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Önsöz 

Zorunlu Askerlik bir çok insanımız için bir görev ama aynı zamanda bir çile. 

Ülkemizi savunmanın daha akıllıca bir yolu yok mu? Bu konuyu yaklaşık bir yıl 

boyunca tartıştık. Üç makale işaret fişeği görevi yaptı. Yüzlerce okurumuz değişik 

önerilerde bulundu. Kimileri “aman dokunmayın, böyle çok iyi” derken askerliğini 

yapmış olan arkadaşlar tecrübelerini paylaştı. Evet, belki de ilk defa bu konu 

gerçekten muhatabı olanlara yani Türkiye‟nin vatandaşlarına soruluyor. Zorunlu 

askerlik gerekli mi? Bir yıllık kolektif çalışmanınürünü olan bu kitap konuyla 

ilgili herkes için birinci elden bir bilgi kaynağı.  
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Türk Ordusu özelleĢtirilebilir mi? 

Bugünlerde ―paralı askerlik‖ yine gündemde. 17 Ağustos 

depreminden sonra olduğu gibi “Ģu kriz ortamında” 
askerî harcamalar için TSK‘ya maddî bir destek 
sağlanması söz konusu. Hem de 7,5 milyar. Neredeyse 

TSK‘nın yıllık bütçesi kadar. ErtelemiĢ olanlar, kaçaklar 
vs hesaba katılınca bu kadar ediyormuĢ! 

 Peygamber ocağı(!), Ģehitlik, gazilik gibi kavramlardan 

ayrı düĢünemediğimiz bir konu ordu. Laiklik, terörle 
mücadele ve darbeler ordumuzu siyasî bir aktör(!) 

olarak zihinlere kazımıĢ vaziyette. Diğer yandan yurt 
savunması hassas bir konu. ġan, Ģeref için savaĢan bir 

ordunun yerine “para için” savaĢan profesyonellerin konabilmesi ancak bir 

zihniyet devrimi ile gerçek olabilir. 

 Oysa Ġlker BaĢbuğ daha Kara Kuvvetleri komutanı iken bu yönde iĢaretler 
vermiĢ meselâ 6 komando tugayının tamamen profesyonel askerlerden 

oluĢacağını, yani yedek subay ve er-erbaĢın kısa süre sonra komando 
olamayacağını açıklamıĢtı. BaĢbuğ‘un o zaman yaptığı açıklamalara göre 
buralarda görev verilmeyecek olan yedek subaylar sadece iç güvenlik birliklerinde 

görev alacaklardı. 

 Sorunlar ve çözümler 

Bugün Türk ordusu kendi vatandaĢlarını gerekirse zorla yakalayıp askerlik 
yaptıran bir kurum. 600 bin civarındaki askeriyle dünyanın en kalabalık 

ordularından biri. Ama Türkiye dıĢında askerî üsleri bulunmadığı için manevra 
kabiliyeti oldukça kısıtlı. Teknik olarak da büyük ölçüde ithal silahlara sırtını 

dayamıĢ olan ordumuz ne yazık ki hâlâ 1900′lerden kalma ―etten duvar‖ 
zihniyetiyle yüzbinlerce asker besliyor. 

 Oysa dünya değiĢti, değıĢiyor. Uzun menzilli füzeler ve uydu gözetleme 

sistemleri savaĢı da ticaret gibi küreselleĢtirdi. Türkiye‘ye yönelik bir tehdidi 
ortadan kaldırmak için sınırlarımızdan çok uzak noktalarda ―askerî‖ mücadele 
vermek gerekebilecek. Meselâ Türkiye‘nin enerji güvenliğini muhafaza etmek için 

Orta Asya‘da veya SüveyĢ kanalı‘nda gözetleme ve savunma imkânlarına ihtiyacı 
var. 

 Modern zamanların yaygın tehdidi olan uluslararası terör konusunda da ―etten 

duvar‖ ile fazla bir Ģey yapılamayacağını 40 bin insan öldükten sonra anlamıĢ 
bulunuyoruz. (PKK… Ters giden nedir? Bundan sonra nereye?) 

http://www.derindusunce.org/2009/02/25/turk-ordusu-ozellestirilebilir-mi/
http://www.derindusunce.org/2007/09/16/pkk-ters-giden-nedir-bundan-sonra-nereye/


 
Zorunlu askerlik gerekli mi? 

www.derindusunce.org  Fikir Platformu 

 

6 

 Özetle 25-30 yaĢında, üniversiteden ya da iĢ hayatından koparılmıĢ, aklı evinde, 
çocuklarında kalmıĢ, muslukçu ya da doktordan devĢirme 600 bin ―asker‖ ile 21ci 
yüzyılın tehditlerine cevap vermek mümkün görünmüyor. 

 Nasıl bir ordu istiyoruz? 

Kendini 19cuyüzyıldan kalma fosil ideolojilerin, ulus-devletlerin koruyucusu sanan 

silahlı bir topluluğa ―ordumuz‖ demek hiç hoĢ değil. Hele bu silahlı güç kendi 
görevini kendisi tarif etmeye kalkıyor, basından, iĢ dünyasından suç ortakları 

devĢirip korku yoluyla kendi ülkesi üzerine tahakküm kurmaya kalkıyorsa! (Onun 
adı asker, canı neler ister?) 

 ModernleĢme sürecini tamamladıktan sonra umud ediyoruz ki Türk ordusunun 

genel görünümü bir kıĢladan çok özel bir Ģirkete benzesin. Bütçesi, harcamaları, 
stratejik hedefleri oylarımızla seçilmiĢ sivil siyasetçilerin denetimi altında olsun. 

 Umud ediyoruz ki TSK sınırlarımızı gözlediği gibi uluslararası bankalardaki 
iĢlemleri, vergi cennetlerini, Black Water gibi ―özel savunma‖ Ģirketlerini 

gözaltında tutsun. 

 Ġstihbarat, diplomasi ve yüksek teknoloji alanlarında üstün nitelikli insanlara 
ihtiyaç duyacak olan böyle bir orduyu alıĢık olmadığı türden bir zorluk bekliyor: 

TSK insan kaynakları piyasasında ister istemez özel Ģirketler ile rekabet halinde 

olacak. 

 Bugüne kadar ―bedava‖ olarak bünyesine kattığı vasıfsız er ―mehmetçik‖ yerini 
yavaĢ yavaĢ mühendis, bankacı Mehmet Bey‘lere bırakacak. ġehit babasına 

madalya takılan törenlerin yerini komutanların kayıplar hakkında hesap verdiği 
mahkemeler  alacak. 

 ‖Vatan, millet Sakarya‖ nutukları unutulurken motivasyona dayalı yıl sonu 

primleri hesaplanacak. TSK‘nın baĢarısı sınırdan içeri giren terörist sayısı gibi 
göstergeler ile ölçülebilecek. Görevini yapamayan genel kurmay baĢkanları tıpkı 
zarar eden Ģirket patronları gibi değiĢtirilebilecek. 

 Yoksa çok Ģey mi istiyoruz? 

7 [?] 
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2. Yazan:amarat Tarih: ġub 25, 2009 |  |  

ġimdi ben bu siteye zaman zaman ĢaĢıyorum.BaĢka sitelerden gördügüm, 

okuduğum kadarıyla akp tarafına kaymakla eleĢtirilen bu site liberallerin 
dahi diyemedigi bu baĢlıgı ( baĢlık baĢa giyilir ) kullanıp bir yazı 

yayınlıyorsa diger söylenilenlerin doğru olmadıgı düĢünülebilir. 

Fakat yazının baĢlığına itirazım var.ÖzelleĢtirilebilir mi demiĢsiniz ama 
özelleĢtirme değil profesyonel tabiri kullanılması daha dogru olurdu. 

Liberaller dahi polis teĢkilatının özelleĢtirilip özelleĢtirilmeyecegini 

tartıĢırken, ah keĢke olsa derken olması zor gözüken bir eylemi siz birkaç 
bin fersah ileri taĢıyıp orduyu özelleĢtirmiĢsiniz. 

ġu kriz ortamında koca koca bankaların koca koca Ģirketler ile yaptıgı 

sözleĢmeleri milyon dolarlık tazminatlar ödeyip fesh ettigi Ģu yaĢanılan 
günleri unutmazsak özel ordular kurulmasının imkanı olmadıgını 
düĢünebiliriz.Biz zaten profesyonelleĢsin yeter diyoruz.Fazlasına gerek yok. 

3. Yazan:Ezel KARA Tarih: ġub 25, 2009 |  |  

evet ordu özelleĢtirilsin ki sadece fakirler askere gidip ölsün. süper 

fikir,bravo! 

4. Yazan:Ali Duman Tarih: ġub 25, 2009 |  |  

Türkiye 600.000 kiĢilik dünyanın en kalabalık ordusunu besler, bu 

değiĢmez neden mi? her Ģey 30-40 tane daha fazla GENERAL kadrosunu 
söndürmemek içindir. TSK Sağlık Komutanı (General), GATA Komutanı 
(General), Hastane komutanları (General/Albay) Doktor branĢından olması 

gerekirken, zaman içerisinde Harp okulu mezunu General kadrolarına 
dönüĢtürülmüĢtür. Bu denli kalabalık ordu, salt GENERAL kadrosunu 

azaltmama adına sürdürülmektedir.  

Gerçekçi düĢünmek gerekirse Generallerin konforuna aykırı düĢecek hiç bir 
reform çalıĢmasının baĢarılı olma Ģansı yoktur, bu demektir ki önemli bir 
reform mümkün değildir. 

Bugüne kadar gündeme gelmeyen asıl en vahim olan Ģey ise Ġç Hizmet 
Kanunu ile Askeri Ceza Kanunu‘dur. Musolini‘den alınma bu kanunlar ile 

Amir‘in, mahiyetindeki personele -mahkeme edilmeden- HAPĠS CEZASI 
VEREBĠLMESĠDĠR. Mahkeme edilmeden HAPĠS cezası verilebilen yegane 
ülke Türkiye‘dir. 2 nci Dünya SavaĢı döneminden kalma söz konusu 

kanunun savaĢ dönemi yürürlükte bulunması doğal sayılabilir, ancak 
barıĢta yürürlükte olması vahimdir. Misal, ordu komutanı mahkeme 

etmeden emrindeki personel için 28 güne kadar hapis cezası verebilir ve 
bunu sayısız kez tekrar da edebilir. Bu devirde ―kiĢi özgürlüğünün‖ bu denli 

kolay kısıtlanabilmesi vahimdir, asıl vahim olan diğer husus ise bu vahim 
durumun bugüne kadar gündeme dahi gelmemiĢ oluĢudur. 

5. Yazan:Ali Duman Tarih: ġub 25, 2009 |  |  

http://www.entelektuel.com/
http://www.derindusunce.org/2009/02/25/turk-ordusu-ozellestirilebilir-mi/#comment-26072
http://www.siyasetkahvesi.com/
http://www.derindusunce.org/2009/02/25/turk-ordusu-ozellestirilebilir-mi/#comment-26074
http://www.derindusunce.org/2009/02/25/turk-ordusu-ozellestirilebilir-mi/#comment-26077
http://www.derindusunce.org/2009/02/25/turk-ordusu-ozellestirilebilir-mi/#comment-26078
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Ordu, soğuk savaĢ sonrası hızlı bir Ģekilde personel anlamında küçülmeli, 

vurucu ve teknolojik güç olarak daha etkin hale gelmeliydi. Personel 
anlamında küçülmesi ile silah, teknoloji, vurucu dinamik güç haline gelmesi 

arasında ters yönde bir iliĢki vardır, zira personel tasarrufundan 
sağlayacağı kaynağı,silah ve teknolojiye aktarma imkanı mevcuttur. 

TSK, daha ekonomik bir personel yapılanmasıyla daha çevik, daha 
teknolojik, daha vurucu güç haline geleceğini çok iyi bilmektedir. Bu 
konuda çok çalıĢmalar yapmıĢtır, ancak yukarıda da anlattığım 

handikapları (general sayısının azaltılması) bu tarz yapılanmaya gitmesine 
engel teĢkil etmektedir. 

6. Yazan:nazim alemdar Tarih: ġub 26, 2009 |  |  

Özellestirme kelimesi yanlis. Parasi olanin askere gitmeyip, garip 

gurebanin askerlik görevini yapmasi, toplumda iki kategori yaratir. 

Askerlik sadece silah altina alinmak degil ayni zamanda birlikte yasama, 
zorluklara beraber direnme ve disiplinli yasamin ögrenilmesidir. 

kisaca fikrimi belirteyim; 

1-profesyonel ordu kurulmalidir. Askerligi meslek olarak kabul etmek 

isteyenler, mesleki ordunun elemani olurlar. 

2-her Türk Vatandasi (kadin ve erkekler) cok kisa bir egitimden gecirilmeli. 
Mesela 2-3 ay gibi bir dönem silah altina alinmali ve temek egitimden 

gecmeli. 

7. Yazan:Alpay Baykurt Tarih: ġub 26, 2009 |  |  

Kesinlik ile zengin fakir ayrimciligi ulkede alip gidecek basini.fakir Askere 

zengin cocugu barlara.Bu ulke nice zaferler kazandi.guclu bir ordu her 

sinifi kapsasin.benim cocugum sehit olurken zenginin cocugu kiz arkadasi 
ile sefa surmesin.birimiz hepimiz,hepimiz birimiz icin.M.K.Ataturk 

8. Yazan:Ezel KARA Tarih: ġub 26, 2009 |  |  

yok yok ordu özelleĢsin ya da pardon daha kibar diyeyim 

profesyonelleĢsin..askere sadece fakirler gitsin, onlar ölsün..ne ala 
memleket(!) 

9. Yazan:M.Bahattin Adıgüzel Tarih: ġub 26, 2009 |  |  

Paralı askerliğe kesinlikle karĢıyım. 
Bir ülkenin bağımsızlığı, toprak bütünlüğü, geçmiĢinin temiz kalması, 

geçmiĢine ve geleceğine sahip çıkılması ancak milli duyguların yüksek 
tutulmasıyla mümkün olabilir. 

Bir devletin ordusu olağanüstü koĢullarda en önemli milli güç unsurudur. 
Bu özelliği nedeniyledir ki milli güç paralı askerlerle muhafaza edilemez. 

Türk Ordusunun harp silah araç ve gereçleri dıĢarıya bağımlı olamaz. 

http://www.derindusunce.org/2009/02/25/turk-ordusu-ozellestirilebilir-mi/#comment-26082
http://www.derindusunce.org/2009/02/25/turk-ordusu-ozellestirilebilir-mi/#comment-26084
http://www.siyasetkahvesi.com/
http://www.derindusunce.org/2009/02/25/turk-ordusu-ozellestirilebilir-mi/#comment-26085
http://www.izbirakan.com/
http://www.derindusunce.org/2009/02/25/turk-ordusu-ozellestirilebilir-mi/#comment-26089


 
Zorunlu askerlik gerekli mi? 

www.derindusunce.org  Fikir Platformu 

 

9 

Milyarlarca doların hazır malzeme alımları için yurt dıĢına yatırılması kabul 
edilemez. 
Kıbrıs BarıĢ Harekatı sonrasında konulan ambargo nedeniyle kurulan; TAI, 

TEI, Havelsan, Aselsan, Roketsan, ve savunma sanayisinde üretim yapan 
diğer yerli ve milli Ģirketlerin neden kurulduklarını kimse unutmasın. 

DüĢünen, yazan, üreten insanlara ve üretim için Ģirket kuran yatırımcılara 
destek olunsun. 
DıĢ alım yerine AR-GE çalıĢmalarına ve iç üretime önem verilsin. 

Para milli hudutlar içerisinde çarkını tamamlasın. 
Siyasiler ve bürokratlar yabancıların uĢaklığını yapmaktan vazgeçsinler. 

Yabancı Ģirketlerin temsilciliğine soyunanlar ucuz ticaret yapmaktan ve bu 
ülkeye kötülük etmekten baĢka bir iĢ yapmıyorlar. Bu insanlar biraz tarih 
okusunlar veya düĢünen insanların düĢüncelerine hürmet etsinler. 

Okumayan insanlar hürmet etmeyi de bilmezler. Onun için hürmetin ne 
anlama geldiğini dahi çoğu anlayamayabilir. 

Bu ülke bizim ve bizi bizden baĢka hiç bir güç koruyamaz. Bunu bu 
devletin yöneticisinden, siyasetçisine, esnafından memuruna, bilim 
adamından medya mensubuna ve bu ülkede yaĢayan ve bu ülkenin kimlik 

kartını ve pasaportunu taĢıyan herkes bilsin… 

10.Yazan:denememeler Tarih: ġub 26, 2009 |  |  

―zenginler paralı askerlik yapsın, fakirler askere gitsin‖ gibi, geçmiĢteki 
(osmanlıya kadar uzanan) temelli askerlik uygulaması, eĢitliğe (hukuk 

önündeki eĢitliğe) aykırıdır ve bu temelde zaten liberallerin savunacağı bir 
Ģey olamaz. Eksik olmasın muhafazakar dostlarımız bizden (amarat 

bey/hanım‘ın sözleriyle) fersah fersah ilerideler. zorunlu askerliği 
kaldırmaktan değil, ―zorunlu askerliğe tabi kiĢilerin askerlik yapmak yerine 
para ödemeleri‖ gerektiğinden bahsediyorlar.  

Zorunlu askerlik, tüm kurumlarıyla kaldırılmalıdır. erkek-kadın kimse 

zorunlu askerliğe tabi tutulmamalıdır. ülkenin dıĢarıdan gelebilecek Ģiddete 
karĢı korunması gereği - bedel üzerinden değil - vergiler üzerinden yine 

devletin bir görevidir. Uluslararası kuruluĢlarla yapılacak antlaĢmalar 
çerçevesinde bir ordu kurulabilir. Bu ordu, emniyet teĢkilatı nasıl teĢkil 
edilmiĢse öyle teĢkil edilebilir.  

Arkanızdan gelmemizin sebebi, size tur bindirmemizdir. Ben lisede okurken 
bunları söylüyordum. :) Sonra MGK filan devreye girdi tırstım, sustum.  

Eklemekte fayda var: tartıĢmalarımız kanun-nizam çerçevesinde. Hali 
hazırda zorunlu askerlik var ve ben kimsenin bu ―bedelli çıkacak‖ 

söylentilerine kapılıp askerliğini erteletmesini tavsiye etmem. 30′unu aĢıp 
askere gitmemenin zoruna SSK‘sız, pasaportsuz ömür geçiren insanlar 

hakkındaki söylenenleri iĢitiyoruz. Bu konuĢtuklarımız önümüzdeki 10-20 
yılın iĢleridir. Kulak asmayın, gidin gibi askerliğinizi yapın gelin.  

Bir de ek: askerliği erteletmek için doktora yapmayın. Bir doktora 10 kısa 

dönem askerliğe bedel bir çile. onun bedellisi de yok. 

http://ekonomiturkblogspot.com/
http://www.derindusunce.org/2009/02/25/turk-ordusu-ozellestirilebilir-mi/#comment-26090
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11.Yazan:Özgür Taylan Tarih: ġub 26, 2009 |  |  

Ordu‘nun özelleĢtirilmesi değil de profesyonelleĢtirilmesi gerekir.Nitekim 

günümüzde insan sayısına dayalı ve cephede göğüs göğüse yapılan savaĢ 
dönemi bitmiĢtir. Günümüz savaĢları tamamen teknoloji ve yüksek harp 

tekniklerine dayalıdır.Terörle mücadele ise mutlaka profesyonel bir orduyla 
yapılmalıdır.Zira teröristler genelde yüksek gerilla eğitimi almıĢ 

kiĢilerdir.Bunlara normal mehmetçikle karĢı savaĢmak mümkün 
değildir.Hepimiz biliyoruz ki,mehmetçiğin askerlik süresi boyunca aldığı 
savaĢ ve silah eğitimi gerilla ile mücadele edebilecek kapasitede 

değildir.Böyle olunca da genç mehmetçiklerimizi yeterli donanıma sahip 
olmadan, gerilla eğitimi almıĢ ve dağda yaĢamaya alıĢmıĢ teröristlerle 

savaĢmaya gönderiyoruz.Ki bu nedenle de binlerce genç Ģehit 
veriyoruz.Halbuki bunun yerine gerçek mesleği ve uzmanlığı askerlik olan 
bir profesyonel ordu kurulabilirse terörle mücadelede daha az kayıpla ve 

çok daha etkin sonuç almak mümkündür.Bunun için,orduyu 
profesyonelleĢtirmeli,nicel olarak azaltıp niteliğini artırmalıdır.Kaynak ise 

askerlik bedelinin ödenmesidir. 

12.Yazan:Mehmet Kaptan Tarih: ġub 26, 2009 |  |  

Orduda paralı askerlik askeriye ve Türkiye ekonomisine bir katkı bence 

sonuçta parasını veren herkes yapabiliyor. fakir zengin ayırmıyorlar. Eğer 

sizin düĢündüğünüz gibi olsa yani fakirler ölsün dense o zaman özürlü 
arkadaĢlarda askerlik yapmasın. YurtdıĢındaki insanlar mecburen orda ve 
Türkiyeye çoğu zaman gelemiyorlar. Bu nedenle onlarda her Türk insanı 

gibi bu Ģanla Ģerefle dolu görevi yerine getiriyorlar birde bu yönden bakın… 
Ve unutmayın parayla pulla bu askerlik görevini yapan olduğu gibi 

gururuyla onuruyla askerlik yapan evlatlar babalar amcalarda var. 
Ve asıl bu konuda yorum yapması gerekenlerde bizler değiliz sanırım. Bu 
konuda asıl gaziler ve Ģehitler (konuĢabilselerdi) yorum yapmalı en iyi 

dersi onlar verirler. 

Eğer yanlıĢ söylediğim birĢey varsa herkesten özür dilerim. 

13.Yazan:anti-militarist Tarih: ġub 26, 2009 |  |  

evet ordu özelleĢtirilsin ki sadece fakirler askere gidip ölsün. süper 
fikir,bravo! 

ġimdi ölenler fakirler değil mi? Bu hizmetleri karĢılığında da ayda 6 TL para 
(belki zam gelmiĢtir)ve karavana alıyorlar. Zenginler de raporu patlatıp, 
komutanlara pahalı hediyelerle kafa izinleri kopartıp, ya da orduevine 

yatay geçiĢ için torpil ayarlayarak evlerinde askerlik yapmaya devam 
ediyor. Siz askerlik yapmadınız herhalde. 

Herkesin askerlik yapmasının, askerliği öğrenmekle ilgisi yok. Askerlik 
boyunca 3 silah atıĢı yapıp, G3′leri söküp takmayı öğrenmekle, sağ sol 
uygun adım yürüyüĢüyle askerlik öğrenilmez. Öyle olsa polislerin askere 

alınmaması lazım. Çünkü zaten bu talimden geçiyorlar. 
Amaç, bütün vatandaĢlara askere selam çakmasını öğretmektir. Asker 

http://www.derindusunce.org/2009/02/25/turk-ordusu-ozellestirilebilir-mi/#comment-26091
http://www.derindusunce.org/2009/02/25/turk-ordusu-ozellestirilebilir-mi/#comment-26092
http://www.derindusunce.org/2009/02/25/turk-ordusu-ozellestirilebilir-mi/#comment-26094
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üstündür, ülkeyi kurtaracak askerlerdir, ülkenin sahibi kurmaylardır. Bütün 
bunları ve resmi ideolojiyi iyice bellersen, milli eğitimde atlandıysa askerde 
―rejimin neferi‖ haline gelirsin. Ama son yıllarda askere gidenler o kadar 

çarpıklık görüyor ki, neferden çok nefret üretiyor askeriye. 

14.Yazan:Ali Tarih: ġub 26, 2009 |  |  

Askeri bir kurum olarak Türk Silahlı Kuvvetleri belli bir bütçeden 

faydalanmakta ve ülkede geliri eğitimden sonra 2. sırada yer almaktadır. 

Ordunun krize girme ihtimali zayıf, olsa dahil çok az etkilidir. Bütün bu 
noktaları gördükten sonra ordunun bedelli veya paralı askerlik durumu 
Ģuanki piyasa durumlarına göre Ģekillenmez. Hiçbir kriz dönemindede 

bende kriz var dememiĢtirde. 
Orduyu biraz yakından tanımıĢ ve kavramıĢ olanlar Ģunu çok iyi 

farkederlerki..ordu para ihtiyacını dile getirdiği dönemler; 
seferberlik,tezkere ve operasyon konulu dönemlerdir. Hiçbir tezkerede 

içerisinde maddi bir kaynak belirtilmeden meclisten çıkmaz,bu detay 
kamuoyuna bildirilmez. 

Benim fikrime gelince ; 
Ordunun profesyönel ve paralı kiĢilerce oluĢturulmasını doğru buluyorum. 

Böyle bir yapılandırma hem ordu içtüzüğünün Ģeffaflığı, hem ekonomik 
varlığının tutarlılığını oluĢturacak hemde atıl gücün varlığını ortadan 

kaldıracaktır. 

Son olarak ordu profesyönelleĢirse Ģan,Ģeref,vatan,bütünlük gider diye 
bakanlara teknolojinin bugünkü Ģartlarını ve geldiği noktayı bir kez daha 

gözden geçirmelerini tavsiye ederim. 
Ġyi günler dilerim…. 

15.Yazan:alper erensoy Tarih: ġub 26, 2009 |  |  

askerliğimi uzun dönem yaptım ve kesinlikle paralı askerlik olması 
gerekir.millete hizmeti herkes yapabileceğinin en iyisiyle yapmalı. en 

kötünün yapabileceği standartları referans kabul eden bir sistemde değil. 
isteyen parasıyla, isteyen emeğiyle, isteyen bilgisiyle. her paralı askerlik 

yapan kızlarla barlarda dolaĢmıyor. bu memleketin parası olan, milletini 
seven, çalıĢan çabalayan evlatları barlarda kızlarla gezenlerden kat kat 
fazla.kızlarla barlarda dolaĢan adam da askerde askerlik yapmıyor 

zaten.torpili ile komutanlarınada arkadaĢlarınada bela oluyor. ordu 
askerlikte herkese eĢit muamele diye inat edip paspas yaptırarak askerlik 

yaptıracağına profesyonel olsa cephedeki adamda rahat eder, para veren 
adam da vatana hizmet eder. iĢ güç sahibi, vergi veren ve vatanını seven 

çok insan tanıyorum askerlik borcunu ödemek için can atan. vergi gibi 
askerlik borcuda kazanç cinsinden ödenmeli.özetle eĢitlik değil adalet 
olmalıdır. 

16.Yazan:amarat Tarih: ġub 26, 2009 |  |  

http://www.derindusunce.org/2009/02/25/turk-ordusu-ozellestirilebilir-mi/#comment-26096
http://www.derindusunce.org/2009/02/25/turk-ordusu-ozellestirilebilir-mi/#comment-26099
http://www.entelektuel.com/
http://www.derindusunce.org/2009/02/25/turk-ordusu-ozellestirilebilir-mi/#comment-26100
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Öncelikle Ezel hanım‘a Ģunu söylemek isterim aramızdaki mantalite farkı 

cümlelerinizi kurarken seçtiginiz kelimelerden görtmek mümkün.Misal siz 
askerlere ölsün demiĢsiniz ama benim mantaliteme göre Onlara ölü değil 

Ģehit demek daha doğru.Ayrıca sizin görüĢünüze göre fakirler ölsün 
zenginler ölmesini savunuyorsunuz bunuda fakirikorumak adına 

soyluyorsunuz.Sizin gayet iyi niyetli masumane düĢündügünüzden 
eminim.Fakat Ģehit olan askerler hali hazırda zengin ya da fakir demeden 
Ģehit oluyor.Askeriyemiz profesyonelleĢtikçe askerlerimiz iĢinin yani 

askerligin uzmanı olacaklar boylelikle Ģehit sayımızın azalacıgını umuyoruz 
bundaki temel savımızda Ģudur. 

3 ay acemiliği yapan birisi doguya gönderilince 1 sene daha askerlik 

yapıyor ve dagları, dereleri tepeleri tam ögrendi memleketine davullarla 
karĢılanmak üzere geri gidiyor.Ayrıca Ģunu da söylemek isterimki evde 
babasından arabasını dahi alamayan kiĢi askeriyede araba sürüyor boyle 

olunca insan buna ĢaĢıp kalıyor ama iĢte oluyor bunlar. 

Misal ben kendimden örnek vereyim, acemiligimi antalya merkez 
jandarmada yaptım 28 gün bize g3 eğitimi verdiler egitim dediysemde iĢte 

9 mermi atıĢ yaptık ve g3ün temizligini en kısa sürede yamamlama 
egitimi.oyle sürünme falan yok,neyse gel zaman git zaman 28 gün sonra 

kemere askerligimiz çıktı usta birligi olarak kemere geldik fakat burada 
fransız onlusu verilen tabanca verildi bir de mp5 denilen bir silah verildi ee 
hani g3 yok, olamaz da zaten o kadar yabancı insanın yanında g3 ile 

dolaĢacak değiliz fakat es kaza bir çatıĢma olsaydı emin olun o fransız 
onlusu tabancayı nasıl çalıĢtıracagımı bilmiyordum, zaten bilsem dahi o 

tabancanın elimde patlamayacagından Ģüphe ediyordum, düĢman yerine 
kendime zarar verebilirdim. 

Tabi ezel haım askerlik yapmadıgından bilmiyor bunları.ayrıca kısa dönem 
askerlerin askeriyede iĢi kebap, tuncelide arkadaĢım operasyona gitmek 

için komutanından izin istiyormuĢ, mardindeki kısa dönemler nöbet dahi 
tutmuyormuĢ.Kısa dönemler el üzerinde tutuluyor açıkçası. 

Fakirler askere gitsin zenginler gitmesin.olaya para açısından bakarsak 

Ģunuda söyleyebilirim.Bir arkadaĢım vardı keĢke askeriyede kalabilsem 
diyordu zira memleketine gidince yapacak iĢi yok.Ben askerden geldim 

Ģimdi her ay maaĢımdan kesilen kesintileri soylesem eminim ohannesburg 
dersiniz ama ben askerdeyken devlet beni orada tutarak bu kesintileri 
yapamadı.KeĢke ben askere gitmeseydim vergimi ödeseydim.o doguya 

giden askerlerin her birine gece görüĢ dürbünü verilseydi daha iyi 
olmazmıydı ? 

1994 yılında siirt eruhta çatıĢmaya giren abimin sözleri.ÇatıĢmaya girdik 

her 5 mermiden birisi izlidir.EĢiniz ya da arkadaĢlarınıza sorun onlar bilir 
Ezel hanım.ġimdi abimin anlattıgına göre çatıĢmadan tırsan asker ki bence 
son derece haklı hayatında istiklal caddesinden çıkmamıĢ bir kiĢinin 

mermilerinin düĢman yerine havaya gitmesi gayet normaldirki kimi 
askerlerin mermilerinin havaya dogru gittigi görülmüĢ.Yani ya teroristlerin 

uçma yetenekleri var ya da bu durumda yanlıĢ giden bir Ģey var. 
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http://entelektuel.com/profesyonel-askerlik/ 

zamanında yazmıĢtım ben bunu. 

Ayrıca denemeleri, ben smmm stajyeri iken tecilimi bozdurdum vatan aĢkı 
ile askere gitmiĢtim :=) Doktora demiĢken daha yüksek 
lisanstayız.Umarım biz de o noktaya varırız. 

17.Yazan:Ali Duman Tarih: ġub 26, 2009 |  |  

Mevcut sistemde zengin çocukları askerlik yapıyor denilemez, onlar 

mutlaka bir yolunu bulur ve bu iĢten bir Ģekilde sıyırlar. 
Bu cümleden olmak üzere sormak gerekirse ―siz hiç seçkin bir ailenin 

çocuğunun ġEHĠT olduğuna tanık oldunuz mu?‖ 
Vatan savaĢılması gereken dönemlerde halk çocuklarınındır, nimetlerinin 

yenilmesine gelince, vatan hakim sınıfındır. Çünkü devlet aygıtı ―bir sınıfın 
diğer sınıflar üzerinde tahakküm kurması‖ üzerine kuruludur. 
Kıs vadeli en iyi çözüm, halkın sırtında daha az yük olacak bir 

organizasyona gidilmesidir, bunun için öncelikle personel sayısı bakımından 
―daha küçük‖, ―daha dinamik‖, ―daha vurucu‖, ―daha teknolojik‖ bir 

profosyonel ordu oluĢturulmasıdır. 

Ülke savunmasının mantığı, adı konulmamıĢ bir Ģekilde ―ölmemesi 
gerekenlerin, ölmemesi üzerine kurulu‖dur. Bu durumda ―ölmemesi 

gerekenlerin‖, ―askerlik yapıyormuĢ‖ gibi görünmesinin de gereği yoktur. 
Bu ikiyüzlülüğe son vererek, bedelini ödeyebilenlerin askerlikten muaf 
tutulmalarını, sağlanacak bu kaynak ile askerlik yapan vatan evlatlarına en 

az ―askeri ücret‖ düzeyinde maaĢ verilmesi gereklidir. 

Sahte çürük raporları, torpiller, kayırmalar, komutanlara rüĢvet vererek 
arazi olmalar gibi sistemi içeriden çürüten bir çok olumsuzlukta 

kendiliğinden ortadan kalkmıĢ olacaktır. 

Aslında ―profosoyenel ordu‖ için kafa yormamıza hiç gerek yoktur, çünkü 
TSK bu konuda neler yapılması gerektiğini herkesten çok daha iyi 

bilmektedir, bu konuda birçok önemli çalıĢmaları da kurum olarak 
yapmıĢtır. Ancak, profosyonel orduya geçiĢin çok ―UFAK‖ bir kusuru var, 
profosyonel ordu ―GENERAL KADROSUNUN AZALTILMASINI 

GEREKTĠRMEKTEDĠR‖ ĠĢte kusur budur, bilmem anlatabildim mi? 
Sn. Generallerimiz, sırf bu yüzden ―profosyonel ordu‖ projesinden hiç haz 

etmezler. 

18.Yazan:birisi Tarih: ġub 26, 2009 |  |  

Ordunun paralı hale getirilip Ģu andaki düzenin bozulması düĢüncesi ancak 

ve ancak tarihi bilmeyen; bu ülkenin nasıl alındığını önemsemeyen kuĢ 

beinli beyinlerin fikridir ki bu da tartıĢmaya bile değmez. 

19.Yazan:Can Apak Tarih: ġub 26, 2009 |  |  

http://entelektuel.com/profesyonel-askerlik/
http://www.derindusunce.org/2009/02/25/turk-ordusu-ozellestirilebilir-mi/#comment-26102
http://www.derindusunce.org/2009/02/25/turk-ordusu-ozellestirilebilir-mi/#comment-26103
http://www.derindusunce.org/2009/02/25/turk-ordusu-ozellestirilebilir-mi/#comment-26105
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YaklaĢık 25 yıl önce TÜBĠTAK ―Bilim ve Teknik‖ dergisinde çıkan bir 

makalenin özeti: 

ġimdiki Lübnan‘da yapılan arkeolojik kazıda kalıntıları bulunan küçük bir 
ülkenin yazıları çözülünce, arkeologlar bu ülkenin ordusu olmadığını, 

sadece ticaretle geçindiklerini, gerektiğinde paralı ordu kiraladıklarını, 
günün birinde, kiraladıkları ordu kendilerine saldırdığı için yok olduklarını 

buldular. 

Bilmem baĢka yorum gerekir mi? 

20.Yazan:Ekrem Senai Tarih: ġub 26, 2009 |  |  

günün birinde, kiraladıkları ordu kendilerine saldırdığı için yok olduklarını 

buldular. 

Bilmem baĢka yorum gerekir mi?  

Günün birinde (60,71,80,97) milletin kendi ordusu, kendilerine saldırmıĢ; 
yok etmekten beter etmiĢler. 

Bilmem baĢka yorum gerekir mi? 

21.Yazan:Birkan Tarih: ġub 26, 2009 |  |  

Teknolojinin tavan yaptigi su donemde bilek gucunun ne kadar zayif 

kalacagini hepimiz bilmekteyiz ve son zamanlarda Israil‘in Filistine ne 
yaptigini hepimiz gormekteyiz. Profesyonel ordu ―fakir askerlerimiz ölsun‖ 

den ziyade tam tersine son zamanlarda pkk ile carpismalarda 
kaybettigimiz sehit askerlerimizin amatorlugu ve amator olduklari halde 

alternatif olmadigi icin vatanimizi savunmak adina carpismalara girmeleri 
son bulacaktir. 

Profesyonel ordu askerleride turk vatandasi oldugu surece problem 
olacagini sanmiyorum. 
Ben askerligimi 18 ay yapmis bir turk vatandasiyim ancak benim gibi bir 

cok insan da bu zamanin cok gereksiz oldugunu dusunmektedir. Bu sure 
Turkiye devletine cok buyuk maddi kayiptir. Asker gucu ve silah gucu 

tabiki cok onemlidir ancak asil onemli olan bedelli askerlikten toplanan 
paralarin gelistirme projelerine yatirilmasi ve dogru yerlere gitmesi esas 
olmalidir. Son olarak ‖ Ali Duman ‖ arkadasimiza katiliyorum oyle yada 

boyle zengin cocugu diye tabir ettigimiz askerlerimiz bedelli olsun yada 
olmasin torpil, curuk yada rusvet bir sekilde kendilerini arka planda 

birakmaktadirlar. Bu ayrim her halukarda vardir ve olacaktir. Turkiye gibi 
guclu bir ulkenin ordusuda cok guclu ve profesyonel olmalidir diye 
dusunuyorum… 

Saygilar. 

22.Yazan:Cemal Guven Asti Tarih: ġub 26, 2009 |  |  

Dedem Kazim Karabekirin ordusuyla Doguda olmus. 
Amcam Korede olmus. 

Abim Kibrista olmus. 

http://www.derindusunce.org/
http://www.derindusunce.org/2009/02/25/turk-ordusu-ozellestirilebilir-mi/#comment-26109
http://www.derindusunce.org/2009/02/25/turk-ordusu-ozellestirilebilir-mi/#comment-26111
http://www.derindusunce.org/2009/02/25/turk-ordusu-ozellestirilebilir-mi/#comment-26112
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Obur abimin oglu Afganistanda yaralanmis. 
Ulan siz ne gecinmez milletsiniz. 
Otur komsularinla baris yap , is aglari kur. 

Ey boyyuk Turkiye cumhuriyeti ve onun korkusuz kahraman Turk Silahli 
Kuvvetleri bana guvenip kimseye savasip ilan etme. Bak onceden 

soyluyorum yoksa kendi basina ne halt edersen et. 
Haaaaa ―Ulek! bu ulke 90 million TSK sanami kaldi sen kimsinki TSK sana 
guvensin!‖. Diye dusunen varsa yanitim sudur. 

Eger TSK nin bana ihtiyaci yoksa o bire neden habire arkamdan 40 takla 
atip beni askere gitmeye zorluyor? 

Ben derken (ben sen o, onlar hepimiz) tabiki onemliyiz. 
Elbetteki TSK bensiz bir halt edemez. Elbetteki TR bensiz bir bk yiyemez. 
Simdiye kadar Turkiye bugun geri kalmissa nedeni nedir diye 

dusundunuzmu? 
Sen artislik yap ulkenin en egitilmis en iyi kadrolarini yurtdisina kaptir 

ondan sonra neden geri kaldik diye dusun. 
Ben (ve benim gibi bir suru insan)TR nin en iyi universitelerinde okudu. 
Okurken kahraman ordumuz bize saldirdi. Bizi hapislere attilar 

meydanlarda saldirdilar sokaklarda oldurduler, sehirlerin nemli bodrum 
katlarinda surundurduler. Bende yurt disina ciktim. Isimi buldum guzelim 

karimi buldum cocuklarim oldu evim arabam ciftligimde essegim oldu. 
Yurtdisinda fabrikalar tasarim ettim. Millete plan organizasyon yenilik 
getirdim. is kurdum. Ekonomilerine katkida bulundum. Birsuru insana 

destek oldum benden guc aliyorlar.Turkiyede ise yasli annemi bosanmis 
kiz kardesimi ve niteliksiz dolmus soforu, kasap ilkokul arkadaslarimi 

biraktim. 
Neyse sizlere farkli bir pencere sundum. Degisik diye sonuna kadar nasilda 
merakla okudunuz. Hoscakal kardesim benim. 

23.Yazan:adil akkoyunlu Tarih: ġub 26, 2009 |  |  

Herkesin askerlik yapmasına gerek yok. Diğer iĢ ve meslekler gibi askerlik 

de profesyonel maaĢlı memurlardan oluĢturulabilir. Daha verimli olacağına 
inanıyorum. Selamlarımla… 

24.Yazan:Mr. Daddy Tarih: ġub 26, 2009 |  |  

Ordunun paralı hale getirilip Ģu andaki düzenin bozulması düĢüncesi ancak 

ve ancak tarihi bilmeyen; bu ülkenin nasıl alındığını önemsemeyen kuĢ 
beinli beyinlerin fikridir ki bu da tartıĢmaya bile değmez. 

Sn. birisi, ordumuzun pek değerli subayları paralı asker değil mi? Bütün 

askerlerin tıpkı subaylar gibi paralı asker olması niçin mevcut düzenin 
bozulması olsun? Subaylarımızda bir kusur olmadığına göre, bu talep 

ordunun kalitesinin yükselmesi demek. Siz ya memleketin cam silmekle 
alındığı düĢüncesindesiniz yada askerlik yapmadınız. 

25.Yazan:Mustafa Akbas Tarih: ġub 26, 2009 |  |  

http://adilakkoyunlu.com/
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Türk Ordusunu Özellestirmek yada daha verimli yapmak imkansizdir. 

Ordumuz Devletin icinde Devlet olmustur. Ordumuz görevini kendisine 
kendi verir, isine gelen rejimi halka uygulamaya calisir, sayisiz darbe 

yapmistir. Jandarmayi Polis olarak kullanir, Jitemle isine gelmeyen 
vatandaslari kiydirir. Tabii Ticaret alanda‘da sayisir Faaliyet gösterir. Örnek 

olarak Oyak Banki, Oyak üretim tesislerini, Eti‘yi vereyim. Ordumuz o 
kadar becerikli Salca bile üretir. Ordumuzum tayfasi icin hizmet veren 
Hastaneler,yargi mensublari ve Mahkemeler, Spor tesisleri faaliyet 

gösterir. Hatta Ordumuz yardim adi altinda vergi bile toplamaktadir.Yurt 
disindan senelik gelen 70 milyon Dollar bedelli askerlik kafa parasi 

direk‘den Ordumuzum kasasina girer ama islemlerin ücreti Milli bütceye 
yüklenir.Harbiyeliler ucuz ve kolay yasamaya alismislar kolay kolay elde 
ettikleri avantaclari geri vermezler.Ordumuzu yapici sekilde elestirenlere 

derhal Orduya yipratma olayi dayatilidir. Komutanlar tahsilli olmalarina 
ragmen olur yolu görememeleri cok vahim bir durum. Benim yaptigim 

tesbit Ordumuz Jakoben sistemin kurbani olmustur. Ordumuzun baski 
altindan kendini kurtarmasi lazim ama bu daha coc cok uzun sürecek. 

26.Yazan:Birkan Tarih: ġub 26, 2009 |  |  

Yukaridaki yazima ek olarak Ulkemizin en buyuk problemlerinden olan 

issizlige de buyuk katki saglayacagini dusunuyorum akli basinda ulkesini 
seven bir cok gencimize de gelir kapisi olabilir. 
Bu arada bu yazinin basligi benim fikrimce degistirlmeli ozellestirme diye 

bir durum soz konusu degil ordu halk‘a arz edilmiyor, biri yada birilerine de 
satilmiyor. 

27.Yazan:Ahmet Yılmaz Tarih: ġub 26, 2009 |  |  

Ordunun özelleĢmesi baĢka bir Ģey, profesyonel orduya geçiĢ baĢka bir 

Ģey, bedelli askerlik yapmak baĢka bir Ģeydir. Bütün kavramları yerli 
yerine oturtmadıkça, doğru sonuca ulaĢamayız. Her yurttaĢın ―vatan 

görevi‖ olarak mutlaka askerlik yapması, yerinde bir kuraldır. Ancak 
nüfusumuzun kalabalıklaĢması, ordu mevcudunu isteklerimizin ve 
ihtiyaçlarımızın ötesinde yoğunlaĢmasına sebep olmuĢtur. Bugünkü 

savaĢların artık bir süngü savaĢı olmadığını, dolayısıyla asker sayısıyla 
bağlantılı bir denklem kurulamayacağını hepimiz biliyoruz. Biraz 

teknolojiye adapte olamamıĢlığın, biraz eski alıĢkanlıkların, kısmen de 
―kalabalık orduya kalabalık komutan gerekir‖ mantığının sonucu olarak, 
Türkiye bugün hem gençlerini en verimli çağda uzun bir süre toplumdan 

uzak tutmakta hem de sırtına ağır bir malî yük bindirmektedir. Bu 
kapsamda sırada bekleyenlerin durumuna ―bedelli askerlik‖le çözüm 

bulunmaya çalıĢıldı ama, bu durum hemen hemen bütün arkadaĢlarımızın 
belirttiği gibi, ―parası olmayanın askerlik yapmak zorunda kalması‖ 
sonucunu ortaya çıkardı. Elbetteki bu, eĢitlik ve adalet ilkesine aykırı bir 

durumdur. Uzmanları konuyu daha iyi bildikleri için daha uygun ve mantıklı 
çareler bulabilirler. Burada benim aklıma gelebilen en pratik çözüm, 

askerlik süresinin kısa tutulmasıdır. Eğitim sonrası askerlikte geçen 
zamanın çok uzun olduğunda Ģüphe yoktur. 
Öte yandan teknolojinin ön plana çıktığı bir devirde, daha profesyonel bir 
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kadroyla bu iĢi yürütmek daha mantıklı gibidir. Böyle bir durum, askerliği 
―yüce bir makam‖ olarak algılayanlara biraz ters gibi gelse de, aslında 
silahlı kuvvetlerin muvazzaf subayları, bir anlamda bu iĢi aldıkları maaĢ 

sebebiyle yaptıkları içinzaten profesyonel birer askerdirler. Erat diye tabir 
edebileceğimiz alt kadronun da ―savaĢ‖ meraklısı özel yetiĢtirilmiĢ 

kiĢilerden teĢekkül etmesi, akıl dıĢı bir davranıĢ değildir. BaĢlıkta yanlıĢ 
olarak yer alan askerin özelleĢtirilmesi meselesi ise herhalde en azından 
günümüzde düĢünülmesi bile mümkün olmayacak bir durumdur. Ancak 

yine de giderek farklı bir biçimde Ģekillenen global dünyanın, gelecekte 
nasıl bir durum ortaya çıkaracağını Ģimdiden kestirmek güçtür. 

28.Yazan:bertan gursel Tarih: ġub 26, 2009 |  |  

HIÇ TARTISMASIZ, HER BRANSTA, HER IS KOLUNDA, 

PROFESSIONELLER DAIMA AMATORLERDEN ÇOOOOK 
DAHA VERIMLIDIR. 

BU MUNAKASASI DAHI EDILMEYECEK BIR GERÇEKTIR. 
200.000 KISILIK BIR PROFESSIONEL ORDU 800.000 
KISILIK AMATOR ORDUDAN 2 DEFA FAZLA NETICE ALIR. 

BERTAN 

29.Yazan:can Tarih: ġub 26, 2009 |  |  

Bu ülkenin tarihini bilmeyen birileri ancak ordunun özelleĢtirilmesi fikrini 

ortaya atabilir. Bence bu fikri ortaya atanlara vatan haini damgasi 

vurulmali ve bu kisilerin vatandaĢlıktan çıkarılması gerekmektedir. Sadece 
bu fikri ortaya atanlarin degil, bu fikri ortaya atmamasina ramen, bu 

ülkenin tarihini bilmeyenlerin de vatandaĢlıktan ihrac edilmesi gerekir. 
Maddi acidan Turkiye Tarihi egitimini almaya imkani olmayanlara bu 
imkani ulkeyi yonetenlerin saglamasi gerekmelidir. Bunu saglamayanlar da 

yine vatandasliktan ihrac edilmelidir. Hatta bu konu anayasal bir 
zorunluluk yaratilmalidir. Hatta degistirilemeyecek maddelerden olacak 

sekilde…ve hatta zaman zaman bu egitimi almis olan insanlarin bilgisi test 
dahilinde sinanmalidir. Insanlar hukumet secimleri oldugu surece bu 
sinava girmeli ve yeterlilik alanlar oy kullanabilmeli.. 

30.Yazan:Ekrem Senai Tarih: ġub 26, 2009 |  |  

Sürekli birilerini vatan haini ilan etme fetiĢizmine sahip olanlar yeraltında 

yirmibin fersah bir yere sürgün ettirilmeli veya 80 günde devr-i alem 
yaptırılıp, sonra da Mars‘a gönderilmek üzere NASA‘ya takdim edilmelidir. 

Kendisini halktan üstün gören, kendini ülkenin sahibi sanan mütekebbirlere 
de kuyruk takıp ucuna da konserve kutusu bağlatılmalı ve kafasına bidon 

geçirip göbeklerine kıl plantasyonu yapılmalıdır. 

31.Yazan:Zeki Dikmen Tarih: ġub 26, 2009 |  |  

Ezel Bey, umarım tavrımı fazla ofansif algılamazsınız. Affınıza sığınarak 

belirtmek isterim ki tavrınız tamamiyle demagojik olmakla birlikte 
tamamiyle milliyetçi duygusallıkla yaklaĢan kesimi hedef alan popülist bir 
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açıklama olmuĢ ve enteresandır ki -her ne kadar gaddarca gözükse de- 
ister kabul edin isterseniz etmeyin acı gerçek ―doğal seleksiyon‖ kanunu 
hayatın her anında yüzümüze tokat gibi çarpmaktadır. Ġnsanlar doğarken 

bile eĢit değilken neyin fırsat eĢitliğinden bahsettiğinizi tam olarak 
anlayamadığımı da belirtmek isterim. 

Sizin önermenize karĢılık sizin ters fikrinizi savunan birisi -ki bu ben 

değilim kesinlikle- ―herkes askere gitsin, yararlı yararsız herkes ölsün‖ gibi 
bir önerme ile karĢınıza çıkabilir.  

Kaldı ki askere giden herkes ölmüyor… 

Böylesi herkes ölüyor demek yerine gerçekçi çözümler üreterek vizyonları 

geniĢletmek çok çok daha isabetli bir seçim olacaktır. 

Benim fikrime gelince ise, paralı askerlik ücretinin eĢiğini biraz daha aĢağı 
çekerek talep artırılabilir. Böylelikle artan talebin yarattığı ciro, düĢen 
asker sayısının maliyetlerini rahatlıkla karĢılayabilirken öte yandan askerlik 

yapmakta olan insanlara aylık maaĢlarının da bağlanabileceği bir tasarruf 
açığa çıkarma ihtimali de olacaktır. 

Böylelikle düĢük gelirli olup paralı askerlik olanaklarından yararlanamayan 

kimseleri askerlik boyunca alacakları aylık maaĢlarla askerden 
döndüklerinde kendi çaplarında istihdam yaratabilme fırsatları/imkanları 

olacaktır. 

Ya da paralı askerlikten ziyade gönüllü askerlik mantığı altında bir vizyon 
geliĢtirilerek askerliği reddeden kiĢilerden belli tazminatlar alınarak daha 
tartıĢmaya kapalı bir ortam yaratılabilir. Böylelikle gönüllü askerler ücret 

karĢığında hizmet verirken askerliği reddedenler ise tazminatları 
karĢılığında kuruma destek olurlar. Hatta daha da kurumsal düĢünürsek 

acemilik döneminde maaĢ verilmeyerek maliyetler düĢürülebilir. Çünkü 
acemilik dönemi tamamen eğitim iken sonraki dönem askeri hizmet 
kapsamına girmektedir. 

