak 
sağlanmaktadır. Subay adaylarına harp okullarında ve akademilerinde, assubayların ordunun 
vazgeçilmezi ve emekçisi olduğu, lider olarak yetişecek ve ilerde gerçek bir komutan olacak subayın 
en büyük yardımcısı ve destekçisinin assubaylar olduğu anlatılmakta ve vurgulanmaktadır.  
Bir de bizim harp okullarında assubaylarla ilgili neler öğretiliyor, neler anlatılıyor, neler empoze 
ediliyor, lütfedip araştırır mısınız? 
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Modern ordularda her kuvvetin rütbe yapılanması farklıdır. Hatta kuvvet yapılanmaları dahi farklıdır. 
Özellikle emperyal ülkelerde “Deniz Piyadeleri” ayrı bir kuvvet olarak yer alır. İngiltere ve Amerika’da 
bu böyledir. 
Her kuvvet kendi ihtiyaç ve yapısına göre bazı rütbeleri kullanır, bazılarını ise kullanmaz. Bazı 
kuvvetlerde Gedikli Subay yer almaz. Örneğin Amerikan Ordusu Hava Kuvvetleri ile Deniz 
Kuvvetleri’nin rütbe yapıları çok farklılık gösterir. Deniz Kuvvetlerinde, assubayların daha alt rütbeleri 
de yer alır (PO1, PO2, PO3) ve bu uygulama sadece onlara özgüdür.Karşılaştırma amacıyla, Amerikan 
Ordusunda E-8 kategorisindeki rütbelerin, kuvvetlerdeki konumunu bir inceleyelim ve farklılıkları 
görelim : 
 
Kara Kuvvetleri: MSG (Master Sergeant)- 1SG (First Sergeant) 
Deniz Kuvvetleri: SCPO (SeniorChiefPettyOfficer) 
Deniz Piyade  : MSgt (Master Sergeant)-1stSgt (First Sergeant) 
Hava Kuvvetleri: SMSgt (Senior Master Sergeant)-SMSgt (Senior Master Sergeant) 
 

 
 
Burada vurgulamak istediğimiz şey, kuvvetlerin kendine özgü hareket özgürlüğü olmasıdır. Yani bir 
kuvvet, kendi ihtiyacına göre rütbe ve yetki konumlandırması yapabilecek derecede özgürdür. 
Türk Silahlı Kuvvetleri tarihsel süreç içerisinde hep küçük rütbeli subay tanımı içinde yer alan “onbaşı” 
rütbesini kullanmamaktadır. Onbaşı bizde, zorunlu askerlik diye nitelendirdiğimiz, vatani görevini 
yapmakta olan er ve erbaşlarımıza özgü bir rütbe olarak kullanılmaktadır. Bu belki de tek artımızdır. 
Bizde assubay rütbeleri “assubay çavuş” tan başlarken, diğer pek çok orduda “onbaşı” ve “mızraklı 
onbaşı” rütbeleri başlangıç rütbesidir. 
Sanırız bu tercih, yıllardır geleneksel yapımızda yer alan “çavuşluk” geleneğinin bir yansıması olarak 
tercih edilmiş olmalıdır ve yerindedir. Ayrıca olası karışıklıkları önlemesi açısından da önemli ve akılcı 
bir uygulamadır. 
Bizde assubay yapılanması uzun soluklu mücadeleler sonrasında kendine özgü bir kanuna 
kavuşmuştur. Daha önceleri İç Hizmetleri ve Askeri Ceza Kanunu’nda erbaş tanımlaması içinde yer 
alan ve bu nedenle profesyonel bir meslek erbabına ve hatta insanlık onuruna yakışmayacak cezalarla 
muhatap olan assubaylar, günümüzde, kendi tanımlamasına özgün bir şekilde sahiptir. Elbette kâğıt 
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üstünde bir şeyin varolması demek, uygulamada önyargıların bir anda değişiyor olması demek 
değildir. Tarih sayfasında düzenli ordu yapılanmalarının öncülüğünü yapmış olan Türk Ulusuna 
günümüzde de yeni yapılanmalarda öncülük görevi düşmeli, bu konularda yeni açılımlar denenmeli, 
yapılacak beyin fırtınaları ve taslak çalışmalar vasıtasıyla bu konular, en azından tabu olmaktan çıkıp 
tartışılır olmalıdır. 
Elbette ki, modern ordulardaki çözüm arayışlarının yeterli olduğunu ya da yeterli olacağını 
söyleyemeyiz. Onların sağladığı ekonomik, sosyal ve akademik olanaklar, daha fazla subay olma fırsatı 
yaratma gibi çözüm hamleleri, tam anlamıyla sorunları halletmiyor. Sorunun kökeninde yatan gerçek, 
çağımızın bilgi çağı olması, insani değerlerin en önemli değer olduğu dönemlerin yaşanmasıdır. Böyle 
bir durumda kapalı bir meslek grubu oluşturmaya çalışmak, akıntıya kürek çekmekle eşdeğerdir. Evet, 
liderlik önemlidir ama alın teri ve emek de önemlidir. Dolayısıyla, dünyanın tüm ordularında, 
assubayların fırsat eşitliği, hak ve adalet arayışları sürecektir. Buna akılcı çözümler üretenler, daha 
güçlü ve çevik bir orduya sahip olacak, çözüm üretemeyenler ise insandan çok silaha, cihaza değer 
vermenin bedelini ister istemez ilk fırsatta ödeyecektir. İbret alınması gereken dönem, tam anlamıyla, 
Osmanlı’nın dağılma dönemleridir. Modern Ordu yapılanmasına uyum sağlayamayan ordunun başına 
neler geleceğini en iyi oradan okuyabilirsiniz. 
Daha önceki sözlerimizde, Türk tarihinden dem vurmuş ve bu işte öncülüğü bizim Silahlı 
Kuvvetlerimizin yapabileceğini söylemiştik. 
Bu kapsamda, assubaylık mesleğinin daha tatmin edici olması ve daha cezbedici hale gelmesi için 
birkaç önerimiz de olacak. 
Bunlardan birisi, Cenevre Sözleşmesi’nde assubaylarla ilgili yeni bir konumlandırma yapılması ya da 
teklif edilmesidir. En azından, Kıdemli assubayların meslek tecrübe ve deneyimlerine saygı duyulmalı 
ve onların, bu sözleşmede yer alan harp esirleri kategorisi değiştirilmelidir. Yani, onlar da subaylar gibi 
farklı bir muameleye tabi tutulmalıdır. Ayrıca, orada geçen tanım her ne kadar harp esirlerini bağlıyor 
olsa da, uluslararası bir anlaşma olduğundan, devletlerin ordu kurgulanmalarına ve rütbe 
tanımlamalarına kadar etkili olma gerçeği vardır.  
Yakın bir gelecekte, gelişen insanlık çağı gereğince, assubayları kısa ve dar bir aralığa sıkıştırmak 
zorlaşacaktır. Bu kaçınılmazdır. Bu yüzden, kurmaylarımız ve üst kademe komutanlarımız mutlaka 
yeni fikirler geliştirerek, assubayların konumunu çağa yakışır seviyeye getirmelidirler. Örneğin, Nail 
Güreli’nin “Astsubaylar” kitabında da yer alan bir öneri, assubayları farklı sınıftan görmeyi önleyecek 
bir öneri olarak göze çarpmaktadır. TEMAD Eski Başkanı olan Metin Sarıpınarlı tarafından, 
Kuvvetlerde tek bir harp okulu olması ve öğrencilerin başarılarına göre, subay ya da assubay 
yapılmaları önerisidir bu. Buna benzer daha değişik alternatifler geliştirilebilir kanaati taşımaktayız. 
Kimi zaman assubaylar sorumlulukları oranında bir yetki ile donatılmamaktadır. Yani sorumluluk 
verilmiştir ama yetki sınırlıdır. Mükâfat ve ceza değerlendirmesi yine subayda kalmıştır. İşte bu 
durumda özellikle ordunun ast kesiminde hiyerarşi düzeni bozulmaktadır. Yani sırf bu nedenle, 
assubaylar arasındaki hiyerarşik yapı, subayların arasındakinden daha farklı bir konuma taşınmakta; 
ast-üst ilişkisinden ziyade, abi-kardeş, usta-çırak, şef-yaver gibi askeri disiplinden öte anlayışlara 
akmaktadır. Belki işin akışında bir sorun olmamaktadır, görev yapılmaktadır ama yaşanan ve yaşatılan 
bu mekanizma askerlik mesleğiyle çok da bağdaşmamaktadır. 
Daha bugünlerde, vatani görevini yapmakta olan erlerimizin büyük çoğunluğu üniversite mezunu 
olmaya başlamıştır. Onları amirlerinin emirleri doğrultusunda yöneten assubayların da eğitim 
seviyesinin zamanla lisans düzeyine yükselmesi kaçınılmaz gözükmektedir. Peki, öyle bir durumda ne 
yapılacaktır? Subayların, assubayları hor görürken kullandıkları en büyük argüman olan tahsil farkı 
silahı, çağın zorunluluğu gereği elinden alındığında, nasıl bir çözüm üretilecektir? Yine bir takım üst 
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rütbeli subayların yaptığı gibi (duyumlardan biliyoruz), assubayların lisans seviyesinde eğitim 
görmelerine dair emirler makam çekmecelerinde bekletilecek midir? Bürokratik engellemeler mi 
yapılacaktır? Böyle yapılırsa, kim kazanacak, kim kaybedecektir? 
Çağ akıl çağıdır ve akılcı yöntemlerin bir an önce uygulamaya geçirilmesi çağıdır. Geç kalmış bir 
yenilik, artık yenilik değildir. Başkası çoktan yapıp uyguladıysa, siz asla yenilikçi ve devrimci 
olamazsınız. 
 

 
 
Bir diğer önerimiz ise, yedek assubaylık önerisidir ki, bu da Nail Güreli’nin kitabında yer almaktadır. 
Hatta 1950-60’lı yıllarda böyle bir çalışma kanunlaşma aşamasına kadar gelmiş fakat 
uygulanamamıştı. Şimdi, erlerin tahsili üniversite aşamasına gelmişken, kısa dönem askerlik ve hatta 
asteğmenlik yerine, yedek assubaylık sistemi geliştirilebilinir. Burada, Silahlı Kuvvetlerimiz, gerekli ve 
öncelikli gördüğü dallardaki mezunları, asteğmen olarak kullanır, diğer üniversite mezunlarını 
belirleyeceği bir rütbe ile yedek assubay olarak kullanır. 
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Bir diğer önerimiz ise, yine assubaylık mesleğinin kariyer anlamında da bir yerlere varması için, rütbe 
hedefinin yükseltilmesidir. Yani, çok başarılı, çalışkan ve amirlerince taltif edilen kıdemli assubayların 
teğmenliğe ya da yüzbaşılığa kadar yükselmesinin önü açılmalıdır. Zaten, emeklilik yaşının yükselmesi 
nedeniyle, ister istemez ordumuzda kıdemli assubay birikmesi olacaktır. Bu birikme ya emekliliği 
teşvik ederek önlenecek ya da bu kıdemli assubaylara bir hedef gösterilecektir. Bizim tercihimiz 
ikincisinden yanadır. 
Belirli rütbeye gelen assubay, subaylık sınavına girecek ve kazanırsa, albaylığa ve hatta çok başarılıysa, 
generalliğe kadar gidecektir. 
Geride kalan assubaylar, eğer iyi sicil sahibiyse, çok başarılıysa, doğrudan ya da sicil ortalamasına ve 
amirlerinin önerisine göre, yüzbaşılığa kadar gidecektir. 
Çok başarılı olamayan ama başarılı olan, sıradanın üstündeki assubaylar ise teğmenliğe ya da 
asteğmenliğe yönlendirilecektir. Bu rütbelerden emekliliği sağlanacaktır. 
Geri kalanlar ise yani sicili şu ya da bu nedenle bozulmuş olanlar, assubay olarak devam edeceklerdir. 
Böyle bir kariyer yapılanmasında, hem assubaylara hedef sunulmuş olacak hem de şu günlerde sıkça 
tartışılan 1’inci derecenin 4’üncü kademesi sorunu (hemen hemen)doğrudan çözülmüş olacaktır. 
Başarılı olan bu seviyeye ulaşacak, başarılı olamayan yerinde sayacaktır. 
Tüm bunlar, kıdemli assubaylık mertebesine gelindiğinde yaşanan hedefsizlik, amaçsızlık sorunlarını 
yıkacak radikal adımlar olarak incelenmeli ve tartışılmalıdır. 
Türk Ordusu bu vesileyle, ordu yapılanmalarında öncü rolünü yeniden üstlenmeli ve diğer ülkelere 
örnek olmalıdır. 
 
NOT: Uzun yılla, assubayların memuriyette birinci derecenin dördüncü kademesine yükselmesi engellendi. 
Üçüncü kademeden yukarıya yükseltilmediler. Bu tam anlamıyla bir statükocu engellemeydi. 2012 yılının 
Haziran ayında çıkan bir kanunla bu utanç verici uygulama sonlandı. Artık assubaylar ve hatta daha astları bu 
derece ve kademeye –eğer şartları uyuyorsa- yükselebiliyorlar. Tabi ki burada yine ince bir ayar var. Bu yükseliş 
sadece göstermelik, çünkü tazminat ve yan ödemelere yansımaması için gerekli tadbirler alınmış…  
 

Yayınlanma Tarihi: Yayınlanmadı/2011 
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BAŞKAN OBAMA’NIN ASSUBAYLARI 

Bildiğiniz gibi 2008 yılı NATO’da Assubay Yılı olarak kabul edildi ve bu kapsamda uluslararası bir takım 
etkinlikler, seminer ve sempozyumlar yapıldı. Fakat bunların Türkiye’ye hiçbir yansıması ve etkisi 
olmadı. Assubaylarla ilgili ne bir pozitif gelişme gördük, ne de onların fedakârlığını ve önemini 
vurgulayan tanıtım çalışmaları. 

Oysa Amerika’da yine Assubaylar gündemde kalmaya devam etti. Bu kez Amerikan Kara Kuvvetleri 
2009 yılını Assubay Yılı olarak kabul etti ve önemli çalışmalar yaptı. Assubayların sorunları Başkan 
Obama’ya değin iletildi. Kara Kuvvetleri Ordusu Kıdemli Başçavuşu Kenneth O. Preston, Ocak 2009’da 
Başkan Obama ile başbaşa bir görüşme yaptı ve hem assubayların hem de kıdemsiz askerlerin 
sıkıntılarını birincil ağızdan dile getirdi. 

Aşağıda bu haberi okuyacaksınız. Kendi ülkemizde yaşananlarla kıyaslayacaksınız. Bizde haksızlıklara 
uğrayanlar ve emeği sömürülenler eylem yapmadıkları sürece farkedilmezler. Hoş, fark edilseler bile, 
Tekel İşçilerinin grevinde gördüğümüz gibi ancak onları siyasi emellerinde kullanmak isteyenler 
farkeder, diğerleri değil. Oysa demokrasi ve modernleşme, her insana değer verilmesini özümser. 
Toplumun üst sınıfını oluşturmayan sıradan insanların ve mesleklerin bile bir değeri ve bir konumu 
vardır. Hepsinin enerjisiyle ve sinerjisiyle bir toplum var olur ve kalkınır. 

 

İşte modern toplumlarla aramızdaki temel fark da burada yatar. Bizde her şeyi hep en önemli insanlar 
bilir, görür, farkeder. Hep en önemli insanlar birbiriyle görüşür, karşılıklı makam perçinlemesi yaparlar 
ve büyük adamcılık oynarlar. Oysa modern toplum ve devletlerde, çok sıradan bir insanın ya da 
meslek grubunun temsilcisinin bile meclislerde temsil edildiğini, başkan ve başbakanlarla 
görüşebildiğini, sınırlamaları ve her türlü hiyerarşiyi aşarak kendilerini ifade edebildiğini çok sık 
görürsünüz. 

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin üst yönetiminde de bunları gözlemleyebiliriz. Yani hiyerarşinin alt 
basamağını oluşturanların sorunları yerine ülkenin siyasetini ve yönetim şeklini biçimlendirmeye 
çalışmalarını fark edebiliriz. Erleri, Uzman Jandarmaları, Uzman Çavuşları ve Assubayları ve hatta genç 
subayları görmezden geldiklerine şahit olabiliriz. Ne zaman ki, daha önce yapılması gereken şeyler 
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kaçınılmaz ve zorunlu bir gereklilik olur, ancak o zaman akılları başlarına gelir ve küçücük adımlarla 
durumu idare etmeye çalışırlar. 

Ayrıca temel politika olarak, orduyu sınıflara bölmeyi ve efendilik-kölelik mantığını yürürlükte tutmayı 
her daim yeğlerler. Bunun aksini söyleseler bile, lafa gelince demokrasiden, insan hakları ve 
çağdaşlıktan söz etseler bile yaptıkları ve yapmakta oldukları aşikâr bir şekilde ortadadır. 

Durumu idare etmek adına yaptıkları şeyler sadece şeklen bir şeyleri değiştirmek ve yıllardır süren 
kast sistemini makyajlamaktan ibarettir. Örneğin, Kuvvet Assubaylığı yapısını Amerika’dan kopyalarlar 
ve uygulamaya koyarlar ama o mevkiye gelen kişinin “tuvalete gitmek için bile” kendilerinden izin 
almasını sağlarlar. Etkisiz, yetkisiz ve göstermelik bir açılımdır sunulan. Şimdi koskoca Genelkurmay 
Başkanı varken, bir Kuvvet Assubayının birebir görüşmek üzere, bir Başbakan’a, bir Cumhurbaşkanı’na 
çıkabileceğini düşünebiliyor musunuz?  Yine aynı görevdeki assubayın bağımsız olarak, basına 
sorunlarla ilgili bir beyanatını hayal edebiliyor musunuz? Mümkün mü benim güzel memleketimde 
böyle bir şey? 

 

Oluşturulan makam sırf şunun için vardır. NATO’ya üyeyizdir ve şu ilkel NATO ülkeleri assubayları da 
adam yerine koyup toplantılar ve seminerler düzenlemektedir. Buraya başlarda genç subayları 
gönderiyorlardı ama tuhaf kaçıyordu. O zaman durumu makyajlamak, biraz kendini aşmış 
assubaylardan birini seçip göstermelik bir makam ihdas etmek gerekiyordu. Böylece o can sıkıcı NATO 
ANGARYASI’ndan da kurtulmuş olunacaktı. Zaten böyle şeyler, o ülkelerde çoktandır vardı. Ama işi 
sıkı tutmak, onlara öyle yetki, etki falan vermemek lazımdı. Sonra Türk Ordusu’nun o örnek disiplini 
bozulurdu Vallah! Ne demişti Mareşalim : “Benim Gediklime günde bir tayınla bir Köroğlu gazetesi 
yeter!” 

Gedikliye hak verip de başımıza iş mi açacaksınız durduk yerde! 

Bir de dünyanın öteki ülkelerinde duruma bakalım. Herhalde şu Amerika bizden çok geri olmalı ki, 
böyle garip şeyler yapabiliyor. Yani, adam yerine konulmayacak sıradan adamlar(!) taa Devlet 
Başkanı’nın makamına kadar çıkıp sorunlarını dile getirebiliyorlar. Yuh yani, bu ne ilkellik kardeşim. 
Güzel Türkiyeme gelin de ders alın, yeni bir şeyler öğrenin. Hani alimallah, adamlara bu kadar hak 
veriyorsunuz, ya yarın cephede de grev yapmaya, hak istemeye başlarlarsa nice olur halimiz! Kötü 
örnek oluyorsunuz Bay Obama, hem de çok kötü. 

Bakalım yahu, ne yapmış şu ilkel Amerikalılar? 
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Şimdi, Amerika’da assubay ve erlerin sorunlarının bir ülkenin başkanına kadar nasıl ulaştığını ve nasıl 
ilgi gördüğünü hep beraber aşağıdaki yazıdan okuyup görelim ve çıkarmamız gereken dersleri 
çıkartalım. Başkan Obama’nın assubaylarını tanıyalım… 

Başkan Barack Obama, Ordu Kıdemli Başçavuşu Kenneth O. Preston ile bir araya geldi. Görüşme 30 
Ocak 2009’da Oval Ofiste gerçekleşti. Başkan, kuvvetlerin kıdemsiz askerlerinin sorunlarını ve 
endişelerini kaynağından yani kıdemli temsilcilerinden duymak istedi. 

Başkan Obama, ilk kez gerçekleşen böyle bir toplantının, ordunun assubayları ile dostluk köprüsü 
kurmak için güzide bir fırsat olduğunu belirtti. 

Ordunun başkomutanı sıfatını taşıyan Başkan’ın tarihte ilk kez assubaylar ve kıdemsiz askerlerle 
resmi bir toplantı düzenlediği belirtiliyor. Önceki başkanlar daha çok Birleşik Askeri Personel 
yapılanmasının kıdemli temsilcileriyle bir araya geliyordu. Zaten Başkan Obama, Birleşik Askeri 
Personel temsilcileriyle yaptığı toplantılar sonrasında kıdemsiz askeri personel temsilcileriyle daha 
yoğun temas kararı almıştı. 

 

Ordu Kıdemli Başçavuşu Preston, “ Ben assubaylarla oturup konuşan ve onların sorun ve 
tavsiyelerini dinleyen bir başka başkan hatırlamıyorum” dedi. “Başkan, bu şekilde orduya bir 
destek mesajı gönderiyor ve bizim üyelerimizle (Assubaylar) samimi bir iletişim köprüsü kurmak 
istediğini gösteriyor” diyerek, Başkan’a “Ordu’daki en büyük endişesinin Kuvvetlerdeki yoğun 
stres” olduğunu söylediğini belirtiyor. 

Preston, “Art arda dördüncü yıldır, intihar vakalarında artış gözlemliyoruz” dedi ve ekledi : “Bizim 
askerlerin ve ailelerinin üzerine binen ve günlük yaşamlarını etkileyen baskıların göstergesi olarak, 
PTSD, aile içi şiddet, cinsel taciz ve görevi kötüye kullanma eylemleri geçtiğimiz yıl artış gösterdi.” 

Preston ayrıca, kıdemsiz askerlerin her zaman kendi kendilerine “ Biz ne zaman, dağıtımlar 
arasındaki bekleme süresinin 12 aydan daha fazla olacağını göreceğiz?” diye sorduğunu da 
vurguladı. Buna bağlı olarak Ordu Kıdemli Başçavuşu, “Bekleme süresi denilen o 12 ay, bize sıcacık 
evimizde geçireceğimiz bolca zaman dilimi sağlanması demek değildir.” şeklinde durumu Başkana 
açıkladığını söyledi. Başkan’ın askerler ve aileleri için bekleme süresinin ne anlam ifade ettiğini 
anladığını ve konuya olumlu ve nazik yaklaştığını fark ettiğini belirtti. 

Obama ile yapılan samimi ve içten görüşmede Ordu mensupları ve ailelerinin bugünkü ekonomik 
durumdan olumsuz etkilendikleri konusuna da değinildi. Preston, Başkana “Ekonomideki olumsuz 
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gelişmelere bağlı olarak, ordunun kıdemsiz personeli ve ailelerinin çok sık yer değiştirdiklerini ve bu 
sebeple Mortgage kredilerinde, oturdukları evin değerinin çok çok üstünde bir ipotek değeri ile 
karşılaştıklarını ve her geçen gün borçlarının arttığını” da söylediğini belirtti. Preston, Kıdemsiz 
askeri personel ve ailelerinin ekonomideki olumsuz gelişmelerden nasıl etkilendiğini Başkanın 
anladığını da ekledi. Başkan, Kıdemsiz askeri personel ve ailelerinin ekonomik gelişmelerden nasıl 
olumsuz etkilendiklerini dinledi ve anlayıp kavramaya çalıştı. 

Başkan ile yapılan görüşmede Orduda kalma (ordudan ayrılanların azalması) konusundaki başarıya 
da vurgu yapıldı. Buna örnek olarak, Dördüncü Piyade Tümeninin 2009 mali yılının ilk dört ayı 
içindeki “askeri personeli orduda tutma” oranının %96 olarak gerçekleştiğini gösterdi. Preston, 
ayrıca ordudan ayrılan askerlerin ve ailelerinin tekrar (askere alma/sözleşme yapma) yoluyla geri 
kazanılması için nasıl özverili bir çalışma yaptıkları konusunda da açıklama yaptı. 

“Askerler geri dönüyor, tekrar kaydoluyor ve takımda kalıyorlar” dedi ve ekledi : “Ülkemize hizmet 
etme konusundaki gönüllülükleri süreklilik gösteren bu askerler ve fedakâr aileleriyle hepimiz 
gururlanabiliriz.” 

 

Başkanın, planlı olarak Preston’la ve diğer kıdemsiz askeri personel kıdemlileri ile görüşmelerine 
devam edeceğini söyleyen Preston, bunun asker hikâyelerini(yaşanan dramları ve sorunları) 
anlatmak için bulunmaz bir fırsat olduğunu da sözlerine ekledi. 

Preston, Kara Kuvvetleri Ordusu’nun bu yılı (2009) Assubay Yılı olarak kutlaması nedeniyle, bu 
görüşmenin tesadüfi olarak gerçekleştiğini fakat yine de Obama ile yapılan bu ilk görüşmenin 
faydalı ve iyi olduğunu değerlendirdi. Başkan’ın konuşmalarında “ Ordu ile ilgili çalışmalarımızda, 
her zaman bizim assubaylarımızın katkı, fedakârlık ve önemlerini takdir etmeye gayret ediyor, çaba 
gösteriyoruz” dediğini de belirtti. 

Preston, “Bu makam benim ya da bir kişinin değil, ordudaki bütün başçavuşların ve assubayların 
temsil edildiği mevkidir. Assubaylarımızın fedakârlığını, cesaretini, değer ve önemini anlatma 
mevkisidir. Unutmayın ki, Assubaylar, ordu içindeki subayları nasıl lider yapacağını en iyi bilen ve 
onları gerçek bir lider olarak yetiştiren kişilerdir.” diyerek açıklamalarını tamamladı. 

Çeviri ve Yorum: Aydın Kulak 
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Açıklama-1: PTSD; (Post Travmatic Stress Disorder) bilinen adıyla Travma Sonrası Stres Bozukluğu, psikoloji literatürüne yeni 
girmiş bir kavramdır. PTSD, uçak kazası, deprem ya da savaş gibi olayların etkisiyle bazı insanlarda gelişen bir ruhsal 
bozukluktur. Cinsel taciz, tecavüz, işkence kurbanları da PTSD kaynaklı ıstırabı çekerler. 

Yayın Tarihi: 9 Aralık 2011 

KAYNAK 

http://www.army.mil/article/16759/president-obama-reaches-out-to-senior-ncos/ /Erişim: 2011 
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TABULARI YIKAN EYLEM: 9 EKİM ONUR YÜRÜYÜŞÜ 

Birileri bana assubayların yaklaşık yedi-sekiz bin kişiyle Ankara meydanlarında “hak ve onur yürüyüşü” 
yapacağını söylese, şaşar kalırdım. Ama bunu o gün gözlerimle gördüm. Öyle heyecan dolu anlar oldu 
ki, ağlamamak için kendimi zor tuttum. Gözlerim coşkuyla doldu. Gözyaşlarım akmak için bahane arar 
hale geldi. 

Selam size assubay sevdalısı yürekler, selam! 

Onca yaşına rağmen, onca soğuğa rağmen, onca bastırılmışlığa rağmen yollara düşen, haksızlıklara 
karşı dev bir yumruk olmayı başaran onurlu, sevdalı ve devrimci insanlar. Siz o gün sadece kendi 
makûs talihinizi yıkmak için orada değildiniz. Siz, en olumsuz şartlarda yaşıyor olsanız bile, bu 
cumhuriyetten nasibini alamamışların önünü açmak için oradaydınız.  

Zalimce hazırlanmış yasalara ve kanunlara rağmen cumhuriyetten ve demokrasiden yana taleplerinizi 
istemek için dimdik ayağa kalktınız. Yetmişlerin, yetmiş beşlerin ruhunun, coşkusunun yeniden al bir 
şafak gibi doğmasına vesile oldunuz. O yıllarda yürüyen assubay eşlerinin, o yıllarda mağdur olan, 
teröristlerden beter muamele gören, sırf hakkını aradığı için zulümlere uğrayarak meslekten atılan 
büyüklerinizin anısını yâd ettiniz. Onların başını taçlandırdınız. Onları şereflendirdiniz, onurlandırdınız. 

 

Ey karanlıklara ve haksızlıklara başkaldıran sevdalı yürekler, bugün bu başlangıcı yaptığınız için 
kendinizle ne kadar onur duysanız azdır. Sizler Mustafa Kemal’in cumhuriyet çocukları olarak, 
azınlığın çoğunluğa tahakkümü olamayacağını, haksızlıkların hiçbir kılıfa uydurulamayacağını o 
haykıran yüreklerinizle gösterdiniz. Ne mutlu size! 

Eyyy doksan üç yaşındaki koca çınar, ey yaşlı kurt, ey dev assubay! Keşke şartlar uygun olsaydı da o 
gün orada o mübarek elini öpebilseydim. Bir “Che Guevara” edasıyla bizi onurlandıran, hak ve onur 
aramak için yaşın, başın ve daha başka hiçbir mazeretin sığıntı limanı olamayacağını gösteren Atatürk 
neslinin İstiklal dolu yüreği, hak ve onur mücadelesinin kutsanmış savaşçısı; seni bu zümre 
unutmayacak. Her zaman senden güç ve ilham alacak, sağ ol, var ol! 

Eyy benim gibi kötü adamlar, Ersen Gürpınarlar, Hüseyin Savcılar, Atilla Abaylılar, Atılganlar, Turanlar, 
Ahmet Çam’lar, M. Ali Kılınç’lar, Haksızlığın dev kalelerine mancınık taarruzu yapan koca adamlar… 
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Sessizliğin kader olmadığını, haykırmak için güçlü durmak gerektiğini kalabalığa coşkuyla söyleyen 
Cengiz Erten’ler ne mutlu size bu güzel başlangıç için. 

Eyy Tayyar Yıldırım, sana ne mutlu! Artık ilham alıp daha coşkun sevdalar için koca şiirler 
yazabileceksin. Ne mutlu sana bu ilhamı verecek kocaman sevdalı kalabalıklar var. Yüreklerinde umut 
olan, yüreklerinde ateş olan muhteşem insanlar var. 

 

Mesut Mavitunalar, Turgut Dursunlar ve Hayatiler; sizler o yaşlı ama onurlu duruşunuzla, o gün orada 
haksızlıklara karşı direnişin bayrağı oldunuz. Gelecek nesillere devretmek üzere onurlu bir sancağınız 
oldu. Ne mutlu sizlere ve adını bilemediğim o binlerce onur savaşçısına. Keşke hepinizin adını buraya 
tek tek yazıp destanlar düzebilsem. Keşke tek tek hepinizi alınlarınızdan öpebilsem!  Hepinizi o koca 
yüreğinizden öpebilsem! 

Türkiyemin Samsun’undan, Marmaris’inden, İzmir’inden, Ereğli’sinden, Konya’sından ve daha bin bir 
yerinden gelip Ankara’da Toros Sokakta dev bir ateş yakan kutsal savaşın mücahitleri. Onurlu 
duruşlarıyla, haykırışlarıyla Genel Kurmay Makamını titreten kahramanlar, sizinle gurur duyuyorum. 
Sizin aranızda olmaktan, gözlerinizdeki ve yüreğinizdeki ışıltıyı, direnci paylaşmaktan gurur 
duyuyorum. 

 

Eyy Sanal Mahmut, seni de seviyorum. Sen o bazen zırvalayan ama bazen de taşı gediğine koyan, 
haklıya hakkını teslim eden söyleminle hem güzellik uykusundaki TEMAD merkezini uyandırdın ve 
ateşledin, hem de farkında olmadan muhalefeti diri tuttun. İkisinin arasındaki kıvılcımla şimdiye kadar 
yapılmamışın yapılmasına vesile oldun. Sana rağmen ama seninle dağ başlarında çoban ateşi yakıldı 
bugün. O çoban ateşinin etrafında oluşan binlerce kişilik halkada senin de payın var. Tanrı seni 
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kutsasın! Aşırıya kaçmadan aşkımız hep devam etsin, yine Ankara’da sanal da olsa buluşalım, 
görüşelim, mutlu sonlar için aşk dolu direnişimizi sürdürelim! 

Buca, Karabağlar, Gaziemir, Güzelbahçe, Kuşadası, Kayseri, Aydın, Muğla, Silifke, Manisa, İstanbul ve 
adını buraya sığdıramadığım gönüldeş şube temsilcileri, Mecdi Cengiz gibi, Murat Atam gibi 
memleketin dört bir yanında bu eylem için canını dişine takanlar; sizleri yüreğimle selamlıyorum. 

Bu eylem sürecinde uykusuz kalanlar, Ankara’nın soğuğuna karşı da direnenler, küçük kazalar sonucu 
“Gazi” unvanı alanlar, bu eylemden gerçek izler taşıyanlar, adı bilinmeyen Avniler, Özlem Hanımlar ve 
diğerleri sizleri de asker selamı ile selamlıyor ve gözlerinizden öpüyorum. 

 

Vatanına elini verenler, ayağını verenler, kolunu verenler, emeğini verenler, babasını verenler, ailesini 
verenler, alın terini ve yüreğini verenler sizleri de Gazimiz Ahmet Babür nezdinde selamlıyorum. 
Miting otobüsünde bizleri ağlatan o küçük kızımız nezdinde selamlıyorum. Bu savaşımızın ne derece 
kutsal olduğunu bizlere bizatihi gösteren o güzel insanlar nezdinde selamlıyorum. 

Sevgili Başkanımızı da selamlıyorum. Uyutan bir konuşmacı olsa da bunca kişiyi bir araya getirdiği için 
selamlıyorum. Azmedince, inat edince, umut edince, mücadele edince daha binlerce kalabalığın bu 
meydanlarda toplanabileceğini gözleriyle görüp devamını getirebileceğine inanacağını bildiğim için 
selamlıyorum. Hakkımızı almak için ilk adımı attığı için selamlıyorum. Yelkenlerimizi umutla 
doldurduğu için selamlıyorum. 
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Ankara’nın meydanlarını yedi bin kişiyle aydınlatan güzide topluluk, sizler bir bir alınlarından öpülesi 
kahramanlarsınız. Sizlerde Firavuna baş kaldıran peygamber yüreği var. Sizlerde Hazreti İbrahim’in 
aşkı için kendini ateşlere atan Zeliha’nın sevdası var. Sizlerde yıkılmaz kalelere bayrak diken Ulubatlı 
Hasan yiğitliği var. Zalime, sömürülmeye, kuşatılmışlığa ve saltanata karşı İstiklal Mücadelesi yapan 
Mustafa Kemal’in devrimci, “Atatürkçü” inancı var. 

Ve o size haykırmaya devam ediyor: 

“İlk hedefiniz Akdeniz’dir, İleriiii!” 

Sen yiğit Assubayım, ordumuzun direği  
Ölmek bir şey değil ki, görevinin gereği 
Çelik gibi iraden, yılmak nedir bilmezsin, 
Hiç kimse yok sayamaz verdiğin her emeği 
         
Açıklama-1: Sanal Mahmut, o dönemlerde TEMAD internet sitesinin mesaj panosunda çeşitli yazılar 
yazan ve bu yazılarıyla TEMAD Yönetimini savunmaya çalışan ama bunu yaparken pek çok kez kaş, 
göz çıkartan bir sanal tiplemedir. Gerçek kimliği ne yazık ki tespit edilememiştir. 
 
Açıklama-2: Yazının finalinde yer alan dörtlük, Tayyar Yıldırım’ın“Assubay” konulu şiirinden 
alıntılanmıştır. 
 

Yayın Tarihi: 11 Ekim 2010 
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ŞAH VE MAT: BAY VECDİ GÖNÜL YENİ KABİNEDE YOK! 

Assubaylar neler çekmedi ki ondan. TEMAD şubelerini her seçim öncesi ziyaret ediyor, gönül alıyor, 
vaatler veriyor sonra da unutup gidiyordu. Bize de üstüne bir bardak soğuk su içmek kalıyordu. Ne 
zaman ufukta seçim görünürse o zaman aklına assubaylar ve emeklileri düşüyordu. Onları sadece 
kolay kandırılan birer oy deposu olarak görüyor ve adeta AK Parti hükümetinin en kandırıkçı bakanı 
olarak görev yapıyordu. 

İş artık o raddeye gelmişti ki, assubaylar ve emeklileri, kendisine çeşitli isim ve unvanlar takmak 
zorunda kalmışlardı. Bunlardan bir tanesi “Vicdansız Gönül”dü. Bir diğeri ise “Milli Subay Bakanı”! 
Velhasıl söyledikleriyle, yaptıklarıyla tüm bu yakıştırmalar üzerine tam oturuyordu.  

Görevi süresince Türk Silahlı Kuvvetleri’nde astları ezen ve her daim hor gören bağnaz yapıya asla 
diklenememiş, hep günü kurtaran ve adeta diplomatik duruşlarla vaziyeti idare eden birisi olmaktan 
öteye geçememişti.  

Aslında Milli Savunma Bakanlığı sivil iktidarla ordu arasında dengeleri koruyan bir bakanlık olarak 
bilinir. Genelde buraya seçilen isimler suya sabuna dokunmadan vaziyeti idare ederek geçinirler. 
Fakat AK Parti iktidarının söylemlerini hatırladığımızda bizler, bu bakanlıktan da bir şeyler beklemiş ve 
ummuştuk. Bir şeylerin değişmesini dilemiştik. 

 

Ordu içindeki adaletsizliklere de el atılacak, haksız uygulamalar aşama aşama giderilecekti. Türk Silahlı 
Kuvvetlerinde insanı ve insanlığı önceleyen yasalar uygulamaya konulacaktı. Askeri Ceza Yasalarında, 
Sosyal Tesislerde, Lojmanlarda, OYAK’ta ve özellikle de özlük haklarında pek çok iyileştirme beklentisi 
taşıyorduk. 2002 yılından bu yana bütün bu umutlarımızı taze tutmaya çalıştık. Fakat hesaplarımız ve 
beklentilerimiz hep boşa çıktı.  

İktidar partisi olan AK Parti, biz assubayları da belli bir anlayışın temsilcisi, takipçisi veya kuyruk 
uzantısı bellemiş olmalıydı. Yoksa Adalet ve Kalkınmadan bahseden bir partinin özellikle emekli 
maaşlarındaki adaletsizliğe göz yumması mümkün müydü? Aynı süre görev yapan, aynı ortamları 
paylaşan ve sadece rütbeleri farklı olan insanlar arasında emekli olduklarında maaş olarak yaratılmış 
olan koca uçurumu nasıl tarif edebiliriz? Nasıl akıl ve mantık süzgecinden geçirip “bu doğru bir 
uygulamadır” diyebiliriz? 

Bugün bir emekli kıdemli albay yaklaşık dört bin lira emekli maaşı alırken, emekli kıdemli başçavuşun 
bunun yarısını dahi alamadığını hangi adalete ve hangi kalkınmaya sığdıracağız? 
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Yirmi birinci yüzyılı son hız yaşadığımız bugünlerde assubaylara birinci derecenin dördüncü 
kademesinin verilmeyişini hangi sebeplerle insan haklarına ve memurin haklarına uygun olarak 
değerlendireceğiz? 

 

Ya başlangıç derecelerimizi? Ya subaya tam, assubaya yarım takılan bröveleri? Yarın Uzman Çavuşlara 
da uçuş brövesinin çeyreği mi takılacak? Ortaçağdan kalma “subay ve general asil ve soylu sınıftır, 
geri kalan sadece asttır ve ordunun hamalıdır” anlayışını mı güdeceğiz? Oldu olacak, assubay 
orduevlerinin kapısına “Tom Amca’nın Kulübesi” yazalım, herkes mutlu olsun. 

Bu son seçim döneminde Bay Vecdi Gönül, nasılsa, İzmir’den aday gösterilmedi. AK Parti’nin sahil 
stratejisi gereği Antalya’ya kaydırıldı. Antalya zaten CHP için kaybedilmek üzereydi. Orada kimin 
kazanacağı aleni belliydi. Buna rağmen Bay Gönül, orada çok yoğun tepkiler gördü. Esnafın tepkisi ilk 
yaşanandı. Ardından bir emekli assubay meslektaşımızın tepki ve protestosu yansıdı basına. Ayrıca AK 
Parti iletişim sayfasından pek çok assubay rahatsızlığını iletti hükümete.  

İşin tuhaf tarafı ne biliyor musunuz? Bu Bay Vecdi Gönül, özlük hakları konusunu bu ülkede en iyi 
bilen adamlardan birisi. Buna rağmen, son olarak ne dedi, sizler de gördünüz…  

Haksızlıklara karşı ordunun astlarını inatla ve onur dolu bir dirençle savunan, basında pek ender 
kalmış ve gerçek anlamda hümanizmi benimsemiş kalemlerden birisi olan Umur Talu’ya verdiği 
telefon röportajında, tam anlamıyla ağzındaki baklayı çıkarmış ve hangi zihniyetin temsilcisi olduğunu 
ayan beyan ortaya koymuş: 

“Devletin de bir hiyerarşisi var!” buyurmuş. İyi de devletin hiyerarşisinde kölelik kanunu falan mı var 
acaba ki, sevgili cafcaflı albayım emekli maaşının daniskasını alıyorken, assubaya fakir fukara maaşı 
bağlanıyor? Acaba devletin hiyerarşi kitabında “adaletli özlük hakkı” için hangi kıstas yer alıyor? 
Efendiler ve köleler kıstası mı?  
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Hangi mantık bize bu mantıksızlığı, bu haksızlığı ve bu ahlaksızlığı izah edecek? Sayın Gönül’den o 
savunduğu hiyerarşisinin ölçütlerini bekliyoruz! Biz de kendisini bu boşta kaldığı günlerde “insaf 
ölçütlerini” araştırmaya davet ediyoruz. 

Bay Vecdi Gönül, 1970 yılından beri özlük işlerinin içindedir. Bu işi en iyi bilenlerdendir. Özlük 
haklarının mevkiye, konuma, rütbeye göre değil de emeğe ve alın terine ve yapılan fedakârlıklara 
göre belli bir izan ölçüsünde yapılması gerektiğini en iyi savunması gereken kişidir. Türk Silahlı 
Kuvvetlerinde tahakkümün boyunduruğu altında yaşayan assubayların, uzman çavuşların, uzman 
jandarmaların ve sivil memurların koruyucu ve kollayıcısı olması gereken kişidir. Oysa Bay bakan, çok 
uzun görev süresince emir-komuta zincirinin göstermelik bir halkası olmuş ve “alındı/anlaşıldı”dan 
başka bir icraat eyleyememiştir. 

 

Bu haliyle şunu söylememiz gerekir ki, babası merhum Mustafa Saffet Gönül, tüm yurdu ve halkını 
savunup Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyetini kurarken, oğlu Vecdi Gönül; egemenliğin 
bağnaz kalelerini koruma yönünde eylemler icra etmiştir. Umarım bu yaptıkları nedeniyle, rahmetli 
babası onu affeder. Biz assubaylar ise onu hiçbir zaman affetmeyeceğiz! 

Tüm bunlardan sonra şöyle söyleyebiliriz. AK Parti’de bağnaz yapıyı, ırkçılığı ve sınıfçılığı koruyup 
kollayan koca bir kale en sonunda düştü: Şah ve mat! 

 

Sana güle güle demeyeceğiz Bay Gönül, çünkü bizi hiç güldürmedin. Paşa babaların ne dediyse onu 
uyguladın. Boyayıp, allayıp pullayıp bize satmaya kalktın. En sonunda da içindeki saklı duygularını 
açığa vurdun ve kimlere hizmet ettiğini net bir ifadeyle açıkladın:  

“Devletin de bir hiyerarşisi var!” 
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Seni ve bize yaşattığın hayal kırıklıklarını asla unutmayacağız. Tarihimize altın harflerle not düşeceğiz. 
Torunlarının bile bunlardan haberdar olmasını sağlayacağız.  

Diyeceğiz ki, biz şimşekler ve gök gürültüleri başlatacak koca bir rüzgâr bekliyorduk ama çıka çıka fos 
bir osuruk çıktı! 

Saygılarımı sunuyorum sayın eski bakanım. 

 

Yayın Tarihi: 7 Temmuz 2011 
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PES DEMEKTEN DE ÖTE, VAH GENELKURMAYIM VAH! 

Sosyal medya aracılığıyla bir halk hareketi başlatılabileceği bana imkânsız gibi gelirdi. Bu yüzden Arap 
Baharı Olaylarına hep şüpheyle yaklaştım. Yabancı parmaklar aradım. Yani Twitter’den, Facebook’tan 
devrim yapılabilirdi ha? Olmaz öyle şey diyordum içimden. Akıl alacak iş değil. 

Bir gün bir de baktım, “Bu Kadarına da PES Diyen Assubaylar” Türkiye’yi sarsıyor. Gündeme oturmuş. 
Şimdiye değin assubayları ve sorunlarını görmezden gelen medya, bu grubu, bu hareketi ve 
assubayların sorunlarını alabildiğine tartışıyor. Sonra mı, sonrası Türkiye’ye özgü olağan şeyler. Türk 
Subay Kuvvetleri Komutanı, durumu bir muhtıra ile zapturapt altına almaya çalışıyor. Tam da bir 
diktatörlükte görülecek söylemle… Fakat ama’sı var. Ama’sını burada anlatacağız. Susmayacağız. 
Susturulmayacağız. 

