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Star Wars: Episode TSK 

        Asker deyip geçme, envayi çeşit rütbe, kıdem, kademe kaybolup gidiyor insan. Lisede 

Milli Güvenlik dersini alanlar bilir, rütbeleri öğretip sınavda sorarlardı. Herkesin Milli Güvenlik 

dersine komutan girerdi, bizde de Milli Güvenliğe Din Kültürü hocası giriyordu!? Biz de dersi 

kaynatmak için “Hocam, Orgeneral’e Askeriyenin Allah’ı diyolar, doğru mu yea?” tarzında 

provakatif soruyorduk. Hayrullah hocamız da “Tövbe de evladım, o Allah ki tüm rütbelerden 

münezzehtir” diye diye din dersine doğru yelken açıyorduk. Nasıl olsa askerde öğreniriz diye 

rütbe filan öğrenmeden geldik bu yaşa kadar. 

        Askere gelmeden 1 hafta önce Ramazan Bayramı akraba ziyaretlerinde daha önce hiç 

görmediğim bir akrabam ile tanıştım. Benim yaşlarımdaydı, konu açıldı askere gidiyorum 

dedim, gülerek ben de üsteğmenin dedi. Ben de “haa, iyimiş” tarzında küçümseyici bir yüz 

ifadesi takındım galiba, üsteğmen de bunu farketmiş olacak ki, “haftaya gidince görürsün 

üsteğmen ne demekmiş” dedi. Evet gördüm dostlar, bir üsteğmen nasıl askere ızdırap 

olabiliyormuş gördüm. Şimdi mini bir milli güvenlik dersi yapalım ve bu yazımızda rütbeleri 

daha yakından tanıyalım. 

        Askeri 3’e ayırarak başlayalım. İlk grup, bu işin okulunu okuyup safkan asker olan 

Subaylar, bu gruba “Asiller” demek de yanlış olmaz. 2. grup asiller grubuna dahil olamayıp 

kırma asker olan  Astsubaylar, bu gruba da “Yancı Asiller” desek yanlış olmaz. 3. grup ise bizim  

gibi Er ve Erbaş, bu gruba da “Marabalar” diyip geçelim. 

        Astsubayların rütbe olaylarına girmeyelim, hem uzun hem de gereksiz. Çünkü en kıdemli 

Astsubay dediğimiz Kıdemli Başçavuş, en kıdemsiz subay olan asteğmenden bile rütbe olarak 

daha altta olduğu için biz kafaları karıştırmadan subayları tanıtalım geçelim. Hem sınavda size 

subayları soracağım, astsubaylardan sorumlu değilsiniz. 

        Subaylar, dediğim gibi asiller olup Hogwarts Büyücülük Okulu tarzında full disiplinli 

okullardan mezun olmaktadır. Bu savaşçıl Harry Potterlar, aldıkları eğitim bakımından bu 

düzen içerisindeki en saygı değer insanlardır. Kendi aralarında bir dağılım yapacak olursak, 

subay grubunu da 3’e ayırabiliriz: 

1. Şövalyeler: Teğmen, Üsteğmen ve Yüzbaşılardan oluşan ilk grup, bizim gibi erlerin en 

çok haşır neşir olduğu subay grubudur. Tek yıldızlı olan Teğmenler, okuldan yeni mezun 

olmuşlardır ve okulda öğrendiklerini pratik etme fırsatı bulurken sizinle pek uğraşma 

fırsatı bulamazlar. 2 yıldızlı olan Üsteğmenler, acemiliği atmış olup okulda aldıkları ağır 

eğitimin sorumlusu bizmişiz gibi bütün hıncını bizden almaya çalışan, nerde ne yapacağı 

belli olmayan subay grubudur.  