Hukuki olarak ne kadar doğrudur bilemiyorum. 

32.Yazan:Ahmet MiM Tarih: ġub 26, 2009 |  |  

Konu basligi yanlis oldugundan, teknik alt yapinin forum olmamasindan 

dolayi, bu kadar fikir ve görüs belirtenlerin emeklerinin zay oldugunu 
düsünüyorum. 

Admin´den 1 ricam var: 

Konu basligini degistir. 
Önerilerim: 

öneri-1: TSK Nasil millilestirilebilir ? 
öneri-2: TSK Nasil demokratiklestirilebilir ? 

öneri-3: TSK Nasil kurtarilir ? 

http://www.fikir7.com/phpkf
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Güzel çok hassas, çok önemli ve çok güncel bir konu. ―Bu konuya, benim 
forumda girelim‖ gibi saçma bir teklifi sunmak yerine, burada paylasmayi 
da kabul ediyorum. 

Belirttigim gibi, ziyan etmeyelim zamanimizi. 

Ben varim… 

Her ülkenin bir ordusu vardir, 2 degil. Mevcut orduyu ABD nin ve Israil´in 
MANDA sindan kurtarmaktan baska bir seçenegimizde yoktur. Bu 

husustada çok seyler yapilabilir. 

MiM 

33.Yazan:mehmet salih Tarih: ġub 26, 2009 |  |  

Bedeli askerlik Ģart oldu artık. 

http://www.bedelliaskerlik2009.net/ 

34.Yazan:sagopa Tarih: ġub 26, 2009 |  |  

bir makina mühendisi üniversiteden mezun oluyor,kafasında bir proje var 

ve onu uygulamak istiyor…ama önünde kocaman bir askerlik engeli 
var….Ģimdiki dünyada ―zaman‖ kavramının ne kadar önemli olduğunu 

bilmeyen kimse yok ve tabikide patent ve üretim konusununda…bu çocuk 
askere gidiyor.kendisini oraya adapte etmek zorunda ve projeler kafasında 
eriyip gidiyor…Ģimdi memleket için hangisi hayırlı ??? bu çocuğa destek 

çıkıp üretime destek sağlaması mı??? yoksa askere gidip tüketici 
konumuna düĢürülmesi mi?? güney doğuda kaybettiğimiz askerlere 

baktığımızda çoğu aĢcı,terzi vs..yani prfosyonel asker değiller…ben 21.yy 
ayak uydurmamız gerektiğini prfosyonek askerliğin Ģart olduğunu 

düĢünüyorum.saygılar 

35.Yazan:Ahmet MiM Tarih: ġub 26, 2009 |  |  

MiLLi ORDUMUZ YOK !!! 

Hicbir ordu tamamen özellestirilemez, eger o ordu bir milleti ve onun 
yasadigi vatani korumakla yükümlü ise. 

Ordu nun en temel yapi tasi askerdir yani insandir. insanin yani askerin bir 
menfaati olmazsa, canini ortaya koymaz. Bu menfaat ise yasadigi toplumu 
yani milleti ve bu milletin üzerinde yasayarak, ikamet ettigi topraklari 

korumaktir. 

Ordulari kismen özellestirmek mümkündür. 

1. Özel Savunma Sanayii sayesinde ordunun her türlü infrastruktürel ve 
strukturel teknik ihtiyaci giderilebilir. 

2. Özel ihtisasli birliklerle, ihtisas isteyen savunma yürütülebilir. Parali 

askerlerdir bunlar. 
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Her ordunun bir caydiricilik ve savunma gücü olmalidir ve bu 
gücüde her ordu; 

1. Teknik donanimindan, 

2. asgari miktardaki asker sayisindan ve 
3. ihtisasli askerlerinden, 

4. savas ideolojisinden,milliyetcilik, dincilik, vs.., 
5. iman indan alir. 

Özellestirme demek, özellestirilen isin finansmani demektir. Her toplumun 
ordusundaki özellestirmeler, o toplumun finansal yapisi ile dogru orantili 

olarak mümkündür. 

Bu gennel bilgileri sunduktan sonra, gelelim TÜRK ORDUSU na.. 

Türk Ordusu; kurucusu, T.C. nin kurucusu Atatürk´ün izindeki bir ordu 
olup, Atatürk´ün imzaladigi MANDA ANLASMALARI nin bir parcasidir. 

Malum oldugu üzre T.C.Devleti, ABD ile imzaladigi MANDA ANDLASMALARI 
ile ABD nin savunmasi altindadir. ABD yönetimin emirleri altinda yönetilir. 

Kisacasi TÜRK ORDUSU´ne kendi emri, nede kendisinin asil sahibi Türk 
Milletinin emri altindadir. 
DARBELER kimin, kimlerin cikarlari icin, kimlerin emirleri ile yapilmistirlar ? 

Türk Ordusu; ABD den, bagimsiz bir ordu olmadigi sürece, yukardaki 
sundugum bilgileri kullanmak mümkün degildir. 

Herseyden önce TSK yi ABD MANDASINDAN KURTARMAK SARTTIR. Yani 
TSK nin millilestirilmesi sarttir. 

Eger bu ordu MILLI ORDU ise, bize yapacak isler düser. Yoksa ABD zaten 
istedigini yaptirtiyor Ordumuza. 
MiM 

36.Yazan:Serdar Ozince Tarih: ġub 26, 2009 |  |  

Eger ordu ozellestirilirse bildigimiz sevdigimiz, milletimizi sınırlarımızı her 

türlü kosulda koruyan,dost,babacan,sevgi dolu yüzünü yitirir.Ve bir tehlike 
anında da iĢimiz Ģansa kalır. Biz, vatan ugruna ölen bir milletiz, para 

uğruna ölmek bizim genlerimizde yok.. 
Turkiye‘ye hali hazırda zaten yazık olmus durumda böyle bir Ģey olursa da 
hepten ruhuna fatiha okumamız gerekir. 

37.Yazan:ALĠ KUNT Tarih: ġub 26, 2009 |  |  

SORU,‖TÜRK ORDUSU ÖZELLEġTĠRĠLEBĠLĠRMĠ‖ ĠSE ,YANIT, ―EVET‖OLUR, 

AKP ZĠHNĠYETĠ, DĠĞER SATMIġ OLDUĞU TÜM DEĞERLERĠMĠZ GĠBĠ, 
ORDUYU DA GÖZÜNÜ KIRPMADAN BABALAR GĠBĠ SATAR. HATTA BUNUN 

ĠCĠN BAZI DOST VE MÜTTEFĠKLERĠNDEN AFERĠN BĠLE ALIR. 
SORU ―TÜRK ORDUSU ÖZELLEġTĠRĠLSĠNMĠ‖ ĠSE, YANIT TABĠĠKĠ ―HAYIR‖ 
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OLUR .HANGĠ NORMAL ANA-BABA COK ZOR DURUMDA KALSA BĠLE 
EVLADINI EVLATLIK VERMEK ĠSTER….. 

38.Yazan:Mustafa Akbas Tarih: ġub 26, 2009 |  |  

Sayin Ahmet MiM bey, 
cok anlamli yazmissiniz.  

MiLLi ORDUMUZ YOK !!! 

ama baskici, darbeci, cok para harcayan, karanlik islerle ugrasan Kemalist 
bir Ordumuz var. Pardon yanlis oldu bizim Ordunun dehil biz ordunun 
halkiyiz. Simdi bana karsi cok cok sert sert bir gece yarisi aciklamsi 

gelirse hic sasirman. 

39.Yazan:umit Tarih: ġub 26, 2009 |  |  

Zengin çocuğu fakir çocuğu ayrımına karĢıyım. 
Ben zengin çocuğuyum, dedemim babasından itibaren yüksek eğitimliyiz. 

25 yaĢında hala okuyorum bir yandan çalıĢıyorum günde 8 saat kafamı 
kullanarak helal para kazanıyorum. 

Parası olan kolay yapar, fakirlere ayıp olur v.s geçin bunları. Adam gibi 
eğitiminiz varsa zengin çocuğu olmaya gerek yok. 3-5 aylık maaĢınız 
bedelli için kafi. Ha fakirseniz zenginlere laf atmak yerine bunun hesabını 

kendi babalarınıza sorun. Neden eğitimsiz kalmıĢlar yada iĢ hayatında 
baĢarılı olmamıĢlar. Bizimkiler hayatlarını okullarda sınavlarla geçirirken, 

sizinkiler gibi köylerde çobanlık yapmamıĢlar. Dünyada emek veren herkes 
karĢılığını alır, alamıyorsanda emeğe, baĢarıya saygı duyucaksın. Sizin 
yüzünüzen bu ülkede zenginlik sanki ayıpmıĢ, suç iĢlemiĢmiĢ gibi muamele 

görüyor. Benim param var ve askerde kendi kalitemde adamlarla bir arada 
olmak istiyorum var mı. Zaten bedelli için 7500 euro para çıkarmak 

zenginlik mi, bu kadar paran yoksa zaten adam değilsin sana söyleyecek 
bir lafımda yok. ama Ģunu unutma böyle ileri geri konuĢanlar, askerden 
sonra o zengin çocuğu dediğiniz adamların yanında iĢe girbilmek için 

yalvarıyor olacaksınız. 

40.Yazan:Ali Duman Tarih: ġub 26, 2009 |  |  

Sn. Mustafa AkbaĢ; 

kısaca demek gerekirse; 

Türkiye ordusu olan bir devlet değil, devleti olan bir ordu‘dur. 

(bu söz geçmiĢ zamanda Prusya için söylenmiĢ, oysa bize ne kadar da 

uygun düĢüyor) 

41.Yazan:Mustafa Akbas Tarih: ġub 26, 2009 |  |  
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Sayin Kunt, 

mesele Orduya modernlestirmek ve yasadigimiz caga uygun hale 
getirmek. Ordumuzun görevi disinda hareket etmekte oldugu icin asil olan 

görevini yerine getiremiyor. Benim bildigim PKK karsi 30 yildir savasiyor. 
Normal bir Ordu bu ise coktan bitirmis olurdu. Hatta Amerikanin ve Yahudi 

Israilin yardimi olmasi belki PKK karsi savasi coktan kaybetmistik.Tek 
istegimiz vurucu ve caydirici gücü cok yüksek olan bir Ordumuzun 
olmasi.Maalesef Ordumuz ithal ve ikinci elden alinan silahlarda donaltilmis. 

Savunmaya asiri fazla para harcaniyor. Bu paranin büyük bir kismida dis 
ülkelere gidiyor.Dogru olan simdi biz dis güclere muhtaciz. Gecenlerle 

Sayin Basbug cikip 700 kisilik personeli oldgunun fali kulisin anlatdi..sanki 
Vatani insan sürüsüyle savunacak.Tabii yüksel rütbeli harbiyeli pasalar 
modern bir reforma karsi cikacak cünkü onlar profesyonel bir Orduyu 

yönetemeyeceklerini biliyorlar. 

42.Yazan:Mustafa Akbas Tarih: ġub 26, 2009 |  |  

Sayin Ali Duman, 

tespitiniz cok dogru. Umarim cok yakin zamanda bu yanlisi düzeltiriz cünkü 
bizim halkimiz cok onurlu bir halk en azindan görevini yapan ve sectigimiz 

hür iradeden emirlerini alan bir Orduyu hak ettik.Benim kanatim hic 
cözemeyecegimiz bir sorun yok.Profesyonel bir Ordu yaratmak icin yeterli 

Para ve Personel mevcut. Sadece eski verimsiz aliskanliklari yikmamiz 
gerekiyor. Prusya‘dan size Selamlar. 

43.Yazan:vedat demir Tarih: ġub 26, 2009 |  |  

Bedelli askerlik haberleri dolasiyor.Turk vatandasi olup bedelli olarak,Turk 

askeri disiplininden kacmak istiyenlerdir.Benim buna bir cozumum 
var.Bedelli askerlik diye tutturanlar bedel versin ayrica tatile gidiyormus 
gibi bir ay icine sikistirilmis turk disiplini ve Turk asker disiplinini ve 

ihtiyata luzum goruldugunde vatanini kurtarmaya hazir olabilmesi icin 
BEDELE ILAVE OLARAK BIR AY HERKES GIBI EGITIMDEN GECMESI VE EN 

AZ CAVUSUNDAN VEYA ASTSUBAYINDAN HATIRA OLARAK BIR TOKAT 
YEMESI SARTIYLA OLMALIDIR. boylece Turkluk ve Turk disiplini korunmus 
olur.(bir aylik egitim ozel olmamali Herkesin aldigi tarzda olmali BEDEL 

VERMIS DIYE ISTISNA YOK.BIR AY ICINE SIGDIRILMIS BUTUN TURKLUK 
DISIPLINI ve RUHUNU KAPSAMASI GEREKIR 

44.Yazan:murat Tarih: ġub 26, 2009 |  |  

Sayın yazar/düĢünür! 

Ne demek istiyorsunuz inanın anlamadım. Gerçek düĢüncenizi 

paylaĢırsanız mutlu olurum. Hangi taraftasınız. Ben tarafsızım demeyin. Bir 
konu hakkında birĢeyler yazabiliyorsanız bir taraftasınız demektir. 

Ġsterseniz ingilizce yazın. Belki söylediklerinizi anlarım. 
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45.Yazan:Erkan AKA Tarih: ġub 26, 2009 |  |  

―ErtelemiĢ olanlar, kaçaklar vs hesaba katılınca bu kadar ediyormuĢ!‖ 

Ben bu kısma katılmıyorum. Çünkü hiç gerçekçi değil. Neden mi? 
Daha 1 hafta önce askeri yoklamaya girdim. 24 yaĢındayım. Okul 

dolayısıyla erteletmiĢtim. 
Bugün askere gitmek istiyorum diye dilekçe versem ne zaman giderim diye 

Ģubedeki asteğmene sordum? 
Ġstatistiklere göre askere gitmeyi bekleyen o kadar insan varmıĢ bana sıra 
anca 1.5 yıl sonra gelirmiĢ.. 

Yani kaçaklar, erteletenler yüzünden bu millet askersiz kalmaz. 
Bence ordudaki asker sayısının azaltılması gerek. Kalabalığa gerek yok. 40 

km. menzilliği top yapacağımıza 4.000 km menzilli nükleer baĢlıklı füze 
yapalım: Bir tanesi 100.000 askere, 1000 topa, 1000 tanka, 100 uçağa 
bedel olsun.. 

Bence orduya ayrılan bu maddi kaynağın tek sebebi ―modernizasyon‖ 
dur..Bu da gereklidir. 

46.Yazan:safak öztürk Tarih: ġub 26, 2009 |  |  

ne alakası var. zaten erler dıĢındaki herkez orduda para ile 

çalıĢıyor.maaĢ alıyor yani..burda paralı askerlik diye bahsedilen 
aslında bedelli askerlik.yani zamanı gelmiĢ ama bellii sebeblerden dolayı 

askere gidememiĢ yada gecikmiĢ kiĢiler için tanınan ve para karĢılığı 
kısa süreli askerlik yapmalarına olanak verilen bir durum. 
konuyu saptırmada üstünüze yok hani. ayıptır ayıp yapmayın böyle 

.sizleri kimlerin yönlendirdiği ve yönettiği belli zaten. 
daha öncede bir kaç kere çıktı bedelli askerlik. ne oldu o zaman yurt 

savunması mı aksadı. ordumu zarar gördü. 
laliklik mi elden gitti. 
hem ülke ekonomisine 3 kuruĢ katkı olacak. ne var bunda…. 

siz gerçekten zavallısınız.. bırakın bu boĢ iĢleride milletin 
kafasını karıĢtırmayın. 

erkeksenizde bu yazımı yayınlayın. tabii iĢinize gelirse……………. 

Web sitesi: yazık size 

47.Yazan:Ali Duman Tarih: ġub 26, 2009 |  |  

Konuyu dağıtmak ve kiĢisel yönlere çekmek yerine daha somut fikirler 

üretilmesinden yanayım. Esasında Ģurada tartıĢmakta olduğumuz bu konu 

hayati derecede önemlidir, ülkenin sefil siyasetçileri ―kayıkçı kavgası‖ 
yapmaktan kendilerini alamadıkları için böyle önemli konuları tartıĢmak 

onların yerine bize düĢüyor. 

öncelikle belirtmek isterim ki; zengin, yoksul polemiğinin konuyla ilgisi 
yoktur, bu polemik yersizdir. 

Zenginin asker ocağında olması,kardan çok zarar getirmektedir. 
Komutanları çıkarcı, rüĢvetçi durumlara alıĢtırdığı gibi, para ile sahte çürük 
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raporları, sahte istirahat, hava değiĢimleri ile içten çürümelere yol 
açmaktadır. 

Maddiyatı uygun olan bedelini öder, askerlikten muaf olur, ancak askerlik 
yapan vatan evladı da, bu hizmetinin maddi karĢılığını (en az asgari ücret 

tutarında MAAġ) olarak alır, bu kadar basit bir çözüm zor olmasa gerek. 
Zira erat‘a sembolikte olsa maaĢ verilmektedir. Kimse maaĢ almadan 

askerlik yaptım/yapıyorum diyemez. 

Reform ihtiyacı olan çok konu vardır. Misal olarak dünyanın hiç ülkesinde 
bir kiĢi SUBAY OLMAK ĠÇĠN 8 YIL YATILI OKULDA OKUTULMAZ. Lise ve 
Harp okullarında 1′er yıl da sınıfta kalma opsiyonu olduğu düĢünüldüğünde 

10 yıl yatılı okulda okuyan bir öğrencinin SOSYALLĠĞĠ tartıĢılır. Subay 
yetiĢtiren Lise düzeyindeki askeri okullar kapatılmalıdır, subaylık için 4 

yıllık harp okulu yeterli bir süredir. 

Soğuk savaĢ sonrası Tümen‘ler, Tuğay seviyesine düĢürülerek, küçülmeye 
gidilmiĢtir, ancak bu küçülme yeterli bir küçülme değildir. 

Askeri Okulda matematik, Türkçe, Ġngilizce vb. dersleri veren öğretmenin, 

askeri hastanede hasta muayene eden doktorun, tersanede mühendisin 
subay olmasınının hiç bir mantıklı açıklaması yoktur. Üniformanın 
savaĢmak için yetiĢtirilene giydirilmesi daha ekonomik bir çözüm tarzı 

olacaktır.  

Akıllı mantıklı bir özelleĢtirme, ekonomik faydalar sağlayacağı gibi, 
savaĢmak için yetiĢtirilmiĢ olanı da asli görevine odaklayacaktır. 

Misal; askeri kıĢlalardaki yemek hizmetleri özelleĢtirildiği dönemde bir 
öğün asker yemeği 1.800 TL‘ye maledilirken, özelleĢtirme sonucu 1.500 

TL‘ye düĢmüĢ, hem savaĢ için yetiĢtirilmiĢ personelin asli görevi olmayan 
yemek iĢiyle uğraĢması yerine asli görevine odaklanması sağlanmıĢ, hem 
de ekonomik anlamda tasarruf sağlanmıĢtır, baĢlıktaki özelleĢtirmeden bu 

tarz bir mantığı anlayabilirsek, daha anlamlı olacaktır. 

48.Yazan:GüneĢ Gürsel Tarih: ġub 26, 2009 |  |  

BĠZ ÖYLE BĠR COĞRAFYA DA YAġIYORUZ KĠ CĠDDĠ DĠSĠPLĠNLĠ ORDUYA 
ĠHTĠYACIMIZ VAR. 

BĠZ ÖYLE BĠR ÜLKE DE YAġIYORUZ KĠ ASKERLĠK AYNI ZAMANDA 
EĞĠTĠMDĠR BĠZĠM ÜLKEMĠZDE. ASKERLĠĞĠ SADECE SĠLAH TUTMAK DĠYE 

DÜġÜNMEYĠP OKUMA YAZMA DA DAHĠL OLMAK ÜZERE HAYATA DAĠR 
BĠLGĠLENME OCAĞI DĠYE YAPILANDIRABĠLSEK VE KADINLARIN DA 
ASKERE GĠTMESĠNĠ SAĞLAYABĠLSEK KEġKE. 

DOĞUDAKĠ KADIN BATIYA BATIDA KĠ KADIN DOĞUYA GĠDEBĠLSE,BATILI 
KADININ ġIMARIKLIĞI, DOĞULU KADININ CAHĠLLĠĞĠNE ĠYĠ GELĠRDĠ 

ASKERLĠK. BU DURUM ERKEĞĠN KADIN ÜSTÜNDEKĠ EGEMENLĠĞĠNĠ DE 
KIRAR. 
YÜZBĠNLERCE ASKERĠN MALĠYETĠNĠN YÜKSEKLĠĞĠNE GELĠNCE, ZATEN O 

YÜZBĠNLERCE KĠġĠ BU TOPRAKLARIN SAHĠBĠ VE BU TOPRAKLAR ONLARIN 
TEMEL ĠHTĠYAÇLARINI KARġILAMAK DURUMUNDA. 
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49.Yazan:Hüseyin LAPTALI Tarih: ġub 27, 2009 |  |  

Ordunun özelleĢtirilmesi bir nevi ―YeniçerileĢtirme‖ yolunu açar. Vatan 

sevgisi para sevgisine dönüĢür, randıman düĢer. Adam para için niye olsün 
ki!.. Aldığı maaĢ veya imkan onu bu düĢünceye sevk eder. YozlaĢır. 

BaĢarılar parayla ölçülmeye baĢlar. ĠĢ çığırından çıkar. Kendi içinde para ve 
menfaat kavgası yapan bir sapkın yönleniĢ ortaya çıkar. ―Önce Vatan, 

diyecek ideal, evladı Ģehit düĢünce ―Vatan Sağ Olsun,‖ diyebilecek aile 
bulunmaz olur. Cephe artık, düĢman için ölmeye hazır çelik göğüslerle 
değil, ince çıkar hesapları yapan çedlikten zırh giymiĢ korkan askerlerle 

dolmuĢ olur. 
Bu sözlerimin detayları çık uzatılabilir. ġimdilik genel söyleyeceklerim 

bundan ibarettir. Hüseyin LAPTALI 
diyebilecek 

50.Yazan:Mustafa Tarih: ġub 27, 2009 |  |  

Bence özelleĢtirilmeli. Dünya‘nın baĢka hiçbir yerinde olmayan bir sistem. 

SavaĢlar artık öyle eskisi gibi adam adama yapılmıyor arkadaslar. Yarin bir 
gun savas cikarsa biz aldigimiz 5 aylik egitimle birsey yapabilecekmiyiz, 
yapilacak savas kurtulus savasi olmayacak unutmayın. Tanklarla ucaklarla 

füzelerle yapılacak bir savastan soz ediyoruz. sonuc olarak evet bence 
profesyonel askerlik gelmeli… 

51.Yazan:nyoped Tarih: ġub 27, 2009 |  |  

Orduyu ozellestirmek cok kotu bir fikir. Ozel sirketler kar icin vardir. Ozel 

bir ordu kendi gecerliligini korumak icin savas baslatir.  

Amerika‘nin diger ulkelere saldirgan olmasinin en onemli sebeplerinden biri 
surekli karliligini korumaya calisa ‗devasa‘ silah sektorunun (military-

industrial complex) politikaya etkisdir. Guclu silah sektorunun demokrasiye 
zararlari ABD baskani Eisenhower ayrilik konusmasinda cok guzel 
ozetlemisti. 

Irak savasina bakarsaniz ABD‘nin resmi ordusun askerlerinden daha cok 
ozel askerlerin oldugunu gorursunuz. Diger bir deyisle ikinci dunya 
savasindan sonra ortaya cikan ozel silah sektoru yetmiyormus gibi Irak 

savasi ile birlikte ozel ordu patlama yapti.  

Silahli kar amacli bir kurum demokrasiye sadece zarar verir. 

52.Yazan:Nazan iğdeli Tarih: ġub 27, 2009 |  |  

Türk ordusu vatanı ve milleti için canını hiç düĢünmeden veren 
mehmetçiklerle doludur.Nitekim bunu böyle olduğu tarihtede 

bellidir.Ordunun öelleĢtirilmesi fikrine kesinlikle katılmıyorum.Ordu bir 
ticarethane değildir. 

53.Yazan:ilhan arslan Tarih: ġub 27, 2009 |  |  
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ilk önce askerlik için vicdani ret hakkı tanınmalı. bu sayede vatan için; 

değil 1 ayını 3-5 bin tl sini vermek istemeyenler yani hainler ortaya çıksın 
ondan sonra paralı askerliği çıkarsınlar. sonrada vicdani ret yapanları 

vatandaĢlıktan çıkarıp sonrasında da sınır dıĢı etsinler. nasıl fikir. 

54.Yazan:Hulagu Bulbul Tarih: ġub 27, 2009 |  |  

Cok amatorce bir yazi,  

Para icin savasan profesyoneller ibaresi kullanacaksaniz, biraz fazla para 
veren dusmana memleketin satilabilecegi anlami cikar.  

Memleket icin daha hayirli isler yapmak yerine binlerce yillik 

geleneklerimizi yikmaya ugrasmayin lutfen. 

55.Yazan:UMUT SONER Tarih: ġub 27, 2009 |  |  

· Dershane sahibi bir ögretmenim…günde ortalama 12-13 saat çalısarak 
buralara geldim…bana babamdan sadece borc kaldı…  

· su anda 14 ogretmene maas weriyorum…vergimi duzenli olarak 

yatırıyorum…butun ogretmenlerimin SSKlarını primlerini aksatmadan 
yatırıyorum…devletim benden para kazanıyor…  

· dershanecilik sektoru oyle bir sektor ki birakın 3-4 ayı 1 ay uzak 

kalırsanız butun cevrenizden olursunuz…eger isleri gucleri bırakır askere 
gidersem dersane mi kapatmak zorundayım…bu devlet bu krizde hic mi 

calısan insanları dusunemiyor??  

· su anda 33 yasına geldim bu bedelli cıkmadıgı durumda gercekten cok 
zor gunler beni bekliyor…üstelik evliyim ve 1 oğplum var.artık psikolojim 
bozuldu bunları her gun dusunmek beni yasadıgım vatanımdan sogutmaya 

basladı…bundan 10 yıl once boyle bir vatana sahip oldugum icin gurur 
duyan bir bireydim….artık bunların hicbirini dusunemiyorum… devlet benim 

hayatımı zora sokuyor…  

· dogu anadolu olmus izmir olmus karadeniz olmus ben askerlikte bunları 
dusunmedim hic…cunku ben burda hayat mucadelesi weriyorum…yoksa 

hicbirimiz askerlikten korkup kacmıyoruz…doguya gitmekten 
korkmuyoruz…. askere gidip geldikten sonra duzenimizin kalmıyacagından 
korkuyoruz….  

· barıĢta bedelli savaĢta temelli diyoruz.  

· saygılarımla 

56.Yazan:murat Tarih: ġub 27, 2009 |  |  
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vatan için ölme… ölürsem Ģehit kalırsam gazi… 

bu terimler artık anlamsız vede boĢ olur sadece para için yapılan 
askerlikten baĢka ne beklersiniz ..Amerika örnek degil mi… 

57.Yazan:meltem Tarih: ġub 27, 2009 |  |  

Bu ülkeden yaĢayan her erkek mutlaka askere gitmelidir. Bunun bir 

istisnası olamaz, hele para bu istisnanın bir öğesi hiç olamaz. Paralı 
askerliğe inanmam, bizim gibi ülkelerde gerek te yoktur. Askerlik vatanını 

sevme duygusuyla birlikte, vatanını koruma içgüdüsünden kaynaklanır. 
Parayla bu iĢler olmaz. Herkes eĢĢek gibi askere gidecek ve görevini yerine 
getirecek, sağlık problemi dıĢında. Türk ordusu özelleĢtirilemez nokta. 

58.Yazan:Ali Duman Tarih: ġub 27, 2009 |  |  

Tüm erkekleri ―eĢĢek gibi‖ askere postalayan Meltem Hanıma diyorum ki; 

KIZLARI DA ALSINLAR ASKERE… 

yok öyle yan gelip yatmak annenin dizinin dibinde :):):) 

59.Yazan:Ģafak öztürk Tarih: ġub 27, 2009 |  |  

evet meltem hanım… 
demek eĢĢek gibi öylemi… 

buyrun o zaman beraber gidelim. 
kim eĢĢek kim katır orda belli olur. :::)) 

60.Yazan:Murat Aygen Tarih: ġub 27, 2009 |  |  

―San, seref için savasan bir ordunun yerine para için savasan 

profesyonellerin konabilmesi mumkun mu?‖ EVET MÜMKÜN! 1960′dan 
sonraki baĢbakanlığı sırasında ismet inönü‘ye bir vatandaĢ ―bin sene tavuk 

gibi yaĢamaktansa bir gün horoz gibi yaĢamak istiyorum‖ mealinde 
mektup yazdığında sormalıydınız bu soruyu. Siyaset ve/veya kalemĢörlüğe 
ismet inönü‘ye -haĢa- ―ikinci ramses veziri haman‖ diyerek baĢlayan 

birinin eninde sonunda düĢeceği bister-ü balin kucak ERGENEKON‘dur. 
(Rusya‘da ise o Jirinovsky bile Stalin ağama böyle kötü sözler söylemiyor.) 

Bu ERGENEKON denen kepazelikten ismet inönü kadar münezzeh bir 
cumhurbaĢkanı, bir baĢbakan gösterin hadi.. 

61.Yazan:Marinero Tarih: ġub 27, 2009 |  |  

Merhabalar, 
Paralı askerlik ve özelleĢtirilen ordu tartismalari bu bozulmuĢ sistem 

içerisinde bana pek sasirtici gelmedi. Bir yanda küresel kriz neticesinde 
devletin politik oyunlarla arpalıklarını tasfiye ederek borclarini kapatip 

gemisini yüzdürmeye calisan bir parti, oteki yanda düzenin degismesi ve 
karlilikları düsen zümrelerin Atatürkcülüğü bahane edip hic merak 

edilmemiĢ tarihimizden ahkam kesmesi, diger yanda israillilerin meshur 
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projesini gerceklestirmek icin GAP cevresinde tarim yapiyoruz bahanesi ile 
paravan Turk sirketleri ile arazi alisi, ve kadinlarinin Antep de italyan 
hastanelerinde dogum yapip Turk vatandasligini cocuklarina 

kazandirmalari, diger tarafta bizi birbirimize dusurmek icin satinaldiklari 
generaller, bu generallerin cikarttiklari terorist birimler ve kardesi kardese 

kirdirmalari…. Biz nereye gidiyoruz boyle? Ne kadar büyük bir oyun 
dönüyor üstümüzde. Simdi de bedelli askerlik alistirmalari ile ozel ordu. 
Tarihten hic mi ders alinmiyor? bunu dusunen hep bizim gibi basit insanlar 

mi oluyor. Hic Gazneli devleti neden yikildi diyen yok mu? Allah bilir 
onlarda kimdi der bircok insan. Hadi onlari gectik, alin Saddamin ordusu, 

ne oldu? Kacti lar, acikcasi Saddami sattılar, zaten onlari isi paraylaydi. 
sonuc olarak, cocuklarimizi askere gonderin. Gitmeyenleride ihbar edin. 
Zaten askerden kacan adam yarin birgun karisini kizinida tehlike aninda 

birakip kacar. En azindan olecekse de disarda telef olmaz, sehit olabilir. 
Sozun kisasi, birbirimizi ırk ve ve mezhep gozetmeden sevelim. Bizler bu 

vatan icin herseyi vermis olan milletin torunlariyiz. 

62.Yazan:Cemil ÖZBEY Tarih: ġub 27, 2009 |  |  

Lütfen komik olmayalım , ordumuzun özelleĢmesi diye bir durum söz 

konusu değil.Profesyonel askerler ise her zaman daha hareketli ve daha 

etkilidirler.Ayrıca Ģu an bir savaĢta da değiliz. ġu an askeriyede 
beklemekte olan güç ihtiyati bir güç tür. min 600.000 kiĢi , Sefer görev 
emri bulunan yedek sayısını bilmiyorum , diğer taraftan 40 yaĢına kadar 

hepimiz hazır yedek askeriz. Ordumuzun özelleĢtiği felan yok. Karnını 
PKKK doyurdu diye dağa çıkıpta terörist olacağına aç vatandaĢ, asker 

olsun çıksın dağa.Öyle üç otuz parayada değil, adam bir paraya çalıĢtırın 
dağdaki askeri, ve adam gibi bir para ödesin dağa çıkmak istemeyen 
mehmet beyler.Her türk erkeği değil , her türk vatandaĢı temel askerlik 

eğitiminden geçtikten sonra evine gönderilmeli bence , bu süre en fazla 2 
ay olmalı.Askeriyede nöbeti profesyoneller tutmalı. Gerek duyulduğunda 

hepimiz cephedeki yerimize zaten koĢarız. Hem olayın diğer boyutu. 
Askeriyede idari kadrolar zaten profesyonel asker, kalanlar mecburi 
asker.Askerlik yapanlar bilir. Erat askeriyede bir kaç iĢ yapar kilit 

noktalarda olmaz. Hizmet iĢindedir her zaman.Hizmeti kimi zaman 
ġEHADET tir, kimi zaman gazinoda bulaĢık yıkamak, kimi zaman personel 

çocuklarını okullarına götürmek. Varsın bu hizmeti profesyonelelr yapsın 
canım.ġundan da Ģüpheniz olmasın.Yeri geldiğinde hepimiz her an ölmeye 
hazır Türk askerleriyiz.Para için ölecek bir insanlada ben 35 senelik 

ömrümde henüz tanıĢmadım. 
Saygılarımla 

63.Yazan:Mehmet Tarih: ġub 27, 2009 |  |  

Polisin ve ordunun özellestirilmesi olabilecek, tarihte yapilabilecek en 

büyük hata olur. Özellestirmenin karsisinda 60 tane GENERAL kadrosunu 
göstermek ise sacmaligin daniskasi fikrimce. Cünki Ordu demek 60 

General demek olmadigi gibi, uluslararasi devletlerarasi rapor ve planlar 
hakkinda hicbir bilgi sahibi olmadan, stratejik düsünmeden, evet haydi 
özellestirelim demek akilciliktan COK uzaktir. 
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Özellestirilmis bir ordu, suanki bütcesinin nereden ele alirsaniz alin, 
onlarca kat fazlasina mal olacagi gibi, kimlerin hükmü altina girecegi de 
belli olmayan bir belirsiz güc teskil edecektir. 

O ismi zikredilen60 tane GENERAL kadrosu, özellestirmeyle ortadan 
kalkacak sananlara sunu söylemek isterim: RÜYA GÖRÜYORSUN, KALK! 

o 60 Kadroya bi 120si daha eklenecektir! 

Bilmiyorsan sükut et, bil ki sükut altindir.. 

64.Yazan:Mehmet Gürcan Tarih: ġub 27, 2009 |  |  

Er ya da geç, bugün ya da yarın bedelli askerlik çıkacaktır. 2009-2013 

arasında olabilir. sonuçta da orduda profesyonelliğe geçiĢ hızlı bir Ģekilde 

gerçekleĢecektir. bence çok tartıĢılacak bir Ģey yok. 

65.Yazan:Mustafa Akbas Tarih: ġub 27, 2009 |  |  

Meltem hanimin, 

Herkes eĢĢek gibi askere gidecek ve görevini yerine getirecek, sağlık 
problemi dıĢında. Türk ordusu özelleĢtirilemez nokta. 

Cok isabetli bir söz, kadin eĢĢek konusun‘da cok hakli cünkü tepeden 

inmeci Kemalist sistem Türk genclerini kendi cikarlari icin eĢĢek gibi 
kullaniyor.Harbiyeli Kemalist uyuntu takimi Golf oynarken, acemi 
müslüman Türk cephede sehit düsüyor. 

66.Yazan:kadir Tarih: ġub 27, 2009 |  |  

dünyada emperyalizim ve katil ruhlu insanlar varken savunma halh 

tarafından parasız yapılmadır.yaksa ülkenin kıymeti bilinmez. 

67.Yazan:Kenan Polat Tarih: ġub 27, 2009 |  |  

Evet, Askerlik - Vatanborcu… Kanunla belirtilen Ģartlardaki herkes Devlete 

bu borcu Askerlik yaparak ödemelidir. Ama herkes biraz farklı bir 
kavramdır; 
- Yurt dıĢında Danimarka hükümetine Vergi ödeyen, Yunanistan 

hükümetine 3 yıl süre ile(Bunu Yunan Ssyal Güvenlik kurumundan 
onaylatmalıdır); Olası bir Türk Yunan savaĢında kullanılacak 

Mühimmatın/merminin alımı için Vergi ödeyen HERKES; azcık farklıdır, 21 
gün süreyle Türiyede Paralı askerlik yapar… 
- Urfada oxford olmadığı için :) DEVLET tarafından eğitim hizmetini ilk 

okul, ortaokul yada lisede tamamlayan HERKES; azcık farklıdır.. 15 AY 
Askerlik yaparlar 

- PAralı okulda Parası ile okuyup, PArası ile Üniversite bitiren, Üstü Açık 
fakültelerde 10-15 senede okul bitiren HERKES azcık farklıdır, 5 Ay yada 
Aylık 2.000 lira alarak 12 AY askerlik yapar… 

ġimdi yukarıdaki denklemin matematiğini kuralım 
1=5=12=15 
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Süper ya! 
haa bu arada; Bedelli Askerlik isteyen ;yaklaĢık 7.5 milyar doları olası Türk 
Yunan SavaĢı için Türk tarafına Mühimmat alınmasını isteyen bir grup 

varki…. iĢte onlar VATAN haini! ne lüzumu var? Git Yunanistanda 3 sene 
istihdam yarat! oraya vergini ver! burada 5.000 eur karĢılığı askerlik yap! 

Beyler… 

Bayanlar… 

ġimdi Deniz Seki habelerini dinleyelim :) 

68.Yazan:Ali Duman Tarih: ġub 27, 2009 |  |  

Kral‘dan çok kralcılar bir adım öne çıksın dense, ancak bu kadar 

olurdu…pes be birader pes… 

Modernitenin bile yıkıldığı Ģu dönemde, feodolite‘den moderniteye dahi 

geçemeyenlerin umum-i manzarası böyle oluyormuĢ demek ki, 
memleketimden insan manzaraları… 

Sn.Mehmet Bey, 

o generallik kadrosunun ne demek olduğunu siz bilemezsiniz. Bilgi sahibi 
olmadığınız için Sadece iĢkembe-i kübradan sallarsınız  

Türkiye‘de bir subay iki kez doğar, iki kez ölür, 1 nci doğum gerçek 
doğumudur, 2 nci doğum subay çıkıĢıdır, 1 nci ölüm EMEKLĠ oluĢ, 2nci 

ölüm ise gerçek ölümdür.  

Soğuk savaĢın bitimi itibariyle, yaklaĢık 20 yıldır profosonyelliğe geçiĢ için 
bir çok proje çalıĢması yapan, hatta bu konuda ücretli danıĢman 

kuruluĢlara raporlar hazırlatan TSK, çok iyi bildiği prefosyonelliğe sırf bu 
general kadrolarını azaltamadığı için uygulayamıyor, darbeci Enver 

PaĢa‘dan beri bu ülkede PaĢa‘lık padiĢahlıktır. 
Osmanlıyı yıkan Ġttihat ve Terraki zihniyeti, engel olunmaz ise Türkiye‘yi 
de yıkacak, hem de üstün vatanseverlik adına, unutmayın ki Enver PaĢa‘da 

çok vatanseverdi ama Osmanlı‘yı yıktı, paĢa keyfi öyle istediği için girdiği 1 
nci dünya savaĢında Osmanlı, 9 ülke kaybetti, bir hükmü olmamıĢ ki kafa 

aynı kafa, kafa man kafa… 

(General kadrosunu azaltmak yerine arttırmak için 5 nci kuvvet olarak 
Gnkur‘a bağlı TSK Sağlık K.lığı kurulmuĢtur, mesala bu sağlık komutanı 
general neden sağlık sınıfından (doktor) değildir de, harbiye mezunudur, 

fikir sahibi olmadan önce bilgi sahibi olmak gerekir, zira bilgi çağındayız) 

69.Yazan:Ali Özcan Tarih: ġub 27, 2009 |  |  

Fikir üretmek ve tartıĢarak en uygun çözüme ulaĢmak çok önemli ve 
gerekli size katılıyor um.Bu husus toplumumuzun en önemli eksiklerin 

den.Ancak bilgisiz fikir olamayacağı için fi kir fakirlerinin bu tartıĢmayı 
yapması ne derece doğru ve faydalı olur düĢünün.Ülkesinin gerçeklerini 
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göremeyen ,tarihi bilmeyen,jeopo litikle müĢerref olamamıĢ,dünya 
siyasetini gö -remeyen hele hele askerliği hiç bilmeyen insan la 
rın(askerliğini onbaĢı,çavuĢ veya yedek subay olarak yapmıĢ olan birisi) 

askerliği bil diğinimi sanıyorunuz?Böyle bir platform yaratmağa çalıĢmakla 
ne elde etmek istediğiniz üzerinde iyice düĢünülmelidir.Yeterli olgunluk ve 

bilince ulaĢmayan toplumlarda orduyu profes yonelleĢtirmek büyük 
sıkıntıları da berabe rin de getirir.Bu husus,yurt sevgisigeliĢmiĢ, yur dunun 
değerini idrak eden,görev bilinci geliĢ miĢ,yasalara uymayı alıĢkanlık 

edinmiĢ,insanlar haline geldikten sonra ancak düĢünülebilir.Yukarıdaki 
bazısorumsuz veya art niyetli veya kompleksler etkisinde yazılmıĢ 

yorumları görünce yazma gereği duydum biraz kırıcı olduysa okuyanların 
hoĢ görmesini dilerim.Allahtan niyaz ederimki insanları mız,bize hediye 
edilmiĢ olan bu yurdun değeri ni hür yaĢamanın kıymetini bilen insanlar 

oluruz ve atalarımızın çektiği cefayı bir daha bu millet çekmez 

70.Yazan:HK Tarih: ġub 27, 2009 |  |  

Sizin derdiniz nedir bu konularla anlamadım bilemiorum ama inanın keyifle 
bedelli askerlik yapıcam 

71.Yazan:Özer Özay Tarih: ġub 27, 2009 |  |  

Aslen göçebe bir toplum olarak biz Türkler geçmiĢi oldukça güçlü bir ordu 

geleneğinden gelmekteyiz.Ordu millet adı verilen bir kavram 
türetilmiĢtir.Milletin her ferdinin asker sayıldığı gerektiğinde kadınların ve 

çocuklarında bu orduda görev aldığı bilnmektedir.Yalnız değiĢen zaman 
değiĢen ihtiyaçlarıda gündeme getirmiĢtir.Osmanlı devleyi dünyaya 

hükmettiği dönemlerde oldukça güçlü bir ordu yapısına sahipti bir anlamda 
kendisinden önceki güç olan Roma nın kurumlarına benzer yapılar 
oluĢturmuĢtu.Örneğin askeri sınıflar içerisinde yeniçeriler Azepler gibi hiç 

evlenmeyen geride korkacak üzülecek bir Ģeyi bulunmayan askeri sınıflara 
sahipti yalknız bu sınıflar zamanla iĢlerliğini yitirmiĢ ve ülkenin baĢına bir 

dert olarak musallat olmuĢtur.Osmanlı devleti son 250-300 senesini 
Yeniçeri tasallutu altında geçirmiĢ ve nihayetinde 1821 yunan isyanından 
sonra osmanlı devleti bu 140 bin kiĢilk ordunun artık asli vazifesini yerine 

getiremediğine karar vermiĢ ve 1826 yılında padiĢah II.Mahmut 
önderliğinde silah bırakmayan vehertürlü yeniliğe karĢı çıkarak 

imparatorluğun gerikalmasına sebep olan bu yapı tasfiye edilmiĢ 140 bin 
kiĢilik ordu 1 hafta müddetle topa tutularak ortadan kaldırılmıĢtır.Ordusunu 
modernleĢtirebilmek amacı ile eski ordusu ile çarpıĢmak zorunda kalan 3 

devletten birisidir Türk ordusu diğerleri( japon ve Rus dur)hepsinin de 
ortak özellikleri abartılmıĢ vatanseverlik veya hükümdara bağlılık ile 

donanmıĢ gibi görünmekle beraber gerçekte o günkü statükoyu belirleyen 
ve ellerindeki güc ve menfaat imkanlarını kaybetmek istemeyen bir zümre 
tarafından yönetilip kontrol edildiğini görmekteyiz 

maalesef tamami ile feodal yapının temellendirdiği bu ordu sistemi değiĢen 
ve geliĢen yeni yüzyılın ihtiyaçları ile örtüĢememektedir.artık sanayi ötesi 

toplum yapısına geçmeye hazırlanan dünyada bu model bir örgütlenme 
ihtiyaçları karĢılayamamaktadır.DeğiĢim zamanının geldiğini ve çoktan 
geçmekte olduğunun sinyallerini bize vermektedir.1990 larboyunca PKK ya 
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karĢı yürütttüğümüz silahlı mücedele sırasında cumhuriyet dönemi klasik 
vatanseverlik duyguları ile ve özenle yetiĢtirilmiĢ üst 
komutakademesindeki bir çok subayın çatıĢma bölgesine gitmemek için 

sağlıkdahil bir çok nedeni ileri sürerek aslen kutsal sayılması gereken bu 
vazifeden kaçtığını görmekteyiz.Bu da bize Ģunu göstermektedir.ki 

yasalarla ve zorla insanları savaĢmaya bir yere kadar zorlayabilirsiniz ve 
ordu sisteminizin profesyonel olması gerekliliği ortadadır.Bu nedenle 
mevcut (Conscript)askere alma silah altına alma sisteminin daha 

profesyonel bir yapıya kavuĢturulması ihtiyacı had safhadadır.Bunun 
gerekliliğini anlamamız için illa ve mutlaka bir savaĢa girip toprak mı 

kaybetmemiz gereklidir?.Gerekli değiĢim gerekli zamanda yapılmadığında 
daha sonra ödenecek bedeller daha ağır olabilmektedir.Son zamanlarda 
Rus ordusunda benzer yeni bir yapılanmayı gündeme getirmek isteyen 

Putin mevcut ordudaki mevcut 200 binden suay ve general sayısının 
fazlalığını giderebilmek amacı ile emekliye sevketme planını açıklamıĢ ve 

Ģiddetli bir muhalafetle karĢılamıĢtır.Bunun benzeri olarak baĢını ilker 
baĢbuğ paĢa nın çektiği Türk ordusunda profesyonelleĢmenin çekirdeğini 
teĢkil edecek yeni silah ve donanımlara ve hızlı hareket kabliyetine sahip 

gerek vurucu gücü ve gerek teknolojisi yüksek bir yapının teĢekkülünü 
sağlayacak bu yeni oluĢum 21 Yüzyılda sözü geçen bir devlet olma yolunda 

Türkiyenin gücünü gerçek anlamda perçinleyecektir.Bu yapılanmaya 
paralel olrak yürütülen milli askeri sanyimizin kurulması,Milli Tank,Milli 
Helikopter ,Hava Erken Uyarı sistemi projesi AWACS,Gemi Seyrüsefer 

yönetim sistemi projeleri de bunu destekler mahiyettedir. 
Özetlersek Savunma Sanayi MüsteĢarlığı ve Aselsan gibi bünyeler bağlı 

yürütülen projeler dostları sevindirmekte düĢmanlara korku salmaktadır.Bu 
projeleri yürüten herkese baĢarılar dilerim. 

72.Yazan:umitsiz Tarih: ġub 27, 2009 |  |  

Para kazanmak içinde zaman harcanıyor. Ya iĢ hayatında günde 8-12 saat 

çalıĢarak para biriktirmiĢsin ve bunu orduya bedelli olarak vermiĢsin, yada 
paran yok ve kazanabilecek eğitiminde yoksa gidip askeriyede çalıĢırsın 
asker olarak bir fark yok ki, hayatından giden zaman ikisinde de aynı. 

73.Yazan:prooffy Tarih: ġub 27, 2009 |  |  

Askerlik bir profesyonellik gerektirir. Bu nedenle bir iki ayda eğitilen 

insanlar en ufak bir arbadede ne yazık ki ölürler ve biz bunlara Ģehit oldu 
deriz. Oysa diğer geliĢmiĢ ülke ordularında olduğu gibi biz de erlerin 

profesynel olması zorunludur. Güçlü bir ordu asker çokluğuna değil eğitimli 
ve modern donanıma sahip olmalıdır.Ġsrail ordusu bir avuçtur ama tüm 

arap alaemine kafa tutabilmektedir. Teknolojik üstünlüğe sahiptir ve 
ordumuza da teknik destek sağlamaktadır. Tabii ücreti karĢılığında. 
Umarım bu paralar doğru yerlere harcanır. Ġkdidar sahiplerinin ya da 

yandaĢlarının kalkınmasında kullanılır. Belki de bu ikdirların oyunu olup 
Atatürk milliyetçiliğinin öğretilmesini engellemeye yönelik bile olabilir. 

Alınan paralar da ilgisiz alanlarda harcanır. ġu anda yapılan dıĢ güdümlü 
çalıĢmalrla ülke ve insanınız parçalanmaya , sınıf kvgalarına süreklenmeye 
çalıĢılıyor. 
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74.Yazan:Burçin Tarih: ġub 27, 2009 |  |  

paralı askerlik olmaz..bugun para kazanan ( kazanmak !! ) dinci kesimin 

çocukları yarın askere gitmeyecekler..Mantıksız..Ataturk‘un kitaplardan 
silindiği,resminin sınıflardan kaldırıldığı bu dönemde Ataturk‘u ve 

ilkelerini,inkilaplarını öğrenmek zorunda kalacakları tek mekan 
askerliktir..Kadınlar da askere gitmeli..Siz bunu tartıĢın..Bu ulkenin 

kadınları rejimi belirler..Erkek eğitildiğinde 1 kiĢi eğitirsiniz ama kadın 
eğitildiğinde butun bir aile eğitilmiĢ olur..Profesyonel askerlik ile askerlik 
baĢka kavramlardır…Profesyonelleri siz sahada göremezsiniz 

zaten..Kaçımız askere gittik ve bordo bereli görduk??Gerekli olan bir suru 
iĢlemi gerçekleĢtirecek vasıfsız eleman lazımdır..Bunun için askerlik 

Ģart..AkĢam dağdaki komando gunduz patates soyacak,Wc nobeti 
tutacal,mıntıka yapacak..:D 

Bu ulkenin topraklarında bu mumkun değildir..Norveçte paralı askerlik 

olur..Ama sizin 1000 yıl savaĢtığınız persler dibinizde iken,diğer komĢunuz 
Yunanistan iken,kimileri Akdeniz‘e çıkmayalım diye Kıbrıs duasında 
iken,Irak,Suriye,Gurcistan,Filistin,Ermenistan var iken… 

Sevgi,saygı.. 