 

Bu Kadarına PES Diyen Assubaylar’ı can-ı gönülden kutluyorum. Öncelikle bunu peşin peşin 
söyleyeyim. Çünkü onlar bu ülkede bir ilki başardılar. Tıpkı 1970 ve 1975 eylemlerinde Assubaylar ve 
Eşlerinin yaptığı gibi Tabuları yıktılar. Türkiye’ye koca bir devrim sundular. Camdan sarayların süslü 
balkonlarından halkçıyız, demokrasi aşığıyız diye sallayıp duranlara, “Hadi Ordan!” dediler. Sosyal 
Medya aracılığıyla gerçek bir halk hareketini Türkiye’ye bağışladılar. Yürekleri hoplattılar. Gündeme 
heyecan kattılar. Saltanatçı kafalara, saltanatı için Atatürk’ü ve devrimlerini araç olarak kullanan 
kafalara “Aloo, nasıl oluyor da Atatürk’e karşı Atatürkçülüğü kullanıyorsunuz?” dediler…  

ATATÜRK’E KARŞI ATATÜRKÇÜLÜĞÜ KULLANIYORLAR! 

Hani Atatürk ilkeleri içinde bir halkçılık ilkesi vardı ya, onu anımsattılar. Ne diyordu Halkçılık ilkesi, bir 
anımsayalım. "Bizim için insanlar yasa önünde tamamen eşit muamele görmek zorundadır. Sınıf, aile, 
fert arasında bir ayrım yapılamaz. Biz, Türkiye halkını çeşitli sınıflardan oluşan bir bütün olarak değil, 
sosyal yaşamın gereksinimlerine göre çeşitli mesleklere sahip olan bir toplum olarak görmekteyiz. 
Halkçılık, vatandaşlar arasında iş bölümü ve dayanışmayı öngörür. Sınıflaşmayı ve kast sistemini değil. 
Atatürk’ün halkçılık ilkesinden anlaşılan; toplumda hiçbir kimseye, zümreye ya da herhangi bir sınıfa 
ayrıcalık tanınmamasıdır.” 
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Peki, onlar bu ilkeye rağmen bizi nasıl gördüler? Meşhur muhtıranın satırlarından okuyoruz nasılsa. 
Sadece süslü kelimelerle üstünü örtmeye çalışmışlar. Ne demişler? “Statü hukukuna dayalı olarak; 
birbiri ile kıyaslanamayacak statü, görev ve sorumlulukları nedeniyle personelin sahip olduğu bazı hak 
ve yetkilerin eşitsizlik veya adaletsizlik olarak nitelendirilmesi asker ve sivil kurum ve kuruluşların 
doğasına aykırıdır.” Bu cümlenin Türkçe mealini açalım biraz ve gerçeği görelim. 

 

Genelkurmay diyor ki, arkadaş ben orduda statü hukukunu geçerli kıldım. Yani her türlü hak ve 
hukukta, adalette, eşitlik prensibini ve Atatürk’ün halkçılığını geçersiz kıldım. Kışlalarımda alın teri ve 
emeğe göre ücret ve hak belirlenmez. Rütbeye, makama ve püsküle göre belirlenir. Kim daha çok 
püsküllüyse, o daha fazlasını alır. 

Siz assubaylar; halksınız, biz ise statüko gereği; asil ve soyluyuz. Bu ülkenin has evlatlarıyız. Egemen 
olanız. Siz bir, bilemedin iki sene okuyor ve göreve başlıyorsunuz. Size fazla şey öğretmiyoruz. Sadece 
işini iyi yapacak birer emekçisiniz. Canımız isterse sizi bugün sokağa salar, yerinize aç, açık ve 
işsizlerden tomarla adam buluruz. Bu ülkede sizin aldığınız maaşa ve haklara koşa koşa gelecek bir 
sürü vatan evladı var. Amaaaa biz öyle değiliz. Biz subaylar, özen ve itina ile yetiştiriliyoruz. Biz, en az 
dört sene çok özel eğitim görüyor ve bu vatanı koruyup kollamayı öğreniyoruz. Bu vatanın gerçek 
sahibinin biz olduğunu öğreniyoruz. Biz büyük komutanlarız. Siz assubaylar ve hatta Türkiye halkı ise 
bizim emir ve komutamız altındasınız. Hak ve hukuk bizden sorulur. Biz neyi ne kadar uygun görürsek 
o!  Biz istedik mi… falan filan… 

Anlayacağınız, açık ve net bir şekilde Atatürkçülüğe ihaneti ortaya koyuyor bu muhtıra. Hani çok sıkı 
Atatürkçüydüler? Her şey meydanda! Başka söze gerek var mı? 

TANRI ZEUS BİLE HALKIN ARASINA KARIŞIRDI 

Eski Yunan Efsanelerini bilirsiniz. Hani Tanrı Zeus vardı. Poseidon, Afrodit, Apollon. Sonra Titanlar 
falan. Eğer az buçuk bu mitleri okuduysanız, bu tanrıların en görkemlisinin Zeus olduğunu bilirsiniz. 
Tanrıların kralıdır o. Olympos Dağı’nın zirvelerinde yaşar. Fakat tüm görkemine, tüm ihtişamına 
rağmen, çoğu zaman yeryüzüne iner ve insanoğlu ne yapıyor diye sorar soruşturur. Halkının arasına 
karışır ve tanrılara dua ediliyor mu, sunu veriliyor mu diye kontrol eder. Eğer bunlar olmuyorsa, 
sebebini araştırır ve çözüm bulur. Gerektiğinde insan kullarına yardımcı olur. 
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Oysa bizim ülkede kendisini ihtişamlı tanrı kılanlar ya da öyle sananlar hiç mi hiç zümrelerinin 
sorunlarına, dertlerine bakmazlar. Kendi saltanat ve keyifleri için ne mümkünse yaparlar. Emekli bile 
olsalar devletin saltanat kayığından inmezler. Tutuklamalarda görüyoruz. Emekli bilmem kim general 
evinden alınmış. Efendim evi nerdeymiş? Bilmem ne lojmanlarında! Yahu bu adam emekli değil mi? 
Ne işi var lojmanda? Devlet için çok çalıştı ya, ölünceye kadar yiyecek. Dahası var, makam arabası var 
efendim. Koruması var, emir subayı, assubayı var, ona tahsis edilmiş ödenekler var. Kısacası saltanat 
ölünceye kadar hüküm sürüyor efendim. Çapariz veren mi oldu? Darbeler bugünler için efendim. 
Saltanatı garantiye almak için! 

Ne diyelim, “Yiyin efendiler yiyin, aksırıncaya, tıksırıncaya kadar yiyin! Bu memleket sizin!” 

 

Bu şatafatlı yaşam içinde âlem-i ab eylerken, bir gün bile Perseus ruhunun çıkıp geleceğini ve 
gerektiğinde Titanlara ve Tanrılara karşı cesurane savaşacağını akıllarına getirmezler. İşte “Bu 
kadarına da PES Diyen Assubaylar”, sahte tanrılara karşı insanoğlunun onur savaşını veren Perseus 
ruhudur. Roma’nın osuruktan generallerine diz çöktüren Spartaküs ruhudur. Halkçı ruhtur. Saltanatçı 
kafa yapısına karşı milletinin hak ve özgürlük savaşını coşkun yüreği ile vermektedir. 

ASSUBAYLAR MÜJDE BEKLİYORDU 

Muhtıraya giden ilginç süreci bir inceleyelim isterseniz. Emekli Assubaylar Derneği’nin yeni yönetimi 
gerek hükümetle ve gerekse Genelkurmay yetkilileri ile bir dizi görüşme yapmıştı. Umut dolu haberler 
almıştı ve assubayların bazı sorunlarının giderileceğine dair bir beklentiye girilmişti. Assubayların bir 
takım özlük hakları ve sosyal sorunları düzeltilecekti yani. Bu haber çeşitli kanallardan bana da ulaştı. 
Fakat ben, “Bu işte bir yanlışlık var, yine bizi avutuyor, kandırıyorlar. Görmeden inanmam. İnsanları 
bu havaya sokmayın.” Diye karşılık verdim muhataplarıma.  

Derken, Genelkurmay’ın ve hükümetin ortaklaşa hazırladığı gecikmiş “1 Nisan Şakası” pat diye ortaya 
çıktı. Evet, ortada bir iyileştirme vardı ama kime? Yine Türk Subay Kuvvetleri personeline! 
Göstermelik olsun diye, sırf göz boyama amaçlı, yaklaşık yüz civarında bir assubay kesimini de 
kapsıyordu. Herhalde sus payı olmalı. 

BU KADARINA DA PES DEDİRTEN İYİLEŞTİRME ZAMMI! 

Assubaylar kendileri ile ilgili somut bir iyileştirme beklerken, 9 Nisan 2012 tarihli Bakanlar Kurulu 
Karanamesi ile yürürlüğe giren “2012 Yılı Askeri Personel Yan Ödeme Kararnamesi” çıkartılmıştı. Bu 
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kararnameye göre özlük hakları konusunda çok mağdur durumda bulunan ve nerdeyse açlıkla tokluk 
sınırı arasında yaşayan (!) kurmay subaylarımıza ve KOMKARSU gören subaylarımız ile diğer komutan 
ve muharip subaylarımıza gayet cüzi (!) miktarda iyileştirmeler yapılıyordu. İşçi Mehmet’in asgari 
ücretini gramla ölçenler, memurun zam oranını kuyumcu terazisiyle ölçüp biçenler ne hikmetse 
sermayeye muhteşem teşvik paketleri açıyor, subaylarına bonkör davranıyor ve Adalet ile Kalkınma 
hususunda tarih yazıyordu. 

 

Oysa ordunun emekçilerinin pek çoğu onlara oy vermişti. Lojmanlardan bile hükümet partisi çıkmıştı. 
Bu oyları generaller ve subaylar vermemişti ya. Onların diktasına karşı direnen ve AK Partide umut 
gören insanlar vermişti. 2002 yılından bu yana umutla kendilerine uzanacak adalet ve kalkınma elini 
bekliyorlardı. Ne yazık ki defalarca fos çıktı. 

Üstelik Maliye Bakanı durumu gayet net özetledi, Fatih Altaylı sordu, o cevapladı: “Biz sadece kurmay 
subaylara zam yaptık!” 

TÜRKİYEDE BİR İLK: HALKÇI BİR SOSYAL MEDYA HAREKETİ 

Radikal Gazetesinden Cüneyt Özdemir, sesimizi ilk duyanlardan… Bizi anlayan ve anlatanlardan! 
Durumumuzu çok güzel özetlemiş. Görevdeki assubaylar zaten seslerini çıkartamıyorlar. Emekliler de 
internet üzerinden hak mücadelesi verme çabasındalar. Lakin seslerini pek kimse duymak istemiyor. 
Duyurmuyor. Çünkü herkes ne hükümetin tekerine ne de genelkurmayın tekerine çomak sokmak 
istemiyor. Fakat bu kez assubaylar öyle bir şey yaptılar ki… 

“Oysa çağımızın yeni mecrası sosyal medya ile assubaylar seslerini hem basına hem de kamuoyuna 
öyle bir duyurdular ki sonunda Genelkurmay’daki orgeneraller bile sessizliklerini bozup bir açıklama 
yapmak zorunda kaldılar.” 
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Haksızlıklara isyan hareketi önce Facebook’ta küçük bir grup hareketiyle başladı. Grup kısa sürede on 
binleri aştı. Twitter’e de aktı. Mazlumların çığlığı oldu. Her yerden ses geldi, katılım arttı. Türkiye, 
deyim yerindeyse, yüz binlerin sesiyle sarsıldı. Haksızlıklar artık her yerde konuşuluyordu. 

Birden televizyon kanallarının saygın konuğu olduk. Haber bültenlerinde sorunlarımız konuşuldu. 
Gazeteler ve yazarlar bizi duymaya başladı. İnsanlar bizi anlamaya, empati kurmaya ve konuşup 
tartışmaya başladı. Emekçi kesimlerden destek geldi. Emekçi Polis kardeşlerimiz bize omuz verdi. 
Facebook’ta grup kuran Polis Memurları Dayanışma Grubu, aynen şöyle seslendi: 

“Helal Olsun. Bizim kendi kendimize sızlanmaktan öte yapamadığımızı assubaylar yaptı. Sorunlarına 
sahip çıkmayı başaran assubaylarımızın haklı davalarına bizler de destek veriyoruz!” 

Sevgili Polis kardeşlerimiz, saltanata karşı açtığımız bu cephede birimizin zaferi, hepimizin zaferidir. 
Hep birlikte tabuları yıkacağız. Zaferimiz; emin olun ki sizin de zaferiniz olacaktır. Desteğinizi, 
yüreğinizi bizden esirgemeyin. Biz tüm emekçi kesim için mücadele ediyoruz.  

TEMAD KABUĞUNU KIRDI, GERÇEK BİR SENDİKA GİBİ DAVRANDI 

Emekli Assubaylar Derneği, yine kaymak tabakaya zam yapıldığını görünce aşamalı bir plan oluşturup 
harekete geçti. Emekli Assubaylar Güç Birliği Platformu onlara sonsuz desteğini sundu. 

Önce Aydınlık Gazetesinde bir yazı dizisi kamuoyuna sunuldu. “Türk Silahlı Kuvvetleri’nin İşçisi, 
Öğretmeni, Lideri ve Komutanı Assubaylar; Üvey Evlat Değiliz, Ordunun Belkemiğiyiz!” diyerek 
sorunlar tartışmaya açıldı. 

 

Aslında Aydınlık gazetesinin politik olarak hangi görüşten olduğunu biliyorduk ve tereddütlerimiz 
vardı. Fakat bize sesimizi duyurma fırsatı veren etkili bir medya bulmuşken fırsatı değerlendirmek 
lâzımdı. Yani bu politik bir tercih değildi. Emek ve ekmek kavgası verenler politikayı ikinci planda 
tutarlar. Zaman Gazetesi ya da Türkiye Gazetesi bize kapılarını açtı da geri mi çevirdik? 

Taraflı ve tarafsız her medya kurumuna aynı mesafedeyiz. Bizim davamız emek davası. Ekmek 
kavgası. Saltanata karşı, tabulara karşı halkın ve hakkın davası! 

DEMOKRASİ BÖYLE BİR ŞEY: AHMET KESER MUHTIRAYA KARŞI DİK DURDU 

Hatırlarsınız, 27 Nisan e-muhtırası verildiğinde, Başbakan R. Tayyip Erdoğan dik duruşunu bozmamış 
ve darbeci zihniyete hak ettiği okkalı bir tokat indirmişti. TEMAD Başkanı Ahmet Keser de tıpkı 
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Başbakan Erdoğan gibi soğukkanlılıkla hareket etti. Dik duruşunu bozmadı. Arkasına aldığı on binlerin 
desteğiyle haykırdı: 

“Görevdeki assubayları biz değil, Genelkurmay ve yaptığı haksız, adaletsiz uygulamalar tahrik 
etmektedir. Dünyanın hiçbir ordusunda olmayan ayrımcı uygulamalar Türk Silahlı Kuvvetleri’nde 
mevcuttur. Jay jay Okocha’yı sevdikleri kadar assubayları sevebilselerdi, bunların hiçbiri olmayacaktı!” 

 

Tam bir sendika lideri gibiydi ki, zaten Genelkurmay’ı şaşırtan da bu durumdu. Öyle ya zamanında 
OYAK mahkemeye verildiğinde, OYAK’ın sivil paşası Coşkun Ulusoy da bu durumu dile getirmiş, 
“Emekli assubaylar, anılarını yâd etsin” demişti. Bu muhtıra da mealen böyle söylüyor: 

“TEMAD, derneğin kuruluş amaç ve çalışma alanının tamamen dışında. Muvazzaf personelimizi tahrik 
etmeye yönelik girişimlerde bulunduğu esefle izlenmektedir.” 

Oysa bizler de Komutanlık vasfı gereği, astlarının hak ve hukukunu korumak gibi asli görevleri olan 
generallerimizin gaflet ve dalalet içinde bulunuşunu ibretle izlemekteyiz. Hem de uzun yıllardan beri! 

VAH GENELKURMAYIM VAH! 

Hani insanın aklından geçiyor, tamam bir muhtıra yayınlayacaksın ama… 

Kime bu muhtıra? Kendi çocuklarına. Hani şimdiye kadar hep üvey tutmuş, sümüklü yetimler gibi 
muamele etmiş olsan da bunlar senin çocukların. 

Yarın muhtıra medyaya düştüğünde, kim ne diyecek, ele güne rezil olmaz mıyız diye sormazlar mı 
adama? Aaa bakın eskiden halka muhtıra veriyorlardı, şimdi kendi evlatlarına ham yapıyorlar 
demezler mi? Koskoca Genelkurmay karargâhında bir aklı evvel kurmay düşünemedi mi bunu? 
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Bakın zaten siz daha muhtırayı yayınlamadan, Sayın Fatih Altaylı, taşı gediğine koydu bile: 

“Genelkurmay başkanlarının özel hayatları ve aileleri, CD’ler halinde mahkemelerde konuşuluyor. Ve 
dünyanın en disiplinli ordusunun assubayları, her gün binlerce, on binlerce mail’le hak aramaya 
çalışıyorlar. Allah aşkına söyler misiniz, dünyanın en disiplinli ordusu cümlesini okurken gülerek 
boğulmanın eşiğinden dönmekte haksız mıyım?” 

Muhtemelen assubaylara verilen son muhtırayı da gören Fatih Altaylı, şu an gülmekten komaya 
girmiş olmalıdır. Çünkü dünyanın hiçbir ordusunda böyle bir komedi yaşanmaz! 

SAATLERİ AYARLAMA ENSTİTÜSÜ 

Yahu derler adama, karargâhın orada, dernek bir adım ötende. Bu muhtırayı vermeden önce gidip bir 
sohbet edemediniz mi? Bir yanlışlık oldu, sizin hakkınız, hukukunuz için de çalışıyoruz diyemediniz mi? 

Efendim belirtelim, diyemiyorlar. Çünkü cezalar, azarlar peşin. Umutlar taksit taksit. Çünkü her gün 
kapılarına gelen Dernek Başkanını artık -ceklerle -caklarla avutamıyorlar. Bıçak kemiğe dayandı.  

Zaten muhtıraya da bir göz atarsanız görürsünüz, üstünde çalışıldığı söylenen şeyler, çoook uzun 
yıllardır söylenen ama yapılmayan şeyler. Bir avutma taktiği yani. 

Burası Türk Silahlı Kuvvetleri değil efendim, Türk Subay Kuvvetleri!  Azar peşin, hapis peşin, fırça ve 
ceza peşin… 

Vaatler batık Yunanistan’ın devlet tahvili gibi. Çooook uzun vadeli! 

Vah Genelkurmayım vah. Vah ki ne vah! 

Ne hallere düşürdüler seni. Rezil kepaze ettiler cümle âleme. 

Bence tüm assubaylar Genelkurmay Karargâhı için yepyeni bir kampanya başlatmalı. 

Hani şu meşhur bir romanımız var ya, ondan gönderilmeli karargâha, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın o 
güzide romanı :“Saatleri Ayarlama Enstitüsü!” efendim. 

Ve karargâhın tüm saatleri, tüm takvimleri kaldığı 1940’lı yıllardan, yeni milenyuma ayarlanmalı. 
İnsanın insan olduğu, hak ve adaletin eşit birer birey olma esasına göre dağıtıldığı çağa! Emek ve alın 
terinin statükolarla, ayrıcalıklarla gasp edilmediği çağa! 

TAHRİK MAĞDURLARIN DEĞİL, ZALİMLERİN İŞİDİR! 

Diyorlar ki, TEMAD, görevdeki assubayları tahrik ediyormuş. Hani asıl söylemek istedikleri şu, tıpkı 
Nazım Hikmet’in Donanma Davası hesabı, ordu içinde huzursuzluk yaratıyorlar, isyana teşvik ediyorlar 
diyecekler de dilleri varmıyor. 

Oysa cümle âlem bilir ki, haksızlıkta, adaletsizlikte ve zulümde sınır tanımayanlar hep başkalarını 
suçlamayı tercih ederler. Oysa bir hareketi tetikleyen ve başlatan şey, zalimlerin kendi zalimane 
tutum ve davranışlarıdır. Suçlu asla mağdurlar değildir. Zalimler; haksızlıkta, adaletsizlikte coştukça, 
öyle bir an gelir ki, insaf çizgisini aşar. İsyanlar saklı tutulduğu yüreklerden dışarıya sızar ve günışığına 
kavuşur. Alabildiğince haykırır ve hakkını ister. İşte olan budur. 
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Assubayların Onur Mücadelesi’nin gürleyen sesi Ersen Gürpınar, bakın bunu ne derece sade ve 
anlaşılır vurguluyor: 

“Yıllarca önyargılarla tahakküme varan haksızlıkları yazmakla bitiremeyiz. Biz, kurumumuza ve 
ettiğimiz yemine sadığız. Kurumları, haksızlıkları yazanlar değil, yapanlar yıpratır!” 

Başka söze ne hacet! 

BAĞIMIZ GÖNÜL BAĞI, MUHTIRAMIZ MALUMUN İLANIDIR! 

Bu muhtıra acemice ve düşünülmeden verilmiş bir muhtıradır. Sonunun nereye varacağı 
hesaplanmadan, anlık bir öfkeyle kaleme alınmıştır. Herkesin bildiği malum şeyleri ilan etmekten öte 
bir işlevi yoktur. Fakat daha da anlamlısı, mazisi şanla ve şerefle dolu bir koca kurumsal kimliğin 
intihara sürüklenişidir. Kirletilmesidir. Çok acı olan, vahim olan budur. 

 

Bakın Genelkurmay Karargâhı, hangi malum durumları tasdik edip onaylıyor: 

1- Türk Silahlı Kuvvetleri’nin gerçek adı Türk Subay Kuvvetleridir. Bu çok açık ve nettir. 
2- Türk Silahlı Kuvvetleri’nde her şeyin ölçüsü statükodur. Alın teri ve emek gibi kutsal değerlere 

asla yer yoktur. Statükolar görev icabı mı dediniz? O da ne ola ki? 
3- Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yeni düşmanı kendi assubaylarıdır. Görüldüğü yerde icabına 

bakılmalıdır. 
4- Türk Silahlı Kuvvetleri’nde iki unsur vardır. Birincisi saltanat kayığında gezenler, ikincisi 

saltanat kayığını itekleyen emekçiler. Tıpkı yıllar öncesinin ilkel gemilerindeki forsalar gibi. 
5- Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları; subay, assubay, sivil memur, uzman jandarma, uzman 

erbaş, sözleşmeli er, erbaş ve er olarak birbiriyle gönül bağıyla çok ama çoook sıkı bağlıdır. Bu 
gönül bağı rütbe yukarıya doğru yükseldikçe çok daha ateşli olmaktadır. 

PES DİYENLERİ YÜREKTEN ALKIŞLAYAN TÜRK MEDYASI 

Biliyorsunuz, bizim medyamız öyle kolay kolay her harekete sahip çıkmaz. Sahiden bir şeyleri 
başarmış olmanız gerekir. Haklı olmanız ya da mazlum olmanız yeterli değildir. Sesinizin olabildiğince 
gür çıkması gerekir. Yeri göğü inletmeniz gerekir ki, sizi duyabilsinler. 

İşte bu kez öyle oldu ve tanıdık simalar haricinde de bizi duyanlar, bizi yazanlar ve bizi konuşturanlar 
oldu. İsterseniz neler demişler, nasıl demişler ona bir bakalım: 
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Bugün Gazetesi/ Adem Yavuz Arslan: Özellikle son düzenleme ile kurmay subaylara ve generallere ek 
iyileştirmelerin yapılması tepkiyi artırdı. Kast sisteminden ciddi şikâyet var. 

TV8 Kanalı/Haber Aktif Programı/Gökmen Karadağ: TEMAD İstanbul İl Başkanı Ahmet Atik’i konuk 
etti. Atik, programda oldukça tutuk kaldı ama yine de bir şeyler söylemeyi başardı. “Başbakan 
Erdoğan bizi bir buçuk saat dinledi, hak verdi ama icraat göremedik.” 

Erkan Tan’la Başkent’ten Programı: İki Dudak Arası mesaiye Hayır! Zahmette En Öndeyiz. Nimete 
Gelince, Siz Biraz Durun Diyorlar! 

 

Milliyet Gazetesi: Assubayların “Sosyal Medya Savaşı”. Bu Kadarına PES Diyen Assubaylar, “TSK 
tarihinde ilk kez bu kadar assubayın bir araya gelmiş olması, assubay camiasına yapılan haksızlığın 
somut olarak ortaya çıktığının bir göstergesidir” diyerek durumlarını ve mücadelelerini anlatıyorlar. 

Aydınlık Gazetesi: Hareket öncesinden başlattığı yazı dizilerini mektupları da yayınlayarak 
sürdürdü.”Üvey Evlat Değiliz, Ordunun Belkemiğiyiz!” 

NTV Haber Kanalı ve Vatan Gazetesi: Şehit Cenazelerimiz Bile Farklı Yerden kaldırılmaktadır. Statüko 
ruhumuza işledi. 

Sabah Gazetesi/Nazlı Ilıcak: Yıllarca uğradıkları haksızlığın yükünü taşıyorlar ama “Pes” demediler. 
Onlar TSK bünyesinde İkinci Sınıf Vatandaş. 

Radikal Gazetesi:  Assubay “PES” Hareketi. Sosyal Ağlarda Sıkıntılarını Yüz Binlere Duyurdular. 

Star TV Ana Haber Bülteni: Yeniçeri değiliz, hakkımızı İstiyoruz. Genelkurmay Kışkırtıyor, Biz Kontrol 
Etmeye Çalışıyoruz. İnsanların Sokaklara Dökülmesini mi istiyorlar? 

Star Gazetesi/Ergun Babahan: Adalet Talebinden tahrik Olan Bir Ordu. Assubaylar Direnin! 

Taraf Gazetesi Yazarı Emre Uslu/ Kişisel Blog’undan: Assubaylara Üvey Evlat Muamelesi yapmayın 
Yeter! Herkes Assubayların Sesini Duymalı. 

Habertürk Kanalı/ Gün Ortası Programı/ Didem Arslan Yılmaz: Bir Kişiye Dokuz Kuruş, Dokuz Kişiye 
Bir Kuruş! İşte TSK’nın Adaleti. 

Daha pek çok yerel ve ulusal medya kuruluşu ve yazarı konuya oldukça geniş şekilde yer verdi. Burada 
sadece kısa bir özet geçmeye çalıştım. Bize cesaret ve umut veren tüm yürekli insanlara selam olsun. 
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ELBETTE UMUR TALU, O BİZİM BİRİCİĞİMİZ! 

Umur Talu, koca yürekli adam. Onun yazılarını, yorumlarını okuduğum zaman aklıma hep Nazım 
Hikmet’in sesi gelir. Onda Nazım’ın ruhunu bulurum. Neden mi diyeceksiniz, söyleyeyim. Nazım 
aslında soylu ve asil bir ailenin çocuğudur. Fakat yüreğini halkına vermiştir. Soyluluğu, paşa torunu 
olmanın asaletini bir çırpıda kenara itip, yüreğinin sesine yönelmiştir. Tıpkı bir Anadolu dervişi gibi, 
yoktan var etmeyi seçmiştir. İdealleri uğruna, halkı için acılara, zulümlere ve çilelere göğüs germiştir. 

İşte Umur Talu da onun gibi bir koca memleket adamı. Soyuna sopuna baktığınızda diyorsunuz ki, 
yahu bu adamın derdi ne? Gidip ağustos böceği gibi şen şakrak şarkılar söylese ya. Niye başına iş alıp 
duruyor. Her şeyi var adamın.  

 

Fakat gönlünü gerçek anlamda halkına, insanına kaptıran yiğit adamlar böyle oluyor işte. Her şeyi bir 
kenara bırakıp mazlumlar için savaşabiliyor. İnsan onuru için kalemini kılıç gibi sallayabiliyor. 
Andıçlanıyor, kara listelere alınıyor, ölüm tehditleri alıyor ama yılmıyor. Bakıyorsunuz Hrant için 
yazıyor, bakıyorsunuz uzman çavuşlar için. Polis için, öğretmen için, askeri öğrenciler için… Herkesi 
ortak bir paydada buluşturuyor. Onun bellediği öyle kutsal değerler var ki saygı duyuyor, şapka 
çıkartıyorsunuz. İnsan olmanın erdemini kendisine özgü satırlarla öyle güzel işliyor ki yüreklere, 
Nazım’ın şiirini duyar gibi oluyorsunuz.  

İnsan sesi veriyor insan! Yüreğimize de yasak koyamazsınız ya! 

“Ya emeklileri ve aileleriyle de birlikte, on binlerce sivil memur, uzman erbaş, uzman jandarma hatta 
subay… Bir haftada internet üstünde 150 bin kişilik bir sesle Bu Kadarına Pes Diyen On binlerce 
Assubay yalan söylüyor… Ya da bir avuç Kastsubay Yalan söylüyor!” 

Ne diyorduk? Esas Devrim önce kendi içindeki kafesi kırabilmektir. 

BİR TÜRKİYE KLASİĞİ: BEŞ N BİR K VE CÜNEYT ÖZDEMİR 

Kimileri “Genç Subaylar Rahatsız” diye manşet atar. Kimileri ise “Assubaylar Rahatsız” diye. 
Aralarındaki fark şudur, birinci manşet yalakalık ister, emir erliği ister. Öteki ise aslan gibi bir yürek! 

O, bize kapılarını ve gönlünü hep açık tuttu. Cesaretle konuların üzerine gitti. Korkutulmuş ve silik 
medyanın yüz akı oldu. Sorunumuzu sanki kendi sorunuymuş gibi irdeledi, bizden biri gibi kamuoyuna 
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aktardı. Yukardan gelen emirlerle uydurma haber yapıp yalancı efsane olan adamları görünce, onun 
tarafsız ve gerçekçi yorumu daha bir fark ediliyor. Kalitesi ortada. O bir klasik. İyi ki var. İyi ki bizimle! 

 

MÜCADELEYİ BÖLME AMAÇLI PROVAKATÖRLERE DİKKAT 

Assubayların sorunu gündeme taşındı. Tüm Türkiye gerçeği fark etti.  Artık herkes Çıplak Kralı 
görebiliyor. Fakaaat… 

Böyle anlarda egemen güçlerin oyunları bitmez. İçinize ajan sokarlar. Kafanızı karıştırırlar. Sizi günlük 
politikalara taraf yapmaya, alet etmeye çalışırlar. Liderlerinizi karalarlar. İyi ama nasıl tanıyacaksınız 
onları? 

Onlar, yağmur sonrası çıkan zehirli mantarlar gibidirler. Daha önce mücadelede yokturlar. Her nasılsa, 
birdenbire ahkâm kesmeye başlarlar. Sizi yönlendirmeye, yönetmeye kalkarlar. İşin içine partileri, 
görüşleri karıştırırlar. Şöyle olursa, böyle olur derler. Yanlış gidiyorsunuz, başınız belaya girecek 
derler. Verilenleri de elinizden alacaklar derler. Ortalığa fitne sokarlar. Açın dünya tarihini, bunlardan 
nicesini hemencecik görürsünüz. Her davanın kendi Brütüsleri vardır. Hançerden kollayın kendinizi. 
TEMAD’dan başka kimseye kulak asmayın. 

 

Bu dava politik bir dava değildir. Emek davasıdır, ekmek davasıdır. Assubayların ve ordunun tüm 
astlarının onur davasıdır. Sırf bununla da kalsa iyi, Türk Silahlı Kuvvetleri için de bir onur davasıdır. Ya 
yine çağ dışı kafalara ve değerlere saplanıp kalacağız ya da aydınlık günlere el ele, gönül gönüle 
yürüyeceğiz. 

Hep birlikte güneşin türküsünü söyleyeceğiz. 
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Hatırlarsanız bir yazımda Hasan Hüseyin’in Kavel Kitabından “Kokmuşlar Mezarlığı” şiirini 
kullanmıştım. 

Kusura bakmayın ama yine bu şiirin sırası geldi. Finalimiz bu şiirle olsun. Onur için mücadele eden 
tüm yüreklere bayrak bayrak selam olsun. 

güneşse güneş benim beyoğlubeyler 
topraksa toprak benim beyoğlubeyler 
bir şey var anlamadığım bu sabahlarda 
eski saraylarda bu yeni saltanatlar 
saksılarda çiçek diye kızgın namlular 
demirin kömürün petrolün kalleşliği 
bir şey var anlamadığım bu sabahlarda 
kayguysa kaygu benim beyoğlubeyler 
bayramsa bayram benim beyoğlubeyler 
ya siz kimsiniz 
… 
kimsiniz ey şimdi müzelerde yerleri belli 
eski beyler yeni beyler bey eskileri 

Yayın Tarihi: 7 Mayıs 2012 
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TÜRKİYE’DE ASSUBAY EĞİTİMİ KRONOLOJİSİ 

 
 

TARİH    OLAY 

27 Aralık 1734 1730 İhtilalı’nın (Patrona Halil İsyanı) sarsıntılarını atlatan Osmanlı Devleti, 
faydalanmaktan artık bir çekince duymadığı yabancı danışmanların da yardımıyla, 
Topçu Sınıfının teknik bilgi ile yetişmiş assubay kadrosu için, Üsküdar’da Toptaşı’nda 
“Hendesehane” adı altında bir okul açmıştır ki; bu müessese memleketimizde asker 
ve sivil mühendis okullarının çekirdeğini ve müspet bilimler öğreten ilk meslek eğitim 
kurumumuzu teşkil etmektedir. /(Faik Reşit Unat)/ Humbaracı Ahmed Paşa’nın, 
Sadrazam Topal Osman Paşa’nın himayesi ile kurmuş olduğu “Humbarahane ve 
Hendesehane” adlı naçizane askeri teknik eğitim kurumu, bugünkü anlamıyla bir nevi 
“Assubay Sınıf Okulu”dur. Bu askeri eğitim kurumu zamanla değişime uğramış, askeri 
mühendisliğe, oradan da üniversitelere ve harp okullarına dönüşmüştür. Osmanlı’nın 
Batılılaşması anlamında atılan ilk adım Assubay Sınıf Okulu türü bir eğitim ocağının 
kurulmasıdır. 1734 yılında eğitime başlayan okul, yeniçeri korkusuyla 1736 yılında 
tatil edilmiştir. 1759 yılında Sadrazam Ragıp Paşa tarafından eski öğrencileriyle ve 
onların çocuklarıyla, okul, yeniden açılmıştır. 1795 yılında ise okul lağvedilmiş ve 
öğrenciler Mühendishane’ye nakledilmiştir. 

 
15 Temmuz 1826 Osmanlı'da ilk askeri hazırlık okulu II. Mahmut Döneminde açılmıştır. Asâkir-i 

Mansûre-i Muhammediyye ordusunun kuruluş aşamasında yaşları on beşin altında 
olan çocukların da askere alınmış olması neticesinde, bu çocukların eğitimi için 
Şehzadebaşı’ndaki eski Acemi Oğlan Kışlası adı “Talimhane” olarak değiştirilmiştir. Bu 
çocukların eğitimi ile ilgili olarak; Padişah II. Mahmut, Nazır Hacı İbrahim Saib Efendi 
tarafından yazılan takrir ve Serasker Ağa Hüseyin Paşa’nın telhisi “Nizâm-ı Talimhânei 
Sıbyân-ı Asâkir-i Mansûre-i Muhammediyye” adıyla 9 Zilhicce 1241’de kanun haline 
getirmiştir. Talimhanede on beş yaşına girenler yüzbaşının tavsiyesi uyarınca Asâkir-i 
Mansûre birliklerine piyade neferi veya tüfekçisi, nalbant, marangoz veya katip olarak 
tayin edilmekteydiler. Bunlar arasında tüfekçi bölüklerine kaydedilenler onbaşı 
rütbesiyle yeni görevlerine başlamaktaydılar. 

 
1828 İkinci Meşrutiyet (1908) dönemine kadar assubaylar ordu içinde, askerî birliklerde 

yetiştirildi. Sürekli olarak aynı görevi yapan ve bu nedenle bilgi ve becerisi ile sivrilmiş 
erbaşların “Gedikli” unvanı ile muvazzaf hizmete alınmaları yöntemiyle küçük zabitan 
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ihtiyacı karşılanıyordu. Gedikli Erbaşlar kıtalarda gösterdikleri başarı ve yeteneklerine 
göre Onbaşı (Bölük Emini), Çavuş ve Başçavuşluğa kadar yükselebiliyorlardı. Bu gedikli 
erbaşlar aynı zamanda alaylı subaylar için de bir kaynak oluşturuyorlardı. İkinci 
Meşrutiyet’ten sonra bu sistem okullaştırılmak istenmiş ve “Küçük Zabit Mektepleri” 
kurulmuştur.  

 
1829 Takribi olarak, Talimhane’nin kapatılış tarihi. Askerî Hazırlık Okulu diyebileceğimiz 

Talimhane’nin ömrü kısa sürmüştür. Talimhane’nin öğrenci kalmayışı sebebiyle ne 
zaman kapatıldığına ilişkin bilgi bulunmamaktadır. Çocuk neferlerin yaş durumunu 
dikkate alarak; talimhanenin, kuvvetle muhtemel, 1829 yılında kapanmış olabileceğini 
söyleyebiliriz. 

 
5 Şubat 1890 Bahriye Nazırı Büyükamiral Bozcaadalı Hasan Hüsnü Paşa’nın gayretleriyle 

donanmanın teknik ve ameli personel ihtiyacını karşılamak üzere, Güverte sınıfında; 
topçu, işaretçi, serdümen ve porsun, sanayi ve makine sınıflarında; kalafatçı, 
marangoz, burgucu ve ateşçi dallarında “Deniz Gedikli Subay ” sınıfının kurulması için 
bir nizamname çıkarıldı. Ceride-i Bahriye gazetesinde (Sayı:17) yayımlandı. Belirtilen 
branşlarda sanatkâr yetiştirilmesi amaçlanmaktaydı. 

 
15 Haziran 1890 İlk Gedikli sınıfı "Selimiye" top eğitim gemisinde öğrenime başladı. Okutulan dersler; 

hesap (dört işlem), iyi yazma, imla ve okuma dersleriydi. Öğrencilere mesleki eğitim 
kapsamında ayrıca, Branda Bağlamak, Geminin Kısımları, Direk, Seren, Yelkenler, 
Sabit Arma, Makara ve Tornalar, Gemici Bağları ve çeşitleri, Top ve Kundak ayrıntıları, 
Ateşli Silahlar ve kısımları öğretilmiş ve top, tüfek, arma ve kürek talimleri 
yaptırılmıştır. Güverte sınıfı için önce 100, sonra 55 kişi, makine sınıfı için ise her yıl 
Sanayi-i ve İmalat-ı Bahriye sınıflarından 20 kişi ayrılarak tahsis edilmiş, böylece 
gemilerde bu iş için başıbozuk kişiler görevlendirilmesinin de önüne geçilmiştir. 

 
17 Kasım 1890 Deniz Assubay Hazırlama Okulu’nun kuruluş yıldönümü olarak kutlanan tarih. Açılan 

ilk Assubay Okulu olması ve Kuruluş Yıldönümü kutlanan tek Assubay Okulu olması 
nedeniyle önemlidir. 2003 yılından itibaren kutlamalar, Deniz Assubay Meslek Yüksek 
Okulu (DAMYO) tarafından yapılmaktadır. Kuruluş yıldönümü etkinliklerinin ilk kez 
1975 yılında, dönemin Dz. K.K. Ora. Hilmi Fırat’ın emir ve direktifleri ile başlatıldığı 
yapılan araştırma ve incelemeler sonucunda tespit edilmiştir. Gazetelere bu konuda 
verilen ilk ilana 1979 yılında rastlanmıştır. Kuruluş Yıldönümü etkinliklerinin Deniz 
Kuvvetlerine muharip subay ve assubay yetiştiren okulların birlik ve bütünlüğünü 
göstermek amacıyla, 15 Haziran yerine 17 Kasım’da kutlanılmaya başlanılmış 
olabileceği ilgililerce yapılan ve ulaşılan değerlendirmedir. Bilindiği gibi, Deniz Lisesi 
ve Deniz Harp Okulu’nun Kuruluş Yıldönümleri her yıl 18 Kasım tarihinde 
kutlanmaktadır. 

 
1890 Nizamnameye göre Gedikli Sınıfının işleyişi şu şekildeydi: Sıbyan efradı olarak 

adlandırılan adaylar, İstanbul’da eğitim gemisinde bir yıl nazari ve ameli bir öğrenime 
tabi tutulacak, daha sonra gezen gemilere gönderilecek ve bu gemilerde dört yıl daha 
eğitim ve öğretim göreceklerdir. Beş yıllık (sıbyanlık) dönemini bitiren ve son sınavda 
başarı gösterenler branşlara ayrılacak ve onbaşı rütbesi ile göreve başlayacaktır. 
Bunlar bir yıl sonra yapılacak yeni bir sınavla Çavuş veya Bölük Emini 
nasbedileceklerdir. Bir yıl sonra yine sınavla 3.Porsun veya 3.İşaretçi vb. rütbeye haiz 
olacaklardır. Bu şekilde mecburi askerlik hizmetini de tamamlayan sıbyan efradı; 
üstlerinden iyi sicil ve not aldıkları takdirde ve yapılan sınavı kazandıklarında, bir son 
sınava tabi tutulacaklardır. Bu sınavda da başarılı oldukları takdirde mensubu 
oldukları sınıfta Gedikli-i Salis (3.Sınıf gedikli) rütbesiyle hizmete devam edeceklerdir. 
Başarısız olanlar ise diğer erat gibi terhis edilecektir. 3.Sınıf Gedikliler, dört yıl gemi 
görevi sonrasında eğer gemi komutanından iyi sicil almışsa ve sınavda başarılı 
olmuşsa; Gedikli-i Sani (2. Sınıf Gedikli) rütbesine yükseleceklerdir. Beş yıllık bu süreyi 
de tamamlayanlar, yine iyi sicil ve sınavda başarılı olmak kaydıyla Gedikli-i Evvel 
(1.Sınıf Gedikli) olmaya hak kazanacaklardır. Bu rütbenin üzerinde ayrıca Sergedikli 
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(Başgedikli) denilen bir rütbe vardır ki, bu rütbe ancak olağanüstü başarı gösterenlere 
verilmektedir. 

 
1891-92 Önceleri Gedikli Sınıfına sadece İstanbul’dan öğrenci alınmaktaydı. İstanbul 

ahalisinden bu sınıfa girmek isteyenlerin az olması üzerine sonradan taşra ahalisinden 
de arzu edenlerin Gedikli Sınıfına müracaatlarına müsaade edilmiştir. Ayrıca sürekli 
değişen top, tüfek gibi harp teçhizatının temizleme usulü eski silahlarla aynı 
olamayacağından yeni silahların temizliğini, bakım ve tutumunu öğrenmek üzere 
sıbyan taburundan 40 nefer ayrılarak, kundakçı ve çakmakçı olarak yetiştirilmesine 
karar verilmiştir.  

 
1903/1904 İlk Jandarma Zabit Mektebi Selanik’te açılmıştır. Bu okulda, ordudan seçilmiş 

subaylara zabıta eğitimi verilerek jandarma sınıfına geçirilirlerdi. Ayrıca ikinci kısım 
olarak jandarma küçük zabitleri okutularak subay yetiştirilirdi. Bu kısma Zabit 
Namzedi Bölümü denilirdi. İlerleyen yıllarda bu okul İstanbul’a nakledilmiştir. 

1909 Çıkarılan bir nizamname ile subay eğitiminin olduğu gibi Assubay eğitiminin de 
modern metotlarla yapılabilmesi için Osmanlı Devletinin yedi ordu bölgesinde ilkokul 
düzeyinde “Gedikli /Küçük Zabitan İptidai Mektepleri” ve bu okullardan mezun olan 
öğrencilerin eğitimlerini sürdürmesi amacıyla ortaokul düzeyinde “Gedikli /Küçük 
Zabitan Mektepleri” açılmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda 1909 yılı içinde 
Selanik, Edirne, Beyrut, Erzincan, Bağdat Gedikli Küçük Zabit Mektebi açılmıştır. 
Okulların yönetmeliğine göre (Küçük Zabitan Mektebi ve Küçük Zabitan İptidai 
Mektebi Nizamnamesi); bu okullarda öğretim, öğrencinin yaşına (15-18 yaş) ve 
ilköğretim durumuna göre 1-3 yıl arasında değişiyordu. Öğrenciler yaşlarına göre üç 
gruba ayrılıyorlardı. Ayrıca bazı bedeni özelliklere bakılarak sınavla öğrenci alınıyor, 
asker çocukları tercih ediliyordu. Okul, sekiz yıllık bir mecburi hizmet yüklüyordu. 
Okuldayken öğrencilere maaş da veriliyordu. Mezun olanlar sicillerine göre, belli 
oranlarda Topçu, Süvari ve Piyade Küçük Zabit Mekteplerine ayrılıyorlardı. Küçük 
Zabit Mektepleri; Küçük Zabitan İptidai Mektepleri’nin mezunlarını aldığı gibi, 
dışarıdan da 18-21 yaşları arasında ilköğretimlerini tamamlamış, sağlam gençler 
alıyorlardı. Öğretim süresi iki yıl idi. “Onbaşı” olarak mezunlar veriyordu. Küçük Zabit 
Mektebi çıkışlıların altı yıl mecburi hizmetleri vardı (Küçük Zabit İptidai Mektebinden 
gelenlerin ise sekiz yıl). Bundan sonra Kuleli'de bir yıl okuyup İhtiyat Zabiti; Jandarma 
Mektebi'nde bir yıl okuyup Jandarma Subayı veya Polis Mektebine gidip Komiser 
olabiliyorlardı. 