 

Şimdi isim vermeyim, bizde bi üsteğmen var, manitasıyla kavga ettiği zaman yandık, 

odayı temizletir, odasının dekorasyonunu bize değiştirtip beğenmeyip tekrar eski 

haline getirtir. Buradan üsteğmen manitalarına sesleniyorum, erkek arkadaşlarınızı 

üzmeyin, olan askere oluyor  3 yıldızlı olan Yüzbaşılar ise askerin en uzak durması 

gereken subay grubudur. Üsteğmenlikten sonra 3. yıldızı da alıp güce ve kudrete 

kavuşan yüzbaşılar, ego seviyesi tavan yapmış subaylardır. Yetişkin bir yüzbaşı  

dakikada 5 askeri çarpabilir. Üsteğmen çarpması öldürür, yüzbaşı çarpması süründürür 

dostlar. 

 

2. Ağalar: Binbaşı, Yarbay ve Albay’dan oluşan ağaların büyüklüğünü ifade için rütbelerine 

çelenk eklenir. 3 yıldızlı olan yüzbaşı, 6 yılını tamamladıktan sonra şövalye grubundan 

ayrılır ve çelenk + 1 yıldızını alıp Binbaşı olur ve ağalar grubuna dahil olur. Çelenkten 

olsa gerek, 6 yıl boyunca askere ızdırap olan yeni binbaşılar birden meleğe dönüşürler. 

Yaşlanma, olgunlaşma, çocuk sahibi olma da olabilir bu iyilik melekliğinin sebebi. Bizim 

gibi askerlerin yanında nefes alabildiği son subay grubudur binbaşıları. Rütbeden de 

anlaşılacağı üzere 1000 kişiyi komuta edebilecek donanıma sahiptirler. Çelenk + 2  

yıldız ise Yarbay demektir ve orada kısıtlı oksijen vardır. Çok az sayıda asker, bir Yarbay 

civarında yaşayabilir. Çelenk + 3 yıldız ise ağalar grubunun en üst seviyesi olan Albay 

olup bir Albay civarında herhangi bir erin yaşam kalıntısına henüz rastlanmamıştır. 

Albaylar, rütbenin ilk 2 harfinden akılda kalsın, Alay Komutanı seviyesindedirler, özetle 

alayına gidebilecek donanıma sahiptirler. 

 

3. Lordlar: Ağalık sürecinde iken Türkiye’nin en zor sınavlarından biri olan Kurmaylık 

sınavlarına girip başarı gösterirsen ağalık biter ve Lordlar Kamarası’na kabul edilirsin. 

Çelenk + 3 yıldıza sahip olan Albay, kurmaylık sınavını verip Kurmay Albay olduktan 

sonra zamanı geldiğinde çelenkinin üzerine bir çarpı işareti eklenir ve simge kırmızıya 

döner. Kırmızı çarpılı ve çelenkli + 1 yıldızlılar Tuğgeneral olup, rütbenin ilk 3 harfi 

kuralını hatırlayalım (sınavda çıkar) Tugay Komutanı seviyesindedir. +2 yıldızlı olan 

Tümgeneraller, Tümen Komutanı seviyesindedir. +3 yıldızlı olanlar Korgeneraller, 

Kolordu Komutanı seviyesinde iken + 4 yıldızlı olanlar ise artık Orgeneraldir ve Ordu 

Komutanı seviyesindedir. Türkiye’de sadece 14 tane Orgeneral olduğunu söyleyerek 

bitireyim. Cem Yılmaz diyor ya, Orgeneral beni görmek istemiş diye, 100 yılda bir 

gerçekleşebilecek bir doğa olayı gibidir bu durum. 

 

  4 yıldıza sahip olan Orgeneral sayısı 14 ama Mayıs ayında bu sayısı 15’e çıkacak 

çünkü Mayıslar bizimdir ;)  
 

Onbaşı Osman TOKGÖZ 

 

 



 

 

 

  

 

Tarihten bir kişinin hikayesini dinleyeceksem, en çok Sunay Akın’ın ağzından 
dinlemek isterim ben. Anlattığına duygu katan, o hikayeyi size hissettirerek ve gerçekten 
yaşatarak anlatan ender insanlardan biridir. Der ki ‘’Bir toplumun zenginliği, hisse 
senetlerinde değil, hissi senetlerindedir.’’ Tam da bu sözünü kullandığı bir hikayesinden 
bahsetmek isterim sizlere, Prof. Dr. Mustafa İnan’ın hikayesi.. Kaçımız tanıyoruz Mustafa 
İnan’ı? Hani şu tüm sınav dönemlerinde saatlerce zaman geçirdiğimiz Maslak 
Kütüphanesine ismini veren bilim insanını? 