75.Yazan:Nihat KÖġGER Tarih: ġub 27, 2009 |  |  

Bu gün yıpratılmıĢ ve yok edilmek üzere yoğun çaba harcanılan laik 

cumhuriyetimizi bu ORDU kurmuĢtur.Cumhuriyetimizi kuran o insanları ve 
o orduyu geri istiyorum.Onlar için her zaman vatan ve toplum menfaati, 

net bir Ģekilde önde olmuĢtur.Asla kendilerini ve menfaatlerini 
düĢünmemiĢlerdir.Onlar için paranın lafını dahi edemezsiniz.Ve kesinlikle 

ordumuzun yeri ve statüsü korunmalıdır.Asla paralı olmamalıdır.Yargı ile 
birlikte vatandaĢlarımızın eĢitlik duygularını yaĢadığı tek yer (zenginle 
fakirin eĢit olduğu nokta) ORDU dur.Hele mevcut hükümet ve Çankayadaki 

AKP‘li ile çağdaĢlık ve cumhuriyetle ilgili yol almamız mümkün 
değildir.Aksine Cumhuriyet kurumlarımızı korumaya 

çalıĢmalıyız.Mümkünse hiç bir Ģeye el attırmamalıyız.Ama maalesef el 
atılmayan bir Ģey kalmadı. Sanırım ucubeye tam çeviremedikleri son nokta 
ORDU.Aman dikkat…,Saygılarımla, 

76.Yazan:Halıt Tarih: ġub 27, 2009 |  |  

BENCE BEDELLI ASKERLIGIN CIKMASI COK YERINDE OLUR. OZELLESME 

MANTIGIYLA BAKMAMAK LAZIM BU KONUYA. SONUCTA SAVAS CIKINCA 
BEDELLI ASKERLIK YAPANLAR GITMEYECEKMI… ISINI GENC YASTA 

KURAN INSANLAR TAM VERIMLI CAGINDA ASKERE GIDIYORLAR. EN 
AZINDAN ONLAR ICIN BIR CIKIS YOLU OLUR….. 

77.Yazan:NACĠ SAKALLIOĞLU Tarih: ġub 27, 2009 |  |  

KILAVUZU KARGA OLANIN BURNU BOKTAN ÇIKMAZMIġ 

Nedir bu özelleĢtirme merakı ? 
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Kim icat etti bunu,veya neden özelleĢtirmeyi 
pervasızca savunur insanlar ? 
Ordu nun asker sayısı,hantallığı,silahlarının dıĢarıya bağımlı 

olması,yönetimi ve benzeri birçok konuda tartıĢma 
yapılabilinir.ÖzelleĢtirmeye gelince orda duracaksın ve ne dediğini kulağın 

iyi duyacak. 
Bir tarih ünlü spekülatör G.SOROZ demiĢti.‖Sizin satacak malınız yok,ihraç 
edebilceğiniz sadece Ordunuz var‖demiĢti.ĠĢte 

budur orduyu özellĢtirmek isteyenlerin çıkıĢ noktaları.ĠĢte bu zihniyet elle 
tutulan gözle görülen ne varsa dünyada hepsini özelleĢtirmek 

isteyen.Suyu özelleĢtirmek için Ġstanbul da dünya su forumu 
yapılacak.Neyi konuĢacaklar.Ġçilebilir suya ulaĢamayanlara sumu 
götürecekler,tabbiki hayır.Sadece ve sadece Ülkemiz su kaynaklarıda dahil 

nasıl özelleĢtirip cebimizi daha fazla doldururuz buna bakacaklar.Yakında 
HAVA yıda özelleĢtirmeye kalkarlarsa hiç ĢaĢmayın.UğraĢsınlar 

bakalım.Bizde uğraĢacağız 
tersinden ÖzelleĢtirilen herĢeyi geri almak,toplumun ortak malı haline 
getirmek vede 

daha adil,rekabetçi değil paylaĢımcı bir dünyayı yeniden kurmak için var 
gücümüzle mücadele edeceğiz.BAġKA BĠR DÜNYA MÜMKÜN. 

Bu dünya hiçkimseyi aç ve açıkta bırakmaz yeterki adil paylaĢmayı ve 
parayı değil insanca 
yaĢamayı seçelim yeter.HERTÜRLÜ ÖZELLEġTĠRMEYE 

SON. 

78.Yazan:HACI MURAT DURU Tarih: ġub 27, 2009 |  |  

SEVGĠLĠ DOSTLAR BU ORDU MĠLLETĠMĠZĠN ġEREFĠ ONURU ONU HĠÇ BĠR 
KUVVET ÖZELLEġTĠREMEZ. EN BÜYÜK TÜRK ATATÜRK. BĠZLER TÜRK 

EVLATLARIYIZ CANIMIZ BU VATANA HEDĠYE OLSUN 

79.Yazan:Yusuf GümüĢsoy Tarih: ġub 27, 2009 |  |  

Ben Ģahsen ordumuzun yerine hiçbir Ģeyin olamayacagını düĢünen 
lerdenim amma lakin ordumuzu herfırsatta ordumuzu olurolmaz Ģeylere 

alet edenler var güzelim ülkemizde baĢısıkıĢan orduçagırıroldu hiçbir 
yeteneyi olmayan insanlar kendini yetiĢtirip cözüm üretmek yerine 

kolayyoldan orduyudarbeye çagırıp orduyu olurolmaz iĢlere karıĢtıyor buda 
ordumuzu yıpratıyor malesef ordumuza ve baĢtacımız komutanlarımıza 
saygılar sunarım bizler para karĢılıgı deyilvatan için askerlikyapmak isteriz. 

80.Yazan:METE ATAYATA Tarih: ġub 27, 2009 |  |  

Paralı askerliğe karĢı değilim. Her yıl paralı asker olarak orduya çağrılacak 

ve yetiĢtirilecek asker sayısı belirlenmeli ve ona göre hareket edilmeli. 
Özellikle Terör ile mücadelede seçkin birlikler devreye sokulmalı. 

Olabildiğince az ama nitelikli, vurucu gücü yüksek, kültürlü ve eğitimli 
askerler ile bu mücadele yürütülmeli. Hatta bunların bir kısmı terör ile 

mücadelenin yürütüldüğü yerlerde valiliklerde, belediyelerde hatta 
okullarda özel görevler verilmeli. BAzıları da Doğu‘da veya güneydoğuda 
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belli bir süre için sürekli olarak konuĢlandırılıp gerekli istihbaratları 
sağlamak için görevlendirilmelidir. Bazıları da teröristler gibi mağaralarda 
yaĢayıp b ölgede hem keĢif için hem de vurucu güc olarak kullanılmalıdır. 

Güneydoğuda kullanılacak askerlerin muhakkak yöre kültürü hakkında 
bilgilendirilmesi lazım, hatta belli bir düzeyde bile kürtçe ve/veya ermenice 

ve/veya arapça öğrenmelerinde fayda vardır diye düĢünüyorum. Bazıları 
da sağlık görevlileri gibi sağlık ocaklarında çalıĢtırılabilirler (tabi sağlık 
hizmetleri konusunda belli bir tecrübeleri de olması lazım). 

81.Yazan:Ali Duman Tarih: ġub 27, 2009 |  |  

Hava bedava, su bedava en önemlisi MEHMETÇĠK bedava…oh ne ala ne 

ala… gönder ölsün Aktütün‘de, Dağlıca‘da nasıl olsa ne hesap soran var ne 
de hesap veren. 

MaaĢları verdiğimiz vergilerden ödenen PaĢa‘ların ne kadar da çok 

savunanı ve postal cilalayıcısı varmıĢ, sanki onların savunuculara ihtiyaçı 
var, sanki onlar acizler ordusunu paĢası.  

her canları istediğinde tüfek tipciğini gösteriyorlar halka size ne ihtiyaç, 

ancak siz bu tüfek dipciğini görmekten çok memnun gibisiniz, ne diyelim 
allah akıl fikir versin… 
Bu paĢa yalakaları; eminim tv‘de paĢa görünce ayağa kalkıp, esas duruĢa 

geçip, selama duruyorlardır. Bir de ordu denilince ―vatan, millet sakarya‖ 
kendinden geçenlere ĢaĢıyorum, sanki koskocaman imparatorluğu batıran 

(Osmanlı) bir paĢa (Enver) değilmiĢ gibi, bir paĢa Osmanlıyı yıkıyor, baĢka 
bir paĢa cumhuriyeti kuruyor, bunada seviniyorlar, hani allah kuluna ―önce 

eĢeğini kaybettir, sonra da buldurup sevindirirmiĢ‖ ya tıpkı öyle, Osmanlıyı 
bir paĢa yıktı, ancak bu cumhuriyeti Türk halkı kurdu, canıyla kanıyla. 
Velevki doğru olduğunu farz saysak bile, bir paĢa‘nın yıktığı koca bir 

imparatorluktu, baĢka bir paĢa‘nın kurduğu ise sadece bir devlet. 
PaĢa‘ların kazandırdığı değil, kaybettirdiğinin açık kanıtıdır bu durum. 

82.Yazan:Ali Duman Tarih: ġub 27, 2009 |  |  

Aslında jakoben kemalistlerin çok seveceği bir önerim var; 

kızları da alsınlar askere, özellikle de iflah olmaz türbanlıları alsınlar, TSK 

nın laik subayları bu iflah olmaz türbanlılara laiklik eğitimi versin, laik 
yapıversinler, hep beraber kurtulalım, Ģu illet türbandan, sen sağ ben 

selamet, tüh yaaa nasıl gelmedi bu fikir bugüne kadar paĢaların aklına, 
burdan okuyunca çok üzülecekler, akıl edemedikleri için. 

83.Yazan:mertbakan Tarih: ġub 27, 2009 |  |  

profosyonel ordu buyuk bir gereksinimdir. acil gecilmesi gerekir. 3 aylik 

egitimle 10 yillik dagda yasamis ,catismis teroristle 20 yasinda kiz arkadasi 
bile olmamis bir cocugun karsilasamasi mumkun degildir.yillara dayali 
egitim almis, konusunda uzman maasini alan bir personele emanet edilmis 

çağdaĢ silahlar güdülen bir savas veya çatıĢma en az kayip en üst verim 
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kavramina uygun olucaktir. günümüzde en baĢarılı ordular maaĢlı 
personele dayali ordulardir. 12 ay sure ile as teymen kadrosu ile goreve 
gitmis bir universite mezununun komutanlik kabiliyeti nekadar olabilir? 

ayrica ayni guruba giren universite mezunu gence 6 ay sure ile er yapip ot 
verimsizlikten baĢka birsey degildir. 28 gunluk temel egitimi verip 

seferberlik durumunda tekrar cagracaganiz bir ordu olusturup bunun 
disindada profosyonellerden olsurulucak ana kuvettler hem ulke 
ekonomisine milyarlarca dolar katki saglar hemde cok daha baĢarılı olur. 

bedelli askerlik gorusune katiliyorum. bu insanlar is veren insanlar 
yanlarinda milyonlarca kiĢi calisiyor. islerini kapatip gitmek zorunda 

kaldiklarinda bundan etkilecek olan insanlarin vebali ne olacak ayrica TSK 
30 yasinin ustunde birinden ne kadar fayda saglayabilir bilmiyorum. 7,5 
milyar euro gelir bizi imf bagimliligindan kurtarir. 7,5 milyar euro ile 75 

milyar euro kredi alinabilir.ulke bastan kurulabilir su kriz ortaminda cok 
verimli ve yararli olacagini dusunmekteyim.ayrica su anda iĢsizler 

ordusundaki 100 binlerce genc kriz ortaminda isbulamayacagi icin askere 
gitmek icin basvuruyor ve celp fazlasi var.bu durumda asker sayisini 1 
milyon olmasinin bir anlami oldgunu dusunmuyorum. bedelli askerlik ulke 

icin faydalidir. kaynakla alinacak bir insansiz ucak 10binlerce askerin 
yapamayacagi isi bir kac sanaiyede yapar. 

84.Yazan:Ahmet Yazmaz Tarih: ġub 27, 2009 |  |  

Para ile bu iĢ profesyonel bir Ģekilde yapılmalı, garson / aĢçı / temizlikçi 

gibi kadrolar ile bu ülkenin kaynakları tüketilmemeli, unutmayın insan 
kaynağı bulunduğumuz çağda çok kritik. 

Bedelli askerlikten gelen paralar ile maaĢlar ödenmeli ve dağa çıkan 

terörist olan insanlara ekmek ve aĢ verilirse bu vatan için mücadele bile 
ederler, bu unutulmamalı. 

85.Yazan:damla er Tarih: ġub 27, 2009 |  |  

Merhaba,  

Ordu ozellestirilsin mi emin degilim ama kesinlikle profesyonellestirilsin.  

Kesinlikle etten duvar seklinde degil, daha stratejik, teknolojik acidan 

guclu, cagdas bir ordu olmali Turkiye‘nin ordusu.  

El pence divan askeri hiyerarsi degil, demokratik ve cagdas bir askerlik 
egitimi de temel olmali.  

Artik, dusunceleri teknolojik cihazlarla okuma, ve hatta Rusya‘da telepatik 

istihbarat ve savas uzerinde dahi calisilmaya baslanmis.  

Caga adapte olmakta gec kalmayalim.  

Artik, yenilenelim! 
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86.Yazan:Mehmet Tarih: ġub 27, 2009 |  |  

Asker profesyonel olmalı, burdan kasıt paralı askerler ve askerlik 

olmamalı.. yanlızca askere giden erler profesyonel Ģekilde eğitilsin, 
savaĢıyormuĢ gibi.. gerisi hikaye parayla asker olunmaz. 

T.C nin bekaası ve huzuru için akla gelen gelmeyen yapılan herĢey 
mübahdır… 

87.Yazan:mehmet kaya Tarih: ġub 28, 2009 |  |  

ASkerlik mecburi olmamalı.. 

Askere gitmek istemiyenlerden yüklü bir bedel alınmalı… 
Taksitli de olsa Ģu anda yurt dıĢında bulunup ta kısa devre Askerlik 

yapanlardan daha fazla bir miktar olmalı… 
Alınacak bu bedel yeni kurulacak Profosyonel ordunun finansmanı olmalı… 
GeliĢimiĢ tüm ülkeler de oldugu gibi Askerlik bir MESLEK olmalı… 

88.Yazan:hidayet Tarih: ġub 28, 2009 |  |  

ha paralı ha parasız ne fark eder! mankafa generalleri çadıra sokmadıktan 

sonra bu ordu ne iĢe yarar? geceyarısı elektrikli mektupla 
ihtarname çeker-ilahi okuyan kız çocuklarıyla uğraĢır-ebegümeci tarımına 

karĢı çıkar-nöbette sucuklu yumurta piĢirirken darbe planlar-orduevinde bu 
milletin parasıyla ikibuçuk liraya kebabını yer rakısını içer..bizler de 

EġġEK olarak ―paralı mı parasız mı olsun‖u tartıĢırız.. 

89.Yazan:Osman K. Tarih: ġub 28, 2009 |  |  

bu memlekette is basindaki hükümet ve onun tepesindeki cumhurbaskani 

desteklendigi sürece daha cok degerler elimizden kacacak,kendimizi 

tarihimizi 
vatan sevgisini alip gidecekler.merak etmeyinnasil olsa kasimpasali 
basbakaniniz 

var sizleri kurtarir,benim üzüntüm tek güvendigimiz kurum olan TSK ve 
inanin 

benim o güvenim kalmadi,onuda benden sagolsunlar Genarellerimiz aldi 
gitti. 
Saygilarimla,,,,,,, 

90.Yazan:Melih Tarih: ġub 28, 2009 |  |  

ANAYASA’NIN 10 ncu maddesi - Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî 

düşünce, felsefî, inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım 
gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. 

(Ek fıkra: 5170 - 7.5.2004 / m.1)  

Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama 

geçmesini sağlamakla yükümlüdür.  
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Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. 

Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde 
eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar. 

ANAYASA’NIN 72 nci maddesi -Vatan hizmeti (askerlik) ile ilgili olarak 
Ģöyledir; 

„Vatan hizmeti her Türk‟ün hakkı ve ödevidir. Bu hizmetin TSK veya kamu 
kesiminde ne şekilde yerine getirileceği veya getirilmiş sayılacağı yasalarda 

düzenlenir.‟ 

Elçiye zeval olmaz. Anayasa böyle der … 

Peki günümüzde hayat böyle midir ? Neden ülkemde insanlar (erkekler) 
borçlu doğmaktadır ve bu borç sadece bir zümrenin tekelinde 

ödenebilmektedir? 

Anayasamızın 10 ncu maddesi herhalde hukuk devrimi sırasında, 
Ġtalyanlardan, Fransızlardan, Ġsveçlilerden, Almanlardan, türlü yabancıdan 

kopyalanırken arada kalmıĢ bir madde değildir !!? 

Mesela kadınlarımız; YaĢamsal bir eĢitlik arayıĢı içinde olan kadınlarımızı 
haklı davalarında sonuna kadar destekliyorum ancak, erkekleri aslanlar 
gibi askere gönderirken, kendilerini bu karmaĢık eĢitlik fonksiyonunun 

dıĢına nasıl çıkarabiliyorlar? AnlayabilmiĢ değilim. Mazeretlerini ya da 
raporlarını bize de anlatırlarsa, belki bir garibanın iĢine yarar !!!. Haa eğer 

mazeretleri yoksa, neden onlar da kahraman olmuyorlar, iĢlerini güçlerini 
bırakıp, çocuklarını sütten kesip vatana hizmet için koĢmuyorlar, kariyer de 
yapıp, çocuk ta yaparken, kısacık bir askerliğe neden katılmıyorlar, 

anlamak çook zor vallahi !! … Korunağın arkasından, aslanlara bağırmak, 
taĢ atmak kolay, hadi siz de er meydanına çıkın da bileğiniz ne kadar 

kuvvetli görelim. Yarın gidin askerlik Ģubelerinin önüne, BEN DE ASKERE 
GĠTMEK ĠSTĠYORUM diye dilekçe verin, mesela !! … Kampanya baĢlatın, 
sesinizi duyurmaya çalıĢın !, kurtarın kendinizi bu ikilikten ? 

ġaka tabii, cevabı merak etsem de, çok magazinleĢtirdim olayı, kusura 
bakmayın …! 

Mehmet Bey yine çok güzel bir konuya değinmiĢ, ellerine sağlık tebrik 
ederim, diğer yazıları gibi, zevkle okuyorum. Ancak ben de yazının 

baĢlığına, bazı katılımcılarımız gibi biraz takıldım. ‗Türk ordusu 
özelleştirilebilir mi ??‘ Kesinlikle özelleĢtirilemez, neden? Çünkü öz el yani, 

bize özel değildir de ondan !… Ülkemizin göz bebeği, siyasetimizin 
değiĢmez koalisyon ortağı, seçilmeden görev alan ordumuz, sahip olduğu 
teknolojik imkanlar ve kabiliyet açısından inanılmaz oranlarda dıĢa 

bağımlıdır. Var olma sebebi ortadan kalkmıĢ bir NATO (North Atlantic 
Treaty Organization) sisteminin hala önemli bir parçasıdır ve hizmetinde de 

sınır yoktur. Ağır silah sanayisinde, Amerika‘ya ve son zamanlarda 
Avrupa‘ya bağlanmıĢ, yüksek silah teknolojisinde ise Ġsrail ile harika 
ortaklıklar kurmuĢtur. Yani lafı uzatmadan, üreten değil, satın alan, 

http://en.wikipedia.org/wiki/NATO
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teknolojiden ancak stratejik ortaklarının izin verdiği kadar faydalanan. 
Kendi personelinden kestiği paralarla banka bile kurabilen, sonra bunu 
nedensizce yabancılara satan fakat kazanımı personeliyle paylaĢmayan, 

ülke sermayesiyle kurduğu Ģirketlerinde, ülkenin yetiĢtirdiği en cevahir 
teknik adamları barındıran, karĢılığında ya sadece montaj yapan ya da 

entegratör (yabancıdan aldığını, komisyonla ülkesine satan) firmalar olarak 
çalıĢtıran, suyun baĢında tanıdığı olanların da faydalanabildiği silah 
korumasında, ticari bir yapılanmadır. O nedenledir ki, ülkemizde, modası 

geçmesine rağmen, bir tank, bir helikopter, bir uçak, bir roket 
yapılamamaktadır - ki bunlar artık geliĢmiĢ ülkelerde garajlarda 

yapılmaktadır. Tam uzaya göndereceğimiz pilotlarımıza vereceğimiz tanım 
(astronot, kozmonot gibi) düĢünülürken, uzayın görülecek bir yer 
olmadığına kanaat getirilmiĢtir. Böylece, kendi teknolojimizi üretmek 

yerine, bize uygun görülenle yetinmekte ya da sıradanlaĢmıĢ teknolojileri 
sisteme katarak, 50 katı zaman ve para kaybederek, yenileĢtirmeye ya da 

uygunlaĢtırmaya (zoraki entegrasyon) çalıĢılmaktadır – senelerce yapılan 
hibelerin sebebi budur.  

Sonuç olarak Ģunu demek isterim ki, bizim ordumuzda özelleĢtirme 
yapılamaz, zaten özden gayrıdır. Neyi satacaksınız ki üretmeden, ilk önce 

kendi ürettiğimiz, uçakla, tankla, topla, gemiyle, roketle vb… ihtiyaç 
duyulan savaĢ araç gereciyle, öz bir ordu kurarız, teknoloji Ģirketleri, ağır 

metal sanayi, kimya sanayi ve üniversitelerde kurulacak labaratuvarlarla 
destekleriz, onbinlerce insanımıza hayat sağlarız … Ancak ondan sonra 

satalım mı, ĢirketleĢsin mi falan filan deriz !!. Yazıktır ki kaynaklarımızı, iç 
çamaĢırımıza kadar sattık, biliyorum da, kusura bakmayın, buradan para 
gelmez, Ģu anda dıĢarıya olukla gidiyor. Vergi oranlarının dünya ölçeğinde 

bu kadar yüksek olduğu bir ülkede, devlet neden kaynak ihtiyacına 
gereksinim duymaktadır… !!?? Yönetim zaafiyeti nedir ? 

Kahraman olmak için, kulaklarımızı tıkamaya gerek yoktur ! 

Tabii yazdıklarım bazı katılımcılara biraz ağır gelmiĢ olabilir, kusura 

bakmasınlar. Bugünü düĢünmek yerine, yüz sene önceki kahramanlıklarla 
uyutulmaya devam ettiğimiz sürece ancak, kiĢilik ve karakter gibi 
vasıflardan yoksun, bugun için her tür belanın müsebbibi olan, bizim 

kısaca, müttefik dediğimiz ülkelerin, gösterdiği doğrultu haricinde hiç bir 
yönde mücadele edemeyiz. Yaptıklarımız da, ‗gibi yapmaktan ‘ öteye 

geçemez. Ġçim yanıyor, ben de, kurtuluĢ törenlerinde gökyüzünü dolduran 
uçakların, tatbikatlarda gösterilen gemilerin, vietnam savaĢından kalma, 

boya fazlası tankların bizim olmasını isterdim. Böylece bilirdim, arkasında 
onbinlerce vatandaĢımın emeği var. Maalesef bugün öyle bir gün değildir. 
Üzülün evlatlar … Ben çok üzgünüm … 

Orduyu satamadık, bedelli askerlik konusuna gelelim, yine hepimizin 

kafasının karıĢtığı bir mevzu. Çıksın mı, çıkmasın mı … ? Çıksın da … 

Bedelli askerlik uygulaması zaten vardır. Ancak ne hikmetse ülkemizde 
insanlar birbirlerine eziyet etmekten çok hoĢlandıklarından, sadece ecnebi 

ülkelerde çalıĢan, o ülkelere değer kazandıran, vergi ödeyen, bilgili ya da iĢ 
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kurabilecek kadar kıvrak zekalı ve zengin evlatlarımız 
faydalanabilmektedir. O zaman bu uygulama için, çıkmalı mı, olsun mu 
olmasın mı demek, yerinde bir soru değildir. Vardır, uygulama hatası 

yapılmaktadır. Nerede ve nasıl giderilmelidir? 

1- ġartsız olarak, yurdumuz dıĢında bulunan vatandaĢlarımızı da 
kapsayacak Ģekilde bir defaya mahsus herkese uygulanmalıdır. O insanları, 

yurtdıĢında çalıĢmaya zorlamaya gerek yok, zaten iĢlerini kaybediyorlar, 
gelsinler burada ülkelerinde iĢ kursunlar. 

2- Yazımın baĢında ‗TC vatandaşı olan herkes, eşit anayasal hak ve 
özgürlüklere sahiptir‘ demiĢtim. Bunu sağlamakta devletin asli görevidir !. 

O zaman sadece kendimiz için değil, askerde görev yapan vatandaĢlarımızı 
da düĢünmeliyiz. Bedelli askerlikle birlikte, askerlik süreside kısaltılmalıdır. 

Böylece misliyle kazanım sağlanmalıdır. Orada görev yapanlar da bizim 
evlatlarımızdır, zaafiyet oluĢmamalıdır. 

3- Askerlik, vergi gibi devletin vatandaĢına hizmet götürmesi ve koruması 

için gerekli bir yapılanmadır. Üniversite mezunu olsun olmasın 
vatandaĢların ortak bilinçle katıldıkları bu sistemin süresi de herkes için 
aynı olmalıdır. Ben de üniversite mezunuyum ancak, üniversitede 

askerliğimin kısalmasına neden olabilecek bir ders aldığımı hatırlamıyorum 
!!. Hatırlayan varsa söylesin. Mezuniyete bakmadan herkes eĢit sürede 

askerlik yapmalıdır. Çoban da insandır, cerrah ta, mühendis te, iĢçi de ve 
hepsinin TC kimlik numarası vardır. Kanunda belirtilen oranlarda, 
kazançlarından vergi de ödemektedirler. 

4- Uygun vasıflara sahip vatandaĢlar, sözleĢmeli olarak askeriyemiz için 
çalıĢmalıdır. Bu sadece, mühendis, doktor ya da diğer gözde meslekler için 
değil. Askere yaptırılan iĢler özelleĢtirilmeli, ordu evlerinde, kamplarda, 

dinlenme tesislerinde !, iç hizmette ihtiyaç duyulan insan gücü, özel 
Ģirketler vasıtasıyla, sözleĢmeli olarak sağlanmalı ve denetlenmelidir. 

Askerlik adı altında, garsonluk, temizlikçilik, çaycılık, resepsiyon 
memurluğu, çevirmenlik vb gibi görevler yerine askeri ve teknolojik bilgi 
verilmeli, insan yetiĢtirilmelidir.  

5- Askerliği süresince vatandaĢa, asgari ücretin en az yarısı kadar maaĢ 

bağlanmalı, eĢ ve çocuk yardımı yapılmalıdır. Bu adamlar ne yer ne içer 
askere nasıl gelir, nasıl gider diye düĢünen yok. Sadece gel …! 

6- Bedelli askerlik uygulaması sonsuza kadar kaldırılmalı, askerlik süresi 

herkes için en fazla beĢ ay olmalı, askerde kalmak isteyenler sözleĢmeli 
olarak alınmalı, silah altında hizmet etmek istemeyenler yedi ay süreyle 

memur statüsünde asgari ücretle sivil olarak hizmet vermelidir. Yedek 
subaylık kaldırılmalı, subay olmak isteyenlerden Ģimdi olduğu gibi 
sözleĢmeli olarak subay statüsünde faydalanılmalıdır. 

Bahsettiklerim sadece öneri olsada, bir kısmını bile yapsak, dünyada 

insanına insan gibi muamele eden ülke olarak bilinmez miyiz. Çözüm, 
sevmekle baĢlıyor galiba, ama insanı, insanını sevmekle … 
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YaĢamlarımız süresince hepimiz aĢağı yukarı benzer Ģartlara tabi tutuluyor, 
farklı zamanlarda, benzer zorluklara maruz kalıyoruz. Hayatımızı 
sürdürebilecek kadar da, diĢimizle tırnağımızla kazanıyoruz. YaĢam Ģartları 

çok zor, ev, eĢ, çoluk çocuk sahibi olmak, sorumluluk almak; hayatın 
kendisi. Bunları bırakmak, senin kazancınla hayatını sürdüren sorumlusu 

olduğun ya da çalıĢtırdığın insanları açlığa bırakmak gibi… neredeyse 
imkansız… Alın terinle çalıĢsan da, ülken için katma değer üretsen de, 
askerliğini yapmadığın zaman vatandaĢ sayılmıyorsun !. KeĢke herĢey 

askerliği yapmakla bitse, ya sonrası, dönünce kapattığın iĢlerini ne kadar 
zamanda toparlayacasın, paran, imkanın olacak mı ?. Kimse bunları 

düĢünmüyor, büyüklerimiz (seçtiklerimiz), hayatın herkes için standart 
olduğunu, kiĢilerin askerlikten baĢka derdi olmadığını, keyfi için 
yapmadığını falan düĢünüyor galiba…  

Söyleyeyim; Öyle değil hayat hiç sandıkları gibi değil. 

Konuyla ilgili sorun ÇOK, çözüm üreten, insiyatif alan yetkili YOK !. Böyle 
gelmiĢ, böyle gider. Herkes, koyun, nasılsa dümen dönüyor mantığı hala 
devam ediyor gibi … Askerlik kaçılacak bir iĢ değil ama insanın hayatınada 

bu kadar tesir edecek Ģekilde uygulanmamalı !! Acısını çeken bilir. 

Her sene benzer zamanlarda çıkan bu askerlik kısaltma ve bedelli çıkarma 
söylentileri, dilerim gereken yerlere ulaĢır da, laf üretmekten çok, ihtiyacı 

olan insanları hayata döndürecek, mutlu edecek, çözümler üretilir. Biraz 
empati … 

Bedelli askerlik çıkarmak, ya da baĢkaları dürtmeden, ülke faydasına, 

tarafsız, akıllı, maddi kazanımlar sağlayacak, insanları mutlu edecek 
çözümlerin, bizler tarafından üretilmesi; IMF ya da Dünya Bankası gibi 
kuruluĢların kapısında, onların belirleyeceği Ģartlarda, korkunç faizlerle 

para almaya çalıĢılmasından daha iyi daha onurlu değil midir. 

Saygılarımla 
MB 

91.Yazan:naci onuk Tarih: ġub 28, 2009 |  |  

bedelli askerlik çıkınca sadece zenginlermi askere gidecek 

sanıyorsunuz?depremden sonra cıkarılan bedelliden yararlananların yarısı 
kredi alarak bedelliye baĢvurmuĢ sonuçta.Ayrıca sanki Ģuanki durumda da 

zenginler askerlik yapmıyor merak etmeyin.ya kendilerini yurtdıĢında 
caliĢiyor gösteriyorlar yada babalarının tanıdıkları sayesinde biryerlerini 
kaldırmadan paĢa paĢa askerlik yapıyorlar yada yapmıyorlarmı 

demeliydim… 
günümüzde nicelik degil nitelik önemlidir,yani sayı degil ordunun hareket 

kabiliyeti…buda profesyonelleĢerek küçülen ordunun,modernizasyonunu 
tamamlayarak daha güçlü duruma gelecegi anlamına gelir… 

92.Yazan:Scubakas Tarih: ġub 28, 2009 |  |  

http://www.derindusunce.org/2009/02/25/turk-ordusu-ozellestirilebilir-mi/#comment-26277
http://www.derindusunce.org/2009/02/25/turk-ordusu-ozellestirilebilir-mi/#comment-26280
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Değerli Türk VatandaĢları, 

Orduyu özelleĢtirelim mi ya da profesyonelleĢtirelim mi gibi konuların bu 
zaman için çok sığ ve gerçekçilikten uzak fikirler olarak görüyorum. Bir 
defa bizim ordumuz dünyadaki birçok orduya göre çok daha deneyimli ve 

profesyonel bir ordudur. Bunun yanısıra ülkemizin sınır uzunluklarını ve 
ülkemizin baĢındaki belaları ve tarih boyunca yaĢadıklarımızı düĢünürseniz 

ordumuzun küçültülemeyeceği de baĢka bir gerçektir. 
Bunların hepsi bir kenara dünyada Ģu anda yaĢanan devasa ekonomik 
krizin bile dünyayı nereye götüreceği çok daha büyük savaĢlar doğurup 

doğurmayacağı bilinmemektedir. Unutmayın ki Amerikan ekonomisi kötüye 
giderse dünyada baĢka savaĢlar çıkmalı ve Amerikan silahları satılmalıdır ki 

ekonpmi düzelsin. Bunun en güzel örneği de Ģu anda Alaska‘nın altında 
yani buzulların altındaki bölgede kalan petrol ve doğalgaz yataklarının 
(dünyanın %20-25′i kadar stok burada bulunmaktadır) kime ait olduğu 

veya kimlere ait olduğu konusunda takıĢmalar ve tahrkler baĢlamıĢ 
bulunmaktadır. Bugün o bölgede bulunan Norveç, Ġsveç, Finlandiya ve 

Ġzlanda bölgeye daha yakın olmasına rağmen hatta Kanada dibinde 
olmasına rağmen Rusya buzulların altına nükleer denizaltısını sokup 
bayrağını dikmiĢ bulunmaktadır. Peki bu ülkeler dünyanın hemen hemen 

en zengin ülkeleri olmasına rağmen ne yapabilmektedirler. Bugün 
Rusya‘nın senelik silahlanma harcaması 25 Milyar USD‘dir ve ordusu 

1.250.000 kiĢidir. Buna karĢılık diğer tarafta saydığım 4 ülkenin silahlanma 
harcaması 20 Milyar USD. olmasına rağmen toplam asker sayıları Rusya 

ordusunun 10 da biridir. Yani yaklaĢık 125.000 kiĢidir. Peki size soruyorum 
bu kadar para harcayan modern silahlara sahip olan bu geliĢmiĢ 4 ülke 
neden Rusya‘ya kafa tutamamaktadır? Yani ordunun silah olarak geliĢmiĢ 

olması hareket kabiliyetinin fazla olması tek baĢına yeterli değildir. Lütfen 
ordunun 50-60 tane daha fazla General, Amiral tutmak için bu büyüklükte 

tutulduğu gibi sığ ve zayıflatıcı düĢüncülere kapılmayalım. Zaman bir vücut 
halinde davranma zamanıdır, birlik olmak zamanıdır, dinle ve dille ayrılma 
zamanı değildir. Ama ne yazık ki bir takım kiĢiler kendi ekonomik çıkarları 

bir kısmı da bazı dini istismar eden kesimlerin peĢinden giderek Türkiye‘ye 
zarar vermektedirler. Dünyada artık hiçbirĢey uzak veya imkansız 

değildir… Bu ülke laik bir cumhuriyet ile yönetilmekte olup bundan sonra 
da böyle devam etmelidir. Aksini düĢünenler kendileri ve ülkemiz için çok 
tehlikeli bir rüyanın peĢinden koĢmaktadırlar. 

Farkındamısınız, son senelerde CumhurbaĢkanlığı seçimi, Erken seçim, 
Anayasa Mahkemesi BaĢkanlığı seçimi, Rektörlük seçimleri ile daha önce 

itibarlı olan bu mertebeler vatandaĢın gözünde alelade, televizyonda bir 
magazin programı düzeyine indirilmiĢtir. Nedense buna da halkla 
bütünleĢme deniyor… 

En son bir cümlem Ģu olacaktır; bugün dünyada her ülkenin BaĢbakanı‘nın 
oğulları, Prenslerinin oğulları, Kraliçe‘lerin torunları askere giderken hem 

de savaĢ bölgelerine nakil olurken neden bizim BaĢbakanımız‘ın oğulları 
askere gitmez ??? ġu anda Türkiye‘yi kurtarmak için 90 Milyar $‘ın 
üzerinde para gerekmektedir. Yani paralı askerliği çıkarmakla gelecek para 

limonata yapmak için koca bir sürahiye bir kesme Ģeker atmaya benzer. 
Okuduğunuz için Ģimdiden teĢekkür ederim. 

Scubakas 
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93.Yazan:Ömer Tarih: ġub 28, 2009 |  |  

Türk ordusu yada Peygamber Ocağı! özelleĢtiriliyor mu? bunu kim nasıl 

anlarsa anlasın ne düĢünürse düĢünsün Türk ordusu Ġstanbulu Feth eden, 
Cihan imparatorluğu kuran,Çanakkalede destan yazan, kurtuluĢ savaĢında 

dünyaya nasıl bir ordu ve millet olduğnu gösteren Ordu değil… mevcut 
ordu hantal, tamamen kendi ( rütbelilerin )egolarını tatmin etmek için 

kullandıkları bir insanlar yığını… Bu Ülke Ģehit kanları ile sulanmıĢ can 
bulmuĢ vatan hala bir avuç teröristle baĢ edememiĢ iĢi sadece güvenlik 
olması gereken ancak iĢinden baĢka herĢeyi yapan bir kurum! Bedelli 

askerliğe gelincede ne için olduğu nasıl olduğu önemli değil çıksın çıkmalı, 
ama bu kaynak son kuruĢuna kadar denetlenmeli, görünürde 

denetlenebilir gibi görünsede hiç bir Ģekilde denetlenemiyor. Doğu ve 
Güneydoğu da binlerce Ģehit verildi bu ordu önce vicdani olarak bunun 
hesabını vermeli vatan sağolsun diyen canını veren analar baĢörtüsü var 

diye kıĢladan içeri alınmıyor!… Bu ayıbı Peygamber Ocağına yakıĢıyormu 
bunları gördükçe inasanın içi yanıyor. Aslında daha çok söylenecekler var 

ama duyacak güçleri ve tahammülleri yok… Siyaset, toplum muhendisliği, 
Saltanat v.s hepsi var Ordu ve Peygamber Ocağı olmanın dıĢında… 

94.Yazan:Mehmet Mutlu Tarih: ġub 28, 2009 |  |  

Ġyi çalıĢan yapıları daha iyi çalıĢır hale getirmek için çalıĢmak lazım,her iĢte 

deneme yanılma yöntemini uygulayamazsınız.Buna haddiniz ve yetkiniz 
yok. 

95.Yazan:Naci Elmalı Tarih: ġub 28, 2009 |  |  

Adı profesyonelleĢme yada özelleĢme ne olursa olsun, Ģu an için Türkiye 

Cumhuriyeti halkı böylesi bir ordunun kurulmasına elveriĢli değildir. Zira 
pirinç ithal edebilirsiniz ama ABD gibi yurtdıĢından asker ithal edemezsiniz. 
Ederseniz, Türkiye Cumhuriyeti Ordusu Kıbrıs BarıĢ Harekatı sırasında onca 

engebeli doğa koĢullarında, çok sıkı mevzilenen Rumlara karĢı topu, topu 
500 Ģehit vermiĢti. Toros kod adlı Milli Mukavemet TeĢkilatı kurucularından 

Rauf DenktaĢ‘ın örgütlediği yaklaĢık 3500′de mücahit Ģehit. Profesyonel 
ordusu olan ABD iĢgal kuvvetleri Irak halkının üzerine sivil, çocuk, yaĢlı 
demeden tonlarca bomba yağdırdığı halde, bir sürü de iĢbirlikçi ülkelerden 

asker aldığı halde kelle sayısı 5000 e yakındır. Bunlar iyi 
değerlendirilmelidir. Türk Ordusu profesyonelleĢemez çünkü amatör bir 

ruha sahiptir. Hemen hemen her asker, öldüğünde Ģehit olacağını düĢünür 
ve vatan topraklarını kutsal bilir. Bu gibi safsatalarla gündem yaratmak 
bile o fikrin bir gün gerçekleĢecek zemin bulmasına Psikolojik Harp 

unsurlarından katkıdır. Türk Ordusu özelleĢtirilemez, çünkü 1. Boğaz 
Köprüsü değildir ki; bir tarafta Necdet Calp, diğer tarafta Turgut Özal 

otursun tartıĢsınlar. Biri sattırmam desin, öbürü satarım desin ve satsın. 
ÖzelleĢtirilirse Türkiye Cumhuriyeti özelleĢtirilmiĢ olur ve ihaleye Soros ve 
Quantum Fonu girer. Ġhale halkımızda kalır. Bedelini ihaleye çıkaranlar 

öder. Sitenizde böyle bir tartıĢmanın açılmasını bu yüzden kınıyorum. 

96.Yazan:HAKAN Tarih: ġub 28, 2009 |  |  
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DESENE AMERĠKAN ORDUSUNA DÖNECEĞĠZ. :((( 

PARANIN GĠRDĠĞĠ HER YER = MANEVĠYATIN AZALMASIDIR. 

97.Yazan:HALĠL ÇETĠN Tarih: ġub 28, 2009 |  |  

Yıllardır terörle mücadele edildiği söylendi,Ģehitler verildi, maddi ve manevi 

kayıplar yaĢandı. ġimdi terörü bazı genearellerin organize ettiği hatta ilk 

oluĢumunu sağladığı ve desteklediği söyleniyor. Kim kiminle mücadele 
ediyor. Askerin liderleri ile terörün liderleri zaman zaman aynı masada 
oturup planlar yapıyormuĢ, bir birlerine destek olurken uçlarda duran 

erlerle militanlar satranç masasındaki piyonlar gibi birbirini yok etmekte. 
Üniversiteyi bitirmiĢ bilgisayar mühendisi hayatında bir kez bile dağ 

yürüyüĢü yapmamıĢ; bu adamı hakkarinin dağlarına gönder orda dağları 
kendi evi yapmıĢ gerila ile çatıĢmaya sok, sonra bu adam çatıĢmada ölsün 
adı Ģehit olsun yok böyle bir Ģey, bunun adı bile bile katliamdır. O dağları, 

oraları bilen profesyonel askerler kontrol etmeli, ithal edilen silahlarla değil 
kendi silahlarımızla askeri gücümüzü ortaya koymalıyız. ihthal silahlar 

kumarhane sahibinin oyunlarına benzer, hiç bir zaman kaybetmez. örneğin 
bir mayın yada füze üretilir, bunu sana satar karĢı tarafa bunnun anti-x i 
satılır. sonra bunun bir sonraki versiyonu üretilir oda satılır. sen kendin 

üretki senin yaptığının Ģifresini çözene kadar sen macına ulaĢ. Ülkemiz 
üzerinde oynanan oyunların tek bir amacı var terör üzerinden büyük gelir 

elde etmek. Ama mutluyum bu güne kadar söylenen yalanlara 
inanmayanların sayısı her geçen gün artmakta. 

98.Yazan:Ali Duman Tarih: ġub 28, 2009 |  |  

Sn. Melih Bey, 

Gerçekten akıl ve emek ürünü olan çözümler sunan fikirlerinizin tamamına 

katılmaktayım. Esasında ülkemizde yaĢanan ve kronikleĢen sorunların 
çözümü çok zor da değil, ancak bu sorunların varlığından geçinenlerin ―su 
baĢlarını‖ tutmuĢ olmalarından kaynaklı çözümsüzlük durumları mevcuttur. 

Bugün 28 ġubat‘ın yıldönümü ―irtica naraları‖ ile yapılan post-modern 
darbenin altından çıka çıka ne çıktı ―21 BANKANIN BATIRILMASI ĠLE 100 
MĠLYAR DOLARLIK HORTUMLAMA‖ operasyonu çıktı, buna kimler baĢ 

aktörlük yaptılar, Generaller ve ortamı hazırlayan Kartel Medyası, belki de 
generaller iyi niyetle bir irtica tehlikesini engellemeye çalıĢmıĢlardı, ancak 

bu ortamı tesis etmek için görevlendirdikleri medyaya da sonradan bir 
armağan vermeleri gerekiyordu bu ahlaksız armağanın bizlere faturası 100 
MĠLYAR DOLAR oldu, böyle bir konjektörde bir ordunun özelleĢtirilmesini 

konuĢmak yerine, o ordunun bulunması gereken çizgiye çekilmesini 
konuĢmak daha anlamlı ve mantıklı olacaktır. 

Ordu özelleĢmiĢ olur ise darbeler de özelleĢebilecek midir? 
Atatürk‘ün varlığı nedeniyle generallere gönülden bağlılık hissedenler, her 
nedense Osmanlı Ġmparatorluğunu hırsları yüzünden yıkan Enver PaĢa‘nın 

da bir general olduğunu unutuveriyorlar, üstelik her ikisi de Osmanlı 
Generaliydi. Unutulmaması gerekenler sadece iyi Ģeyler olmamalı, kötü 

http://www.derindusunce.org/2009/02/25/turk-ordusu-ozellestirilebilir-mi/#comment-26286
http://www.derindusunce.org/2009/02/25/turk-ordusu-ozellestirilebilir-mi/#comment-26289
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Ģeyleri de unutmamalıyız. Misal 12 Mart, 12 Eylül, 28 ġubatlar 
unutmamalıdır. Zira durduk yere kendi halkına dipçik göstermek, hatta 
kafasına dipçikle vurmak ne affedilebilecek ne de unutulabilecek bir suçtur, 

asıl konuĢulması gereken konu demokrasinin gereği ve sonucu olarak her 
kurumun olması gereken yer ve konumdur. Çizgisinin sürekli dıĢında olan 

bir ordu yıpranır, tartıĢmaların odağı haline gelir, oysa ordu herkesin 
ordusudur ve tartıĢılmamalıdır. 

99.Yazan:musab ibraimi Tarih: ġub 28, 2009 |  |  

2000 yillik bir tarihi olan el ustunde goz nurumuz Turk ordusunun 
ozellesmesi bile baslik olarak Turk milletinin sonudur… Biz Turkler olarak 

iki avuc kagit ite atsan yemez ordumuzu satmayiz… Kurtulus savasinda 
ninelerimiz gouslerindeki cumhuriyet altinlarini satip silah almislar neden 

bu gunleri gormek icin… Dusunce olustururken kendini kaybetmeyin 
akliniza hakim olun 

100. Yazan:Önder Tarih: ġub 28, 2009 |  |  

Yazının baĢlığında ÖzelleĢtirme ibaresi kullanılmıĢ oysa bu bir özelleĢtirme 

değil bizim halkımız genelde yazıları okumadan baĢlıklara göre yorumlar 
yaparlar nitekimde burdaki yorumların çoğu öyle olmuĢ BaĢlıklar çok 
önemlidir. 

Ordu profesyonelleĢiyor demek daha doğru olurdu 
bu kavram benim bildiğim yıllardan beri var zaten 3 ay eğitim gören 15 ay 

askerlik yapan sivilde eline silah bile almayan birini savaĢa göndermek 
bence cinayet olur zaten bir avuç çapulcu pkk ile baĢ edememizin nedenide 

bu tabi uzun yıllar eğitim görmüĢ profesyonel askerlerin bu iĢi yapması en 
doğrusu ama paralı asker değil bu yola canını koymuĢ eğtimli kadrolu 
maaĢlı asker paralı asker kavramıda yanlıĢ çünkü paralı asker kim fazla 

verirse oraya gider 
Yıllar önce ġevket kazan Adalet bakanı iken bir öneri sunmuĢtu sokaktaki 

tinerci çocukları toplayıp orduya teslim edelim ordu onları yetiĢtirsin 
profesyonel asker yapsın demiĢti ama herkes itiraz etti onları ölümemi 
göndereceksin diye sanki Ģu an yapılan farklımı birçok askerimiz ölüme 

gitmiyormu 

101. Yazan:Ahmet MiM Tarih: ġub 28, 2009 |  |  

Bu Sitenin teknik alt yapisi, bir tartisma platformu olmasina firsat 

vermiyor ??? 

Daha önceki 

1. Yazimda konu ile ilgili görüslerimi belirtmistim. 
2. Yazimda ise; Editöre bir öneride de bulunarak, yapici ve netice verici bir 

tartisma icin bu sitenin teknik alt yapisinin yeterli olmadigini belirterek, bir 
forum alt yapisinin bu sitede sart oldugunu belirtmistim. 

Bu kritigime ragmen, tartisma platformu teknik alt yaopisi icin zorunlu olan 
forum teknigi bu siteye eklenmedi. 

http://www.gencmakedonyalilar.net/
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―Alet isler el ögünür‖ misali, fikirlerin gelistirilerek, realiteye 
dökülebilmeleri icinde teknik alt yapi dedigim forum teknolojisinin 
kullanilmasi sarttir. 

Yoksa netice bu olur. 

Ne olur ? 

Çok degerli fikirleri okudum ve tebrik ederim sahiplerini, ama hicbir fikrin 
diger fikirle kaynastirilamadigini da gördüm. Herkes ayri telden, yüzeysel 

naralar atabilmis. 
Eger fikirler kaynastirilamiyorlarsa biribirileri ile, netice alinamaz..nara 
niteliklerinden kurtulamazlar.. 

Bu nedenledir ki, bosa zaman harcamadim fikirlerimi yazarak.. 

Editöre tekrar sesleniyorum: 

Fikirli insanlari burada nebzende olsa bulusturabildin, bunun icin tebrikler. 

Fakat teknik alt yapinin yetersizligi nedeni ile, bu fikir sahibi kisileri 
kaybedeceksin. bunun icinde yazik oluyor.. 

Bu arada birkac Atatürkcü, Ulusalci, Irkci, demokrasiden bihaber, fikirsiz 

kisilerinde sloganlar atmasi da NORMAL.. 
Eger akillilarimiz varsa, akilsizlarimizinda olmasi, tabiatin geregidir :) 

Ahmet MiM 

102. Yazan:Ahmet MiM Tarih: ġub 28, 2009 |  |  

MiLLi ORDU ve ABD ile imzalanan MANDA ANDLASMALARI 

Ilk yazimda ortaya koydugum düsüncemde, ordumuzun MiLLi ORDU 

olmadigini, Atatürk tarafindan ABD ile imzalanan MANDA ANDLASMALARI 
ndan dolayi ABD ve Israil´in emrinde oldugunu belirtmistim. 

Türk Ordusu; ABD ve Israil´in özel ordusu oldugundan, silah alimlari 

esnasinda generallerimizin komisyonlarla mükafatlandirildigindan, özel 
ordunun, özellestirilmesinden bahsetmek, abesle istigal olur. 

TSK nin millilestirilmesi ile, TSK nin ABD ve Israil´den soyutlanmasi 

zaruretini ortaya koymak istedim. 

Düsünceme göre ilk önce ordunun millilestririlmesi, ondan sonrada 
ordunun kismi özellestirmelerle efektiflestirilmesi sarttir. 

103. Yazan:Fatih Tarih: ġub 28, 2009 |  |  

http://www.fikir7.com/phpkf
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Liseyi bitirdim. Ve çok hızlı bir kararla ve annemin emekli maaĢından 

çektiği kredi ile 3.000 tl ile ufak bir dükkan açtım. cd sattım ,bilgisayar 
tamir ettim. ve gel gelelim 4 yılda tüm Türkiye geneline yazılımlar satan 

bir Ģirketim sahibi oldum. Sattıgım her yazılımdan ana üretici oldugum için 
milyarlarca kdv ve diğer vergileri ödüyorum. evlendim. sırf iĢlerimi 

bırakmamak için açık ögretime defalarca girdim çıktım. Ben bu durumda 
askere gidip onlarca insanı iĢten çıkartıp ailelerinide bu krizde ekmek 
parasız bırakacagıma mı üzüleyim yoksa geldiğimde Ģirketimin yerinde 

yeller edtiğini gördüğümemi üzüleyim. Ben askerden kaçmak için dükkan 
açmadım ama Ģartlar beni bu duruma getirdi. benim askere gitmem mi 

orduya ve bu ülkeye daha fazla yarar sağlar gitmemem mi ? 

104. Yazan:Mayis Tarih: ġub 28, 2009 |  |  

MUCĠZELER KUġU 

(Vicdani Ret Beyanımdır) 

Bismillahirrahmanirrahim 

Kara ve kızıl kanatlarıyla bir tepeden bir vadiye 

ve sonra bir vadiden bir tepeye uçan, 
özgürlüğe imanlı bir kuĢtur anarĢi dediğim benim 

Ve Hakk bildiğim 

Bir düĢmüĢ bir kuĢ olduğunu gören 
Âdemoğlu kuĢun kanadında bir tüy 
KuĢ kanat çırpmıĢ 

Tüy dârıdünyaya düĢmüĢ 

Dünya, dönüp duran, 
Yıldızlı bir örtü altında yanan 

bir sır gibi gizlediğimiz 
yaralarımızdan sızan gece ve kan. 
Dünya, nice zulmet, nice yalan. 