 
1910 İstanbul Rami Kışlasında Sahra Topçu ve Ağır Topçu Küçük Zabit Mektepleri açıldı. 
 
Mayıs 1910 Çavuşluktan mülazım-ı sâni rütbesiyle ordularına gönderilen zabitler için Talimgâh 

Mektepleri açıldı. Daha sonra bütün subaylara şart koşuldu. İlerleyen yıllarda Birinci 
Dünya Savaşı dolayısıyla kapatıldı. 

 
1911    İstanbul’da Bakırköy’de Süvari Küçük Zabit Mektebi kuruldu. 
 
12 Temmuz 1911 Küçük Zabit ve Küçük Zabit İptidai Mektepleri Hakkında Nizamname ile ilgili okulların 

yönetmeliği değiştirildi. Okula alınma yaşı 16-18 olarak değişti. Öğretim süresi de 1-2 
yıl olarak kısaldı. 

  
1912 İstanbul Halıcıoğlu’nda Ulaştırma, Balmumcu’da Jandarma Küçük Zabit Mektebi 

açıldı. 
 
14 Temmuz 1913 Gedikli Sınıfının yeniden teşkil edilmesi amacıyla Kanunname hazırlığına başlandı. 

Uygulamaya kanunnameden önce geçildi ve Gedikli Zabitan Adayları için Çırak 
Mektepleri açıldı. Bu bir deneme süreciydi. Bir yıllık deneme süreci başarılı olduğu 
takdirde, resmi olarak uygulanacaktı. Bu kanunnamenin hazırlanmasında eğitim 
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alanında incelemeler yapmak üzere İngiltere’ye gönderilmiş olan Makine Kd. Yzb. 
İbrahim Aşki Bey’in hazırlayıp verdiği raporda belirttiği hususlar göz önünde 
tutulmuştur. 

 
8 Ocak 1914 Bu tarihte Harbiye Nazırı olan Enver Paşa, I. Balkan Savaşı’nda bozguna uğrayan 

Osmanlı Ordusu’nun yeniden düzenlenmesine ve modernleşmesine çalıştı. Yaşlı 
Paşalar emekliye sevk edilirken, genç subaylar orduda önemli görevlere getirildi. 
Askeri okullara ve bu okullardaki eğitime önem verdi. Bu kapsamda küçük zabit ve 
gedikli küçük zabit mekteplerine de ayrı bir önem verdiği değerlendirilmektedir. 
Çeşitli kaynaklarda en güvendiği kişileri bu okulların başına getirdiğinden sıkça söz 
edilmektedir. Ayrıca yine bu dönemde askere alınan halk ozanları, âşıklar ve mahalli 
sanatçılar doğrudan Küçük Zabit Okul ve Alaylarına gönderilir ve burada geniş çaplı 
bir eğitime tabi tutulurlardı. Bunlardan en bilineni Kırklareli’nin ünlü halk âşıklarından 
Âşık Ali Tanburacı’dır. Enver Paşa dönemi bir milat olmuş ve cumhuriyetin başlangıç 
dönemlerinde de Küçük Zabit Mektepleri, halk sanatçılarının ve âşıkların yetiştirilmesi 
amacıyla kutsal bir ocak olarak görev yapmıştır. Askerlik görevini yapmak üzere gelen 
âşıklar, mahalli sanatçılar ve halk ozanları; Gedikli Okulları’nda eğitilmiş, kendilerini 
geliştirmeleri sağlanmış ve özellikle Türk Halk Müziği’ne daha etkin şekilde hizmet 
verecek, daha olgun ve yaratıcı eserler üretecek, araştırmalar ve derlemeler yaparak 
muhteşem katkılar sunacak müzik altyapısına kavuşturulmuştur. 

 
20 Nisan 1914 Bir yıllık uygulamadan alınan sonuçlara göre “Süfeni Hümayunda Gedikli Sınıfının 

Sureti Teşkiliyle Usulü Terfi ve Terakkileri Hakkında Kanun” yeniden düzenlendi, 
hükümet tarafından kabul edildi ve padişahın onayından geçti. (Bu dönemlerde 
gedikliler iki kaynaktan temin edilmekteydi. Birincisi yükümlülüğünü yerine 
getirmekte olan erlerden, başarılı olanlar; diğeri ise deneme aşamasındaki Çırak 
Mektepleri. Rütbeler ise şöyleydi: a-Neferat/Erat, b- Küçük Zabitan: Onbaşı/ Çavuş/ 
Başçavuş/Gedikli Namzedi, c-Gedikli Zabitan: 3.Sınıf Gedikli/2.Sınıf Gedikli/1.Sınıf 
Gedikli) 

 
7 Eylül 1914 Bahriye Makine Çırakları ile Makine işçileri hakkındaki nizamname yürürlüğe girdi (25 

Ağustos 1330) 
 
20 Eylül 1914 Küçük Sıhhiye Heyeti Kuruldu ve Tümen Merkezlerinde bulunan hastanelerde 

"Sıhhiye Küçük Subayları Okulları" açılmaya başlandı. Birinci Dünya Savaşında ve 
Mütareke Döneminde, bu Tümen Merkezlerindeki okulların çalışmaları durduruldu. 

 
3 Ekim 1914 İstanbul, Haydarpaşa’da Sıhhiye Gedikli Küçük Zabitan Mektebi kuruldu. Burada 

okuyanlar, hastanelerde, altışar aylık öğretim devresiyle Sıhhiye Gedikli Çavuşu 
çıkıyorlardı. 

 
1914-1918 Birinci Dünya Savaşı’nda işgal edilen bölgelerdeki Gedikli Küçük Zabitan Mektepleri ve 

Küçük Zabitan Mektepleri kapanmış, diğer okullar ise 1924 yılına kadar faaliyetlerini 
sürdürmüştür. 

20 Aralık 1915 Makine Çırakları Nizamnamesi Sultan Reşat tarafından imzalanarak, yürürlüğe girdi.  
 
30 Aralık 1915 Deniz Gedikli Sınıfı için daha esaslı bir kaynak oluşturmak üzere Makine Gedikli 

Mektebi kuruldu. Tir-i Müjgân Gemisi'nde eğitime başladı. Bu gemi fabrika 
gemisiyken okul ve eğitim gemisi haline getirilmiştir. Bu gemi bir süre sonra nakliyat 
hizmetlerine tahsis edilince, yerine Muin-i Zafer Korveti görevlendirilmiştir. 

 
3 Şubat 1916 Deniz Gedikli Sınıfı için daha esaslı bir kaynak oluşturmak üzere Gemici Çırakları 

Nizamnamesi çıkarıldı ve Güverte Gedikli Mektebi kuruldu. İclâliye Gemisi’nde 
eğitime başladı. Gedikli Mektebi’nin kuruluşuna tanıklık eden ve bu kurumsallaşmada 
etkin olarak görev alan isimlerden birisi de Bahriye Kolağası Çiftçioğlu Mehmed Nail 
Bey’dir. Nail Bey, günümüzün tanınmış yazar, şair ve gazetecisi Yağmur Atsız’ın 
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dedesi, Türk milliyetçiliğinin öncü isimlerinden H. Nihal Atsız’ın ise babasıdır. Yağmur 
Atsız’ın çeşitli zamanlarda yazılarında belirttiğine göre; dedesi Kolağası Nail Bey 
(1877-1944), Kasımpaşa ve Heybeliada’da Bahriye Gedikli Mektebi’nin kuruluşunda 
bizzat görev almıştır. 

 
17 Mayıs 1916 Deniz Bandolarının takviyesi amacıyla “Tir-i Müjgân Okul Gemisi”nde “Bahriye Musiki 

Mektebi” adı altında bir oluşum ortaya çıkmıştır. 
  
14 Aralık 1916 Bahriye Musiki Mektebi olarak da bilinen "Müzikacı Çırak Mektebi", Müzik dersleri 

verilmek üzere, 5 öğrenci ile resmi olarak eğitime başladı. 
 
1918 Müzikacı Çırak Mektebi “Tir-i Müjgân Okul Gemisi”ndeki şartların elverişsiz olması 

nedeniyle “Heybeliada Çarkçı Mektebi”nin bulunduğu bölgeye nakledildi. Bu Müzika 
Mektepleri önemlidir. Çünkü bu okulda yetişen ve gittikçe sayıları artan icracılar, sivil 
kuruluşlarda da görev yaparak, Batı Müziği’nin yaygınlaşmasına katkıda 
bulunmuşlardır.  

 
1918 Jandarma Küçük Zabit Mektebi o günkü şartlar gereğince kapatıldı. 
 
1919-1923 Mütareke Döneminin ardından başlatılan Milli Mücadelede, Ankara ve Konya’daki 

Talimgâh Eğitim Merkezlerinde Sıhhiye Küçük Subayları yetiştirilmeye tekrar 
başlanmıştır. 

 
1920 Müzikacı Çırak Mektebi, Kasımpaşa’daki Gazi Hasan Paşa Kışlası’nın arkasında yer 

alan binaya taşındı ve eğitime burada devam edildi. 
 
1923-1933 "Nalbant Gedikli Küçük Zabit Kursu" adıyla hayvan sağlığı ve nal teknisyen assubayları 

yetiştirilmesi konusu incelenip detaylıca ele alındı. 
 
29 Ekim 1923 Cumhuriyetin ilanı ile ilk önce Güverte, Makine, Mızıka ve Gençler Mektebi adını alan 

Gedikli Mektebi, bilahare Güverte, Makine, Gedikli Küçük Zabit Mektebi olmuş, eski 
Haddehane Binasında eğitim ve öğretimine başlamıştır. 

  
1923 Milli Mücadele’den sonra, Sirkeci - Demirkapı (İstanbul)'da Sivil Sıhhiye Memurları 

Okulu'nda Sıhhiye Küçük Subayları yetiştirilmeye başlanmıştır. 
 
1924 (1928) Jandarma Subay ve Assubay Okulu yeniden eğitim ve öğretime başladı. İzmit’te 

yeniden açıldı. Bu okul daha sonra Konya’ya oradan da Ankara’ya taşındı. Kimi 
kaynaklarda yeniden açılış tarihi 1928 olarak belirtilmektedir. 

 
3 Mart 1924 Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile Türk Eğitim Sistemi yeniden düzenlenmiş ve bu 

çerçevede değişik zamanlarda on adet Gedikli Erbaş Hazırlama Ortaokulu açılmıştır. 
Bu okullar şunlardır: Halıcıoğlu (1924-1934)(1960-1961), Ankara (1929-1936), Konya 
(1931-1938)(1951-1964), Merzifon (1941-1962), Kayseri/Zincirdere (1942-1949), 
Elazığ (1943-1944), Mersin (1955-1963), Afyon/Emirdağ (1959-1960), Çorum (1959-
1961),Ankara Elektronik (1960-1964) 

 
1924 Daha önce Mektep Gemilerinde eğitim görmekte olan Gedikli Okulu öğrencileri için 

ilk kez okul binasına ihtiyaç duyulmuş, bu ihtiyacı karşılayabilmek amacıyla İstanbul, 
Kasımpaşa’daki eski haddehane binası, Gedikli Okulu haline getirilmiştir. Okulun adı 
“Deniz Gedikli Zabit Namzet Mektebi” olarak değiştirilmiştir. 

 
23 Nisan 1926  İzmir-Gaziemir’de ilk kez Uçak Makinist Okulu Kuruldu. 
 
1 Eylül 1926 Kasımpaşa’da bulunan eski Haddehane binası Deniz Gedikli Mektebi olarak 

kullanılmaktayken, artan ihtiyaçlara cevap veremeyecek duruma gelmiştir. Yeni bina, 
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ek tesis gibi çözümler gerçekleştirilemeyince, Turgutreis Zırhlısı okul haline 
getirilerek, eğitim ve öğretime bu gemide devam edilmiştir. 

 
9 Nisan 1927 1001 sayılı Gedikli Küçük Zabit Sınıflarına Dair Kanun ile ilk meslek tanımı yapıldı. 

Gedikli Küçük Zabitliğe kaynak olarak Gedikli Küçük Zabit Hazırlama (İhzari) 
Mektepleri kuruldu. Güverte ve Makine Gedikli Mektepleri /Çırak Okulları kapatıldı. 

 
1928 Uçak Makinist Okulu, Hava Makinist Okulu adını aldı ve hem assubay hem de subay 

yetiştirecek şekilde yapılandırıldı. 
 
1 Eylül 1928 Kasımpaşa Deniz Hastanesi’nin bir bölümü Deniz Gedikli Mektebi’ne ayrılarak, eğitim 

ve öğretime burada devam edildi. İki ders yılı boyunca öğrenciler bu binada ders 
gördü. 

 
1929 Müzikacı Çırak Mektebi, Deniz Bando ve Orkestrası olarak hizmet verecek yapıya 

dönüştürüldü. 
 
1 Eylül 1930 Mızıka Gedikli Sınıfı Kuruldu. Okul, Ankara, Cebeci’deki İhzari Küçük Zabit Mektebinde 

kurulmuştur. Kurucusu Şadi Korman’dır. Okul, Riyaseti Cumhur Musiki Heyeti Bando 
Şefi Veli Kanık ( Şair Orhan veli’nin babası) tarafından biri tahta, diğeri bakır nefesli 
enstrümanları kullanan iki personeli öğretmen olarak görevlendirmesi ile derslere 
başlamıştır. Başlangıçta sınıf mevcudu on kişidir. İlkokul seviyesinde olan okulda 
sabahları kültür dersleri, öğleden sonra ise mesleki ders olan müzik dersleri verilirdi. 
Okul 1933 yılında ilk mezunlarını vermiştir. 1939 yılında kapanıncaya kadar toplam 80 
mızıka gediklisi mezun etmiştir. 

 
1 Eylül 1930 Deniz Gedikli Mektebi yeniden Turgutreis Zırhlısına nakledildi. Eğitim ve öğretime 

burada devam etti. Gemi bu nedenle Haliç’ten Gölcük’e götürüldü. 
 
1932   Nalbant Gedikli Küçük Zabit Kursu açıldı. Haziran 1933’e kadar devam etti. 
 
1933 Turgutreis Zırhlısında söküm işlemleri başlayınca, Deniz Gedikli İhzari Mektebi, 

Kasımpaşa’daki Divanhane binasına nakledildi. 
 
11/18 Haziran 1934 2505 sayılı “Gedikli Küçük Zabit Membalarına Dair Kanun”, 11 Haziran’da kabul 

edilmiş, 18 Haziran’da yayımlanarak, yürürlüğe girmiştir. Bu kanun gereğince Deniz 
Gedikli İhzari Mektebi’nin adı “Deniz Gedikli Küçük Zabitan Hazırlama Mektebi” 
olarak değiştirildi. Aynı kanun isim değişikliğinin yanında okula girme şartlarını ve 
Gedikli Yetiştirmenin esaslarını da değiştirmişti. 

 
1934 Nalbant Gedikli Küçük Zabit Kursu’nun adı "Nalbant Gedikli Erbaş" kursu olarak 

değiştirildi. 
 
1934-35 Deniz Assubay Okulu Marşı bestelendi. Nuri Tahir, Deniz Gedikli Erbaş Okulu’nda 

öğrenciyken, abisi olan yazar ve şair Kemal Tahir de bu güzide okulu tanıma fırsatı 
buldu. Kardeşinin ve okul yönetiminin talebiyle, bestekâr Halit Recep Arman ile ortak 
bir çalışma yaptı. Marşın sözlerini Kemal Tahir yazdı. Bestesini ise H. Recep Arman 
notalara döktü. İşte o marşın ilk dörtlüğü: Çelikten kalbimizde vatanın sevgisi 
var/Gözlerimiz enginde düşmandan bir iz arar/Düşmanların kalbinde korku olur 
eseriz/Biz ömrünü vatana veren assubaylarız (aslı: Gediklileriz) 

 
9 Eylül 1934 19.yüzyılın ikinci yarısında filizlenen ve 20.yüzyılın başlarında sistematik bir düşünce 

haline gelen “Türkçülük” fikrinin 1930’lu yıllarla birlikte önderi olan Hüseyin Nihal 
Atsız, Kasımpaşa’da bulunan Deniz Gedikli Erbaş Ortaokulu’na Türkçe öğretmeni 
olarak tayin edilmiş ve dört yıl burada görev yapmıştır. 30 Haziran 1938 tarihinde bu 
okuldaki görevinden ihraç edilmiştir. O dönemde, Deniz Gedikli Hazırlama Okulu’nun 
yönetmeliğine göre, Türk olmayanlar okula alınamamaktadır. Yeni öğrencileri imtihan 
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eden komisyonda yer alan Atsız, sorduğu sorularla adaylardan Türk asıllı olmayanları 
tespit etmekte ve öğrenci olarak okula alınmayan bu adaylar yüzünden de etrafındaki 
düşmanlarını çoğaltmaktadır. Arnavut asıllı olduğu iddia edilen müdür, komisyondan 
Atsız’ı çıkarmış ve bu hadise üzerine Arnavut asıllı müdüre selam vermeyerek disiplin 
suçu işleyen Atsız, müdürün Milli Savunma Bakanlığı’na yazdığı bir yazı yüzünden 
okuldaki vazifesinden ihraç edilmek durumunda kalmıştır 

 
1935 Sağlık Bakanlığı tarafından Sivil Sıhhiye Memurları okulunun formatı değiştirilince ve 

yurt çapında yapılanma başlayınca, Askeri Sıhhiye Gediklilerinin buralardan 
yararlanmaları mümkün olamamıştır. Bunun üzerine 1935'den itibaren, Beyazıt’taki 
Askeri Tıbbiye Okulunun yanında bir binada teşkilatlanılarak, tekrar Sıhhiye Küçük 
Subayları yetiştirilmeye başlanmıştır. 

 
26 Şubat 1937 205 sayılı kanunun 2.nci maddesini değiştiren 3134 sayılı kanun ile gedikli erbaşların 

en az ortaokul tahsiline haiz olmaları şartı getirilmiştir. Assubayların, Hazırlık Okulları 
sonrasında tahsil süreleri (ortaokul üstü) 2 yıllık sınıf okulu yani sanat enstitüsü 
seviyesine çıkarıldı. 

 
1937 Jandarma Subay ve Assubay okullarını bir çatı altında toplayacak şekilde Ankara 

Anıttepe'de “Jandarma Subay ve Gedikli Erbaş Okulu” açılmıştır. 
 
1 Eylül 1939 1937 yılında çıkan yasa gereği ilkokul seviyesindeki Musiki Gedikli Okulu kapanmış ve 

yeni bir yapılanma ile Ankara Musıki Gedikli Erbaş Hazırlama Orta Okulu, Riyaseti 
Cumhur Armoni Mızıkası’nın yanındaki binada açılmıştır. Bu kuruluşta Riyaseti 
Cumhur Armoni Mızıkası Şefi Bando Yarbay Veli Kanık’ın (Şair Orhan Veli’nin babası) 
emeği büyük olmuştur. Bandoların icracı assubaylarını yetiştirmek amacıyla 3 yıl 
süreli eğitim verilmekte, ayrıca mezunlar, 8 ay kıta stajı ve 10 ay kurs gördükten sonra 
assubay olarak kıtalara atanmaktaydılar. Okulda okutulan bütün derslerin 
sorumluluğu Cumhurbaşkanlığı Armoni Mızıkası Komutanlığına verilmiştir. Okul, ilk 
mezunlarını 1941-1942 eğitim yılında vermiş, bu dönemde 20 öğrenci diploma 
almıştır. 

 
1940   Hava Makinist Okulu, İkinci Dünya Savaşı nedeniyle, Diyarbakır’a taşındı. 
 
1940 Assubay Okullarına ilkokul mezunlarının alınmasına son verildi ve Ortaokul mezunları 

alınmaya başlandı. 
 
27 Mayıs 1941 II. Dünya Savaşı nedeniyle Deniz Assubay Hazırlama Okulu (Deniz Gedikli Küçük 

Zabitan Hazırlama Mektebi) Mersin’e taşındı. Burada eski İngiliz Yağ Fabrikası 
tesislerine nakledildi ve eğitim öğretime devam edildi. (Mersin şehri o dönem en 
güvenli sahil şehri olarak görülmekteydi.  

 
1941-1946 Deniz Gedikli Mektebi’nin bandosu, Mersin’de bulunulan süre içerisinde şehirde icra 

edilen tüm törenlere şevk ve heyecan kattı. Özellikle 1942 yılında icra edilen 
Mersin’in Kurtuluş Yıldönümü Etkinlikleri’nde büyük beğeni ve takdir topladı. 

 
24 Nisan 1942 2/17733 sayılı kararname ile Donanma mensubu Gedikli Küçük Zabit ve Gedikli Okulu 

öğrencilerinin şapka şeritlerine “Türkiye Cumhuriyeti Bahriyesi” anlamına gelen 
“T.C.B.” simgesinin yazılması hükmü konuldu. 

 
1943 Mersin’de bulunan Deniz Gedikli Mektebi, Cumhurbaşkanı İsmet İNÖNÜ tarafından 

ziyaret edildi. 
 
1944 Deniz Sınıf Okullarının esasını teşkil eden Deniz Telsiz, Elektrik Fen Tatbikat Okulu 

açıldı. 
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1944 Bu yıl Mersin’de icra edilen “Güven Kupası” futbol etkinliğine Deniz Gedikli Mektebi 
de “Gedikli Gücü” adıyla iştirak etti ve başarılı maçlar çıkardı. Okul olarak, bölge 
çapında icra edilen Atletizm, Kır Koşusu, İnönü Koşusu gibi spor etkinliklerinde de pek 
çok madalya kazandılar. Yerel basında sıkça konuşuldular ve tebrik edildiler: 
“Barbaros’un bu genç çocukları, bu muvaffakiyetler ile sadece spor sahasında ileri bir 
adım atmış değil, okullarının da manevi üstünlüğünü bir derece daha 
yükseltmişlerdir. Kendilerini ve onlara rakip olan diğer Mersin sporcularını da 
hararetle kutlarız.” 

 
1945   Veteriner Teknisyen Assubay İlerleme Kursu açıldı. 
 
1945 "Nalbant Gedikli Erbaş" kursu, "Veteriner Gedikli Erbaş” kursu olarak değiştirildi. 
 
30 Eylül 1946 Savaş koşulları ortadan kalktığı için Deniz Assubay Hazırlama Okulu Mersin’den 

İstanbul’a eski binasına geri taşındı. 1 Ekim 1952 tarihine kadar burada eğitim ve 
öğretime devam edildi. 

 
1946 Deniz Fen Okulu lağv edildi ve “Deniz Okulları ve Kursları Komutanlığı” adı altında 

Deniz Eğitim Komutanlığı kuruldu. Sınıf Okulları mahiyetindeki kurs müdürlükleri bu 
komutanlığa bağlı olarak teşekkül edildi. 

 
1947   Hava Assubay Okullarına, son kez pilot adayı öğrenci alımı yapıldı. 
 
5 Mayıs 1947  Hava Makinist Okulu, savaş sonrası Eskişehir’e taşındı. 
 
1949 Hava Assubay Okulları Pilot Assubay olarak son mezunlarını verdi. 1947 yılında 

Amerikan sistemine geçildiğinden, o yıldan itibaren pilot adayı öğrenci alımı 
durduruldu ve 1950’den bu yana Pilot Assubay yetiştirilmiyor. 

 
1949   Hava Makinist Okulu, Hava Teknik Okullar K. lığı adını aldı. 
 
1949 Ankara/Cebeci 'de, "Sıhhiye Teknisyen Assubay Okulu" adı altında, iki yıllık yeni bir 

okulun kuruldu. İlk olarak, birinci sınıfa 75 öğrenci alınmış ve eğitim - öğretim 
Genelkurmay Başkanlığı Sağlık ve Eğitim Dairelerince onaylanan programlara göre 
yapılmıştır. 

23 Mart 1950  ABD’li danışmanların tavsiyeleri paralelinde hazırlanan Gedikli Erbaş Kanunu ile 
Gedikli Sınıfının yetiştirilmesine ilişkin hususlar yeniden düzenlendi. 5619 sayılı 
Gedikli Erbaş Kanunu yürürlüğe girdi. Bu kanuna göre, Gedikli Erbaş olabilmek için en 
az ortaokul ve eşiti okullardan (ve hazırlama ortaokullarından) mezuniyet şartı 
getirildi. Sonrasında ise gedikli erbaş okullarını (sınıf okulları) veya sanat enstitülerini 
bitirmek gerekiyordu.  

20 Mayıs 1950   Hava Teknik Okullar K. lığı tekrar Gaziemir/İzmir’e taşındı. 

1951  Güverte Sınıf Okulu, Deniz Levazım Okulu ve Makine, Elektrik, Elektronik Sınıf Okulu 
Komutanlığı Heybeliada'da faaliyete geçmiştir. 

1951    "Hayvan Sağlık Teknisyen Assubay Okulu" açıldı. 

2 Tem. 1951  Adnan Menderes Başbakanlığındaki Demokrat Parti iktidarı tarafından 5802 sayılı 
Assubaylık kanununu çıkartıldı. Assubayların ordudaki başarıları ve vazgeçilmezliği 
kanıtlanınca 5802 sayılı kanun çıkarılarak “Gedikli Erbaş” ve “Gedikli Küçük Zabit” 
unvanları “Assubay “ olarak değiştirilerek son tanıma ulaşıldı. Yasada, ‘Komuta 
kademelerinde eğitim, sevk, idare ve diğer işlerde subaya yardımcı olan assubay 
çavuştan, assubay kıdemli başçavuşa kadar rütbe sahibi askeri şahıslar assubaydır’ 
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denildi. Yine bu kanun gereğince, Gedikli Erbaş Ortaokullarının adı da Assubay 
Hazırlama Ortaokulu şeklinde değiştirilmiştir.  

1952  Güverte Sınıf Okulları Komutanlığı, bina ve tesisleşme sürecinin tamamlanmasıyla 
birlikte Yassıada'ya taşındı. 

1 Eylül 1952  Musiki Gedikli Erbaş Hazırlama Orta Okulu, Askeri Mızıka Assubay Hazırlama Orta 
Okulu adını aldı. Okulda okutulan kültür dersleri azaltılarak, meslek derslerine ağırlık 
verilmeye başlandı. Ayrıca, Deniz Assubay Hazırlama Ortaokulu Kasımpaşa’daki 
binasından Beylerbeyi’ndeki yeni binasına taşındı. 

1953  Makine, Elektrik, Elektronik Sınıf Okulu Komutanlığı Deniz Makine Sınıf Okulu 
Komutanlığı adını almış ve Heybeliada'da faaliyetine devam etmiştir. 

1953  Hayvan Sağlık Teknisyen Assubay Okulu’nun adı "Hayvan Sağlık ve Nal Teknisyen 
Assubay Okulu" olarak değiştirildi. 

1954    Veteriner Teknisyen Assubay Nal Tekniği Kursları açıldı. 

26 Eki. 1955  İlkokul mezunlarını kabul eden Gedikli Erbaş Hazırlama Ortaokulları, Assubay 
Hazırlama Ortaokulları, Deniz Gedikli Hazırlama Ortaokulları ve Musiki Gedikli 
Hazırlama Ortaokullarını bitirenler, resmi ortaokul mezunu kabul edildi. Buna göre, 
bu okullardan mezun olanlar, ortaokul mezunu alan bütün üst dereceli mekteplere 
kabul edilecek ve dışarıdan devlet lise imtihanlarına da girebilecekler. 

1957  Okul binasının tamamını Amerikalılar tarafından kullanılmak istenmesi üzerine, 
“Sıhhiye Teknisyen Assubay Okulu” , İzmir’deki Sıhhiye Eğitim Merkezine 
nakledilmiştir. 

1959  Veteriner Teknisyen Assubay Gıda Kontrol Kursları açıldı.  

1959 Askeri Mızıka Assubay Hazırlama Ortaokulu kapatıldı ve Askeri Mızıka Assubay Sınıf 
Okulu açıldı. Bu yeni uygulamada okula öğrenci alımı, çeşitli illerdeki Assubay 
Hazırlama Ortaokullarına bando subayları gönderilerek, seçim yöntemiyle yapılmıştır. 
Hazırlama Okullarındaki yetenekli öğrenciler tespit edilmiş, okulu bitirdiğinde Askeri 
Mızıka Assubay Sınıf Okulu’na öğrenci kaydedilmiştir. Ankara’da Cumhurbaşkanlığı 
Armoni Mızıkası binası içerisinde bulunan Sınıf Okulu’nda öğrenciler, bir yıllık mesleki 
eğitim sonrasında mezun edilmişlerdir. 

1960  Elektronik Erbaş Hazırlama Ortaokulu Ankara’da açıldı. Ayrıca, Halıcıoğlu 7.nci 
Assubay Hazırlama Ortaokulu açıldı. K. K. K. lığı’na bağlı okullar şunlardı: 1.nci Astsb. 
Hzl. Ortaokulu: Merzifon’da, 2.nci Astsb. Hzl. Ortaokulu: Konya’da, 3.ncü Astsb. Hzl. 
Ortaokulu: Mersin’de, 4.ncü Astsb. Hzl. Ortaokulu: Emirdağ’da, 5.nci Astsb. Hzl. 
Ortaokulu: Demirci’de ve 6.ncı Astsb. Hzl. Ortaokulu: Çorum’da bulunuyordu. 

1961  Bu yıldan itibaren Kara Kuvvetlerine bağlı Assubay Hazırlama Okulları, Konya’da bir 
çatı altında toplama gayesiyle kapatılmaya başlandı. 

1962  Kara Kuvvetleri’ne bağlı Assubay Hazırlama Okulları Konya’da bir çatı altına toplandı. 

1963  Deniz Makine Sınıf Okulları Komutanlığı Kocaeli iline bağlı Derince’ye taşındı. Ayrıca 
1963-1964 eğitim yılından itibaren Deniz Assubay Hazırlama Okulu’nun program 
yapısı değiştirildi. Okula ilkokul yerine, ortaokul mezunları alımına başlandı. NATO’ya 
üyelik sonrasında ABD askeri yardımından verilen gemi, silah, alet tip ve sayısının 
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çoğalması ile malzemenin oldukça teknikleşmesi Deniz Kuvvetleri’nin özel bilgilerle 
donanımlı assubaylara olan ihtiyacını artırmıştı.  

1963    Hayvan Sağlık ve Nal Teknisyen Assubay Okulu kapandı. 

1964  Lise düzeyinde eğitim veren “Çankırı Assubay Hazırlama Okulu” açılmış ve Kara 
Kuvvetleri’nin teknik sınıflar dışındaki muharip ve yardımcı sınıf assubay 
gereksiniminin önemli bir kısmını “Çankırı Assubay Hazırlama Okulu” karşılamıştır. 

1964  Assubay yetiştirme sisteminde değişiklikler yapılmış ve Ortaokul düzeyindeki okullar 
yavaş yavaş lise düzeyine çekilmeye başlanmıştır. 

1964  Elektronik Erbaş Hazırlama Ortaokulu’nun adı “Elektronik Assubay Hazırlama Okulu” 
olarak değiştirilmiş ve eğitim seviyesi lise düzeyine çıkarılmıştır. 

1 Eylül 1965 Askeri Mızıka Assubay Sınıf Okulu’nun adı Askeri Mızıka Okulu olarak değiştirilmiştir. 
Okul, ortaokul mezunları arasından sınavla öğrenci almış ve 3 yıllık eğitim vermiştir. 
Eğitim sonrası öğrencilerini Bando Assubayı olarak mezun etmiştir. 

1966  Güverte Sınıf Okulları Komutanlığı Gölcük’e taşındı. Gölcük Eğitim Merkezi’ne 
bağlandı. Konya’da bulunan Kara Kuvvetleri’ne bağlı Assubay Hazırlama Okulları, 
Çankırı’ya taşındı. Kara Kuvvetleri Okullarında eğitim süresi iki yıl olarak 
sürdürülmekteydi. Bu okul, Kara Kuvvetleri’nin Teknik Sınıflar dışındaki Muharip ve 
Yardımcı Sınıf Assubay gereksiniminin önemli bir kısmını karşılar düzeyde 
yapılanmıştı. 

1968   Sıhhiye Teknisyen Assubay Okulu kapatıldı. 1968 -1974 yılları arasında, sivil sağlık 
kolejlerinden mezun olan sağlık memurlarından Sağlık Assubayı alma yönünde 
faydalanıldı. 

1969  Hava Assubay Okulu’na ortaokul mezunu öğrenci alımına son verildi. Devlet lise veya 
eşidi okul, Ticaret Lisesi, Sanat Enstitüsü veya Sağlık Koleji mezunu olmak şartı 
uygulamaya konuldu. 

1970    Jandarma Assubay Okulu, Güvercinlik'e taşındı. 

1970  İstanbul’daki Kolera Salgını nedeniyle, Yassıada’da öğrenim gören Deniz Assubay 
Aday öğrencileri (550 öğrenci) yaklaşık 1,5 ay dışarı çıkamadılar. 

15 Mayıs 1972  Dz. Assubay Hazırlama Okulu öğrenci kıyafetleri değişti. Bu dönemde okulda öğrenci 
olan 1971, 1972, 1973 ve 1975 yılında Assubay olarak mezun olacak tüm Assubay 
okulu aday öğrencileri son olarak Paletli kıyafeti giymişlerdir. 

1972  Sivil Sağlık Kolejlerinden mezun olan sağlık memurlarından, Sağlık Assubayı temin 
edilme denemelerinin olumlu sonuç vermemesi üzerine, hemşire yardımcısı 
yetiştirmek üzere Sağlık Okulu kuruldu. 

 
1973  Kara Kuvvetleri’ne Assubay yetiştiren Hazırlama Okullarının eğitim süresi üç yıla 

çıkartıldı. 
 
1973  Öğretim süresinin üç yıla çıkması nedeniyle, Dz. Astsb. Hzl. Okulu bu sene mezun 

vermedi. 1970 girişliler, 2+1 yıl okuyarak, 1973 mezunu olarak Donanma’ya katıldılar. 
1971 yılında bu okula girenler ise 3+1 yıl okuyarak, 1975 yılında Astsb. Çvş. olarak 
mezun edildiler. 1973 yılında okulun mezun vermemiş olması nedeniyle 1974 
mezunu Deniz Assubayları sivil kaynaktan Sınıf Okullarına alınmıştır. 
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1973 Türk Şiirinde İkinci Yeni akımının önde gelen temsilcilerinden Şair Ece Ayhan’ın 
“Devlet ve Tabiat ya da Orta İkiden Ayrılan Çocuklar İçin Şiirler” isimli kitabı 
yayımlandı. Bu kitapta yer alan “Meçhul Öğrenci Anıtı” isimli şiir, şairin eğitim 
sistemini eleştirirken Küçük Zabit Okullarını bir imge olarak kullanması nedeniyle 
önemlidir. “İntiharın parasız yatılı küçük zabit okullarında” dizesi bu şiirdeki en 
vurucu yerdir. Burada devlet parasız yatılı okulları ve askeri ortaokullar, liseler;  
“Küçük Zabit Okulları” olarak tanımlanmış, bireyin yaratıcı yanının daha çocukken 
intihara sürüklendiği açık ve çarpıcı bir şekilde ortaya konmuştur. İşte şiirin o bölümü: 

 
   Arkadaşları zakkumlarla örmüşlerdir şu şiiri: 
   Aldırma 128! İntiharın parasız yatılı küçük zabit okullarında 
   Her çocuğun kalbinde kendinden daha büyük bir çocuk vardır 
   Bütün sınıf sana çocuk bayramlarında zarfsız kuşlar gönderecek. 

1974 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu’nda yapılan değişiklik sonucu ve 
1424 Sayılı Kanun’a göre Assubay Okulları; Assubay Hazırlama ve Sınıf Okulu olarak 
ikiye ayrıldı. 

Eylül 1974  Bando Assubayı yetiştiren Lise seviyesindeki Askeri Mızıka Okulu’na ilaveten bir yıllık 
sınıf okulu eklenmiş ve toplam eğitim süresi dört yıla çıkmıştır. Okulun adı Askeri 
Mızıka Assubay Hazırlama ve Sınıf Okulu olarak değiştirilmiştir. 

1 Kasım 1974  Ankara' da Gülhane Askeri Tıp Akademisi bünyesinde Sağlık Assubay Sınıfı Okulu 
kuruldu. 

1976  Gölcük Eğitim Merkezi lağv edildi. Güverte Sınıf Okulları Komutanlığı doğrudan Deniz 
Eğitim Komutanlığı’na bağlandı. 

1977  Sağlık Assubay Sınıfı Okulu üçüncü dönem mezunlarını vermesini müteakip kapatıldı. 
Yerine, Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık Meslek Liselerinin, Sağlık Memurluğu müfredat 
programını uygulayan, ilk üç yılı Hazırlama son bir yılı Sınıfı Okulu olmak üzere 4 yıllık, 
Sağlık Assubay Hazırlama ve Sınıfı Okulu kuruldu ve ilk mezunlarını 1981 yılında verdi. 

24 Mart 1978  Assubay Sınıf Okulu’nda okuyan öğrencilerin bu okullarda geçirdikleri sürelerin (18 
yaşından gün almak şartıyla) emekliliğinden sayılması kabul edildi. 

 
1979  Daha önce şapka kokartlarında Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil eden ay-yıldız 

bulunmayan Deniz Assubay Hazırlama ve Sınıf Okulu öğrencileri, tasarımı o yıl Dz. 
Asb. Hzl. Okulu 2.Sınıf öğrencisi olan Özgün Uysal tarafından yapılan ve değişikliği Dz. 
K.K. Kıyafet Yönetmeliği'ne işlenen, ay-yıldızlı şapka kokartlarını ilk kez kullanmaya 
başladılar. 

 
1979  Karamürsel’deki A.B.D. Tesisleri, Türk deniz Kuvvetlerine teslim edildi. Güverte Sınıf 

Okulları Karamürsel’e taşındı ve burada okul komutanlıkları oluşturuldu. Bu okul 
komutanlıkları doğrudan Karamürsel Eğitim Merkezi K. lığı’na bağlandı ve Güverte 
Sınıf Okulu Komutanlığı lağv edildi. 

 
1979  Jandarma Subay Tatbikat Okulu Güvercinlik'e taşındı ve Jandarma Assubay Okulu ile 

birlikte “Jandarma Okul Komutanlığı” teşkil edildi. 
 
1985 Güverte Assubay Sınıf Okulu Komutanlığı kuruldu ve Assubay Sınıf Okulu eğitimleri ile 

kurslar birbirinden ayrıldı.  
 
1 Eylül 1985 Askeri Mızıka Assubay Hazırlama Ve Sınıf Okulu’nun adı Silahlı Kuvvetler Mızıka 

Assubay Hazırlama Ve Sınıf Okulu olarak değiştirildi. Eğitim ve öğretim şeklinde bir 
değişiklik yapılmadı. 
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1987 Balıkesir’de açılan “Teknik Assubay Hazırlama Okulu”, makine, motor, yapı ve sıhhi 
tesisat teknisyeni yetiştirmek üzere eğitim ve öğretime başladı. 

1988 Ankara’daki “Elektronik Assubay Hazırlama Okulu” Balıkesir’e taşınarak “Teknik 
Assubay Hazırlama Okulu” bünyesinde yerini almıştır. Sağlık Assubay Sınıf Okulu iskân 
edilme güçlüklerinden dolayı,  idari yönden GATA/Haydarpaşa Eğitim Hastanesi 
emrine bağlanarak İstanbul’a nakledildi. 

1990 Deniz Assubay Hazırlama Okulu’nun Yüzüncü Kuruluş Yıldönümü nedeniyle PTT 
tarafından anma pulu çıkarıldı. 

 
19 Aralık 1994 Assubay Hazırlama Okullarının kapatılması ve Assubay Sınıf Okullarının Meslek Yüksek 

Okulu olarak yeniden yapılandırılması konusu Yüksek Askeri Şurada ele alındı. 
Konunun detaylı araştırılmasına ve incelenmesine karar verildi. 

 
Ağustos 1995 Sağlık Okullar ve Kurslar Komutanlığının lağvedilmesi ve Ankara'da yeni okul binasının 

hizmete girmesi ile İstanbul'daki Sınıf Okulu tekrar Ankara'ya nakledilerek, Sağlık 
Assubay Hazırlama ve Sınıfı Okul Komutanlığı emrine girmiştir. 

1997 Çankırı’da bulunan Assubay Hazırlama Okulu da Balıkesir’e taşınmış ve “Çok 
Programlı Assubay Hazırlama Okulu” kurulmuştur. Yönetim, Elektrik-Elektronik, 
Motor, Makine, Yapı ve Sıhhi Tesisat Bölümleri adı altında eğitim ve öğretim 
faaliyetine başlanmıştır. 

1997 Yalova'nın il olması ve Karamürsel Eğitim Merkezi Komutanlığının konuşlu bulunduğu 
bölgenin Yalova il sınırları içerisinde kalmasıyla birlikte Karamürsel Eğitim Merkezi 
Komutanlığı ismi Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanlığı/Altınova olarak 
değiştirilerek kuruluşunda büyük değişiklikler yapıldı. 

22 Haz. 1998 Beytepe'deki tesislerin tamamlanmasını müteakip, Jandarma Okullar Komutanlığı, 
Korgeneral İsmail SELEN Kışlası’ndaki tesislere taşınmıştır. 

6 Eyl. 1999 Deniz Makine Sınıf Okulları Komutanlığı deprem hasarları (17 Ağu. 1999 Depremi) 
nedeniyle, Altınova/Yalova’ya taşındı. 

6/10 Ara. 1999 Assubay Hazırlama Okullarının kapatılması ve Assubay Sınıf Okullarının Meslek Yüksek 
Okulu olarak yeniden yapılandırılması konusunda Genel Kurmay Başkanlığı’nda geniş 
katılımlı bir Eğitim Koordine Toplantısı icra edildi. Bu toplantı neticesinde konu 
hakkında kesin karara varıldı. Bu karara göre, Proje uygulamaya geçirilecek. 

21 Ara. 2000 Deprem onarımları tamamlandığından Deniz Makine Sınıf Okulları Komutanlığı tekrar 
Derince’ye taşındı. 

15 Mart 2002 25 sözleşmeli Bayan Jandarma Assubayı alım duyurusu yapıldı ve 8000'in üzerinde 
başvuru oldu. Bu alımlarda; başvuru için en az lise mezunu olmak ve 24 yaşını 
doldurmamış olmak şartları aranıyordu. 

11 Nisan 2002 Assubay Hazırlama Okullarının kapatılmasını ve Assubay Sınıf Okullarının Meslek 
Yüksek Okulu olarak, 2 yıl üzerinden ve ön lisans seviyesinde yapılanmasını teşkil 
eden “4752 Sayılı Assubay Meslek Yüksek Okulları” Kanunu TBMM’de kabul edildi. 

24 Nisan 2002 “4752 Sayılı Assubay Meslek Yüksek Okulları” Kanunu 24735 sayılı Resmi Gazete’de 
yayınlanarak, yürürlüğe girdi. 
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2002-2004 Assubay Hazırlama Okullarının kapatılması ve Assubay Sınıf Okulları’nın Meslek 
Yüksek Okulu yapılanmasına geçiş süreci. 

14 Mart 2003 Sağlık Assubay Hazırlama ve Sınıfı Okulu yeni kadrosu ile teşkilat değiştirerek, 
bünyesinde;  Sağlık Assubay Hazırlama Okulu ve Sağlık Assubay Meslek 
Yüksekokulu'nu bulunduran Sağlık Assubay Okulları Komutanlığı ismini almıştır. 

30 Haz. 2003 Deniz Kuvvetleri K. lığı Güverte ve Makine Sınıf Okulları, Deniz Assubay Meslek 
Yüksek Okulu olarak, Jandarma Assubay Sınıf Okulu, ise Jandarma Assubay Meslek 
Yüksek Okulu adıyla yeniden yapılandırılmıştır. 

30 Haz. 2003 SK Mızıka Assubay Hazırlama ve Sınıf Okulu yeniden yapılandırıldı. Okul; Bando 
Assubay Hazırlama Okulu (4 yıl), Bando Assubay Meslek Yüksek Okulu (2 yıl) ve Bando 
Sınıf Okulu’ndan müteşekkil olarak Silahlı Kuvvetler Bando Okulları Komutanlığı 
olarak yeniden teşkilatlandı. Sınıf Okulu kısmında, mezun olmuş rütbeli assubaylara 
mesleki gelişim kursları verilmeye başlandı. 

30 Ağu. 2003 Jandarma Okullar Komutanlığı’nda “Assubay Temel Askerlik ve Assubaylık Anlayışı 
Kazandırma Eğitimi” (ATASAK)’ne 2002 yılında başvuru yapıp seçilen Bayan Assubay 
adayları, ilk sözleşmeli Bayan Assubaylar olarak, Astsb. Çvş. Rütbesini takarak mezun 
oldular. 

1 Eyl. 2003 Güverte Sınıf Okulu Komutanlığı lağv edilerek Deniz Assubay Meslek Yüksek Okulu 
Komutanlığı teşkil edildi. Altınova ve Derince’deki okullar bu yapıya bağlandı. Meslek 
Yüksek Okulu olarak, eğitim süresi 2 yıla çıktı. 19 branşta iki yıl süreyle ön lisans 
seviyesinde eğitim verme sürecine geçildi. Ayrıca dost ve müttefik ülkelere mensup 
öğrencilerin misafir öğrenci statüsüyle kabulüne başlandı. 