 

           Hikayeye şöyle başlıyor Sunay Akın: Gece 12’ye yakın bir saatte, Adana garına 
bir tren giriyor. Son vagonu posta vagonu. Seyyar posta memuru Hüseyin Avni Bey 
yorgun argın iniyor trenden. Tüm gün dağıtılacak postalarla uğraşmış. Üstelik sabah 
erkenden işine dönmesi gerek tekrardan. Bir bakıyor garda ufak bir çocuk. Oğlu 
Mustafa.. Babasını karşılamaya gelmiş. Çıkışıyor babası Mustafa’ya ‘’Oğlum sen adam 
olmayacak mısın?’’. İlkokul 1’e giden Mustafa yaşıtları uykudayken, her gece babasını 
karşılamaya geliyor gara. Aslında fazla da kızamıyor Hüseyin Bey oğluna. Çünkü 
eşinden olan 7. erkek çocuğu Mustafa. Fakat önceki 6 çocuğunun hiçbiri yaşamamış. 
Hatta bu sebeple Azrail’i kandırmak için, Mustafa İnan doğduğunda, kulağına küpe 
takmışlar kız sanılsın diye. Hikaye öyle ya, işe yarıyor o küpe. Mustafa 4 yaşında 
balkondan düştüğünde, Azrail onu kız sanıp canını almıyor. Fakat bu kaza sonrası 
Mustafa’nın babası, oğlu artık okumaz zannediyor. Hani aklı gitti ya.. 
 

           Ama bilmiyorlar ki Mustafa İnan üstün zekalı bir çocuk. Okulda öğretmen tahtaya 
bir problem yazıp, kim yapacak diye sorduğunda, her defasında tek bir parmak kalkıyor 
sınıfta; Mustafa İnan.. Bir gün öğretmeni Mustafa’yı zorlamak için 5. sınıf problemi 
yazıyor tahtaya. ‘’Hadi gel çöz bakalım!’’ Dışarıda inanılmaz bir yağmurun yağdığı o gün, 
Mustafa tahtaya çıkıyor. Tam da problemi çözüp tebeşiri koyduğu anda, yağmur diniyor 
ve pencereden giren güneş, sadece tahtanın önündeki Mustafa’yı aydınlatıyor. Üstün 
zekalı Mustafa İnan’ı.. Çözüm doğru.  
 

           Okulunu birincilikle bitiren Mustafa İnan, yine birincilikle, o zamanki adı 
Mühendisler Mektebi olan İTÜ’ye giriyor. Ailesine yük olmamak için, verdiği matematik 
derslerinden kazandığı parayla okuyor okulunu. Matematiği çok seviyor Mustafa İnan, bir 
de Hayyam’ı. Tüm rubailerini ezbere biliyor. Durum böyle olunca, aşık olduğu Jale İnan’a 
da gönlünü şu dizelerle açıyor: 
 

Sevgili, seninle ben pergel gibiyiz 

İki başımız var, bir bedenimiz 

Ne kadar dönersem döneyim çevrende 

Er geç başbaşa verecek değil miyiz? 
 

 

                          

Kimdir Mustafa İnan? 



 

 

  Mustafa İnan, ülkemizden yurt dışına doktora eğitimi almaya giden ilk insandır aynı 
zamanda. Doktorasını Zürih Üniversitesi’nde yapmıştır. Doktora eğitimi için yurtdışına gittiği ilk 
gün, aşağılama amaçlı, ona sorulan soru ‘’siz matematik ve fizik biliyor musunuz?’’ olmuş. Fakat 
o yıllarda İsviçre’de bilim adamları, haftalardır bir köprünün neden çöktüğünü açıklayamıyorken, 
Mustafa İnan köprünün çöküş nedeninin hangi matematik hatasından kaynaklandığını 
bulmuştur. Bunun üzerine böyle bir dehayı kaçırmak istemeyen üniversite hocaları, Mustafa 
İnan’a Zurih’te kalması konusunda teklifte bulunmuşlar fakat Mustafa İnan’ın cevabı çok net 
olmuştur: ‘’Matematik ve fizik bilgisine güvenmediğiniz insana, nasıl böyle bir teklif yaparsınız?’’. 