Ve yine dünyadır iĢte 
bu cennet bu cehennem 

ayan beyan. 
Sen ben yer gök seyyârat 
Ġçlerinde inci mercan deryalar 

Meyveler, salkımlar, envai çeĢit mahlûkat 
tecellisidir hep O‘nun 

O öyle büyük öyle muazzam 
perdesi gene kendidir 

görmek istersen 
dön de bir kendine bak… 

Senden içeri bir sen 
Benden içeri bir ben 

HaĢhaĢ sanmayasın sakın Hakkın esrârıdır 
Kalpsiz kalıp zulmete gömülmüĢ bir dünyada vicdan, 

http://karakusi.blogcu.com/
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bir ötmeye baĢladı mı susmak bilmeyen 
bir kuĢun avazıdır, 
kaskatı kesilmiĢ taĢtan kalpleri deler geçer 

ve öyle taĢlar vardır ki içlerinde nehirler kaynar 
öyle taĢlar ki çatladı mı sular çağlar. 

Öyleyse ötsün artık mucizeler kuĢu siz de duyun: 
Malik-ül Mülkü hiçe sayarak dünyayı kuĢatan hiçbir orduda 
elime silah almayacağım. 

Saçlarımda çiçekler olacak, kulağımda küpeler, parmağımda yüzükler; 
içimdeki yaban çocuğun güzelliğine leke süren 

aĢağılayıcı rütbeler takmayacağım omzuma 
uygun adım yürümeyeceğim 
ayaklarım talim edecek gerçeğe giden tüm dolambaçlı yolları 

ve Hünkârım, Beyim, PaĢam 
yorma hiç o güzel ağzını emretmek için bana 

Hak sözünden gayrı bir buyruğa tabi olmayacağım bundan sonra. 

Ġnan Mayıs Aru 

105. Yazan:mka türkiye Tarih: ġub 28, 2009 |  |  

Orduyu özelleĢtirelim. 

AKP Deniz feneri olayını kapatmak için,Ergekon adı altında askeriyeye 

yeterince zarar vermeye çalıĢtı ama baĢaramadı.Türk Milletini kandıramadı 
ve nasıl orduyu yok ederim düĢüncesi ile kamu oyu yoklamasımı 
yapıyorsunuz. 

Orduyuda, Dünya devi olan Telekom v.b. gibi hepsini, ne varsa 
profesyonelleĢme (özelleĢtirme)adı altında ABD, ingiltere ve israile satalım. 

Türkiye de türkiye kalmasın.Yok ediniz. 
Ondan sonra bakarsınız,insanlar sokaklarda rahatça dolasıyormu.? Kimin 
kimde olduğu bellimi.? 

Atatürk hakkında yazan Sn.ilgili Bu kadar rahatsanız, babanız, ananızın 
kim olduğunu biliyorsanız.ĠĢte bu M.Kemal ATATÜRK önderliğinde, Türk 

milletimizin sayesindedir. 
Sizin gibi insanlara sadece güler geçeriz. 
Ne Mutlu Türküm Diyene.! 

106. Yazan:selim Tarih: ġub 28, 2009 |  |  

fikirler doğru ama filiyatta samimiyet ararım. daima sözler doğru eyleme 

nefis karıĢtığı için yanılıyoruz.özü ve sözü doğru olan beri gelsin yoksa 
niyeti bozuksa uzak dursun 

selamlar 

107. Yazan:Sinasi Büyükdere Tarih: ġub 28, 2009 |  |  

Ben, TSK özellestirilmesine karsiyim.Ama parali askerlige sicak 
bakiyorum.Yukarda bazi arkadaslarin yazdiklarina bakiyorum,bir yerde 

haklilar.Fakir askerlik yapicak,zengin yaticak. Isyeri olanin,Isyerini 
birakamayanin,bakima zorunlu oldugu ailesi olanin.Örnekler cok.Askere 
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gittiginde,geride olabilecek ziyani düsünün.Böyle kisilerden zaten randiman 
alamassiniz.Neden?Cünkü akli Ailesinde,isyerinde.Birakin,bir bedel 
ödesinler,fakirin cocuguda Birliginde rahat etsin.Bugün hersey maddiyata 

dayaniyor.Ama hersey.Selamlar 

108. Yazan:Ali Beral Tarih: ġub 28, 2009 |  |  

Merhaba, 

Derinsular.com sitesini önceden beri biliyordum. Ama bu yazıya baĢka bir 
siteden tıklayarak geldim. Yazı benim de öteden beri savunduğum ve 

bunun için çeĢitli eylemlerde bulunduğum bir fikri anlatıyor ama baĢlık 
içerikle uyumsuz. Yazının baĢlığındaki ―özelleĢtirme‖ ifadesi 

―profesyonelleĢme‖ ifadesi ile değiĢmeli. Ġkisi ayrı anlama geliyor. 

Yazıya yapılan yorumlardan da çok Ģey öğrendim. ġimdi ben de kısaca bu 
konudaki fikirlerimi anlatmak istiyorum. 

Öncelikle bir konuyu açıklığa kavuĢturalım. Türkiyede ne kadar insan 

gerçekten askerlik yapmak istiyor? Bunu bilemiyoruz. Askerlik zorunlu 
olduğu için insanlar zorunlu olarak askere gidiyor. Peki ama zorunlu 
olmasa ve dense ki ―isteyen gelsin 15 ay askerlik yapsın, para falan da 

vermeyeceğiz‖. Acaba kaç kiĢi gider? Bu konuda yapılmıĢ bir anket 
çalıĢması da olmadığı için ―her türk asker doğar‖ ―bir türk dünyaya 

bedeldir‖ gibi mitleri bir kenara bırakıp Ģunu düĢünmemiz lazım ―acaba biz 
askerlik zorunlu olsun derken, askerliği zaten yapmıĢ olduğumuz için mi, 
yoksa bir kadın olduğumuz için mi veya her AKP ye oy vermiĢ bidon 

kafalının, laik bir subaydan dayak yeme ihtimalini sevdiğimiz için mi, 
zorunlu askerlik olsun diyoruz?‖. Bunu herkes bir düĢünsün. 

Askerlik zor birĢey değildir barıĢ zamanlarında. Gidersin ot yolarsın, 

patates soyarsın, tuvalet temizlersin, komutanın arabasını yıkarsın. 80 
senedir savaĢ çıkmadığı için ölme ihtimalin de yok. PKK yla savaĢanlarda 
artık uzman çavuĢlar. Peki o zaman acaba zorunlu askerliğe karĢı çıkan 

Türkler neden vatan haini damgasını yeme pahasına buna karĢı çıkıyor?  

Çünkü yapmalarını istedikleri bu Ģeyler, bizlerin yani hayatımızın en güzel 
yılları. Tam hayata atılacak, iĢe baĢlayacak, aile kuracakken ve de 

sağlığımızın gücümüzün en zirvesinde olduğumuz bir sırada, hayatımızın 
bu en değerli zamanlarını boĢa geçrimek istemiyoruz. 

ġimdiye kadar çok askere giden arkadaĢım, tanıdığım oldu hem kısa 

dönem hem uzun dönem. Yollarda da çok rastlıyoruz omuzlarda askere 
uğurlananlara. Ama Ģimdie kadar bir ―tek‖ kiĢi bile döndükten sonra, bir 
daha yaparmısın soruma ―evet‖ cevabı vermedi. ve benim gitmemi 

istemisin diye soruduğumda da ―kaçabiliyorsan kaç‖ dediler. 

Evet daha önce çok güzel Ģekilde anlatılan iĢin teknolojik savaĢ boyutuna, 
uzmanlaĢmanın amatörlükten daha baĢarılı olduğuna hatta isteksiz bir 
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amatörlüğün hiç olmamaktan daha kötü olduğuna değinmeyeceğim. Ġleriki 
yazılarımda gerekirse değinirim. 

BarıĢ zamanında askerlik yapmak boĢ iĢtir. Zaten savaĢ olunca mecburen 
herkes savaĢa katılacaktır. Bunun binlerce örneği hem türk tarihinde hem 

dünya tarihinde görülmüĢtür.  

Ha, ben bir savaĢ çıksa ona da katılmam. Ġsmail hakkı karadayının 
genelkurmay baĢkanı olabildiği bir ülkede asker olunmaz. Belki karĢısında 

savaĢılır. 

109. Yazan:Behcet Tolga Tarih: ġub 28, 2009 |  |  

ÖzelleĢtirme değil ama profesyonel ordu sart! 

Zengin-fakir meselesini bir yana birakalim (ki bence sadece fakirlerin 
öldüğü dogru degil; istatistik mi tuttunuz?) temel mesele ordunun ana 

islevini yerine getirecek sekilde yeniden yapilandirilmasidir. 

Bugun adami askere aliyorsunuz; aylarca egitim veriyorsunuz keskin 
nisanci; komando; tankci yapiyorsunuz. Egitimden sonra sahaya 

surdugunuzde dagda yillarini gecirmis terorist askeri iki kasinin arasindan 
vuruyor. Tankci ani bir baskin sırasinda ne yapacagini bilemiyor. Zayiat 
artiyor. 

Sahada gecirilen aylar sonunda asker tam tecrube kazanmisken hoop 

terhis ediyorsunuz ve herseye bastan basliyoruz. Bu devirde boyle 
savurganca bir insan kaynaklari politikasi surdurulemez. Bu yapilanmayla 

ciddi bir savasta sonuca asgari zayiatla ulasilamaz. 

Askerlik meslektir; her meslek erbabi zaman icinde olgunlasir. Birakin bu 
meslegi seven parasiyla isini yapsin. Askerlige uygun olamayan de en iyi 

bildigi is neyse yapsin. 

―Vatanini en cok seven, gorevini en iyi yapandir.‖ 

110. Yazan:Behcet Tolga Tarih: ġub 28, 2009 |  |  

Ahmet Mim‘e 

Asagidaki iddia da nereden cikti allahaskina? 
Nutuk‘u okumadiniz mi siz? Bunun bir yerlerde belgesi varsa incelemeyi 

isterim. Ilk yazinizi da bulamadim (altyapi yetersiz haklisiniz) 

>Ilk yazimda ortaya koydugum düsüncemde, >ordumuzun MiLLi ORDU 
olmadigini, Atatürk >tarafindan ABD ile imzalanan MANDA 

>ANDLASMALARI ndan dolayi ABD ve Israil´in >emrinde oldugunu 
belirtmistim. 
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111. Yazan:Hüsamettin Kazancı Tarih: ġub 28, 2009 |  |  

Askerlik mesleği üstün bedeni akli ve ruhi bütünlük gerektiren fedakarlık 

gerektiren bir vazifedir. Her insan yaradılıĢ itibarı ile farklı özellikler 
taĢırlar. Askerlik gibi üstün yetenekler gerektiren bir vazife için sıradan 

insanların görevlendirilmesi, bu görevin baĢarılı bir Ģekilde yerine 
getirilmesine engeldir. Zaten yönetici askerlerimiz seçkin bir eğitimden 

geçirilerek geleneksel üstün performans yetenekleri kazandırılmaktadır. 
Ancak er erbaĢların normal vatandaĢlarla yapılandırılması sıkıntıya sebep 
olmaktadır. 

YaĢadığımız coğrafyada zayıf olmak tarih boyunca hiç affedilmemiĢ ve 
güçlü olmayı gerektiren stratejik öneme haiz bir ülkedir. 

Sadece kendi sınırlarımızla kalmayıp tüm bölgenin gözetimi ve denetimi 
güçlü bir askeri gücü zorunlu kılmaktadır. 
Netice her vatandaĢ askeri eğitim almalıdır. 

Ancak etkin ve caydırıcı güç geleneksel asker eğitimizle profesyonel olarak 
yerine getirilmelidir. Askeri kurumlarımızın ülke geleceğine daha etkin 

katılımı için bir diğer önemli husus askerin siyasetten ticaretten katiyetle 
uzak tutulması zaruridir. 

112. Yazan:Necla ġener Tarih: ġub 28, 2009 |  |  

Sörler:  

Sayın Erdoğan, AKP yağcıları, DTP militanları, PKK militanları, ABD uĢakları 

AB köleleri…. 

Türk ordularını tamamen terhis etsek sizin için yeterli olur mu acaba..!! 

Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etütler Vakfı TESEV‖in çıkardığı ―Türkiye 
Güvenlik Sektörü ve Demokratik Gözetim‖ konulu almanağın tanıtım 

toplantısında konuĢan Kretschmer, Silahlı Kuvvetlerin yasal ve kurumsal 
düzene saygı göstermediğini söyledi. 
Sivil konularda da askerin görüĢ bildirdiğini savunan Kretschmer, 

Türkiye‖nin bu nedenle tam olarak demokratikleĢemediğini öne sürdü. 
Yazar Elif ġafak‖ın beraatını de değerlendiren Kretschmer, kararın olumlu 

olduğunu ancak 301″inci maddenin yürürlükte olması nedeniyle bu tür 
davaların devam edeceğini kaydetti. 
Yeni Ceza Kanunu kabul edilirken bu maddeye karĢı çıktıklarını, ancak 

uygulamayı beklemeyi tercih ettiklerini söyleyen Kretschmer, ―Uygulama 
ne olduğunu göstermiĢtir. DüĢüncelerini demokratik olarak ifade edenler 

hakkında dava açılıyor‖ 
dedi. 

AB iledleme raporu ne dedi; 
Bakalım sevgili AB bizden ne istiyor. 

6 Kasım 2007 Türkiye Ġlerleme Raporu‘ndan önemli ifadeler:  

— Laikliğin zayıfladığını öne süren Ordu, 27 Nisan‘da bir bildiri 
yayımlayarak 22 Temmuz seçimine müdahale etmiĢtir.  

http://www.derindusunce.org/2009/02/25/turk-ordusu-ozellestirilebilir-mi/#comment-26315
http://www.derindusunce.org/2009/02/25/turk-ordusu-ozellestirilebilir-mi/#comment-26317
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— Ordu çeĢitli bahanelerle basını hedef almıĢtır.  

— Genelkurmay bir iç yönergeyle basın özgürlüğünü askeri konularda 
sınırlamıĢtır.  

— Orduyu eleĢtiren gazeteciler, askeri kabul ve brifinglere alınmamaktadır.  

— Üst düzey Komutanlar, Kıbrıs, laiklik ve Kürt sorunları, iç ve dıĢ politika 

konularında daha çok açıklama yapmaya baĢladılar.  

— Komutanların, özellikle güvenlik ve azınlık haklarına iliĢkin konularda, 
bilimsel araĢtırma ve tartıĢmaları sınırlama giriĢimleri vardır.  

— Ordunun, siyaset üzerindeki önemli etkisi devam etmektedir.  

— Orduya geniĢ bir manevra sahası tanıyan TSK Ġç Hizmet Kanunu ve MGK 

Kanunu değiĢtirilmemiĢtir.  

— Jandarmanın sivil alandaki faaliyetleri üzerinde sivil denetim 
sağlanmalıdır.  

— TBMM‘nin, ordunun bütçesi ve harcamaları üzerindeki denetimi 

güçlendirilmelidir.  

— Orduya ait malların denetiminin yapılabilmesi için yasa uygulanmalıdır.  

— Vicdani red ile ilgili hususlarda herhangi bir ilerleme olmamıĢtır.  

— Türkiye, vicdani veya dini sebeplerle askerlik hizmeti yapmayı 
reddedenlerin, cezai takibata uğramalarını ve mahkûm edilmelerini 

engelleyecek yasal düzenlemeleri yapmamıĢtır.  

ORdu kadar taĢ düĢsün kafanıza.. 

Kim düĢmandır orduya. AKP ve yandaĢları, DTP ve PKK AB vE ABD.. 
neden 

Çünkü müĢterek hedefleri aynı. 
AKP: 
mevcut düzeni yıkarak ılımlı islam cumhuriyeti kurmak ister : bunu kimler 

istiyor ABD , AB, 

DTP ve onan askerleri PKK ne ister: 

Türkiye topraklarında kürdistanı kurmak , tabiiki önce federasyondan 
geçerek.. 

Ne idüğü belirsiz , kaynağı malum taraf gazetesi ve onun yandaĢları ne 

der. 
Biz BOP eĢ baĢkanıyız  
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BOP‘ u gerçekleĢtireceğiz. 

BOP neder: 

türkiye topraklarında kürdistan kurulsun, ılımlı islam devleti olsun.. 

Emriniz olur sayın congar..  

siz nasıl olsa ABD ye kaçarsınız sıkıĢınca. 

Neden sizlerin yaklaĢımları ve olanlar beni ĢaĢırtmıyor artık. 

Yıllardır,Türkiye‘miz üzerinde oynanan oyunlar bitmedi.. Bıkıp usanmadan, 
asırlardır hep gözler üzerimizde oldu.. Amaç hep Ģu; ne yapsak ta, bu 

güzel ülkeden Türkleri atsak ta bizler yerleĢsek. 
Bizler kim mi…!! 

Çok düĢünmeye gerek yok.. Onları asırlar boyu çok, çok gördük tanıdık. 
Hedef hep Ģuydu.. 
Orta doğuda yada Anadolu da var olan Türkiye cumhuriyeti, ne ölsün, ne 

gülsün. Çok güçlü olmasın ama yokta olmasın.Kaynaklarını, insanlarını 
kullanalım..Alabilecek neleri varsa alalım.. 

Uygulanan strateji hep Ģu oldu. 
Milleti millet yapan tüm değerlerine saldır, parçala,dejenere et böl ve yut.. 
Bir dönem rejime taktılar.. 

Oyuna geldik, sağ dedik, sol dedik birbirimizi yedik.. Birileri kıs, kıs güldü.. 
Sonra; 

Irk dediler. 
Milli bütünlüğümüze saldırdılar.. 
Dediler ki kurtuluĢ savaĢını birlikte yaptığımız, yıllardır barıĢ içinde 

yaĢadığımız yurttaĢlarımıza; 
Bak sen Kürtsün, Çerkezsin, Lazsın,tatarsın, vs. vs. sahte haksızlık 

yapıldığı senaryolarını bazı beyinlere iĢleyerek, bölücülük yapmaya teĢvik 
ettiler.Neyse ki sadece Kürt yurttaĢlarımızın küçük bir azınlığının dıĢında bu 
dolduruĢlara gelen olmadı. 

Sonra dil dediler.. Yıllardır doğuda hala Türkçe bilmeyen onca vatandaĢımız 
dillerini konuĢurken, kimsede karıĢmazken,dilinizi konuĢun vs. vs. 

kıĢkırtmalarıyla polemik yarattılar. 
Sıra dine geldi sonra.. 
Bu güne kadar kimsenin dini inançlarına karıĢılmadığı ve herkes özgürce 

ibadetini yapabildiği ülkemizde ,dini siyaset aracı olarak kullanan bazı 
kiĢilerce, insanların dini inançları ve tarzları yargılanır oldu. Neredeyse 

tanrı katında gördü bazı kimseler kendini. Kim dinli, kim dinsiz diye 
yargılama, karar verme yetkisini buldular kendilerinde..Yılardır Anadolu 

kadını baĢını örter kimsede karıĢmazken, bunu da siyasi bir kimliğe 
dönüĢtürdüler ve adına türban dedikleri aslı baĢörtüsü olan örtüyle 
karmaĢa yaratmayı baĢardılar.. 

Yargıya el atıldı, yılardır cinayet iĢleyen PKK dan daha fazla üzerine gidilir 
oldu bazı spesifik olayların..Bazıları çok mutlu oldu,bir suçluyu sorgularken 

aldığı bilgilerden.Cinayetin hiçbir türü hoĢ görülemez.. Ama bu konuda da 
yanlı taraflı davranıldı..Unutuldu etkiye tepki gerçeği.. 
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Nihayet sıra ordumuza ve askerlik kavramı da tartıĢılır oldu. 
Askerlik yapmak istemeyen birileri, AĠHM dava açıyor.. 
Sonuç; 

Yapmaya bilir, zorlamak insan haklarına aykırıdır.. 
Biz kurtuluĢ savaĢında 7 düvele karĢı gelmiĢ bir milletiz, kimsenin bir karıĢ 

toprağında gözümüz yoktur, bir karıĢ toprak içinde kanımızı akıtmaktan 
çekinmeyiz.. 
Biz askerlerimize,mazluma,kadına,çocuğa,silah çekmeyi öğretmeyiz.. 

Biz askerlerimizi,baĢkalarının topraklarını gasbetmesi,iĢgal etmesi için 
yetiĢtirmeyiz, 

Biz askerlerimizi savaĢ yapsın haksız yere, saldırsın diye yetiĢtirmeyiz.. 
sloganımız ‖yurtta sulh.cihanda sulh‖tur. 
Biz askerlerimizi, bir yerleri iĢgal edin sonrada orada gözünüze 

kestirdiğiniz kadına kıza tecavüz edin, hatta evlerini yakın nasılsa 
çıkacaktır, keyifle tecavüz edersiniz demeyiz.. 

Biz askerlerimize nefsi müdafaa savaĢlarında bile hamile kadınları 
süngüleyin karnındaki çocuğu öldürün demeyiz.. 
Bizim askerimiz asırlardır.. aman dileyene silah çekmemiĢtir, arkadan 

vurmamıĢtır, 
Kimsenin ırzına namusuna malına mülküne inançlarına yaĢam tarzına 

karıĢmamıĢtır.. 
Biz çocuklarımızı, kendini, vatanını, ırzını,namusunu korumayı öğrensin 
diye davulla, zurnayla, gururla vatan borcunu ödemesi için askere 

uğurlarız.. 
Bizim askerimiz bu hizmeti onur sayar, para için yapmaz.. 

Bu nedenledir ki savaĢlardan galip çıkar, insanlığı, azmi,vatanseverliği 
,insan severliği, barıĢ severliği ve hakkaniyeti ile ve Allah daima 
yanındadır, kollar gözetir.. 

Gittiği her ülke halkına sevgi, iyi niyet sunmuĢtur onun içinde hep 
sevilmiĢtir.. 

.. 
Askere çağrılırken ailedeki herkes bir anda çağrılmaz, mazereti olan,hasta 
olan zaten alınmaz..Çünkü o korunmaya muhtaçtır. 

Bizim çocuklarımız, kiĢiliğini bulur, ayakları üzerinde tek baĢına durmayı 
öğrenir.Hayatını gözden geçirmeyi, kendine çekidüzen vermeyi öğrenir. 

Bazen bir meslek edinmiĢ, okuma yazma bilmiyorsa, öğrenmiĢ olarak 
döner bazen askerden.. 

Biz askerlik yapmayan erkeğimizi, erkekten saymayız, hatta bir mazereti 
yada rahatsızlığı nedeniyle askere gidememiĢlerimiz eksik hisseder 
kendini.. 

Kısaca bizim için askerlik yapmak bir onurdur 
Biz stratejik ve bir çoklarının üzerinde asırlardır gözü olduğu gerçeği 

bilinen topraklarda yaĢıyoruz..Kendimizi savunmayı öğrenmek zorundayız. 
Askerliğimizi de onurla gururla yaparız.. 
VE hata da sorarız neden bayanlara da kısa süreli bir eğitim verilmiyor 

diye.. 
Askerlik yapmak istemeyenlere ise sözüm Ģudur.. 

Bir gün,düĢman yada iĢgal kuvvetleri kapınıza dayandığında, evinizi, 
barkınızı, malınızı gasp ettiğinde, çocuklarınızı öldürdüğünde, karınıza 
,ananıza bacınıza kötü davranıp hata tecavüz ettiğine, hamile karınızın 
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karnını deĢtiğinde umarım onları gülücükle,gülle durdurabilir ve ailenizi 
koruyabilirsiniz.. 
Paralı yapın,azaltın,pasıfize edin, yetkilerini sınırlayın, güçleri ayırın 

birbirinden. 
Ġsteyin de isteyin. 

Lafı dolaĢtıracağınıza ağzınızda açıkça söylesenize.! 
‖Sevr anlaĢmasında olduğu gibi orduyu terhis edin‖ diye.. 
Valla çekinmeyin, rahat, rahat isteyin. Bizim aramızda öyleleri var ki.! 

Buna bile bir kulp bulur, AB adına yapar, Türk‘e hakaret edenleri. Ġftira 
atanları, tarihe rağmen yalan söyleyenleri. BaĢarı için vatana hakaret 

edenleri bile bağrına basanlar , buna tepki gösterenleri de hırpalayanlar 
var aramızda. 
VE elbette birilerine de bir çift sözüm olacak.. 

Biz öyle bir milletiz ki. 
BarıĢ zamanı birbirimizi yeriz.. Ama vatanımızın bütünlüğünü tehdit eden 

bir unsur oluĢtuğunda. Tek vücut,tek yürek olmasını da biliriz.. 
Ama siz bunu zaten biliyorsunuz değimli..!! 
Onun içi açık ve aleni değil, yıllardır sinsice dibimizi oymaya çalıĢıyorsunuz. 

Kusura bakmayın isteklerinizi yapamayacağız:. 
Aslanları, çakallara teslim edemeyeceğiz.. 

Yettiniz Artık.! 
Bitmez tükenmez taviz istekleriniz Milletin canına yeti. 
Eğer Aramızda vatanı satmak, yok etmek pahasına AB ye girelim diyen 

varsa,alsın çantasını eline, düĢsün gurbetin yoluna.. 
Güle, Güle. Sana yoluk açık olsun.. 

Bu Vatan Kimin? 

Bu vatan toprağın kara bağrında 
Sıradağlar gibi duranlarındır. 

Bir tarih boyunca onun uğrunda 
Kendini tarihe verenlerindir. 
TutuĢup kül olan ocaklarından, 

ġahlanıp köpüren ırmaklarından, 
Hudutta gaza bayraklarından 

Alnına ıĢıklar vuranlarındır. 
Ardına bakmadan yollara düĢen 
ġimĢek gibi çakan, sel gibi coĢan 

Huduttan hududa yol bulup koĢan, 
Cepheden cepheyi soranlarındır. 

Ġleri atılıp sellercesine 
Göğsünden vurulup tam ercesine, 
Bir gül bahçesine girercesine, 

ġu kara toprağa girenlerindir. 
Tarihin dilinden düĢmez bu destan, 

Nehirler gazidir, dağlar kahraman, 
Her taĢı yakut olan bu vatan, 
Can verme sırrına erenlerindir. 

Gökay‘ım ne yazsan ziyade değil 
Bu sevgi bir kuru ifade değil, 
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Senci leyin hasmı rüyada değil 
Topun namlusundan görenlerindir.  

Orhan ġaik Gökyay 
Ne mutlu Türküm diyene: 

Necla ġener. 

– 

113. Yazan:Mahmut Ekrem Tarih: ġub 28, 2009 |  |  

Hiç duydunuz mu; Emperyalizm‘i?! Amerika, neden Irak‘da 1,5 milyon 

insanı, Müslüman‘ı katletti? Afganistan‘daki iĢgali, Gazze‘de taĢeronu 
Ġsrail‘le giriĢtiği katliamlar neden? Bu soruların yanıtını önünüze koyup 

düĢünmediniz mi hiç?! Ne profesyonel ordusu?! Burası Ġsviçre mi? Akli 
melekenizde bir sorun mu var? 21. YY da yaĢıyoruz; Evet, 33. YY yaĢıyor 

olsak ve emperyalizm ve kapitalizm eğer hala varsa (ki insanlık bunlarla 1 
YY daha varolamayacaktır) siz Ġsviçre gibi maydanoz bir sömürgeci 

gölgesindeki develt mi sanıyorsunuz Türkiye‘yi? Bu vatan ve bu topraklar, 
emperyalist devletlerin tümünü ağır bir mağlubiyete mahkum eden, 
Mehmetçik‘le kazanıldı! 21. YY da değiĢen ne? Teknoloji! Emperyalistler, 

40 milyon yerliyi soykırıma uğratıp, 30 milyon Afrikalı kölenin kanı ve 
emeği üzerine kurdukları kağıttan saltanatları için piĢman olduklarını mı 

söylediler? Bağımsız ve özgür yaĢamak bir irade meselesidir! ―21. YY‖, 
―fosilleĢmiĢ ordu‖ vs safsatalarıyla emperyalizme hizmet ediyorsunuz! Bu 
vatan, bu topraklar ve Türk Milleti (Irkçı mahiyette değil; Anadolu‘da 

Cumhuriyet‘i kuran ve her etnik kökenden olan halkımız) ancak, çağın en 
büyük devrimcisi M.K. Atatürk‘ün öngördüğü gibi, yalnız kendi gücü ve 

yeteneği ile istikbale taĢınabilir! Emperyalizm dünya yüzünde varoldukça, 
halkımızın çıkarları ancak, Milli Hükümet, Milli Ekonomi, Milli Siyaset, Milli 
Eğitim, Milli Yayıncılık ve Mehmetçik sembollü, askerliği en büyük vatan 

borcu sayan bir irade ile korunabilir! ġirket! ġirket ne? Ne Ģirketi?! 
Gördünüz Liberalizmin acıklı halini, Amerika devletçi oldu! Haberiniz var 

mı?! ġerketleĢerek sorunları çözeceksin öyle mi? Burası Belçika değil! Bunu 
iyi anlamanız gerek! Bu topraklar, kaynakları ve coğrafyasıyla, dünyanın 
hiç bir Ģeyi esirgemediği mitolojik ve derin tarihsel bir mirasa ev sahiplği 

yapan evliyalar, aĢıklar, tasavvuf felsefesi, bilim beĢiği topraklar! Sizler, 
Amerikan filmleri izleye izleye toplu hipnoza uğramıĢ olmalısınız! Bizler, 

Ģerefli bir tarihin, onurlu bir geçmiĢi olan, devlet geleneği olan bir milletin 
temsilcileriyiz! Sizi bilmiyorum! Ne ABD ne AB tam bağımsız Türkiye‘den 
yana bir iradenin temsilcileriyiz! Biz Türk Milleti, her türlü teknolojiyi, 

bilimi, sanatı geliĢtirecek yetenekte ve birikime sahip bireyleriyleriyiz bu 
büyük Millet‘in! …Ve bağımsız, Amerika‘nın, Avrupa‘nın sömürge valiliği 

olmadan yaĢamanın tek yolu olan (aknıtlanmıĢ bilimsel bir gerçek olarak) 
Ulus Devlet‘imizi Milli Ordumuz himayesinde, üreterek, çalıĢarak, onurla 
baĢı dik yaĢatmaktan baĢka 2. bir yol olmadığını çok iyi bilen yurttaĢlarıyız! 

Bu polemikler, yalnız ve yalnız, emperyalist ABD ve AB‘nin değirmenine su 
taĢır! Bunu iyi biliniz! 

http://www.derindusunce.org/2009/02/25/turk-ordusu-ozellestirilebilir-mi/#comment-26318


 
Zorunlu askerlik gerekli mi? 

www.derindusunce.org  Fikir Platformu 

 

57 

114. Yazan:Nusret DEMĠRAL Tarih: ġub 28, 2009 |  |  

Türk‘ün Millet olarak baĢ tacı ettiği konulardan öncelikli olanı ASKER 

MĠLLET OLUġUDUR. 
MĠLLETÇE VATANI KORUMADA KOLLAMADA HER TÜRK‘ÜN VATANDAġ 

OLARAK ASKERLĠK GÖREVĠ OLACAKTIR, OLMALIDIR DA… 
Askerliğin paralı olması diye bir ortam yaratmak Askerliği 

profesyonel Ģekle çekmek olur. Bu da yanlıĢtır.Türkiye’de askerlik 
amotörce yanı parasız olmalıdır. 
Çünkü askere giden askerlik yapan vatandaĢımız vatanı korumada 

kollamada geliĢen prensipleri o ocakta öğrenmektedir. 
Vatan Millet, Devlet biz türklerin her Ģeyidir. 

Onun için canını vermek esas ödevdir. 

115. Yazan:jadederail Tarih: ġub 28, 2009 |  |  

TSK nın özelleĢtirilmesi bir yana bence TSK acilet dağıtılmalı ve yok 

edilmelidir .. 

Bizim ülkemizi Polisimiz ve yurtsever halkımız mudafaa eder yeter ki 
Darbeciler yok edilsin.. 
Demokrasinin önündeki en büyük engelleyici TSK dır… 

Musaddık demiĢtir ki 3. dünya halkları kendi ordularınca ĠġGAL altındadır.. 

116. Yazan:Ahmet MiM Tarih: ġub 28, 2009 |  |  

BAGIMSIZ ORDU ÜZERiNDE KARAR ALINABiLiR.. 

Behcet Tolga´ya, Tarih: ġub 28, 2009 

Ahmet MiM’e 

Nutuk’u okumadiniz mi siz? 

diye sormussunuz.  

Tabiiki okudum. Dilerim ki, sizde kirpilmamis Nutuk´u, yani orijinalini bulur 

okursunuz. 

1. Erzurum kongresinde ABD ile bir MANDA ANLASMASI yapmak, diger bir 
deyimle ABD nin korumasi altina girmek istedigini belirten Atatürk, cok 

büyük tepkilerle karsilasti.(BKZ:Nutuk, Veyahutta M.Erdogan)Bu konuya 
deyinmistir Nutuk´ta. 

2.Ayriyeten “Amerikan halkina Seslenis” adli bir film Atatürk ve ABD 
Büyükelcisi ile cekilmistir.Bu filmde Atatürk israr etmektedir, ABD nin 

mandasi altina girmek için ve ABD den bir heyetin Türkiye´ye gelerek 
bu hususun ABD için getiri-götürülerini incelemede bulunmasini 

istemektedir.  

http://yok/
http://www.derindusunce.org/2009/02/25/turk-ordusu-ozellestirilebilir-mi/#comment-26320
http://www.derindusunce.org/2009/02/25/turk-ordusu-ozellestirilebilir-mi/#comment-26322
http://www.fikir7.com/phpkf
http://www.derindusunce.org/2009/02/25/turk-ordusu-ozellestirilebilir-mi/#comment-26323
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Eger Genel Kurmay Arsivlerimizi acmis olsa bircok yerde 
varligindan zikredilen bu MANDA ANDLASMASI ni görmüs olacagiz. 

>Ilk yazimda ortaya koydugum düsüncemde, >ordumuzun MiLLi ORDU 
olmadigini, Atatürk >tarafindan ABD ile imzalanan MANDA 

>ANDLASMALARI ndan dolayi ABD ve Israil´in >emrinde oldugunu 
belirtmistim. 

ABD emrindeki bir özel ABD ordusunun dahada özellestirilmesi; 

1. Abesle istigaldir. 
2. Buna karar verecek olan T.C. Devleti,TSK degil, ABD dir. 

Hiçbir kimse veya devlet kendine ait olmayan bir husus üzerinde KARAR 

VERME yetkisine haiz degildir. 

Bu nedenledir ki, bu konuyu tartismak yerine, ilk önce ORDUYU 
MiLLiLESTiRME hususunda tartisma yapmak ilk sarttir… 

117. Yazan:Ahmet MiM Tarih: ġub 28, 2009 |  |  

Askerlik Hizmetini bedelli yapanlardanim. Parayi bastirdim, 2 ayda askerlik 

yaptim. 

Benimle birlikte askerlik yapanlar; 

a) Yurt disinda calisanlar 
b) Yurt disinda calisir gösterilen Generallerin çocuklari 

c) Yurt disinda calisir gösterilen Medya Patronlarinin çocuklari, 
d) Yurt disinda calisir gösterilen Zengin Patronlarinin çocuklari idiler. 

“Zengin arabasini dagdan asirir, fukara ise, düz ovada yolunu 
sasirir..” dememis mi atalarimiz ? 

Zaten zenginin oglu askerlik yapmiyor. Bastiriyor paraciklari, muaf 
askerlikten. 

Zaten zengin su anda dahi bedelle isini götürüyor.  

Bence “Bedelli Askerlik” hususunda direnenler, bedeli ödeme gücü 
olan fakirler. 

Bu demektir ki, BEDELLi ASKERLiK TARTISMASI; Fakirle Zengin 
arasindaki privilleg kavgasidir  

silahla hizmetten muaf tutulama  

1. Askerin, ABD emrinde oldugunu, 
2. PKK nin MIT tarafindan kuruldugunu, 

3. PKK nin TSK tarafindan silahlandirildigini, 
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4. PKK ya; ABD cikarlarini korumak icin terör yaptirtildigini, 
5. PKK sayesinde ABD nin, Dogu ve Güney-Dogu Anadoludaki Petrol 
varliginin toprak altinda bekletilmesini istedigini 

düsünen bir TÜRK VATANDASI nin vicdani; Askerlik yapmayi yanlis 

buluyorsa, BU TÜRK VATANDASI, Avrupa ülkelerinde oldugu gibi 
silahla hizmetten neden muaf tutulamasin ?  

118. Yazan:Serkan Tarih: ġub 28, 2009 |  |  

Çok ilginç bir konuda, gerçekten ilginç fikirler ortaya atılıyor ve ben bunları 

yazan insanlar gerçekten bir beyne sahip mi diye düĢünmeden 
edemiyorum. Benim çocuğum gitti, o da gitsin ne demek? Kiminin çocuğu 

da orada öldü, seninki gidip de sadece patates soyup gelirse n‘olcak? 
Döner dönmez silahı çekip vuralım mı? Hangi meslekte altı ay içinde 
uzmanlaĢılır lütfen düĢünür müsünüz? Hele ki iĢin gerektiğinde adam 

öldürmek ise? Bunun için bir de adayın psikolojisinin uygun olması 
gerekmez mi? Mükemmel yakın ve uzak dövüĢ teknikleri, doğada hayatta 

kalma yetisi, silah ve atıĢ uzmanlığı altı ay bilemedin bir yıl içinde 
öğrenilebilir mi? Siz böyle bir ordudan ne bekliyorsunuz? Herkesin ağzına 
sakız olmuĢ ―her türk asker doğar‖ Hayır arkadaĢlar, azıcık akıl da lazım! 

Bazı türkler de mühendis doğar, bazıları da öğretmen doğar, bazıları 
avukat doğar, bazıları bilgisayar programcısı doğar! Ama hepsi istemese 

de asker yapılır ve hiç bir iĢe yaramaz. Gider, gelir, parası cebimizden 
çıkar, ülke ekonomisine de bu arada zerre kadar katkısı olmaz, bir kısmı da 
ölüp bir sürü kiĢiyi ortada bırakır. Onlara da Ģehit deriz ki çoğu uzman 

olmadığı bir konuya zorlandığından, yetenekleri ve tecrübesi savaĢmak için 
yeterli olmadığından ölüp gitmiĢtir. 

Artık ordu da bu iĢe uyanmaya baĢladı, bu grubu savaĢa göndermiyor, 

gönderdikleri sadece uzman askerler. Peki biz diğer savaĢmamak adına 6 
ay, 1 sene orada tutulan askerin masrafını neden vergilerimizle ödüyoruz? 

O adamlar neden iĢlerini güçlerini bırakıp, asker olarak iĢe yaramayacakları 
bir yere gidiyorlar? Bu kadar mı zengin bir ülkeyiz biz? Umarım insanlar 
artık savaĢın Ģeklinin çok değiĢtiğinin farkına varırlar! 

119. Yazan:Ahmet MiM Tarih: ġub 28, 2009 |  |  

TSK nedir bu DEVLET icerisinde ? 

Asker vatan müdafaasina mi yoksa DARBE YAPILMASI na mi 
hizmet eder ülkemizde ? 

1921 den beri hudutlarimiz yol geçen hani gibidir. Korunmaz TSK 
tarafindan. 

Eger Hudutlarimiz korunmus olsa idiler, PKK lilar terör mü estirebilirlerdi 
kendi topraklarimiz üzerinde ? 

Hudutlarimizi korumak vazifesi olan TSK; Hudutlarimizi koruyamadigi icin, 

vazifesini ihmal etmiyor mu ? 
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Neden TSK; bu vazifeyi ihmalden dolayi mahkeme edilemesin ? 

Neden TSK; vazifeyi ihmalden dolayi cezalandirilmasin ? 

Neden TSK; Silah, Malzeme alimlarinin hesabini bu millete vermesin ? 

Neden TSK silah ve mühimmat alimlarinda ―komisyon aliyor, bu ülkeyi 
soyuyor‖ iddiasi na muhatap olsun ? 

TSK diledigini yapan, bu millete hesap vermeyen bir T.C.Kurumudur. 

Hudut korumak yerine Bu ülke insaninin sectigi vekillerine, TBMM ne, 

Hükumete karsi DARBE yapar sadece… 

TSK nedir bu DEVLET icerisinde ? 

120. Yazan:Mustafa Akbas Tarih: ġub 28, 2009 |  |  

Militarist korku ve korunma düsüncesi acayip hakim olmus bazi insanlarda. 

Bazi yorumcular Ordudan bile daha fazla Orducu. 

Burda konu Ordumuzu daha fazla verimli yapmak ve esas olan görevini 
vermek. 

Malesef Ordumzun sicili cok kötü. Ülkesinin Basbakanini asan bir Ordumuz 
var, halkinin hür iradesini hice sayip darbe yapan Ordumuz var, Irkcilik 
yapan ordumuz var, parmak sallayan Ordumuz var, acemi askerler sehit 

olurken Golf oynayan Generalli olan Ordumuz var, askerlerin Müslüman 
Annelerini törenle sokmayan Ordumuz var, Din istismari yapan Ordumuz 

var, kendi Finans ve Ticaret sistemi kurmus Ordumuz var, Kesinlikle 
halkindan ayri yasayan Ordumuz var, suanda bile hür iradeye dayatma 
yapan Ordumuz var, Cumhurbaskanina itat etmeyen Ordumuz 

var…unutulmasin Cumhurbaskanligi Atatürkünde makamiydi.Ordumuzun 
ismi Türk Silahli Kuvvetleri ama bu isme bile hic bir zaman layik 

olamamistir. Nedense Ordumuz cogu zaman yamuk isler yapiyor. Ben 
kesinlik yamuklara karsiyim. Ordumuzun basimiza ayan kesilmesine derhal 
son verilmeli.Mililarist yorumcular Profesyonel Orduya parali Ordu olur 

deye karsi cikiyorlar..sanki Ordumuz simdi Parali Ordu degil. Ordumuzun 
yidigi paranin haddi hesabi yok.Ordumuzun esri olmaktan kurtulmamizin 

zamanni geldi ve coktan geciyor bile. 

121. Yazan:Mustafa Akbas Tarih: ġub 28, 2009 |  |  

Askerlik yapmakta ülkemizde hic bir zaman esitlik olmadi. Bütün önde 

gelen siyasilerin, Generallerin,Subaylarin uyuntu Kemalistlerin, oglanlari 

avantacli askerlik yaparlar. Örnek olarak Cilleri, Erdogani, Sayin Gülü 
vereyim. Baykalin ve Bahcelini oglan cocugu yok. Hatta Sayin Bahcelinin 
Hatunu bile yokmus:-)Neyse özel hayatlarina karismayayim. Ordumuzun 

giderleri neden seffah degil, cünkü giderleri ödeme gücümüz coktan 
kalmadi bile. Dis borclarimizin hic durmadan yükselmesini tek nedeni 

Ordumuzum acimasiz ve gereksiz harcamalari. Vicdani olmayan Ordu tabi 
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Vicdani retcileri izin vermez. Torunu asker yoklama kacagi oldugu icin 80 
yasindaki Dedeye eziyet eden Ordudan hayir gelmez. 

122. Yazan:Mutlu Tarih: ġub 28, 2009 |  |  

Bu iktidar kaldıkça TSK`nın özelleĢtirilmesi mümkündür. 

123. Yazan:Ali Duman Tarih: ġub 28, 2009 |  |  

Sn. Ahmet Mim; 

―TSK nedir DEVLET içerisinde‖ 

diye sormussunuz 
bu sorunuza yanıt veriyorum ; 
DEVLET içerisinde olan TSK değildir, TSK vesayeti altında DEVLET vardır. 

Yani; 

TÜRKĠYE; ORDU‘su olan bir DEVLET değildir, 
TSK; DEVLETĠ olan bir ORDU‘dur. 

124. Yazan:M. Akdur Tarih: Mar 1, 2009 |  |  

Dünyada zorunlu askerliğin sadece 2 ülkede olduğunu biliyorsunuz değil 

mi? Biri Türkiye, diğeri Ġsrail. Ġsrail‘de kadınlara da zorunlu bizden farklı 
olarak. Bazı ahmaklar asker çok olursa vatan iyi korunur sanıyor. Onların 

askerlik yapmadığına eminim. Askerlik yapmıĢ birisinin ordumuzun hali ve 
vatanı koruma poatnsiyel hakkında olumlu görüĢ bildirmesi için harbi salak 

olması lazım. Zaten generallerimizin derdi; vatanı düĢmandan değil, 
cumhuriyeti (yani kendi saltanatlarını) irticadan (yani müslüman halktan) 
korumak. Bunu anlamanız için daha kaç bin defa söylemeleri gerekiyor. 

Kaç darbe giriĢimi daha yapmaları gerekiyor. 

125. Yazan:Mahmut Ekrem Tarih: Mar 1, 2009 |  |  

Emperyalist ABD‘nin BOP planını uygulamasının ve Avrupa‘nın Sevr 

emellerine ulaĢmasının önündeki tek engel, dünyanın en yenilmez Ģerefli 

ordusu olan Türk Ordusu‘dur! Bu gerçeği bilmeden ahkam kesenler, 
elbetteki Amerika‘nın, Avrupa‘nın teslim aldığı veya yandaĢ medyanın 24 

saat halka toplu hipnoz uygulayan TV ve radyolarını izlğiyor olmalılar! 
Sömürgecilerin amaçlarına zemin için ortaya atıldığından hiç bir kuĢku 
duymadığım bu polemikle TSK‘yı en küçük zaafa uğratacak her satır 

sömürgecilere hizmet eder! Biz sömürgeci bir millet değiliz ve olmadık! 
Kuvayı Milliye sınırlarımız içinde güvenle ve hür yaĢamak için güçlü orduya 

ihtiyacımız vardır! En azından emperyalizm yeryüzünden kazınana dek 
Türk Milleti‘nin bağrından çıkan muzaffer ordusu onunla birlikte var olmak 
zorundadır! Elbette bağımsız ve hür yaĢamak için, üretmek de ön Ģarttır. 

Ordumuzun eksiklerini, emperyalistlerin ve iĢbirlikçilerin emellerine alet 
olmadan eleĢtirir giderilebiliriz! Ancak tek hedefi, yurtsever güçleri ve 

ordumuzu zaafa uğratmak, sindirmek amacı taĢıyan ve Amerika‘dan 
yönetilen Ergenekon Tertibi gibi Gladyo operasyonlarının yoğunlaĢtığı 
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özellikle bu zamanda, bu eleĢtirleri dahi çok dikkatli yapmak hayati 
değerde bir vatan ve millet sorumluluğudur! Gerçekleri izlemek, doğruları 
öğrenmek için ulusal kanalları izleyiniz! Ulusal Kanal, ART, Kanal Biz gibi 

yalnız Türk Milleti‘nin çıkarlarını gözetenler dıĢındakilerin, sömürgecilerin 
ve iĢbirlikçilerinin sesi olduğunu unutmayınız! 

126. Yazan:Emrah Ozgun Tarih: Mar 1, 2009 |  |  

Vicdani ret ve total ret insanlik hakkidir… 

127. Yazan:Serkan Çekiç Tarih: Mar 1, 2009 |  |  

Burda tam 125 yorum olmuĢ bu zamana kadar hiç bir Ģekilde tartıĢmaya 

girmememin sebebi de bu.Ama yorumlara bir göz attım çoğu niteliksiz 
akpye sövmek ya da ordu özelleĢtirilemez o bizim grurumuzdan ileri 

gidememiĢ ve boĢu boĢuna kalabalık yapmıĢ kaldıki burdan yanlızca 25 
mesajı çıkarıp okusak bile tartıĢmanın tamamını okumuĢ kadar fikir sahibi 
oluruz herkes aynı Ģeyleri yazmıĢ bir kaç kiĢi dıĢında.Bunun bana zararı ne 

bu kadar mesaj arasında Ģimdi yacacağım muhtemelen uzun yazının 
kimsenin dikkatini çekmeyecek ve belki yanlızca 10 kiĢinin okuyacak 

olması.Aynı Ģey Lise 1e giden birinin liberallere sövdüğü yazıdada baĢıma 
gelmiĢ.Bu yüzden bu yazıyı yazarken asla istediğim etkiyi 
yaratmayacağnında farkındayım.Bu yüzden kolay okunabilir olması için 

kısa tutmaya bile gayret etmiyorum.Bu yapılan tartıĢma tarihin baĢından 
beri sorulagelmiĢ bir soruyuda gündeme getirmiĢ bu soruyda profesyonel 

ordu mu yoksa militan ordu mu daha iyidir.Bu sorunun cevabıysa halen 
bulunamadı.Militan ordunun da profesyonel ordununda kendine göre 

avantajları ve dezavantajları var.Örneğin 30 bin kiĢilik dünyanın en 
tecrübeli birliklerini bulunduran prusyanın profesyonel ordusu napolyonun 
600 bin kiĢilik grande armysinin karĢısında nerdeyse hiç bir Ģey 

yapamamıĢ ve bu ordu kaybedildikten sonra prusya ordusunu çok zor 
toparlayabilmiĢtir.Çünkü profesyonel askerin yetiĢmesi yıllar alır.Diğer 

yandan Büyük iskenderin 50 bin kadar adamıyla dev pers ordusunu ve 
dariusu yendiğide görülmüĢtür.Yani profesyonel ordu daha iyidir demek 
yada tam tersini söylemek henüz mümkün değil.Ancak türkiye gibi 

geliĢmekte olan ülkeler militan orduyu tercih eder çünkü ucuzdur.Bir 
profesyonel askerin yetiĢmesine, maaĢ verilmesine giden para yüzlerce 

milyarı bulabilir ve bu askerler ortalama 10 yada 15 yıl hizmet verebilir ve 
bütün bu paranın ve emeğin gitmesi tek bir kurĢuna bakar.Her ne kadar 
100 bin kiĢiyi beslemek 600 bin kiĢiyi beslemekten daha kolay gibi 

görünsede çok daha fazladır.Çünkü her askerin 5 askerin iĢini yapabilmesi 
gerekirki bu da onun değerini daha da yükseltir.ġu anda daha çok 

fakirlerin çocuklarının ölmesinin temel sebebide budur.Tsk cepheye 
doktorları, avukatları, öğretmenleri sürmektense üniversite okumamıĢ 
bireyleri sürmeye özen gösterir ki mantıklısıda budur.Çünkü bir doktorun 

yetiĢmeside gene 100 milyarlarla ifade edilirken vasıfsiz bir iĢçi yetiĢtirmek 
nerdeyse bedavadır.Tsk da türkiyenin iyiliğini düĢünerek ve mantıklı olanı 

yaparak değerli yüksek öğrenim görmüĢ bireyleri cephe gerisinde 
tutar.Yani profesyonel ordu isterken Ģu sorunun cevabınıda vermek lazım 
nerde o para?Kaldıki orduda 30 bin kiĢilik bir kuvvetini 
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profesyonelleĢtirmek çabasında Ģu an için ki bunu sık sık gündeme 
getirmekte bunların büyük çocğunluğu komandolar.Zaten özel 
kuvvetlerin(bordo bereliler) tamamı maaĢlı askerdir ve bu adamların daha 

çok para karĢılığında düĢmana hizmet edeceğne inanıyorsak para 
vermediğimiz askerlere para verecek düĢmandanda o derecede 

korkmalıyız.Ancak paralı askerle profeyonel asker arasında da bir çizgi 
vardır.Paralı askerin yurdu belli değildir her ülkeye hizmet eder ve olası bi 
savaĢ anında taraf değiĢtirmesi oldukça olasıdır yakın tarihte çok fazla 

olmasada geçmiĢte çin de, bizans ta bol miktarda örneği 
mevcuttur.Profeyonel ordunun neden yapılamayacğını böyle açıklayabiliriz 

ve bu reformun yapılamamasının ordudan çok devlet kaynaklı olduğunu 
belirtmekte de fayda var.Ancak tsk da dağlarda savaĢmak için 
komandolarını profeyonel asker düzeyinde eğitmekte ve nadiren piyadeler 

dağa çıkarılmakta, dağda asıl iĢi komandolar onların yetersiz kaldığı 
yerlerde piyadeler kullanılmaktadır.Milli ordumuz yok lafı saçmalık 

Amerikayla manda anlaĢması mı varmıĢ linkini tarihini falan atarmısınız bi 
laf söylemiĢsiniz kaynağı belli değil.Madem abd nin mandasıyız ırağa 
girerken mis gibi 600 bin kiĢi kullansaydı bizi teskere bile alamadı nasıl 

manda anlaĢması bu.Bunun üzerinde fazla durmucam saçmalık 
çünkü.Gelelim özel orduya hangi Ģirket orduyu satın almak ister özel bi 

ordu ihtiyaçlarını nasıl karĢılar?Parayı nerden kazanır bedelli askerlik 
ücretlerinin buna yeteceğni sanıyoasanız gerçekten yanılıyosunuz 100 tane 
f 25 e 10 milyar dolar sayıyoruz muhtemelen savaĢta kullanmadan eskiyip 

çöpe atılcaklar hangi Ģirket bu kadar az geliri ve bu kadar gideri olan bi 
kurumu yönetebilir yada yönetmek isteyebilir.Ordu beslemek devleti iĢidir 

ve darbeler de ülkenin eğitim düzeyi arttıkça azalır bunun temel sebepleri 
subayların daha çağdaĢ bir dünya görüĢüne kavuĢması ve üstlerinin ya da 
aynı kademedeki subaylarının yürüyün köĢkü basıcaz emrine karĢı 

çıkabilecek duruma gelmeleri gösterilebilir.Ki yakın zamanda darbe 
giriĢimlerinin devlet tarafından değil ordu içinde engellendiğide 

gözlemlenebilir. Silah sanayine gelecek olursak silahların israil yada 
amerikadan gelmesi ordunun dıĢarı bağlı olduğunu göstermez silah sanayi 
dünyanın en zorlu sanayisidir ve yanlızca kendi ihtiyaçlarını karĢılayacak 

düzeyde silah üreterek çok Ģirket kalkınabilir kalkınsa bile bi lockheed 
martinle rekabet edemez.Kaldı ki türk ekonomisi geliĢtikçe silah sanayide 

buna pararlel olarak geliĢmekte ve milli tank(altay), milli taaruz 
helikopteri(t 129), milli piyade tüfeği (mehmetcik 1 ), obüs(fırtına), zırhlı 

piyade taĢıyıcı(pars) üretebilmektedir bu da türkiye düzeyindeki 
ekonomiler için bile ortalamanın üzerinde bir baĢarıdır.Ġnönü zamanında 
uçak üretmiĢtik diyenlerede pervaeneli uçak üretmekle jet üretmenin bir 

olmadığı ve jetlerin en geliĢmiĢ ülkelerce bile ortaklaĢa üretildiğinin 
dikkatini çekmek isterim.Çağımızda kadınlarda askerlik yapabilmektedir 

her ne kadar piyade yada komando olmak için yeterince dayanıklı 
değillersede zırhlı birliklerde, mekanize ve topçu birliklerde en az erkekler 
kadar iyi sonuçlar verebilmiĢlerdir en güzel örneğide israil olur heralde 

buna.Yazıyı burda bitirmek istiyorum daha fazla uzatabilirdim ancak cidden 
okunmayacağı bilinen bi yazıyı bu kadar uzatmak pekte yapmak istediğim 

bir Ģey değil.Profesyonel ordu hakkındaki bölümün yanlızca kara kuvvetleri 
için geçerli olduğunu belirtmek isterim Havada profeyonel pilotların daha 
mantıklı olduğu kabul edilen bir gerçek ve türkiyede bunu yapıyor zaten. 
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128. Yazan:Ali Duman Tarih: Mar 1, 2009 |  |  

Sn. Serkan Çekiç; 

içerikli ve doyurucu bir yazı yazmıssınız, ancak, ne profosyonellik ne de 
özelleĢtirme gibi konulara girmeden, TSK‘nın demokratik normal bir ülke 
ordusuna benzeyebileceği yapılabilecek çok Ģeyler vardır ki bazılarını 

aĢağıda sıralayacağım. 