6 Ekim 2003 Sağlık Assubay Meslek Yüksek Okulu, yeni yapısıyla eğitim ve öğretime başlamıştır. 

2003 Deniz Assubay Hazırlama Okulu’nun kapanışı münasebetiyle, Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığı tarafından “1890’dan 2003’e 113 Yıllık Şanlı Geçmişin Tarihçesi” isimli 
eser yayımlandı. Basımı Deniz Basımevi tarafından yapılan eser, Türk Deniz 
Kuvvetlerine Çelik Yürekli Leventler yetiştiren bu güzide eğitim kurumunu anılarda 
yaşatmak üzere hazırlandı. 

30 Ağu 2004  Deniz Kuvvetleri’nde Güverte Sınıf Okulları’nın son mezunları rütbe aldı. 

17 Kasım 2004 Türkiye Cumhuriyeti’nde Assubaylarla ilgili ilk müze (anılar salonu) açıldı. Tarihi 1890 
yılına dayanan Deniz Assubay Eğitim ve Öğretimine ilişkin tarihi bilgi ve belgeleri 
bünyesinde bulunduracak olan “Deniz Assubay Okulları Müzesi”, Deniz Kuvvetleri 
Komutanı Oramiral Özden ÖRNEK tarafından Altınova/Yalova’da açıldı. 

30 Mayıs 2008 Sağlık Assubay Hazırlama Okulu son mezunlarını vererek kapatıldı. Yeni yapılanma 
gereğince (MYO) Sağlık Assubay Okulları Komutanlığı’nın faaliyeti 02 Haziran 2008 
tarihinde sona erdi. GATA Sağlık Assubay Meslek Yüksek Okul Komutanlığı yeni 
personel kadrosu ile faaliyetine devam etmektedir. 

30 Ekim 2008 Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ’un, subaylarla birlikte Türk Silahlı 
Kuvvetleri’nin temel direği olarak nitelendirdiği assubaylar için Balıkesir’deki Assubay 
Meslek Yüksek Okulu bünyesinde, “Assubay Üst Karargâh Hizmetler Eğitim Merkezi 
Komutanlığı” kuruldu. Genelkurmay Başkanlığı, kuvvet komutanlıkları ve ordu 
karargâhlarında görevlendirilecek assubaylar, 2009’dan itibaren Balıkesir’de özel bir 
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eğitim alacaklar. Subayların, Harp Akademileri Komutanlığı’nda aldıkları eğitime 
benzer bir eğitim alacak assubaylar daha sonra karargâhlara atanacaklar. Assubay Üst 
Karargâh Hizmetler Eğitim Merkezi Komutanlığı’na, assubay başçavuş rütbesine terfi 
edenler arasından sınavla seçilecek olan personel alınacak. Seçilecek personel, 12 
hafta uzaktan, 12 hafta da bizzat komutanlık karargâhında eğitilecek. Bu assubaylara, 
“harekât, istihbarat, harp tarihi, strateji, müşterek yönetim ve uluslararası ilişkiler” 
konularında hizmet içi eğitim verilecek. Assubaylar bu eğitimlerinin ardından da 
Genelkurmay Başkanlığı, kuvvet komutanlıkları ve ordu karargâhlarındaki yeni 
görevlerine başlayacaklar. Eğitim Merkezi Komutanlığı’nda görev yapacak öğretim 
elemanlarının 2009 yılındaki eğitim için şimdiden görev başı eğitim almaya 
başladıkları kaydedildi.                                         

5 Ocak 2012 Genelkurmay Başkanlığı, 2012-2013 Eğitim ve Öğretim yılından itibaren Assubay 
Meslek Yüksek Okullarına bayan öğrenci alımı yapılacağını açıkladı. Ayrıca, Kara 
Kuvvetleri’nde assubaylıktan subaylığa geçiş kontenjanının %10’dan %25’e 
çıkarıldığını ve bu kapsamda geçiş yapacak assubay sayısının 2012 yılı için 90 olarak 
belirlendiğini belirtti. Daha önceden Türk Silahlı Kuvvetleri’ne sadece sözleşmeli 
olarak bayan assubay alımı yapılmaktaydı. Bu kararla orduda ilk kez MYO çıkışlı ve 
profesyonel bayan assubay alımı gerçekleştirilmiş olacak. (Ulusal Basından) 

Yayın Tarihi: 27 Ekim-29 Kasım 2010 (Güncelleme ve Yeniden Tasnif: 2012) 
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DÜNYADA ASSUBAYLIĞIN TARİHSEL GELİŞİMİ 

 
 

TARİH    OLAY 

M.Ö. 2000-1200 Hitit Ordusu’nun sınırlardaki garnizon kentlerinde oturan ve daimi olarak profesyonel 
askerlik yapan, bugünkü karşılığı bir tür assubaylık denebilecek askeri bir pozisyonun 
kuruluşu gerçekleşti. Ayrıca, savaş zamanı seferber ettiği ana ordusunda da çeşitli 
askeri rütbeler kullanılmaktaydı. 

 
M.Ö. 800-700 Assubaylığın tarihsel gelişimi açısından Homeros’un İlyada Destanı’ndaki anlatımları 

oldukça önemlidir. Troya (Truva) Savaşı’nın anlatıldığı bu destandaki şu çarpıcı dizeler 
assubaylık mesleğinin tarihsel kökeni için sağlam bir dayanaktır: 

 
   Bir önder kumanda ediyordu her sıraya, 

erler de yürüyordu sessiz soluksuz. 
Diyemezdin arkalarında koca bir ordu var, 
şu insanların göğsünde ses var diyemezdin. 
Önderlerin ardından yürüyorlardı usulcana, 
sıralar içinde ışıl ışıl parlıyordu silahları.” 

(Çeviri: Azra Erhat-A.Kadir) 
 
M.Ö. 500 Roma Krallığı’nda ilk Assubay yapılanmaları görüldü. Decurion (onbaşı) lar birliklere 

kumanda eden en kıdemsiz subaylardı. Assubay yapısı yüzbaşı rütbesine değin 
uzanmaktaydı.  Ordunun belkemiğini oluşturan yüzbaşıların da bu dönem için 
assubay olarak değerlendirildiği sıkça görülür. Fakat bu yapı profesyonel değildi. 
Roma lejyonları M.Ö. 107 yılındaki Marian Reformları’na kadar sabit kuvvetler olarak 
değil, ihtiyaç duyulduğunda oluşturulup daha sonra dağıtılan birlikler şeklinde görev 
yapmaktaydılar.  

 
M.Ö. 209 Büyük Hun İmparatorluğu'nun kurucusu Teoman'ın oğlu Mete Han tarafından, 

bugünkü modern orduların düzenini teşkil eden; onluk, yüzlük sistem de denilen 
düzenli ordu sistemi kurulmuş ve uygulanmıştır. Bu sistemle onbaşı, elli başı, yüzbaşı, 
binbaşı gibi askeri terimler oluşmuş ve halen günümüzde de orduların temel düzeni 
olarak kullanılmaya devam etmektedir. Türk Askeri Yapısında kullanılmaya başlanılan 
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“Çavuşluk” yapısının temeli bu dönemde atılmış ve yeni kurulan her Türk devletine ve 
hatta başka devletlere de geçişi sağlanmıştır. 

 
M.Ö. 107-30 Roma Cumhuriyeti’nde, Gaius Marius M.Ö. 2. yüzyıl sonlarına doğru geçici olarak 

oluşturulan lejyonları reforme etti ve en alt sınıflardan topladığı askerlerle 
oluşturduğu profesyonel lejyonlar ile Roma’nın, hem güçlü bir orduya hem de işsiz 
yurttaşları için iş olanağına kavuşmasını sağladı. Geç Cumhuriyet ve Erken 
İmparatorluk döneminde lejyonlar sık sık Marian Lejyonları olarak adlandırılırdı. Bu 
yapılanmada Decanus (8 askerden oluşan manganın komutanı) ve decurion’dan 
başlayan bir assubay yapılanmasından söz edilebilir. Genel anlamıyla, Optio, 
Duplicarius, Decurion, Tesserarius, Decanus, Cornicen, Signifer birer assubay mevki 
ve rütbesi görünümündedir. Bunun yanında, günümüz modern anlayışında Yüzbaşı, 
Üsteğmen, Teğmen ya da Asteğmen rütbelerine karşılık gelen Centurion (Yzb.), 
Primus Pilus (Ütğm.), Centurion Pilus Prior (Tğm.) ve Primus Ordo (Astğm.-Tğm.) 
rütbeleri de o dönem yapılanmasında yine birer orta-ast subay kavramı içinde yer 
almaktadır. Gerçek anlamda subay rütbeleri Centurion’dan (Yzb.)sonra 
başlamaktadır. Lejyonlar, Roma Cumhuriyeti ve Roma İmparatorluğu boyunca 
göstermiş oldukları olağanüstü başarıdan ötürü, antik dönem boyunca uzun süre 
askeri kabiliyet ve etkinliğin modeli olarak gösterilmişlerdir. 

 
13. Yüzyıl İngiliz Kraliyet Donanmasında ilk kez “Gedikli Zabit” yapılanması uygulamaya 

konmuştur. (Gedikli Zabitler, tanım olarak subaylar içinde yer almalarına rağmen, 
uygulamada Assubaylığın bir tür devamı ve parçası gibi görülmektedirler. Hemen 
hemen tüm dünya ordularında bu kural geçerlidir.) Bu usta denizciler böylece ilk 
gedikli sınıfını oluşturdular ve gedikli zabitan ile deniz assubaylığının ilk nüvesi 
oldular. Zaman zaman “Boat Mates”, bazen “Boswans Mates” olarak anıldılar. 
Tecrübe ve özgüvenleri ile zamanla vazgeçilmez oldular ve daha sonra “Royal 
Warrant” (Kraliyet Gedikli Zabitanı) olarak ödüllendirildiler. 

 
13. Yüzyıl Bu dönemden itibaren özellikle donanmada personel hep iki kategoriye ayrılmıştır: 

Subaylar ve denizciler. İngiliz soyluları çeşitli unvanlarıyla birlikte donanmada subay 
olmuşlar, asil olmayan halk çocukları ise gedikli zabit, assubay ve denizci er olarak 
hizmette bulunmuşlardır. Denizci tabiriyle niteleyeceğimiz assubaylar ve denizci erler 
uzun yıllar boyunca çok zor şartlar altında yaşamlarını sürdürmüşlerdir. Hatta bu 
nedenledir ki, pek çok devrimci isyana da öncülük yapmışlardır. Temelinde İngiliz 
sınıfçılığının yattığı bu sınıfçı uygulama halen pek çok ülkede devam etmektedir. 
Modern ülkeler bir şekilde ordu ve donanmasından bu sınıfçı sistemi atmayı 
başarırken, kendini ve demokrasisini geliştirememiş ülkeler ki buna Türkiye de dâhil, 
hala bu Ortaçağ ürünü kast sistemini uygulamaya devam etmektedir. 

 
1445 Fransa Kralı Charles VII tarafından kurulan düzenli ordularda, şimdiki Assubay 

tanımlamasına ve rütbelerine rastlayabiliriz. Bu dönemde assubaylar orduda “onbaşı” 
veya “mızraklı onbaşı” rütbeleriyle başlayan bir hiyerarşide yer almışlardır. Charles 
VII; Orduda yeni bir yapılanmaya gider, yeni bir Ordu Yönetmeliği çıkartır. Bu 
yönetmelikle, ilk kez modern anlamda Assubay olarak nitelendirilebilecek rütbe ve 
kavramlar Fransız Ordusunda yer alır. 

 
1469-1527 Niccola Machiavelli (Makyavel) ulus devlet kavramını ve buna bağlı olarak ulusal 

orduyu gündeme getirdi. Fransa ve Prusya ordusu değişen çağa ve teknolojiye uygun 
yapılanmalara öncülük etti. Alınıp satılan ordu unvanları yerine daimi ve ücretli 
ordular gündeme geldi. Prens (Hükümdar) adlı kitabında “Bir devletin sağlam 
temellerini iyi yasalar ve iyi bir ordu oluşturur; iyi orduların olmadığı yerde iyi yasalar 
da olmaz” vurgusu yaptı. Bu yüzden, Makyevel, Modern Orduların babası da sayılır. 
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1643-1715 Fransa’da, Louis XIV kendi döneminde, aristokratların muhalefetine rağmen, ordudaki 
başıbozukluğu yok etmek ve orduyu gerçek anlamda bir disiplin altına sokmak 
amacıyla yeni düzenlemeler yapar. Bu düzenlemelerin mimarı ise Michel Le Tellier 
(1641-1691) olur. Bu düzenlemelerin en dikkat çekici tarafı, özellikle subay ve 
assubayların geleceğin yöneticileri olarak, gerektiği şekilde eğitilmeleri için özel 
eğitimler veren okullar (Harp Okulları) açılmasıdır. 

 
1775 Amerikan Kıta Ordusu Kuruldu. Bu ordudaki Assubay yapılanması İngiliz, Fransız ve 

Prusya Ordu yapısını kendisine göre harmanlayıp özümseyerek oluşturulmuştur. 
Kendi milli değerlerine özgü bir organizasyonla, ordusunda Assubay yapılanmasına 
işlerlik kazandırmıştır. 

 
1804-1815 Fransa’da Napolyon tarafından yeni ordu düzenlemesi yapıldı. Napolyon'un ordularını 

kurmasını sağlayan 23 Ağustos 1793 Konvansiyonunun kabul ettiği "levee en masse " 
yani zorunlu askerlik kanunu ile ulusal ordu tam anlamıyla ortaya çıkmış oluyordu. 
Napolyon Ordusu kazanmış olduğu zaferlerin yanında daha pek çok özelliğiyle de 
dünya ordularına örnek olma vasfını hala taşıyor. Bu yapılanmada da etkili bir 
Assubay oluşumu ve bunun yanında dikey yükselme söz konusudur. Ülke içindeki 
sınıfsal farklılıkların yarattığı engellerin kaldırılması açısından yapılan assubaylık 
düzenlemeleri, henüz diğer rakip ülkelerce bilinmeyen bir yapıydı ve olağanüstü 
başarılıydı. Bu sarsıcı düzenlemeler esnasında, yıllardır assubay olan çavuşlardan 
bazıları çok kısa sürede generalliğe yükselmişlerdi. Bunların içinden gerçekten başarılı 
ve iyi olanlar vardı (Masenna). Fakat daha da şaşırtıcı olan şey, rütbeleri farklı olan 
soylu subayların bile hızlı terfi sisteminden etkilenerek, bu soylu rütbelerini bir yana 
bırakmaları ve bu dönemde yeniden askere yazılıp sıfırdan başlamayı göze almalarıdır 
(Lasalle).  

1821-1881 Büyük Rus yazarı Dostoyevski. Suç ve Ceza’nın, Budala’nın, Kumarbaz’ın, Karamazov 
Kardeşler’in ve daha nice eşsiz romanların yazarı! 1844 yılında Rus Ordusundan 
ayrılana kadar assubay ve subay olarak görev yaptı. Hayatının sonraki döneminde 
devlet aleyhine bir komploya karıştığı iddiasıyla askeri mahkeme tarafından idama 
mahkûm edildi. Tam kurşuna dizilmek üzereyken affedildi ve sürgüne gönderildi. Tüm 
askeri rütbeleri geri alındı. 1854 yılının 2 Mart’ında er olarak 7. Sibirya Alayı’na 
gönderildi. Burada beş yıl görev yapmak zorunda kaldı. Er olarak başladığı askeri 
kariyerinde yine önce assubaylığa, ardından da subaylığa terfi etmeyi başardı. 1859 
yılında ordudan terhis edildi ve yeniden yazarlık günlerine dönüp birbirinden güzel 
eserler vermeyi sürdürdü.28 Ocak 1881’de ciğer kanaması sonucu vefat etti. 31 Ocak 
günü yapılan cenaze töreninde büyük yazarı ebediyete uğurlamak için tam otuz bin 
kişi bir araya gelmişti. 

1857 Helmuth Von Moltke, Harp Bakanı Roon ile birlikte Prusya Ordusunda değişiklikler ve 
düzenlemeler yapar. Bu düzenlemeler iki temele dayanır ve başarılı olur. Birinci 
temel; sağlam ilk ve orta öğretim görmüş gençlerin kapsamlı bir teorik ve uygulamalı 
askeri eğitim-öğrenim görerek yetişen subaylar olması ve bu subayların hem askeri 
hem de politik görevleri üstlenebilecek düzeye ulaşabilmesidir. İkinci temel dayanak 
ise, branşlarında çok iyi yetişmiş Assubaylar olup, özellikle teknik ve uygulamalı 
konulardaki tecrübe ve bilgileri sayesinde muharebe ve eğitimlerde ordunun asıl 
yükünü taşımalarıdır. 

 
3 Nisan 1890 21 Sayılı Ceride-i Bahriye'de çıkan Şura'yı Bahriye Nizamnamesiyle Osmanlı 

İmparatorluğu bünyesinde de "Deniz Gedikli Sınıfı" resmen kuruldu. Bu nizamname, 
modern anlamda Assubaylığın resmi olarak Osmanlı ve Türk bahriyesinde ile 
ordusunda ilk kez bir mesleki sınıf adıyla yer alışı açısından önemlidir. Bu 
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nizamnameye göre 15 Nisan 1890 tarihinden itibaren “Deniz Gedikli Sınıfı” resmi 
olarak kurulmuştur.(Donanmayı Hümayûnu Cenabı Mülûkâneye Alınacak Sıbyan 
Efradına ve Bunlardan Yetiştirilecek Gediklilere Dair Nizamname) 

 
27 Haz.-8 Tem. 1905 Potemkin Zırhlısı Denizci İsyanı (1905 Rus Devrimi): Rus Çarlık Donanmasının 

Karadeniz Filosu gemilerinden Potemkin Zırhlısı’nda devrim amacıyla çıkan denizci 
isyanı. Rusya 1917 yılında Komünizme geçtiğinde, bu isyanı gerçekleştirenler 
devrimin sembolü haline geldi. Ayrıca, Sergei Eisenstein tarafından isyan film haline 
getirildi. Bu film bugün hala dünyanın en iyi on filmi arasında kabul edilmektedir. 
Denizciler, kendilerini hakir gören ve köle muamelesi yapan, zalimlikte sınır 
tanımayan subaylarına karşı isyan ederler. İsyanın görünen sebebi denizcilere 
yemekte kurtlu et çıkarılmasıdır. İsyanı başlatanlardan Assubay Vakulinchuk, daha ilk 
başlarda öldürülür. Fakat Assubay Matyushenko, sonuna kadar direnir. İşçi ve köylü 
kitleleri ile birleşip büyük devrimi gerçekleştirmek amacındadır. İsyana başka gemiler 
de katılır. Odessa halkı ile bütünleşen Potemkin Zırhlısı personeli büyük eylemler 
gerçekleştirir. Fakat Çarın güçleri, Odessa’da Richiliu Merdivenlerinde tam bir katliam 
yaparlar. Şehri bombalamakta tereddüt eden isyancılar bunun bedelini ağır öderler, 
her şey tersine dönmeye başlar. Filonun diğer gemileri isyanı bastırmak için 
geldiğinde, diğer gemi mürettebatı, kendi arkadaşlarına ateş açmayı reddeder. Buna 
karşın isyana katılan diğer birkaç gemi, isyandan vazgeçer ve teslim olur. Potemkin 
yalnız başına kalır. Karadeniz’de bir kovalamaca başlar. Yakıt ve erzak sorununu 
çözemeyen Potemkin isyancıları, o dönem tarafsız olarak kabul gören Romanya’nın 
Köstence Limanı’nda Romanya yetkililerine teslim olurlar. 1905 Devrimi aslında bir 
tarlaya hasat için ekilen tohum işlevi görmekteydi. Yarım yamalak bir devrim niteliği 
taşıyordu ama geleceğin Bolşevik Devrimi’nin altyapısını sağlam temeller üzerine 
oturtuyordu. İşçiler, köylüler ve askerler haklarını aramayı, isyan etmeyi ve en 
önemlisi birlikte hareket etmeyi öğrenmişlerdi. Birlikte hareket ettikleri takdirde, öyle 
kolay kolay yıkılmayacaklarını görmüşlerdi. Hak ve eşitlik adına kazanımlara 
ulaşabileceklerini ve katı çar yönetimini silkeleyebileceklerini fark etmişlerdi. Şair 
Nazım Hikmet’in Donanma Davası’nda da bu Potemkin Zırhlısı Olayı’nın korkusu 
vardır.   

 
13 Nisan 1909 Osmanlı’da 31 Mart Ayaklanması. Bu ayaklanma küçük rütbeli subayların başlattığı bir 

ayaklanma olduğundan “Çavuşların İsyanı” olarak da anılmaktadır. Her ne kadar gerici 
bir isyan olarak tanımlansa da karmaşık ve çok yönlü bir isyandır. Belki de 
Assubayların yapacağı darbe ve isyanların hep gerici olacağı endişesiyle, bu süreçten 
itibaren küçük rütbeli subaylara bakış değişmiş ve her dönemde tenzili rütbeye 
uğratılmaya başlanmıştır. Yani “darbeyi çavuş yaparsa gerici yapar, kurmay subay ve 
generaller yaparsa ilerici yapar” yargısı oluşmuştur. Üstelik bu isyanda pek çok 
kesimin parmağı olması da dikkat çekicidir. Belki de en masumane istek, küçük rütbeli 
subaylarınkidir. 

 
29 Eki - 7 Kas 1918 Kiel Denizci İsyanı, Alman Kasım Devrimi ve Spartakist Ayaklanma: İlk olarak 

Wilhelmshaven’de başladı ve sonra Kiel’e uzandı. I. Dünya Savaşı sonunda Alman 
Donanma Komutanlığı, Ordunun şerefini kurtarmak amacıyla, İngilizlere karşı son bir 
saldırı yapmak düşüncesindedir. Fakat denizciler artık savaştan bıkkındır. Bunca 
çabalarının hezimetle son bulması onların moralini bozmuş ve komuta kademesine 
olan güvenlerini sarsmıştır. Şimdi Amiralleri, şerefsiz olduğunu düşündükleri bir barış 
yerine, onları şerefli ama nafile bir ölüme göndermek istemektedir. Barış isteyen ve 
bir an önce evine dönmeyi arzulayan denizciler, bu anlamsız emre uymayı 
reddederler. Ayrıca gemileri de kullanılamaz, seyir yapamaz duruma getirirler. SMS 
Thüringen ve SMS Helgoland gemilerinin öncülük ettiği bu isyan hareketi nedeniyle 
yüzlerce denizci tutuklanır. Bir olay çıkar korkusuyla İngilizlere saldırıdan vazgeçilir ve 
Kiel’e dönülür. Kiel’de tutuklananların serbest bırakılması için bu kez büyük çaplı bir 
hareket başlar. Eyleme işçiler de katılır. Liderliğini denizci (assubay olarak 
değerlendirilebilecek bir torpidocu uzman personel)Karl Artelt ve tersane işçisi Lothar 
Popp’un yaptığı isyan kısa sürede diğer şehirlere de yayılır. Siyasi bir hareket olan 
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Spartakist grup tarafından sahiplenilir. Stuttgart, Münich derken Kasım 1919’a 
gelindiğinde en sonunda Berlin bile ayaklanır ve olaylar tam bir ihtilala dönüşür. 
Kentleri işçi ve asker konseyleri yönetmeye başlar. Alman İmparatoru tahttan feragat 
etmek zorunda kalır. Alman Cumhuriyeti ilan edilir. Ardından 1919 başlarında 
Berlin’de Spartakist Ayaklanma baş gösterir. Spartakistlerin amacı ülkeye komünist 
bir düzen getirmek ve proleterya egemenliğini tesis etmektir. Fakat isyan çok acı bir 
şekilde bastırılır. Ortalık yatışıp ülkeye barış geldiğinde, Spartakist Hareketin liderleri, 
efsane karakterler olan Rosa Luxembourg, Karl Liebknecht ve Kurt Eisner vahşi bir 
şekilde acımasızca öldürülür. Bu isyan hareketine Almanya’da bulunan Türklerden de 
katılım olur ki, bunlardan birisi Nazım Hikmet’i Komünizm yönünde etkileyen 
isimlerdendir. 

 
28 Şub-18 Mar 1921 Sovyet Rusya’da Komünist Rejime Karşı Yapılan Kronstadt Denizcileri İsyanı: 

Kronstadt’lı denizcilerin ve 14.000 işçinin komünist rejime karşı yaptığı isyan hareketi. 
Bu isyanın ele başıları deniz gediklileri, işçiler ve denizci erlerden oluşuyordu. Subay 
ve general/amiraller bu hareketten uzak durdular. Ülke yönetiminin komünist parti 
tekelinde olmaması gerektiğini, her bir sovyetin yönetimsel yetkileri olmasını 
savunuyorlardı. Savaş Komünizmine karşı çıkıyorlardı. Rus Savaş gemisi 
“Petropavlovsk”un idari assubayı (Kıdemli Kâtip) Stepan Maksimovich Petrichenko 
(1892-1947) isyan hareketinin lideriydi. İsyan Kotlin Adası’nda Baltık Filosu’na bağlı 
bir deniz üssü olan Kronstadt Üssü’nde (Finlandiya Körfezi’nde) başlatıldı. Fakat sert 
bir şekilde bastırıldı. İsyancılar, hareketin ana kıtayı da etkileyeceğini düşünüyorlardı 
ama Rusya ana kıtası isyana katılmadı. İsyanın lider kadrosu Finlandiya’ya kaçtı. Bu 
isyanın bir diğer önemi de, bastırılması esnasında Türkiye Cumhuriyeti’nin Ali Fuat 
Cebesoy aracılığıyla Sovyet Rusya’ya destek vermesi, özellikle isyanın bastırılmasında 
Tatar güçlerinin ikna edilmesi ve kullanılmasına aracılık etmesidir. Kronstadt 
Denizcileri 1905 Devrim sürecinde, 1917 Şubat ve Ekim Devrimi’nde hep 
başroldeydiler. Troçki, onlar için “Devrimin gururu ve şerefidir” sözünü kullanmıştır. 
İsyan sürecinde acımasız oluşlarıyla da ünlüdürler. 

  
1-8 Eylül 1931 Şili’de Donanma İsyanı: 1929 Büyük Buhranının etkisiyle Şili zor bir ekonomik dönem 

yaşamaktadır. Bu kapsamda tüm kamu çalışanlarının maaşları %30 düşürülecektir. 
Zaten zor şartlarda yaşayan donanma personeli bir tatbikat için ülkenin kuzeyine 
intikal etmiştir. Subaylar ve denizciler (assubay ve erler) arasında muhteşem bir 
sınıfsal fark yaratılmıştır. Ücret uçurumu vardır. Kıt kanaat geçinebilen denizciler zor 
şartlar altında görev yapmaktadır. Hükümetin bu kararını duyunca, önce donanma 
olarak eylem yapma taleplerini komuta katına bildirirler. Komuta katı razı olmayınca 
da filodaki gemileri ele geçirirler ve subayları göz hapsine alırlar. İsyana diğer 
donanma üsleri ve bir de hava üssü katılır. Hükümet, deniz kuvvetleri komutanlarının 
kendi personeli ile uzlaşmasına izin vermez ve güç kullanmaya karar verir. Kısa sürede 
pek çok yerdeki isyan bastırılır fakat Assubay Manuel Astica liderliğindeki filo gemileri 
hâlâ direnmektedir. Sonunda hava kuvvetlerinin uçakları gemilere saldırı 
gerçekleştirir. Fakat bu saldırı başarısızlıkla sonuçlanır. Üstelik beş uçak gemiler 
tarafından vurulur. İsyanın ateşli günlerinde denizciler, kendi haklarının ötesinde 
siyasi ve sosyal içerikli bir de manifesto ilan ederler. Şili halkından ve medyasından 
bekledikleri desteği bulamayınca direnmekten vazgeçip teslim olurlar. Buna karşın 
hiçbir eylemci idam edilmez. Hatta bir yıl sonra, rejim olarak sosyalizme geçilince, 
Astica haricindeki isyancılar serbest bırakılır. Gemisine komuta edemeyen pek çok 
subayın ordudan ayrılışı yapılır. Komutanlığı elinden alınır. Assubay Manuel Astica da 
bir süre sonra tüm hakları verilerek emekliliğe sevk edilir.  

 
Haziran 1938 Türkiye’de, Şair Nazım Hikmet, Kemal Tahir, Hikmet Kıvılcımlı ve Kerim Korcan ile bir 

avuç deniz assubayı “Donanma Davası” olarak bilinen dava nedeniyle tutuklandı. 
Nazım Hikmet ve arkadaşlarının suçları Donanma’daki assubaylara kitap okutmak ve 
henüz icat edilmemiş bir suç olan “Komünizm” propagandası yapmaktı. Söz konusu 
kitapların çoğu, bugün dünya klasikleri diyebileceğimiz eserlerden oluşuyordu ve hiç 
biri yasak yayın değildi. Komünizm propagandası suçu, yargılanma sürecinde ancak 
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yasalara girdi. Türk Ceza Yasası'ndaki 141-142. maddeler, 16 Temmuz 1938 gün ve 
3531 sayılı yasayla değişikliğe uğratılarak, yalnız eylemi değil, düşünce açıklamayı da 
cezalandırır hale getirildiler. Nazım Hikmet, Erkin gemisinde sintineye kapatıldı. 
Ondan önce tutuklanan Kemal Tahir grubu ve deniz assubayları ilk önce Yavuz Zırhlısı 
sintinelerine, yer kalmayınca da Erkin Gemisi sintinelerine hapsedildiler. 10 Ağustos 
1938 tarihinde Erkin Gemisinde başlayan mahkeme, 29 Ağustos 1938’de karara 
bağlandı ve ağır cezalarla sonuçlandı. Kemal Tahir’in assubay kardeşi (Nuri Tahir) ve 
sanık diğer assubaylar da paylarına düşen cezaları aldılar. Bu davada ilk kez yüzer-
gezer mahkeme olarak kullanılan Erkin Gemisi de bu özelliğiyle Zulüm Mahkemesi 
olarak tarihe geçti. 

 
9 Aralık 1949 Bütün dünya devletleri tarafından imzalanarak yürürlüğe giren Cenevre Sözleşmesi 

bugünkü harp hukukunun temellerini oluşturmaktadır. Harp esirlerine yapılacak 
muameleye ilişkin Üçüncü Cenevre Sözleşmesi assubaylar açısından yeniden gözden 
geçirilmesi gereken hükümler içermektedir. Bu sözleşmede harp esirleri tarif edilmiş 
ve bu esirlere rütbe ve konumlarına göre nasıl davranılacağı karara bağlanmış, sadece 
iki tip sınıflandırma yapılmış, subaylar ve diğerleri şeklinde bir ayrıma gidilmiştir. Harp 
Esirlerine Yapılacak Muamele ile İlgili Cenevre Sözleşmesi’nin 60.ıncı maddesinde tam 
bir rütbe kategorisi çizilmekte ve harp esirlerine ödenecek maaş belirtilmektedir. Bu 
maddeye dayanarak, Gedikli Subaylara (WarrantOfficer) subay tanımı içinde yer 
verilmektedir. Bu sözleşme incelenmeli ve en azından Kıdemli Assubayların meslek 
tecrübe ve deneyimlerine saygı duyulmalı, onların, bu sözleşmede yer alan harp 
esirleri kategorisi değiştirilmelidir. Yani, assubaylar ya da en azından kıdemli 
assubaylar da subaylar gibi farklı bir muameleye tabi tutulmalıdır. Ayrıca, orada 
geçen tanım her ne kadar harp esirlerini bağlıyor olsa da, uluslararası bir anlaşma 
olduğundan, devletlerin ordu kurgulanmalarına ve rütbe tanımlamalarına kadar etkili 
olma gerçeği vardır. Tüm dünya assubaylarının ortak hedefi bu sözleşmede 
assubaylarla ilgili konumlandırmayı değiştirmek olmalıdır. 

1951/1952 Türkiye’de 27 Mayıs 1960 askeri darbesinin yapılmasında ve Adnan Menderes’in 
idam edilmesinde etkin olan sözlerden birisinin: “Paşalar Saltanatını yıkacağım. Ben 
orduyu asteğmenlerle (yedek subaylarla) de idare ederim!” sözü olduğu çok sık 
konuşulur. Bu sözün kimi kez farklı aktarımına da tanık oluruz. “Ben orduyu 
asteğmenlerle ve assubaylarla da idare ederim” sözü de böyle bir farklı anlatımdır. 
Gerçi orduyu asteğmenlerle yönetmek demek zaten ordunun temel direği olan 
assubaylara çok güvenmek ve üst subayları atıl görmek demektir. Bu yüzden bu iki 
söylem birbirinden pek farklı olarak algılanamaz. Nihayetinde asıl vurgulanmak 
istenen, ordunun yükünü çekenlerin genç ve kıdemsiz subaylar ile assubaylar ve diğer 
astlar olduğu gerçeğidir. Olay, Üst subay ve generallerin, bu vatansever insanların alın 
teri ve emeğini sömürerek, konforlu yaşam rantına çevirmeleri hadisesidir. Adnan 
Menderes’in bu sözleri 1951 veya 1952 yılında ve Samsun’da söylediği iddia 
edilmektedir.  

1960-1970  Çin Halk Cumhuriyeti, Ordusunda rütbe sistemini kaldırmayı denedi fakat 
başarısızlıkla sonuçlandı. Arnavutluk’ta da 1966 yılında ordudaki rütbe sistemi 
kaldırıldı. Orduyu, siyasi komiserlikler ve parti hücreleri vasıtasıyla doğrudan 
bulunduğu bölgelerdeki Halk Konseylerine bağlı hale getirdiler. Rütbeli ordu sistemi 
“yönetici kadrolarla asker kitlesi arasında sıkı ve yoldaşça ilişkilerin kurulmasını 
önlüyor, küçük-burjuva kibirliliğini ve gururunu körüklüyor, yaratıcı inisiyatifin 
gelişmesini köstekliyor ve böylece subayların ve generallerin kitlelerden kopma 
tehlikesini getiriyordu.” Nihayetinde Sosyalizm’de ordu çözülemeyen bir sorundu ve 
rütbeli ordu yapısı bazı zorunluluklardan dolayı kaldırılamıyordu.  



339 
 

16 May.-15 Haz. 1970  Türkiye’de yürürlüğe girmesi beklenen yeni Personel Kanunu tasarısı nedeniyle hak 
kaybına uğrayan ve ayrıca yeni rütbe terfi sistemi aleyhlerine uygulamaya konan 
assubaylar ve eşleri ülke çapında büyük çaplı protesto eylemleri ve yürüyüşler 
gerçekleştirdiler. Gerçekleşen protesto eylemlerine kızan dönemin Hv. K. Komutanı 
Orgeneral Muhsin Batur (bir yıl sonra darbe gerçekleştiren bir cuntacı) birliklere bir 
emir yayınlayarak; Assubayları karıların arkasına saklanan Mao’nun askerleri gibi 
davranmakla itham eder. Bu söylem aslında Çin’de Nisan 1927’de yaşanan At Günü 
Olaylarını çağrıştırmakta ve General Batur’un tıpkı orada yaşandığı gibi assubay ve 
ailelerini katletme düşüncesini açığa vurmaktadır. Olaylar sonrasında pek çok 
assubayın ordu ile ilişkisi kesilir. Hapis cezaları uygulanır. 

25 Kas. 1970  Türkiye’de ve birçok dünya ülkesinde gençlerin Çavuş ve Onbaşı işaretleri takmaları 
yasaklandı. İtalya’da ortaya çıkan ve bütün dünyada hızla yayılan, gençlerin kollarına 
assubay, çavuş ve onbaşı işaretleri takma modası İçişleri Bakanlığı’nca yasaklandı. Bu 
işaretlerin anarşizmi çağrıştırdığı düşünülüyordu. 

9-20 Ocak 1975  Türkiye’de assubaylar ve eşleri bir kez daha eylem sürecindedir. 15105 sayılı Resmi 
Gazetede yayınlanan Kararname (23.12.1974 tarih ve 7/9207 sayılı Kararname) ile 
Türk Silahlı Kuvvetlerinde uygulanacak yan ödeme ve tazminatlar belli olur. İş 
Güçlüğü ve İş Riski oranları yürürlüğe girer. Assubayların yan ödemeleri aşağı çekilir. 
Assubayların özlük ve sosyal haklarında büyük menfaat kayıpları oluşur. Bu hak ihlali 
üzerine orduda görevli tüm Assubaylar harekete geçerek, bu durumu protesto 
ederler. Pek çok şehirde büyük yürüyüşler yapılır. Pasif direnişler uygulanır. Başkent 
Ankara’da yapılan etkili yürüyüşte assubay eşleri toplum polisi tarafından coplanınca 
arbede çıkar. Hükümetin assubay eylemini bastırmak için tam teçhizatlı bir birliği 
hazır bulundurması kötü niyetini açıkça ortaya çıkarır. Bu yürüyüş ve hak aramalara 
DİSK ve Dev-Genç gibi bazı Sivil Toplum Kuruluşları, Milletvekilleri, General ve 
Amiraller, Subaylar da destek verirler. 1975 Assubay yürüyüşlerinden dolayı 5000 
civarında Assubay hapis cezası ve rütbe tenzil cezası alırlar. Ceza infazları birliklerde 
işlerin aksamaması için vardiya usulü ile uygulanır. İlgili kanun tekrar gözden geçirilip 
biraz makyajlandıktan sonra yürürlüğe konulur. 

 
20 Şubat 1979  Gölcük’te, Türk Donanmasına bağlı Mareşal Fevzi Çakmak (D-351) muhribinde 16.30 

sularında meydana gelen yangın sonucu Asb. Çvş. Mehmet Kaya ile erlerden Mehmet 
Tekinler ve Ziya Karapınar yanarak şehit oldu. Yangına bakımda olan geminin mazot 
kazanına giden borulardan birinin alev almasının yol açtığı belirtildi. Olay esnasında 
yangına karşı kahramanca mücadele eden bir deniz assubayı ve iki er Harp Filosu 
Komutanı Tümamiral’in emriyle içerde bırakıldı. Üzerlerine kaporta kapatıldı ve 
ölüme terk edildiler. Olay esnasında Harp Filosu komutanı, personelin gazını almak 
için kahramanlık nutukları atar. “Gemiyi kurtarmak için gerekirse hepimiz canımızı 
feda edeceğiz!” benzeri söylemler yapar. Personelin tepkisine rağmen verilen emir 
uygulanır ve bu üç kahraman denizci ölüme terk edilir. Olay sonrasında komuta 
kademesince assubayların şehit cenazesine katılmaları engellenir. Tepkilerden 
korkulur. Gemilerin kıçtankara iskeleleri içeriye alınır ve gemilerden çıkış yasaklanır. 
Meslektaşlarına son vazifesini yapmaları engellenen ve zalimce tedbirlerle içerde 
tutulan assubaylar, yeni bir tepkisel eylem fikrinde karar kılarlar. Buna göre 
belirlenen gün ve saatte TCG Donatan gemisinin işareti ile protesto eylemine 
başlanacaktır. Her gemi hazırladığı siyah çelenkleri aynı anda denize bırakacak ve 
böylece bu zalimliğe karşı ortak tepkisini gösterecektir. Bu karşı koyuş, bu onurlu 
duruş gerçekleştiğinde ortalık karışır. Donanmanın zalim subayları bunu bir isyan 
olarak değerlendirip katılanları, özellikle ele başılarını askeri mahkemeye çıkarmaya 
çalışırlar. Haklarında isyana teşvik suçlaması ile yasal süreci başlatırlar. Özellikle 
Kocatepe ve M.F. Çakmak muhriplerinde tepki çok büyüktür. O yüzden bu gemilerde 
tutuklamalar yapılır. Tutuklananların yerine geçici görev mürettebat atandırılır ve 
gemiler bakımda ve sülyen boyalı olmalarına rağmen apar topar Mersin’e intikal 
ettirilir. Böylece isyanın donanmanın diğer gemilerine de sıçraması önlenecektir. Yine 
de uzun bir süre ortalık yatışmaz. Bu süreçte Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk de bir 
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inceleme gezisi için Gölcük Tersanesi’ne gelecektir. Onun geçeceği güzergâhlar 
üzerine devrimci sloganlar yazılır. Bunların en önemlisi Gölcük B Kapı girişindeki 
asfalta yazılan slogandır ki, bu eylem sonrasında B Kapı için Nöbetçi Subaylığı ihdas 
edilmiştir. Ayrıca, liman açıklarında alargadaki bir geminin bordasına da devrimci 
sloganlar yazılması, donanmanın üst komuta kademesini deliye döndürmüştür. O 
dönem özellikle bu yazı Gölcük’te dillere destan olmuştur. Olaylar yatışmasına yatışır 
ama bu onurlu eylemi gerçekleştiren deniz assubayları ağır bir bedel ödemek zorunda 
kalır. Kimisi ordudan atılır, kimisi hapis yatar, pek çoğu da devre kaybeder ve çok 
uzun yıllar mimli personel olarak gözetim altında tutulur. Hiçbir yurt dışı görevine, 
gemi alımına gönderilmezler. 

 
1979 A.B.D. Ordusunda Kıdemli Assubayların görev ve sorumlulukları genişletilerek, orta 

kademe yönetici ve subay yardımcısı haline dönüştürülmesi kararı uygulamaya 
konuldu. Bu maksatla Kıdemli Assubay Akademisi kurulmasına karar verildi. 

 
1981 Amerikan Ordusunda Kıdemli Assubay Akademisi kuruldu ve eğitime başladı. 
 
1992 STANAG 2116 Edition-5 yürürlükte. Bu STANAG NATO rütbe standartlarını sağlamak 

üzere hazırlanmıştır. Burada assubaylar;  “Other/Enlisted Ranks” kategorisinde yer 
almaktadır. OR-1’den başlayan ve OR-9’a değin uzanan bir hiyerarşik rütbe sıralaması 
mevcuttur. OR-1; erlere, OR-9 ise; Kıdemli Başçavuşluğa karşılık gelmektedir. 
STANAG’da ayrıca OR-5 ile OR-9 Aralığı Assubay (NCO) rütbe aralığı olarak 
belirtilmektedir. 

 
17 Ağu.1999 Türkiye’de Donanma’nın ana üssü Gölcük’te büyük bir deprem yaşandı. Marmara 

depremi olarak bilinen bu afette Deniz Kuvvetleri mensubu 420 subay, assubay, er ve 
uzman çavuş şehit oldu. (Medyada çıkan haberlere göre, bu dönem Gölcük’te görev 
yaparken depremde şehit olan Mehmetçiklerimize “Şehitlik Beratı” verilmediği de 
2010 yılında hala yazılıyordu. Ne acı değil mi? Kimin şehit sayılıp sayılmayacağına bile 
ölüm şekline göre değil, statüsüne göre karar veriliyor!) 

Şubat 2002 Türkiye’de yapılan bir kanun değişikliği ile Assubaylar,  Askeri Ceza Kanunu'nda erbaş 
statüsünden çıkartılmışlardır. (Daha önce yapılan çalışmalarla, Personel Kanunu’na 
dâhil edilen Assubay tanımı, bu tarihe kadar Askeri Ceza Kanunu’na dâhil edilmemiş, 
yeni bin yılın başlangıcına değin erbaş statüsünde tutulmuştur. (Uygulanır olmasa 
bile, eski statüye göre katıksız hapis cezası verilebiliyordu)  

11 Nisan 2002 Assubay Hazırlama Okullarının kapatılmasını ve Assubay Sınıf Okullarının Meslek 
Yüksek Okulu olarak, 2 yıl üzerinden ve ön lisans seviyesinde yapılanmasını teşkil 
eden “4752 Sayılı Assubay Meslek Yüksek Okulları” Kanunu Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nde kabul edildi.  

1 Ocak 2008  2008 yılı NATO tarafından Assubay Yılı olarak ilan edildi.  

7/12 Eyl. 2008 NATO Assubay Yılı etkinlikleri kapsamında, Uluslararası Kıdemli assubay 
Sempozyumu,  Almanya’da,  Garmisch-Partenkirchen’de,  George C. Marshall 
Merkezi’nde gerçekleşti. Sempozyum, 28 ülkeden 45 Kıdemli Assubayın katılımıyla 
gerçekleştirildi. 

1 Ocak 2009 NATO’dan sonra, bu kez Amerikan Kara Kuvvetleri 2009 yılını Assubay yılı ilan ettiğini 
şu şekilde duyurdu. “1775’te bu yana Assubaylar rütbe işaretleri ile askerlerden 
belirgin bir şekilde ayrılmıştır. Yaklaşık 200 yıldan beri, Kara Kuvvetlerinin assubay 
sınıfı kendisini geliştirerek dünyanın en başarılı askeri sınıfı haline getirmiştir. Geçmiş 
ve bugün dikkate alındığında “Assubay gibi yaşamak” cesurane bir yaşam biçimi, 
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“aldığı görev ne olursa olsun” kendini o göreve adamanın, istekli olmanın ve görevi 
tamamlamanın timsali olmuştur.” 

20 Ocak 2009 A.B.D.’de Genel Kurmay Başkanlığı’nın düzenlediği bir balodan görüntüler hayli ilginç. 
Modern bir ülkede nelerin rahatlıkla olabileceğini gözler önüne seriyor. Başkan ve eşi 
hanımefendi dans ediyorlar fakat farklı kişilerle. Başkan Obama, Kara Assubay 
Margaret H. Herrera’ya Kavalyelik ediyor. "First Lady" Michelle'in "kavalye"si ise 
Deniz Piyade Assubay Elidio Guille. 