 
        Türkiye’ye döndüğünde İTÜ’de ders vermeye devam ediyor Mustafa İnan. Öyle büyük bir 
eğitim aşkı var ki bir gün kar-kış-kıyamet bir havada tüm yollar kapanmışken yine de okula 
gitmek istiyor. Eşi Jale Hanım’ın ‘’araç bile bulamazsın’’ sözlerine rağmen, yürüyerek okula 
gidiyor. Akşam hasta olmuş, ateşi çıkmış bir şekilde eve döndüğünde kendisine hafifçe sitem 
eden eşine, ‘’ama üç öğrenci gelmişti sınıfa’’ diye anlatıyor kendini. 
 

Hayatının ilerleyen yıllarında ne yazık ki kansere yakalanıyor Mustafa İnan. Kendisini 
tedavi için Almanya’ya göndermek isteyen teknik üniversite heyetine, ‘’o para sizin paranız değil, 
okulun parası. O para yeni Mustafaların parası’’ diyerek karşı çıkıyor. Yine de arkadaşları dostları 
bir şekilde para toplayıp Mustafa İnan’ı tedavi için Almanya’ya yolluyorlar. Ancak Mustafa İnan, 
tedavisi devam ederken, 5 Ağustos 1967 yılında yattığı hastanede sabaha karşı 04.30'da vefat 
ediyor. 

 
Yazının başında Sunay Akın’ın şu sözünü belirtmiştim. ‘’Bir toplumun zenginliği hisse 

senetlerinde değil, hissi senetlerindedir.’’ Çünkü hissi senetlerine değer vermeyen toplumlar 
karanlıktan kurtulamaz. Oysaki toplumlar için önemli olan daima aydınlığı görebilmek ve onun 
peşinden gitmektir. Tıpkı Prof. Dr. Mustafa İnan’ın insana olan sevgisi ve bilime olan tutkusuyla 
yarattığı aydınlık gibi. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uğur SEZGİN 



 

 

  

Evet hepimizin bildiği gibi 15 Kasım 2014 akşamı Okan Bayülgen’in yeni başlayan 

programı Dada Dandinista’ya gittik. Ortalama 20 kişi olarak gittiğimiz programın 

nasıl geçtiğini ve görüşlerimi yazının ilerleyen satırlarında bulabileceksiniz, ancak dün gece 

programdan beri kafamı kurcalayan bir soru var: 

Bu kadar insan bu programlara (benzer oturma düzenine sahip talk showlar) neden gidiyor? 

Biri bana bunun cevabını versin. Çünkü ben mantıklı hiçbir açıklama bulamadım. İnsanlar 

neden 2 saat önce gitmesi gereken, 6 saat süren, insanlarla dip dibe, sıkışık, yerde oturduğu, 

ilk saat sabırla dayanabildiği ama sonrasında sinir krizi geçirebileceği, gecenin sonlarına 

doğru kalp krizi geçirdiğini sandığı, sabrının sınırlarını çok çok aşan, üstüne üstlük görsel ve 

işitsel hiçbir zevk vermeyen bir programa gider? 

NEDEN? 

Diyeceksiniz “Bu kadar saydığın programa sen de gittin.” Evet, ama bizim bir amacımız ve 

bize verilen bazı sözler vardı. (Ayrıntısına girmiyorum, lütfen ısrar etmeyin……….) Hadi biz 

gittik, ilk kez gelenler de tamam olabilir, eğlenceli bir şey sanıyorlardır. Peki, programa daha 

önce de seyirci olarak gelmiş olanlara ne demeli? Eziyet çekmekten hoşlanıyorlar mı? 

Dertleri ne? 