1. Dünyanın hiç bir ülkesinde SUBAY yetiĢtirmek üzere 8 yıl yatılı eğitim 
okulları yoktur. Bu kapsamda askeri liseler çok büyük bir kaynak israfıdır 

ve gereksizdir, çok ivedi olarak kapatılmalı, subay yetiĢtirme eğitimi için 
HARP okulları yeterli sayılmalıdır. (12 Eylül darbecisi Kenan Evren, Maltepe 

Askeri Lisesi mezunu olduğu için, kapatılmıĢ olan bu lisesi bizzat kendisi 
tekrar açtırmıĢtır) 
2. Öğretmen, tabip, mühendis, hakim vb. branĢlarda subay yetiĢtirilmesine 

son verilmeli, bu görevler rütbesiz/sivil personel tarafından yürütülmelidir. 
Üniforma, sadece savaĢta savaĢacak personelce giyilmelidir. Zira rütbeli 

personelin maaĢları/özlük hakları, ek tazminatlar gereği yüksektir. 

3. Askeri mahkemelerin varlığına son verilmelidir. GeliĢmiĢ demokrasilerin 
hiç birinde bizdeki gibi askeri mahkeme mevcut değildir, askeri mahkeme 
TÜRK HUKUK SĠSTEMĠni bozmakta ve çift baĢlılık yaratmaktadır. Askeri 

mahkemelerin baktığı görevler, normal mahkemelerde bakılmalı, diğer tüm 
kanunlara vakıf olmayı becerebilen türk mahkemeleri elbette askeri ceza 

kanununu da yorumlayarak, karar verebilme yeteneğine sahiptirler. 
KıĢlalarda sadece DĠSĠPLĠN suç ve kabahatlerine bakan DĠSĠPLĠN 

MAHKEMELERĠ bulunmalıdır. Bu durumda askeri hakim ve savcı subay 
branĢına ihtiyaç olmayacaktır. 

4. Kamuoyunda zaman zaman OYAK meselesi bir tartıĢma konusu haline 
gelmektedir, oysa OYAK meselesinden çok daha öncelikli tartıĢılması 

gereken konular vardır, bu da kamuoyunun TSK hakkındaki bilgi 
eksikliğinin çok büyük boyutta olduğunu göstermektedir. Ġnsan hakları 

açısından çok vahim durumda olan bir iç hizmet ve askeri ceza kanunu 
vardır. Dünyanın hiç bir ülkesinde insanlar mahkeme edilmeden hapis 
cezası verilmezken, ülkemizde Amir‘in iki dudağı arasından çıkan emirlerle 

kiĢi hak ve özgürlüklerini ayaklar altına alacak Ģekilde HAPĠS KARARLARI 
verilmektedir. 

Yani herĢeyden önce TSK‘yı hukuki ve idari olarak normalleĢtirmek ve 
olması gereken ―çizgi‖ye çekmek gerekir. 

129. Yazan:Mustafa Akbas Tarih: Mar 1, 2009 |  |  

Kendini modernlestirmeyen devletler eninde sonunda yikiliyor.Örnek olarak 

Osmanli devletini, Sovyetler Birligini ve Yugoslayyayi vereyim. Akilli halklar 
herzaman gerekeni yapar, yapmayan cok feci sekilde yikilir. Türk halki 
tepeden inmecileri besleme dernegi degil. Eyy!!!! Militarist uyuntu 

Kemalistler yakamizi birakin artik. 

http://www.derindusunce.org/2009/02/25/turk-ordusu-ozellestirilebilir-mi/#comment-26361
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130. Yazan:blue Tarih: Mar 1, 2009 |  |  

Türkiye‘ye Ordu Lazım Mı? 

Diyelim ki gözbebeğimiz ordumuz yarın toptan terhis edildi. Muvazzaf 
zümre topluma daha yararlı olacakları iĢler için yeniden eğitildi, yaĢlıları da 
emekliye sevkedildi. Askeri garnizonlar milli park veya üniversite kampüsü 

oldu. Orduevleri de, hatırasına hürmeten, emekli asker lojmanı yapıldı. 
Hurda demir-çelik piyasası patladı. 

Acaba sonu ne olur? Memleket batar mı? Emperyalizmin kirli emellerine 

teslim mi olur? Fatih Altaylı‘nın baĢına talihsiz Ģeyler gelir mi? 

Ġhtimal hesabı 

Teker teker ihtimallerden gidelim. 

1. Rusya istila eder. 

Etmez. Rusya daha dün tamamen silahsız ve ordusuz yedi milyon Azeriyle, 
beĢ milyon Kırgızla, üç milyon Letonyalıyla baĢa çıkamadığı için bu ülkeleri 

terketti. YetmiĢ milyon Türkü ne yapsın? Deli değil ya bu adamlar? Dili, 
devleti, geleneği, benlik bilinci, siyasi partileri, kurumları, Ģirketleri, 

gazeteleri, bankaları, üniversiteleri, okuryazar insanları olan koskoca ülkeyi 
bu çağda arzusu hilafına yönetmek mümkün müdür? Yönetsen kaç sene 
yönetebilirsin? Amerika Irak‘ı yönetebildi mi? (Ki Irak‘ın ordusu da var, 

Amerikalıların emrinde.) Türkiye‘nin 800 binlik ordusu 25 seneden beri bir 
avuç Kürt militanıyla baĢa çıkabiliyor mu? 

Sonra Türkiye‘de mevcut düzenin sürmesinde çıkarı olan o kadar devlet 

var, batıda ve doğuda. Onlar izin verir mi? 

Küçük devletler 

2. Yunanistan istila eder. 

Etmez. Salt Ġstanbul‘un nüfusu Yunanistan‘ın toplamı kadar. Alsalar 
baĢlarına bela olur. Atina bile on yıla kalmaz Türk belediye baĢkanı seçer; 

Akropol semalarında ezan okuturlar. 

3. Suriye istila eder. 

Etmez. Suriye devletinin toplam bütçesi 7 milyar dolarmıĢ. Türkiye‘ninki 
Ģimdilik 170 milyar dolar, ordu yükü memleketin sırtından kalksa herhalde 

iki misli olur. Parasını verip Suriye‘yi satın alırlar, olur biter. Suriyeliler de 
memnun olur tahminimce. 

4. Amerika istila eder. 

http://www.derindusunce.org/
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Etmez. Memleket zaten ellerinde, istila edip ne yapsınlar? Hem 
Amerika‘nın elinde 2,5 milyon kiĢilik Türk devlet teĢkilatını yeniden 
kuracak yedek adam stoku mu varmıĢ? Bugünkünden farklı ne yapmayı 

düĢünüyorlarmıĢ ki istila etmenin zahmetine, masrafına değsin? 

5. Toptan istila etmezler, azar azar kemirirler. 

Yunanlı Ġstanbul‘u alamaz belki, ama ÇeĢme ile Alaçatı‘ya göz koyarsa ne 
olacak? O da basit. Ordudan tasarruf edeceğin parayla adamların 

memleketinde üç banka, iki gazete, bir üniversite satın alırsın, ÇeĢme‘ye 
bulaĢacaklarına bin piĢman edersin. 

Peki, bir de sembolik sınır güvenlik gücü oluĢturursun ki sınırlarına göz 

diken elini kolunu sallayarak emrivakiler yaratamasın, ulusal ve 
uluslararası bir rezalet çıkarmadan amacına ulaĢamayacağını bilsin, ona 
göre hareket etsin. Bu iĢ için de bilemedin beĢ on bin kiĢilik bir güç yeter 

herhalde. 

Ya savaĢ çıksa 

6. Dünya savaĢı çıksa rezil oluruz. 

Dünya savaĢı çıksa katılmamaya çalıĢırız. Ġsviçre iki dünya harbine 
katılmadı, hem cephenin tam ortasında yer aldığı halde katılmadı. Bunu 

ordusu sayesinde yapmadı: aklıyla yaptı, kimseye tehdit oluĢturmadığı için 
yaptı, silahtan daha kuvvetli bir Ģeye – para kurumlarına – sahip olduğu 

için yaptı. Ġkinci Dünya SavaĢı‘nda Türk ordusu içler acısı haldeydi. 
Almanlar girse iki günde Ġstanbul‘a dayanır diye hesapladılar. SavaĢ dıĢı 
kalabildiysek ordu sayesinde değil, Ġsmet PaĢa iki tarafı iyi dengelediği için 

kalabildik. Türkiye‘nin petrolü yok, savaĢanlara yarar ahım Ģahım baĢka bir 
Ģeyi yok, neden Ģanslarını zorlasınlar? Hem Almanlar krom istedi de 

(parasıyla) vermedik mi? 

Peki, memlekette stratejiden, taktikten, askeri teknolojiden anlayan bir 
kadronun bulunması faydalıdır diyelim. Üniversitelerde iyi bir-iki fakülte 

kurulur, bu da temin edilir. Sivil kadrolardan söz ediyorum, Ģüphesiz. Akla 
ve hesaba dayanan bir iĢi sivillerin askerden daha kötü yapması için bir 
neden var mı? Serbest tartıĢma ve rekabet ortamında oluĢacak yeteneğin 

çapı, emir komuta kültürünün cılız ürünleriyle kıyas kaldırır mı? Bir yanda 
bugünün Türkiye‘sinde sivil sektörlerde – inĢaatta, basında, reklamcılıkta, 

bankacılıkta – gördüğünüz bilgi ve beceri birikimine bakın, öbür yanda 
üniformalı zevatın üstlerine vazife olan ve olmayan konularda sergilediği 
düzeye bakın, karar verin. 

Ġç düĢman 

7. Kürtler azar. 

Azar belki. Ama benim o bölgedeki insanlardan duyduğum, bildiğim, 
gördüğüm o ki bugüne dek azdıkları kadar ―azmalarının‖ esas nedeni Türk 
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ordusunun yokluğu değil, tam tersine, varlığıdır. Baskı ve tehdit ortadan 
kalkarsa belki onlar da rahatlar, Türkiye gözlerine daha bir cazip 
görünmeye baĢlar. Hem diyelim ki bağımsızlık ilan ettiler. Acaba 

Türkiye‘nin orayı üniversitesiyle, televizyonuyla, gazetesiyle, kalifiye 
personeliyle, müteahhidiyle, bankasıyla, Arçelik‘iyle, Etibon‘uyla, turistiyle 

ele geçirmesi mi daha sağlıklı ve kalıcıdır, silah zoruyla elde tutmaya 
çalıĢması mı? 

8. Memleketi eĢkiya sarar. 

Sarmaz. EĢkiyayla mücadele mercii asker değildir, polistir. Polis teĢkilatını 
biraz daha takviye etmek, jandarmayı tam profesyonel bir güce çevirmek 

gerekir belki. Son yıllarda özellikle polisin ve bir ölçüde jandarmanın asli 
görevlerinde gayet baĢarılı oldukları ortada. Ordu gidince niye baĢarısız 

olsunlar ki? Bizden çok daha vahĢi bir ülke olan Amerika‘da orduyu iç 
güvenliğe milim bulaĢtırmadan bunca senedir pekala idare etmiĢler. 

Ya kutsallar? 

9. Laiklik elden gider. 

Yok ki gitsin. NiĢantaĢı‘nın, Çankaya‘nın, Alsancak‘ın beĢ on sokağına 

sıkıĢmıĢ özgürlüğünü ordu mu koruyor, yoksa paran, eğitimin ve 
uluslararası iliĢkilerin mi koruyor, bir düĢün. 

10. Atatürk elden gider. 

Bugünkü konumundan gider, orası kesin. Ama geçmiĢte kalmıĢ, 

memlekete zor zamanlarda önderlik etmiĢ, sevabı kadar hatası da olan bir 
siyasi lider olarak anılmaya devam eder. De Gaulle‘ler, Churchill‘ler, 

Nasır‘lar ve Nehru‘larla birlikte hatırlanır. Ahalinin yarısının sevdiği ama 
bazen eleĢtirdiği, öbür yarısının sevmediği ama saygı duyduğu bir simge 
olarak siyasi hayatta etkisini sürdürür. 

11. Memlekette yeĢil alan kalmaz. 

Bak bu ciddi. Türkiye‘de kentsel alanda doğru dürüst yeĢillik sadece askeri 

garnizonlarda kaldı. Ordu reformuyla beraber mutlaka kapsamlı bir milli 
park ve bahçeler yasası çıkarılması Ģart ki onlar da kapanın elinde 

kalmasın. 

Maliyet hesabı 

Konuyu perspektife koymak için hatırlatalım. Burada bahis konusu olan, 
son 250 yıldır girdiği her savaĢı kaybetmiĢ bir ordu, Yunanistan ve Kıbrıs 

Rumlarıyla yaptığı üç savaĢ (1897, 1919-1922, 1974) hariç. Rusya‘yla yedi 
kere savaĢıp yedi kere yenilmek gibi dünya tarihinde eĢi olmayan bir 
rekora imza atmıĢ. Daha dün kurulmuĢ Bulgaristan‘la Yunanistan ve 

Sırbistan karĢısında iki ayda darmadağın olmuĢ. Güneydoğu‘da üç-beĢ bin 
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isyancıyla bunca senede baĢa çıkamamıĢ, onları yeneceğim diye sivil halkı 
kırmıĢ, iĢi büsbütün çıkmaza sokmaktan baĢka sonuç alamamıĢ. 

ModernmiĢ ĢuymuĢ buymuĢ. Türkiye‘de üç gün askerlik yapmıĢ biri bu 
iddiayı ciddiye alamaz. Mıntıka temizliği yaptırmayı Aziz Nesin komedisine 

dönüĢtürmeyi baĢaran, bir cemseyi tamir etmek için yüzlerce tutanak, 
emir, fırça, izin, ceza, dayak ve yalan üreten bir mekanizma mı modern? 

Maliyeti: 1. Fakir bir devletin sırtından her yıl milyarlarca lira para, 2. En 

verimli çağında insan yaĢamından heba edilen birbuçuk yıl, 3. Kontrolsüz 
gücün bir kanser gibi toplum bünyesine yaydığı hukuki ve ahlaki ve 
ekonomik yozlaĢma, 4. Seksen yıldır aĢılamamıĢ bir korku rejimi, 5. 

Koskoca ülkeyi medeni dünyanın gözünde parya seviyesinde tutan çağdıĢı 
bir siyasi söylem. 

Gerekliyse, ne yapalım, katlanalım. Düzeltmenin, modernize etmenin 

yollarını arayalım. Ama ya değilse? Ya bunca maliyet boĢa ödeniyorsa? 
Gerçekten lazım mı diye soranı ben bilmiyorum. Belki lazımdır, olabilir, 

mümkündür. Ama soran yok ki bilelim. 

Buyurun, merak ettim, ben sordum. 

Ordu lazımdır diyenlerin daha baĢka gerekçeleri varsa anlatsınlar, 
dinleyelim, öğrenelim. 

Kaynak: http://nisanyan1.blogspot.com/2009/02/turkiyeye-ordu-lazm-

m.html 

131. Yazan:jadederail Tarih: Mar 1, 2009 |  |  

TSK dağıtılsa yemin ediyorum Ġsrail ve Amrika ĠFLASA uğrar.Türkiye de 

HUZUR VE GÜVEN ORTAMINA KAVUġUR ,,yeter ki TÜRK POLĠSĠ VAR 

OLSUN… 

132. Yazan:jadederail Tarih: Mar 1, 2009 |  |  

TSK nın bugüne kadar ki tarihinde hiç bir faydasını göremedim … yalnız 

Darbe yapar Amrika ve Ġsrail hesabına o ka.. . 

133. Yazan:ÖkkeĢ Kul Tarih: Mar 1, 2009 |  |  

osmanlı ordusu zaten özeldi. özel ordu bizim kültürümüze ve ordumuza, 

devlet teĢkilatımıza yabancı değil. 
profesyonel ordu kavramı ile özelleĢtirilmiĢ ordu aynı anlama geliyor. 
eskiden posta, telgraf, telefon hizmetlerinin, ulaĢtırma hizmetlerinin 

özelleĢtirilmesinden korkulurdu. 19. yüzyıl sonlarından baĢlayarak 20. 
yüzyıl boyunca dünyanın her yerinde sol veya sağ totaliter devlet anlayıĢı 

savunma hizmetlerini de devletin diğer hizmetleri gibi (eğitim, sağlık, 
sosyal güvenlik vs.)devletin uhdesinde bırakıyordu. türkiyede bu hizmetler 

halen devletin uhdesinde duruyor. bütün bu hizmetlerin bir an önce 

http://nisanyan1.blogspot.com/2009/02/turkiyeye-ordu-lazm-m.html
http://nisanyan1.blogspot.com/2009/02/turkiyeye-ordu-lazm-m.html
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özelleĢtirilmesinde sayısız faydalar var. eğitim hizmeti devlet tekelinde 
tutulduğu için piyasada iĢgücü arzı ile iĢgücü talebi arasında dengesizlik 
artan bir ivmeyle büyüyor.(türkiye‘de özel eğitimin olduğunu düĢünenlere 

Ģunu söyleyeyim: türkiye‘de özel eğitim ve özel okul yoktur; ancak özel 
kiĢiler marifetiyle iĢletilen devlet okulları vardır. özel okul kendi tedrisat 

programını kendisi belirleyen okulun adıdır. türkiyede eğitim gerçek 
anlamında özelleĢtirilmezse ne istihdam sorunu, ne eğitim sorunu 
çözümlenebilir). 

amatör askerlerle günümüzün ihtiyacı olan profesyonel savunma hizmetleri 
arasında da aĢılmaz bir uçurum bulunuyor. köylü çocukları birkaç aylık 

yanaĢık düzen eğitiminden geçirilerek bir yere varılmaz, yurt savunması 
yapılamaz. bütün bu hizmetler özelleĢtirilsin. 

134. Yazan:Nemrud Tarih: Mar 1, 2009 |  |  

Turk Ordusu zaten satilmistir, 1951 de Kore ye gitmek, 1952 de NATO ya 

girmekle, daha onceden yaltaklanarak aldigi Marshall Yardimlari 
cercevesinde, her Turk askerinin bir kac sentlik bir degeri vardir… 
Nazim Hikmet bir siirinde boyle soyler, satanlari sakin ha, ―gericiler‖ 

sanmayin, Marshall Yardimi icin yaltaklananlar ―ilerici‖ lerdi, yani CHP nin 
kulliyeti. 1943 lerde Satlingrad onlerinde Alman ordusunun saldirilarini 

izleyen pasalar, Mr. ismet Inonunun pasalari idi…1946 da yeni pasalar 
Amerikan yardimi demeye basladilar, ve ulkemiz cocuklari Kore daglarinda 
iNGILIZCE BILMEDIKLERI icin binlercesi sehit olarak kaldi. Karsiliginda 

adam basina bir kac sent lik BORC alindi, simdilerde bu borc adam basina 
Milli Gelirin ustunde… 

Turk Ordusu satilmistir, 1980 darbesi yesil kusak teorisinin bir parcasidir, 
Bizim cocuklar yapti diyen ABD li generalin el etegini open cuntacilar, Ege 
Denizindeki problemlerin baslaticisi oldular… 

Generallere verilen madalyalar ustun Hizmet Madalyalaridir, NATO ya 
degil, Amerikaya… 

Hal boyle olunca parasini ABD nin verecegi ordu profesyonellessin tabii.. 
Kici yiyecekmi parali askerin dagda PKK li cocuklarla bogusmayi 
goruruz…Yani sozun kisasi TURK ordusunun profesyonellesmei, hic degilse 

ordu saflarinda gonulsuz savasan yuzbinleri kurtaracak, Kurt kiriminin 
onunu kesecek(ordu saflarinda olen oldurulen Kurtler babindan) , ve3 

halkina daha da dusman bir ORDU olarak, ―halkin‖ ordusu olmaktan 
cikacak… Perincekler artik parali askerlige baslayip, devrim falan yaparlara 
artik… 

135. Yazan:fatih y. abbas Tarih: Mar 2, 2009 |  |  

ozellestirme baska bir sey, kamu hizmeti olarak ucretli askerlik baska bir 

sey. 

sonucta, insanlarin canlarini mallarini namuslarini (nomos) koruma haklari 
vardir. 

bu bir organizasyon meselesidir.  
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maasli, ucretli askerlik kotu ise, san serefle bagdasmiyorsa, subay 
astsubay ve daha ust rutbeler niye parayla askerlik yapiyor? hemde oyle 
imkanlara sahipler ki, toplumda en yuksek otorite ve karizmayi temsil 

ediyorlar. 

136. Yazan:Nimet Düzgören Tarih: Mar 2, 2009 |  |  

Kesinlikle paralı askerlik çıkmalı.. Sonuçta bu ülkede çok parası olupta 

askere gitmek istemeyen de var, paraya ihtiyacı olan insanlar da var. Eğer 

paralı askerlik olur ve askeriye askerlik görevini yapan tüm erlere belli 
miktarda ücret verirse, iĢsiz güçsüz gariban biçok kiĢi askerlik yapmak 
isteyeceklerdir ve parası olanlar da bu ihtiyacı karĢılamıĢ olacaktır. 

137. Yazan:SIRACETTĠN BÜLBÜL Tarih: Mar 2, 2009 |  |  

PARALI ASKERLĠK ÜLKE EKONOMĠSĠ ĠÇĠN ÇOK ÖNEMLĠ,YERĠNDE BĠR 

KARAR VE GELĠR OLACAKTIR. ZATEN ASKERLĠĞĠNĠ PARALI YAPACAK 
OLANLARIN ORDUYA FAYDALI OLACAĞI ġÜPHELĠ, BARĠ ONLARDAN ELDE 

EDĠLEN GELĠRLE BĠR SÜRÜ ĠġSĠZE Ġġ KAPISI DOĞACAKTIR. ÜLKEDE KĠ 
ĠġSĠZLĠKTE BĠR NEBZE OLSUN ALAZMIġ OLUR. 

138. Yazan:Ahmet Guven Tarih: Mar 3, 2009 |  |  

ÖzelleĢtirilme ismi yanlıĢ anlaĢılıyor 

bilgi toplumu çağında her hangi bir konuda artık doktora düzeyinde 

eğitimle iĢin uzmanı haline geliyorsunuz. 

O halde her meslek kendi içinde bu uzmanlık seviyelerini görecek. Askerlik 
stratejileri, savunma teknolojileri gibi detayları ile kendi içinde ciddi bir 

meslek olmalı. 

Diğer meslek mensupları askerlik hizmeti yerine bedelini ödeyerek, 
askerlik mesleğini icra edeceklerin yüksek masrafları için fon oluĢturmalı 

139. Yazan:sami küçük Tarih: Mar 3, 2009 |  |  

Tabii ki ordu profesyonel olmalı. Kutsal olan toprak, bayrak değil insandır. 

Cahil halkın manevi duygularına hitap edip orduyu tartıĢılmaz bir 
mertebeye getirmek çoğunun iĢine geliyor. Zaten Ģu anda ordumuz toy 

delikanlılardan oluĢuyor. Aralarında madde bağımlıları, psikolojik sorunları 
olanlar çoğunlukta. Bunların gerçek bir savaĢ ortamında ne kadar verimli 
olabilecekleri belli değil. Hem dünyanınen güçlü ordusu birleĢik devletler 

ordusu değil midir? Orada zorunlu askerlik var mı? 

140. Yazan:Mustafa Akbas Tarih: Mar 3, 2009 |  |  

Evet cok dogru Amet bey, ordumuzu özelleĢtirmeye gerek yok cünkü 
Ordumuz zaten kendini coktan özelleĢtirmis. Konu esasen görevi disinda 
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hareket eden bir Ordu yerine ismine layik olan bir Türkiyeyi savunma gücü 
kurmak. 

141. Yazan:yunus Tarih: Mar 3, 2009 |  |  

tam 18 ay askerlik yaptım askerlik denirse 
karpuzkaldıranda bolbol ot yoldum 

komutanın banyosunda yıkandığım için dayak yedim 
vatan için ölürüm ama asla ot yolmam 

142. Yazan:NILGUN SENYIGIT Tarih: Mar 3, 2009 |  |  

Turkiye‘nin Devlete bagli olarak ister parali isterse parasiz guclu bir askeri 

ordu‘ya her zaman ihtiyaci vardir. Biz ne Isvicreyiz ne de Avusturya‘yiz. 
Turkiye gerek cografi gerekse istratejik acidan icinde bulundugu konum 

itibariyle askeri guce ihtiyaci olan bir ulkedir. Hatalar her zaman her yerde 
vardir. Hatalar sorgulanmalidir. Eger yapilan hatalar sorgulanmazsa bunu 
yapmayan da hata yapan kadar sucludur. 

Bazi degerler vardir ki bunlari para ile satin alamak imkansiz ornegin 
disiplin,cesaret ve saglik….. 

143. Yazan:MY Tarih: Mar 3, 2009 |  |  

Taraf gazetesinin haberine göre ekonomik krize karĢı alınabilecek 
önlemlerin değerlendirildiği ve bu çerçevede bedelli askerlik seçeneğinin de 

dile getirildiği toplantılara katılan isimlerden Hak-tĢ Genel BaĢkanı Salim 
Uslu ise hükümetin Genelkurmay‘ı beklemeden karar vermesini önerdi.  

Ekonomi Koordinasyon Kurulu‘nun son toplantısında küresel krize karĢı 

alınacak önlemler çerçevesinde dile getirilen ve Taraf yazarı Süleyman 
YaĢar‘ın önerdiği bedelli askerlik uygulamasıyla ilgili siyasilerin ve 

sendikaların değerlendirmeleri Ģöyle:  

Mustafa ElitaĢ (AKPGrup BaĢkanvekili): ―Ekonomik krize karĢı uygun bir 
önlem ama kararı Genelkurmay verir. 800 bin civarında askerlik çağına 
gelmiĢ vatandaĢımız var. En az 100 bin birikme vardır. Ekonomik açıdan 

bu yönteme karĢı çıkmak mümkün değil, ancak asker sayıları ve ihtiyaç 
bakımından da Genelkurmay‘ın görüĢü belirleyicidir. Dolayısıyla 

Genelkurmay sıcak bakmadığı için konu hükümet ve parti olarak bu 
aĢamada gündemimizde de bulunmamaktadır.  

Bülent Baratalı (CHP Ġzmir Milletvekili): Bedelli askerliğin ekonomik krizle 

gündeme getirilmesini doğru bulmuyorum. Ġhtiyaç varsa bedelli askerlik 
getirilir. Ekonomik bir gerçeklik varsa, TSK açısından yapılacaksa bu da bir 
yöntem. Çok karĢı olduğum bir Ģey değil.  

Mehmet Günal (MHP Antalya Milletvekili): Ekonomik krize karĢı bedelli 

askerlik çok saçma. Yani bedelli askerlik, parasal ihtiyaçlar için yapılır mı? 
Bu bir acizliğin ifadesidir.  
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Bengi Yıldız (DTP Batman Milletvekili): Öncelikle zorunlu askerliğin ortadan 
kaldırılması gerektiğine inanan bir partiyiz. 15 yıl askerlikten kaçtıktan 
sonra bedelli yapan biri olarak, bedelli askerliği destekliyorum.  

Salim Uslu (Hak-lĢ BaĢkanı): Hükümet, talep ve ihtiyaç olması durumunda 

sosyal ve ekonomik Ģartlara bakarak buna kendisi karar vermeli. 
Genelkurmay BaĢkanlığı‘nın bir süre önce bu tartıĢmaların önünü kesmek 

için bir açıklama yaparak bunun önüne geçmeye çalıĢmasını doğru 
bulmuyorum. Oysa bu formül kamuya gelir sağlamanın yam sıra, 
askerlikteki yığılmaları önlemek için çok yararlı olabilir.  

Süleyman Celebi (DĠSK BaĢkanı): Biz parası olanın askerlik yapmadığı, 

parası olmayanın da askerlik yaptığı bir uygulamaya karĢıyız. Bu uygulama 
sınıfsal ayrımcılığa yol açar.  

Sami Evren (KESK Genel BaĢkanı): Kriz dönemlerinde halktan alınan 

vergileri arttırmak, askerliği paralı hale getirme çabaları çözüm getirmez. 
Asker sayısı fazlaysa, bu sayıyı azaltarak tasarruf yapılsın ama paralı 

askerliğe karĢıyız.  

(ZAMAN) 

144. Yazan:Mustafa Akbas Tarih: Mar 3, 2009 |  |  

Cogu Politikaci cözümü Genelkurmay dan bekliyor.. buda Politikacilarin 

acizliginin göstergesi. Hey adam sen ülkeyi yönetmek icin secilmissin…emir 

kulu asker den cözüm beklersen halin vahimdir. Gördügün kadariyle yavas 
yavas AKP kendini Kemalist sisteme Adapte etmis gibi. AKP yanlis yaparsa 
cok cabuk gider. 

Olay cok kolay Bedeli alacaksin o parayla yatirim yapacaksin. Ülkemizde 
eksiklik cok, yani yol,konut, dogal enerci icin yatirim yapilanabilinir. 

Yüzbinlerce is gücünü bekletmek cok yanlis. Harbiyelilerden birsey 
beklenmez ama umarim bu ise el atarlar…eyy Ulu pasalarimizin bilin 
ülkemiz icin darbe yapmak dan daha verimli isler var. 

145. Yazan:Melih Tarih: Mar 4, 2009 |  |  

Sn Ali bey, 

Yazdıklarınız, yazmak isteyipte yazamadıklarım kadar gerçek, analitik ve 
doyurucu fikirlerinizin, tümüne canı gönülden katılıyorum, fikri zekanıza 
sağlık. 

Sayın Mehmet beyin son eklediği, bilgileri okuyunca, görüyorum ki; bu 
ülkeyi yönetmek için vekil olmuĢ, bürokrat olmuĢ, insanlar dahi, DD‘ de 
heyecanla yazdığımız düĢüncelerin %10 una bile haiz değiller… !! Çok 

yazık …  

Tabii; Bize mi, onlara mı, havandaki suya mı yazık, bilemedim !! 
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Bunun sebebi yönetilebilecek insanların, ilgili makamlara getirilmemesi ve 
bu kiĢilerinde, normal Ģartlarda bu pozisyonlara gelemeyecek, kolay 
yönetilebilecek, el etek öpecek kiĢilerden seçilmesi galiba. ġimdi bu 

insanlar nasıl insiyatif kullansın, fikir üretsin, sorunu analiz etsin, çözümün 
parçası olsun !!… Ġmkansız ? … 

Mevcut sistemde nelerin nasıl uygulandığını bile bilmiyorlar; ne var ne yok, 

uygulamaların sonuçları neler, bilmiyorlar. Sosyal zeka eksikliği (SZE)…:) 
Zekanın bu türüne sahip değiller, olmasalarda, o makamlarda oturuyorlar. 
Çünkü kendilerini sorumlusu oldukları makamların üzerinde görüyorlar. 

Mesela, Ġnsanların telefonlarını dinleyip, kendilerini tatmin edeceklerine, 
halkın düĢüncelerini fikirlerini, duygularını dinlesinler, belki insanlık adına 

daha faydalı Ģeyler öğrenirler, üretirler !! Bizim dinlenmeye ihtiyacımız 
YOK, bizim kollektif bilinç, kollektif huzur, oluĢturabilecek, insandan 
anlayan yöneticilere ihtiyacımız var !. Bizim herhangi bir kurumu 

özelleĢtirmeye de ihtiyacımız yok, bizim kurumsal bazda, Öz leĢmeye, öz 
bilinç paydasında birleĢmeye ihtiyacımız var. Yoksa özelleĢtirme, ben bunu 

yapmayı beceremiyorum, sen benim yerime hallet demekten, tembellikten, 
para karĢılığında baĢkasının tebasına girmekten farklı değil. 

ĠĢte jakoben zihniyetin hakim olmadığı, kurumlara ve yöneticilere sahip 

olduğumuzda. Bir sorun varsa toplum faydasına çözüm bulunmaya 
çalıĢılacak, kiĢiler değil, kurumlar, önemli olacak.  

Yorumları okuduğumda dikkatimi çekiyor, neden bazılarımız bu kadar 
canına yada canlara kast etmek istiyor, ölme ve öldürme meraklısı, 

kendisine yapılmasını istemediği Ģeyleri, baĢkası için uygun görüyor –
karĢısındakini, hayvanlar aleminden çalıĢkan ve güçlü, varlıklara 

benzeterek, ölüme, koĢulsuz duygudan ve bilinçten öte, itahate 
özendiriyor. Neden ?.  

Can verilecek bir durum varsa, ancak, çare bitmiĢse, kurtuluĢ ve huzur, 

insan canının fedasından geçiyorsa, can da verilir, kan da dökülür. 
Vermediğin bir canı almak yada sahip olmadığın bir bedeni vermek, benim 
nazarımda kutsal olmasada … Hepimiz, mücadele ederiz, eminim … 

En son yapacağı iĢi, en baĢta söylemek yada yapmaya kalkmak, bilemedim 
?  

Çürük bir mantık hatası kokuyor … 

Nerden gelir bu ispatla kesiĢen, hayat alıĢ veriĢi. Hayatlar bu kadar mı 

değersiz ?  

Siz hiç aldığı hayatları dağıtan birini gördünüz mü ?. Yada tam terisini. 
Hayat veren yaradan olduğuna göre, alan da yaradan değilmidir. Sizin 

hayat alıp vermeyle iĢiniz ne ?  

Hollywood tarzı, ölüm yarıĢı niye ?  

YaĢasın ölmeyen kahramanların diyarı, hollywood. Günaydın hayat… 
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146. Yazan:Ġbrahim Tarih: Mar 4, 2009 |  |  

Ordunun mevcut yapısını ve disiplinini bozmandan, terörle mücadele ve 

sınır ötesi harekat için ayrıca paralı ve daha disiplinli, daha profesyonel, 
daha tecrübeli ve daha dayanıklı bir birlik kurulabilir. 20 yaĢındaki eli yeni 

silah tutan, daha dağ bayır nedir bilmeyen ana kuzularının ömrü dağda ve 
silahla geçen çakalların karĢısına çıkarılıp kurban edilmesini doğru 

bulmuyorum. 

147. Yazan:alper Tarih: Mar 4, 2009 |  |  

bir arkadaĢımız ‖dünyanın en yenilmez Ģerefli türk ordusu‖ Ģeklinde bir 

tamlama yapmıĢ. Hızlı bir Ģekilde hafızamızı tazeleyelim. KurtuluĢ savaĢını 

kazanan bir ordu değil, topyekün halktı. Cumhuriyet tarihinde ordu bir kez 
Kore‘de hiç tanımadığı insanlarla savaĢtırıldı. Kazandı mı, kazanmadı mı 
bahsi bile geçemeyecek bir durumdu o.Bir de yaklaĢık 25 yıldır süren bir iç 

savaĢ var ve ordunun ne kadar baĢarısız olduğu ortada. Zaten mesele 
kazanma, kaybetme meselesinden çok barıĢ-savaĢ,hayat-ölüm 

meselesidir. Bütün dünya sivilleĢmeye çalıĢırken, memleketim insanlarının 
askerleĢmeye çalıĢmasını görmek çok üzücü. Hayır efendim her türk asker 
doğmaz. En azından beni saymayın. ‖Her türk, hür, mutlu, huzurlu doğar 

ve yaĢar‖ demek erdemli olmaya çalıĢmaktır. Erdem yaĢamak ve 
yaĢatmaktır, ölmek ve öldürmek değil. Hem kendinizi hem karĢınızdakini. 

Hayat ile bir alıp veremediğiniz varsa gidin kendinizi en yakın yerden 
denize atın. Ama hür, mutlu ve huzurlu yaĢamaya çalıĢanların, bu en doğal 
haklarını gaspedecek, ortaçağda bile örnekleri görülmeyecek kadar vahĢi 

cümleler kurmayın. YaĢasın sivil hayat. 

148. Yazan:caner Tarih: Mar 4, 2009 |  |  

Hayatlarının en verimli çağında bu kadar gencin askerde 15 ay tutulmasına 
gerek yok. Zaten bizim uzman çavuĢlar,subay,assubay..vs. paralı 

askerimiz çok 

149. Yazan:Mustafa Akbas Tarih: Mar 4, 2009 |  |  

Alper Bey, 
Her Türk Asker dogar ama ama sehit olamaz cünkü bizim Kemalist 

ordumuzuz dinsiz laikciligin korumacisidir. Ilk görevini Laikligi korumak 
gören bir ordudun mensubu sehit olamaz. Sehitlik Müslümanlara mahsus 

bir olay ama Ordu her zaman Müslamanlari dislamistir. Unutmayalim 
Atatürkün Istiklal Mahkemeleri 15.000 Müslüman aydini asmistir. 
Harbiyelilerin sehitligi kullanmazi cok vahim bir aldatmaca. Sehit 

Namazlarinda bulunan Harbiyeliler ellerinin nasil baglanmasi bile bilmiyor. 
Taman ben bunu normal karsiliyorum ama Sehitlikle oynamalari ve 

sehitligi kendi cikarlari icin kullanmalari kesinlikle Türklüge yakismaz. 

150. Yazan:Ali Duman Tarih: Mar 4, 2009 |  |  

Sn. Melih bey, 
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Tamamına katılmakta olduğum, ayrıntılı Ģekilde belirttiğiniz gibi gerçekten 
de Türkiye‘de siyaset; siyasetçilerin ―siyaset yapmamaları‖ üzerine 
kurgulanmıĢtır. Siyasetin temel görevi ―çözüm üretmek‖ ve ―halkın derdine 

deva bulmaktır‖ bu temelde konuĢan bir parti üyesine, parti liderine 
ve/veya milletvekiline hiç rastladınız mı? 

ġahsen benim izlediğim kadarıyla siyasetçilerin neredeyse tamamı temsil 
ettiklerinin adına siyaset yapmak/çözüm üretmek yerine ―kayıkçı kavgası‖ 
yapmaktalar. Peki neden? çünkü Jakobenci Kemalist diktatörlük, 

siyasetçiyi ―siyaset yapmama‖ya kurgulamıĢtır. Zira yapılması ―uygun 
görülen‖ siyaset ―kırmızı kitap‖ ile saptanmıĢ ve ―statüko‖ haline 

getirilmiĢtir. 
Siyaset, halk adına ve halkın lehine yapılır, halk adına siyaset yapma 
iradesini önlemek için sayısız darbeler yapılmıĢ, onlarca parti kapatılmıĢtır. 

Halkın adına siyasete soyunan Türkiye ĠĢçi Parti‘sinin baĢına gelenler ile 
bugüne kadar kapatılan 25 partinin hali ortadadır. ―Siyaset yaptırmama‖ 

üzerine kurulu sistem, zorlandığı noktada milletvekillerini dahi meclisin 
içinden ―ENSESĠNDEN TUTTUĞU‖ gibi içeri atmaktan imtina etmez, siyasi 
tarihimiz bunun örnekleriyle doludur, söz konusu siyaset yasağının; 

Kemalist düĢünceye dahil olmayan her kesim, acısını çekmiĢ, bedelini 
fazlasıyla ödemiĢtir.  

Devir; siyaseti özgürleĢtirme, statükonun vesayetinden kurtarma devridir. 

151. Yazan:alper Tarih: Mar 5, 2009 |  |  

Mustafa Bey merhaba. Öncelikle yazdıklarımı ciddiye aldığınız için teĢekkür 

ederim. Ancak sizin bahsettiğiniz asker olma-asker doğma durumu savaĢ 
halleri için geçerlidir kanımca. Zaten bu haller dünyadaki bütün toplumlar 

için geçerlidir.Size Müslüman Osmanlı ordusuna sıradan halkın asker 
olarak alınmadıklarını hatırlatmak isterim. ĠĢte mesele burada baĢlıyor. 
Ülkenin güvenliği gerçekten tehlikede mi? Bütün komĢularımız bize 

saldırmak için fırsat kolluyor. Amerika ,Rusya, Ġngiltere, Fransa ülkeyi iĢgal 
etmenin planlarını yapıyorlar. Ermeniler, kürtler ülkeyi bölmeye, yahudiler 

bizim olanı çalmaya çalıĢıyor. öyle mi gerçekten? Bazıları bunun adını 
Korku Ġmparatorluğu koymuĢ. Çok yerinde bir tabir. Üzerine ekleme 
yapacak olsam Toplum mühendislerinin yarattığı korku ve paranoya 

imparatorluğu derim. Tam olarak ne zaman baĢladı bilmiyorum. Belki 
Marshall Yardımı ile belki daha önce. Ancak uzun zamandır bu ülke 

insanları darbelerin namlularıyla, medya manipülasyonlarıyla, ırkçı eğitim 
sistemiyle, asker ocağında enjekte edilen kayıtsız Ģartsız itaat anlayıĢı ile 

ve iktidar hırsı ile yanıp tutuĢan bazı sivillerin desteğiyle yola getirildi 
maalesef. Ülkede son dönemde ortaya çıkanlar geleceğe dönük umutları 
arttırsa bile akıl erozyonuna uğratılmıĢ halkımızın iyileĢebilmesi kaç kuĢak 

sürer bilinmez. Son olarak, Ģehit kelimesi sadece türkçemizde olan bir 
kelime değil, kelimenin taĢıdığı mana da sadece müslüman toplumlara 

özgü bir mana değildir. Yani aslolan savaĢan iki taraftan hangisinin yitirdiği 
insanlara o sıfatı verme hakkı değil, o insanların yitirilmiĢ olmasıdır. Hangi 
taraftan olursa olsun. Saygılarımla. 

152. Yazan:NĠL Tarih: Mar 5, 2009 |  |  
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Coğrafik konumu ve sahip olduğu zengin madenleri nedeniyle dünyanın en 

önemli Ülkesi olduğumuz bir gerçek.Hele komĢu ülkelerden tutun da, Tüm 
Avrupa ülkeleri ve ABD olmak üzere toprağımız üstünde oynadıkları akıl 

almaz Ali-Cengiz oyunları bilmeyeniniz var mı? Cumhuriyet kurulduğundan 
bu yana bu ulke Sağ-Sol-ülkücü,kominist, faĢist gibi siyasi kavgalarla 

ülkeyi yıpratma calismaları, PKK terörü-Kürt sorunu, irtica ve daha bir cok 
siyasi oyunlara sahne olan Türkiye Cumhuriyeti, sahip olduğu Saygın, 
Ġradeli ve Güçlü Türk Ordusu ve Generalleri sayesinde ayakta Dimdik 

durmuĢtur ve durmaya da devam edecektir.Yüz yıllardır Kürt‘ü, Ermenisi, 
Hıristiyanı ,süryanisi ve daha bir cok renkli etnik topluluklarla birlikte bu 

topraklarda barıĢık yaĢamaya alıĢmıĢ bu ülkeye ne oldu dersiniz? 
Topraklarımızı ve bizi koruyan çok değerli ve güçlü Ordumuz sayesinde hiç 
bir Ģey yapamayacağını anlayan ABD, son bir kaç yıldır, Ordumuzu, kendi 

iç siyasi oyunlarla yıpratma planını devreye sokmuĢtur. Yaratılan ekonomik 
krizlerle bir türlü ekonomisi düzlüğe çıkamayan ülkemizi, hem ekonomik 

hemde siyasi oyunlarla Ordumuzu çökertme çalıĢmaları ve Ülkemizi bölme 
tuzağına düĢmeyelim. Unutmayalım ki en güçlü silahımız önce inanç ve 
sadakat gücüdür. Hatırlatmaya gerek var mı bilmem ama, KurtuluĢ savaĢı 

iyi bir örnek olur mu sizce? O nedenle paralı askerlik dönemi kısa bir süre 
için destek sağlayacak ise düĢünülebilir. Tabii ki, Asli yapıyı bozmadan!… 

TÜRK ORDUSU‘NUN VAROLUġ AMACI TĠCARĠ DEĞĠLDĠR, ÖZELLEġTĠRMEYE 
KESĠNLĠKLE HAYIR! Saygılarımla, 

153. Yazan:Ferruh Tarih: Mar 5, 2009 |  |  

ben ne fakir-zengin edebiyatı yapmak ne de Türk Ordusu hakkında kötü 

senaryolar üretmek istiyorum….21.yüzyılda amatörlüğü savunacak değilim 
tabiki profesyonellik… 

154. Yazan:Kamil Tarih: Mar 7, 2009 |  |  

ġüphesizki bizimki gibi dört bir yanı cennet olan ve bütün dünyanın gözü 

olan bir ülke ordusuz düĢünülemez. Zaten Türk varoluĢundan beri 
askerdir. Kesinlikle bundan sonrada asker, ordu devam etmelidir. Ama 
nasıl? Önce kendi içerisinde halihazırda var olan eĢitsizlikleri gidermeli. 

Hergün köse yazılarında, forum sitelerinde vs. okuyoruz 1′in 4ü, Ģunun ve 
bunun arasındaki anlamsız maaĢ farkları, yargılamadan verilen cezalar, 

bastırılmıĢ, korkutulmuĢ ast, hertürlü yeteneğe sahip olduğu, hiç hata 
yapmayacağına inanılan üst gibi konular. Önce bunların halledilip iĢinde 
mutlu, geleceğinde huzurlu bir personel yaratılmalıdır. Sonra görevi vatanı, 

milleti, bayrağı korumak için askerlik sanatını öğrenmek olan askere bu iĢ 
15 ay gibi uzun bir zamanda değilde 6 ay gibi kısa bir zamanda öğretilmeli. 

Ama sadece savaĢ sanatı öğretilsin. Garsonluk, ot yolma, plaj kumu 
düzeltme gibi saçma iĢler 20 yaĢında vatan savunması için asker olan 
delikanlıya yaptırılmasın, bu iĢleride sivil kuruluĢlar üstlensin ve birçok 

iĢsize iĢ kapısı açılsın. Ve kesinlikle Doğu sınırımızdaki gibi kritik yerlerde 
profesyoneller görevlendirilsin. Ve bu ülke kesinlikle kendi füzesini, tankını, 

uçağını yapabilen, dıĢarıya silah yönünden bağımlı olmayan bir ülke olmalı. 
Peki ordu özeĢleĢtirilebilir mi? Bence böyle birĢey olmamalı, evet sivil 
kurumlar denetlesin, orduda hata yapan yargılansın, herĢey Ģeffaf olsun 
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ama kesinlikle özelleĢtirme diye bir kavram ordu ile yanyana anılmasın. 
Saygılarımla. 

155. Yazan:MURAT YURTSEVEN Tarih: Mar 7, 2009 |  |  

ASKERLĠK PARLI OLSUNMU. KISACASI SÖYLEMEK GEREKĠRSE OLUR VE 
COK GEC KALINMIġ BĠR DURUMDUR.PEYGAMBER OCAĞI ,HERKES 

ASKERDOĞAR BĠZ ASKER MĠLETĠZ VE SAYRE KANDIRMACA ġACMA 
SÖYLEMLERLE HALK UYUTULMUġ GĠTMEYEN YĠNE BĠR YOLUNU BULUP 

GĠTMEMĠġ BARĠ Ġġ GÜC SAHĠBĠ OLANAKLI ĠNSANLAR DÜRÜST 
ĠNSANLARDA ĠġLERĠNĠ BOZMADAN OLANAKLARI VARSA PARALI 
YAPSINLAR HĠC OLMASSA ORDUMUZUN DĠREK KASASINA GĠDER 

BUNUNLA HARCAMALARINI YAPAR VE GARĠBAN COCUKLARINA ASKERLĠK 
DÖNEMĠNDE AYLIK BAĞLANIR. YOKSUL HALKIMIZIN ÇOCUKLARINA 

ASKERDEDE PARA GÖNDERMEKTEN KURTULUR.ORDUDA 
MODERNĠZASYONUNU HIZLI YAPAR TABĠ BU SÜREKLĠ OLMALI 1 

SEFERLĠKSE OLMASA DAHA ĠYĠ. MURAT YURTSEVEN 

156. Yazan:Ali Duman Tarih: Mar 8, 2009 |  |  

ÖzelleĢtirme Ģöyle dursun, Ordu; olması gereken çizgiye çekilsin, kafası 

atan paĢa parmağını gözümüze sokmasın, vallahi de billahi de yeterde 
artar. 