30 Ocak 2009 A.B.D. Başkanı Barack Obama, Kara Kuvvetleri Ordu Kıdemli Başçavuşu Kenneth O. 
Preston ile Beyaz Saray’da, Oval Ofis’te bir araya geldi ve “Kıdemsiz askerlerin” 
sorunlarını birinci ağızdan dinledi. Ordunun Başkomutanı sıfatını taşıyan Başkan’ın 
tarihte ilk kez assubaylar ve kıdemsiz askerlerle resmi bir toplantı düzenlediği 
belirtildi. Ordu Kıdemli Başçavuşu Kenneth O. Preston, görüşme sonrası yaptığı 
açıklamada “Unutmayın ki, Assubaylar, ordu içindeki subayları nasıl lider yapacağını 
bilen ve onları lider olarak yetiştiren kişilerdir” dedi. 

17-20 Ekim 2012 Türkiye Emekli Assubaylar Derneği (TEMAD) tarafından organize edilen Dünya 
Assubaylar Günü’nün birincisi çeşitli etkinliklerle kutlandı. Etkinliğe pek çok ülkeden 
katılımcı iştirak etti. 2014 yılından itibaren her yıl farklı bir ülkede düzenlenecek 
kutlamalar, İki yıl süreyle (2014 yılına kadar) Türkiye’nin ve TEMAD’ın evsahipliğinde 
gerçekleştirilecek. 2014 yılında ise bu etkinlik farklı bir ülkede düzenlenecek. Dünya 
Assubaylar Günü etkinliği kapsamında çeşitli sanatsal ve kültürel faaliyetler ile müzik 
konserleri ve spor gösterileri yapıldı. Bunlardan en göze çarpanı Eurovision Şarkı 
Yarışması 2011 Yılı Birincisi, Azerbaycan temsilcisi Eldar ve Nigar’ın muhteşem konseri 
idi. Etkinliklere katılan Ayna Grubu da katılımcıları büyüledi. Ayrıca, TEMAD Kupası At 
Yarışları, Dünya Bisiklet Turu (E.Asb. Mustafa Yıldız’ın gerçekleştireceği) için start 
verilmesi, Assubaylar konulu panel düzenlenmesi, Fotoğraf ve Resim Sergisi 
etkinlikleri, Halk Oyunları/ Folklor Gösterileri, Resepsiyon gibi faaliyetlerin yer aldığı 
kutlamalar, Anıtkabir ziyareti ile başlayıp Kortej Yürüyüşü ile sonlandı.  

 

Yayın Tarihi: 27 Ekim-29 Kasım 2010 (Güncelleme ve Yeniden Tasnif: 2012) 
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TÜRKİYE’DE ASSUBAYLIĞIN TARİHSEL GELİŞİMİ 

 
 

TARİH    OLAY 

M.Ö. 209 Büyük Hun İmparatorluğu'nun kurucusu Teoman'ın oğlu Mete Han tarafından, 
bugünkü modern orduların düzenini teşkil eden; onluk, yüzlük sistem de denilen 
düzenli ordu sistemi kurulmuş ve uygulanmıştır. Bu sistemle onbaşı, elli başı, yüzbaşı, 
binbaşı gibi askeri terimler oluşmuş ve halen günümüzde de orduların temel düzeni 
olarak kullanılmaya devam etmektedir. Türk Askeri Yapısında kullanılmaya başlanılan 
“Çavuşluk” yapısının temeli bu dönemde atılmış ve yeni kurulan her Türk devletine ve 
hatta başka devletlere de geçişi sağlanmıştır. 

 
1038-1826 Türk bürokrasi ve askeri yapısında yer alan “Çavuşluk” teşkilatlanması; Selçuklularda 

Serheng, Osmanlılarda ise yine Çavuşluk teşkilatı olarak sürdürülmüştür. Bu 
rütbe ve makam hem bürokratik bir memuriyeti göstermekte hem de yetkileri olan 
askeri bir konumu temsil etmektedir. 

 
27 Aralık 1734 1730 İhtilalı’nın (Patrona Halil İsyanı) sarsıntılarını atlatan Osmanlı Devleti, 

faydalanmaktan artık bir çekince duymadığı yabancı danışmanların da yardımıyla, 
Topçu Sınıfının teknik bilgi ile yetişmiş assubay kadrosu için, Üsküdar’da Toptaşı’nda 
“Hendesehane” adı altında bir okul açmıştır ki; bu müessese memleketimizde asker 
ve sivil mühendis okullarının çekirdeğini ve müspet bilimler öğreten ilk meslek eğitim 
kurumumuzu teşkil etmektedir. /(Faik Reşit Unat)/ Humbaracı Ahmed Paşa’nın, 
Sadrazam Topal Osman Paşa’nın himayesi ile kurmuş olduğu “Humbarahane ve 
Hendesehane” adlı naçizane askeri teknik eğitim kurumu, bugünkü anlamıyla bir nevi 
“Assubay Sınıf Okulu”dur. Bu askeri eğitim kurumu zamanla değişime uğramış, askeri 
mühendisliğe, oradan da üniversitelere ve harp okullarına dönüşmüştür. Osmanlı’nın 
Batılılaşması anlamında atılan ilk adım Assubay Sınıf Okulu türü bir eğitim ocağının 
kurulmasıdır. 1734 yılında eğitime başlayan okul, yeniçeri korkusuyla 1736 yılında 
tatil edilmiştir. 1759 yılında Sadrazam Ragıp Paşa tarafından eski öğrencileriyle ve 
onların çocuklarıyla, okul, yeniden açılmıştır. 1795 yılında ise okul lağvedilmiş ve 
öğrenciler Mühendishane’ye nakledilmiştir. 

 
15 Haziran 1826 Osmanlı’da Yeniçeri Ocağı kaldırılmış ve Asâkir-i Mansûre-i Muhammediyye ordusu 

kurulmuştur. Nizam-ı Cedit yapılanmasına benzeyen bu yeni ordu, günümüz modern 
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Türk ordusunun da başlangıcı sayılmaktadır. II. Mahmut’un gerçekleştirdiği askeri 
yenilikler sırasında geleneksel çavuşluklar kaldırılarak kara ve deniz ordularında erle 
subay arasındaki küçük rütbelere çavuş sanı verildi. 

 
15 Temmuz 1826 Osmanlı'da ilk askeri hazırlık okulu II. Mahmut Döneminde açılmıştır. Asâkir-i 

Mansûre-i Muhammediyye ordusunun kuruluş aşamasında yaşları on beşin altında 
olan çocukların da askere alınmış olması neticesinde, bu çocukların eğitimi için 
Şehzadebaşı’ndaki eski Acemi Oğlan Kışlası adı “Talimhane” olarak değiştirilmiştir. Bu 
çocukların eğitimi ile ilgili olarak; Padişah II. Mahmut, Nazır Hacı İbrahim Saib Efendi 
tarafından yazılan takrir ve Serasker Ağa Hüseyin Paşa’nın telhisi “Nizâm-ı Talimhânei 
Sıbyân-ı Asâkir-i Mansûre-i Muhammediyye” adıyla 9 Zilhicce 1241’de kanun haline 
getirmiştir. Talimhanede on beş yaşına girenler yüzbaşının tavsiyesi uyarınca Asâkir-i 
Mansûre birliklerine piyade neferi veya tüfekçisi, nalbant, marangoz veya kâtip olarak 
tayin edilmekteydiler. Bunlar arasında tüfekçi bölüklerine kaydedilenler onbaşı 
rütbesiyle yeni görevlerine başlamaktaydılar. 

 
1828 Bölük Emini, Çavuş ve Başçavuş rütbeleri kullanılmaya başlandı. Asakir-i Mansure-i 

Muhammediye terimlerinde esaslı değişiklikler yapılmış, tertip yerine "alay" , kol 
yerine "tabur", saf yerine de "bölük" kelimeleri kullanılmıştır. Bundan başka, her 
alaya bir "kaymakam", bir "alay emiri", her tabura da sağ ve sol ağaları adlı iki 
"kolağası", biri "sancaktar" ve bir "tabur kâtibi", yüzbaşıların komutasında kalan 
bölüklere de iki "mülazım", bir "başçavuş", dört "çavuş", bir de "bölük emini" 
verilmişti. İkinci Meşrutiyet (1908) dönemine kadar assubaylar ordu içinde, askerî 
birliklerde yetiştirildi. Sürekli olarak aynı görevi yapan ve bu nedenle bilgi ve becerisi 
ile sivrilmiş erbaşların “Gedikli” unvanı ile muvazzaf hizmete alınmaları yöntemiyle 
küçük zabitan ihtiyacı karşılanıyordu. Gedikli Erbaşlar kıtalarda gösterdikleri başarı ve 
yeteneklerine göre Onbaşı (Bölük Emini), Çavuş ve Başçavuşluğa kadar 
yükselebiliyorlardı. Bu gedikli erbaşlar aynı zamanda alaylı subaylar için de bir kaynak 
oluşturuyorlardı. İkinci Meşrutiyet’ten sonra bu sistem okullaştırılmak istenmiş ve 
“Küçük Zabit Mektepleri” kurulmuştu.  

 
1829 Takribi olarak, Talimhane’nin kapatılış tarihi. Askerî Hazırlık Okulu diyebileceğimiz 

Talimhane’nin ömrü kısa sürmüştür. Talimhane’nin öğrenci kalmayışı sebebiyle ne 
zaman kapatıldığına ilişkin bilgi bulunmamaktadır. Çocuk neferlerin yaş durumunu 
dikkate alarak; talimhanenin, kuvvetle muhtemel, 1829 yılında kapanmış olabileceğini 
söyleyebiliriz. 

 
5 Şubat 1890 Bahriye Nazırı Büyükamiral Bozcaadalı Hasan Hüsnü Paşa’nın gayretleriyle 

donanmanın teknik ve ameli personel ihtiyacını karşılamak üzere, Güverte sınıfında; 
topçu, işaretçi, serdümen ve porsun, sanayi ve makine sınıflarında; kalafatçı, 
marangoz, burgucu ve ateşçi dallarında “Deniz Gedikli Subay ” sınıfının kurulması için 
bir nizamname çıkarıldı. Ceride-i Bahriye gazetesinde (Sayı:17) yayımlandı. Belirtilen 
branşlarda sanatkâr yetiştirilmesi amaçlanmaktaydı. 

 
3 Nisan 1890 21 Sayılı Ceride-i Bahriye'de çıkan Şura'yı Bahriye Nizamnamesiyle "Deniz Gedikli 

Sınıfı" resmen kuruldu. Bu nizamname, modern anlamda Assubaylığın resmi olarak 
Osmanlı ve Türk bahriyesinde ve ordusunda ilk kez bir mesleki sınıf adıyla yer alışı 
açısından önemlidir. Bu nizamnameye göre 15 Nisan 1890 tarihinden itibaren “Deniz 
Gedikli Sınıfı” resmi olarak kurulmuştur.(Donanmayı Hümayûnu Cenabı Mülûkâneye 
Alınacak Sıbyan Efradına ve Bunlardan Yetiştirilecek Gediklilere Dair Nizamname) 

 
15 Haziran 1890 İlk Gedikli sınıfı "Selimiye" top eğitim gemisinde öğrenime başladı. Okutulan dersler; 

hesap (dört işlem), iyi yazma, imla ve okuma dersleriydi. Öğrencilere mesleki eğitim 
kapsamında ayrıca, Branda Bağlamak, Geminin Kısımları, Direk, Seren, Yelkenler, 
Sabit Arma, Makara ve Tornalar, Gemici Bağları ve çeşitleri, Top ve Kundak ayrıntıları, 
Ateşli Silahlar ve kısımları öğretilmiş ve top, tüfek, arma ve kürek talimleri 
yaptırılmıştır. Güverte sınıfı için önce 100, sonra 55 kişi, makine sınıfı için ise her yıl 
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Sanayi-i ve İmalat-ı Bahriye sınıflarından 20 kişi ayrılarak tahsis edilmiş, böylece 
gemilerde bu iş için başıbozuk kişiler görevlendirilmesinin de önüne geçilmiştir. 

 
17 Kasım 1890 Deniz Assubay Hazırlama Okulu’nun kuruluş yıldönümü olarak kutlanan tarih. Açılan 

ilk Assubay Okulu olması ve Kuruluş Yıldönümü kutlanan tek Assubay Okulu olması 
nedeniyle önemlidir. 2003 yılından itibaren kutlamalar, Deniz Assubay Meslek Yüksek 
Okulu (DAMYO) tarafından yapılmaktadır. Kuruluş yıldönümü etkinliklerinin ilk kez 
1975 yılında, dönemin Dz. K.K. Ora. Hilmi Fırat’ın emir ve direktifleri ile başlatıldığı 
yapılan araştırma ve incelemeler sonucunda tespit edilmiştir. Gazetelere bu konuda 
verilen ilk ilana 1979 yılında rastlanmıştır. Kuruluş Yıldönümü etkinliklerinin Deniz 
Kuvvetlerine muharip subay ve assubay yetiştiren okulların birlik ve bütünlüğünü 
göstermek amacıyla, 15 Haziran yerine 17 Kasım’da kutlanılmaya başlanılmış 
olabileceği ilgililerce yapılan ve ulaşılan değerlendirmedir. Bilindiği gibi, Deniz Lisesi 
ve Deniz Harp Okulu’nun Kuruluş Yıldönümleri her yıl 18 Kasım tarihinde 
kutlanmaktadır. 

 
1890 Nizamnameye göre Gedikli Sınıfının işleyişi şu şekildeydi: Sıbyan efradı olarak 

adlandırılan adaylar, İstanbul’da eğitim gemisinde bir yıl nazari ve ameli bir öğrenime 
tabi tutulacak, daha sonra gezen gemilere gönderilecek ve bu gemilerde dört yıl daha 
eğitim ve öğretim göreceklerdir. Beş yıllık (sıbyanlık) dönemini bitiren ve son sınavda 
başarı gösterenler branşlara ayrılacak ve onbaşı rütbesi ile göreve başlayacaktır. 
Bunlar bir yıl sonra yapılacak yeni bir sınavla Çavuş veya Bölük Emini 
nasbedileceklerdir. Bir yıl sonra yine sınavla 3.Porsun veya 3.İşaretçi vb. rütbeye haiz 
olacaklardır. Bu şekilde mecburi askerlik hizmetini de tamamlayan sıbyan efradı; 
üstlerinden iyi sicil ve not aldıkları takdirde ve yapılan sınavı kazandıklarında, bir son 
sınava tabi tutulacaklardır. Bu sınavda da başarılı oldukları takdirde mensubu 
oldukları sınıfta Gedikli-i Salis (3.Sınıf gedikli) rütbesiyle hizmete devam edeceklerdir. 
Başarısız olanlar ise diğer erat gibi terhis edilecektir. 3.Sınıf Gedikliler, dört yıl gemi 
görevi sonrasında eğer gemi komutanından iyi sicil almışsa ve sınavda başarılı 
olmuşsa; Gedikli-i Sani (2. Sınıf Gedikli) rütbesine yükseleceklerdir. Beş yıllık bu süreyi 
de tamamlayanlar, yine iyi sicil ve sınavda başarılı olmak kaydıyla Gedikli-i Evvel 
(1.Sınıf Gedikli) olmaya hak kazanacaklardır. Bu rütbenin üzerinde ayrıca Sergedikli 
(Başgedikli) denilen bir rütbe vardır ki, bu rütbe ancak olağanüstü başarı gösterenlere 
verilmektedir. 

 
1891-92 Önceleri Gedikli Sınıfına sadece İstanbul’dan öğrenci alınmaktaydı. İstanbul 

ahalisinden bu sınıfa girmek isteyenlerin az olması üzerine sonradan taşra ahalisinden 
de arzu edenlerin Gedikli Sınıfına müracaatlarına müsaade edilmiştir. Ayrıca sürekli 
değişen top, tüfek gibi harp teçhizatının temizleme usulü eski silahlarla aynı 
olamayacağından yeni silahların temizliğini, bakım ve tutumunu öğrenmek üzere 
sıbyan taburundan 40 nefer ayrılarak, kundakçı ve çakmakçı olarak yetiştirilmesine 
karar verilmiştir.  

 
1891 İlk dalgıç sınıfı da bu dönem kurulmuştur. Tersane-i Amire’de Dalgıç Bölüğü teşkil 

edilmiş, Cidde’den getirilen altı nefer eğitime tabi tutularak Dalgıç Gediklisi 
yapılmıştır. Bunlar, torpido kesme görevinde istihdam edilmiştir.  

 
1891-1895 Bu dönem kurulan Gedikli Sınıfı ancak kısa bir süre hayatta kalabilmiştir. 

Nizamnamesinde “Sıbyan efradından başka efradın gedikli sınıfına ve gediklilerin dahi 
mülazım, yüzbaşı vs. rütbelere nakli katiyen caiz değildir” hükmü bulunmasına 
rağmen, II. Abdülhamit’in emri gereği bir kısım gedikliler, üsteğmen rütbesiyle subay 
sınıfına geçirilmeye başlanmıştır. Nihayetinde nizamname hükümleri büsbütün ihmal 
olununca, bu şekliyle gedikli yetiştirmekten vazgeçilerek, mevcut olanların muhtelif 
subay rütbelerine terfisi yapılmıştır. Bunun başlıca sebeplerinden birisi, o dönem 
bahriyede hâkim olan başıbozukluklardır. Özellikle maaş ödemelerinden kaynaklanan 
sorunlar nedeniyle, ne donanma subayına ne de denizcilerine söz geçirilemiyordu. 
Yapılan yenilikler de bu yüzden etkili olamıyordu. Ayrıca bu yozlaşma döneminde 
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sınıflaşma da başlamıştı. Kapalı bir sistem olarak kurulan gediklilikten yetişenlerin 
kaliteli olması ve bu yüzden terfiyi zorlaması, subay sınıfını oldukça rahatsız etmiş ve 
bu sınıf lağvedilerek hemen önü kesilmiştir. Açıkçası Gedikli sınıfı kendisine tevcih 
edilen görevi layıkıyla yapmış ve daha fazlasını hak ettiği ve istediği için kuralları delip 
geçmiştir. Gedikli Zabitliğin ilk uygulandığı dönemlerden bilinen isimlerin en başında 
İsmail Hakkı Kaptan gelir. Gazi Alemdar Gemisi ile İstiklal Savaşı’nda destan yazan 
isimlerden birisi olan Gemi Süvarisi İsmail Hakkı Kaptan, Osmanlı’nın ilk Gedikli 
Zabitlerindendir ve Kurtuluş Savaşı döneminde emekli durumdadır. Buna rağmen 
gönüllü olarak şevkle üstüne düşen sorumluluğu almış, Cumhuriyet destanımızın 
yazılmasında büyük çaba sarf etmiştir. 

 
1895 Dönemin Bahriye Nazırı Hasan Paşa, Bahriye Personelinin ıslahı ile ilgili olarak 

Padişaha sunduğu raporunda şu sözlere yer verir: “Haşmetli Alman İmparatoru 
bundan üç ile dört sene evvel Alman deniz zabitlerine verdiği bir nutukta bir devletin 
donanmasının muhtaç olduğu denizcileri yetiştirebilmesi, bir büyük donanma teşkil 
etmesinden güçtür. Çünkü bir devlet lüzum görünce birkaç donanmaya sahip olabilir. 
Fakat kendisine gerekli olan binlerce yetişmiş denizciyi bulamaz. Bunun için, harp 
gemisi personeli yetiştirmeye çalışalım.” 

 
1903/1904 İlk Jandarma Zabit Mektebi Selanik’te açılmıştır. Bu okulda, ordudan seçilmiş 

subaylara zabıta eğitimi verilerek jandarma sınıfına geçirilirlerdi. Ayrıca ikinci kısım 
olarak jandarma küçük zabitleri okutularak subay yetiştirilirdi. Bu kısma Zabit 
Namzedi Bölümü denilirdi. İlerleyen yıllarda bu okul İstanbul’a nakledilmiştir. 

 
7 Ağustos 1908 Yürürlüğe giren askeri rütbelerin tasfiyesi hakkındaki kanun gereğince (1890’da 

kurulan) Deniz Gedikli Mektebi kaynaklı subaylar (sayıları 400 civarında idi) meslekten 
çıkarılmıştır.  

1909 Çıkarılan bir nizamname ile subay eğitiminin olduğu gibi Assubay eğitiminin de 
modern metotlarla yapılabilmesi için Osmanlı Devletinin yedi ordu bölgesinde ilkokul 
düzeyinde “Gedikli /Küçük Zabitan İptidai Mektepleri” ve bu okullardan mezun olan 
öğrencilerin eğitimlerini sürdürmesi amacıyla ortaokul düzeyinde “Gedikli /Küçük 
Zabitan Mektepleri” açılmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda 1909 yılı içinde 
Selanik, Edirne, Beyrut, Erzincan, Bağdat Gedikli Küçük Zabit Mektebi açılmıştır. 
Okulların yönetmeliğine göre (Küçük Zabitan Mektebi ve Küçük Zabitan İptidai 
Mektebi Nizamnamesi); bu okullarda öğretim, öğrencinin yaşına (15-18 yaş) ve 
ilköğretim durumuna göre 1-3 yıl arasında değişiyordu. Öğrenciler yaşlarına göre üç 
gruba ayrılıyorlardı. Ayrıca bazı bedeni özelliklere bakılarak sınavla öğrenci alınıyor, 
asker çocukları tercih ediliyordu. Okul, sekiz yıllık bir mecburi hizmet yüklüyordu. 
Okuldayken öğrencilere maaş da veriliyordu. Mezun olanlar sicillerine göre, belli 
oranlarda Topçu, Süvari ve Piyade Küçük Zabit Mekteplerine ayrılıyorlardı. Küçük 
Zabit Mektepleri; Küçük Zabitan İptidai Mektepleri’nin mezunlarını aldığı gibi, 
dışarıdan da 18-21 yaşları arasında ilköğretimlerini tamamlamış, sağlam gençler 
alıyorlardı. Öğretim süresi iki yıl idi. “Onbaşı” olarak mezunlar veriyordu. Küçük Zabit 
Mektebi çıkışlıların altı yıl mecburi hizmetleri vardı (Küçük Zabit İptidai Mektebinden 
gelenlerin ise sekiz yıl). Bundan sonra Kuleli'de bir yıl okuyup İhtiyat Zabiti; Jandarma 
Mektebi'nde bir yıl okuyup Jandarma Subayı veya Polis Mektebine gidip Komiser 
olabiliyorlardı. 

 
13 Nisan 1909 31 Mart Ayaklanması. Bu ayaklanma küçük rütbeli subayların başlattığı bir ayaklanma 

olduğundan “Çavuşların İsyanı” olarak da anılmaktadır. Her ne kadar gerici bir isyan 
olarak tanımlansa da karmaşık ve çok yönlü bir isyandır. Belki de Assubayların 
yapacağı darbe ve isyanların hep gerici olacağı endişesiyle, bu süreçten itibaren küçük 
rütbeli subaylara bakış değişmiş ve her dönemde tenzili rütbeye uğratılmaya 
başlanmıştır. Yani “darbeyi çavuş yaparsa gerici yapar, kurmay subay ve generaller 
yaparsa ilerici yapar” yargısı oluşmuştur. Üstelik bu isyanda pek çok kesimin parmağı 
olması da dikkat çekicidir. Belki de en masumane istek, küçük rütbeli subaylarınkidir. 
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Mayıs 1910 Çavuşluktan mülazım-ı sâni rütbesiyle ordularına gönderilen zabitler için Talimgâh 

Mektepleri açıldı. Daha sonra bütün subaylara şart koşuldu. İlerleyen yıllarda Birinci 
Dünya Savaşı dolayısıyla kapatıldı. 

  
14 Temmuz 1913 Gedikli Sınıfının yeniden teşkil edilmesi amacıyla Kanunname hazırlığına başlandı. 

Uygulamaya kanunnameden önce geçildi ve Gedikli Zabitan adayları için Çırak 
Mektepleri açıldı. Bu bir deneme süreciydi. Bir yıllık deneme süreci başarılı olduğu 
takdirde, resmi olarak uygulanacaktı. Bu kanunnamenin hazırlanmasında eğitim 
alanında incelemeler yapmak üzere İngiltere’ye gönderilmiş olan Makine Kd.Yzb. 
İbrahim Aşki Bey’in hazırlayıp verdiği raporda belirttiği hususlar göz önünde 
tutulmuştur. 

 
19 Temmuz 1913 “Süfeni Hümayunda Gedikli Sınıfının Sureti Teşkiliyle Usulü Terfi ve Terakkileri 

Hakkında Kanun” kabul edildi. Bu kanun Gedikli Sınıfının teşkil esaslarını 
kapsamaktadır. (Zaten deneme uygulamasına 14 Temmuz’da başlanmıştı.) 

 
8 Ocak 1914 Bu tarihte Harbiye Nazırı olan Enver Paşa, I. Balkan Savaşı’nda bozguna uğrayan 

Osmanlı Ordusu’nun yeniden düzenlenmesine ve modernleşmesine çalıştı. Yaşlı 
Paşalar emekliye sevk edilirken, genç subaylar orduda önemli görevlere getirildi. 
Askeri okullara ve bu okullardaki eğitime önem verdi. Bu kapsamda küçük zabit ve 
gedikli küçük zabit mekteplerine de ayrı bir önem verdiği değerlendirilmektedir. 
Çeşitli kaynaklarda en güvendiği kişileri bu okulların başına getirdiğinden sıkça söz 
edilmektedir. Ayrıca yine bu dönemde askere alınan halk ozanları, âşıklar ve mahalli 
sanatçılar doğrudan Küçük Zabit Okul ve Alaylarına gönderilir ve burada geniş çaplı 
bir eğitime tabi tutulurlardı. Bunlardan en bilineni Kırklareli’nin ünlü halk âşıklarından 
Âşık Ali Tanburacı’dır. Enver Paşa dönemi bir milat olmuş ve cumhuriyetin başlangıç 
dönemlerinde de Küçük Zabit Mektepleri, halk sanatçılarının ve âşıkların yetiştirilmesi 
amacıyla kutsal bir ocak olarak görev yapmıştır. Askerlik görevini yapmak üzere gelen 
âşıklar, mahalli sanatçılar ve halk ozanları; Gedikli Okulları’nda eğitilmiş, kendilerini 
geliştirmeleri sağlanmış ve özellikle Türk Halk Müziği’ne daha etkin şekilde hizmet 
verecek, daha olgun ve yaratıcı eserler üretecek, araştırmalar ve derlemeler yaparak 
muhteşem katkılar sunacak müzik altyapısına kavuşturulmuştur. 

 
20 Nisan 1914 Bir yıllık uygulamadan alınan sonuçlara göre “Süfeni Hümayunda Gedikli Sınıfının 

Sureti Teşkiliyle Usulü Terfi ve Terakkileri Hakkında Kanun” yeniden düzenlendi, 
hükümet tarafından kabul edildi ve padişahın onayından geçti. (Bu dönemlerde 
gedikliler iki kaynaktan temin edilmekteydi. Birincisi yükümlülüğünü yerine 
getirmekte olan erlerden, başarılı olanlar; diğeri ise deneme aşamasındaki Çırak 
Mektepleri. Rütbeler ise şöyleydi: a-Neferat/Erat, b- Küçük Zabitan: Onbaşı/ Çavuş/ 
Başçavuş/Gedikli Namzedi, c-Gedikli Zabitan: 3.Sınıf Gedikli/2.Sınıf Gedikli/1.Sınıf 
Gedikli) 

 
7 Eylül 1914 Bahriye Makine Çırakları ile Makine işçileri hakkındaki nizamname yürürlüğe girdi (25 

Ağustos 1330) 
 
20 Eylül 1914 Küçük Sıhhiye Heyeti Kuruldu ve Tümen Merkezlerinde bulunan hastanelerde 

"Sıhhiye Küçük Subayları Okulları" açılmaya başlandı. Birinci Dünya Savaşında ve 
Mütareke Döneminde, bu Tümen Merkezlerindeki okulların çalışmaları durduruldu. 

 
1914-1918 Birinci Dünya Savaşı’nda işgal edilen bölgelerdeki Gedikli Küçük Zabitan Mektepleri ve 

Küçük Zabitan Mektepleri kapanmış, diğer okullar ise 1924 yılına kadar faaliyetlerini 
sürdürmüştür. 

 
22/24 Şubat 1915 Geçici bir kanun ile küçük zabitlerin üstünde olarak “Gedikli Zabit” sınıfı teşkil 

edilmiştir. Böylece, bir senelik denemeden sonra Gedikli Sınıfının yeniden teşkil 
edilmesi hakkındaki kanun resmi olarak uygulamaya konulmuş oluyordu. Yani ikinci 
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kez Gedikli Sınıfı deneniyordu. Gedikli Zabit Mektebini bitirenler, önce Gedikli Küçük 
Zabit olarak görev yapıyordu. Tıpkı önceki uygulamada olduğu gibi, Gedikli Küçük 
Zabitlerden başarılı olanlar, Gedikli Zabitliğe yükseltiliyordu. Gedikli Zabit 
yapılanması şu üç rütbe basamağından oluşuyordu: Üçüncü Sınıf Gedikli, İkinci Sınıf 
Gedikli ve Birinci Sınıf Gedikli. Sadece Birinci Sınıf Gedikli, Teğmen (Mülazım)  ile 
Asteğmen (Mühendis) rütbe aralığında konumlandırılmış, diğer iki rütbe ise 
Asteğmen’den (Mühendis) daha kıdemsiz olarak yapılandırılmıştı. Gedikli Zabitlere 
hitap şekli ise genel olarak isminin sonuna “Efendi” sözcüğünün eklenmesi 
şeklindeydi. “Telsiz Telgraf Birinci Sınıf Gediklisi Salih Efendi” şeklinde bir uzun 
unvan tanımı kullanılıyordu. 

 
9/20 Mart 1915 Süfeni Hümayunda Gedikli Sınıfının Sureti Teşkiliyle Usulü Terfi ve Terakkileri 

Kanunu’nun bir yıllık uygulamasından sonra 9 Mart 1915 tarihinde kabul edilen ve 20 
Mart 1915 tarihinde yayınlanan 172 numaralı, "Bahriye Efrat ve Küçük Zabit Aniyle 
Gedikli Zabıtanı Kanunu Muvakkati" ile Gedikli sınıfı esaslara bağlanmıştır. (22/24 
Şubat 1915’deki Meclisi Umumi’nin kabulü)  

20 Aralık 1915 Makine Çırakları Nizamnamesi Sultan Reşat tarafından imzalanarak, yürürlüğe girdi.  
 
30 Aralık 1915 Deniz Gedikli Sınıfı için daha esaslı bir kaynak oluşturmak üzere Makine Gedikli 

Mektebi kuruldu. Tir-i Müjgân Gemisi'nde eğitime başladı. Bu gemi fabrika 
gemisiyken okul ve eğitim gemisi haline getirilmiştir. Bu gemi bir süre sonra nakliyat 
hizmetlerine tahsis edilince, yerine Muin-i Zafer Korveti görevlendirilmiştir. 

 
3 Şubat 1916 Deniz Gedikli Sınıfı için daha esaslı bir kaynak oluşturmak üzere Gemici Çırakları 

Nizamnamesi çıkarıldı ve Güverte Gedikli Mektebi kuruldu. İclâliye Gemisi’nde 
eğitime başladı. Gedikli Mektebi’nin kuruluşuna tanıklık eden ve bu kurumsallaşmada 
etkin olarak görev alan isimlerden birisi de Bahriye Kolağası Çiftçioğlu Mehmed Nail 
Bey’dir. Nail Bey, günümüzün tanınmış yazar, şair ve gazetecisi Yağmur Atsız’ın 
dedesi, Türk milliyetçiliğinin öncü isimlerinden H. Nihal Atsız’ın ise babasıdır. Yağmur 
Atsız’ın çeşitli zamanlarda yazılarında belirttiğine göre; dedesi Kolağası Nail Bey 
(1877-1944), Kasımpaşa ve Heybeliada’da Bahriye Gedikli Mektebi’nin kuruluşunda 
bizzat görev almıştır. 

 
13 Mayıs 1916 Yapılan kanuni bir değişiklik sonrasında; Osmanlı Ordusu’nda, başa, fes yerine 

“Enveriye” ve “Cemaliye”  denilen başlıkların giyimine başlanmıştır. Kara Kuvvetleri 
için hazırlanan serpuşa, Harbiye Nazırının isminden dolayı “Enveriye” denilirken, aynı 
uygulamayı bahriyede başlatan Bahriye Nazırı Cemal Paşa’dan dolayı da denizcilerin 
serpuşuna “Cemaliye” denilmiştir. Gedikli Küçük Zabit ve Deniz neferlerinin 
Cemaliyelerinin alt kısmına 2 cm. genişliğinde, üzerinde serpuş sahibinin görev yaptığı 
geminin adının Osmanlıca yazılı bulunduğu siyah bir şerit konulmuştur. 

 
17 Mayıs 1916 Deniz Bandolarının takviyesi amacıyla “Tir-i Müjgân Okul Gemisi”nde “Bahriye Musiki 

Mektebi” adı altında bir oluşum ortaya çıkmıştır. 
  
1918-1923 30 Ekim 1918 tarihinde imzalanan Mondros Mütarekesi sonrasında işgalci kuvvetler 

Anadolu’yu işgale başlamışlardır. Bu işgal hareketine karşı milli direniş hareketi de 
kendiliğinden oluşmuş, Kuvayı Milliye adı ile anılmıştır. Daha sonradan bu onurlu 
mücadele, Atatürk’ün önderliğinde Kurtuluş Savaşı olarak cereyan etmiştir. En 
nihayetinde 9 Eylül 1922 tarihinde işgalciler Anadolu’dan atılmış ve 29 Ekim 1923 
günü Cumhuriyet ilan edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulması ile aydınlığa 
açılan yepyeni bir ufuk belirmiş ve modern Türkiye doğmuştur. Düşmana karşı 
direnişte en önde yer alan ve Kuvay-ı Milliye güçlerine liderlik eden pek çok küçük 
zabit bu dönemde büyük kahramanlıklar göstermiştir. Çerkez Ethem, Antepli Şahin, 
Kılıç Ali ve daha niceleri şanlı tarihimizin onurlu sayfalarında yer almaktadır. İstiklal 
Savaşımız süresince de öncü olmayı sürdüren küçük zabitlerimiz, Türkiye halkının 
gönül kahramanı olmayı başarmıştır. Gazi Alemdar’da Ateşçi Ömer ve Gedikli Zabit 
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İsmail Hakkı Bey, Hava Kuvvetlerinin eşsiz tayyarecisi Vecihi Hürkuş, büyük aydın 
Halide Edip bunların en bilineni ve ilk akla gelenleridir. Kademlioğlu İsmail Başçavuş, 
Atatürk’ün yanı başındaki Ali Çavuş, Yunan Başkumandanı Trikopis’i esir eden Ahmet 
Çavuş, Gazi Yiğitbaşı ve daha pek çok Küçük Zabit, İstiklal Savaşı’nda yer almış fakat 
isimleri fazla duyulmamıştır. Anadolu insanının bağrından kopup assubaylık payesi 
(Onbaşı ve Çavuş) ile onurlandırılan kadın, erkek, genç, yaşlı ve çocuk; nice 
kahramanlıklara imza atmış, şehitlik ve gazilik onuruna ulaşmış ve cumhuriyetin 
büyük destanında gurur abidesi olarak yer almıştır. İstiklal Mücadelemizin içinde olan 
ama daha adı sanı bile bilinmeyen nice kahramanımız vardır ki, tarih bir gün onları da 
keşfedecektir. İstiklal Mücadelemizi ve Kuvay-ı Milliye destanını sırf subaylara mal 
etmeye çalışanlar; gerçekler cesurca yazıldığında, bu onurun Anadolu insanına ve tüm 
Türkiye halkına ait olduğunu öğrenmek zorunda kalacaklardır. 

 
13 Eylül 1921 Kurtuluş savaşı yıllarında Hilal-i Ahmer`de (Kızılay) hastabakıcı olarak çalışan 

Cumhuriyetin yazar ve aydınlarından Halide Edip, Sakarya Savaşı’ndan sonra kendi 
isteğiyle Batı Cephesi’nde birinci ve ikinci şubede çalıştı. Kendisine “Onbaşı” unvanı 
verildi. Böylece Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Bayan Assubayı olma şerefine ulaştı. Daha 
sonra Atatürk tarafından, cesaret ve başarılarından ötürü, “Çavuş” rütbesine terfi 
ettirildi. 

 
9 Eylül 1922 1921-1922 yılları arasında Tetkik-i Mezalim Komisyonu`nda Yunanlıların Anadolu’dan 

çekilirken bıraktıkları hasarı ve yaptıkları zulümleri Yakup Kadri Karaosmanoğlu ve 
Yusuf Akçura ile birlikte rapor eden Halide Edip, Türk Ordusu’nun İzmir`e girdiği gün 
de oradadır. Bu dönemde Atatürk tarafından kendisine “Başçavuş” rütbesi verilir. 

 
3 Mart 1924 Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile Türk Eğitim Sistemi yeniden düzenlenmiş ve bu 

çerçevede değişik zamanlarda on adet Gedikli Erbaş Hazırlama Ortaokulu açılmıştır. 
Bu okullar şunlardır: Halıcıoğlu (1924-1934)(1960-1961), Ankara (1929-1936), Konya 
(1931-1938)(1951-1964), Merzifon (1941-1962), Kayseri/Zincirdere (1942-1949), 
Elazığ (1943-1944), Mersin (1955-1963), Afyon/Emirdağ (1959-1960), Çorum (1959-
1961),Ankara Elektronik (1960-1964) 

 
22 Nisan 1924 508 sayılı kanun ile Gedikli Zabit ve Gedikli Küçük Zabitlerin rütbe ve özlük haklarına 

ilişkin yeni bir düzenlemeye gidildi. Gedikli Küçük Zabitlik yapısı bu dönem itibarıyla 
Gedikli Erbaş olarak tanımlanmaya başlandı. Bu anlayışta örnek alınan Alman ve 
İngiliz askerlik yapısı etkili oldu. Yeni bir savaşa hazırlanan ülkeler; ordularında bir ara 
yönetici sınıftan ziyade, emri ikiletmeyecek, ne denirse anında uygulayacak ve mutlak 
itaati düstur görecek, emirlere bilgi ve görgüsüyle yorumlar getirmeyecek bir yapı 
arzu etmişlerdir. Bu yüzden gelişme çağındaki Gedikli Zabitliği ve Küçük Zabitliği, 
uygulama alanından kaldırmaya ya da Erbaş konumuna indirgemeye başlamışlardır. 
Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de bu yönde adımlar atılmıştır. 

 
22 Nisan 1925 648 sayılı kanun ile Gedikli Zabit ve Gedikli Küçük Zabitlerin rütbe ve özlük hakları ile 

ilgili olarak ilave düzenlemelere gidildi. 
 
15 Mayıs 1925 Donanma Personelinin kıyafetlerine ilişkin olarak Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan 

bir (ilk) kararname ile serpuş kaldırıldı. Deniz subayları, gedikli zabit ve küçük 
zabitlerinin 'viziyerli serpuş' yani şapka giymeleri kabul edildi. Bilindiği gibi, 13 Mayıs 
1916 tarihinde yapılan değişiklik sonrasında; başa, fes yerine “Enveriye” ve 
“Cemaliye”  denilen başlıkların giyimine başlanmıştır. Kara Kuvvetleri için hazırlanan 
serpuşa, Harbiye Nazırının isminden dolayı “Enveriye” denilirken, aynı uygulamayı 
bahriyede başlatan Bahriye Nazırı Cemal Paşa’dan dolayı da denizcilerin serpuşuna 
“Cemaliye” denilmiştir. 

 
23 Nisan 1926  İzmir-Gaziemir’de ilk kez Uçak Makinist Okulu Kuruldu. 
 
28 Mayıs 1927 1059 sayılı Piyade Küçük Zabit Kanunu kabul edildi. 
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9 Nisan 1927 1001 sayılı Gedikli Küçük Zabit Sınıflarına Dair Kanun ile ilk meslek tanımı yapıldı. 

Gedikli Küçük Zabitliğe kaynak olarak Gedikli Küçük Zabit Hazırlama (İhzari) 
Mektepleri kuruldu. Güverte ve Makine Gedikli Mektepleri /Çırak Okulları kapatıldı. 

 
18 Mayıs 1929 1455 sayılı Askeri Memurlar Kanununa geçici bir madde eklenerek, Muzıkacı Gedikli 

zabitlerin askeri memurluğa/öğretmenliğe geçişi sağlandı. Hatta sivil sanatkârlara 
dahi bu hak tanındı. Fakat Deniz ve Hava Kuvvetlerindeki Gedikli Zabitlere aynı haklar 
tanınmadı. 

 
1 Haziran 1929 1492 sayılı Deniz ve Havada Gedikli Küçük Zabit Maaş Kanunu’ndaki bir geçici madde 

ile Gedikli Zabitlik yapılanması kaldırılmıştır. Halen görev yapmakta olan “Üçüncü 
Sınıf Gedikli”, “İkinci Sınıf Gedikli” ve “Birinci Sınıf Gedikli” rütbelerine haiz personelin 
isterlerse, almakta oldukları aylıklarla Başgedikliliğe geçirilecekleri (Tenzil-i Rütbe), 
istemedikleri takdirde, emekli olana kadar Gedikli Zabitan hükümlerine tabi olarak 
görevlerine devam edecekleri belirtilmiştir. Yine bu kanunla Gedikli Küçük Zabit 
Rütbeleri şu şekilde kabul edilmiştir: Gedikli Çavuş-Başçavuş Muavini-Başçavuş ve 
Başgedikli 

 
Temmuz 1929 Deniz Kuvvetlerinde mevcut yüze yakın güverte gedikli zabitanından yalnız biri 

Başgedikliliğe razı olmuştur. Diğerleri eski kanuna tabi olarak göreve devam etmeyi 
seçmişlerdir. Başgedikliliğe razı olan subay; Kavalalı Halil İbrahim olup Yavuz 
gemisinde çok uzun süre görev yapmış başarılı bir denizciydi.  

 
1929-1930 Deniz ve Hava Kuvvetlerinde gerçek anlamıyla mesleklerinin uzmanı olmuş Gedikli 

Zabitler bundan sonraki süreçte tam anlamıyla kaderlerine terk edilmişlerdir. Devlet 
onlara herhangi bir hak tanımazken, tasfiye hükmüne rağmen onlardan yaş hadlerine 
kadar faydalanmış ve hatta önemli bir kısmı emeklilikleri sonrasında dahi çeşitli 
görevlerde kullanılmıştır. Oysa 1492 sayılı kanunun gerekçesinde bu yapının 
maksatsız olduğu vurgulanmaktaydı. Maksatsız bir yapının son ana değin kullanılmış 
olması ise tam bir ironi teşkil etmekteydi. 

 
1934 Pera Palas Otel’de Atatürk tarafından ilk kez yeni rütbeler konuşuldu ve tartışıldı. 
 
11/18 Haziran 1934 2505 sayılı “Gedikli Küçük Zabit Membalarına Dair Kanun”, 11 Haziran’da kabul 

edilmiş, 18 Haziran’da yayımlanarak, yürürlüğe girmiştir. Bu kanun gereğince Deniz 
Gedikli İhzari Mektebi’nin adı “Deniz Gedikli Küçük Zabitan Hazırlama Mektebi” 
olarak değiştirildi. Aynı kanun isim değişikliğinin yanında okula girme şartlarını ve 
Gedikli Yetiştirmenin esaslarını da değiştirmişti. 