Şimdi yıllardır Cuma-Cumartesi akşamları talk Showlarını izleyen bir Türk genci olarak 

kendimde hak gördüğüm bir eleştiriyi yapıyorum, “sana mı kaldı?” demeyin lütfen  Okan 

Bayülgen’i bunca senedir izledik dinledik; şimdi fark ettiğim bir şey var: Okan’ın 

programlarından sonra şiddetli baş ağrısı çektiğim. Kendisinin bütün programlarında olan şey 

şu; gürültü - saçma hareketlerle açılış - bağırarak konuk takdimi - konukların farklı 

özellikleriyle ilgili yüksek sesle cümleler - rahatsız edici tonlarda skeç vb. şeyler - yeni çıkış 

yapan şarkıcı - film tanıtımı - event tanıtımı - telefon bağlantılarında geçen gereksiz dakikalar 

ve birbirlerini anlamaya çalışırken ki yorucu konuşmalar - reklamlara girerken yüksek ses - 

Reyhan’a seslenme-orkestraya laf atma - masada sessiz durana(aslında Okan’ın 

konuşturtmadığı) saldırma - masadaki konuklardan birini sıkıştırma/utandırma-ve ani final. 

Evet dikkat ederseniz, sırasında oynamalarla tüm programlardaki akış bu. Bunca senedir 

bunu izliyoruz, nadir şekillerde kaliteli komedi skeçlerine rastladık ama genel anlamda ortaya 

çıkan şey bence temel olarak gürültü. 

Bu gürültü beni stüdyodaki saatlerde bunları düşünmeye yöneltti. Cumartesi akşamımı orda 

geçirmemin tek yararının bunları görmek olduğunu söyleyebilirim. Bunları geç de olsa fark 

ettim, İMK’ya bana bu imkanı sağladığı için sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. 

Saygılar 

Burcu ZÜLFİKAROĞLU 

 

DANDİNİ DANDİNİ DASTANA DANALAR GİRMİŞ BOSTANA 



 

   

 Mikrofon gördü mü dayanamayan 

Tuna K.A. ve Canberk B.  37.YBK’ya 

hazırlandıklarını itiraf ettiler. 

 İmk’yı tanıtmak için fazla gaza gelen 

Tuna K. A. ve Taylan Y.’in Anadolu 

turuna çıktığını öğrendik. Kendi 

çaplarında bir rekora imza attığını 

düşünen ikilinin kurda kuşa yem 

olmadan eve dönmelerini bekliyoruz. 

 Tüm uğraşlarımıza rağmen 

Uğur S.’in “büyük aşkları”nı 

bulamadık.  

 “Burcu Z. ile adım adım 

makroekonomiye giriş” 

 Selen G. : ‘’Iphone 6ma kurban mı kessem acaba?‘‘?!?!?!??!?!? 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 İyi uykular imk!!! 

Vizelerin bitmesi üzerine rahatlayan kulüp 

üyeleri kendilerini kulübün koltuklarına 

bıraktı. İşte kameralarımıza yansıyan bazı 

görüntüler:  

(Taylan’la Erdem’in samimiyeti yine 

gözlerden kaçmıyor tabi)  

 Şu sıralar oldukça yoğun olan Uğur S.’in 

“Çayı da mı ben koyayım ?!” dediğini 

duyduk. 

 Ders aralarını kulüp üyelerine 

masaj yaparak geçiren Sena T.’ın 

şifalı elleri dilden dile dolanırken 

kulüp üyemizin yorgun hali 

gözlerden kaçmadı.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Duyduk ki Barış K. hazırlık 

derslerinde yine çok eğleniyormuş. 

(Yabancı diller yüksek okulunun 

temsili olmayan hali ) 

 İsmail M. ve 

Sabri K.’nn 

görmeye hiç 

alışık 

olmadığımız 

bu halleri!!!!  

 Katıldığı bir İzdivaç 

programında 

Perim’i ikna etmek 

için ilahi söyleyen 

Burak Y.’nın 

çabaları boşa 

gitmemiş.   



 

 

 



 

 

 