Kemalist geçinenlerin, Kemalistliği sahte ve uydurmadır. Atatürk ile 
uzaktan yakından ilgisi yoktur. Ġnönüizm ve Recep Pekerizm Kemalizm 

diye yutturulmuĢtur. 
Gerçekten bir Kemalizm var ise, ordu‘nun Cumhuriyeti koruma ve kollama 

görevi nereden icap etmektedir. Atatürk, Cumhuriyeti koruma ve kollama 
görevini TÜRK GENÇLĠĞĠ‘ne vermemiĢ midir? Doğru nedir, yanlıĢ nedir? 
Atatürk‘ün Gençliğe Hitabesi, çaktırmadan reddi miras mıdır? ya da nedir? 

ne değildir? bunu hükümsüz kılanlar kendilerini nasıl Kemalist olarak 
yutturabilmiĢtir. Bu durumda sizin tercihiniz Ordu mu? Gençlik mi? 

157. Yazan:Salih Ozmen Tarih: Mar 11, 2009 |  |  

Dostum savastamiyiz. Olenler yillardir kayalarda yasayan kurtlara karsi 

kuzular. Profesyonellesirse en azindan kurtlara aslanlar olur. Adam tam 
kayalıkları ogrenecek terhis oluyo. Yenine zavalli erin biri geliyo. Kuzu 
yani. Katılır mısın acaba bu düsünceye. 

158. Yazan:Deniz Değmez Tarih: Mar 11, 2009 |  |  

Ben bir Asker torunu,Asker kızı ve Asker yiğeni olaraktan paralı askeri 

destekliyorum.Çünkü; zengin çocukları bodruma, fakir çocukları dağa 
düĢüncesini desteklemiyorum.Zaten merak etmeyin zengin çocukları hiç 

bir zmn dağa gitmiyorr.Ya gidiyor kuzeyde deniz kenarında yada Yada bir 
ordu evinde oluyor.Paralı askerlik yapan vatanını sevmiyormu? Ġlla ki 

vatanını seven insan yada vatanına faydalı olan insan sadece askerlik 
yaparak mı faydlı oluyor?? Ben çok tanıyorum vatanına hayırlı biri 
olaraktan ülkesine vergisini ödeyen, yada daha farklı bir Ģekilde yardımcı 
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http://www.derindusunce.org/2009/02/25/turk-ordusu-ozellestirilebilir-mi/#comment-26689
http://www.derindusunce.org/2009/02/25/turk-ordusu-ozellestirilebilir-mi/#comment-26697
http://www.derindusunce.org/2009/02/25/turk-ordusu-ozellestirilebilir-mi/#comment-26878
http://www.derindusunce.org/2009/02/25/turk-ordusu-ozellestirilebilir-mi/#comment-26888


 
Zorunlu askerlik gerekli mi? 

www.derindusunce.org  Fikir Platformu 

 

78 

olan insan.O yüzden lütfen kafanızdan Ģu zihniyeti atın.. (zengin çocukları 
bodruma, fakir çocukları dağa) 

159. Yazan:demir. Tarih: Mar 11, 2009 |  |  

eger parayla vatan alınabiliyorsa ve parayla Ģehitler geri gelebiliyorsa 
neden olmasın. 

git askerliğini yap….saygılarımla 

160. Yazan:hasan Tarih: Mar 12, 2009 |  |  

yorumcu arkadaĢlar bu ordu sisteminin neden asker sayısına hala çok 

önem verip ısrarla asker sayısından vazgeçip teknolojiye yatırım 
yapmamasının sebebini hiçbiriniz tam olarak anlayamamıĢsınız ben 

söyliym 
1- türkiyede her ilde en az bir tugay vardır 

nedeni = çünkü darbe giriĢimlerinde çok iĢe yarar Ģehirdeki halk polis vs. 
çok çabuk sürede ablukaya alınır ve direnç kırılır.(oysaki konyada askeri 

birliğe ne ihtiyaç olabilirki türkiyenin ortası oraya girmiĢse düĢman ülke 
zaten düĢmüĢtür) 
2- profesyonel asker tsk da kabul edilemez 

nedeni = eğer profesyonellik olursa ordu ihtiyaçlar dahilinde personel 
almak mecburiyetindedir e bu durumdada orduevlerinde garsonluk 

yapacak masaları hazırlayacak generallerin subayların yüzdüğü havuzun 
gezdiği bahçenin temizliğini yapacakgeneral karısı hanfendilerin 
Ģoförlüğünü yapacak personel alımında sıkıntılar oluĢacak ve rahatları riske 

edilecek 
3-profesyonel ordu olursa pkk bitmek zorunda kalır 

nedeni = oysaki pkk terörünün bitmesi orduyu zor duruma sokar çünkü 
eğer biterse e savaĢta yok bu sefer istedikleri kadar kaynak isteyemezler 
halk mırıldanmaya sorgulamaya baĢlar harp yok tehtid yok bu orduya 

neden bu kadar kaynak aktarılıyor o kadar askere neden bakıyor der daha 
sonra gözler her ilde en az 3 tane olan ordu evlerine dikilir millet açken 

onlar ozaman böyle rahat sefa süremezler yani ülkeye bir tehtid gerek 
ölümü gösterip sıtmaya razı etmek gerek yoksa bu bolluk bu milletin 
sırtından nasıl çıkarılır 

4- profesyonel askerle darbe yapamazsınız 
nedeni = profesyonel ordu yapacağı Ģeyler için sözleĢme ister körü körüne 

itaat etmez vazifeleri komutanın ağzıyla değil bizzat kanunla belirtilen 
maddeler halinde belirtilir kalkıpta bir darbe teĢebbüsüne ortak olmaz 
sözleĢmeyi fesh eder bu durumdada onu ne ordudan atabilirsiniz nede 

yargılayabilirsiniz bu durumda darbe teĢebbüsünüz çöker ve yakalanıp 
yargılanırsınız 

Ve son olarak paralı askerliğe değinmek istiyorum askerliğini yapan 
arkadaĢlar bilir türkiyede zaten yıllardır paralı askerlik var doğuda ölenler 
arasında hiç zengin varmı? askeri birliklerde eğitimlerde yanıbaĢınızda hiç 

zengin çocuğu gördünüzmü devre arkadaĢlarınızdan hiç zengin arkadaĢınız 
oldu eğer oldu diyorsanız bu çok çok küçük bir istisnadır çünkü onlar 

http://www.derindusunce.org/2009/02/25/turk-ordusu-ozellestirilebilir-mi/#comment-26935
http://www.derindusunce.org/2009/02/25/turk-ordusu-ozellestirilebilir-mi/#comment-26992


 
Zorunlu askerlik gerekli mi? 

www.derindusunce.org  Fikir Platformu 

 

79 

gittikleri birliğin en kaymak yerlerinde istirahat ederler 
söylenece çok Ģey var ama Ģimdilik bu kadar saygılar 

161. Yazan:jadederail Tarih: Mar 14, 2009 |  |  

TSK ÜLKENĠN SELAMETĠ VE KURTULUġU AÇISINDAN DERHAL 
DAĞITILMALIDIR BENCE… ülkeyi ekonomik ve siyasi açıdan ĠFLAS 

ettirmiĢtir.. biz halk olarak ve POLĠSĠMĠZ bu ülkeyi korur .. . 

162. Yazan:Serkan Çekiç Tarih: Mar 14, 2009 |  |  

Arada böyle türk ordusunun baĢarılı bir ordu olmadığı yönünde yorumlar 
gelmiĢ. Bu konuda diğer ordularla kıyasladığımızda baĢarılı bir ordu 

olduğunu görürüz. Kıbrıs ta kazandık korede de kazandık nasıl bi Ģüpheniz 
va anlayabilmiĢ değilim güney kore kurtuldu, korundu ve hala mavi baĢka 

soru?Çelik harekatları var, aponun yakalanması var, Afganistan var, Yani 
Ģunu sormak lazım girdiği kaç savaĢı kaybetmiĢte baĢarısız bir ordu 
diyebiliyorsunuz. Pkk ya karĢı baĢarısızsa o zaman Amerikan ordusu ve 

Ġsrail orudusuda baĢarısız militan kuvvetlere karĢı bir zaferi ordudan değil 
devletten milletten beklemek lazım ordu bu alanda ancak bir önleyici 

olabilir.KurtuluĢ savaĢını da baya baya türk ordusu kazandı millet ordu 
bunları farklı Ģeyler olarak görmemek lazım sonuçta ordular klon 
askerlerden oluĢmuyo milletten aldığı insan ve parayla çalıĢıyo. 

163. Yazan:Ali Duman Tarih: Mar 14, 2009 |  |  

Askerlik çok kutsalmıĢ!!!!!!!! Peygamber ocağı imiĢ!!!!!!!!!!!paralısı olmaz 

mıĢ, herkes askerlik yapmalıymıĢ!!!!!!!! 

Askerlik çok kutsalmıĢ : 

sürekli darbe yaparak halkın seçtiği parlemantoyu postal altında 
çiğneyecek kadar kutsaldır, arada bir halkına dipçik gösterecek, parmağını 
gözümüze sokacak kadar kutsaldır, eee nede olsa orduevlerinin duvarında 

yazmıyor mu  

―orduya sadakat görevimizdir‖ 
iĢte bu kadar. (kim kime sadakat göstermeli sizce) 

Herkes askerlik yapmalıymıĢ : 

zengin çocukları da yapacak, ama bir koĢul var ―Ölmeyecekleri‖ yerde 
askerlik yapacaklar ve de paralarıyla subayları hediyeye, armağana 
boğacak hatta zengin edecekler. Sistem ölmemesi gerekenlerin ölmemesi 

üzerine kurulmuĢ, gariban halk çocukları ―toptan‖ gidiyorlar, Dağlıca‘da, 
Aktütün‘de, Ģehitlik mertebesi zenginleri pek sevmiyor her nasıl oluyorsa. 

Atatürk, TBMM‘ni açtığında siyaset ile uğraĢacak askerlere ilk iĢ olarak 

üniformalarını çıkarmalarını emretti ve yaĢadığı sürece orduyu siyasetin 
dıĢında tuttu. 
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Atatürkçü Gnkur.BĢk. nı buyuruyor Diyarbakır‘da diyor ki ―Genel af 
çıkmayacak‖, Kıbrıs‘ta diyor ki ―BarıĢ olsada Türk askerini Kıbrıs‘tan 
çekmeyeceğiz‖ 

Sn. paĢam siyaseti siz yaparsanız siyasetçiler ne iĢ yapacaklar, bizahmet 
bir görev de onlara buyursanız hazır eliniz değmiĢken, veya en temizi 

kapatalım gitsin TBMM‘yi, anahtarını size teslim edelim, seçim meçim de 
olmasın zaten boĢa masraf, siz varsınız ya ne gerek. Tek millet, tek parti, 
tek slogan, yaĢasın TSK Partisi. (biraz faĢistçe mi oldu ne) 

herkese kolay gelsin. 

164. Yazan:Ali Duman Tarih: Mar 15, 2009 |  |  

Sağ yükseldi, sağ‘a indir bir yumruk (menderes-bayar), sol yükseldi sola 

indir iki yumruk (12 mart, 12 eylül), gericilik yükseldi indir bir yumruk (28 
Ģubat) müesses nizamın tımarcıbaĢısı olmaktan kendini alamayan ordu, 

alimallah bu gidiĢle bu ülkeyi ordu‘suz bırakır, attırmasınlar bu milletin 
kafasının tasını, çekiverir sünni veya baĢka birileri evlatlarını askerden, 

artık ot yolarken, yaprak toplarken görüveririz nato üniformalı, abd 
kurmay akademisi mezunu türk subaylarını. onların ĢakĢakcılığını yapan, 
yeni türeme çakma anti-emperyalistler ne yaparlar bilemem artık. 

165. Yazan:atilla han Tarih: Mar 16, 2009 |  |  

arkadas parali askerlik gerek memlekete zaten o parayi verebilecek 

insanlar askere gittiklerinde askerlik yapmiyorlar lale devri yasiyorlar en 
azindan bu heriflerden devlet ne koparsa kardir 

166. Yazan:ömer Tarih: Mar 16, 2009 |  |  

Bu mevzu çok derin,biz normal vatandaĢların aklı fazla basmaz bu 

konulara,hemen hemen tüm yorumları okudum,tüm katılımcılar farklı 
tesbitler,uyarılar ve öneriler ile konuya ait yorumlarını belirtmiĢler.Bende 

Profesyonel bir ordu olmasını destekliyorum vatandaĢ olarak.Üst baĢlık 
‖Profesyonel Ordu‖.Altı ise Türkiye‘nin konumu ve insanının dünya 

görüĢlerine göre doldurulur mutlaka.Ama bir konuda çok büyük 
tereddütlerim var benim. 

GeliĢmiĢ Teknolojik bir Ordu‘dan sözetmiĢ herkes?Hangi teknoloji bu? veya 
Ģöyle soralım..Kimin,hangi ülke yada ülkelerin askeri teknolojisidir bu? 

Kendimiz icad edersek eyvallah.Ama hiç sanmıyorum böyle olduğunu.En 

azından Ģimdilik. 

Ayrıca bir de Ģunu düĢünelim,Ġran da ġahı devirip Mollaları iĢ baĢına 
getiren,hemen arkasından Saddam‘a gaz verip Mollaların üstüne salıp 2 

ülkeyi yıllarca savaĢtırarak birbirine kırdırıp iyice zayıflatan,askeri ve rejim 
açısından zayıfladıktan sonra bir gaz daha verip Kuveyt savaĢını 

yaratan,sonrada seni seni diyip Irak‘ı ve insanını yerle bir edip yerüstü ve 
yeraltını soyanlar kimlerdir?Hangi teknoloji sahibi ülkelerdir? 
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Ġran-Irak savaĢından sonra tehlikenin farkına varan Ġran,sıra kendisine 
gelmeden hemen önce,kendi askerini yetiĢtirip ve askeri teknolojisini 
kurup geliĢtirerek bu stratejiye dur demiĢtir? 

Yoksa sıra bizemi geliyor arkadaĢlar. 
(Açtırılmayan ve bekletilen stok petrol kuyuları ve Bor madeni yüzünden) 

Biz Türklerin,maneviyatı ve vatan sevgisi yüksek Nefer çokluğundan baĢka 

hangi teknolojisi var allahaĢkına? 
Olan teknolojide de kimlere bağlıyız malum..!! 

167. Yazan:tevfik inan Tarih: Mar 24, 2009 |  |  

tabiki bedelli askerliğin hem ülke ekonomisine katkısı olacak, hemde 

madur insanlar rahata erip hem iĢlerini kaybetmeyecekler hem de aileleri 
madur olmayacak…. 

168. Yazan:kadir yasan Tarih: Mar 24, 2009 |  |  

herkes gürlüyor nara atıyor 

yazar çizer takımı çaka satıyor 
daltonlar feyiz içinde 
ölem anadolu, ölen benim 

kime ne batıyor… 

karar halkın oyuyla seçilmiĢlerin. 
saygımla 

169. Yazan:Muhammed Emin Tarih: Mar 24, 2009 |  |  

Her parası olan değil müteĢebbis olanlar, iĢyeri sahipleri, insan çalıĢtırıp 

istihdam sağlayanlar ve bu devlete vergi verip devletin askere bütçe 
ayırmasını sağlayan insanlar bedelli askerlik yapmalıdırlar ki, iĢ yerleri 

kapanmasın, iĢsizlik artmasın, devlet zarara uğramasın. 
Kusura bakmayın ama özel sektör olmazsa devletimiz kendi kendine 
yetebilen (ekonomik olarak) bir devlet değildir. 

Bir iĢ yeri kolay kurulmuyor bir profesör nasıl 40-50 yılda yetiĢiyorsa 
profesyonel bir müteĢebbis bir iĢ adamıda çok güç yetiĢiyor. Bir an önce 

Ģirket ortaklarına, sahiplerine bedelli askerlik yolu açılmalı. 

170. Yazan:KILIÇ Tarih: Nis 15, 2009 |  |  

Satın kardeĢim ülkeyi parsel parsel sattınız orduyu da özelleĢtirin serv 

anlaĢmasını bize 100 yılda parça parça imzalattılar böyle giderse bu 

ülkenin ömrü 20 yılı bulmayacak bu halk uyuduğu sürece avrupaya ve 
amerikaya hizmet eden bir zihniyet bu ülkeyi yönettiği sürece en önemlisi 
bu zihniyete oy veren %80 mal olan bir millet olduğumuz sürece bizim 

olan bize ait hiçbirĢey kalmayacak ve kendi memleketimizde azınlık bir 
millet olarak yaĢarız bu halkın özgürlük duygusu körelmiĢ 

171. Yazan:ThelasT Tarih: May 3, 2009 |  |  
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herkes tutturmuĢ özelleĢtirme profesyonelleĢtirme ,fakir askere zengin 

Barlara vs vs .. bedelli askerlik çıkarılmalı ama Ģartları olmalı Yani paran 
Varsa askerlik Yapma yoksa Yap olmamalıdır Ģartıekonomik yönden 

Bakıldığında büyük Bi miktar bencE iyiDe olur Ģimdi Bence diorum Die 
yanlıĢ anlaĢılmasın Benim bedelli Çıksada yapıcak pozisyonda Deilim 

Sadece maddi Açıdan Deil düĢüncem Bu ama eminim ki bedelli 
Çıkarıldığında Ģartları DA olucaktır kimse TSK uyumuyor 

172. Yazan:fatih y. abbas Tarih: Haz 30, 2009 |  |  

Dinle ilgisiz, ―dualistik‖ maneviyat-maddiyat ayrimina takildik kaldik! 
Islamda ―dualistik‖ bir varlik bilim anlayisi var midir?  

Insanin canini(nefsini) malini namusunu (hurriyetini) her turden tecavuze 
karsi korumasi ve bu ugurda onlem almasi, mucadele etmesi, 
materyalistlik midir?  

Ahlaki(dini) tavsiyeler ―maddi‖ degil de ruhlar alemi icin midir? 

173. Yazan:süleyman.... Tarih: Haz 30, 2009 |  |  

vay burda orduya o bızım deıl Ģu ordu bizim deıl dıyen zıhnıyet…ordu senın 

deılde siyayet yada ulkenın elınde bulunan hangı Ģey senınn….bak ıraka 
bak afkanıstana yada don bak kurtuluĢ savaĢina..senın canın yanmadıkca 

bu rahatlıği tebersinnn…gelır baĢina bır yonetıcı sana komur verır 
uyutur…yasa ustune ysa cıkarır ama bak gor ku hangı yasa turkıyemı 

ılgılendırıyorrr..hıç birisi..kafana mermıler toplar yağdında anlarsın ordu ne 
demek oldunu ama kıvranman yersız kalırrr….ALLAHım bu zıhnıyetler akıl 
fıkır vereee… 

174. Yazan:Ali Duman Tarih: Tem 2, 2009 |  |  

Sevr paranoyası ile yatıp kalkanlar, bu paranoyayı 85 yıldır kullanmaktan 

bıkmadılar, usanmadılar, ancak ben bu paranoyadan bıktım, usandım, 
midem kaldırmıyor. 

bu aklıevveller hala Sevr ne demek, Lozan ne demek anlayamamıĢlar. 

Sevr, Lozan‘ın ikiz kardeĢidir, Sevr ile Lozan iliĢkisi : ölümü gösterip, 
sıtmaya razı etme iliĢkisidir. bu gerçeği tüm dünya biliyor ancak ne varki 

bizim milli eğitim sisteminin yarattığı eğitim sistemi kurbanları bilmiyor. 

Lozan‘ı bir zafer sayanlar, acaba hayatlarında hiç Lozan‘ı okumuĢlar mı? 
onun neresi zafer açıklayabilirler mi? her dilde eğitim, yayın, yayım hakkını 

zorunlu kılan Md.39 fıkra 4′ü biliyorlar mı? Türkiye‘nin Lozanın birçok 
hükmünü uygulamadığını biliyor lar mı? biliyorlarsa neden uygulamadığını 
biliyorlar mı?, Lozan‘ın gizli hükümlerini biliyorlar mı? misal petrolümüzü 

neden çıkaramadığımızı hiç düĢünmüĢler midir? cumhuriyetin 100 ncü 
yılında petrolümüzün tamamını çıkaracağımızı, neden bunu ancak 100 ncü 

yılda çıkaracağımızı düĢünmüĢler midir? 
ne gerek bunlara düĢünüp kafa yormaya, sistem öğretmiĢ yaa, kahrolsun 
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sevr, yaĢasın lozan, ne fark var ise, birinde açık olan hükümler diğerinde 
gizlenmiĢ. 

orduyu özelleĢtirmek Ģart değil, ancak hizaya getirmek Ģart, görevi 
olmayan iĢlere (siyasete, ülke yönetmeye vs) karıĢmak yerine, asli 

görevini yerine getiren orduya ihtiyaç duymaktayız, haddi olmayan iĢleri 
yapmaya kalkan ordu, asli görevini yapamaz, misal 25 yıldır savaĢtığı pkk 

nın hakkından gelemez, misal kendi döktüğü mayınları, temizleyemez, git 
mayınını temizle, ülke yönetmek, siyaset yapmak senin üzerine ne vazife, 
bak bakalım Atatürk dönemine ordu, hiç siyasete bulaĢmıĢ mı? çıkıp bir 

basın toplantısı yapmıĢ mı? Gnkur baĢkanları acaba kendilerini Atatürk 
sanmak gibi bir yanılgı içerisine mi girmektedirler. Ordunun siyasete 

karıĢmasının ne demek olduğunu Osmanlı ve Enver PaĢa gerçeği ile 
yaĢadık, bir daha yaĢama lüksümüz yok. 

175. Yazan:Faruk Tarih: Eyl 27, 2009 |  |  

Ne söylenebilirki! Anayasada belirtilen devlet vataĢlarına eĢit muamele…. 

maddesine aykırı değilmi zorla askerlik? Aynı pasaport ve kimliğe sahip 
kimi yurtdaĢa dövizli askerlik yaptırılırken diğer vatandaĢlara yasak! Bu 
anayasal suç değilmi? Avrupa insan haklarına aykırılık teĢkil etmiyormu? 

Mahkeme karaı var bedelli askerlik konusunda! Buna rağmen yapılan 
uygulama suç teĢkil etmezmi? ġimdi bu devlete orduya vatandaĢ nasıl 

güvensin? 

176. Yazan:Nihat Tarih: Oca 6, 2010 |  |  

Bıktım artık yorum yapmaktan. Biz ne dersek diyelim,bizim 

değiĢtireceğimiz bir Ģey hiç bir zaman olmayacak. Gücü elinde tutanlar 

nasıl istiyorsa öyle yapacak. Bedelli Askerlik te çıkmayacak. Geç gidenlerde 
rezil rüsvan olacak. 

177. Yazan:adem polat Tarih: Oca 9, 2010 |  |  

eĢitlikten bahsediliyorsa imamhatiplilerde astsubay olarak alınsın yada er 

olarakta alınmasın, bu bir vatan borcu olarak bedelsiz yapılan bir hizmet 
olarak kabul ediliyorsa muvazzaf subaylarda askerlik yapsın.ben yaptım 
sizde yapın diyenlerde vatana hizmetin askerlik süresiyle alakalı olmadığını 

anlasın.. 

178. Yazan:captainbilly Tarih: Oca 10, 2010 |  |  

(OYAK) ADI ALTINDA 80 KÜSÜR FABRĠKASI VEDE BANKASI OLAN 

HOLDĠNG‘LEġEN ORDUMUZU BĠR AN ÖNCE ÖZÜNE DÖNMESĠ YANĠ 

ÖZELLEġTĠRMEMĠZ ġART CÜNKĠ FABRĠKATÖR VEDE BANKACILIK 
YAPMAKTAN ASLI GÖREVLERĠNĠ UNUTTULAR SANIRIM.. 
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Zorunlu Askerlik Kalkarsa 

Zorunlu askerliğin kaldırılmasından yanayım. Çünkü 
Türkiye‘nin %100 profesyonel bir ordu ile çok daha iyi 

savunulabileceğini düĢünüyorum. Üstelik profesyonel 
bir ordunun çok daha ucuza geleceğinden ve darbe-
muhtıra dönemini de kapanacağından eminim. 

Neden? 

 Paralı askerlik konusunu tartıĢmaya açtığımızda öğretmen Umut Bey Ģöyle 
diyordu: 

 “Dershane sahibi bir ögretmenim…günde ortalama 12-13 saat çalısarak buralara 

geldim…bana babamdan sadece borc kaldı… su anda 14 ogretmene maas 
veriyorum…vergimi duzenli olarak yatırıyorum…butun ogretmenlerimin SSKlarını 

primlerini aksatmadan yatırıyorum…devletim benden para 
kazanıyor… dershanecilik sektoru oyle bir sektor ki birakın 3-4 ayı 1 ay uzak 
kalırsanız butun cevrenizden olursunuz…eger isleri gucleri bırakır askere 

gidersem dersane mi kapatmak zorundayım…bu devlet bu krizde hic mi calısan 
insanları dusunemiyor??   

su anda 33 yasına geldim bu bedelli cıkmadıgı durumda gercekten cok zor gunler 

beni bekliyor…üstelik evliyim ve 1 oğplum var.artık psikolojim bozuldu bunları 
her gun dusunmek beni yasadıgım vatanımdan sogutmaya basladı…bundan 10 yıl 

once boyle bir vatana sahip oldugum icin gurur duyan bir bireydim….artık” 

 600 bin genç insanı silah altına almak, onlara üniforma, yiyecek, giyecek 
sağlamak büyük bir masraf. Ama bundan çok daha pahalıya patlıyan bu kadar 
insanın eğitim ya da iĢ hayatının aksaması. 

 Bırakın 18 ayı, 7-8 ay gibi bir sürede bir insan kendisi veya ülkesi için ne 

yapabilir? 

 1) Bir yabancı dili çok iyi derecede öğrenebilir,  
 2) Muhasebe, bilgisayar programlama gibi meslekî bilgi edinebilir,  

 3) Yüzlerce insana okuma-yazma öğretebilir,  
 4) Binlerce ağaç dikebilir.  

 Bizim ülkemizde ise 600 bin insan her yıl ellerinde tüfekle dağlarda koĢuyor: 

―Yaylalar yaylalar..‖. Buradaki tutarsızlığın, iĢ gücü kaybının altını çizdiğimiz için 
geçen sefer bizi “vatan haini - ordu düĢmanı” olmakla itham edenler oldu, 
neyse ki az sayıdaydılar. Türk ordusu özelleĢtirilebilir mi? makalesine yorum 

yazan bir çok okurumuz ülke savunmasının yeniden düĢünülmesi gerektiğini 
söylediler. Türkiye‘nin daha iyi savunulmasını istemek, potansiyel düĢmanlarımızı 

caydırmak, müttefiklerimize daha fazla güven vermek herhalde vatanseverlikle 
daha fazla bağdaĢır. 
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 Nasıl bir orduya ihtiyaç var? 

 600 bin asker ile oluĢturulacak bir ―etten duvar‖ akıllı bir strateji değil. Artık 
değil. Soyu 1800′lerde tükenmiĢ endüstriyel bir topyekün savaĢa hazırlanmanın 
kimseye faydası yok. Endüstri devrimi biteli asırlar oldu. SavaĢlar artık bölgesel 

değil küresel. Yani Türkiye‘yi tehdit edebilecek bir unsur Kandil dağında 
bulunabileceği gibi Güney Afrika‘da da olabilir. Silahların ve gözetleme 

sistemlerinin menzilleri onbinlerce kilometre ile ölçülüyor. Süper güçler çoktan 
beri stratejilerini kıtalararası operasyonlar yapabilen savaĢ araçları üzerine 
oturttular. Daha 1980′lerde Ġngiltere‘den kalkan bir F-111′in Akdeniz‘i geçip 

Libya‘yı vurduktan sonra yine üssüne geri döndüğüne tanık olduk. Nükleer enerji 
ile iĢleyen, yakıt ikmali yapmadan aylarca denizde kalabilen denizaltılar, uçak 

gemileri yine onyıllardır okyanuslarda. Kıtalar arası füzeler hem menzilleri hem 
de tahrip güçleri itibariyle yine ulusal savunma kavramını yok eden unsurlar. 

 Artık bir ülkenin kara sınırlarının korunmasının hiç bir anlamı yok. 

Küresel bazda Türkiye‘nin çıkarlarını savunamadığımız takdirde Ģehit-gazi 
edebiyatıyla ancak kendi vatandaĢlarımızı avutabiliriz. 

 Diğer yandan askerî operasyonları ekonomik ambargolardan, medya 
savaĢlarından, propaganda ve beyin yıkama operasyonlarından ayrı düĢünmek de 

imkânsız hale geldi. 

 Bu koĢullarda: 

 1) ―Cerrahî‖ operasyonlar yapabilecek,  
 2) Diplomatlarımızla, gizli istihbaratımızla eĢgüdüm içinde hareket 

edebilecek,  
 3) Finans, kitle iletiĢim, bilgi-iĢlem uzmanları çalıĢtıran,   

bir orduya ihtiyacımız var. Belki 50-60 bin kiĢilik vurucu bir güç. 

 Manevra kabiliyeti yüksek, dünyanın her yerinde operasyon yapabilecek, 

görünmeden ve kayıp vermeden üssüne geri dönebilecek, yüksek teknolojiyle 
barıĢık bir güç. Kendi basın büroları, haber ajanslarıyla dezenformasyon 

savaĢlarında geride kalmayacak bir güç. 

 Elbette bu kadar ―akıllı-uzman‖ bir ordunun mensuplarının zorunlu hizmet 
kapsamında orduya dahil edilmesi düĢünülemez. Nasıl zorla beyin cerrahı ya 
da pazarlama müdürü olunmuyorsa zorla asker de olunamaz. Gelecekteki 

askerlerimizin hem gerekli yeteneklere sahip hem de iyi maaĢ alan profesyoneller 
olması gerektiği aĢikâr. 

 Darbe-Muhtıra dönemi bitebilir! 

 Türkiye‘de ciddî bir sorunumuz var. Bir meslek grubu olan askerler bazen 

kendilerini ―ülkenin hakikî sahibi‖ zannediyorlar. Yani doktorlar, öğretmenler ya 
da çiftçilerden daha önemli olduklarını vehmediyorlar. Bunun neticesinde 

akıllarına estiğinde meslekî bilgilerini ve aletlerini kendi halklarına karĢı 
kullanıyor, hükümet deviriyorlar. 
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 Peki biz bu sorunun üstesinden niçin gelemiyoruz? Neden doktorlarımız herkesi 
virüs bulaĢtırmakla tehdit etmiyor veya oduncularımız baltalarıyla bizi kesmiyor 
da askerler tanklarıyla hükümet deviriyorlar? 

 Darbe zihniyetinin en önemli kaynaklarından biri zorunlu askerlik sistemi. Çünkü 

Türk milletine hizmet etmesi gereken bütün kurumlar sivil otoriteye hesap 
verirken ordu bunun dıĢında kalmıĢ. Çünkü ordu nerede baĢlıyor, nerede 

bitiyor belli değil. Askerî okul mezunu, tecrübeli, yüksek rütbeli bir subaydan 
tutun da acemi ere kadar yüzbinlerc insan ordu mensubu. Böyle olunca oğlu 
askerde olan bir aile kendini ―camiadan‖ zannediyor, orduyu daha güçlü 

kılabilecek bir eleĢtiriden kaçınıyor. 

 Ġslâm‘da Ģehitlik ve cihad, Osmanlı‘da ordunun ve Yeniçeri isyanlarının yeri, Türk 
millî kimliğinin inĢası, Kemalizmin ulus-devlet projesi gibi tarihsel ve dinî 

eksenlerde de ele alınabilir bu konu. 

Ama bugün karĢı karĢıya olduğumuz bir gerçek var ki Türkiye‘nin vatandaĢları ile 
ordusu sağlıklı bir iliski içinde değil. Yani kendi askerlerimiz ile hizmet 

veren-hizmet alan biçiminde bir iliĢki kurabilmiĢ değiliz: 

 1) Ordu bizi hizaya getirmek istiyor,  
 2) Postmodernizme karĢı olduğunu beyan edip felsefi bir duruĢ sergiliyor,  
 3) AB veya ABD konusunda dıĢ ploitika yapıyor,  

 4) Kadınların baĢörtüsüne karĢı çıkıyor,  
 5) Gazilik ve Ģehitlik payesi dağıtırken namaz kılanlardan laiklik adına 

rahatsız oluyor,  
 6) Askerî mahkemelerde sivilleri yargılıyor,  

 7) Vs.  

Özetle yurt savunması dıĢında bir çok konuda ordu mensupları faaliyet 
gösteriyorlar. Bütün bunlar yani ―göz bebeğimiz, etle tırnak, ayrılmaz bütün…‖ 
söylemleri darbeleri ve muhtıraları mümkün kılan zihniyetin arka planını 

oluĢturuyor. 

 Bu sebeple zorunlu askerliğin kalkması askerlerimizi tıpkı doktorlarımız, 
itfayecilerimiz veya çiftçilerimiz gibi ―normal‖ bir duruma getirecek. Görevini iyi 

yapan askerler ödüllendirilecek, hata yapanlar da kolayca cezalandırılacaktır. 

 Böyle bir Türkiye‘de ordunun saygınlığının daha da artacağından eminiz. Ordu 
mensuplarına yönelik haksız eleĢtiriler kendiliğinden silinip gideceğinden 

askerlerimiz yurt savunması gibi önemli bir görevi daha da iyi yapabileceklerdir. 
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1. 427 Yorum 

2. Yazan:eg Tarih: Mar 19, 2009 |  |  

profesyonel askerlik ayrı birĢey, ―benim iĢlerim aksıyor, o zaman baĢkası 

askerlik yapsın ben bedelli yapayım‖ ayrı birĢeydir. ben de birincisinin 

yanındadıyım. ama birincisi olmadığı takdirde, ikincisinin çok açık Ģekilde 
(Ģimdiye kadar olduğu gibi) fakirin oğlu ölsün, zenginin iĢleri bozulmasın 
demek olduğunu düĢünüyor ve bunun adalet fikri ile çok ciddi bir tezat 

oluĢturduğunu düĢünüyorum. bu yüzden bence profesyonel ordu ile bedelli 
askerlik birbirinden çok ayrı Ģeyler. ilkinin yanındayım, ilki olmadığı 

takdirde ikincisinin ise çok açık Ģekilde karĢısındayım… 

3. Yazan:Hakkı Bentek Tarih: Mar 19, 2009 |  |  

Profesyonel ordu konusuna katılıyorum. Ancak 50 - 60 bin kiĢi, bizim kadar 

geniĢ sınırı olan ve etrafı güçlü ordularla çevrili bir ülke için az. 

Bugün hiç ordusu olmayan isviçre bile istediği anda 500.000 kiĢiyi milis 
kuvvetlerine katacak durumda. Küçücük Ġsrail, Nükleer gücüne rağmen, 
gerektiğinde milyon asker çıkarabiliyor. 

Yani demek istediğim en az 250 - 300 bin kiĢilik profesyonel bir ordu ve 
silah kullanmayı bilen gerektiği kadar eğitimli milis Ģart. 

Bu yüzden 15 - 30 günlük sadece silah eğitimine dayanan bir zorunlu 
askerlik de bence gerekiyor. 
Onun dıĢında Ģu anki sistemde kar küreyen, ot yolan, mıntıka temizliği 

yapan, askerlerin ihtiyaçları için muhasebecilik, banyo bekçiliği, kantincilik 
yapan askerlerin gerçekten askeri açıdan neye faydası var ? 

Ben hep Ģunu söylerim, Bill Gates Türkiye‘de yaĢasaydı, Microsoft‘u kurup 

Basic‘i yazdığı sırada askerde patates soyuyor olacaktı. Sanırım bu 
Türkiye‘den neden bir Bill Gates çıkmadığını da açıklar. 

4. Yazan:Erhan Kozlu Tarih: Mar 19, 2009 |  |  

ArkadaĢlar biz zengin değiliz.Zengin olsak bizde yurtdıĢında paravan 

Ģirketler kurar askerden kaçarız.Daha önceki bedelli askerlikte polis 
maaĢıyla bedelli askerliği yapanlar var.Taksitli ödeme seçeneği sunulduğu 
için.Ama nasıl oluyorda hala anamıyorsunuz da zengin para vererek 

yapacak,fakir ölecek diyebiliyorsunuz ĢaĢıyorum.Benim boĢa geçecek 15 
yada 6 ayıma ihtiyacı mı var askeriyenin?Eğer ihtiyacı varsa canı 

cehenneme iĢiminde herĢeyiminde,gideyim yapayım o zaman. 

5. Yazan:emre er Tarih: Mar 19, 2009 |  |  

50000 kiĢilik profesyonel ordu ile darbe dönemi biter mi? 

Darbe için 50000 kiĢi çok bile. Osmanlının en ihtiĢamlı zamanında padiĢah 
değiĢtiren yeniçerinin sayısı kaçtı biliyor musunuz? 15000.  
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Machiavelli Osmanlıda merkezi bir ordu olduğu için darbe riskinin daima 
olacağını iddia etmiĢti. Haklı çıktı. Onun devamı olan TC de bile devam 
ediyor. Ve ne yazık ki profesyonel ordudan dünyada vazgeçmek mümkün 

değil. 

Çözüm elbette var. Ama profesonel ordu değil. 

6. Yazan:emre er Tarih: Mar 19, 2009 |  |  

Bu arada ben yazının birinci bölümüne katılıyorum. Katılmadığım kısım 
profesyonel orduya geçildiğinde darbe olmayacağı. 

7. Yazan:denememeler Tarih: Mar 19, 2009 |  |  

okunması gereken bir yazı. 

8. Yazan:Mustafa Akbas Tarih: Mar 19, 2009 |  |  

Zorunlugu Askerligi kaldirmayi birak adamlar ihtiyac oldugu halde bedelli 

askerligi bile uygulamiyorlar.Ellerinden gelse asker sayisini 3 milyona bile 
cikaracaklar. Ordunun korku hissi ülkemizin önüne her yönde büyük bir 

engel olmakta. 

9. Yazan:arif Tarih: Mar 19, 2009 |  |  

orta vadede profesyonel askerliğe yönelmenin kaçınılmazlığı ortada. 
Sayılan nedenlerin yanında bölgesel ve küresel konularda söz 

söyleyebilmeninde bir Ģartı bu ayrıca. Yalnız elan çok daha acil bir bedelli 
askerlik talebi var. Bir milyona yakın insanın bakaya yada yoklama kaçağı 

olarak bulunduğu ileri sürülüyor. Bunların giderek dahada yığılacağı kesin. 
Nüfusa orantılı bu artıĢa yavaĢta olsa mobilize olmanın getirdiği daha az 
niteliksiz asker ihtiyacıda eklendiğinde; bedelli askerlik kaçınılmaz 

olacaktır. Elan pekçok askerin bedeva hizmet unsuru olarak kullanıldığıda 
bilinen bir keyfiyet- Zorunlu olarak askere alınanlara SGK güvencesi 

yanında daha tatmin edici bir maaĢ da ödenebilir. Belki seçim yatırımı 
haline gelmemesi için seçim öncesi çıkmasada, seçimden sonra mutlak bir 
bedelli uygulaması yapılmalıdır. KarĢıyım demekle geçiĢtirilecek bir konu 

değil. Yüzelli binden fazla kiĢi bedelli askerliğe baĢvurabilir deniyor. 
Bununla ilgili siteler kurulmuĢ, yazı ve yorumlar yapılıyor. Ben bugün 

Mehmet beyden bedelli askerlik ile ilgili bir yazı yayınlamasını isteyecekken 
bu yazı yayınlandı. Tevafuk oldu. Önemli bir konu ve sanırım siteye bu 
konuda çok ilgi ve dikkat yoğunlaĢmasına yol açacaktır. Ġlaveten ciddi bir 

hazırlıkla araĢtırma yayınlanabilirse yinede iyi olur kanımca. Üstelik bunun 
BeĢ milyar dolar-daha fazla diyenlerde var- gelir getireceği söyleniyor. HoĢ 

bu yasaya olan direnci bazı mahvillerde artırsada, sağduyu bunun 
çıkmasının kaçınılmazlığını söylüyor. Bu paranın en azından bir bölümünün 

askeri modernleĢme projelerinde kullanılmasıyla belki bu dirençte aĢılabilir. 
Çok insanı ilgilendiren bir konu. Sitelerde çok ilginç yorumlar var.Feryatları 
duyunca bigane kalamıyor insan. 

http://www.derindusunce.org/2009/03/19/zorunlu-askerlik-kalkarsa/#comment-27597
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10.Yazan:Levent Cetin Tarih: Mar 19, 2009 |  |  

Kalkarsa iyi olur tabii. Boylece basbakanlarin, milletvekillerinin, 

generallerin, zenginlerin cocuklari bosu bosuna curuk raporu almak icin 
dunya kadar rusvet akitmaz. Yine fakirlerin cocuklari yer kursunu ama hic 

degilse ailelerine bakacak paralari olur. Gemicik sahiplerine bir sey olmaz 
nasil olsa. 

Duzen degisse de duzulen degismez. 

11.Yazan:MY Tarih: Mar 19, 2009 |  |  

yaw aklimiz hep zengin-fakir farkina gidiyor ama zorunlu askerlik erkeklere 

yapilmis büyük bir haksizlik degil mi ayni zamanda? 

12.Yazan:murat Tarih: Mar 19, 2009 |  |  

Bedelli askerlik bir an önce uygulanmalıdır. Yüzbinler bekliyor bu 

uygulamayı. Haydi yetkililer duyun sesimizi. 

13.Yazan:Levent Cetin Tarih: Mar 19, 2009 |  |  

Bu konuda haklisiniz. Zorunluysa herkese zorunlu olmali. 

14.Yazan:snr03 Tarih: Mar 20, 2009 |  |  

bedelli askerliğin çıkmasını sabırsızlıkla bekleyen 100binlerce kiĢi var. 
devletimizden ve ordumuzdan bu konudaki sıkıntıların giderilmesi gerek. 

bu ülkede toplumun her kesimi için hayatı kolaylaĢtırıcı sıkıntıları giderici 
yasalar ve aflar çıkarıldı çıkarılıyor hatta teröristlere bile. biz bedelli 

askerlik bekleyenlerin de devletimizin gözünde teröristler kadar 
değerimizin olduğunu düĢünüyorum. bu uygulamaya karĢı çıkanların tek 
dayanağı eĢitsizlik olduğu ama eĢitsizlik olmadığı kanunla sabit. madem 

eĢitsizlik, daha önce çıkan bedelli askerliklerde neden ses çıkarmadınız o 
zaman eĢitsizlik değil miydi. hele bir kafanızı kaldırın etrafınıza bakın. 

otada birçok eĢitsizlik varken itiraz etmeyenler konu bedelli askerlik olunca 
her nedense karĢı çıkıyorlar. 

15.Yazan:Can Tarih: Mar 20, 2009 |  |  

tüm Ģartların olgunlaĢtığı ve 10 yıldan beri çıkmayan geniĢ tabanlı bir 

bedelli askerlik uygulamasını bekliyoruz. bu uygulamadan elde edilecek fon 
ekonominin birçok kalemine kaynak sağlayabilir. 

16.Yazan:eg Tarih: Mar 20, 2009 |  |  

sevgili mehmet, 

haklısın elbette zorunlu askerlik erkeklere yapılmıĢ haksızlık. ancak bedelli 
askerlik bu ayrımcılığı erkeklere araında belirli bir maddi imkan boyutuna 
taĢır ve çok ağırlaĢtırır bence. yani pratik olarak konu zengin bedelli 

yapsın, fakirse ne hali varsa görsün noktasına gider ki çok tehlikeli bir 
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http://www.derindusunce.org/2009/03/19/zorunlu-askerlik-kalkarsa/#comment-27622
http://www.derindusunce.org/2009/03/19/zorunlu-askerlik-kalkarsa/#comment-27623
http://www.derindusunce.org/2009/03/19/zorunlu-askerlik-kalkarsa/#comment-27627
http://www.derindusunce.org/2009/03/19/zorunlu-askerlik-kalkarsa/#comment-27631
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kamplaĢma yaratır bu. kendi açımdan bu yüzden bedelli askerliğe 
karĢıyım. hemen herkes hayatındaki 15-16 ayın silinmemesini ister ama 
bedelli ile bunu 1 aylık bir askerliğe dönüĢtürebilecek olan , o imkanı 

olmayana göre çok azdır. adalet fikrine Ģu hayatta en değer verdiğim fikir 
olarak bakan birisi olarak, sırf bu yüzden bedelli askerliğe olumlu 

bakmıuyor, böyle bir askerlik yapmıĢ olan çok sevdiim dostlarımı bile 
eleĢtiriyorum.  

ama profesyonel ordu, bence son derece doğru bir çözüm olacaktır… 

vicdani red ise tamamen farklı birĢeydir ve ben vicdani reddi bir insan 
hakkı olarak görüyorum. 

17.Yazan:MY Tarih: Mar 20, 2009 |  |  

Evet Enver, 

parali askerlik konusunda haklisin tabi, ama bunun disinda da çok 
adaletsiz bir kaç sey var, mesela ―iyi‖ aile çocuklari ordu evinde müzisyen 

filan olur, benim gibi bilgisayarcilar Ankara‘daki bilgi islem merkezlerine 
gidiyorlardi hala öyle mi bilmiyorum. 

Gene hali vakti yerinde olan, pasa tanidigi olan aileler çocuklarinin deniz 
kiyisinda filan äskerlik yapmasini saglarlar. 

Yani terörist kursunu yemek her zaman garibanlarin üzerine kalmistir. 

Parali askerlik de dahil bütün adaletsizliklerin kökeninde ZORUNLU olmasi 
var galiba.  

Bu bile basli basina adil degil, normalde hizmet edene para verilir. 
Ülkemizin savunma ihtiyaci için tank alirken para ödüyoruz da savasacak 

adamlara neden para ödemeyelim? 

üstelik askerligi bitince üzülen bir sürü insan var. onlara bir kariyer imkani 
dogar, savasmak istemeyen de ülkesine baska türlü hizmet eder degil mi? 

18.Yazan:eg Tarih: Mar 20, 2009 |  |  

kesinlikle haklısın. zaten sorun orada. zorunlu askerlik yanlıĢ bence de. 

ama kötüler içinde bir iyi beğenmek Ģu an söz konusu galiba:)) 

19.Yazan:Mustafa Tarih: Mar 20, 2009 |  |  

Vatana hizmet hastanede muhtaclara hizmet ilede olur veya depremde 
kurtarma ekipleri ile de olur veya agac dikmeklede. Binbir cesit vatana 

hizmet mümkün. Almanyada ―sivil hizmet‖ ile ―askeri hizmet‖ arasinda 
secmek mümkün. Sadece nicin askeri hizmet yapmamak istenilmesini izah 

edici sohbete davet ediyorlar ve aciklama istiyorlar. 

http://www.derindusunce.org/
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Meslek olarak askerlik profesyonellikte ileri adimdir ama demokrasi icin 
büyük tehlikedir. Meslek olarak askerilikte asker bir ―birey‖ degildir. Robot 
gibi yetistirilir. ASker halkina ates acmakta en azindan tereddüd eder ama 

mesleki olarak görev yapan asker fazla düsünmez sikar. Vietnam 
savasinda olan askerlerin itirazlari ve asker ici protestolar ABD ordusu 

mesleki askerlige itti. Artik ―gik‖ bile cikmiyor. 

20.Yazan:seda Tarih: Mar 20, 2009 |  |  

Agziniza tamamen katiliyorum ve bedelli askerligin çikmasini bekliyorumm 

21.Yazan:seda Tarih: Mar 20, 2009 |  |  

agziniza saglik 

22.Yazan:Ozgur K Tarih: Mar 20, 2009 |  |  

Burda zengin-fakir yada ben yaptim sende yap mantigi ile konusmanin cok 
yanlis oldugunu dusunuyorum.  

Konuyu birey olarak degil ulke bazinda dusunelim. Milyonlarca gencimizin 

sorununa cozum bulunmali. Bana gore ilk asamada bedelli cikmali, birkac 
yil icinde de tamamen profosyenel askerlige gecilmeli. 

Zorunlu askerlik tamamen kalkmasada 1 ay gibi bir donem yasi gelen tum 
erkekler en azindan silah kullanmayi ogrenmeli. 

23.Yazan:Ahmet Güven Tarih: Mar 20, 2009 |  |  

devlet erklerinin 30 yaĢını aĢmıĢ ve ekonomik çarkın diĢlisi haline gelmiĢ 

insanlara çözüm bulması ve bundan sonra da insanların bu duruma 
düĢmesini engellemesi gerek. 
Bu tartıĢmalar uzadıkça kurumlar ve ülkemiz hakkında olumsuz izlenimler 

oluĢacak. 

Biz Türk devletlerini kurarken hep ―milleti yaĢat ki devlet yaĢasın‖ ilkesi ile 
hareket ettik. 

Artık bedelli askerlik bir kriz önlemi olduğu için çıkarılmalı ve sonrasında bu 

gibi durumların önüne geçmek için profesyonel ordu kurulmalı 

24.Yazan:problemli Tarih: Mar 20, 2009 |  |  

Ben 36 yaĢındayım askere gidemedim çünkü problemim vardı karın ağrısı 
evet yanlıĢ okumadınız yıllardır çektiğim karın ağrısı ben bu dert yüzünden 

kaçtane iĢ değiĢtirdim toplu taĢıma araçlarına binemiyorum,sabahları 
inanılmaz bir ağrı buruntu hissediyorum gündüz iĢinde uzak yerlerde 

çalıĢamıyorum buna bir çağre bulamadım senelerdir artık bu bir fobiye 
dönüĢtü bende onun için askerde onca gençin önünde altıma yapma yada 
karın ağrısından kıvranma korkusundan gidemedim çünkü bu derdimi 

söylesem gülerlerdi bana esas duruĢumu bozsam bu yüzden dayak 
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yerdim.böbreği ağrıyor diye böbeklerine tekme atılan kiĢiler duydum 
korktum gidemedim ben karnım ağrıyor desem revirde yada revire 
gitmeden kafamı kırarlar zenginlere yalan yere çürük verenler bana güler 

geçer korkuyorum karnımın bu derdi beni çok ürkütüyor.36 yaĢında rezil 
olmak istemiyorum bu hastalığım var diye hakaret iĢitmek dayak yemek 

istemiyorum,oradaki insanların anlayıĢ göstereceğini sanmıyorum tuvalet 
kağıdı olmayan veya esas duruĢ bozulmasın diye tuvalete gitmeme izin 
verilmemesi düĢüncesi bile beni ürkütüyor,Lütfen bedelli çıksın 21 gün 

yapalım ve gelelim ben çürük falan istemem yapmak isterim ama lütfen 
anlayıĢ gösterilsin bu psikolojik yada fiziksel hastalık bende fobi oldu ve 

birde askerlik ile birleĢince tam bir kabus. Belki bunu okuyanlar gülecekler 
bana ama allah kimseye böyle dertler vermesin beterinden korusun. 