 
1934-35 Deniz Assubay Okulu Marşı bestelendi. Nuri Tahir, Deniz Gedikli Erbaş Okulu’nda 

öğrenciyken, abisi olan yazar ve şair Kemal Tahir de bu güzide okulu tanıma fırsatı 
buldu. Kardeşinin ve okul yönetiminin talebiyle, bestekâr Halit Recep Arman ile ortak 
bir çalışma yaptı. Marşın sözlerini Kemal Tahir yazdı. Bestesini ise H. Recep Arman 
notalara döktü. İşte o marşın ilk dörtlüğü: Çelikten kalbimizde vatanın sevgisi 
var/Gözlerimiz enginde düşmandan bir iz arar/Düşmanların kalbinde korku olur 
eseriz/Biz ömrünü vatana veren assubaylarız (aslı: gediklileriz) 

 
9 Eylül 1934 19.yüzyılın ikinci yarısında filizlenen ve 20.yüzyılın başlarında sistematik bir düşünce 

haline gelen “Türkçülük” fikrinin 1930’lu yıllarla birlikte önderi olan Hüseyin Nihal 
Atsız, Kasımpaşa’da bulunan Deniz Gedikli Erbaş Ortaokulu’na Türkçe öğretmeni 
olarak tayin edilmiş ve dört yıl burada görev yapmıştır. 30 Haziran 1938 tarihinde bu 
okuldaki görevinden ihraç edilmiştir. O dönemde, Deniz Gedikli Hazırlama Okulu’nun 
yönetmeliğine göre, Türk olmayanlar okula alınamamaktadır. Yeni öğrencileri imtihan 
eden komisyonda yer alan Atsız, sorduğu sorularla adaylardan Türk asıllı olmayanları 
tespit etmekte ve öğrenci olarak okula alınmayan bu adaylar yüzünden de etrafındaki 
düşmanlarını çoğaltmaktadır. Arnavut asıllı olduğu iddia edilen müdür, komisyondan 
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Atsız’ı çıkarmış ve bu hadise üzerine Arnavut asıllı müdüre selam vermeyerek disiplin 
suçu işleyen Atsız, müdürün Milli Savunma Bakanlığı’na yazdığı bir yazı yüzünden 
okuldaki vazifesinden ihraç edilmek durumunda kalmıştır 

 
9 Nisan 1935 Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki rütbe isimleri, yeni Türkçe terimlerle değiştirildi. Türk 

Silahlı Kuvvetleri’nde kullanılan rütbeler; Laiklik ilkesi kapsamında çıkartılan 2590 
sayılı ‘Efendi, Bey, Paşa gibi Lakap ve Unvanların Kaldırılmasına Dair Kanun’ un 
üçüncü maddesine dayanılarak Bakanlar Kurulu’nun 09 Nisan 1935-No:2/2295 sayılı 
‘Ordudaki Rütbeler ve Yeni Karşılıkları Hakkındaki Kararname’ ile yürürlüğe girmiştir. 
(Madde 3: Askeri rütbelerden adın başına gelmek üzere kara ve havada Müşürlere 
Mareşal, Birinci Ferik, Ferik ve Livalara General, Denizde Birinci Ferik, Ferik ve Livalara 
Amiral denilir. Generallerin ve Amirallerin derecelerini gösteren unvanlarla Deniz 
Müşürleri unvanlarının ve diğer askeri rütbelerin karşılıkları Ali Askeri Şurası kararı 
ve İcra Vekilleri Heyetinin tasdiki ile konulur.) Bu kapsamda Gedikli Erbaş (Assubay) 
rütbeleri de şu şekilde değişikliğe uğramıştır: Eski/Yeni - Başgedikli/Başgedikli-
Başçavuş/Başçavuş - Başçavuş Muavini/Üstçavuş - Çavuş/Çavuş - Onbaşı/Onbaşı 

 
10 Haziran 1935 2771 sayılı “Ordu Dâhili Hizmet Kanunu” ile yeni rütbe ve kategori tanımlamaları 

yapılmıştır. Burada Er’den Başgedikliye kadar olan rütbeye haiz kişilere “Erat” 
deneceği belirtilmiş, Yarsubay’dan Mareşal’e kadar olan rütbeye haiz kişilere ise 
“Subay” deneceği belirtilmiştir. Erat tanımlamasındaki personelden özel kanunlar ile 
mükellefiyetlerinden fazla hizmet kabul edenlere “Gedikli” deneceği karara 
bağlanmıştır. Böylece Gedikli Küçük Zabit yapılanması da Gedikli Erbaş olarak 
kanunlarda tanımlanmaya başlamış ve sınıf olarak bir kategori düşüşü yaşanmıştır.         
Ayrıca, rütbe kategorisi olarak şu gruplar belirtilmiştir. Erbaşlar: Onbaşı, Çavuş, 
Üstçavuş, Başçavuş, Başgedikli.  Asubaylar: Yarsubay (Zabit Vekili), Asteğmen, 
Teğmen, Yüzbaşı, Binbaşı.  Üstsubaylar: Yarbay, Albay, Generaller ve Mareşal. 
(Burada dikkat çekici olan şey, Gedikli Zabitliğin yerine Yarsubaylık rütbesinin 
getirilmesi fakat halen görevde olan Gedikli Zabitlere bu rütbenin verilmemiş 
olmasıdır. Muhtemelen bu rütbe Harp Okulu öğrencilerinin mezuniyet sonrası için 
ihdas edilmiştir.) (Gedikli Erbaşların sosyal hakları kısıtlı olmasına rağmen maddi 
hakları bu günkü Assubayların maddi durumlarından çok daha iyiydi. Bir Gedikli Erbaş 
naspedilişinden sonra 18 sene evlenemezdi. Sonrasında ise üst kademeden evlilik 
onayı almak zorunluluğu vardı. Koğuşta eratın en başında yatar, haftada bir gün şehre 
izinli çıkardı.) 

 
26 Şubat 1937 205 sayılı kanunun 2.nci maddesini değiştiren 3134 sayılı kanun ile gedikli erbaşların 

en az ortaokul tahsiline haiz olmaları şartı getirilmiştir. Assubayların, Hazırlık Okulları 
sonrasında tahsil süreleri (ortaokul üstü) 2 yıllık sınıf okulu yani sanat enstitüsü 
seviyesine çıkarıldı. 

 
16 Mayıs 1938 2771 sayılı kanunda (Ordu Dâhili Hizmet Kanunu) değişiklik yapıldı. Subay rütbeleri 

değiştirildi. Assubay rütbelerinde bir değişikliğe gidilmedi. (3387 sayılı kanun) 
 
Haziran 1938 Şair Nazım Hikmet, Kemal Tahir, Hikmet Kıvılcımlı ve Kerim Korcan ile bir avuç deniz 

assubayı “Donanma Davası” olarak bilinen dava nedeniyle tutuklandı. Nazım Hikmet 
ve arkadaşlarının suçları Donanma’daki assubaylara kitap okutmak ve henüz icat 
edilmemiş bir suç olan “Komünizm” propagandası yapmaktı. Söz konusu kitapların 
çoğu, bugün dünya klasikleri diyebileceğimiz eserlerden oluşuyordu ve hiç biri yasak 
yayın değildi. Komünizm propagandası suçu, yargılanma sürecinde ancak yasalara 
girdi. Türk Ceza Yasası'ndaki 141-142. maddeler, 16 Temmuz 1938 gün ve 3531 sayılı 
yasayla değişikliğe uğratılarak, yalnız eylemi değil, düşünce açıklamayı da cezalandırır 
hale getirildiler. Nazım Hikmet, Erkin gemisinde sintineye kapatıldı. Ondan önce 
tutuklanan Kemal Tahir grubu ve deniz assubayları ilk önce Yavuz Zırhlısı sintinelerine, 
yer kalmayınca da Erkin Gemisi sintinelerine hapsedildiler. 10 Ağustos 1938 tarihinde 
Erkin Gemisinde başlayan mahkeme, 29 Ağustos 1938’de karara bağlandı ve ağır 
cezalarla sonuçlandı. Kemal Tahir’in assubay kardeşi (Nuri Tahir) ve sanık diğer 
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assubaylar da paylarına düşen cezaları aldılar. Bu davada ilk kez yüzer-gezer 
mahkeme olarak kullanılan Erkin Gemisi de bu özelliğiyle Zulüm Mahkemesi olarak 
tarihe geçti. 

 
12 Aralık 1938 Genelkurmay Başkanlığı, dünyadaki siyasi şartların bir savaşa doğru meyletmesini 

dikkate alarak, ordudaki subay sayısının artırılması yönünde karar almış ve bu 
maksatla on yıl hizmetten sonra emekliye ayrılan Gedikli Erbaşların, imtihandan 
geçirilerek yedek teğmen olarak orduya alınmasını uygulamaya koymuştur. (Kanun 
No: 3543, Resmi Gazete Tarih/Sayı:21/XII/1938- 4090) 

 
1 Eylül 1939 1937 yılında çıkan yasa gereği ilkokul seviyesindeki Musiki Gedikli Okulu kapanmış ve 

yeni bir yapılanma ile Ankara Musıki Gedikli Erbaş Hazırlama Orta Okulu, Riyaseti 
Cumhur Armoni Mızıkası’nın yanındaki binada açılmıştır. Bu kuruluşta Riyaseti 
Cumhur Armoni Mızıkası Şefi Bando Yarbay Veli Kanık’ın (Şair Orhan Veli’nin babası) 
emeği büyük olmuştur. Bandoların icracı assubaylarını yetiştirmek amacıyla 3 yıl 
süreli eğitim verilmekte, ayrıca mezunlar, 8 ay kıta stajı ve 10 ay kurs gördükten sonra 
assubay olarak kıtalara atanmaktaydılar. Okulda okutulan bütün derslerin 
sorumluluğu Cumhurbaşkanlığı Armoni Mızıkası Komutanlığına verilmiştir. Okul, ilk 
mezunlarını 1941-1942 eğitim yılında vermiş, bu dönemde 20 öğrenci diploma 
almıştır. 

 
18 Ocak 1940 3779 sayılı “Gedikli Erbaşların Maaşlarının Tevhit ve Teadülüne Dair Kanun” yürürlüğe 

girdi. Bu kanunda gediklilerin maaş tutarları, rütbeleri, görev ve temdit süreleri ile her 
rütbenin yaş hadleri belirtiliyordu. Bu kanunun bir özelliği de o tarihe kadar kaçıncı 
hizmet yılında olursa olsun aynı aylığı almakta bulunan Başgediklilerin dört yılda bir 
yapacakları uzatma ile aylıklarının birer derece yükseltilmesidir. Böylece hizmet ve 
kıdemleri olumlu yönde değerlendirilmiştir. 

 
1940 Assubay Okullarına ilkokul mezunlarının alınmasına son verildi ve Ortaokul mezunları 

alınmaya başlandı. 
 
24 Nisan 1942 2/17733 sayılı kararname ile Donanma mensubu Gedikli Küçük Zabit ve Gedikli Okulu 

öğrencilerinin şapka şeritlerine “Türkiye Cumhuriyeti Bahriyesi” anlamına gelen 
“T.C.B.” simgesinin yazılması hükmü konuldu. 

 
1943 Mersin’de bulunan Deniz Gedikli Mektebi, Cumhurbaşkanı İsmet İNÖNÜ tarafından 

ziyaret edildi. 
 
1947   Hava Assubay Okullarına, son kez pilot adayı öğrenci alımı yapıldı. 
 
1949 Hava Assubay Okulları Pilot Assubay olarak son mezunlarını verdi. 1947 yılında 

Amerikan sistemine geçildiğinden, o yıldan itibaren pilot adayı öğrenci alımı 
durduruldu ve 1950’den bu yana Pilot Assubay yetiştirilmiyor. 

23 Mart 1950  ABD’li danışmanların tavsiyeleri paralelinde hazırlanan Gedikli Erbaş Kanunu ile 
Gedikli Sınıfının yetiştirilmesine ilişkin hususlar yeniden düzenlendi. 5619 sayılı 
Gedikli Erbaş Kanunu yürürlüğe girdi. Kimlerin Gedikli Erbaş olabileceği, maaş ve 
rütbeleri, mecburi hizmet, yükselme ve bekleme durumları, çekilme şartları gibi 
hususlar yeniden düzenlenmiş ve daha önce yürürlükte olan bir takım kanunlar 
kaldırılmıştır. Bu kanuna göre, Gedikli Erbaş olabilmek için en az ortaokul ve eşidi 
okullardan (ve hazırlama ortaokullarından) mezuniyet şartı getirildi. Sonrasında ise 
gedikli erbaş okullarını (sınıf okulları) veya sanat enstitülerini bitirmek gerekiyordu. 
Bu kanunla en kıdemli assubayın maaşı subaylarda yüzbaşı rütbesine karşılık 
gelmekteydi ki, ilerleyen dönemlerde bu seviye bir asteğmen maaşı düzeyine değin 
indirilmeye çalışılacaktı.  

30 Haziran 1950  23 Mart 1950 tarihinde kabul edilen Gedikli Erbaş kanunu yürürlüğe girdi. 
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7 Haziran 1951 Amerikan yardımı ile edinilen modern harp silah ve araçları ile donatılan Türk Ordusu 
ve Donanması; artan bilgili, teknik donanımlı ve kaliteli personel ihtiyacını karşılamak 
üzere yeniden düzenlediği Gedikli Erbaş Kanununu, edinilen deneyimler ışığında bir 
kez daha gözden geçirdi. Bu konuda yeni yasa ile birlikte yeni düzenlemeler gündeme 
getirildi. TBMM gündemine sunuldu. Gerekçe şöyle belirtilmekteydi: Modern harp 
silah ve araçları ile teçhiz edilen silahlı kuvvetlerimizde, bu modern harp silah ve 
araçlarını kullanacak ve erlere öğretecek muharip veya yardımcı sınıf assubay ve 
takım komutanına ihtiyacın çok fazla olduğu, evvelce küçük zabit denilen ve sonra 
gedikli erbaş olarak adlandırılan bu sınıfın statüsünde zaman zaman değişiklikler 
yapılmak ve hukuki durumlarının çeşitli kanunlarla tespiti suretiyle bu sınıfa rağbet 
teminine çalışılmışsa da tatbikatta edinilen tecrübeler bütün bunların bilhassa 
muharip sınıflara rağbeti sağlamak için kafi olmadığını gösterdiği, bu kanun tasarısı ile 
muharip assubaylara aylıkla birlikte, liyakat gösterenlerin subay nasbedilmeleri ve 
kıdemli yüzbaşılığa kadar yükselmeleri sağlanmak suretiyle rağbetin arttırılması 
düşünüldüğü, bu suretle Anadolu’nun küçük kasabalarında ortaokuldan fazla tahsil 
imkanı bulamamış Türk çocuklarına daha geniş hizmet imkanları verilmiş ve liyakatleri 
ile mütenasip rütbelerle taltif edilmeleri de imkan dâhiline girmiş olacağı, böylece 
kazanılacak teğmen-yüzbaşı rütbesindeki sınıf subayları, ordu subay mahrutunun 
kaidesini teşkil ederek harp okulunda yetiştirilecek subayların daha uzun süreli bir 
tahsile tabi tutularak yüksek komuta için daha yüksek kapasitede eleman 
yetiştirilmesi sağlanmış olacağı… Ayrıca Gedikli Erbaş tabirinin Assubay olarak 
değiştirilmesi teklif edilmiş ve gerekçe olarak; bunların subaylığa da yükselecekleri 
özellikle vurgulanmıştır. 

Haziran 1951 Gedikli Erbaş kanun Tasarısının Milli Savunma Komisyonundaki müzakeresinde, 
Astsubay terimi yerinde bulunmamış ve kanunun ruh ve manasına daha uygun olarak 
“Küçük Subay” denilmesi öngörülmüş olmasına rağmen bütçe komisyonu, halen 
yürürlükte olan 1059 sayılı Küçük Zabit Kanunu ile tedahül (birbirine karıştırılacağı) 
edeceği ve orduda bu adla bir sınıf teşekkül etmiş bulunduğundan bahisle hükümetin 
teklifini desteklemiş ve kanunun 5802 sayılı (Astsubay Kanunu) olarak Meclisten 
geçirip yürürlüğe koymuştur. 

2 Tem. 1951  Adnan Menderes Başbakanlığındaki Demokrat Parti iktidarı tarafından 5802 sayılı 
Assubaylık kanununu çıkartıldı. Assubayların ordudaki başarıları ve vazgeçilmezliği 
kanıtlanınca 5802 sayılı kanun çıkarılarak “Gedikli Erbaş” ve “Gedikli Küçük Zabit” 
unvanları “Assubay “ olarak değiştirilerek son tanıma ulaşıldı. Yasada, ‘Komuta 
kademelerinde eğitim, sevk, idare ve diğer işlerde subaya yardımcı olan assubay 
çavuştan, assubay kıdemli başçavuşa kadar rütbe sahibi askeri şahıslar assubaydır’ 
denildi. 5802 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesi ile bu Kanunda geçen "Gedikli 
Erbaş" adı "Assubay", "Başgedikli" adı "Kıdemli Başçavuş" olarak değiştirilmiş ve 
metne işlenmiştir. Bu kanunla birlikte yeni tanımlamalar yapılmış ve daha önce (Bkz. 
10 Haz. 1935) Asubaylar (Yarsubay, Asteğmen, Teğmen, Yüzbaşı, Binbaşı) olarak 
geçen grubun tanımı subay olarak değiştirilmiştir. Daha önce, subaylara benzer haklar 
talep edilmesin diye, adı Gedikli Erbaş yapılan (10 Haz. 1935) mesleğimiz, bu tarih 
itibarıyla Assubaylık tanımına kavuşmuş ve her ne kadar farklı tutulmaya çalışılsa da, 
tarihten gelen sürekliliği itibarıyla subay kavramı içine dahlolmuştur. Yine bu kanun 
gereğince, Deniz Gedikli Erbaş Ortaokulu'nun adı da Deniz Assubay Hazırlama 
Ortaokulu şeklinde değiştirilmiştir. Kanundaki en önemli ve değişik hüküm, belli süre 
ve rütbe ile hizmetten sonra ehliyet ve kabiliyetlerini ispat eden assubayların subay, 
askeri teknisyen ve askeri kâtip sınıfına geçmelerini mümkün kılan esas ve prensipleri 
ihtiva etmesiydi. 

1951/1952 27 Mayıs 1960 askeri darbesinin yapılmasında ve Adnan Menderes’in idam 
edilmesinde etkin olan sözlerden birisinin: “Paşalar Saltanatını yıkacağım. Ben orduyu 
asteğmenlerle (yedek subaylarla) de idare ederim!” sözü olduğu çok sık konuşulur. Bu 
sözün kimi kez farklı aktarımına da tanık oluruz. “Ben orduyu asteğmenlerle ve 
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assubaylarla da idare ederim” sözü de böyle bir farklı anlatımdır. Gerçi orduyu 
asteğmenlerle yönetmek demek zaten ordunun temel direği olan assubaylara çok 
güvenmek ve üst subayları atıl, miskin görmek demektir. Bu yüzden bu iki farklı 
söylem birbirinden pek farklı olarak algılanamaz. Nihayetinde asıl vurgulanmak 
istenen, ordunun yükünü çekenlerin genç ve kıdemsiz subaylar ile assubaylar ve diğer 
astlar olduğu gerçeğidir. Olay, üst subay ve generallerin ise bu vatansever insanların 
alın teri ve emeğini sömürerek, konforlu yaşam rantına çevirmeleri hadisesidir. 
Adnan Menderes’in bu sözleri 1951 veya 1952 yılında ve Samsun’da söylediği iddia 
edilmektedir.  

19 Mart 1952 Assubayların nitelik ve niceliklerini belirli bir standarda kavuşturmak amacıyla 
Assubay Yönetmeliği kabul edilerek, yürürlüğe kondu. 

15 Eyl. 1954  Vekiller Heyeti Yeni bir kararname ile Assubay Talimatnamesi’nin 6, 17 ve 18’inci 
maddelerini değiştirdi. Buna göre, assubayların sınıf ve meslekleri; Muharip, Yardımcı 
ve Teknik Sınıf olmak üzere üçe ayrıldı. 

26 Eki. 1955  İlkokul mezunlarını kabul eden Gedikli Erbaş Hazırlama Ortaokulları, Assubay 
Hazırlama Ortaokulları, Deniz Gedikli Hazırlama Ortaokulları ve Musiki Gedikli 
Hazırlama Ortaokullarını bitirenler, resmi ortaokul mezunu kabul edildi. Buna göre, 
bu okullardan mezun olanlar, ortaokul mezunu alan bütün üst dereceli mekteplere 
kabul edilecek ve dışarıdan devlet lise imtihanlarına da girebilecekler. 

1956 I. Ve II. İnönü denizaltılarının hizmete girmesi ile birlikte subaylar tarafından 1944’ten 
itibaren kullanılmaya başlanan denizaltıcı brövelerinin, denizaltıcı assubaylar 
tarafından da kullanılması kabul edildi. 

29 Haziran 1956 5802 sayılı Assubay Kanununda yer alan assubaylıktan askeri kâtipliğe geçirilme 
hükmü, uygulama alanı bulmadığından 6744 sayılı kanunla kaldırıldı. Ancak o tarihe 
kadar yetiştirilmiş askeri teknisyenlerin bu kanundan faydalandırılmaları kabul 
edilmiştir. 6744 sayılı kanun assubaylıktan subaylığa geçişte yaş hadlerinin 
belirlenmesi koşullarına da açıklık getirmekteydi. 

2 Kasım 1956 Ordu Kıyafet Kararnamesi, 4/8196 sayılı kararname ile kabul edildi. Cumhuriyet 
Döneminin en köklü kıyafet kararnamesi olan bu kararname ile pek çok yeniliğe imza 
atıldı. Daha önce assubaylar arasında Başgediklilere özel olan ceket takımı ve beyaz 
elbise (donanmada), Asb.Çvş. Rütbesinden itibaren tüm assubaylar için uygulamaya 
konuldu. Amerikan ve İngiliz Donanmalarında kullanılan ve İşbaşı olarak adlandırılan 
günlük eğitim elbisesi, Türk Donanmasında da kullanılmaya başlandı. Deniz Kuvvetleri 
bandolarında görevli assubaylar için bando elbisesi saptandı. 

24 Şubat 1961 5802 sayılı Assubay Kanununda değişikliğe gidilmiş ve kanunun 8. Maddesinin 
değiştirilmesine ilişkin olarak 262 sayılı kanun yürürlüğe konmuştur. Buna göre 
rütbeler aynen muhafaza edilmiş, maaş derece ve tutarlarında değişikliğe gidilmiş 
ayrıca Assubay Kıdemli Başçavuş rütbesindeki üç defa uzatma ve aylık yükseltme 
hükmü dörde çıkarılmıştır. 

1 Mart 1961 205 sayılı yasa ile Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının yardımlaşma ve emeklilik fonu 
olarak Ordu yardımlaşma Kurumu (OYAK) kuruldu. 1960 öncesinde subay ve 
assubayların ekonomik durumu çok bozuktu. Kurmay subaylar Ankara’nın 
apartmanlarında bodrum katlarında oturuyordu. Bu dönemlerde geçim şartlarının 
zorluğundan dolayı pek çok subayın taksicilik yaptığı da belirtilmektedir. OYAK işte bu 
kısır döngüyü kırmak ve ordu personelinin yaşam şartlarını iyileştirmek ve en azından 
emekliliğinde rahat edeceği bir yaşam hazırlamak üzere iyi niyetle kurulmuş bir 
müessesedir. Fakat günümüze değin yapılan uygulamalar ve yönetimsel hatalar 
nedeniyle pek çok ordu mensubunu mağdur etmiştir. Zorunlu üye olunması ve 
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kimseye seçim şansı tanımaması en kötü yanıdır. Üyelerinin büyük çoğunluğu 
ordunun assubayları ve diğer ast kesim olmasına rağmen, yönetimde hep üst 
subayların ve generallerin söz sahibi olması, kurumun yapısının ve yönetimsel 
kararlarının onları koruyup kollayacak şekilde dizayn edilmesi, hesap sorulabilirliğin 
ve şeffaflığın hâlâ gerçekleştirilememesi en olumsuz yanları olarak göze çarpıyor. 
Bugün üstsubay ve generaller haricinde ordu mensuplarının pek de sevemediği bir 
kurumsal yapı olarak varlığını sürdürüyor. Ne seviliyor ne de vazgeçilebiliyor. Çünkü 
ordunun astları emek ve alın terinin karşılığını tam anlamıyla alamıyor ve OYAK’ın 
getirilerine kendisini mecbur hissediyor. 27 Mayıs 1960 darbesinden sonra Milli Birlik 
Komitesi üyeliği yapan Alparslan Türkeş’in OYAK’ın ne türden bir motivasyon ile ve 
hangi gerekçelere dayandırılarak kurulduğunu oldukça net bir şekilde özetleyen ve 27 
Mayıs öncesi döneme atıfla anlatılan şu anekdot hayli ilgi çekicidir: “Bu dönemde 
yönetim, Milli Şef ve onun önde giden suç ortakları, orduya ve subaylara ve onlara 
önderlik eden generallere karşı yukardan bakan ve küçümseyici bir tavır 
benimsediler.Hayat pahalılığı ve geçim mücadelesi subayları utandırıyor ve 
bunaltıyordu. Subaylar her yerde ikinci sınıf insan muamelesi görüyorlardı. Ankara’da 
insanlar bodrum katlarına ‘Kurmay Subay Katı’ diyorlardı. Eğlence yerlerinde 
subaylara ‘Limonatacı’ adı takılmıştı; çünkü pahalı içecekler ısmarlamaya, karaborsacı 
ve vurguncularla yarışmaya güçleri yetmiyordu.” 

1962  Kara Kuvvetleri’ne bağlı Assubay Hazırlama Okulları Konya’da bir çatı altına toplandı. 

1963  Türkiye Emekli, Malul ve Müstafi Assubaylar Yardımlaşma Derneği (TEMAY) kuruldu. 

1964  Assubay yetiştirme sisteminde değişiklikler yapılmış ve Ortaokul düzeyindeki okullar 
yavaş yavaş lise düzeyine çekilmeye başlanmıştır. 

27 Tem. 1967  Yeni çıkartılan 926 sayılı Askeri Personel Kanunu ile bütün askeri personel statüleri 
birleştirilmiştir. Personel kanununun kabulünden sonra Assubayların öğrenim 
durumları lise üstü 1 yıl sınıf okulu olarak uygulanmaya başlamıştır. (Yayım Tarihi: 
10.08.1967) Bu kanunla Assubaylığın tanım, görev ve rütbeleri bugünkü şeklini 
almıştır. Bu kanuna göre assubay rütbeleri: Asb. Çvş/ Asb.Kd.Çvş./Asb.Üçvş./ 
Asb.Kd.Üçvş./Asb.Bçvş./Asb.Kd.Bçvş. Şeklindedir. Bu kanun 5802 sayılı kanundaki 
bütün maddeleri (tanım hariç) kaldırmış ve assubaylar için bir tür geri adım 
olmuştur.(Özellikle subaylığa geçiş esas alındığında!). (Rütbeler ve terfi koşulları 31 
Ağustos 1970 tarihinden itibaren uygulamaya konulmuş ve bu uygulama da 1970 
Assubay eylemlerine sebebiyet vermiştir. Kıdemli Çavuş ve Kıdemli Üstçavuş rütbeleri 
ihdas edildiğinden) 

1967 Türkiye’de yasaklanan romanlardan birisi. Yazarının kara listeye alınıp yargılanmasına 
sebep olan bir kitap. Fakat en çok baskısı yapılan ve en çok satan kitap. Tam seksen 
dördüncü kez basılıyor ve okuyucusuna ulaşıyor. Dini bir konuyu ele alan Minyeli 
Abdullah, aynı zamanda Yeşilçam’da sinemaya da uyarlandı. Gişe rekorları kırdı. Yücel 
Çakmaklı yönetmenliğini yaptı. Perihan Savaş ve Berhan Şimşek başrollerini oynadı. 
1967’de çöpten toplanan kâğıtlara yazılan bir roman, 1989’da sinemalara ve 
seyircilere ulaştı. Yazarı Ömer Okçu ya da takma adıyla Hekimoğlu İsmail. 1952 yılında 
Zırhlı Birlikler Okulu’ndan mezun olmuş bir Kara Assubayı. 1960 yılından sonra ise 
Hava Kuvvetlerinde bir Füze Assubayı. Romanını görevdeyken yazdı ve takma isim 
kullandı. Gerçek adı öğrenilince soruşturmalara uğradı. Kitap yasaklandı. 1972 yılında 
emekli oldu. Timaş Yayınları’nı kurdu. Harran Üniversitesi tarafından Edebiyat 
Doktoru unvanına layık görüldü ve halen yazarlık kariyerini sürdürmekte. 

1970  Yeni çıkartılan Personel Kanunu nedeniyle bir assubayın maaşı asteğmen rütbesinin 
bile altına düşmüş ve diğer çeşitli uygulamalardaki olumsuzluklar  (926 sayılı TSK 
Personel Kanunu’nun zamanı gelen rütbe terfi uygulamaları) da assubaylık mesleğine 
karşı onur kırıcı kabul edilmiş ve ilk assubay eylemleri başlamıştır. 
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1970  İstanbul’daki Kolera Salgını nedeniyle, Yassıada’da öğrenim gören Deniz Assubay 
Aday öğrencileri (550 öğrenci) yaklaşık 1,5 ay dışarı çıkamadılar. 

16 Mayıs 1970  600-700 Lira tutan taban maaşının da Personel Kanunu kapsamına alınmasını isteyen 
assubay eşleri Malatya’da sessiz bir yürüyüş yaptı. İnzibat kordonu altında yapılan 
yürüyüş, saat 16.00’da başladı. İki bine yakın assubay eşi, Hükümet Meydanı’nda 
toplandıktan sonra Kışla Caddesi’nden Atatürk Anıtı’na kadar yürüdü ve anıta çelenk 
koydu.  

22 Mayıs 1970  Personel Kanunu’nu protesto için yürüyüş izni alamayacaklarını anlayan 300 kadar 
assubay ve uzman çavuş eşi, Siirt’ten, Başbakan Demirel’e “Isparta Milletvekili” 
olarak telgraf çekti ve “kocalarının kanundan gereği gibi faydalanamayacaklarını” 
bildirdi. 

21/22 Mayıs 1970  Assubay eşlerinin Ankara’da da bir yürüyüş için hazırlık yaptıklarını öğrenen Milli 
Savunma Bakanlığı ile Kuvvet Komutanları bunu önlemek için harekete geçmişlerdir. 
Assubaylar için Kuvvet Komutanlarının sert birer emirname yayınlayarak bu 
yürüyüşün yapılmamasını istedikleri öğrenilmiştir. Bu arada Malatya’da protesto için 
72 assubayın meslek değiştirdikleri anlaşılmıştır. 

23 Mayıs 1970 Umulmadık derecede yoğun bir katılımla, Ankara'da gövde gösterisi anlamında güçlü 
bir yürüyüş yapılmıştır. Bu yürüyüş esnasında ne yazık ki, kendileri de bu yasadan 
muzdarip durumda olan toplum polislerimizle çatışmalar yaşanmıştır. Polislerin 
ailelerine saldırısını kenardan izlemek zorunda olan bazı meslektaşlarımız, bu zulme 
dayanamamış ve ortaya atılarak, tepkilerini göstermiştir. Kimileri ise kalabalığın 
coşkusuna kapılıp halen muvazzaf olduğunu unutmuş ve kendini arbedenin içine 
bırakmış, o heyecanı orada yaşamak istemiştir. Bu yürüyüşe katılanlar bazı ilginç 
metotlarla tespit edilmiş ve cezalandırılmışlardır. 

25 Mayıs 1970  Assubay eşleri ve çocukları Konya’da yürüyüş yaptı. Bu yürüyüş ve protesto assubay 
eylemlerinin en güçlülerinden birisi olarak tarihteki yerini aldı. 

27 Mayıs 1970  Milli Savunma Bakanı Ahmet Topaloğlu, TEMAY Genel Başkanı Kemal Kerim Kalkan’a 
“Assubayların Personel Kanunu’ndan yeteri kadar faydalanacaklarını” bildirmiş ve 
“Yürüyüşlerin durdurulmasını” istemiştir. 

1970  Gerçekleşen protesto eylemlerine kızan dönemin Hv. K. Komutanı Orgeneral Muhsin 
Batur birliklere bir emir yayınlayarak; Assubayları karıların arkasına saklanan 
Mao’nun askerleri gibi davranmakla itham eder. Bu söylem aslında Çin’de Nisan 
1927’de yaşanan At Günü Olaylarını çağrıştırmakta ve General Batur’un tıpkı orada 
yaşandığı gibi assubay ve ailelerini katletme düşüncesini açığa vurmaktadır. Olaylarda 
öncü gözüken 73 Uçak Makinist Assubayı rütbe tenzili ile Kara ve Deniz Kuvvetlerine 
gönderilir. 

 
26 Mayıs 1970 Eskişehir Birinci Hava Kuvvetlerine bağlı assubayların eşleri ve çocukları Şeker 

Fabrikasına kadar bir yürüyüş yapmışlar ve Atatürk Anıtına çelenk koymuşlardır. 
Ellerinde “Anayasa, anayasa, analara verme tasa”, “Her yerde var alın terimiz, 
Personel kanununda yok yerimiz” yazılı dövizler taşıyan iki bin kadar assubay eşi, 
Ankara'dan gelen TEMAY Başkanı Kemal Kerim Kalkan'ın önleyici teşebbüsüne 
rağmen dağılmamıştır. 

 
28 Mayıs 1970  Askeri Personel Kanun Tasarısında kocalarının haklarının yendiğini iddia eden assubay 

aileleri, Hadımköy’de sessiz bir yürüyüş yaptılar. Slogan ise “Alın teri, yoktur yeri!” 
Diyarbakırlı Assubay eşleri Orduevinin assubay salonunda bir toplantı yaparlar. Bu 
toplantı zor kullanılarak dağıtıldığı için hemen ertesi gün yürüyüş yapmak üzere 
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valiliğe başvururlar. Yürüyüş tarihi 28 Mayıs 1970'tir. Eskişehir’deki assubay eşleri, 
Hava Kuvvetleri Komutanının beyanatı üzerine bir bildiri yayınlamışlardır. Bildiride 
“Yürüyüşün hiçbir aşırı ucun ve hiçbir ideolojinin tesiri olmaksızın anayasa teminatı 
altında yapıldığı” açıklanmıştır. 

 
30 Mayıs 1970  Personel Kanununu protesto amacıyla, assubay eşleri İzmir’de protesto yürüyüşü 

yaptı. Assubayların eylem yapması yasak olduğundan, onların yerine eşleri yürüdü. 
Assubay eşleri ile toplum polisi arasında çatışma çıktı. Beşyüz civarında assubay eşinin 
düzenleyip katıldığı yürüyüşte toplum polisi beş defa barikat kurarak yürüyüşe engel 
olmak ister. Ancak bütün çabalara rağmen assubay eşlerini yıldıramaz. Barikatları 
yararak yürüyüşlerine devam ederler. Toplum Polisinin Amerikan Bankası'nın önünde 
kurduğu üçüncü barikatta, karşılıklı itişip kakışmalar çatışmaya dönme istidadı 
gösterir. Emniyet Müdür Yardımcısı Vasıf Erüstün’ün barikatı açtırmasıyla olayların 
daha ileri aşamaya geçmesi önlenir. Assubay eşleri, izinsiz olduğu gerekçesiyle 
önlenmek istenen yürüyüşlerinde, ellerinde dövizlerle Atatürk Anıtına kadar gitmişler, 
çelenk koymuşlar ve yasa taslağındaki haksızlıklara karşı seslerini duyurmuşlardır. 

 
Haziran 1970 Hava Kuvvetleri'nin jet üslerinde uçak makinisti assubaylar pasif direnişlere geçerler. 

Teknik işleri yavaşlatırlar. Uçaklar havalanamaz olur. Olayların öncüsü olarak 
değerlendirilen 73 Uçak Makinisti Assubay hakkında yasal işlem başlatılır. Birliklerdeki 
assubaylar, dilekçeler vererek, yeni rütbe yapılanmasındaki hak kayıplarına karşı 
çıkarlar. Ne yazık ki, bu dilekçelerin hepsine topluca “hayır” cevabı verilir ve geri iade 
edilir. Firar suçu teşkil etmeyecek şekilde işe gitmeme eylemleri yapılır. Birliklere 
sadece nöbetçi ve görevliler gitmeye başlar. Hava Kuvvetleri Komutanı'nın kışkırtıcı 
beyanatı nedeniyle bazı havacı assubaylar, kuvvet değiştirme talebinde bulunurlar. 

 
13 Haziran 1970 Assubayların eylemine karşı en tuhaf tepki, Paşa damadı Metin Toker'den gelmiştir. 

Haziran ayının üçünde gazetesinde yer alan yazısında “assubay eşleri hareketini” 
orduya karşı bir tertip olarak yorumlamakta ve “eylülde komünizm gelecek” 
teraneleriyle aklı sıra ülkenin birlik ve bütünlüğünü savunmaktadır. Bunun yanında bu 
eyleme cesurane bir şekilde hak verenler de vardır. O dönem Milliyet Gazetesinde 
yazan ama daha sonra Ortam ve Yeni Ortam'ı çıkaran Kemal Biselman, Assubay 
eşlerinin eylemlerinin haklılığını şu şekilde savunmaktadır: “ Assubay eşleri polisi 
göğüsleyip yürüyor... Ne istiyor? Hakkını istiyor!  
Nasıl oluyor da halk yararına işlemesi gereken bir sistemde, halkın yararına olan 
haklar verilmiyor? 
Nasıl oluyor da, halkın yararına olan haklar istenince anarşi sayılıyor? 
Demek ki, halkın yararına olan hakları vermeyip demokrasiyi demokrasilikten 
çıkaranlar olduğu gibi; bunlar istenince, hücuma geçen, isteyenleri tü kaka eden, 
“aman dümenim bozulacak” diye türlü saray oyunlarından medet uman bir zihniyet 
var ortada. 
... 
İstediği de statüko devam etsin, dümeni bozulmasın...” 

31 Tem./Ağu. 1970  Assubaylarda yeni rütbe yapılanmasına gidildi ve pek çok rütbede rütbe tenziline 
gidilerek, hak kaybının oluşmasına sebebiyet verildi. Örneğin o dönemki şartlarda 
Asb. Üçvş. rütbesine haiz olanlar, yeni rütbe olan ve Üçvş.’dan düşük olan Kd. 
Çvş.’luğa tenzil edildi. 926 sayılı TSK Personel Kanunu’nun rütbe terfi şartlarının 
uygulamaya konulması ile birlikte Kd. Çvş ve Kd. Üçvş rütbeleri de assubay rütbeleri 
arasındaki yerini aldı.(Bkz. 27 Tem.1967) 

25 Kas. 1970  Gençlerin Çavuş ve Onbaşı işaretleri takmaları yasaklandı. İtalya’da ortaya çıkan ve 
bütün dünyada hızla yayılan, gençlerin kollarına assubay, çavuş ve onbaşı işaretleri 
takma modası İçişleri Bakanlığı’nca yasaklandı. Bu işaretlerin anarşizmi çağrıştırdığı 
düşünülüyordu. 
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14 Tem. 1971  Atatürk’ün can yoldaşı Kılıç Ali vefat etti. Kılıç Ali; askerlik hayatına Assubay olarak 
başlamış, Çanakkale Savaşlarında göstermiş olduğu başarı ve cesaretinden ötürü 
teğmenliğe terfi ettirilmişti. Daha sonra, yüzbaşılığa kadar yükselmiş, Birinci Dünya 
Savaşı'na ise binbaşı rütbesiyle katılmıştı. Antep, Maraş ve Havalisi Kuvayı Milliye 
Komutanı olarak Fransız işgaline karşı savaşırken, “Milis Albayı” olarak nasbedilmişti. 

Tem/Eki 1971  Deniz Gezmiş, yaptığı savunmada Assubay Eşleri’nin yürüyüşünü “Ezilen halkın 
sömürüye ve onun dayanağı Amerika’ya karşı yürüttüğü demokratik mücadele” 
olarak tanımladı. “Ezilen halkımızın sömürüye ve onun dayanağı Amerika'ya karşı 
yürüttüğü demokratik mücadelelerden; öğretmen teşekkülleri, memur sendikaları, 
harp gazileri, teknik elemanlar, yargıçlar, öğretim üyeleri, assubay eşleri ve yetimlerle 
dulların direnişlerini ve bunun gibi birçoklarını saymak mümkündür. Bu direniş ve 
protestoların hemen hemen hepsi, AP iktidarının çıkartmak istediği anti-demokratik 
kanunlara karşı olmuştur. Hayat pahalılığı ve zamların ayyuka çıktığı yurdumuzda 
sadece küçük bir grubu memnun etmek için çıkarılan Personel Kanunu geniş memur 
kesimini kapsamına almadığı için demokratik direnişler başlamıştır. Bunlardan 
öğretmen teşekkülleri, memur sendikaları, teknik elemanlar çalıştıkları 
müesseselerde işleri boykot ettiler ve yürüyüş yaptılar. Assubay eşleri, harp gazileri, 
yetimler ve dullar yürüyüş yaparak Personel Kanunu'nu protesto ettiler.” 

15 Mayıs 1972  Dz. Assubay Hazırlama Okulu öğrenci kıyafetleri değişti. Bu dönemde okulda öğrenci 
olan 1971, 1972, 1973 ve 1975 yılında Assubay olarak mezun olacak tüm Assubay 
okulu aday öğrencileri son olarak Paletli kıyafeti giymişlerdir. 

 
1973 Türk Şiirindeİkinci Yeni akımının önde gelen temsilcilerinden Şair Ece Ayhan’ın 

“Devlet ve Tabiat ya da Orta İkiden Ayrılan Çocuklar İçin Şiirler” isimli kitabı 
yayımlandı. Bu kitapta yer alan “Meçhul Öğrenci Anıtı” isimli şiir, şairin eğitim 
sistemini eleştirirken Küçük Zabit Okullarını bir imge olarak kullanması nedeniyle 
önemlidir. “İntiharın parasız yatılı küçük zabit okullarında” dizesi bu şiirdeki en 
vurucu yerdir. Burada devlet parasız yatılı okulları ve askeri ortaokullar, liseler;  
“Küçük Zabit Okulları” olarak tanımlanmış, bireyin yaratıcı yanının daha çocukken 
intihara sürüklendiği açık ve çarpıcı bir şekilde ortaya konmuştur. İşte şiirin o bölümü: 

 
   Arkadaşları zakkumlarla örmüşlerdir şu şiiri: 
   Aldırma 128! İntiharın parasız yatılı küçük zabit okullarında 
   Her çocuğun kalbinde kendinden daha büyük bir çocuk vardır 
   Bütün sınıf sana çocuk bayramlarında zarfsız kuşlar gönderecek. 
 
1974 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu’nda yapılan değişiklik sonucu ve 

1424 Sayılı Kanun’a göre Assubay Okulları; Assubay Hazırlama ve Sınıf Okulu olarak 
ikiye ayrıldı. 

 
31 Aralık 1974  15105 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kararname (23.12.1974 tarih ve 7/9207 sayılı 

Kararname) ile Türk Silahlı Kuvvetlerinde uygulanacak yan ödeme ve tazminatlar belli 
olur. İş Güçlüğü ve İş Riski oranları yürürlüğe girer. Assubayların yan ödemeleri aşağı 
çekilir. Assubayların özlük ve sosyal haklarında büyük menfaat kayıpları oluşur. Bu 
hak ihlali üzerine T.S.K.’ inde görevli tüm Assubaylar harekete geçerek, bu durumu 
protesto ederler. 

 
Ocak 1975  Yan ödeme ve tazminatlarda kendilerine yapılan haksızlığa sert tepki gösteren 

Assubaylar, protestolara başladılar. Ankara, İstanbul, İzmir, Gölcük, Gelibolu, Konya, 
Eskişehir, Balıkesir, Bandırma, Kayseri, Merzifon, Malatya, Diyarbakır, Erzurum, 
Erzincan, Mersin, Adana, İskenderun, gibi birçok il ve ilçede hızlı örgütlenmeye giden 
Assubaylar, Komiteler oluşturarak harekete geçerler. Assubay Komitelerinde her 
eğilimden insan vardır: AP’li, CHP’li, MHP’ li, MSP’li, sosyalistler ve devrimciler gibi...  
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9/10 Ocak 1975 Eskişehir'de mevcut, tüm Hava Kuvvetleri Birlikleri işe gitmeme ve pasif direniş 
eylemi gerçekleştirerek, yapılan haksızlıkları protesto ederler. Eskişehir'de F-4 
(Fantom) M.T.D. Elektronik Silah Oryantasyon Kursu, kursiyer assubayları da bu 
eylemlere katılırlar. 

 
9/15 Ocak 1975 Balıkesir, Diyarbakır, Mürted, Ankara, Merzifon ve Malatya'da 9-15 Ocak tarihleri 

arasında geniş çaplı pasif direnişler uygulamaya konulur. 
 
11/14 Ocak 1975 Genkur Ges K.lığı 1. Elk. Brl. K.lığı'nda görevli assubaylar ve onlarla dayanışma 

gösteren sivil memurlar iş yavaşlatma eylemi (vardiyalı çalıştığından hafta sonu tatili 
söz konusu değil) yaparlar. 

 
11 Ocak 1975  Hürriyet Gazetesi birinci sayfasından 6 sütun olarak “Assubaylar Yan Ödemeyi Az 

Buldu” ana başlığı ile haber yayınlar. Assubayların bu olay nedeni ile harekete geçip 
“Assubaylar Birliğini” kurduklarını manşetten verir. Bu asparagas haber için harekete 
geçilir ve derhal yalanlanır. 

 
12/15 Ocak 1975 1 ve 2. Hava Üs Taktik Komutanlığı bağlısı birliklerde görevli 2500 Hava Assubayı ile 

30 Deniz Assubayı'nın katılım gösterdiği ve 9-12 Ocak tarihleri arasında geniş çaplı 
olarak uyguladıkları işe gitmeme ve iş yavaşlatma eylemleri büyük ses getirir. 
Kayseri'de Hava Kuvvetleri bağlısı birliklerde 3 gün işe gitmeme eylemi gerçekleştirilir. 
Daha sonradan Hava-İş sendikası liderliğine kadar ilerleyen Hava Assubayı Atılay 
Ayçin, bu eylemlerde başı çeker. Bu nedenle de ordu ile ilişiği kesilir. 

 
13/15 Ocak 1975 Bandırma, 6. Ana Jet Üs K.lığı bağlısı birlikler, 13 Ocak günü Assubay Gazinosunda 

toplantı yaparlar ve arkasından, 14-15 Ocak tarihlerinde iki günlük işe gitmeme 
eylemini (525 Hava ve Deniz Assubayı) gerçekleştirirler. 301. Deniz Hava Filosu'nda 
görevli Deniz Assubayları da bu eylemin içinde yer alır. Gölcük bölgesinde Deniz 
Assubayları tarafından bireysel tepkiler ortaya konulur ve pasif direnişler yapılır. 

 
18 Ocak 1975  Assubay eşleri, Ankara’da Ulus’tan Kızılay’a kadar yürüdü. Sıhhiye’de kurulan polis 

barikatını geçmeyi başardılar ve seslerini tüm ülkeye duyurdular. Yine arbede çıktı, 
eşler coplandı. Kortejin kenarında duran assubaylar bu zulme dayanamayınca ortalık 
iyice karıştı. Bu yürüyüş esnasında, Adalet bakanlığı binası civarında assubay eşleri 
için bir hazır kıta bekletilmesi hayli ilginçtir. Olur da eylemci assubaylar ve eşleri 
Meclis’e yaklaşırsa kanlı bir süngü cengi ile geri püskürtülecektir.  Ayrıca dâhiyane bir 
fikirle kalabalığın sık sık fotoğrafı çekilmiş ve eyleme karışan assubaylar bir bir tespit 
edilmeye çalışılmıştır. Hatta gazetecilerin çektikleri resimler dahi incelenmiş ve hesap 
günü için isimler fişlenmiştir. İstanbul, Taksim'de de bir yürüyüş tertiplendi fakat 
basın bunu sessizce geçiştirdi.  