25.Yazan:Gökhan Tarih: Mar 20, 2009 |  |  

KeĢke zorunlu askerlik kalksa.Herkes okulunu rahat bitirir,iĢ bulma 

yolunda rahat adımlar atar,kpss‘ye girenler tercihlerini daha kolay 
yaparlar.Evlenme yolunda da vatandaĢın önünde engel olmaktan 
çıkar.Mevcut çalıĢtığı iĢinden askerlikten dolayı ayrılmak zorunda kalan 

insanlar böylelikle iĢsiz kalmaz.ĠĢletmesini kapatmak zorunda da kalmaz. 

26.Yazan:drsabri Tarih: Mar 20, 2009 |  |  

kesinlikle katılıyorum. kaleminize sağlık. 

27.Yazan:arif Tarih: Mar 20, 2009 |  |  

Evet değerli arkadaĢlar sorun o kadar büyük ve çok yönlü ki? KarĢıyım 
diye, zengin-fakir diye ötelenecek gibi değil. Bir milyondan fazla bakaya ve 

yoklama kaçağından söz ediliyor. Bunların hepsi derdest edilip silah altına 
alınsa ne olacak. Nerede yatacak, ne yiyip ne içecek, ne silahı verilecek? 

Bu birikim öncelikle eritilmeli. Bedelli çözümü ile bu öncelikle sağlanmalı. 
GeçiĢ sürecinde bedava iĢ gücü- berber, garson vs.- olarak bakmaktan 
vazgeçmeli mehmetçiğe. Orduevlerinde profesyonel sivil maaĢlı kadrolar 

hizmet etmeli. Her askere alınana SSK ve asgari düzeyde maaĢ verilmeli. 
Sonrasında ise süratle profesyonel orduya geçilmeli. Bu konuda atılan 

adımlar hızlandırılmalı. Ancak yinede öncelik bedelli uygulamasında. 
Hükümete para gelecek diye de bakılmamalı. Bu kaynak profesyonel 
orduya geçiĢ içinde kullanılabilir. Adam doktor olmuĢ, iktisatçı bankacı, 

polis Ģefi olmuĢ, iĢyeri açmıĢ ihracat yapıyor. Bunlarındamı burnu 
sürtülecek. Cumhuriyetin ilk yıllarında masada yemek yemek, çatal kaĢık 

kullanmak, tuvalet adabı, memleketin uzak bölgelerinin görülmesi gibi 
nedenlerle ve fakru zaruretten uygulanan zorunlu askerliği hala savunmak 

ilkellik olmuyor mu? Milyonlarca iyi yetiĢmiĢ vatan evladını, dar bir görev 
konseptine göre yetiĢmiĢ acımasız ellerde ezdirmek, hele buna gönüllü 
olmak mazoĢizm olmuyor mu? Bünyesi buna yatkın, savaĢçı ve çetin 

karaekterli insanların, ve ancak yıllara dayanan bir eğitim ile elde edilecek 
modern araç gereçle koordine halde savaĢma kapasitesine sahip olma iĢi 

gerçekten profesyonel bir anlayıĢı gerektirir. Memleket evlatlarının 
burnunu sürtmek ve bedava kullanmak yurtseverlik olamaz. Seçimden 

http://www.bedelliaskerlik.2009.com/
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hemen sonra Milli savunma bakanlığı ile Gen.Kurmay birlikte bedelli 
sorununu acilen çözmelidir. Ve bu konuda Gen. Kurmay değil milli 
savunma bakanlığı insiyatif almalıdır. Zira kurum içinden ağır aksakda olsa 

dönen bir çarka müdahele kolay değildir. Milletin derdiyle dertlenmeyen 
yaklaĢımlar terk edilmeli ve yüzbinlerce vatanına hizmet eden gencin 

hayatı burnunu sürtmek adına bölünmemelidir. 

28.Yazan:UMUT SONER Tarih: Mar 20, 2009 |  |  

ARKADAġLAR MERHABA,YAZIDA BAHSEDĠLEN DERSHANE SAHĠBĠ UMUT 

ÖĞRETMEN BENĠM. 
BU MÜKEMMEL YAZI ĠÇĠN AYRICA ÇOK TEġEKKÜR EDĠYORUM. 

HERKES DIKINTIMIZI ANLIYOR,HAKVERĠYOR DESTEK OLUYOR AMA HER 
NEDENSE BUNU BĠR TEK GENEL KURMAY VE HÜKÜMET DUYMUYOR. 

AMA ÖYLE GÖRÜNÜYOR KĠ BEDELLĠ ASKERLĠK ARTIK KAÇINILMAZ 

OLMUġTUR.ÖYLE YA DA BÖYLE BU SORUN HALLEDĠLECEKTĠR 

29.Yazan:denememeler Tarih: Mar 20, 2009 |  |  

Ġnsanların zorunlu askerlik diye yalvarmalarına bakıyorum. bu kadar özgür 
düĢünebiliyor iĢte insanımız. ordu gerekli mi diye düĢünemiyor. ben 

zorunlu askerlikte faydalı olur muyum diye düĢünemiyor. kabullenmiĢ 
devlet babasının kendisine ne isterse yapabileceğini, sadece yalvarıyor 

―para vereyim de az yapayım‖ diye. bu kadar iĢte. 

30.Yazan:Hikmet Tarih: Mar 20, 2009 |  |  

*Bizler genç yaĢlarında büyük sorumluluklar almıĢ cesur yürekleriz. Bizler 

bütün olumsuzluklara rağmen giriĢimci ruhunu harekete geçiren vatan 

evlatlarıyız. Bizler genç yaĢlarına rağmen gece gündüz demeden çalıĢıp 
baĢarıyı yakalayan ―Türkiye‘nin geleceği‖ genç giriĢimcileriz. 

*Bizler bu devlete vergi veren, istihdam sağlayan, ülke ekonomisini 
ivmelendiren kısacası Türkiye‘yi hak etmiĢ olduğu ―muasır medeniyetler 

seviyesine‖ çıkarmayı amaç edinen Türk Gençleriyiz. 

*Bizler ekonomik krizlerle boğuĢurken, ekmek teknesini bırakamayan ve 
bu süreçte ―bakaya‖, ―yoklama‖ kaçağı durumuna düĢmüĢ ve gençliğini 

ülkesine - milletine hizmet üretmeye adamıĢ vatan evlatlarıyız. 

*Bizler, milletimizin kalkınması için genç yaĢımızda, giriĢimci ruhumuzla 
risk alıp baĢarıyı yakaladık fakat bu çok verimli zamanımızda askerlik 

görevini ifa edememenin burukluğunu da yaĢıyoruz. Ömrümüzün bu çok 
verimli zamanında açtığımız yolda baĢarıyı yakalamıĢken, yaptığımız 
yatırımları, sağladığımız istihdamın heba olmasını istemiyoruz. 

*Bizler, genç giriĢimciler olarak askerlik süresi boyunca iĢlerimizi bırakmak 

zorunda olup binlerce çalıĢanımız ve ailelerinin ekmeksiz kalmalarından, 
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dolayısıyla ülke ekonomisine olumsuz etkide bulunmaktan endiĢe ediyoruz. 
Yıllardır, içinde bulunduğumuz bu belirsiz durumdan kurtulmak istiyoruz. 

*Bizler 1999 yılında çıkan, bedelli askerlik uygulamasından, 1 – 2 ay gibi 
sürelerle veya baĢka nedenlerle yararlanamayan insanlarız. YaĢanan bu 

süreçte, siyasi partilerin hemen hepsinin seçim beyanlarında vaat edilen bu 
uygulamanın bir an evvel hizmete sunulmasını büyük bir ümitle bekliyoruz. 

*Birçoğumuzun ailesine bakacak kimsesi yok, birçoğumuzun yüklü 

miktarda borcu var, birçoğumuzun bıraktığı iĢini askerden dönünce devam 
ettirmesi imkânsız. Bazılarımız askere giderken iĢini devredecek imkânı 
yok ve istihdam ettiği çalıĢanlarına karĢı sorumlulukları var. Birçoğumuz 

askere gidemediği için evlenemiyor, bazılarımız yeni evlendiği için ailesini 
bırakamıyor. 

*Artık ayaklarımızın yere daha sağlam basmasını ve hayatımızı bir düzene 

koyabilmeyi arzu ediyoruz. Yurt dıĢında çalıĢan ve hayat düzenini kuran 
vatandaĢlarımızı düĢünerek çıkarılmıĢ olan ―dövizle askerlik‖ yasasından 

gurbetçilerimiz gibi bütün insanlarımızın da yararlanabilmesini talep 
ediyoruz. 

*Ġlk bakıĢta bu talebimiz, bazıları için, anayasamızdaki ―eĢitlik‖ ilkesine 
aykırı olarak görülebileceği ihtimalinin farkındayız. Fakat biz bu talebimizi 

dile getirirken, yukarıda da sıraladığımız gibi, ülkemizin içinde bulunduğu 
ekonomik, sosyal ve bütün diğer koĢulları göz önüne alıyoruz. Dolayısıyla 

herkesin müĢahede ettiği gibi, içinde bulunduğumuz bu zaman diliminde 
―bedelli askerlik‖ uygulamasının hayata geçmesi için gerekli olan bütün 

Ģartların oluĢtuğunu düĢünüyoruz. 

31.Yazan:Berkant Tarih: Mar 20, 2009 |  |  

Olağanüstü derecede harika bir yazı olmuĢ, kaleminize sağlık. Bu ülkeni 

artık köhnemiĢ bu zihniyetten kurtulması gerekiyor. Asıl gericinin kim 
olduğu ortada… 

32.Yazan:Ali Duman Tarih: Mar 20, 2009 |  |  

Halk yemeye ekmek bulamasın, 700bin kiĢilik dünyanın en büyük 

ordularından birini besle, nice krizler gelsin geçsin, birkez olsun Ģu 
savunma giderlerini %10-20 azaltalımda issize ekmek olsun, iĢ olsun, bu 

halk daha ne kadar dayanacak bu yoksulluğa, paĢaların kadrosu azalmasın 
diye profosyonel orduya geçilemiyor,son 20 yıldır göreve gelen her 

gnkur.baĢkanı ―profosyonel orduya‖ geçileceğini söylüyor, ancak ne 
hikmetse bunu yapacak güç ve kudreti bulamıyor, kimbilir belki de ―genç 
subaylar‖ rahatsız oluyordur, küçülmeden, profosyonel olmaktan, zira 

padiĢahların pardon paĢaların hikmetinden sual olunmaz, soruları da 
hesabı da onlar sorarlar bu ülkede. Aslında mesclise de gerek yok, anahtarı 

vesayetin sahibine teslim edelim, o zaman darbe marbe de olmaz, bir taĢla 
iki kuĢ vurmak buna denir. 

http://www.derindusunce.org/2009/03/19/zorunlu-askerlik-kalkarsa/#comment-27681
http://www.derindusunce.org/2009/03/19/zorunlu-askerlik-kalkarsa/#comment-27685
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NOT : 7.5milyardolar tasarruf yapılsa, 7.5 milyardolar bedelliden gelse 
15milyardolar ek gelir, issizliğe bir kaynak olur, fena mı olur. 

33.Yazan:MY Tarih: Mar 22, 2009 |  |  

Umut Bey Selamlar, 

Aslinda olmayacak sey degil, akli basinda efendice bir örgütlenme ile sizin 

(ve bizim) gibi düsünen insanlar seslerini hükümete ve TSK‘ya duyurabilir. 

Amaçlarinizi ve yöntemlerinizi sade bir dille anlatan kisa bir metin 
hazirlayip bir dernek kurabilirsiniz. Bize de haber verin, seve seve 
duyurularinizi yapariz. 

Konu zaten gündemde. Basin bültenleri hazirlayip gazete ve TV kanallarini 

sürekli uyanik tutabilirseniz dikkati çekersiniz. 

USAK gibi düsünce kuruluslari da bu yönde yazilar yayinlamis hatta TV‘de 
konusmuslardi. 

Siz zaten ögretmensiniz, samimiyetinize ve iyi niyetinize insanlari 

inandirmaniz çok zor olmayacaktir. 

Artik Türkiye degisti, diyalog çatismanin yerini aliyor. Her konu efendice 
tartisilabilmeli degil mi? 

Kolay gelsin diyorum. 

34.Yazan:Ahmet Ġdiz.. Tarih: Mar 23, 2009 |  |  

Bana göre paralı askerlikten ziyade askerlik 1 Yıla düĢürülmeli. 

Paralı oldummu sınıf ayırımı gibi oluyor. 
Bu da bana göre tehlikeli. 

Askerde yeteri kadar sayıca çokluk var. 
Hemde gençlikten fazla ömür gidiyor. 

Zaten olağanüstü durumlarda herkez asker olur. 

Saygılarımla, 

Ahmet Ġdiz.. 
ahmetrobin@gmail.com 

35.Yazan:Adnan Sertakar Tarih: Mar 23, 2009 |  |  

Zorunlu askerlik kalkarsa ve sadece paralı askerlik gündeme gelirse; 

açıkça PARA ĠÇĠN VATAN SATILIR durmu hasıl olur. 

Ġnsan, kurban olmayı bilmedikçe, kurban olanların kıymetini de bilemez, 
vatanının kıymetinide bilemez. 

http://www.derindusunce.org/
http://www.derindusunce.org/2009/03/19/zorunlu-askerlik-kalkarsa/#comment-27729
http://www.derindusunce.org/2009/03/19/zorunlu-askerlik-kalkarsa/#comment-27766
mailto:ahmetrobin@gmail.com
http://www.simalyildizi.net/
http://www.derindusunce.org/2009/03/19/zorunlu-askerlik-kalkarsa/#comment-27767
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Bu durum, bir dönem, Kıbrıs BarıĢ Harekatında insanların Askerlik ġubeleri 
önünde kuyruğa girmeye baĢlamalarını anlayamayan ABD nin sonunda ―bu 
Türkler ancak böyle köhneleĢir‖ uydurmasından baĢkaca birĢey değildir. 

Türk olmak, dünya üzerinde emsalsiz bir kültüre tabi olmaktır. Ki bunun en 

baĢında ORDU-MĠLLET Ģiarı ile, ―ASKERE GĠTMEYEN ADAMDAN SAYILMAZ‖ 
da denen halk deyimine göre; Türk olmak, önce ASKER olmak, kurban 

olabilmektir. 

Saygılarımla 

36.Yazan:ozan Tarih: Mar 23, 2009 |  |  

butun yorumları okudum, sanki askerlikten korkmus korkmus bunca 

zaman kaçmıĢ, okul veya baska bi bahane ile uzak kalmıs , yas kemale 

ermiĢ iĢler kurulmus para kazanılmıs, Ģimdide bedelli çıksına dönmüĢ, 
bana öyle geliyor ki , bedelli askerlik bekleyenlerin ulkedeki bekleyen 
çoğunluk gibi yaklasımları samimi değildir, evet ülkede askerlik uzundur 1-

2 aylık iyi bir eğitim yeterlidir , ama ben korkuyorum paralı cıksın 3-5 
hafta yatayım bitsin bu iĢ çok doğru bulmuyorum, 

37.Yazan:ozan Tarih: Mar 23, 2009 |  |  

askere giriĢ yapmadan öncenki muayenende askerde olmak istiyorum 

tedavi de olmak istiyorum dersen askerede alırlar , askeriyeye girmeden 
hastaneyede alırlar tedavini yaptırıp, evinede tezkerenle gönderirler, bu 

konuyu askeri dr. la konusman yeterliydi bu kadar stress e gerek yok 
bence 

38.Yazan:ozan Tarih: Mar 23, 2009 |  |  

alnından öperim selam ederim sayın arkadasım 

39.Yazan:Ahmet Aydın Tarih: Mar 23, 2009 |  |  

Sevgili ArkadaĢlar, 

Yurdumuz insanının ortalama eğitim seviyesi 3,5 yıldam 12 yıla çıkmadan 
askerlik paralı olmamalı. Yurt her savaĢ tehlikesine girdiğinde, hemen 

herkese gelin dendiğinde gelecek kadar, toplum içinde birey olabilmiĢ 
vatandaĢlardan oluĢtuğu zaman belki kalkabilir. Herkesin karınca 
kararınca, bir diğer insana, komĢusuna ya da, hiçbir çıkarı olmayacak 

birine hergün bir iyilik yapmayı becerebildiği gün zorunlu askerliğe de 
gerek kalmayacaktır. 

Ama Ģu sırada bunu konuĢmak bile düĢ değilmi? 
Sevgilerle, 
Ahmet 

40.Yazan:SERDAR Tarih: Mar 23, 2009 |  |  

http://www.derindusunce.org/2009/03/19/zorunlu-askerlik-kalkarsa/#comment-27768
http://www.derindusunce.org/2009/03/19/zorunlu-askerlik-kalkarsa/#comment-27769
http://www.derindusunce.org/2009/03/19/zorunlu-askerlik-kalkarsa/#comment-27770
http://www.derindusunce.org/2009/03/19/zorunlu-askerlik-kalkarsa/#comment-27773
http://www.cm.com/
http://www.derindusunce.org/2009/03/19/zorunlu-askerlik-kalkarsa/#comment-27774
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Sayın Adnan bey, 

Bu millet , bu devlet yalnızca erler ve yedek subayların ölmesi ile mi 
korunur. 

Diğer muvazzaf subayları da ücretsiz ve karın tokluğuna çalıĢtıralım o 
zaman. Onlar bu vatanı satıyorlar mı? Ya da satacak olan Ģu anda yine 

satıyor, satmayacak olan da ücetini alarak askerliğini sürdürmekle birlikte 
SATMAMAYI da seçmiĢ durumda… 
BU: ―Ben askerliğimi yaptım, birsürü sıkıntı çektim, herkes de çekecek 

arkadaĢ….‖ psikoloıjisi ile hareket edip, yeni ve sağlıklı fikirleri 
değerlendirmeye bile almama davranıĢından vazgeçelim lütfen… 

41.Yazan:Emre Alıç Tarih: Mar 23, 2009 |  |  

Bende zorunlu askerliğin kalkmasından ve ordunun profosyonel 

yapılanmasından yanayım geçlerin en verimli zamanında piyon gibi sorunlu 
komutanlara yem edilmesine karĢıyım ülke piskopatlarla korunmaz,verimli 

gençleri alı koyarak kurtarılmaz… 

42.Yazan:ahmet Tarih: Mar 23, 2009 |  |  

Zorunlu askerlik kalkmamalı ama daha modern bir sisteme gecilmeli. 

Zorunlu askerlik 4 ay ve sadece eğitim olmalı. 4 Aydan sonra baĢarılı 
olanlar uzman cavuĢ olarak devam etmeli. Yüksek okul okuyanlar ise yaz 

tatillerinde 1-2 ay gibi kısa dönemlerde askerliğini yapabilmeli. 

43.Yazan:Gürcan Karagöz Tarih: Mar 23, 2009 |  |  

Acaba bu sitenin yetkilileri askerlerden neden çekiniyorlar. Yoksa kendi 
DERĠN DEVLET‘ini kurmaya baĢlayan AKP nin önünde tek engel olarak 

orduyu mu görüyorlar… 

44.Yazan:AYSE GÜLAY ÖZTÜRK Tarih: Mar 23, 2009 |  |  

GERCEKTEN ZORUNLU ASKERLIK ERKEKLER ICIN ZOR BIR DÖNEM. DAHA 
GECENLERDE BIR TANIDIGIN ICE KAPANIK OGLU, ASKERDE DAYAK 

YEMEKTEN PSIKOLOJISI BOZULDU COCUK HALEN TEDAVI GÖRÜYOR. 
HALBUKI DIGER GELISMIS ÜLKELERDE ZORUNLU ASKERLIK YOKTA, 

ILERLEYEMEDILERMI?BIZIM DELIKANLILARIMIZ EN VERIMLI CAGINDA 
ASKERE GIDIYOR. ÜLKEYE NE KAZANDIRIYOR TARTISILIR. BIR 
OKUCUCUNUN YAZDIGI GIBI, BILL GATES TÜRKIYE DE OLSAYDI BILL 

GATES OLAMAZDI CÜNKI YIRMILI YASLARDAKI GENCLER ADETA ASKERE 
GIDENE KADARKI O SÜREYI BOS GECIRIYOR, BÜTÜN HAYATINI ASKERLIK 

SONRASINA GÖRE DÜZENLIYORLAR. AMA BU GIBI MÜHIM HUSUSLARDA, 
hükümetin rolünün az oldugunu; BILAKIS PASALARIN HALA KENDI 
CIKARLARI DOGRULTUSUNDA, MEMLEKETI YÖNETTIKLERINI 

DÜSÜNÜYORUM.. SELAMLAR.. 

45.Yazan:AyĢe yılmaz Tarih: Mar 23, 2009 |  |  

http://www.emrealic.com/
http://www.derindusunce.org/2009/03/19/zorunlu-askerlik-kalkarsa/#comment-27775
http://www.derindusunce.org/2009/03/19/zorunlu-askerlik-kalkarsa/#comment-27776
http://www.alfagamma.com.tr/
http://www.derindusunce.org/2009/03/19/zorunlu-askerlik-kalkarsa/#comment-27778
http://www.derindusunce.org/2009/03/19/zorunlu-askerlik-kalkarsa/#comment-27779
http://www.derindusunce.org/2009/03/19/zorunlu-askerlik-kalkarsa/#comment-27780
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Sorunun biçimi dahi askerliğin kaçınılmazlığını hissettiriyor. Ben askerliğin 

paralı ve parasızını istemeyenlerdenim. Askerlik bizim gibi ABD 
emperyalizmine çoook yakın komĢu ülkelere biçilmiĢ jandarmalık 

kaftanıdır. Kendinden baĢka dostu olmayan Türkiye her ulusu devleti 
düĢman nitelemesi de bu kadar büyük kamburu yoksul halkların evlatlarına 

yükümlüyor. Dünyada en çok askeri olanlardan bu ülke. EĢitlik, kardeĢlik 
ve özgürlük için kolluk güçlerine ihtiyaç yoktur. Kolluk güçleri savaĢ için 
vardır.Mazlum halklar SavaĢ yerine barıĢ tercihidir. 

46.Yazan:mehmet karataĢ Tarih: Mar 23, 2009 |  |  

zorunlu askerlik kalkmalı ben 33 yaĢındayım 12 yıllık Ģirket sahibiyim 2 

oğlum var biri özürlü Ģirketimde 4 çalıĢanım var Ģirketimi kapatmak 
zorundayım çocuklarıma kim bakacak 

47.Yazan:tikitikiu Tarih: Mar 23, 2009 |  |  

Zorunlu askerlik kalkmasin ama suresi birkac haftaya indirilsin. Bunun 

yaninda da profesyonel ordu olabilir. Ama parali asker de ne kadar vatan 
savunmasi yapar, tartisilir…  

900 bin kisi… Ulke kaynaklarinin yarisi bu insan yiginina gidiyor ve bunlar 

ulkemizi savunmakta yetersiz bir ‗kuru‘ kalabaliktir. 

Orduyu su anki sayisinin ucte biri ya da daha da azina indirmek daha 
mantikli olur. Bos kalabalik yerine elit bir grup insan… 

48.Yazan:Beyhan Tarih: Mar 23, 2009 |  |  

Profesyonel ordu henüz zihnimde tam olarak oturmuyor en azından 

Türkiye için. Ancak askerliğin mutlaka kısaltılması gerekiyor. Hem 
insanların en verimli dönemlerinde bu kadar uzun süre alıkoymak, hem 

gereksiz giderlerin artması, bütçe kaybı. 

3-6 ay arasında olabilir. Askerlik yapmak istemeyenler de bu süreyi kamu 
hizmetinde geçirebilirler ya da bazı sivil toplum kuruluĢlarında zorunlu 
çalıĢma yaptırılabilir. Tabi bu söylediklerime çok farklı hizmetler de 

eklenebilir. 

49.Yazan:arif Tarih: Mar 23, 2009 |  |  

Öncelikle yığınlaĢan birikim sorununu çözmek gerekiyor. Bedelli 
uygulaması seçimden hemen sonra mutlaka yapılmalı. Hemen akabinde 

profesyonel askerlik çalıĢmalarına hız vermeli. Türkiyenin kaçınılmaz bir 
küresel tayin edici güç olma potansiyeli, ülke dıĢında aktif görev alanlarını 

artıracaktır. Acaba Giresun fırkateynindeki profesyonel asker oranı yüzde 
kaç? Sanırım çoğu subay, assubay ve uzman erbaĢlardan oluĢuyordur. 
Tüm ordu bu büyük ve modern anlayıĢa göre profesyonel ağırlıklı olmalıdır. 

Parayla askerlik yapan vatanı satar demek, öncelikle subay ve assubaylara 
haksızlık değil mi? Zorunlu askerlik yerine gönüllü katılım ve kendini 

http://www.derindusunce.org/2009/03/19/zorunlu-askerlik-kalkarsa/#comment-27781
http://www.derindusunce.org/2009/03/19/zorunlu-askerlik-kalkarsa/#comment-27782
http://www.derindusunce.org/2009/03/19/zorunlu-askerlik-kalkarsa/#comment-27783
http://www.derindusunce.org/2009/03/19/zorunlu-askerlik-kalkarsa/#comment-27784


 
Zorunlu askerlik gerekli mi? 

www.derindusunce.org  Fikir Platformu 

 

99 

kanıtlayanın askerliğe profesyonel olarak devam etmesi temelinde 
oluĢturulabilirse, gerek milli karekterimiz, gerekse ordu mensuplarına 
sağlanan avantajlar sayesinde askerlik gözde bir meslek olmaya devam 

eder. Bu ayrıcalık bazı tekellerde kalıp, aile mesleği Ģeklinde icra 
edileceğine, isteyen tüm gençlerin katılıp yükselebileceği bir alan haline 

gelir. Eğitim alanında kendini kanıtlayan komutan olur ve yükselmek için 
siyasi ayak oyunları ile yönetime baskı yapma yoluda kapanmıĢ olur. Hiç 
hatırlayanınız var mı? Hilmi Özkök tatbikattan tatbikata koĢar, F-16 ile 

uçar, denizaltı ile dalardı. Ve siyasi ayak oyunları ile hiç uğraĢmayıp, darbe 
peĢinde koĢanları engellemiĢ olmasında bu mesleğe duyduğu saygı ve iĢini 

en iyi yapma gayretinin rolü yokmudur? iĢini en iyi yapan, vatanını ençok 
sevendir düsturu gereğince, yeniden ve esaslı bir rejenerasyon ve 
reorganizasyon kaçınılmaz görünüyor. Milletin burnunu sürtmek 

anlayıĢından hızla vazgeçilmesi gerekiyor. Mehmetçik, yani ana kuzuları 
etinden, sütünden ve tüyünden bedava faydalanalıcak bir sürü olarak daha 

fazla görülemez. 

50.Yazan:yasin aksa Tarih: Mar 23, 2009 |  |  

merhaba bu önemli konuda bende fikrimi beyan etmek istiyorum bana bu 

fırsatı verdiklerinden dolayı değerli site yöneticilerine teĢekkür ediyor 

tebrik ediyorum. 
öncelikle mevcut sistem bizlere bir kimlik dayatıyor gerçeğinden hareketle 
Ģunları söylemek istiyorum. 

ben kendimi iyi bir müslüman olarak değerlendiriyorum ve öyle 
konumlandırıyorum. 

iyi bir gazetecinin yanında kötü bir gazetecininde olduğunu hatırlatmak 
istiyorum,iyi bir esnaf olabileceği gibi kötü bir esnafta olabilir bu meyanda 
iyi bir müslüman olabileceği gibi kötü bir müslümanda olabilir 

hatırlatmasını yaptıktan sonra bana dayatılan ulus kimliği reddediyor, her 
fırsatta değerlerime hakaret eden bir kurumda gönüllü yada kerhen görev 

yapmak istemiyorum.bu benim değerlerimle savaĢ halinde olan ordunun 
kendine çeki düzen vermesi gerekir anlamını getiriyor. 
yüzde 99 unun müslüman olduğu bir bir ülkede her fırsatta islami 

değerlerle alay ediliyor baĢörtüsü zulmü tüm hızı ile devam ediyor. 
bundan dolayı askerlik yapmanın bir müslüman için doğru olmadığını birey 

olarak düĢünüyor sizlere bana bu fırsatı verdiğiniz için teĢekkür ederim 
iyi günler 

51.Yazan:ABDULLAH Çağrı ELGÜN Tarih: Mar 23, 2009 |  |  

BEDELLĠ ASKERLĠK, 

Bedelli askerlik her zaman devlet ve millet evlâtlarına faydalı olmuĢtur. 
Devlet de millet de bir Ģekilde para ve diğer kazançlar elde etmiĢtir.  

Türkiye Cumhuriyeti Devleti öncelikle DAĠMĠ PARALI ASKER SAHĠBĠDĠR. 
BUNU DAHA DA KALICI HALE GETĠRMEK ĠÇĠN gerçekten savaĢçı 

PROFESYONEL er ve erbaĢ yetiĢtirmeye devam etmelidir. Yani demek 
isterim ki ACEMĠ OĞLANLARLA SAVAġ YAPILMAZ.  

http://www.derindusunce.org/2009/03/19/zorunlu-askerlik-kalkarsa/#comment-27785
http://www.derindusunce.org/2009/03/19/zorunlu-askerlik-kalkarsa/#comment-27786
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2015 yılında Türkiye OSMANLI COĞRAFYASI ve BĠR ZAMANLAR 
OSMANLININ HÜKÜMRAN OLDUĞU SINIRLARIN DIġINDA, DAHA GENĠġ 
BĠR COĞRAFYADA EGEMEN GÜÇ OLACAKTIR; çünkü TÜRK KÖKENLĠ 

MANCURYA, KUZEY KORE, SĠNCAN UYGURLARI ve MOGOLLAR ÇĠNDEN 
AYRILARAK BÖLÜNECEKLERDĠR. ÇĠN PARÇALANACAK…  

AMERĠKA DENĠLEN DEVLET KALMAYACAK ve TÜRKĠYE ve TÜRK DĠLĠ 

AVRASYA‘DA TEK HAKĠM GÜÇ OLACAKTIR. BU SEBEPLE TÜRKĠYE 
Profesyonel anlamda büyük ve daha güçlü bir orduyu yöneten DEVLET 
olmalıdır. 

Bu sebeple coğrafyanın en ADĠL olan TÜRK MĠLLETĠ GELECEĞE DAHA DA 
HAZIR OLMALIDIR.  

GEZA GADRON: ―ATTĠLÂ TANRI‘NIN KILICI. TANRI KENDĠ YOLUNDAN 

ÇIKANLARI CEZALANDIRMAK ĠÇĠN ATTĠLÂ‘YI GÖNDERĠRDĠ‖ diyor. 
KAġGARLI MAHMUT PEYGAMBERĠMĠZĠN KIYAMET ALAMETLERĠNĠ 

ANLATTIĞI BĠR SIRADA: TÜRK DĠLĠNĠ ÖĞRENĠNĠZ; ÇÜNKÜ TÜRKLER‘ĠN 
YERYÜZÜNDE UZUN BĠR HAKĠMĠYETLERĠ OLACAKTIR.‖ DEDĠĞĠNĠ 
NAKLEDER. BAġKA BĠR HADĠSE DE PEYGAMBERĠMĠZ GÖKYÜZÜNDE 

MĠRAÇ‘TAN DÖNERKEN MELEKLERE SORUYOR: ―AġAĞIDAKĠ BEYAZ 
ATLILAR KĠM ? ‖ MELEK DE CEVAP VERĠYOR.‖ EL ETRAK‘ÜL 

CĠNDULLAH.(ALLAH‘IN SÜVARĠLERĠ TÜRKLER!) DĠYOR.  

BÜTÜN BU HADĠSELER DE GÖSTERĠYOR KĠ BU MĠLLET ALNI SECDE ĠLE 
BARIġTIKÇA, ADĠL, HUZUR VEREN, DĠL, DĠN, IRK, RENK, CĠNS, MĠLLĠYET 
AYIRMADAN HALKLARI HUZUR VE GÜVEN ĠÇĠNDE BĠN YIL ĠDARE ETME 

HÜNERĠNĠ GÖZSTERMĠġ BĠR MĠLLETTĠR. 

ONUN ĠÇĠN GÜÇLÜ BĠR ORDUYA DA SAHĠP OLMALIDIR. 

BEDELLĠ ASKERLĠK HEM MĠLLET FERTLERĠNĠ ÇARÇABUK ASKERLĠĞE 
ALIġTIRMAK HEM DE BU DERTTEN MUZDARĠP BEKLEYENLERĠ ERĠTMEK 

HEM DE DEVLETE PARA KAZANDIRMAK AÇISINDAN GEREKLĠ ve 
ELZEMDĠR. 

AYRICA TÜRKĠYE ÇAĞIN HER TÜRDEKĠ TEKNĠK DONANIMA SAHĠP, ÇOK 

ÇOK MODERN SĠLAHLI GÜCÜN ve TEKNOLOJĠNĠN SAHĠBĠ OLMAK 
ZORUNDA ve BUNDAN DA ÖNEMLĠSĠ MECBURĠYETĠNDEDĠR; ÇÜNKÜ 
TARĠHĠ BĠR MĠSYONU TAMAMLAMA GÖREVĠ KENDĠSĠNĠ BEKLEMEKTEDĠR. 

NE MUTLU BU RÜYA ĠLE GÖZLERĠNĠ AÇANLARA NE MUTLU BU RÜYALARI 
CANLI, DĠRĠ ve HEYECAN ĠÇĠNDE YÜREKLERĠNDE BARINDIRANLARA. 

Abdullah Çağrı ELGÜN 
cagrielgun@hotmail.com 

52.Yazan:Hüseyin ġensu Tarih: Mar 23, 2009 |  |  

―Zorunlu Askerlik‖ yerine ―Gerekli Askerlik‖…  

Kitlesel imha silahlarından bahsedilen yüzyılımızda, bu silahların kullanımı 

için ciddi bir küresel siyasi irade gerekecektir. Tabi bu irade dediğimiz 

mailto:cagrielgun@hotmail.com
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unsur artık çok biliniyor ki küresel çapta gizli servislerin etki - tepki 
paralelinde geliĢiyor. Gizli savaĢlar zaten süregelen bir durum. 

Kanaatimce bir Türk genci ―askerlik‖ yapmak zorundadır. Askerliği sadece 
ekonomik boyutlardan ele almak yerine manevi cephelerden ve diğer 

askeri örneklerden de ele almak gerek… Yani; 

08.08.2007 - Irak‘ta konuĢlanan asker sayısı 162. Bin –  

Kaynak: http://www.voanews.com/turkish/archive/2007-08/2007-08-08-
voa2.cfm 

18.02.2009 – Afganistan‘da konuĢlanan asker sayısı 55. Bin –  

Kaynak - http://www.voanews.com/turkish/2009-02-18-voa7.cfm 

Örnekler uzatılabilir… Kısaca, dünya üzerinde sadece ABD, aĢağı – yukarı 
38 denizaĢırı ülkede ve çeĢitli bölgelerde üs sahibidir. 

50 – 60 Bin vurucu güçle günümüzde ülkemizi savunmak-caydırıcı güç diye 
ifade etmek komik oluyor. Bu ifadeleri, zorunlu askerliği reddeden 

görüĢlerin askerlik sebebi ile oluĢan ekonomik ve iĢ gücü kaybı gerçeğini, 
Türkiye‘nin coğrafi-siyasi konumu ile hedef olduğu ―ekonomik ve ideolojik 

unsurlara‖ hizmet olarak görünür! 

70 milyonluk bir nüfusu iĢgal altına almak isteyecek dıĢ güç/ler 10. Bin 
askerle gelmeyecektir. Bu açık bir gerçek! Kaldı ki, Çanakkale – KurtuluĢ 

savaĢı gerçeğini, 600. yıllık geçmiĢi, tabir ettikleri uyuyan aslanı 
zihinlerinden silemedikçe… Siz teknolojiyi ve eğitimli 50. bin askeri uygun 
görürken, ciddi bir kuĢatmada askeri nizamda eğitilmemiĢ, silah tutmayı 

bilmeyen kaç erkeği cepheye yollayıp savunma yapacaksınız?…  

Sonuç; 

-Teknolojik geliĢim, sabit eğitimli personel kaçınılmaz gerçektir. 

-Her Türk vatandaĢı toprağının güveni, analarının namusu için askerlik 
yapmak zorundadır! TartıĢılacaksa ihtiyaç belirleyen organların askerlik 

yöntemleri‖ değerlendirilmelidir. 

Türkiyede olağan üstü bir durumda silah altına girebilecek erkek sayısı 
ortalama 14 Milyondur… Bunlar askerlik yapmasaydı silah tutamayacaktı!  

http://www.islamhabergrubu.org 

53.Yazan:Mert Nuhoglu Tarih: Mar 23, 2009 |  |  

Zorunlu askerliğin kaldırılması, ülke çıkarlarının yararına olduğu açık. 

Bedelli ile ilgiliyse, insanların kafasında zengin-fakir ayrımcılığından 

http://www.voanews.com/turkish/archive/2007-08/2007-08-08-voa2.cfm
http://www.voanews.com/turkish/archive/2007-08/2007-08-08-voa2.cfm
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http://mert-tr.blogspot.com/
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kaynaklanan bir Ģüphe var. Bence bedellinin ayrımcılık olduğunu söylemek, 
adil değil. Gönül ister ki, herkes için zorunlu askerlik kalksın, tamamen 
profesyonel askerliğe geçilsin. Fakat henüz ekonomik Ģartlar buna 

elvermiyor. Bir iĢin tam olarak gerçekleĢtirilememesi, onun tümüyle terk 
edilmesini gerektirmez. 

54.Yazan:Ergün Çolakoğlu Tarih: Mar 23, 2009 |  |  

Öyle anlaĢılıyor ki, yorumcuların çoğu askerliği bir angarya, vakit kaybı gibi 

hissediyor. DeĢiĢimden bahsediliyor, zararlarından dem vuruluyor. 
Bahsettiğiniz konunun askerlik, yani ülke güvenliği olduğunu tekrar 
hatırlatırım. Verilen 15 ay zamanı kayıp olarak değerlendirenlerin neler 

kazandıklarını görmemeleri çok ilginç. Konumu itibariyle Türkiye‘nin her 
Ģeye hazır olması gerekliliğini örtpas ederek süslü laflar ve uygunsuz 

mantıklarla geçiĢtirilebilecek bir konu değildir askerlik. Öte yandan Ģunu 
sormak isterim. Askerliği yüzyıllar boyunca vatan borcu, namus, yaĢam 

biçimi olarak algılamıĢ bir toplumu para karĢılığı hudutlarını koruyan bir 
topluma nasıl çevirebilirsiniz ki? Bu bünye bu uygulamayı kabul etmez 
bence. Herkes koç gibi gitmeli, askerliğini yapmalı. Hayırlı tezkereler… 

55.Yazan:lale akat Tarih: Mar 23, 2009 |  |  

artik hicbir sekilde harp/savas gibi vahset olmamali diye dusunuyorum.  

nasilki bir milletin kanunlari varsa ve bu kanunlara gore bir memlekette — 
bir insani oldurmek buyuk bir suc ise— insanlar milletlerarasi savas ilan 
edip ayni sucu ‗vatan gorevi‘ filan gibi isimlendirerek isleme haklari 

olabilir???? 

con derece garip kural ve kaide lerle -vede komutnalarin erlerine bir 
‗kopek‘ e bile yapilmamasi gereken sekilde davrandigi bir askerlik bence 

coktan kaldirilmalidir/ 

insanlar hala bu mentaliteye gelmedi bu medeniyete ulasmadi bu benim 
icin cok uzucu ve moral bozucu birsey… 

askerligi almanyadaki gibi sivil servis seklinde (genclerin daha sorumlu 

isler yapip cemiyete yararli olabilmeleri ) bir egitim yapmalari 
dusunulebilinir 

56.Yazan:cahit maaç Tarih: Mar 23, 2009 |  |  

Herkesin düĢüncesine saygılı olduğumu belirterek yukarıda ki yazılara göre 

bir değerlendirme yapmak isterim. 
Öncelikle; Çanakkale zaferinin nasıl kazanıldığını 250 bin Ģehidimizin ne 
için ve ne uğruna Ģehit oldukları unutulmamalıdır. Muhakkak ki bu savaĢlar 

milli ve manevi değerlere sahip çıkılarak kazanılmıĢtır. 
Paralı askerliğin ne kadar milli ve maneviyatçı olacağı, paralı askerlikte 

―vatan, millet Sakarya‖ düĢüncesinin ne kadar öne çıkacağı tartıĢılmalıdır. 
Ayrıca, Ordumuzun Teknolojik donanıma sahip olmasının paralı askerlikle 

http://www.derindusunce.org/2009/03/19/zorunlu-askerlik-kalkarsa/#comment-27791
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karĢılaĢtırılmasının doğru olmadığını, ekonomik durum elverdiğince mevcut 
durumda da bu teknolojik geliĢmelerin kullanılabileceğini ve profesyonel 
kadroların hazırlanabileceğini düĢünmekteyim. 

Zaten Ģimdi subay ve astsubay yetiĢtiren okullarımız olduğu gibi uzman er 
ve erbaĢ da maaĢlı olarak daimi kadrolarda istihdam edilmektedirler. 

Bunlardan yararlanılması mümkündür. 
Asker sayısı Ne kadar azaltırsa azaltılsın, bu coğrafi koĢullarda stratejik 
olarak 1/3 den fazla eksiltilmesi mümkün olamayacaktır. 

Askerlik süreleri kısaltılmalı ve bu süre içinde askerimiz çok iyi 
eğitilmelidir. 

Son söz: Ve her ne yaparsanız yapın, her zaman okumayan ve fakir aile 
çocukları asker olacaktır. 

57.Yazan:Kemal Sayar Tarih: Mar 23, 2009 |  |  

Kesinlikle profesyonel ordudan yanayım, devlete mali yükü de daha az olur 

ama, Ģuanki gibi bedava asker olmayınca o kadar üst düzey subayın iĢini 
kim yapacak, evleri kim taĢıyacak badanaları kim yapacak, yaprakları 
izmaritleri kim toplayacak, binlerce askeri kantinde nasıl üçkağıtçılık yapılıp 

paralar cebe indirilecek..bedava adam varken profesyonel bu yüzden 
iĢlerine gelmez..profesyonel askere angarya iĢ yaptıramayacaklar çünkü!! 

58.Yazan:Ģafak öztürk Tarih: Mar 23, 2009 |  |  

lütfen dikkat 

arakadaĢlar diyelimki bedelli çıktı. yoklama kaçakları ve bakayalar 
faydalandı.. fakat bakaya kalmanın bildiğim kadarıyla 2 yıla kadar bir hapis 

cezası var.o kadar para verip 1 ay askerlik yapacağız ama hapis 
cezasından nasıl kurtulacağız. bu konuda bir bilgisi yada fikri olan 
varmı????? 

59.Yazan:arif Tarih: Mar 23, 2009 |  |  

Bedelli askerlik uygulaması yasa ile düzenlenen bir husustur ve ilgili yasa, 

bakaya ve yoklama kaçaklarının durumunu içerir. Bu daha önce uygulandı 
bunun yolu açıktır. profesyonel askerliğe milli ve vatansever duygularla 

karĢı çıkan arkadaĢlar, mehmetçiğin yüzde doksandan fazlasının doldur-
boĢalt anlayıĢıyla kullanıldığını kabul etmeliler. Zaten artık komando olarak 
askerlik tamamen profesyonel hale geliyor. Yani zorunlu askerlik savaĢçı 

unsur değilde, hizmet unsuru istihdam etmeye dönüĢecek. Bu yönde zaten 
karar alınmıĢ durumda, ancak yaĢanan AKP karĢıtı operasyon ve darbe 

faaliyetleri öğreniyoruzki, sanılandan daha büyük bir zaman ve mesai 
çalmıĢ. Özden Örnek paĢa günlüklerinin bir yerinde, donanma iĢleriyle 

uğraĢmaya fırsat bulamıyoruz türünden birĢeyler söylüyor. Oysa Ģimdi 
Adendeki Giresun fırkateyni, baĢarılı bir harekat yaptığında milletçe nasılda 
gurur duyuyoruz. Siyaset yapan değil, vatan savunmasına hazırlanan ve 

gereğini yapan bir ordu hepimizin baĢtacı olacaktır hiç kuĢkusuz. Birde 
Türkiyenin artan gücü var. Bu da Türkiyenin küresel tanzim edici, nizamat 

verici rolünü getiriyor gündeme. Banene makedonyadan, Filistinden, 
Iraktan diyemeyiz. Diğer yandan insan fıtratın halifetullah gereği olarak, 
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dünyaya düzen vermek, güçlü ve sorumlu devletlerin kaçamayacağı bir 
yükümlülüğü içerir. Bilhassa imanlı arkadaĢların, küresel düzen sağlayıcı 
devletlerin, bunu üstlendiğinde nasılda devasa bir geliĢme gösterdiğindeki 

ilahi hikmeti sezmeleri gerekir. Ġnsanlık bir bedenin uzuvları gibidir ve uzak 
bir ülkede yaĢanan bir olumsuzluk vücüdun her tarafında rahatsızlık 

yaratır. ĠĢte bu nedenden dolayıda, güçlü bir orduya ihtiyaç var ve 
evlenmek yada iĢ kurmak için biran önce aradan çıkarılması gereken bir 
engel anlayıĢıyla bu sorumluluklar üstlenilemez. Birde askerin görevi iç 

siyaseti vesayet altına almaktır, dıĢ görevler bu rolü engeller diyen 
Ġnönücü anlayıĢ varki, onun etkisi artık sıfırlanıyor. Daha etkin ve 

profesyonel bir ordu, milletin ve onun seçtiği tayin edici yönetimlerin 
emrinde büyük görevlere hazır olmak zorundadır. 

60.Yazan:bilenser Tarih: Mar 23, 2009 |  |  

Profesyönel askerlige, yani askeriyenin ÖZELLESTIRILMESINE siddetle 

karsiyim. Böyle bir durum, askeriyenin milli bir güc olmasini tamamiyle 
ortadan kaldiracak ve tamamiyle güvenilmez bir kurum haline getirecektir. 
Icerisinde her türlü yapilasma sözkonusu olabilecek, ve amerika kitasinda 

ismini vermiyecegim malum bir devlette oldugu gibi, Ülkelerin üzerine 
cikmis devasa FIRMALAR tarafindan, kabadayi, bir bodyguard, bir mafya 

gibi, günümüzdeki örnegiyle kullanilabilecektir. 
Bunu istemek, ya bilgisizlik, ya da art niyet gerektirir kanaatindeyim… 

61.Yazan:Hasan Tarih: Mar 23, 2009 |  |  

Bence bir militaristin, akıllı bir militaristin savunması gereken Ģey zorunlu 

askerliğin kaldırlması olmalı. Çünkü böylelik ortaya çok daha profesyonel 
bir ordu çıkar. Doğu‘da görev yapmıĢ paĢaların, -örneğin osman 
pamukoğlu- en temel isteği buydu. 

Çünkü karĢıdaki örgüt, yıllardır aynı adamlar tarafından yönetiliyor. 

Militanları yıllardır dağlarda. Onlarca yıl dağlarda yaĢayan militanlar var. 
Bunlara karĢı, sürekli atamalar ve terfilerle değiĢen bir yönetim kadrosu ve 

15 ayda bir yenilenen erler var.. Bir yanda çatıĢma yapılan dağın 
üzerindeki taĢların altında kaç tane kertenkele yaĢadığını dahi bilen bir 
gerilla, öte yanda daha üç-beĢ aydır orada olan asker..  

Kim kazanır? Hamaseti bir kenara bırakın lütfen, tabii ki karĢı taraf.. 

Avantaj onlarda. 

Ancak Türkiye‘de militaristlerin asıl amacının iyi bir ordu kurmakla 
kalmadığı ortada. Zaten militarizm ayrı bir ideoloji değildir, genelde belli 
ideolojiler içerisine iskan ettirilir. Militarizm bir örgütlenme, saldırma ve 

savunma biçimi. 

Türkiye‘deki militaristlerin olaya bizim gibi ―doğru düzgün bir ordumuz 
olsun‖ gözüyle bakmadığı ortada. Arada bir temel motivasyon farkı var. 

Onların derdi barıĢ değil ki. SavaĢı ve savaĢırken ölmeyi kutsal sayıp 
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hayatın anlamı sanan bir düĢünceden söz ediyoruz.. Ġnsanı nesneleĢtiren 
ve bir araç haline getiren bir düĢünce bu.  

Onlara bir düzenli ordu getirecekken buna neden karĢılar? 

Çünkü askerlik hizmeti dediğimiz Ģeyin tek iĢlevi düzenli ve iyi bir ordu 
kurmak değil. Orda halkın bilinçaltına ―patronun kim olduğu‖ öğretiliyor. Az 

buz değil, 15 ay kalıyorsunuz adamların elinde. Tek öğrettikleri silah 
kullanıp, bomba atmak mı? 

Çok eğitimli olmayan kiĢileri TSK‘nın genel çizgilerine göre yeniden çizmek. 

Toplum üzerinde tahakküm kurmak. Kendi yaĢamında hiçbir kimlik 

edinenmemiĢ insanlara rütbeler vererek askeri bir kimlik kazandırmak. 

Bunun demokrasiye fatura olan sosyal maliyeti de iĢte bizim halkımızdaki 
―kahrol düĢman al sana bomba!‖ mantığı, ırkçılığı, ordu hayranlığı.. 

Bir militarist daha ne ister? 

62.Yazan:Mehmet Bahadır Tarih: Mar 23, 2009 |  |  

Osmanlının 3 kıtada hüküm sürdüğü dönem yeniçeri ordusunun sayısı 10-

12 bin kadardı. Asker ehliyetli ve vasıflıydı. Aynı zamanda manevi ruhla 
doluydu. En önemlisi asker siyasetin ve idarenin içinde değildi.  

Daha sonra bu devir de kapandı. Viyana bozgunundan sonra yeniçeri sayısı 

50 binlere ulaĢıyordu ama maneviyat da bozuluyordu kalite de. Bu 
dediklerime yeniçeri Kanunnamesi en canlı Ģahittir.  

Yeniçeriyi artık her dönem siyasette görüyoruz. PadiĢah halinden tutun 93 

harbindeki felakete kadar…vs vs. 
Günümüzdekinden çok da farkı değil kanaatimce. 

Siyasetle uğraĢan değil, iĢini yapan ordu istiyoruz. 

Ġçine kapanık değil, sivil denetimde, hesap veren ordu istiyoruz.  

Laikliği değil, beni, vatanımı, kutsalımı koruyan ordu istiyoruz.  

Askerine mühimmat muamelesi yapmayan, insancıl bir ordu istiyoruz. 

Ergenekondan temizlenmiĢ halkıyla barıĢık ve halkının değerleriyle barıĢık 

bir ordu istiyoruz. 

Etten duvar stratejisiyle kör bir dev değil, teknik, modern, sayıca az fakat 
etkin olarak güçlü bir ordu istiyoruz. 