 
20 Ocak 1975  Assubay Eşleri Ş. Urfa’da yürüyüş yaptı. Vilayet önüne kadar yürüyüp İstiklal Marşı 

söylediler ve protesto eylemini bitirdiler. Çorlu bölgesinde muhtelif pasif direnişler ve 
assubayları bilinçlendirme faaliyetleri gerçekleşmiştir.  Çorlu'da ortak tepki havası 
hissedilmiş ama tam anlamıyla koordineli bir eylem ortaya konulamamıştır. Küçük 
çaplı ve bireysel eylemler ve bilinçlendirme süreci yaşanmıştır. Kara Assubayı Y. S., 
assubaylar arasında eylem propagandası yaptığı gerekçesiyle bir hafta hapisle 
cezalandırılmış ve cezanın ardından sürgün ataması olarak, bir başka bölgeye; Dağ ve 
Komando Okulu'na gönderilmiştir. 

 
1975  TEMAY ve EMAS adlı dernekler, bazı yerlerde assubay eylemlerine öncülük ederler. 

Mili Gazete; Assubay hakları ile ilgili bilgilere sayfalarında geniş yer verir. Bu yürüyüş 
ve hak aramalara DİSK ve Dev-Genç gibi bazı Sivil Toplum Kuruluşları, Milletvekilleri, 
General ve Amiraller, Subaylar da destek verirler. 1975 Assubay yürüyüşlerinden 
dolayı 5000 civarında Assubay hapis cezası ve rütbe tenzil cezası alırlar. Ceza infazları 
birliklerde işlerin aksamaması için vardiya usulü ile uygulanır. Planlanan bu vardiya 
usulüne göre Assubaylar Ceza evlerine konarak cezaları infaz edilir. 
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28 Ocak 1975  Assubay eşlerinin protesto eylemleri Millet Meclisi’nde ses bulmuştur. O gün epey 
hareketli bir oturumda konu gündeme getirilmiştir. Kavgalı, tartışmalı, yumruklu ve 
tokatlı olarak gerçekleşen o günkü oturumun assubay eşlerinin eylemi ile ilgili kısmı 
için basında şunlar yazılmıştır: “MHP'li Ali Fuat Eyüboğlu, sataşma gerekçesiyle söz 
istemiş ve Başkan Ahmet Çakmak, Eyüboğlu'na söz vermiştir. Bunun üzerine CHP'liler 
ayağa kalkarak Başkanın tutumunu uzun süre protesto etmişlerdir. Eyüboğlu, 
konuşurken Assubay eylemleri ile ilgili olarak: Assubay ailelerinin yürüyüşü sırasında 
CHP Gençlik Kollarının yayınladığı bildiriden söz açarak, 'Bu bildiride, Türk ordusunun 
tahkir edildiğini' iddia etmiştir. Bunun üzerine CHP'liler yeniden Eyüboğlu'na bağırıp 
çağırmışlardır.”  

05 Şubat 1975  Millet Meclisi’nde assubayların yan ödemeleri, gündem dışı bir konuşmayla kürsüye 
getirilmiş, bu konuda açıklama yapan Milli Savunma Bakanı İlhami Sançar, Hava 
Kuvvetlerinde 630 assubayın tutuklandığını, ayrıca 2236 assubayın hakkında 
soruşturma açılarak açığa alındığını, 74 assubayın da emekliye sevk edildiğini 
açıklamıştır. Eylemler nedeniyle ordudan ayrılışı yapılan isimlerden birisi de şair 
Murat Kapkıner’dir. 

6 Mart 1975  Genelkurmay Başkanlığı’na bağlı birliklerde görev yapan ve eylemlere karıştığı tespit 
edilen 177 kişi (45 K.K.K. lığı, 31 Dz. K. K. lığı, 24 Hv. K. K. Lığı mensubu Astsb. ve bu 
eylemlere destek veren 77 Svl. Me.) Genelkurmay Başkanlığı Askeri Savcılığının 6 
Mart 1975 tarih ve 1975-96 sayılı, 1975-191 esas, 1975-74 karar numaralı 
iddianamesi gereğince “Birlikte Karar Alarak Görevi Kasten Aksatmak ve Bu Karara 
Fiilen Uymak” suçlamasına istinaden yargılanmak üzere mahkemeye sevk edilerek, 
T.C.K.nun 236/1-2, As. C. K.’nun 34’ncü maddeleri uyarınca ayrı ayrı cezalandırılmaları 
istemiyle yargılanmaya başlandı. Daha sonra bunlardan 45 Astsb. hemen 
tutuklanarak, 33-45 gün arasında ceza aldı. Cezaları Mamak Askeri Cezaevinde 
çektirildi. Mahkeme sonucunda, 45 Astsb. ile 52 Svl. Me., 2 ay Ağır hapis ve 200 TL. 
ağır para cezasına çarptırıldı. Astsb. ların rütbe alma durumları ise 1 sene geç olmak 
üzere devam etti. (Bu eylemlere katılan Svl. Memurlar, durum kendilerini 
ilgilendirmediği halde eylemlere gönüllü olarak katılmışlar ve Assubayların Onur 
Mücadelesini şereflendirmişlerdir.) 

25 Mart 1975  Anlaşarak ve sözleşerek toplu halde firar ettikleri iddiasıyla haklarında dava açılan 
271 assubayın duruşması, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Askeri Mahkemesinde 
yapılmış, duruşmada askeri savcı iddianamesini okumuş ve sanıkların izinsiz olarak 
işlerine gitmediklerini ileri sürerek bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla 
cezalandırılmalarını istemiştir. Hava Albay Muammer Uzuner’in başkanlığında 
duruşma hâkimi Binbaşı Ferşat Oltulu ve üye Hava Hâkim Ütğm. İsmail Hakkı Dirik’ten 
Kurulu mahkeme heyeti Hava K. K. lığı’nın duruşma salonu küçük olduğu için 
duruşmayı Sıkıyönetim Mahkemesi Salonunda yapmıştır.  

29 Mart 1975  Eylemler sonrasında kamuoyu tepkisi oluşmuş ve assubayların eylemleri yan ödeme 
kanunnamesinde bir değişikliği zorunlu kılmıştır. Kanunname gözden geçirilip 
makyajlanmak zorunda kalınmıştır. Yeni hali, eskisinden biraz daha iyicedir. Bu kez 
Kıdemli Başçavuşumuz görece olarak, üsteğmenle eş seviyeye getirilmiştir. Tabi ki, 
komutanlık tazminatını saymazsak! 

Mart/Nisan 1975 Eylem mağdurlarını korumak ve savunmak gayesi ile Ankara, İstanbul, İzmir, Gölcük, 
Gelibolu, Konya, Eskişehir, Balıkesir, Bandırma, Kayseri, Merzifon, Malatya, 
Diyarbakır, Erzurum, Erzincan, Mersin, Adana, İskenderun, gibi birçok il ve ilçede hızlı 
örgütlenmeye gidilmiş, bu örgütlenme sonrasında oluşturulan Hak Arama Komiteleri 
hızla harekete geçmiştir. Hak Arama Komiteleri bir yandan davalara kilitlenirken, öte 
yandan da hem içerdekilere hem de içerdekilerin dışarda bıraktıklarına maddi 
yardımlar için Takip Komiteleri oluştururlar. Takip Komiteleri zor durumdaki aileleri 
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ve hapisteki assubayları maddi açıdan desteklemeye çabalarken, diğer ekipler; 
davalardaki hak ve hukukun müdahili, gözlemcisi ve destekçisi olurlar. 

 
18 Nisan 1975 Üst komuta kademesinde, eyleme karışan assubayların ordudan ilişiğinin kesilmesi 

düşüncesi hâkim düşüncedir. Fakat Hava Kuvvetleri Komutanı bu düşünceye karşıdır. 
“Halen tutuklu bulunan assubayların neredeyse tamamının Uçak Teknisyenleri 
olduğunu, onların Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişiklerinin kesilmesinin, Hava 
Kuvvetlerinin asli görevi olan; uçuş, atış, av önleme ve bombardıman görevlerini 
aksatacağını hatta aksatmaktan da öte yapılamayacağını” belirtir. Ayrıca “Kıbrıs 
Barış Harekâtı’nın fiilen bitmiş olmasına rağmen teyakkuz durumunun devam 
ediyor olması münasebetiyle, eylemci personelin ilişiklerinin kesilemeyeceği” fikrini 
Genelkurmay başkanına arz eder. Olaylara daha katı yaklaşan Genelkurmay 
Başkanı da durumun ciddiyetini anlayınca, devam eden şartlar nedeniyle bu 
düşünceye katılmak durumunda kalır. Böylece verilecek cezalarda yetki 
mahkemelere kalır. Ordudan atılmayıp hapis cezası alanlar, işlerin aksamaması 
amacıyla cezalarını birliklerinde vardiya usulüyle çekerler. 

 
10 Tem. 1976  Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanı’nın başvurması üzerine, Askeri Personel 

Kanununu değiştiren kanunun üst öğretim gören assubayların intibaklarıyla ilgili bir 
hükmünü iptal etti. Bu hüküm, görevde iken yüksek öğrenimi bitiren assubayların, 
aynı yüksek öğrenimi bitirenler için tesbit edilen giriş derece ve kademesine bir 
derece eklemek suretiyle bulunacak derece ve kademelerden hizmete başlamış 
sayılmasını öngörüyordu. Anayasa Mahkemesi, bu hükmün eşitlik ilkelerine aykırı 
olduğu gerekçesiyle iptaline karar verdi. Burada ilginç olan nokta, eski Deniz 
Kuvvetleri Komutanı da olan Cumhurbaşkanı Sn. Fahri Korutürk’ün Anayasa 
Mahkemesine itiraz başvurusu yaparken gerekçe olarak Assubay’ın emsalinin subay 
olduğunu belirtmesidir. Yine aynı dönemlerde Assubaylar, Subaylarla aynı dereceden 
göreve başlamışlardır ancak bu kez Askeri Yüksek İdare Mahkemesi (AYİM) 
Assubayların emsali Subay değil, 657 sayılı yasaya tabi genel idari hizmetleri 
sınıfındaki devlet memurudur kararı vermişti. (Yani işine nasıl gelirse canım!) 

 
24 Mart 1978  Assubay Sınıf Okulu’nda okuyan öğrencilerin bu okullarda geçirdikleri sürelerin (18 

yaşından gün almak şartıyla) emekliliğinden sayılması kabul edildi. 
 
13 Ara. 1978  Genelkurmay Başkanı Kenan Evren : “Silahlı Kuvvetlerimizin çektiği maddi sıkıntıları 

gidermek mümkün olduğu halde, manevi sıkıntıları, moral sıkıntılarını gidermenin çok 
güç olacağını sizler de takdir edersiniz. Bu moral sıkıntısı, daha ziyade Silahlı 
Kuvvetlerimizin bizatihi içinde bulunan ayrılıklardan doğmaktadır./…/Takdir edersiniz 
ki, bir Sıhhiye Assubay Başçavuş’un Tümgeneral maaşı alması ve ondan çok daha zor 
hizmetlerde çalışan Teknisyen Assubaylarımızın, normal maaşla iktifa etmesi, orduda 
huzursuzluğun kaynaklarından birisini teşkil eder, bu yönüyle sizlere bu moral yönünü 
dile getirmekten kendimi alamadım. Silah noksanlığını, malzeme noksanlığını 
giderebiliyoruz fakat personelin moralini tam tutamazsak, onu kullanacak insanları 
istediğimiz şekilde yetiştiremezsek, o zaman elimizdeki silahların da, teknik 
vasıtaların da kıymetinin kalmayacağı şüphesiz hepimizin malumudur. (Tam gün 
yasası nedeniyle bu konuşmayı yapıyor ve bu yasayı eleştiriyor ama ne hikmetse 
örneği assubaylar üzerinden veriyor.) (Tercümesi; siz bu yasayla, bazı assubayların 
benden fazla maaş almasına yol açıyorsunuz. Hadi Tabip Subaylar tamam da, bu 
benden ast olan “köle assubayların” maaşta beni sollaması neyin nesi?) 

 
20 Şubat 1979  Gölcük, Donanma Komutanlığı’na bağlı Mareşal Fevzi Çakmak (D-351) muhribinde 

16.30 sularında meydana gelen yangın sonucu Asb. Çvş. Mehmet Kaya ile erlerden 
Mehmet Tekinler ve Ziya Karapınar yanarak şehit oldu. Yangına bakımda olan 
geminin mazot kazanına giden borulardan birinin alev almasının yol açtığı belirtildi. 
Olay esnasında yangına karşı kahramanca mücadele eden bir deniz assubayı ve iki er, 
Harp Filosu Komutanı Tümamiral’in emriyle içerde bırakıldı. Üzerlerine kaporta 
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kapatıldı ve ölüme terk edildiler. Olay esnasında Harp Filosu komutanı, personelin 
gazını almak için kahramanlık nutukları atar. “Gemiyi kurtarmak için gerekirse 
hepimiz canımızı feda edeceğiz!” falan der. Personelin tepkisine rağmen verilen emir 
uygulanır ve bu üç kahraman denizci ölüme terk edilir. Olay sonrasında komuta 
kademesince assubayların cenazeye katılmaları engellenir. Tepkilerden korkulur. 
Gemilerin kıçtankara iskeleleri içeriye alınır ve gemilerden çıkış yasaklanır. 
Meslektaşlarına son vazifesini yapmaları engellenen ve zalimce tedbirlerle içerde 
tutulan assubaylar, yeni bir tepkisel eylem fikrinde karar kılarlar. Buna göre 
belirlenen gün ve saatte TCG Donatan gemisinin işareti ile protesto eylemine 
başlanacaktır. Her gemi hazırladığı siyah çelenkleri aynı anda denize bırakacak ve 
böylece bu zalimliğe karşı ortak tepkisini gösterecektir. Bu karşı koyuş, bu onurlu 
duruş gerçekleştiğinde ortalık karışır. Donanmanın zalim subayları bunu bir isyan 
olarak değerlendirip katılanları, özellikle ele başılarını askeri mahkemeye çıkarmaya 
çalışırlar. Haklarında isyana teşvik suçlaması ile yasal süreci başlatırlar. Özellikle 
Kocatepe ve M.F. Çakmak muhriplerinde tepki çok büyüktür. O yüzden bu gemilerde 
tutuklamalar yapılır. Tutuklananların yerine geçici görev mürettebat atandırılır ve 
gemiler bakımda ve sülyen boyalı olmalarına rağmen apar topar Mersin’e intikal 
ettirilir. Böylece isyanın donanmanın diğer gemilerine de sıçraması önlenecektir. Yine 
de uzun bir süre ortalık yatışmaz. Bu süreçte Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk de bir 
inceleme gezisi için Gölcük Tersanesi’ne gelecektir. Onun geçeceği güzergâhlar 
üzerine devrimci sloganlar yazılır. Bunların en önemlisi Gölcük B Kapı girişindeki 
asfalta yazılan slogandır ki, bu eylem sonrasında B Kapı için Nöbetçi Subaylığı ihdas 
edilmiştir. Ayrıca, liman açıklarında alargadaki bir geminin bordasına da devrimci 
sloganlar yazılması, donanmanın üst komuta kademesini deliye döndürmüştür. O 
dönem özellikle bu yazı Gölcük’te dillere destan olmuştur. Olaylar yatışmasına yatışır 
ama bu onurlu eylemi gerçekleştiren deniz assubayları ağır bir bedel ödemek zorunda 
kalır. Kimisi ordudan atılır, kimisi hapis yatar, pek çoğu da devre kaybeder ve çok 
uzun yıllar mimli personel olarak gözetim altında tutulur. Hiçbir yurt dışı görevine, 
gemi alımına gönderilmezler. 

1979  Daha önce şapka kokartlarında Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil eden ay-yıldız 
bulunmayan Deniz Assubay Hazırlama ve Sınıf Okulu öğrencileri, tasarımı o yıl Dz. 
Asb. Hzl. Okulu 2.Sınıf öğrencisi olan Özgün Uysal tarafından yapılan ve değişikliği Dz. 
K.K. Kıyafet Yönetmeliği'ne işlenen, ay-yıldızlı şapka kokartlarını ilk kez kullanmaya 
başladılar. 

5 Haz. 1982  Assubayların rütbe terfi veya rütbe kıdemliliği sırasında bulunmadıkları halde, 
görevde iken bir yüksek öğretim biriminden mezun olmaları durumunda, bir üst maaş 
derecesinin birinci kademesine yükseltilmelerini sağlayacak Yönetmelik Resmi 
Gazetede yayınlanarak, yürürlüğe girdi. 

 
Haziran 1983 TEMAY ve EMAS gibi eski dernek yapılanmaları iptal edildi ve TEMAD’ın kuruluşu ile 

ilgili 2847 sayılı yasa yürürlüğe girdi. 

17 Ekim 1984  Türkiye Emekli Assubaylar Derneği (TEMAD) kuruldu. 

Ekim 1986 Birkaç bölümde assubayları ve sorunlarını da ele alıp inceleyen ve kamuoyuna 
assubayları tanıtan “Emret Komutanım” isimli kitap yayımlandı. Kitap, Mehmet Ali 
Birand tarafından hazırlandı ve Milliyet yayınları tarafından piyasaya çıkarıldı. 

15 Ara. 1986 Emret Komutanım isimli yazı dizisi hakkında Genelkurmay Başkanlığı’nın yapmış 
olduğu açıklamalar, Milliyet Gazetesinde yayımlandı. (10 Ara.1986 gün ve GENSEK: 
3050-273-86/BASHALK (753)). Bu açıklamaya göre, “Yazarın, assubaylarımızı 
‘Tanınmayan Kuvvet ve Ayrı Bir Dünya’  olarak vasıflandırması ise, ardındaki saklı 
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fikirleri ile Silahlı Kuvvetler içinde bir ‘kırgınlar’ grubu yaratmak temayülünü teşvik 
eder mahiyette görülmektedir. 

1990 Deniz Assubay Hazırlama Okulu’nun Yüzüncü Kuruluş Yıldönümü nedeniyle PTT 
tarafından anma pulu çıkarıldı. 

25 Haz. 1991 Nail Güreli’nin hazırlamış olduğu Assubaylar yazı dizisi Türkiye’nin etkin 
gazetelerinden Milliyet’te yayımlanmaya başlandı. 

1 Tem. 1991 Nail Güreli tarafından hazırlanan ve Milliyet Gazetesinde yayımlanan “Astsubaylar” 
yazı dizisinin 35’inci bölümü de neşredildi ve tamamlandı. 

Ağustos 1991 Nail Güreli’nin “Astsubaylar” isimli kitabı Milliyet Yayınları tarafından piyasaya 
çıkartıldı. 

28 Ağu. 1991 Ordudaki görevinden zorunlu hizmet nedeniyle ayrılamayan subay ve assubayların 
çözümü firarda aradıkları belirtildi. Son yıllarda Firari sayısının arttığı ve bu sayının 
150 dolayında olduğu öğrenildi. (Milliyet Gazetesi) 

11 Kasım 1991 Gazeteci Rafet Ballı tarafından hazırlanan ve Milliyet gazetesinde yayımlanan 
Emekliler konulu yazı dizisinde Emekli Assubayların Sorunları anlatıldı. 

14 Ocak 1992 Assubayların sorunlarının çözümü için TEMAD atağa kalktı. TEMAD’ın yeni Genel 
Başkanı Emekli Hava Assubayı Orhan Özkan,  sorunlarını ve dileklerini yetkili 
makamlara duyurmak ve çözümü sağlamak üzere bir kampanya başlattı. Assubayların 
ve emeklilerinin isteklerini içeren raporlar, Meclis Başkanlığına, Başbakanlığa, Milli 
Savunma Bakanlığı ile diğer ilgili bakanlıklara ve Genel Kurmay Başkanlığına iletildi. 

20 Aralık 1993 Ünlü sinema ve tiyatro sanatçısı Hulusi Kentmen, kalp yetmezliği ve böbrek sorunu 
nedeniyle vefat etti. Kentmen, uzun yıllar Türk Donanmasında deniz assubayı olarak 
görev yapmıştı. Türkiye halkı onu zengin ama aşka ve sevgiye saygı duyan baba ve 
fabrikatör rolleriyle tanıyıp sevmişti. Hatta gönüllerin cumhurbaşkanıydı o. O denli 
seviliyordu. Seksen iki yıllık ömrünü tamamlarken söylediği son sözler şöyleydi: “Biz 
sinema oyuncuları, hayal sanatçılarıyız. Bir iz bırakmıyoruz. Oynadığımız, 
oynatıldığımız müddetçe varız, onun dışında ise yokuz. Ne olur bizi unutmayın!” 

 
19 Aralık 1994 Assubay Hazırlama Okullarının kapatılması ve Assubay Sınıf Okullarının Meslek Yüksek 

Okulu olarak yeniden yapılandırılması konusu Yüksek Askeri Şurada ele alındı. 
Konunun detaylı araştırılmasına ve incelenmesine karar verildi. 

 
15 Haz. 1997 Genelkurmay Başkanlığı 12 Haziran 1997 tarihli yazısında Başçavuşlara ve 

Assubaylara hakaret ettiği gerekçesiyle Milli Gazete yazarı Sadık Albayrak hakkında 
suç duyurusunda bulundu. Sadık Albayrak, Mizan isimli köşesinde yazmış olduğu 
yazıda başta Başçavuşlar olmak üzere assubaylara ağır hakaretlerde bulunmuş ve 
bunun neticesinde assubaylar büyük tepki göstermişti. (Sadık Albayrak, oğlu Berat 
Albayrak'ı Başbakan Tayyip Erdoğan'ın kızı Esra Erdoğan'la evlendirerek, 'başbakan 
dünürü' olan yazarımızdır.) 

17 Ağu.1999 17 Ağustos 1999 Marmara depreminde Deniz Kuvvetleri mensubu 420 subay, 
assubay, er ve uzman çavuş şehit oldu. (Medyada çıkan haberlere göre, bu dönem 
Gölcük’te görev yaparken depremde şehit olan Mehmetçiklerimize “Şehitlik Beratı” 
verilmediği de 2010 yılında hala yazılıyordu. Ne acı değil mi? Kimin şehit sayılıp 
sayılmayacağına bile ölüm şekline göre değil, statüsüne göre karar veriliyor!) 
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6/10 Ara. 1999 Assubay Hazırlama Okullarının kapatılması ve Assubay Sınıf Okullarının Meslek Yüksek 
Okulu olarak yeniden yapılandırılması konusunda Genel Kurmay Başkanlığı’nda geniş 
katılımlı bir Eğitim Koordine Toplantısı icra edildi. Bu toplantı neticesinde konu 
hakkında kesin karara varıldı. Bu karara göre, Proje uygulamaya geçirilecek. 

13-21 Haz.2001 13 Haziran 2001 tarihli ve  “T.S.K.’nde İstihdam edilecek Sözleşmeli Subay ve 
Assubaylar” konulu kanun 21 Haziran 2001 tarihli ve 24439 sayılı resmi gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

2001 2000’li yılların başından itibaren Türkiye’de de Amerikan Assubay yapılanmasına 
benzer adımlar atılmaya başlandı. Birlik ve Gemi Kıdemli Assubaylık kadroları kuruldu. 
Kuvvet Kıdemli Assubaylığı tesis edildi. Kıdemli Assubay Akademisi fikri etüt edilmeye 
başlandı. 

25 Kasım 2001  Milliyet Gazetesinde “Sözleşmeli Bayan Assubay Yasası” ile ilgili iç sayfa başlığı : “Ayşe 
Başçavuş Geliyor.” 

Şubat 2002 Yapılan kanun değişikliği ile Assubaylar,  Askeri Ceza Kanunu'nda erbaş statüsünden 
çıkartılmışlardır. (Daha önce yapılan çalışmalarla, Personel Kanunu’na dâhil edilen 
Assubay tanımı, bu tarihe kadar Askeri Ceza Kanunu’na dâhil edilmemiş, yeni bin yılın 
başlangıcına değin erbaş statüsünde tutulmuştur.) (Uygulanır olmasa bile, eski 
statüye göre katıksız hapis cezası verilebiliyordu.)  

15 Mart 2002 25 sözleşmeli Bayan Jandarma Assubayı alım duyurusu yapıldı ve 8000'in üzerinde 
başvuru oldu. Bu alımlarda; başvuru için en az lise mezunu olmak ve 24 yaşını 
doldurmamış olmak şartları gerekli görüldü. 

11 Nisan 2002 Assubay Hazırlama Okullarının kapatılmasını ve Assubay Sınıf Okullarının Meslek 
Yüksek Okulu olarak, 2 yıl üzerinden ve ön lisans seviyesinde yapılanmasını teşkil 
eden “4752 Sayılı Assubay Meslek Yüksek Okulları” Kanunu TBMM’de kabul edildi. 

24 Nisan 2002 “4752 Sayılı Assubay Meslek Yüksek Okulları” Kanunu 24735 sayılı Resmi Gazete’de 
yayınlanarak, yürürlüğe girdi. 

2002-2004 Assubay Hazırlama Okullarının kapatılması ve Assubay Sınıf Okulları’nın Meslek 
Yüksek Okulu olarak yapılanmasına geçiş süreci. 

30 Ağu. 2003 Jandarma Okullar Komutanlığı’nda “Assubay Temel Askerlik ve Assubaylık Anlayışı 
Kazandırma Eğitimi” (ATASAK)’ne 2002 yılında başvuru yapıp seçilen Bayan Assubay 
adayları, ilk sözleşmeli Bayan Assubaylar olarak ve Asb. Çvş. rütbesini takarak mezun 
oldular. 

2003 Deniz Assubay Hazırlama Okulu’nun kapanışı münasebetiyle, Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığı tarafından “1890’dan 2003’e 113 Yıllık Şanlı Geçmişin Tarihçesi” isimli 
eser yayımlandı. Basımı Deniz Basımevi tarafından yapılan eser, Türk Deniz 
Kuvvetlerine “Çelik Yürekli Leventler” yetiştiren bu güzide eğitim kurumunu anılarda 
yaşatmak üzere hazırlandı. 

28 Tem. 2004 “Ordunun Orta Direği Assubaylar” yazı dizisi, Posta Gazetesi’nde yayımlanmaya 
başlandı. Yazı dizisi Nail Güreli tarafından hazırlandı.  

16 Eylül 2004 TEMAD haricinde, ilk kez bir emekli assubaylar yapılanması oluşturuldu. Mesleki 
dayanışma, sosyal ve ekonomik haksızlıklarımızı özgürce tartışılması ve çözümler 
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üretilmesi amacıyla, Emekli Assubaylar; Hakan HEZER ve Ersen GÜRPINAR tarafından 
internet üzerinde, Mynet'te “Emekli Assubaylar” grubu kuruldu; 2008 yılında 
misyonunu tamamlayıncaya kadar assubayların özgür sesi olarak faaliyet gösterdi. 

17 Ekim 2004 Türkiye Emekli Assubaylar Derneği (TEMAD) üyeleri, ekonomik ve sosyal haklarının 
iyileştirilmesi için yürüyüş yaptı. Marmara ve Ege bölgelerinden 20 şubeye bağlı 
üyelerin katıldığı yürüyüş Çanakkale, Salı Pazarı mevkiinde başladı. Yaklaşık bin 500 
kişinin katıldığı yürüyüşe emekli assubayların eşleri ve çocukları da destek verdi. 
Yürüyüş Cumhuriyet Meydanı’nda son buldu. 

17 Kasım 2004 Türkiye Cumhuriyeti’nde Assubaylarla ilgili ilk müze (anılar salonu) açıldı. Tarihi 1890 
yılına dayanan Deniz Assubay Eğitim ve Öğretimine ilişkin tarihi bilgi ve belgeleri 
bünyesinde bulunduracak olan “Deniz Assubay Okulları Müzesi”, Deniz Kuvvetleri 
Komutanı Oramiral Özden ÖRNEK tarafından Altınova/Yalova’da açıldı. 

25 Şubat 2005 Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK), yetkili kurullarında temsil edilmek için hukuk 
mücadelesi veren Türkiye Emekli Assubaylar Derneği’ni (TEMAD) muhatap kabul 
etmedi. OYAK, emekli assubayların haklarını savunan derneğe “Dava açmaya yetkiniz 
yok, göreviniz emekli askerlerin anılarını yaşatmak.” dedi. 

18 Nisan 2005 Türkiye Emekli Assubaylar Derneği'nin (TEMAD) özlük hakları için düzenlediği 
yürüyüş, bayrak mitingine dönüştü. Ankara, Toros Sokak'ta toplanarak Sıhhiye Abdi 
İpekçi Parkı'na yürüyen yaklaşık bin assubay emeklisi, 'Türkiye bütündür bölünemez', 
'Bayrağa uzanan eller kırılsın' yazılı dövizler taşıdı. Dernek Başkanı Mustafa Erol, 'Ülke 
için verilecek her türlü göreve her an hazır olduğumuzu ilan ediyorum' dedi. Emekli 
olduktan sonra çalışırken aldıkları ücretlerden yapılan kesintilerin yüzde 48'i bulduğu 
ve tazminatlarını alamadıklarını belirten Erol, özlük haklarının geri verilmesini istedi. 

9 Ekim 2005 Türk Basınının yiğit kalemi Umur Talu, Sabah Gazetesinde Assubayların uğradığı 
haksızlıkları cesurca dile getirmeye başladı.  

2005 Deniz Kuvvetleri Kuvvet Kıdemli Assubayı (Kuvvet Assubayı Telsiz Kıdemli Başçavuş 
Necmettin Koçak), eğitim maksadıyla A.B.D. Kıdemli Assubay Akademisine gönderildi. 
Orada yapılan şekliyle kıdemli assubaylık görevlerinin uygulama alanlarını öğrendi.  

15 Ekim 2006 Kara Kuvvetleri Komutanlığı da Sözleşmeli Bayan Assubay alımı için duyuru yaptı. 
Böylece Jandarma Genel Komutanlığı’ndan sonra Kara Kuvvetleri de bünyesinde 
bayan assubaylara yer vermiş oldu. 

26-27 Ara.2006 43 yaşındaki Emekli Kd. Başçavuş Tuncer Küçük, ' assubay olduğu için kademe 
ilerlemesinden yararlanamadığını, Anayasal hakların eşit uygulanmadığını' ileri 
sürerek protesto amacıyla Amasya’dan Ankara'ya yürüyüş eylemine başladı. 
Merzifon-Çorum arasında mevsimin kış, havanın kar ve tipili olası nedeni ile 
ayaklarında donma belirtileri baş gösteren Küçük, 27 Aralık 2006 tarihinde, saat 
01.30’da yürüyüşünü sonlandırmak zorunda kaldı. 

28 Ara. 2006 Türkiye Emekli Assubaylar Derneğine (TEMAD) ve “Assubayların Onur Mücadelesine” 
destek amacı ile E. Asb. Halil Ergenli'nin girişimleri, Emekli Assubaylar;  Semih Koç,  
Ersen Gürpınar, Hüseyin Savcıve Cengiz Avcı'nın destekleri ile 
“www.emekliassubaylar.org” sitesi ve onun basın ve halkla ilişkiler bölümü “Emekli 
Assubaylar Güçbirliği Platformu” kuruldu. 
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25 Mayıs 2007 Kendilerine yapılan tüm haksızlıklara ve özellikle de ekonomik anlamda yapılan 
haksızlıklara, TSK bünyesi içinde "kol kırılır, yen içinde kalır" düşüncesi ile yıllarca 
sessiz kalıp çözüm üretilmesini bekleyen assubaylar, bu kez uğradıkları haksızlıklar 
konusunda kamuoyunu bilgilendirmek ve ilgilileri çözüme davet etmek üzere Sabah 
Gazetesine ilan verdiler. Bu kez kanatlarının kırıldığını görerek, haksızlıklar karşısında 
adalet, eşitlik ve insan onuruna saygı talepleri karşılanıncaya kadar mücadelelerinin 
devam edeceğini kamuoyuna ve ilgililere duyurdular. İlan, Türkiye Emekli Assubaylar 
Derneği (TEMAD) tarafından ve www.emekliassubaylar.org sitesinin desteği ile yayına 
verildi. 

2007   Assubay şapkalarında sarı yaldızlı sakındıraklar kullanılmaya başlandı. 

10 Eylül 2007 TEMAD, Emekli Assubayların ‘yönetim ve denetim kurulları ile iştiraklerinin genel 
kurullarında kendilerine görev verilmediği’ gerekçesiyle, yönetimini sadece emekli 
general ve subayların oluşturduğu Ordu Yardımlaşma Kurumu’nu (OYAK) Avrupa 
İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) şikâyet etti. Emekli Assubaylar Derneği (TEMAD), 
geçtiğimiz yıllarda, üyesi oldukları OYAK aleyhine, aidatlarını düzenli olarak 
ödemelerine karşın OYAK ve iştiraklerinin yönetiminde söz sahibi olamadığı 
gerekçesiyle Ankara 19. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne dava başvurusunda bulunmuş 
ancak mahkeme “Bu dava bizim işimiz değil” diyerek davayı kabul etmemişti. 

21 Şubat 2008 Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral İlker Başbuğ tarafından assubaylara büyük 
vaatler sunuldu. Assubay Meslek Yüksekokulu'nda assubaylara seslenen Org. Başbuğ, 
assubaylar lehine iyileştirmeler yapıldığını ilk kez açıkladı. Buna göre,  
-OYAK yönetim ve denetim kurullarında assubaylar da yer alacak,  
-Assubaylara sicil verme, ceza ve ödül verme yetkisi tanınacak,  
-Birinci derecenin dördüncü kademesine ulaşmaları sağlanacak,  
-2 Kademi Kıdemli Başçavuşlara görev tazminatı verilecek,  
-Assubaylar için KOMKARSU benzeri bir akademi kurulacak,  
-Özel Eğitim Merkezlerinde assubay tahsis oranları artırılacak,  
-Lojmandan faydalanma oranı yükseltilecek,  
-Assubay rütbe bekleme süreleri yeniden düzenlenecek,  
-Assubaylıktan subaylığa geçiş oranı artırılacak,  
-Lisansüstü eğitim yapanlara kıdem ve kademe verilecek,  
-Ders başarı durumuna göre askeri öğrencilere Harp Okullarına yatay geçiş olanağı 
sağlanacak  
-Emekli maaşları artırılacak. 

 
2008 OYAK’ın Bolu’daki çimento fabrikası ile Adana’daki çimento fabrikasının denetim 

kuruluna iki emekli assubay getirildi. 

16 Nisan 2008 Meclis’te AKP’li  (Adalet ve Kalkınma Partisi) 5 milletvekilinin önerisi ile assubaylara 
(devlet memurluğunda) 1. derecenin 4. kademesine yükselebilme hakkı verilmesi 
konusunda teklif sunuldu. Teklifin görüşülmesi esnasında, ilgili komisyon takdiri 
hükümete bıraktığını bildirirken, Hükümet adına görüş bildiren Çalışma Bakanı da 
teklife olumlu yaklaştığını bildirdi. Oylama sonrasında teklif Meclis tarafından kabul 
edildi. 

17 Nisan 2008 Assubaylara devlet memurluğunda 1. Derecenin 4. Kademesine yükselebilme hakkının 
verilmesine ilişkin bir gün önce kabul edilen teklif, iktidar partisi AKP’nin 5 milletvekili 
tarafından yapılan “tekriri müzakere” talebi ile yeniden görüşüldü. Bu görüşme 
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esnasında “Assubaylara, 1. derecenin 3. kademesinin verilmesinin daha uygun 
olacağını,  926 sayılı kanunda assubaylara  1. derecenin 4. kademesinin verilmediğini 
ve bu nedenle uyuşmazlık çıkabileceğini” beyan edildi. Teklifin yeniden oylanması 
istendi. Oylama sonrasında, assubaylara bir gün önce verilen hak geri alındı. (Rivayet 
odur ki, birileri bu konuda meclisi bilgilendirmiş ve assubaylara bu hakkın verilmesinin 
engellenmesini istemiş.) Yani Anayasaya göre hiçbir zümre, kişi ve topluluğa ayrıcalık 
yapılmaması gerekmesine rağmen Türkiye Cumhuriyeti’nde eşit koşullardaki devlet 
memurları arasında (sivil-asker dâhil)birinci derecenin 4. kademesine yükseltilmeyen 
tek kamu görevlisi olarak assubaylara reva görülen haksız tutum hâlâ sürdürülüyor. 

Nisan 2008 Çelik Çelikyaman tarafından hazırlanan “Assubaylara Bir Dokunduk Bin Ah İşittik” yazı 
dizisi 25 gün süre ile Halka ve Olaylara Tercüman Gazetesi’nde yayınlandı. Bu Yazı 
dizisi Emekli Assubaylar Güçbirliği Platformu Sözcüsü Ersen Gürpınar’ın gayret ve 
desteğiyle gerçekleştirildi. Assubayların sorunlarını sunumlayan başlangıç yazısını da 
kendisi kaleme aldı. Duyumlara göre bu yazı dizisi, bir generalin baskısı nedeniyle 
sonlandırıldı.  

16 Tem. 2008  TEMAD Yöneticileri, Genel Başkan Mustafa Erol’un başkanlığındaki bir heyetle birlikte 
Başbakan R. Tayyip Erdoğan’la görüştü ve Assubayların sorunlarını dile getirdi. 

30 Ağu. 2008 Genelkurmay Başkanlığı, Zafer Bayramı nedeniyle verdiği 30 Ağustos Resepsiyonu'na 
ilk kez assubayları da davet etti. Gazi Orduevi'ndeki resepsiyonlara bugüne dek yalnız 
subaylar katılabiliyordu. 30 Ağustos'u Etimesgut Orduevi'nde kendi aralarında 
kutlayan assubaylar, bu yıl ilk kez üst rütbeli komutanlarla birlikte Gazi Orduevi'nde 30 
Ağustos resepsiyonuna katıldı. 

30 Ekim 2008 Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ’un, subaylarla birlikte Türk Silahlı 
Kuvvetleri’nin temel direği olarak nitelendirdiği assubaylar için Balıkesir’deki Assubay 
Meslek Yüksek Okulu bünyesinde, “Assubay Üst Karargâh Hizmetler Eğitim Merkezi 
Komutanlığı” kuruldu. Genelkurmay Başkanlığı, kuvvet komutanlıkları ve ordu 
karargâhlarında görevlendirilecek assubaylar, 2009 yılından itibaren Balıkesir’de özel 
bir eğitim alacaklar. Subayların, Harp Akademileri Komutanlığı’nda aldıkları eğitime 
benzer bir eğitim alacak olan assubaylar, daha sonra karargâhlara atanacaklar. 
Assubay Üst Karargâh Hizmetler Eğitim Merkezi Komutanlığı’na, assubay başçavuş 
rütbesine terfi edenler arasından, sınavla seçilecek olan personel alınacak. Seçilecek 
personel, 12 hafta uzaktan, 12 hafta da bizzat komutanlık karargâhında eğitilecek. Bu 
assubaylara, “harekât, istihbarat, harp tarihi, strateji, müşterek yönetim ve 
uluslararası ilişkiler” konularında hizmet içi eğitim verilecek. Assubaylar bu 
eğitimlerinin ardından da Genelkurmay Başkanlığı, kuvvet komutanlıkları ve ordu 
karargâhlarındaki yeni görevlerine başlayacaklar. Eğitim Merkezi Komutanlığı’nda 
görev yapacak öğretim elemanlarının 2009 yılında başlayacak bu uygulama için 
şimdiden görev başı eğitim almaya başladıkları bildirildi.                                         

11 Kasım 2008 Türkiye’nin etkin gazetelerinden Sabah Gazetesi bu sabah, “Assubay Devrimi” 
manşetiyle çıktı. Genelkurmay Başkanlığı’nın assubaylarla ilgili yakın zamanda yapmayı 
planladığı pozitif uygulamalar açıklandı. Devrim gibi kararlar tam on altı maddeden 
oluşuyor.  

21 Mart 2009 Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, assubayların özlük haklarını iyileştirecek kanun 
tasarısı hazırladıklarını ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşüne sunduklarını 
bildirdi. Seçim çalışmaları nedeniyle İzmir’de bulunan Vecdi Gönül, bu kapsamda 
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Türkiye Emekli Assubaylar Derneği (TEMAD) Balçova Şubesini ziyaret etti. TEMAD 
Balçova Şube Başkanı Faruk Özeren, Bakan Gönül'den assubayların özlük haklarının 
iyileştirilmesi konusunda destek istedi. (Bakanımız genel alışkanlıkları dolayısıyla her 
seçim dönemi bu ziyareti yapar ve iş ciddiye binince de “Ne yapayım, biz hazırlıyoruz, 
çıkarmak istiyoruz ama Genelkurmay izin vermiyor” der. Sanki Kanunları hükümet 
değil de Genelkurmay çıkartıyor sanırsınız!) 

28 Eylül 2009 TEMAD üyeleri, TBMM Dikmen Kapısı önünde toplandı ve emekli assubayların özlük 
haklarının iyileştirilmesi konusundaki taleplerini içeren bir basın açıklaması yaptı. 

5-17 Ekim 2009 Emekli Kd. Bçvş. Tuncer Küçük, assubayların sorunlarını kamuoyuna duyurmak ve 
yapılan haksız uygulamalara dikkat çekmek için ( www.emekliassubaylar.org internet 
sitesinin basın bölümü olan Emekli Assubaylar Güçbirliği Platformu’nun yönetim ve 
üyelerinin desteği ile ama ne yazık ki o günkü TEMAD Yönetiminin engellemelerine 
rağmen) Amasya’nın Merzifon ilçesinden Ankara’ya yürüdü ve haksızlıkları protesto 
etti. 

17 Ekim 2009 Gn. Kur. Bşk. Org. İlker Başbuğ TEMAD' ın kuruluşunun 25 yılında yapılan kutlamalara 
katıldı. Böylece ilk kez bir Genelkurmay Başkanı, TEMAD’ın kuruluş yıldönümü 
kutlamalarına iştirak etmiş oldu. 

18 Ara. 2009 E. Asb. Ayhan Yıldırım tarafından hazırlanmış olan “Geçmişten Günümüze Assubaylığın 
Tarihçesi” isimli çalışma, (Milliyet Gazetesi İnternet Sitesi) kişisel blog’unda ve 
84krastsb.org sitesinde yayımlandı. Bu konuda ender çalışmalardan birisi olan 
Assubaylığın Tarihçesi ile Türk Tarihinde Assubayların gelişim süreci incelenerek, 
kamuoyuna sunulmuş bulunuyor. 

26 Mayıs 2010 İlk kez bir şiir kitabında assubayların emek ve onur mücadelesine atıf yapıldı. Aydın 
Kulak tarafından hazırlanan ve Sokak Kitapları Yayınevi’nce yayımlanan “Darbe 
Günlükleri” isimli şiir kitabında Türkçe’nin gramer yapısına ters düşen “Astsubay”  
sözcüğünün kullanımı protesto edildi. Sözcüğün Türkçe gramer yapısına uygun şeklinin 
Assubay olduğu biliniyor. Daha önce bu meslek grubu “assubay” olarak anılıyordu 
ancak, 12 Eylül 1980 darbesiyle bu söylem yasaklandı ve “hiyerarşik te” yapılanması 
kullanılır oldu. Darbe, Türk Dil Kurumu’nu da zapt-u rapta aldığından o günden bu 
yana bilimselliğe ve dilin esas yapısına aldıran yok.  

27 Mayıs 2010 Müstafi Assubay Hakan Fidan, MİT (Milli İstihbarat Teşkilatı) Müsteşarı olarak atandı. 
Daha önce Mit Müsteşar yardımcılığı da yapan Fidan, Kara Kuvvetleri’nde assubay 
olarak görev yapmış, mecburi hizmet sonrası ordudan ayrılmıştı. Daha önce orduda 
assubay olarak görev yapmış bir kişinin ilk defa böyle önemli bir göreve gelmesi kayda 
değer bir başarı olarak göze çarptı. 

9 Ekim 2010 Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir askeri topluluk, maaş ve özlük haklarının düzeltilmesi 
için Anıtkabir'deydi. Türkiye’nin dört bir yanından gelen Emekli Assubaylar ve aileleri 
TEMAD’ın organizasyonu ile haklarını aramak ve mağduriyetlerini kamuoyuna 
duyurmak amacıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Daha sonra haksızlığı yoğun ve kapsamlı bir 
mitingle dile getirmek ve protesto etmek amacıyla Ankara’da Celal Bayar Caddesi'nde 
toplanıldı. Ellerinde taleplerini içeren pankartlar, Türk bayrakları ve Atatürk 
fotoğrafları taşıyan yaklaşık 8500 kişilik kalabalık grup, marşlar eşliğinde Abdi İpekçi 
Parkı'na kadar yürüdü. Buradaki mitingde konuşan TEMAD Genel Başkanı Mustafa 
Erol, yaş ortalaması 60 olan binlerce emekli assubay ve yakınının özlük haklarının 
iyileştirilmesini istedi. 93 yaşındaki emekli assubay Mehmet Ozan ve Şırnak'ın Silopi 



368 
 

ilçesinde mayın patlaması sonucu iki kolunu kaybeden Assubay (Gazi) İbrahim 
Babur’da birer konuşma yaptı. Ozan ve Babur, emekli assubayların özlük haklarının 
düzeltilmesini istedi. Zaman zaman "Vur vur inlesin Genelkurmay dinlesin" şeklinde 
sloganlar atan ve Ordu Yardımlaşma Kurumu’nu da ıslıklarla protesto eden alandaki 
emekli assubaylar,  konuşmaların ardından olaysız şekilde dağıldı. 

12 Ağu. 2010 Deniz Harp Okulu öğrencilerinin çıkardığı Pusula Dergisi’nin 65 ve 66’ncı sayılarında 
Şair Nazım Hikmet’e iade-i itibar yapıldı. İstifa eden okul komutanı Emekli Tuğamiral 
Türker Ertürk zamanında başlayan çalışmalarla, Deniz Harp Okulu mezunu olan ve 
sağlık sorunları nedeniyle ordudan ayrılmış olan Nazım Hikmet hakkında detaylı 
bilgiler verilerek, ona sahip çıkılmaya çalışıldı. Üstelik 1938 yılındaki assubaylarla ilgili 
davasına hiç yer verilmeksizin. Yavuz Zırhlısındaki işkenceler, Erkin gemisindeki zulüm 
mahkemesi görmezlikten gelindi. Şimdi, şairin mücadele ettiği kişiler ona sahip çıkar 
oldu. Sanırım, bükemediği bileği öpme ve siyasi malzeme olarak kullanma 
paniğindeler. Ya da Nazım’ı da burjuvalaştırma telaşına düştüler. Önemli olan Nazım 
Hikmeti anlamaktır oysa kullanmak değil! 

30 Ağu 2010 Org. İlker Başbuğ, Genelkurmay Başkanı olarak iki yıllık görev süresini tamamladı, 
emekli oldu. Fakat assubaylara vermiş olduğu sözlerin büyük çoğunluğunu yerine 
getiremedi. Assubaylar, ilk defa bir Genelkurmay Başkanı’ndan bu denli ilgi gördü ama 
yıllar önce verilen asker sözü niteliğindeki vaatlerin hepsi havada kaldı, tutulmadı. 
“Assubay Devrimi” sadece gazete manşetlerinde kaldı. 

27 Eki 2010 Aydın Kulak tarafından yapılan “Assubaylığın Kronolojisi” isimli çalışma, 
www.emekliassubaylar.org sitesinde yayımlandı. Bu çalışmada; assubaylık mesleğinin 
Türkiye’de ve dünyadaki gelişimi zaman-olaylar dizini (kronolojik) olarak kamuoyunun 
bilgisine sunuldu. 

5 Ocak 2012 Genelkurmay Başkanlığı, 2012-2013 Eğitim ve Öğretim yılından itibaren Assubay 
Meslek Yüksek Okullarına bayan öğrenci alımı yapılacağını açıkladı. Ayrıca, Kara 
Kuvvetleri’nde assubaylıktan subaylığa geçiş kontenjanının %10’dan %25’e çıkarıldığını 
ve bu kapsamda geçiş yapacak assubay sayısının 2012 yılı için 90 olarak belirlendiğini 
belirtti. Daha önceden Türk Silahlı Kuvvetleri’ne sadece sözleşmeli olarak bayan 
assubay alımı yapılmaktaydı. Bu kararla orduda ilk kez MYO çıkışlı ve profesyonel 
bayan assubay alımı gerçekleştirilmiş olacak. (Ulusal Basından) 

15 Nisan 2012 Ulusal yayın yapan gazetelerden Aydınlık Gazetesi, Assubayların sesine manşetten ses 
verdi: “Assubaylar: TSK’nın işçisi, öğretmeni, lideri ve komutanıyız. Üvey Evlat Değiliz.”  
Assubayların sorunlarının, Emekli Assubaylar Güçbirliği Platformu Sözcüsü Ersen 
Gürpınar tarafından dile getirildiği bu yazı kamuoyunda geniş yankı buldu. Haber 
söyleşi Gökçen Beyaz ve Serhan Bolluk tarafından hazırlandı.  

16 Nisan 2012 9 Nisan 2012 tarih ve B.02.0.KKG/135-15/1662 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile T.S.K. 
bünyesinde görev yapan Kurmay Subay ve KOMKARSU gören subaylar ile Komutan ve 
Muharip sınıf subayların özlük haklarında iyileştirmeler yapıldığı basın aracılığıyla 
kamuoyuna duyuruldu. Bu iyileştirme zammından ancak 120 assubayın 
faydalanabileceği öğrenildi. General ve amirallere 354 TL, Albaylara 283 TL zam 
verilirken, kıdemsiz subaylara (üsteğmenlere) 212 TL iyileştirme yapıldı. Ordunun 
belkemiği assubaylara ise (120 assubayın dışında) herhangi bir iyileştirme yapılmadı. 
Uzun süredir sorunlarını dile getiren ve çözüm bekleyen assubaylar, bu haksız 
iyileştirme zammı karşısında tam anlamıyla hayal kırıklığına uğradılar. Emekli 
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Assubaylar Derneği TEMAD, konu ile ilgili olarak, internet sitesinden bir duyuru 
yayınladı: “Bir dizi karar aldık ve aşamalı olarak uygulayacağız.” 

17 Nis-30 May 2012 Daha çok subay ve generalleri kapsayan iyileştirme zammı sonrasında assubaylar, 
kendilerine yapılan haksızlıkları dile getirmek ve bu zam haksızlığına tepki koymak 
üzere sosyal medyada (facebook ve twitter) bir araya geldiler. Emekli Assubaylar 
Derneği (TEMAD) öncülüğünde facebook’ta “Bu Kadarına da Pes Diyen Assubaylar” 
grubunun üye sayısı iki haftada üç yüz binlere dayandı. Twitter, adeta bir canlı miting 
alanı gibi kullanılarak, basın ve medyaya ulaşılmaya çalışıldı. Aydınlık Gazetesi, 
assubaylarla ilgili yazı dizisini devam ettirme kararı aldı. Emekli Assubaylar Güçbirliği 
Platformu Sözcüsü Ersen Gürpınar’ın sesi manşetlere taşındı: “Üvey Evlat Değiliz, 
Ordunun Belkemiğiyiz.” Sosyal Medyadaki bu hareketliliği ilk fark eden ve assubaylara 
desteğini sunan, TEMAD Başkanı Ahmet Keser’i programına konuk eden(Radikal 
Gazetesi ve CNNTürk/5N1K) Cüneyt Özdemir oldu. Assubayların haklı davası pek çok 
basın yayın kuruluşu, medya kanalı, internet sitesi ve yazarı tarafından desteklendi. 
Destek verenlerin başlıcaları şunlardı: Umur Talu/Habertürk, Cüneyt Özdemir/Radikal 
ve CNNTürk, Balçiçek İlter/ Habertürk Gazete ve TV-Söz Sende, Polis Memurları 
Dayanışma Grubu/Facebook, Adem Yavuzarslan/Bugün, Gökmen Karadağ/TV8-Haber 
Aktif, Fatih Altaylı/Habertürk Gazetesi ve Teketek Programı, Gökçen Beyaz ve Serhan 
Bolluk /Aydınlık Gazetesi, Didem Arslan Yılmaz/Habertürk Tv-Gün Ortası, Erkan 
Tan/TV8-Erkan Tan’la Başkentten, NTV Haber Bülteni -17.00/4 Mayıs 2012, Nazlı 
Ilıcak/Sabah Gazetesi, Okan Bayülgen/TV8-Kral Çıplak Programı, Hilal Kaplan/Yeni 
Şafak Gazetesi, Murat Sabuncu, Aram Ekin Duran ve Özgür Kaya/ Sky Türk 360 TV-
Ekonomi Manşeti, Prof.Dr. Alim Işık, MHP Kütahya Milletvekili/TBMM TV, Ahmet 
Hakan/CNNTürk-Tarafsız Bölge Programı, Memurlar.net internet sitesi, Samanyolu 
TV/10 Mayıs 2012 Haber 23.00, Star TV Ana Haber Bülteni/5 Mayıs 2012-18.45, Ergun 
Babahan/Star Gazetesi, Emre Uslu/Taraf Gazetesi ve Kişsel blog sayfası, TV8 20.30 
Haberleri/8 Mayıs 2012, Yiğit Bulut/Twitter’den destek, Akşam Gazetesi/Günün 
Karikatürü-7 Mayıs 2012, Ali Ahmet Böken/TRT Haber-Neler Oluyor Programı, Sevilay 
Yükselir, Özay Şendir ve Konukları Yiğit Bulut/Beyaz Tv-Acı Kahve Programı, Mehmet 
Baransu, Can Ataklı ve Tarık Toros/Kanaltürk TV- Merkez Siyaset Programı, Ekşi Sözlük, 
Uludağ Sözlük, Kotusözlük ve İTÜ Sözlük/İnternet, Özgür Kaya/Sky Türk 360-İş’te 
Sosyal Güvenlik Programı, Mehmet Acel/Kanal 7 TV-Başkent Kulisi Programı, Erdoğan 
Aktaş/A Haber- Memleket Meselesi, Bugün TV /Bugünün Gündemi Programı (16 
Mayıs 2012-10.30) ve daha niceleri… 

30 Nisan 2012 Milliyet Gazetesi’nin internet sitesinde “Assubayların Sosyal Medya Savaşı” başlığı 
altında verilen haber: “Özlük haklarıyla ilgili sorunları yıllardır gündemden düşmeyen 
assubaylar, sosyal medyada bir araya gelerek bir grup kurdu. Bir haftada 115 bin 
kişinin üye olduğu ‘Bu Kadarına da pes Diyen Assubaylar’ adlı grupta emekli ve 
muvazzaf assubaylar sorunlarını anlatarak, örgütlü hareket etmeye çalışıyor. TEMAD 
tarafından organize edilen grup sayfasında ‘TSK tarihinde ilk kez bu kadar assubayın 
bir araya gelmiş olması, assubay camiasına yapılan haksızlığın somut olarak ortaya 
çıktığının bir göstergesidir’ ifadesi yer alıyor. Grup, hareketini facebook ve twitter’de 
başarılı bir organizasyonla yürütüyor.” 

1 Mayıs 2012 Habertürk Televizyon Kanalında yayımlanan Teketek programında, Fatih Altaylı, 
Maliye Bakanına şu soruyu yöneltiyor: “Subaylara zam yaptığınız için assubaylar ve 
polisler size çok kızıyorlar, ne diyorsunuz?” Maliye Bakanımızın cevabı gayet pişkince: 
“Biz sadece kurmay subaylara zam yaptık!” 
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2 Mayıs 2012 Cüneyt Özdemir, sosyal medyadaki “Assubay PES Hareketini” sütunlarına taşıdı 
(Radikal Gazetesi) ve çarpıcı yorumlarda bulundu: “Assubaylar rahatsız. Hem de çok 
rahatsız. Pek çok hakları subayların iki dudağı arasında… Tek bir cümle ile bir haftalık 
hapis cezası alabiliyor. Emir demiri keser bahanesi ile pek çok hakları yasal olarak gasp 
edilmiş. Kendilerine hiçbir şey sorulmadan OYAK başta olmak üzere vakıflara, 
derneklere kesintiler yapılıyor. Subayların maaşı hep artıyor, assubaylarınki aynı 
oranda artmıyor. Lojman, orduevi ve hastane konularında ayrımcılık var… Ordu 
içindeki subay ve assubay arasındaki negatif ayrımcılık, terör hattında canları 
pahasına çatışan bu devlet memurlarının hemen her alanda karşılarına çıkıyor. 
Şimdiye dek ancak emekli olduklarında sesleri çıkıyordu. O zaman da kimse zaten 
duymuyordu.  Oysa bakın sosyal medya devrimi onları da etkiledi. Bugün twitter ve 
facebook’ta açtıkları hesapları yüz binin üzerinde insanın takip etmesinin nedeni yıllar 
süren bu haksızlığa karşı birikmiş öfkelerinden kaynaklanıyor.” 

4 Mayıs 2012 Genelkurmay Başkanlığı, sosyal medyadaki hareketlilik nedeniyle -saat 11.15 
sularında- assubaylara bir muhtıra (BA-02/12) verdi. Buna göre, bazı basın yayın 
organlarında muvazaf ve emekli assubayların özlük hakları konusunda doğru olmayan 
haber ve yorumların yer aldığı belirtilerek, TSK’da statü ve hiyerarşi olduğu,  
sorumluluk ve yetkilerin buna göre paylaşıldığı, dolayısıyla hak ve yetkilerin de bu 
hiyerarşi ve statüye göre belirlendiği vurgusu yapıldı. Böylece emeğe karşı 
statükoculuğunu daha baştan açıklayan Genelkurmay, Emekli Assubaylar Derneği’ne 
(TEMAD) yönelik olarak muhtıra niteliği taşıyan bir beyanda bulundu. Böylece en 
sonunda kendi çocuklarına da muhtıra veren bir kurum niteliğine kavuştu: “Bu arada, 
Türkiye Emekli Assubaylar Derneği üyelerinin de bazı medya organlarında, Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin çok önemli bir gücünü teşkil eden assubaylarımız hakkında gerçeklere 
dayanmayan açıklamalar yaparak, kamuoyunu yanlış bilgilendirdiği ve derneğin 
kuruluş amaç ve çalışma alanının tamamen dışında, muvazzaf personelimizi tahrik 
etmeye yönelik girişimlerde bulunduğu esefle izlenmektedir.”  TEMAD Genel Başkanı 
Ahmet Keser’den anında cevap geldi: “Görevdeki assubayları biz değil, Genelkurmay 
ve yaptığı haksız, adaletsiz uygulamalar tahrik etmektedir!” Muhtıra konusuyla ilgili 
olarak Hükümet kanadından da bir (9 Mayıs 2012) açıklama geldi. AKP sözcüsü 
Hüseyin Çelik “Bildiri ile vatandaşla muhatap olma dönemi kapanmalıdır. Assubaylara 
yönelik bildiri yayınlamak hiç de hoş olmamıştır, bunu kabul edelim.” Ana Muhalefet 
Partisi lideri (CHP) Kemal Kılıçdaroğlu ise 8 Mayıs tarihinde yaptığı açıklamada çok 
daha sert konuştu: “E sen zam aldın, maaş aldın, assubaylara verilmedi, isyan etmesin 
mi o? Eleştiriye tahammül edeceksin. Burası Patagonya değil! Tahammül etmiyorsan o 
koltuğu bırakacaksın. Demokrasiyse, demokrasinin gerekleri çerçevesinde herkes 
görevini yapacak!” Emekli Assubaylar Güçbirliği Platformu Sözcüsü Ersen Gürpınar ise 
tepkisini Aydınlık Gazetesine verdiği demeçle gösterdi: “Biz kurumumuza ve ettiğimiz 
yemine sadığız. Kurumları, haksızlıkları yazan değil, yapanlar yıpratır!” En farklı yorum 
ise Star Gazetesi yazarı Ergun Babahan’dan geldi: “Adalet Talebinden Tahrik Olan Bir 
Ordu! Assubaylar Direnin!” 

05 Mayıs 2012 Assubaylara ve ordunun tüm astlarına karşı yapılan haksızlıkları 2005 yılından beri dile 
getiren, cesur bir şekilde köşesine taşıyan ve bu nedenle kimi zaman Genelkurmay 
tarafından andıçlanan Umur Talu’nun Habertürk gazetesindeki yazılarının ordu içinde 
okunmasının engellendiği haberi medyada yankılandı. Birliklerdeki dâhili internet 
(intranet) üzerinde bulunan basın yazıları arasında Umur Talu’nun yazılarının 
okuyucusuna ulaşamadığı öğrenildi. Bu haber üzerine,  8 Mayıs 2012 tarihinde, 
Genelkurmay bir bildiri daha yayınladı ve “TSK ağında (intranet) hiçbir köşe yazarının 
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yazısının yer almadığını” bildirdi. Umur Talu’dan sonra, assubaylara yapılan haksızlığı 
gören Balçiçek İlter de bu konuda keskin yazılar yazmaya başladı ve “Assubayların Hak 
ve Onur Mücadelesine” açık desteğini sundu. Söz Sende Programında (Habertürk 
Tv/10 Mayıs 2012) müthiş bir slogan ortaya çıkartıldı: “Adaletsizliğe Pes Dedik, Ama 
Pes Etmeyeceğiz!” 

7 Mayıs 2012 Assubaylara verilen haksız muhtıraya en ilginç yanıt, Akşam Gazetesi’nden geldi. 
Akşam Gazetesi’nin internet sitesinde yayımlanan karikatürde, muhtıra şu çarpıcı 
sözlerle alaya alınıyordu: “Vah Vaah! Eskiden hükümetlere posta koyarlardı!” Nazlı 
Ilıcak da “Assubay PES Hareketine”  desteğini (5 Mayıs 2012/Sabah Gazetesi) sundu: 
“Bu Kadarına PES Diyen Assubayların yürüttüğü kampanya, yüz binlerce insana yayıldı. 
Yıllarca, uğradıkları haksızlığın yükünü taşıyorlar ama ‘PES’ demediler.” 

09 Mayıs 2012 “Bu Kadarına da Pes Diyen Assubaylar” sosyal medya eylemine en ilginç destek BDP 
Milletvekili Sırrı Sakık’tan geldi. Sakık, assubay ve uzman çavuşların özlük hakları için 
önerge verdiğini twitter hesabından açıklayınca, sosyal medyada ortalık fena karıştı. 
Hem kendi partisinden hem de emekli assubaylardan büyük tepki gördü. Bir diğer 
çarpıcı açıklama ise Kanaltürk kanalında yayınlanan Merkez Siyaset Programında 
yapıldı. Mehmet Baransu ve Can Ataklı ile diğer katılımcılar şu beyanda bulundular:  
“Sivil ve sosyal haklar söz konusu olduğunda görevdeki assubaylar da sokağa 
çıkabilmeli. Tepki göstermeli. Bu normal karşılanmalı.” 

13 Maysı 2012 Takvim Gazetesi, Assubaylar ve sorunları ile ilgili bir yazı dizisi başlattı. Yazı dizisi 
Mevlüt Yüksel ve Ergun Diler tarafından hazırlandı. “Assubaylar Dert Küpü” başlığı ile 
birlikte, TSK’nın belkemiği olan assubayların yıllardan beri çözülemeyen sorunlarına 
değinildi. Assubayların “Artık Sesimizi Duyun!” diye haykırdığını vurguladı. 
Assubayların maaş, mesai ve terfi gibi onlarca sorununa çözüm istediklerini belirtti.  

14 Mayıs 2012 Genelkurmay Başkanlığı internet sitesinde bulunan Assubay Muhtırasını kaldırdı. Daha 
sonra, TEMAD ve assubaylara muhtıra niteliği taşıyan kısım çıkartılarak yeniden yayına 
kondu. Yeni Şafak Gazetesi yazarı Hilal Kaplan’ın assubayların eylemi ile ilgili yorumu 
her şeyi bütün açıklığıyla anlatıyordu: “Assubaylar rahatsız ama darbe değil, 
demokrasi istedikleri için!” 

25 Mayıs 2012 “Bu Kadarına da Pes Diyen Assubaylar Hareketi”, özellikle sloganlaşan bazı cümlelerin 
etkisiyle kamuoyunda geniş yankı buldu. Başkan Ahmet Keser’in “Cenazelerimiz bile 
farklı muamele görüyor” söylemine, Genelkurmay bir açıklama ile cevap verdi. Fakat 
TEMAD ekibinin ilgili yönergeyi kamuoyuna sunması, medyayı şaşkına çevirdi ve onlar 
bile bu kadarına pes deme aşamasına geldiler. Orduevlerinde rütbe ayrımının 
göstermelik olarak kaldırıldığına ilişkin vurgulanan “Reserve Paşa” söylemi, ortalığı 
oldukça karıştırdı. “200.000 kişi çiklet çiğnemek için mi bir araya geldi” sözleri de hayli 
ilginçti. TV8’de ekrana zumlanan yarım kanat (uçucu assubayların taktığı) epey etki 
uyandırdı. Assubayların bir kanadı işte böyle kırık denildi. “Askeri darbeler bizi 
mahvetti, Kenan Evren; benim teğmenim assubaydan az maaş alamaz diyerek 
statükocu kanunlar çıkarttı” sözleri de çok çarpıcıydı. “İki dudak arası mesai” kavramı 
da Başkan Ahmet Keser’in ilginç ve etkili söylemlerinden birisiydi. Çok kullanıldı. Yaşar 
Büyükanıt’ı iğneleyen anlatım ise oldukça popüler oldu; “Fenerbahçeli Büyükanıt, Jay 
Jay Okacha’yı sevdiği kadar assubaylarını sevseydi, bunların hiç biri olmayacaktı!”Diğer 
bazı çarpıcı cümleler ise şöyleydi: “Doğuya gittiğinizde artık eşiniz dul, çocuğunuz 
öksüz. Doğuda kaç albay var, kaç assubay var, Genelkurmay buyursun açıklasın!”, 
“Odana Atatürk resmi asamazsın, çünkü Atatürk; onlarındır!”, “Doğu’da karakol 
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komutanı assubay, Bodrum Yalıkavak’ta Üsteğmen, bak şu işe sen!”, “Emekli olunca, 
subay aldığı maaşın %85’ini, assubaylar ise %50’sini alıyor, adalete bak, şapka çıkar!”, 
“Bir kişiye dokuz kuruş, dokuz kişiye bir kuruş, işte TSK’nın adaleti bu!”, “Zahmette 
öndeyiz, nimete gelince; siz biraz durun diyorlar!”, “Hiç mevzide bir Albay gördünüz 
mü?”, “Kanadı kırık uçuş brövesi, TSK’nın utancıdır!”, “Uçucu Uzman Çavuşlara da 
herhalde tüylerini verecekler!”, “Emekli subaylar torunlarıyla, assubaylar sorunlarıyla 
uğraşıyor!”, “Başbakan Erdoğan bizi 1,5 saat dinledi, hak verdi ama icraat göremedik.” 
“Ben Gabar’da çarpışacağım, komutanlık parasını karargâhta oturan alacak, olmaz 
öyle şey!”Umur Talu ve Yiğit Bulut’un konuyla ilgili bazı yorumları da gündem yarattı. 
Umur Talu; “AKP ‘asker emekçiler’in oylarını alıp haklarını vermeyerek, karargâhı idare 
etti.” Yiğit Bulut; “Subaylar şöyle düşünüyor. Assubaylar harbiye eğitiminden 
geçmediği için kolay kandırılabilir. İrticacı olabilir. O yüzden rejimi koruma konusunda 
güvenilmez. Bu çok yanlış, çok sakat bir düşünce… Aslında her türlü ayrımın altında bu 
gerçek yatıyor!” 

30 Mayıs 2012 Sosyal medyada başlatılan “Bu Kadarına da Pes Diyen Assubaylar Hareketi”, 
Türkiye’de bu anlamda yapılan ve başarıyla yürütülen ilk hareket oldu. Hareket, önce 
sosyal medyada filizlendi ve sonra gazetelere, televizyon programlarına ve internet 
sitelerine yayıldı. Sağduyu ve akıl ile yürütüldü ve provakasyonlara kapılmadı. Türk 
demokrasi tarihine altın harflerle yazılacak bir eylem olarak görüldü. Daha önce 
dünyada Arap coğrafyasında yaşanan “Arap Baharı” rüzgârının Türkiye’deki yansıması 
olarak da yorumlandığı oldu. Benzer bir eylemi BDP de etkin olduğu bölgelerde 
denemiş ama başarısız olmuştu. Yani sosyal medya aracılığıyla kitleleri harekete 
geçirip sokaklara dökmeyi istemiş, denemiş ama başaramamıştı. Oysa assubaylar, bu 
hareket ile çağdaş sosyal medyanın etkin bir şekilde nasıl kullanılabileceğinin 
muhteşem bir örneğini sergilediler. Özellikle TEMAD Genel Başkanı Ahmet Keser ve 
ekibinin olayları bilgi ve birikimleriyle doğru adımlarla yönlendirmeleri takdire değerdi. 
Bu hareket sonuçta henüz meyvelerini tam olarak vermedi, çünkü önyargıları kırmak o 
kadar kolay değil. Fakat “PES Etmeyen Assubaylar”, bu eylem sürecinden gözle 
görülmeyen ama önemli olan bir takım edinimler elde etti. Öncelikle belirtmek gerekir 
ki, Türkiye kamuoyu, assubay ve emeklilerinin de subaylar gibi bol keseden maaş 
aldığını zannediyordu. Bu vesileyle gördüler ki, onların yarısı kadar dahi (emekliler) 
maaş alamıyorlar. Muhteşem bir statüko var. Assubayların maaşlarını her daim örnek 
gösterip onlar kadar maaş alamıyoruz diyenlerin sesi soluğu kesildi. Gerçekler tüm 
çıplaklığıyla görüldü ve toplumdaki bu önyargı kırıldı. Bir diğer husus da, assubayların 
genelde lise mezunu olduğu, tahsillerinin düşük olmasına rağmen pek çok maddi ve 
sosyal olanağa sahip bulundukları ön yargısı idi. Bu cahil kesimin(!) böyle refah içinde 
bulunması(!), hak etmedikleri bir bolluk ve bereket yaşamaları (!) açıkça kıskanılıyor ve 
sık sık gündeme taşınıyordu. Bu eylem sürecinde Ahmet Keser ve ekibinin medyada 
gösterdiği başarı, konularına vakıf olmaları ve kamuoyunu tereddüte yer vermeyecek 
derecede bilgilendirebilme becerileri; tıpkı bir siyasi parti lideri ya da bir sendika lideri 
kıvamındaydı. Assubaylara lise mezunu ve cahil damgası vurarak, onların haksız bir 
refah yaşadığını düşünenler, Ahmet Keser ve ekibinin çağdaş görünümü, temsiliyet 
yeteneği, bilgi birikimi ve konuya hâkimiyeti ile bu kesim büyük bir hayal kırıklığı 
yaşadı ve ağır bir darbe aldı. Türkiye kamuoyu gördü ki, karşılarında çağdaş, bilgili ve 
eğitimli bir lider ve kitlesi var! 

3 Haziran 2012 Assubayların memuriyette 1. Derecenin 4. Kademesine yükselmesini sağlayan ve aynı 
zamanda mecburi hizmet süresini de 10 yıla düşüren kanun değişikliği (22 Mayıs 2012 
gün ve 6318 numaralı kanun) Resmi Gazete’nin 28312 nolu sayısında yayımlanarak, 
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yürürlüğe girdi. Böylece TSK’da bir tabu daha yıkılmış oldu. Bu hak, yan ödeme 
katsayılarını kapsamadığından dolayı maddi bir değer taşımıyor. Fakat önyargıları 
kırma ve personel motivasyonu açısından önemli bir basamak. Maddi olarak bir 
anlamı olmasa da “Assubayların Hak ve Onur Mücadelesi” için büyük bir umut ışığı. 

3 Tem.-10 Ağu. 2012 Türkiye Emekli Assubaylar Derneği (TEMAD) “Bu Kadarına PES Diyen Assubaylar 
Hareketinin” eylem sürecinde ikinci dalga faaliyetleri başlattı. Bu kapsamda yapılan 
etkinliklerden ilki, sonuçları 30 Ağustos 2012 tarihinde açıklanacak olan “Üç Kelimede 
Assubay” Slogan Yarışması oldu. Buna göre assubayları en iyi anlatacak slogan 
seçilecek ve kullanılacak. Diğer bir etkinlik ise 17 Ekim tarihinin “Dünya Assubaylar 
Günü” olarak kutlanması için girişimlere başlanması ve etkinlik planlamalarının 
yapılması oldu. Ayrıca, Temmuz ayının sonunda yeni bir anlayışla çıkartılan “Gelecek 
Yüzyıl” dergisi de oldukça ilgi gördü. Çeşitli Televizyon kanallarının (TRT Anadolu ve 
Fox TV) programları ile haber bültenlerine de konuk olundu ve kamuoyunu 
bilgilendirme faaliyetlerine devam edildi. Planlamalara istinaden, Ağustos ayı içinde 
TEMAD Şubelerini bilgilendirme toplantıları icra edildi. İkinci dalga hareketin en göze 
çarpan etkinliği ise yine çağdaş ve farklı bir anlayışla ortaya konulan “Bu Kadarına PES 
Dedik” konseri oldu. Bu Kadarına Pes Diyen Assubaylar ve aileleri ile onlara destek 
verenler, Ankara’da Kızılay’da bir yürüyüş ve konser icra ettiler. Nefesli Show Band 
Orkestrası eşliğinde yapılan yürüyüş ve Ankara Seymenler Kulübü Folklör Ekibi’nin halk 
oyunları gösterisi, başkent halkı için son derece dikkat çekiciydi. Bu etkinliğin en göze 
çarpan ve onu farklı kılan yanı ise katılımcıların giydiği kıyafetlerdi. Assubaylara yapılan 
haksız uygulamaları kamuoyuna duyurmayı amaçlayan bu protesto etkinliği süresince, 
katılımcılar özel tişört ve şapkalar giydiler. Bu şapka ve tişörtler, üzerinde yer alan 
sloganlarla açık ve anlaşılır bir mesaj veriyor, “Bu Kadarına da PES!” diyordu. 

17-20 Ekim 2012 Türkiye Emekli Assubaylar Derneği (TEMAD) tarafından organize edilen Dünya 
Assubaylar Günü’nün birincisi çeşitli etkinliklerle kutlandı. Etkinliğe pek çok ülkeden 
katılımcı iştirak etti. 2014 yılından itibaren her yıl farklı bir ülkede düzenlenecek 
kutlamalar, İki yıl süreyle (2014 yılına kadar) Türkiye’nin ve TEMAD’ın evsahipliğinde 
gerçekleştirilecek. 2014 yılında ise bu etkinlik farklı bir ülkede düzenlenecek. Dünya 
Assubaylar Günü etkinliği kapsamında çeşitli sanatsal ve kültürel faaliyetler ile müzik 
konserleri ve spor gösterileri yapıldı. Bunlardan en göze çarpanı Eurovision Şarkı 
Yarışması 2011 Yılı Birincisi, Azerbaycan temsilcisi Eldar ve Nigar’ın muhteşem konseri 
idi. Etkinliklere katılan Ayna Grubu da katılımcıları büyüledi. Ayrıca, TEMAD Kupası At 
Yarışları, Dünya Bisiklet Turu (E.Asb. Mustafa Yıldız’ın gerçekleştireceği) için start 
verilmesi, Assubaylar konulu panel düzenlenmesi, Fotoğraf ve Resim Sergisi 
etkinlikleri, Halk Oyunları/ Folklor Gösterileri, Resepsiyon gibi faaliyetlerin yer aldığı 
kutlamalar, Anıtkabir ziyareti ile başlayıp Kortej Yürüyüşü ile sonlandı. Resepsiyona 
katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; “assubayların emek vererek 
çalıştıklarını, mesai yaptıklarını, dağda, taşta, karda, kışta ve fırtınada her koşulda 
görev yaptıklarını” kaydetti. Ordunun temel direğinin assubaylar olduğuna işaret eden 
Kılıçdaroğlu, assubaylığın Türkiye'nin ulusal bağımsızlığının gözde bir kurumu 
olduğunu belirtti. Assubaylık mesleğinin övülecek çok tarafının olduğunu söyleyen 
Kılıçdaroğlu; sözlerini şu şekilde tamamladı: “Bu kadar geniş bir kitlenin sorunlarına 
eğilmek elbette bizimde görevimiz olmalı. 'Bize artık söz vermeyin. Bize artık 
haklarımızı verin' diyen assubayları saygıyla selamlıyorum.” Hilton Oteli’nde verilen 
resepsiyona Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız da katıldı. Yıldız; kendisinin 
de bir assubay çocuğu olduğunu ve bu yüzden assubay camiasını yakından tanıdığını 
belirtti. Milletin orduyu peygamber ocağı olarak gördüğünü ve bağrına bastığını 
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söyleyen Yıldız, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin her kademesinin önemli ve ayrıcalıklı 
olduğunu ama özellikle assubayların ordunun bel kemiğini oluşturduğunu vurguladı. 
Konuşurken duygusal anlar yaşayan Bakan Yıldız, "Assubayları, babamdan dolayı çok 
yakın bilirim. Zor şartlarda biriktirdikleri parayla çocuklarının çok iyi okullarda 
okumasını isterler. Ben şeref ve onurla taşıdığım bu görevimde babamın maaşlarının 
katkısını bilenlerdenim. Her biriniz şu anda benim bulunduğum görevlerden daha iyi 
görevlerde çocuklarınızı görebilecek kabiliyet ve kapasitedesiniz" diyerek sözlerini 
noktaladı. 

Yayın Tarihi: 27 Ekim-29 Kasım 2010 (Güncelleme ve Yeniden Tasnif: 2012) 

KRONOLOJİ ÇALIŞMASI KAYNAKÇASI/KAYNAKÇA 

1- İlkçağ Anadolu Devletlerinde Ordu/Koray ŞERBETÇİ/Yüksek Lisans Tezi/Trakya Üniversitesi-Sosyal Bilimler 
Enstitüsü/Haziran 2008 
2- Türk Ordusundaki Stratejik ve Doktriner Değişiklikler (1923-1960)/Erdal Akkaya/Yüksek Lisans Tezi/Ankara 
Üniversitesi/Ankara-2006 
3- Gazeteci, Yazar ve Şair Yağmur Atsız’ın Dedesi Hakkındaki Yazılı İfadeleri/Köşe Yazzılarından Alındı 
4- Türkçülük Akımında Din Olgusu Üzerine Aykırı Bir Yaklaşım: Hüseyin Nihal Atsız ve Fikirleri/ Ferit Salim Sanlı/ Yüksek 
Lisans Tezi/Ankara Üniversitesi/Ankara-2010 
5- Atatürk Dönemi Müzik İdeolojisi ve Günümüze Yansımaları/N.Levent GÖKÇEDAĞ/Yüksek Lisans Tezi/ Haliç 
Üniversitesi/İstanbul-2007 
6- Karadeniz’de Bir Destan: Gazi Alemdar Gemisi/ Tarihçi-Yazar Gürdal Özçakır ve Dz. Bnb. Mehmet Dönmez/ Deniz 
Basımevi-2008 
7- II. Abdülhamit Devri Osmanlı  Donanması/ Şakir Batmaz/Doktora Tezi/Erciyes Üni.-Kayseri/2002 
8- Aralık 2003 Çıpa Dergisi/Damyo Özel Sayısı/Dz. Asb. Mes. Yük. Ok. K.lığı 
9- Türk Modernleşmesinin Osmanlı Kökenleri: Sultan II. Abdülhamit Dönemi Eğitim Konuları/Ömer Faruk Yelkenci/Yeditepe 
Üni. S.B.E./İstanbul-2008 
10- Modern Eğitim Kurumlarının Batılılaşma Dönemindeki Gelişimi (1700-1900)/Okutman Yakup Göktaş/A.Ü. K.K. Eğitim 
Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü/2010 
11- Sultanın İsimsiz Kahramanları/Doç. Dr. Mustafa Kaçar/Osmanlı Bankası Arşiv ve Araştırma Merkezi/ 12 Aralık 2007 
12- İnönü Dönemi (1938-1950) Türk Denizciliği/Güzide Sezgin/Ankara Üni. -Türk İnk. Tar. Ens./2007 
13- http://www.msb.gov.tr/ayim/Ayim_karar_detay.asp?IDNO=621&ctg=000002000013000007 / Erişim: 2010 
14- Mersin’de Askeri Deniz Okulları/İsmail Sözener/Y. Lisans Tezi/Mersin Üni. SBE. Tarih ABD./2008 
15- Deniz Kuvvetlerinde Sistem Değişikliği/İskender Tunaboylu/Doktora Tezi/Dokuz Eylül Üni.-Atatürk İlkeleri ve İnkılâp 
Tarihi Ens./ İzmir-2008 
16- Deniz Kuvvetlerinde Astsubay Sınıfının Tarihi Gelişmesine Toplu Bir Bakış/Tümamiral Fahri Çoker/ Deniz Kuvvetleri 
Dergisi Sayı:463- Cilt:74/Ekim 1968 
17- Meçhul Öğrenci Anıtı Şiiri/Devlet ve Tabiat/Ece Ayhan/1973 
18-1890’dan 2003’e 113 Yıllık Şanlı Geçmişin Tarihçesi/Dz. Asb. Hzl. Okulu Kapanış Özel Sayısı/Deniz Basımevi/ 2003 
19- www.oyak.com.tr/ Erişim: 2011 
20- Ellinci Yıldönümünde 27 Mayıs’ı Hatırla(t)mak/SDE (Stratejik Düşünce Enstitüsü)-Türkiye Çalışmaları Grubu/Ankara-2010 
21- 27 Mayıs’a Damgasını Vuran Söz ve Beyanlar/Yrd. Doç. Dr. Mustafa Arıkan/Türkiyat Araştırmaları Dergisi-Sayı:4/Konya-
1997 
22- Âşık Ali Tanburacı ve Kırklareli Halk Müziği/Dr. Hüseyin Yaltırık/TRT İzmir/2011 
23- The Chilean Naval Mutiny of 1931/Carlos René Manuel Tromben Corbalán/University of Exeter/Doktora Tezi/Eylül 2010 
24- Chile: A Brief Naval History/Carlos López Urrutia/Menlo College/2011 
25- Sintinenin Dibinde/ Emin Karaca/ Karakutu Yayınları-Eylül 2004 
26- Battleship Potemkin/Sydney Semphony Dergisi/Sydney Opera House/2009 
27- http://www.enotes.com/topic/Russian_battleship_Potemkin /Erişim: 2011 
28- İçtihat Dergisi Sayı:103/Abdullah Cevdet’in Harbiye Nazırı Enver Paşa ile Yaptığı Mülakat/24 Nisan 1914/ Osmanlı’dan 
Milli Mücadele’ye Seçilmiş Mülakatlar Kitabından Alıntı/Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları 
29- Çelenk Olayı’nı Yaşayan Dönemin Tanığı Deniz Assubayları/İsimleri Gizli Tutulmuştur./2011 
30- http://www.hrono.ru / Dünya Tarihi Online/Rusya/Erişim: 2011 
31- Kronstadt 1921/Paul Avrich/Çeviren Gün Zileli 
32- http://www.telegraph.co.uk/culture/books/3664851/The-rebellion-that-started-a-revolution.html /Erişim: 2011 
33- Red Mutiny: the True Story of the Battleship Potemkin Mutiny/ Neal Bascomb 
34- Atatürk Döneminde Türk-Sovyet İlişkileri (1919-1938)/ İsa Kalaycı/Y.Lisans Tezi/Kafkas Üniversitesi/Kars-2007 
35- Sosyalizmin ve Sosyal Mücadelelerin Tarihi/Max Beer/Kitaş Yayınları 
36- http://www.marksist.org/tarihte-bugun/5263-3-kasim-1918-kielde-denizciler-devrim-atesini-yakiyor /Erişim: 2011 
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37- http://www.deutsche-schutzgebiete.de/sms_thueringen.htm /Kiel İsyanı/Erişim: 2011 
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HİÇ BİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK DEDİK VE YOLA KOYULDUK. 2006 YILINDAN BU YANA ASSUBAYLARIN HAK VE ONUR 
MÜCADELESİ İÇİN YOĞUN BİR EMEK VE ÇABA SARF EDİYORUZ. UMUDUN VE MÜCADELENİN MEŞALESİNİ HEP YANIK 
TUTTUK, TUTMAYA DA KARARLIYIZ.  

MÜCADELEMİZİN DUAYENİ ERSEN GÜRPINAR BAŞTA OLMAK ÜZERE FARKLI DÜŞÜNCELERDEN PEK ÇOK YAZARIMIZI ORTAK 
BİR PAYDADA BULUŞTURDUK. MUTFAĞINDA SEMİH KOÇ’UN OLDUĞU GÜZİDE BİR İNTERNET SİTESİNDE; AHMET ÇAM, 
ORHAN KAYA, AYDIN KULAK, ERDAL GÜNŞER, M.ALİ KILINÇ, M. EMİN ATILGAN, İSMAİL TURAN, ADİLHAN ŞANLI, ŞÜKRÜ 
IRBIK VE DAHA NİCE YAZARIMIZLA BİRLİKTE, SEVDAMIZA GÖNÜL VERENLERLE TEK VÜCUT OLARAK, BİR UMUT 
SEFERBERLİĞİNİ İÇTENLİKLE SÜRDÜRMEKTEYİZ. 

ASSUBAYLARI HAK VE ONUR MÜCADELESİ İÇİN BİRLEŞTİRMEK, HEP BİR ARADA TUTMAK VE HAKKIMIZ OLANI KENDİMİZE 
YAKIŞIR ŞEKİLDE ALABİLMEK GAYESİYLE BAŞLADIK BU MÜCADELEYE. TEMAD’A DESTEK OLMAK, HEP ONUN YANINDA YER 
ALMAK ANA İLKEMİZ. KENDİ ARAMIZDA KISIR ÇEKİŞMELERE VE KİŞİSEL ÇATIŞMALARA SON VERMEK, BİRLİKTEN KUVVET 
DOĞAR PAROLASINI HAYATA GEÇİRMEK, ASSUBAYLAR ARASINDA FİKİR VE DÜŞÜNCE BİRLİKTELİĞİ SAĞLAMAK İÇİN KARARLI 
ADIMLARLA İLERLEMEKTEYİZ. İŞBİRLİĞİ, DÜŞÜNCE BİRLİĞİ VE EYLEM BİRLİĞİ İÇİNDE HAREKET EDEBİLEN BİR CAMİANIN 
AYAK SESLERİ ŞİMDİDEN DUYULMAYA BAŞLADI BİLE. NE MUTLU Kİ BUNDA BİZLER DE PAY SAHİBİYİZ. 

BASIN VE MEDYAYA OLUMSUZ OLARAK YANSITILAN ASSUBAY ALGISINA KARŞI ÇIKTIK. KONUMUMUZUN, STATÜMÜZÜN, 
MAAŞIMIZIN VE EMEĞİMİZİN KIYASLANMASINA, HOR GÖRÜLMESİNE TEPKİMİZİ KOYDUK. ORDUNUN BELKEMİĞİ 
ASSUBAYLARIN TOPLUMDA HAK ETTİĞİ ŞEKİLDE ALGILANMASI İÇİN EMEKLİ ASSUBAYLAR GÜÇ BİRLİĞİ PLATFORMU’NU 
KURDUK VE ONA İŞLERLİK KAZANDIRDIK. OLUMSUZ ALGILARI TEMELDEN DEĞİŞTİRME MÜCADELESİNE GİRİŞTİK VE NİCE 
BAŞARILAR KAZANDIK. 

ÇIKTIĞIMIZ BU YOLDA TÜM MESLEKTAŞLARIMIZI YANIMIZDA GÖRMEK TEK ARZUMUZ. İNTERNET SİTEMİZİ TAKİP EDEREK 
HAK VE ONUR MÜCADELEMİZE KATILABİLİR, UMUT YOLCULUĞUMUZDA BİZE DESTEK VEREBİLİRSİNİZ. 

SİZLERİ ARAMIZDA GÖRMEK HEM SİZE, HEM BİZE ÇOK ŞEY KAZANDIRACAK. GELİN BU MÜCADELEYE SİZ DE OMUZ VERİN! 
HEP BİRLİKTE ASSUBAYLARIN HAK VE ONUR MÜCADELESİNE YÜREĞİMİZİ VE EMEĞİMİZİ KOYALIM. 

İSTERSENİZ İNTERNET SİTEMİZİ ZİYARET EDEREK BAŞLAYIN BU İŞE. BİZ ORADAYIZ. SİZİ DE BEKLİYORUZ. 

İNANIYORUZ Kİ SİZİNLE DAHA GÜÇLÜ ÇIKACAK SESİMİZ. 

www.emekliassubaylar.org 
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İÇİNDE AŞK VAR, İÇİNDE ŞİİR VAR, İÇİNDE UMUT VAR… 

ŞİİRLERİN BİR BÖLÜMÜ 12 EYLÜL 1980 İHTİLALİ’NİN ACILARINI DİLE GETİRİYOR. KİMİ ZAMAN DARBECİLERİ Tİ’YE ALIYOR, 
KİMİ ZAMAN İSE BU ÜLKENİN NASIL BİR FIRTINALI DÖNEM YAŞADIĞINI AKTARIYOR ŞİİR DİLİYLE. BASKILARI, ACILARI, 
ZULÜMLERİ ANLATIYOR DİZE DİZE… İÇİNE SEVDA KATIYOR, UMUT KATIYOR… 

ŞİİRLERİN DİĞER BÖLÜMÜNDE İSE YÜREKLİ BİR SEVDA KOKUSU VAR. UMUDUN VE UMUTSUZLUĞUN İÇİÇE GEÇTİĞİ, 
YÜREKTE YAŞANAN BAHARLARIN, KIŞLARIN OLDUĞU BÜYÜLÜ AŞK DİZELERİ VAR. 

KİTABI BULABİLECEĞİNİZ VE SATIN ALABİLECEĞİNİZ İNTERNET SİTELERİ: 

1- http://www.idefix.com/kitap/darbe-gunlukleri-aydin-kulak/tanim.asp?sid=E5S7S5TZ9G1GFDEJCNME  
2- http://www.kabalci.com.tr/sokak-kitaplari-yayincilik/aydin-kulak/darbe-gunlukleri-9789944205146.htm  
3- http://www.pandora.com.tr/urun/darbe-gunlukleri/206317  
4- http://kitap.radikal.com.tr/Kitap/darbe-gunlukleri-160257 /(Tanıtım)/ 

5- http://www.ikiayayincilik.com.tr/root/a/pbl.asp?rsi=euiau /(Tanıtım)/ 
6- http://kitap.radikal.com.tr/Makale/istanbul-kitap-fuarinda-ucuncu-gun-etkinlik-ve-saatleri-251698 

/(Tanıtım)/ 
7- http://kisiselbasari.com/21-uluslararasi-istanbul-sanat-fuari-artist-2011-acildi.html /(Tanıtım)/ 
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