Çok Ģey mi istiyorum ? 
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63.Yazan:Kuper Tarih: Mar 23, 2009 |  |  

Anayasamızdan bir bölüm 

‖ MADDE 72. – Vatan hizmeti, her Türkün hakkı ve ödevidir. Bu hizmetin 
Silahlı Kuvvetlerde veya kamu kesiminde ne Ģekilde yerine getirileceği 

veya getirilmiĢ sayılacağı kanunla düzenlenir.‖ 

ve iĢin ilginç yanı; 
Kadın erkek eĢitliğnden bahseden va aslen kadınlarımızın halen daha (bu 

nasıl oluyor ise anlayamadım) erkeklerle bir tutulmadığından yakınan bir 
sürü sözüm ona ―Sivil Toplum Örgütü‖ adı altında kuruluĢlar var. Ġsrail 
örneğinde olduğu gibi bizim ülkemizde de madem tam eĢitlik (bunun 

anlamını bilmiyorum ismi lazım olmayan bir Sivil toplum örgütününe ait) 
istiyorlar, buyrun askere gidin. hayatınızdan 15 18 ay gibi bir zaman 

harcayın (mesleki olarak birçok baĢarısızlıklarınızı eĢitsizliğe yüklemeyin) 
sonra üstüne kariyer yapmaya, hele bir de teknoloji tabanlı bir iĢte 

çalıĢıyorsanız giden zamanınızı geri getirmek için tekrar eğitime harcayın.  

Aslen bu eĢitsizlik konusunda paralı askerliğin sürekli olması gerektiğini 
savunanlardanım. siz öğrenmeye en müsait zamanında bir genci alın, onu 
elinizden geldiğince köreltmek için uğraĢın, sonra (ki bu yoruma canı 

gönülden katılıyorum) Bu ülkede çok zeki insan yok diye çıkıp orda burda 
demeç verin( Türkiye‘den bill gates tabiki çıkmaz. lise mezunu olduğu için 

o dönem itibariyle 24 ay askerlik yapmak zorunda kalacaktı).  

Paralı askerliği sürekli çıkarmak hem Ģu an mevcut durum için hem de yeni 
geliĢen dünya için gerekli. profesyonel ordu içinde ek bir kaynak. bunun 

makul seviyelerde olması profesyonel ordunun maaliyetini bence tamamen 
üstlenebilir. her yıl 1.000.000 yeni askerlik çağına ulaĢan gence mevcut 
durumda 550.000 yatak kapasitesi olan askeri teĢkilatımız 

yetiĢememektedir. orduyu küçültmeden (yani yine 550.000 olarak kalsın) 
profesyonelleĢtirmek sanırım en mantıklı çözüm. bu hem verilen kaypları 

azaltır, hem de askerlik süresini kısaltır. zorunlu askerlik 12 ay olarak 
paralı olanı da 1 2 ay olarak düzenlenebilir.  

Ve osmanlı olmayı hala unutamamıĢlara 
―600 yıllık saltanatı Mustafa Kemal ATATÜRK bitirdi‖ Haberi olmayanlara….. 

64.Yazan:Mehmet Bahadır Tarih: Mar 23, 2009 |  |  

Ve osmanlı olmayı hala unutamamıĢlara 

“600 yıllık saltanatı Mustafa Kemal ATATÜRK bitirdi” Haberi 
olmayanlara…..(kuper) 

Osmanlının sosyal, hukuk ve devlet teĢkilatındaki güzellikleri dile getirmek 

ve güzel olanı örnek göstermek bunu yanında hatalarından da ders 
çıkarmak sizi neden rahatsız ediyor?  

Anlamakta zorlanıyorum lütfen izah eder misiniz? 

http://www.derindusunce.org/2009/03/19/zorunlu-askerlik-kalkarsa/#comment-27820
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Mehmet Yılmaz Beyin tespitiyle sormak istiyorum.. 

-Atatürk Osmanlı değil miydi? 
-Ġlk, orta, lise ve askeri okulu osmanlı mektebinde okumadı mı ? 
-ÇürümüĢ(!) Osmanlı‘yı yıktı ama yerine kurduğu T.C. neden yeni 

Atatürkler yetiĢtiremedi de Veli küçüklere kaldık? 

65.Yazan:Hasan Almaz Basan ALIR Tarih: Mar 24, 2009 |  |  

Bu konuyu gündeme getiren ve onları teĢvik eden birkaç ülke düĢmanı 
devletlerdir.  

Askerlikten korkan ölmekten korkan TÜRK değildir. Siktirsin gitsin nerde 

yaĢarsa yaĢasın. 

Hangi araĢtırmaya dayanarak uzman askerimiz olmadığından 
bahsediyorsunuz ki ?? 

Dünyanın ilk ve en eski ve en baĢarılı ordusuna sahibiz. En uzman en çevik 

en iyi hareket kabiliyeti ve en profesyonel yetiĢmiĢ elemanlar bizim 
ordumuzda. 

En kral hacker , en iyi biliĢim uzmanı en iyi strateji uzmanları yine bizim 

ordumuzda. 

En ve En o kadar basit. Hepsi bizde. Peki siz kimsiniz ?? KIMSINIZ 
KARDEġIM.?  

Askeriyemizi yönetenler sizin düĢündüklerinizi düĢünemiyorlarmı acaba ? 

66.Yazan:Aydemir Tarih: Mar 24, 2009 |  |  

NGO LARA YATAKLIK VE YARDIM YAPAN, TÜRKLÜKTEN NASIBINI 

ALAMAMIS ALTERNATIFCILER, LIBERALLER VS.! 

YESIL EDEBIYATCILARI, HER TÜRK ASKER DOGAR, BU SÖZÜM BURDAKI 
BILINCSIZ TEMSILCELERE DEGIL, BUNLARI YÖNLENDIREN DIS ODAKLI 

YÖNETENLERE! 

ISLAHAT AYRI BIR KONU, KESIP ATMAK BAMBASKA. KURUMLARIN 
GECERLILIGINE, GEREKLILIGINE KADAR GIDEN, AKABINDE KI 

ASAMALARIN NASIL OLACAGINI BEYAN ETMEYEN, ICIN DE 
BULUNDUGUMUZ JEOLOJIK VE POLITIK ORTAMI GÖRMEMEZLIKTEN 
GELEN HER SORU, KÖTÜ NIYETLI SORUDUR! 

ZENGININ COCUGU SARHOSKEN YAPTIGI KAZA DA GIDIYOR B.. YOLUNA, 
―FAKIRIN‖ COCUGU ISE ASLANLAR GIBI SEHIT OLUYOR. HEPIMIZI 

EVLATLARI KARDESLERI BIR YER DE OKUYOR, UYUSTURUCU, KABA 
KUVVET DIZ BOYU, ONLARLA MÜCADELE EDIN.  

http://tsk.mil.tr/
http://www.derindusunce.org/2009/03/19/zorunlu-askerlik-kalkarsa/#comment-27838
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ORADAN BURADAN YARIM YAMALAK BAGLAMSIZ ÖRNEKLER VERENLER, 
MILLET KAVRAMINDAN YOKSUN OLANLAR, BUYRUN, YASAMAK 
ISTEDIGINIZ SIZE HITABEDEN ÜLKELER E TÜM YOLLAR ACIK! 

BAZI SOYUT VE MANTIKSIZ IRDELEMELERE SASIRMAMAK EL DE DEGIL. 
BATININ HASTA, KENDINE AIT TARIHINE DAYANAN, IKIYÜZLÜ, VAHSI, 

KÖLELIK VE SÖMÜRÜ ÜZERINE KURULMUS, KURDUGU HER SISTEMI 
CÖKEN SINIFLANDIRMALARINA SIGAMAYACAK KADAR BÜYÜKTÜR TÜRK 
MILLETI.  

BIR ELINDE YABANCI SIGARA, BIR ELINDE VISKI, CORABINI 

DEGISTIRMEKTEN ACIZ DEMOKRATLAR, DIN ISTISMARCILARI, 
KAFATASCILAR, YAGMACILAR, EVRENSEL GUGUKCULAR A BU 

DEDIKLERIM. 
OKUYUN! ÖGRENIN! KAZIM MIRSAN I OKUYUN, N.H. RAN I OKUYUN, 
HABLEMITOGLUN U OKUYUN, KENDI ÖZ TARIHINIZI OKUYUN, OKUMAKLA 

KALMAYIN, ANLAMAYA CALISIN! 
SIYIRIN KENDINIZI BU DÜSÜNCE TEMBELLIGINDEN, 

BASMAKALIPCILIKTAN ARKADASLARIM! 
HEPINIZE TAVSIYEM BU! 

BEN MI KIMIM? 3 DIPLOMALI DÜNYAYI GEZMIS GÖRMÜS, 30 SENEDIR 

VATANINDAN AYRI BIR TÜRK OGLU TÜRKÜM! 

ATATÜRKÜN IZINDEN, NE MUTLU TÜRKÜM DIYENE! 

67.Yazan:mustafa Tarih: Mar 24, 2009 |  |  

her türk asker doğar zorunlu felan olamaz 

68.Yazan:Engin Akdeniz Tarih: Mar 24, 2009 |  |  

Birçok kisinin belirttigi gibi, profesyonel ordu ile bedelli askerlik iki ayri 

unsür ve kattiyen karistirilmamasi gerekir! 

Profesyonel bir ordu acilen gerekiyor. Neticede bugünki ordumuz bize bir 

iyiligi dokunuyorsa 10 kötükügü donuyordur. 

Türkiye gibi bir ülkeye 50bin gibi bir sayi az kalir. Sadece gereken 
infrastrüktür‘ü ayakta tutmak için o kadar personel gerekiyor. Bence daha 

gerçekçi rakam 200 ile 300bin arasidir. Bu rakamlari bir yerimden 
uydurmuyorum. Birkaç yil önce Ordunun bir düsünce kurulusuna yaptirdigi 
bir arastirmanin sonucu. 

Türkiye profesyonel orduya hazir degil daha malesef. Bir taraftan 
Generallerimiz, devletçi siyasetçilerimiz ve her ferdi asker dogan Türk 
halki. Tabi Türk olmamasina ragmen Türk bayragi altinda Türklügü 

koruyan baska halkarda var ama o baska bir konu. 

Profesyonel ordu kurulabilmesi ancak 20yillik bir planlamyla pragmatik ve 
asamali geçilebilir. Yani yukarida örnek gösterilen Dershane sahibi arkadas 

http://www.derindusunce.org/2009/03/19/zorunlu-askerlik-kalkarsa/#comment-27855
http://www.derindusunce.org/2009/03/19/zorunlu-askerlik-kalkarsa/#comment-27856


 
Zorunlu askerlik gerekli mi? 

www.derindusunce.org  Fikir Platformu 

 

109 

ondan önce binlercesi gibi dike dike gidecek askere. Devletin is verenin ve 
alanin ne durumda oldugu pek umrunda olmadigi için, bedelli askerlik gibi 
poülist istemlerede kulak vermeyecektir. istese dahi veremez çünkü TSK 

sopasiyla bekliyor arkasinda. Sikiyorsa öyle birsey desin… ;) 

Saka bir yana. Türkiye prof. bir ordu sistemine geçebilmesi için ilk önce 
mevcut Generalleri emeklige gönderip ve bir yandanda Genelkurmayligi 

Savunma Bakanliginin emrine koymak lazim. O zaman bu kadar 
horozlanamazlar. Ve ancak o zaman siyaset‘te ve toplumda profesyonel 
ordu tartismasi yapilabilir. 

Ama açikçasi dershaneci örnegini size yakistiramadim. Biraz demagojik bir 

davranis sekli bence. Ve sonradan 7-8 ayda neler yapilabilecegi örnekleri 
ise saçmaligin daniskasi. Hiç kimse 8ay da bir dile çok iyi derecede 

ögrenemez; istisnalara kaydeyi bozmaz! Ayni sekilde hiç kimse öyle bir 
kisa sürede meslek‘te edinemez! Vs. Vs. 

Bu yüzden birdaha böyle bir hassas konuya deginirken popülist ve 

demagojik söylemlerden kaçinin. Buraya gelen kisiler o deger yargisini 
yapabilecek kapasitede ve birilerinin gazi ile hareket edeceklerini 
sanmiyorum. 

Yazarin ve okuyucularin ilgisine… 

69.Yazan:Engin Akdeniz Tarih: Mar 24, 2009 |  |  

Bu arada bazi kendine bilmez karacahillerinde geldigini unutmusum… 

Onlari kayde almadigim için, yorumumda onlara yer vermedim. Gerçi 
bence onlarin kisilik haklari ellerinden alinmasi lazim. Gerkesiz yere 

toplumun basini agritiyor bu tür unsürlar… Örnek: benden önce söz alan 
cisim 

70.Yazan:MUHAMMER Tarih: Mar 24, 2009 |  |  

Dogrusu su askerlik isi elbettki bi rvatani gorev ama yurt dislarinda 

avrupada bu serbest birakildi burdaki insanlar vatanlarini 
sevmiyormu?Hayir am aozgurluluk ozgu rdusunce haklari var mesela trafik 

kazasi yapmis saglik sorunlari insanlar var almanyadan gel git yapiyor ve 
dunyanin parasini harciyor cok net distan belli olmasada vucudun icinde 
sorunlari var ama bunu turkiyede askeri hastahanelerde adamin umrunda 

olmayacak sekilde tavirlari ile yapilan kontroller sonrasinda diyorki kocu m 
sen git 1 yil sonra yine gel ardindan sahit oldugum bi rbaska nokta adamin 

beyninde leke var kesinlilikle curuk cunku 14 yildir belgeli olan ciddi bir 
saglik sorunu var ama askelik diyorki kardesim her yil gelecen 5 yil sonra 
san acuruk verecegiz dusunseniz icinde bulundgumuz durumlari. adamin 

belinde ciddi sorun var ameliyat olmus platin eklenmis kesinlikle curuk bi 
rdurum gel git 3 yil surmus bi r curuk raporu almak icin yani kisaca cok 

sayida ciddi sorunlar var bunu askerler dahi cozemiyor ama verilen 
kararlar da cileden oteye degil.ozellikle 40 yasini gecmisler icin cikart bir 
yasa versin parasini yin edevlete ek gelir askeriyeye gelir olan bi rduurm 

http://www.derindusunce.org/2009/03/19/zorunlu-askerlik-kalkarsa/#comment-27857
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nesi var bunun al parani insanlar isine baksin daha demokrasi dusunceye 
sahip olmak gerekir.Ulkenin bunada ihtiyaci oldugunu kabul etmek 
gerekiyor. Saglik sorunlarindan adam turkiyeye gel kardesim burdaki 

askeri hastahanede (herhangi bir askeri hastahane)ve askerlik subesine 
basvur diyor.Ordaki albay sen kardesim niy eburaya geldin diyor ben senin 

islemlerini yapmam diyor keyfi davraniyor ve senin en az bi rgunun nbosa 
gidiyor.Albay keyfi davranis insanara sorun yaratirsa vatandas ne yapsin 
kararlar yukardan geliyor albaylar keyfi davraniyor.Cunku askerlik subesi 

icinde bunu belgelemek zor cep telefonlarini kapattiririyorlar.Kimsede 
belgeliyemiyecgi icin uzerindeki unuformayi farkli amacli kullaniyo ryani 

keyfi karar vererk isisni yapmiyarak insanlarin sorunu cozme yerine 
yokusa surme ist e aci gercekler.Kisaca bedelli askelrik her zaman faydali 
cunku gelir elde edilior.ardindan belli yas ustu insanlari askere alma yerine 

belli odemeyle bu isi halletmek gerekir. utanmadan 65 yasina gelmis 
insanlari askelik yapmadi diye askere cagiracak kadar basit dusunceye 

sahip bi r sistemimiz var ama burasi turkiye ve icler acisi durum ne yazikki 
ortada insanlar da keydi davraniyor.Ondan sonrada gelde sev diyorlar…. 

71.Yazan:Aydemir Tarih: Mar 24, 2009 |  |  

Adab i muhaseret kurallarina, insanlik haklarina riayet edemeyen, 

yasalarin insan olarak tanimladigi iki ayak üzerin de gezmeyi ancak 
becerebilen, ―cisim‖ ler i dahi ben kanun ve nizamlar cercevesin de kaale 
alirim.  

Ince ama medeni fark bu olsa gerek.  

NE MUTLU TÜRKÜM DIYENE 

72.Yazan:Serpil Varol Tarih: Mar 24, 2009 |  |  

Günaydın, 

Ben de askerlik konusunda eĢitsizlik olduğu inancındayım. Niye mi… Bugün 
Türkiye‘de Üniversite bitiremeyen yani yüksek öğrenim yapamayan ve her 

nedenle olursa olsun okuyamayan çocuklar cezalandırılıyor.. Peki 
okuyamayanlar kimler.. Çoğunluğu Anadoludaki çocuklar.. Çünkü o illerde 

yaĢayan çocukların eğitiminde fırsat eĢitliği vermemiĢiz.. Eğitimde fırsat 
eĢitliği vermediğimiz, okul yapamadığımız, iĢ, aĢ maaĢ veremediğimiz bu 
illerde yaĢayan ailelerin çocuklarına ―git oku, eskerliğini de 15 ay er olarak 

değil 5 ay yap‖ diyoruz.. 
Yani askerlikte de ―fakirin fukaranın anadolunun çocukların‖ 

cezalandırıyoruz.. 
Ankara Ġstanbul Ġzmir gibi illerde yaĢayan ailelerin çocukları ise bir Ģekilde 

okuyor.. özel okullar.. yurt dıĢı olanakları.. onların önündeki seçenekler.. 
hergün çoğalan özel üniversiteler de anadolunun, garibin fakirin fukaranın 
çocuğuna değil.. büyükĢehirlerde yaĢayanların çocuklarına hizmet veriyor.. 

yani eğitimde olduğu gibi askerlikte de fırsat eĢitliği yok.. bütün bunları 
sağlamadan yine garibanın, anadolunun çocuğu 15 ay gibi uzun bir süre 

askerlik yapmak zorunda kalıyor… sırf askerlik nedeniyle ―diĢini sıkarak‖ 
çocuklarını özel okullarda okutma Ģansına sahip aileler de yine 

http://www.derindusunce.org/2009/03/19/zorunlu-askerlik-kalkarsa/#comment-27859
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büyükĢehirlerde yaĢıyorlar.. 
Bu nedenle biran önce tüm ab üyesi ülkelerde olduğu gibi ―profesyonel 
askerliğe‖ geçmek zorunluluğu vardır.. Yani askerlik artık bir meslek olarak 

yapılmalıdır.. Kısacası vatandaĢlar arasında Askerlik konusunda da fırsat 
eĢitliği yaratmak durumundayız.. 

aksi halde TSK, ne yaparsa yapsın, askerlik konusundaki eleĢtirilerden 
kurtulamayacaktır. 

73.Yazan:naz Tarih: Mar 24, 2009 |  |  

yaa kalkamasin askerlik ama kisalsin cok uzun yazik askerlere 10 ay falan 
olsun bari 15 ay insanlari bunaltiyor 

74.Yazan:Atilla Tarih: Mar 24, 2009 |  |  

Bence zorunlu askerlik kaldırılmalı. Benim dedem 5 yıl askerlik yapmıĢ. 

Üstelik kurtuluĢ savaĢında değil, cumhuriyetin ilanından çok sonra. Ama o 
yıllarda dünya ve Türkiyenin durumunu düĢünürsek ve buna ülke 

nüfusunun payını eklersek olması gereken bir durum gibi görünüyor. 
Zamanla bu 5 yıllık sürede ülke nüfusu (ki bu askere çağrılacak insan 

sayısını etkiliyor)arttıkça teknoloji ve savaĢ gereçleri geliĢtikçe bugünkü 
süreye kadar indi. Güncel nüfusumuz ve çağımızın gerektirdiği ordu 
profilini düĢünürsek profesyonel askerliğe geçiĢte çok zaman kaybettiğimizi 

söyleyebilirim. Ama bir seferberlik ilan edildiğinde tüm ülke halkı olarak en 
azından orta ve hafif silahları kullanma konusunda bilgili olmamız 

gerektiğinede inanıyorum. Bu kapsamda erkekler için zorunlu bayanlar 
içinse isteğe bağlı olarak en faĢzla üç ay süreli bir ön eğitime tabi 

olunulmasında fayda olacağı kanaatindeyim. Güncel durumda askere gidip 
gelen ve dedesinnin zamanından kalma bir tüfekle sadece 5 adet mermi 
atan insanlarımızın geri kalan sürede ne yaptıklarını burada yazmaya gerek 

yoktur heralde. Üstelik bu beĢ mermiden sonra ek bir eğitimle terörle 
mücadele gibi son derece tahlikeli ve uzmanlık gerektiren bir görev için 

canım vatanımızın uğruna can vermeye giden kardeĢlerimizin halinide 
düĢünmek lazım. Atatürkünde dediği gibi istikbal göklerde hatta artık 
uzayda. ABD uydular vasıtasıyla Irakın tüm askeri ve sivil iletiĢimini kesip 

Saddamın bir uçak bile kaldıramamasını sağladı. Yıl, mart 1991. ġuanki 
teknolojisi varın siz düĢünün. Çok uzun oldu herkesten özür diliyorum, 

75.Yazan:cengiz akıĢık Tarih: Mar 24, 2009 |  |  

ĠYĠ GÜZEL YAZMIġSINIZDA ETRAFIMIZ VE ĠÇĠMĠZDEKĠ HAĠNLER VARKEN 

NASIL BUNU DÜġÜNÜYORSUNUZ ANLAYAMIYORUM.BU ÜLKE 
PARÇALANIRSA ÖĞRETMENĠN DERSHANESĠNDE KALMAZ.AYRICA BĠZ BĠR 

ĠSVĠÇRE ,ALMANYA ,FRANSA OLAYDIK BU SÖYLEDĠKLERĠNĠZDE 
HAKLISINIZ DERDĠM AMA MAALESEF HER BĠR YANIMIZDAKĠ DEVLETLE 
SORUNLAR VAR.ÖNCE ONLAR ÇÖZÜLMELĠ MESELA ĠRAN BĠLE BĠR ARA 

ġERĠATI POMPALAMAK ĠSTEDĠ.BALIK HAFIZALI OLMAYALIM BU GÜZEL 
ÜLKE ÜZERĠNDE OYUNLAR OYNANIYOR.ENTEL AYDIN SÖYLEMLERĠYLE 

DEĞĠL GERÇEKLERĠ GÖREREK ÖNLEMLERĠMĠZĠ ALABĠLĠRĠZ.SAYGILARIMLA 
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76.Yazan:ertuğrul Tarih: Mar 24, 2009 |  |  

Türk vatandaĢlığı hakkımı kaybetmemek için yurtdıĢından ülkeme gelip 

askerliği yaptım. Ne mi oldu orada kazandığım bazı haklarım kayboldu. 
Olsun vatan görevi herĢeyden üstündür. Ülkemiz çok tehlikeli bir 

coğrafyada bulunmaktadır. Doğal kaynaklarımız açısından çok zengin bu 
topraklar ABD ve PKK tarafından bölünmek isteniyor. Paralı, profesyonel 

askerler mi koruyacak bu toprakları gülerim buna. Ama askerlik kısalabilir 
ve bedellik askerlik zaman zaman uygulanabilir. Gerisi hikayedir. 

77.Yazan:emre Tarih: Mar 24, 2009 |  |  

zorunlu askerlik kesinlikle gereklidir. genelinde oldukça disiplinsiz bir 

günlük hayat yaĢayan milletimizin hiç değilse erkeklerinin hayatlarının bir 
döneminde disiplinli yaĢamayı, zengin fakir demeden aynı ortamda aynı 
görev tanımı altında iĢ yapmayı, direkt cephede olmasa da bu ülkenin 

güvenliği için birĢeyler yapmıĢ olmayı, toplum içindeki birlik duygusunun 
geliĢmesini hissetmeleri açısından önemlidir. Hayatının 1 yılını 

kaybetmekten Ģikayet edenlere sadece gülmekteyim. Çünkü duyan da 
kalan zamanda sanki uzaya mekik gönderiyorlar zannedecek. 
Ġnsanın kiĢiliğinin olgunlaĢmasında o an için farkedilmese de pozitif yönde 

önemli katkıları olmaktadır. 
bu tip baĢlıklar halkı askerlikten soğutmaya birlik duygusunun giderek 

gevĢemesine dönük kasıtlı açılmıĢ konu baĢlıklarıdır. özgür düĢünce adı 
altında halkı, bir takım ortak duygulardan soğutmak için yoğun bir düĢünce 
enjeksiyonuna çalıĢılmaktadır 

78.Yazan:emir Tarih: Mar 24, 2009 |  |  

her milletin gelenekleri vardır. türklerde ,devlet,millet,vatan 

kutsaldır.kutsal olan değerlerde canla kanla korunur.doğrudur yanlıĢtır 
ama türkler de vatan gönülden korunur. idarelerde ,yönetimlerde sıkıntılar 

yaĢanabilir ama vatan korunması zorunludur.dolayısıyle askerlik te 
zorunludur. herĢey para değildir. 

79.Yazan:Gökmen Tarih: Mar 24, 2009 |  |  

Zorunlu askerlikte seçenek sunulmalı. Bu ülkede örneğin sanayi 

sektöründe çalıĢarak ekonomiye katkı getirecek veya bilimsel çalıĢmalarla 
katkı sağĢlayabilecek olanlar sadece asgari ücret alarak askerlik süresi 

boyunca alacakları maaĢlarının kalanını TSK ya bağıĢ yapılmalı. Bu 
arkadaĢlar sadece 2 haftalık bir eğitimden geçerler. Buradan gelecek 
paralarla pek çok askeri yatırım yapılabilir. Bana göre bu doğrultuda 

bayanlar da kapsam içine alınarak askerlik için çalıĢtıkları Ģirketten maaĢın 
aynı derecedeki kısmı TSK ya yatırılmalı. Vatan borcu sadece erkekler için 

olmamalıdır. TSK ya yatırılması gerekli bedel belli bir miktarın altında 
kalmaması koĢulu olursa bu koĢulu yerine getiremeyenler veya yine de 
askere gitmek isteyenler gider. Ordunun ihtiyacından daha az askere 

gelinme durumu söz konusu olursa o zaman maaĢ ödemeli askerlik 
kapsamı sınavla da belirlenebilir. Bu görüĢe elbette parası olan askerlik 
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yapmayacak bu durumda diyenler olacaktır. Ama akacak bu paralarla 
paralı askerlik mesleği ortaya çıkarılarak hem bir iĢ alanı ortaya çıkar, hem 
daha kaliteli ve donanımlı bir orduya sahip oluruz hem de TSK için süper 

bir kaynak yaratılmıĢ olur. Hem askere gönüllü gitmeyecek adamdan ne 
hayır gelecek. Askerlik bir ceza değil ki, ben askerliğimi isteyerek yaptım. 

Gelmek istemeyene de bana göre bu Ģekilde seçenek sunulmalı. Paralı 
askerlik kavramını da kesinlikle destekliyorum. 

80.Yazan:Esat Arslan Tarih: Mar 24, 2009 |  |  

Gerçek bir cumhuriyette ne zorunlu ne paralı askerlik olur.  

Sadece gönüllü askerlik… 

Asker olmak isteyen kiĢinin ahlaki nitelikleri test edilir.  

Sınavı geçen orduya kabul edilir.  

Bir zamanlar 300 asker dev gibi bir orduyu yenmiĢti… 

81.Yazan:Fidancı Tarih: Mar 24, 2009 |  |  

Burada neyin tartıĢıldığı çok önemli. 

Profesyonel ordu fikri, zaten halen yürürlüğe konulmuĢ ve çalıĢmakta olan 
bir sistem.Uzmanlık gerektiren gerilla savaĢlarında zaten uzman ve 

muvazzaf personelin müdahalesi prensipleĢti.Bedelli askerlik ise tamamen 
‖ zenginler yaĢasın, fakirler ölsün ‖ gibi global emperyalizmin bayrağı 

haline gelmiĢ bir çüürümüĢ beyin ürünü. 
Unutulmamalıdır ki dünya yüzündeki hiçbir insan, hiçbir bedel karĢılığı 
ölümü göze almaz. Ancak , Vatan, Kimlik, Özgürlük, Namus gibi ―üst soyut 

değerler‖ uğruna insanlar ölüme giderler.O da geride kalanları uğruna. 
Lütfen Tarih yazmıĢ bir orduyu darbe öcüsü ve bahanesi ile tartıĢmaya 

açmayınız ve yıpratmayınız. Güzel ülkemin güzel insanları derin bir 
rehavette ve derin bir uykuda yaĢayıp gidiyorlar. 
Eğer kendiliğimizden uyanmazsak , uyandırıldığımız zaman karanlık 

çoktaaaan çökmüĢ olacak. 

82.Yazan:Hamdi Gökhan Tarih: Mar 24, 2009 |  |  

15 olmazsa 10 ay olsun ne demek? ġuna ―-hiç yapılmasın daha iyi!‖ 
diyeceksiniz de diliniz varmıyor. Askerlik bir pazarlık konusu değildir. 

Dedelerinizin 8-10 yıl askerlik yaptığını unutmayınız. Bu devir de bu kadar 
uzun gerek yok tabii. Ancak Askerlik yapanlar sanki tam askerlik yapıyor 

muĢ gibi algılamayınız . Sağını solunu bilmeyen , Türkçe anlamayan 
gençlerimiz askerde bir parça da olsa eğitim alıyorlar. 
Askerliğin süresini tartıĢmak yerine 05-18 yaĢ gurubuna verilemeyen 

eğitimi tartıĢmalıyız. Askerin Ġhtilal yapmasına gerek kalmayacak eğitim 
düzeyinde yurttaĢ yetiĢtirmeliyiz. 2 yobazın peĢine takılıp pirince yağa 

oyunu değiĢtirmeyecek düzeyde insanlar yetiĢtirmeliyiz. Okulundan yeterli 
bilimsel eğitimi almıĢ insanların meslek sahibi olarak hayata atılmalarını ve 
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dürüst vergi vererek yüksek Teknoloji üretip kullanabilecek nitelikli asker 
kadrolarını yetiĢtirmeliyiz. Askeri bu günkü hali ile ÖCÜ! gibi göstermek 
gerici akımların telaĢesidir. Yoksa ordu ihtilali (Örneğin 27 Mayıs) bir 

Radyo evi ile Çankaya‘ yı ele geçirerek yapmıĢtır. Bu günün teknolojisi ile 
15.000 kiĢilik bir ordu bile Hükümetleri devirebilir. 27.000.000 luk Irak 

150.000 Amerikan askeri ile zaptedildi. Demek ki sayısal çokluk anlam 
ifade etmiyor. O zaman ihtilal lerle yurttaĢları korkutmak yerine ÇağdaĢ 
Eğitim ile eğitilmiĢ yurttaĢlık bilincinde insan ordumuzu yetiĢtirmeliyiz. Bu 

gün Cumhuriyetimizin korkulacak unsuru Ordu değil , eğitimsiz bırakılmıĢ 
gençlerimiz ve O‘nların üzerinde demokrasi oyunu oynayarak rant 

sağlayan gerici bir yönetici kadrodur. 
Tanıyı iyi koymak gerekli. 
Sevgilerle… 

83.Yazan:FUAT KOCAMAN Tarih: Mar 24, 2009 |  |  

ASKERLĠK ZORUNLU OLMAMALI, GERÇEK PROFESYONEL ASKERLĠK 

YAPILMALI, ASKERE ALINANLAR ZATEN BĠR AY ASKERLĠK YAPIYOR SONRA 
TÜKETĠCĠ OLUYOR ÜRETSE BĠLE UZUN ÖMÜRLÜ ÜRÜNLER DEĞĠL, 

TC VATANDAġI ZATEN DOĞUġTAN ASKER. ASKERLĠĞĠ KISA SÜREDE 
ÖĞRENĠR GEREKĠRSE. GENÇ NUFUSU DAHA OLUMLU DAHA RANTABL 

KULLANMAK LAZIM. 
PROFESYONEL ASKERĠMĠZĠNDE ġARTLARINI DAHA DA ĠYĠLEġTĠRMĠġ 
OLURUZ 

84.Yazan:gökmen Tarih: Mar 24, 2009 |  |  

Kendini Türk olarak tanıtan bizler,geçmiĢimize bir göz atarsak nelerle 

karĢilaĢacağımız bellidir.Tarihimiz savaĢlarla doludur.halada 
doldurmaktayız.Ülkemizin konuçlandığı bu topraklar vede çevre ülkeleri 

tam bir kurtlar sofrasıdır.Bu yüzden Türkiye Cumhuriyeti VadandaĢı olan 
insanlarımızın bana göre eli silah tutmayı bilmelidir.Egitimde 

teknolojide,ekonomide en üst seviyelere ulaĢsak bile bunun yanında savaĢ 
sanatınıda ögrenmemiz gerekmektedir.Zorunlu askerlik Ġnsanların 
hayatlarında belli bir kesite neden olabilir.askerden sonra herĢeye sil 

baĢtan baĢlamakta gerekebilir.Bu topraklarda nefes alıyorsak son 
nefesimizide bu topraklarda vereceksek bir bedeli olmalıdır.Bence 

profesyonel askerliğe daha zaman vardır. 

85.Yazan:Baha Tarih: Mar 24, 2009 |  |  

yazılanlara bir bakarmısınız . Profesyonel ordu ha …vay canına . abd 

ordusu gibi para karĢılığı gerektiğinde savaĢacaklar öyle mi ? 

zengin ünlü takımının askerlikten yırtmasını ben de kabul etmiyorum o 
ayrı. 
Türk ordusu bir eğitim ocağıdır , bu kadar cahilin olduğu , miras yedinin 

olduğu bir ülkede zorunlu askerlik Ģart. Diğer yandan vatan savunması 
maaĢını alamayınca silah bırakacak bir zümreye bırakılamaz . 

86.Yazan:murat yiğit Tarih: Mar 24, 2009 |  |  
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ĠNSAN HAKLARI BEYANNAMESĠNDE DER.‖ HĠÇKĠMSENĠN ELĠNE ZORLA 

SĠLAH VERĠLEMEZ ― BĠR ÜLKEDE DOĞMUġ OLMANIN, BĠR TOPRAĞA 
VATAN DEMENĠN VE BĠR HALKA IRKIM DEMENĠN BAZI SORUMLULUKLARI 

VARDIR. HER VATANDAġ BU SORUMLULUKLARINI DEĞĠġĠK ġEKĠLLERDE 
YERĠNE GETĠRĠR. NE YAZIK KĠ BĠZĠM KÜLTÜRÜMÜZ YERLEġĠK HAYATA 

DĠĞER BĠRÇOK TOPLUMDAN DAHA GEÇ ADAPTE OLMUġTUR. (DAHA 
DOĞRUSU OLMAYA ÇALIġIYOR). BUNUN NETĠCESĠNDE NE BĠR EKONOMĠK 
KALKINMA PLANI NEDE DOĞRU DÜRÜST BĠR TOPRAK REFORMU 

GELĠġTĠREBĠLMĠġTĠR. ÜLKEMĠZĠ, DIġ GÜÇLERE KARġI CAYDIRAN EN 
ÖNEMLĠ UNSUR HALA ASKERĠ GÜCÜMÜZDÜR. KĠMSE KALKIPTA 

EKONOMĠK GÜÇTEN, KÜLTÜREL GÜÇTEN, TEKNOLOJĠK GÜÇTEN 
BAHSETMESĠN. HĠÇBĠR ÜLKE EKONOMĠK, TEKNOLOJĠK , KÜLTÜREL 
GÜCÜNÜ OLUġTURMADAN ASKERĠ GÜCÜNDEN ÖDÜN VEREMEZ. BĠZĠM 

TOPLUMUMUZDA MAALESEF ĠNSAN HAKLARI BEYANNAMESĠNDE YAZAN 
BU MADDEYE HENÜZ UYACAK YETERLĠLĠKTE DEĞĠLDĠR. O SEBEPTEN 

ZORUNLU ASKERLĠK DAHA UZUN YILLAR FAAL KALACAKTIR KALMALIDIR. 

87.Yazan:Selim Hakan Tarih: Mar 24, 2009 |  |  

Herkese öncelikle merhaba. 

Umut Beyi öncelikle baĢarılarından ve ülkemize kazandırdıkları katma 

değerden dolayı teĢekkür ederim.Ancak bazı düĢüncelerine 
takılmamaktayım.YAzısındada yer aldığı gibi Ģuanki psikolojik durumu 
tamamen iĢ durumudur. Kendisinin de dediği gibi ekonomik iĢ kaygısına 

düĢmüĢ olduğundan böyle düĢünmektedir.Ben de profesyonel ordudan 
yanayım ancak yaptığımız zorunlu askerliği de destekliyorum.DeğiĢiklik 

belki zorunlu askerliğin süresinde yapılabilir.Uzun bir zaman olduğunu 
katılmaktayım.Ben askerliğimi yaptım 2003 yılında okuldan mezun 
olduktan sonra yaptım. Belki takipçisiyiz belki bilinçliğiz bilmiyorum ama 

inanın bu ülkenin çok düĢmanı var. Ülkenin etrafına bakın sonuna kadarı 
bırakın yarınımız için güvenebileceğiz kim var. Cevabı arayalım ama 

bulamayız. bu ülke KurtuluĢ SavaĢını düzenli ordusu kadar sivil olup ancak 
topla tüfekle silahla düĢmene karĢı savaĢan yaĢlı genç kadın erkekle 
kurtuldu.Ne olursa olsun profesyonel ordu da olsa savaĢ çıktığında bize de 

ihtiyaçları olacak. 
Bakın aynı durumda Ġsrail var. Ġsrail de kadınların biel zorunlu askerliği 

var.Ġster Ġsrailde yaĢasın ister amerikada.Mecburen askere gidiyor.Ġster 
yaptıkları haklı ister haksız olsun ama biliyorki herkese bir gün ihtiyacı 
olacak. 

88.Yazan:SAFFET MUHAMMED Tarih: Mar 24, 2009 |  |  

YAZANA BAK YAZANA OH NE GÜZEL ĠġĠM BOZULACAK ZORUNLU 

ASKERLĠK KALKSIN DĠYOR. HATTA BEDELLĠ DE OLSUN PARAYI VERĠP 
KURTULAYIM…BAġKASI BENĠM NAMIMA ASKERLĠK YAPSIN PARAYLA….ĠYĠ 

VALLA…. FAKĠRĠN FUKARANIN CANI YOKMU…. PARALI ASKER 
DÜġMANDAN DA PARA ALIP KARġI TARAFA GEÇER… NE BĠLĠYORSUN. 

SIRTINDA YUMURTA KÜFESĠ YOK YA….AMA AMAÇ POLĠTĠK VE SĠYASĠ…. 
SEVMEDĠĞĠ TÜRK ORDUSUNU YOK ETMEK… ASKERLĠĞĠ SULANDIRMAK… 
YOK ORDU LAĠKMĠġ… YOK ORDU BAġ ÖRTÜSÜNE KARġIYMIġ… YOK 
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ĠġLERĠNĠ BĠR GÜN BĠLE BIRAKSA ĠġLERĠ BATARMIġ.. MIġ DA MIġ.. 
HEPĠMĠZ ĠġĠMĠZĠ KAPATIP ASKERE GĠTTĠK DÖNDÜK. ONDAN SONRA Ġġ 
BULAMADIKMI. HĠÇ ÇALIġMADIKMI.ÖMÜR BOYU ĠġSĠZ MĠ KALDIK. 

ASKERLĠK YAġI 20. SEN 33 YAġINA GELMĠġSĠN NERELERDEYDĠN. O 
YAġINA KADAR NEDEN ASKERE GĠTMEDĠN. YAZANA BAK 10 YIL ÖNCE 

SOĞUMUYORMUġ AMA ġĠMDĠ VATANINDAN SOĞUYORMUġ. BAHANE 
ÇOK… AMAÇ TÜRK ORDUSUNU YIKMAK…. HADĠ HADĠĠ…. 

89.Yazan:dumur Tarih: Mar 24, 2009 |  |  

Bravo ! 

Ġyice bileyin orduya karĢı halkı devriminize az kaldı. 

Süper güç dediğiniz almanya‘da bile zorunlu askerlik var, neden 
diyemiyorsunuz bu vatanda doğan nbir vatan evladı 7 ayda olsa devletine 
çalıĢsın gerisi askerlik yapsın. 

Yine derin dusunce yine Alternatif devrim söylemleri, bu site artık haddini 

aĢmıĢ dünyada zorunlu askerliğin olmadığı ülke yoktur, savaĢ anında tüm 
reĢit erkekler askere alınabilir 

Zorunlu askerlik temelde kaldırılamaz. ama YurtdıĢında olduğu gibi Kamu 

hizmetiinede döndürülebilir.  

On ca yazı içinde asker düĢmanı tutumunuzdan dolayı gerçekleri yine 
saptırmıĢsınız, yurtdıĢında olan uygulamaları bile görmezden gelip yalanlar 

yazmıĢsınız. Doğru dürüst dıĢ ülkelerdeki uygulamaları yazınız! 

Kınıyorum sizleri! 

90.Yazan:Ersen Gürpınar Tarih: Mar 24, 2009 |  |  

Fikirlerin tartıĢılması güzel ancak oturduğunuz yerden ahkam kesemezsiniz 

Bugün için ülkenin ekonomik Ģartlarını da dikkate alırsanız zorunlu askerlik 

gereklidir Siz ordunun bel kemiği assubayların bilinenin aksine hak ettikleri 
maaĢı almadıklarını biliyormusunuz? Yada yüksek okul mezunu 
assubayların büro memuru gibi göreve baĢladıklarını bugün 2 -4 yıl 

arasında okuyan assubaya 15 yıl mecburi hizmet yükümlülüğü 
vermezseniz kimse orduda kalmaz Askerlik ölme ve öldürme sanatıdır Bazı 

mesleklere istisna tanınmıyorki ben askere alınınca iĢim bozuldu mazereti 
olsun bu herkez için geçerli KeĢke imkan olsa bedelli askerlik uygulansa iĢ 
sahibinin ödediği bedelle asgari 4-5 zorunlu askerin sigortası sağlanıp 

kendilerine bir miktar ücret ödenebilse Birde askerlik zorunlu olmaktan 
kalkarsa darbeler önlenir görüĢü tamamen saçmadır kimse darbeyi 

istemiyor darbelere karĢı olan subay assubay ve erler yapılan darbelerde 
ben oynamıyorumm katılmıyorum diyebilirlermiydi?Askerlikte verilen 

karara uymak zorundasınız yoksa kimi göz göre göre ölüme 
gönderebilirsiniz? Çevrenize bakın birtek dost devlet varmı? TSK çok güçlü 
olmalı ZORUNLU ASKERLĠKTEN BAġKA ġANSINIZ YOK HERKEZ BU 

VATANA BORCUNU ÖDEMEK ZORUNDADIR Türk askerinin baĢarılarına 
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bakın birde olmasını istediğiniz paralı askerlerin ülkelerine bakın tüm 
teknolojik imkanlara rağmen ABD ordusunun yaĢadığı rezaletlerin kökeni 
bizdeki ruhun olmamasından Askerlik zorunlu olmasın dediğiniz zaman bu 

ruhu öldürür militarzm adı altında ordu düĢmanlığı yapanların ekmeğine 
yağ sürersiniz Kimse bana zorla askerlik yaptırmamalı diyenlere de kimse 

sizi bu vatanda yaĢamaya mecbur etmiyor savunmasına katkı 
sağlamadığınız uğrunda ölmeye hazır olmadığınız bir yer sizin vatanınız 
olamaz diyorum. 

91.Yazan:ersan Tarih: Mar 24, 2009 |  |  

Kesinlikle kalkmalı… 

Ben TAMAMEN Zorunlu Askere Gittim!!! 
Yoksa hayatta gitmezdim… 

Gittim tam 15 ay beynimi yediler.. 
Hayatımı bitirdiler 

Hayattan zevk alan bir insandım ama askerde pisliği gördüm.. 
çok saçma bir Ģey tamamen aptallık!!! 
Allah askere gidenleri oradaki komutanlardan korusun… 

DıĢardan bakıldığı gibi değil… oyüzden davulun sesi uzaktan hoĢ gelir.. 

92.Yazan:Hülya Demircan Tarih: Mar 24, 2009 |  |  

Zorunlu askerlik gerekli. Bu güzel Vatanimizi korumak icin gerekirse 

Bayanlarida askere alsinlar. Savunmasiz sadece paraya dayanan bir 

askerlik hic hos degil… Insan Vatanini sevmeli ve de dis etkenlere karsi 
gerekirse canini vererek korumali… yoksa kim fazla para verirse onu korur. 

bilmem anlatabildi mi? 

93.Yazan:SAFFET MUHAMMED Tarih: Mar 24, 2009 |  |  

TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ VATANDAġI ĠSEN BU TOPRAKLARDA BÜYÜYÜP BU 

TOPRAKLAR SAYESĠNDE YAġIYORSAN MECBURĠ OLARAK ASKERLĠK 
YAPACAKSIN. ĠSTESENDE ĠSTEMESENDE. BU MEMLEKETTEN 

FAYDALANMAYA GELĠNCE FAYDALAN. EKMEĞĠNĠ YE, TOPRAKLARINDA 
CANINI KORU, AĠLE KUR ÇOLUK ÇOCUK SAHĠBĠ OL YAġA OHH…. AMA 

HĠZMET ETMEYE GELĠNCE KAÇ. OLMAZ BÖYLE ġEY. ĠSTESENDE 
ĠSTEMESENDE ASKER OLACAKSIN. ZATEN ASKERLĠĞĠ ĠSTEMEDEN 
YAPMAK YENĠ MODA. VATANI BÖLMEK ĠSTEYENLERĠN FĠKRĠ BUNU 

HERKES BĠLĠYOR. KENDĠSĠNĠ TÜRK KABUL ETMEK ĠSTEMEYEN BESBELLĠ 
KĠ ASKERLĠK DE YAPMAK ĠSTEMEZ… ORDUMUZU SEVMEZ. BĠZ DE ONLARI 

BĠLĠRĠZ TANIRIZ VE SEVMEYĠZ. BAZEN DĠNĠ ÖNE SÜRERLER. BAZEN 
LAĠKLĠĞĠ, AMA ONLARIN TÜRK OLMADIKLARINI BĠZ ANLARIZ. 

94.Yazan:selmani pak Tarih: Mar 24, 2009 |  |  

bu konuda bend eĢahsi kanaatimi söyliyeyim zorunlu askerlik olmalı ama 

saglıklı her türk vatandaĢı egitmi ne olursa olsun komondo egitimi verilmeli 
askerlik süresi en çok 5 ay olmalı bu ülke bir günde beĢ milyon asker 
toplar buna innaıyorum ben 69 71 yıllarında askerlik yaptım acemi egitim 
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4 aydı bitirnce kıdemli er olarak bizden sonrasına bi süre egitm verdim 
sonra kıbrısa secildim kıbrıs öncesi kısa süre komondo egitimi aldım 
gördümki acemi birligind ealdııgmız egiitm bi hiçmiĢ yazık gecen zamnıma 

onun içn yukardaki tavsiyem bu yönde her türk genci askerlik yapmalı ama 
komundo egitmi almalı askerlikte acil düĢmeli hem ülke ekonomimize katkı 

olur hem gençlerind esitkbali ile oynanamıĢ oluruz saygılarımla selmani 
pak çalıĢkan 

95.Yazan:Engin Tarih: Mar 24, 2009 |  |  

Evet Askerlik her erkek türkiye cumhuriyeti vatandaĢının yapması gereken 
bir ödev. Aslında zorunlu askerlik kalkarsa dünyanın sonu gelmez. 

Devletimiz içinde faydalı bir tasarruf olacağından da hiç kuĢkum yok. 
Birincil düĢüncem Profesyonel Orduya geçilmelidir. Profesyonel askerlik 

uygulamasıi iĢsiz gençlerimiz Terör odaklarına yem olacağına, gider onuru 
ve Ģerefiyle Ülkesi için savunma emeği üretir. Konusunda uzmanlaĢmıĢ 

Asker her zaman baĢarılı olur. Belli bir süre çalıĢtıktan sonra Kolluk 
kuvvetleri için potansiyel eleman olabilir. En önemlisi 3 aylık eğitimle 
cepheye giden askerin baĢarılı olma olasılığı ile, 2 yıldır uzman askerlik 

yapan her çeĢit silahın eğitimini almıĢ, starteji eğitimi almıĢ olan bir 
profesyonel uzman asker arasında fark olacaktır. Profesyonel Uzman 

askerler düĢmanlar üzerinde de caydırıcı etki yaratacaktır. En önemlisi 
ülkedeki iĢsiz gençlerimizin sayısında hatırı sayılır azalma olacaktır. 
Böylece üreten, çalıĢan iĢ sahiplerinin de ülke ekonomisinden 

uzaklaĢmasına gerek kalmayacaktır. Unutmamalı ki batan her ekonomik 
teĢekkül ülkemize yük olacak iĢsiz sayısı artıĢ gösterecektir. Ordu da ne 

yapacağını bilen uzman asker gücü çok büyük rahatlık sağlayacaktır. 
DüĢünün ki gençlerimiz iĢsiz kaldıklarında potansiyel olarak yasadıĢı 
oluĢumlara meyillenebilirler. En azından bunun önüne geçlir bir nebze 

olsada…Profesyonel uzman asker olmayı tercih eden genç bireyin ülkeye 
maliyeti yük teĢkil etmeyecektir. Oysa aynı genç bir terörist oluĢumda 

Ülkemize daha pahalı sonuçlara neden olabilmektedir. 
DüĢünün ki, Disiplinli Profesyonel eğitim almıĢ uzman askerlerimiz var. 
Yani teröristi, düĢmanı her türlü etkisiz hale getirmek için gerekli eğitim ve 

bilgiyle donatılmıĢ durumdalar. Kaç kiĢi böyle bir orduyla uğraĢmak ister ? 
Üstelikte Ģehit sayısında hatırı sayılır bir azalma olacaktır. 

96.Yazan:arif Tarih: Mar 24, 2009 |  |  

Subay ,assubay para alarak askerlik yapmıyormu elan. Bunlar profesyonel 

asker değil mi? Bunlar para için askerlik yapıyor vatanı düĢünmez denir 
mi? Sözün nereye gittiğini düĢünmüyor anlaĢılan bazı yorumcular. Paralı 

askerliğe karĢı olanlar, subay assubay yada profesyonel askerlerin 
maaĢlarınada mı karĢı çıkıyor. akılcı bir geçiĢ süreciyle, öncelikle garson, 
berber, Ģarkıcı olarak askerlik yapanlar sıfırlanırsa zaten pekçok insan boĢa 

çıkar ve ihtiyaç fazlası oluĢur. Zorunlu bir kaç aylık eğitim sonrası, askerde 
kalmak isteyen ve buna uygun olanlar devam eder. Pekçok gereksiz hurda 

araç gereçte eritilir ve ekonomiye kazandırılır. Modern ve yeni nesil 
ekipmanı kullanabilecek yapıda gerçek muharip unsurlar güçlendirilir. fakir 
millet diyerek, milletin sırtından geçinme hikayeside en azından tarih olur. 
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Hamasetle, vatan sever görünümle milletin evlatlarını ezmek, bedeva 
kullanmak arzusu son bulmalı. Gerçek komutanlarda bu arzu zaten yoktur. 
Bu dönüĢüm kolay olmasada kaçınılmaz. Milletine cahil diyen adamların 

değil, millet rüĢtünü ıspat etmiĢtir diyenlerin üstesinden geleceği bir iĢtir. 
Özetle, ben askerlik yapmak istemiyorum diyenler haricinde herkes 

askerlik yapmalı. Kısa bir eğitimden sonra, isteyen ve yetenekli olanlar 
sürkli olarak askerlik mesleğine seçilmeli. Modern harp teknolojisine uygun 
muharip güçler olarak yetiĢtirilmeli. En az on yıl bu Ģekilde istihdam 

edilmeli ve tatmin edici maaĢ ve Sosyal güvenceye sahip olmalı. Yoksa 
Ģimdiki uygulama aynen sürsün demek akılcı bir tutum değildir. Bedelli 

askerlikte mevcut yığılmanın eritilmesi için kaçınılmazdır ve muhtemelen 
seçim yatırımı olmaması için seçimden sonra uygulanmak zorundadır. Kör 
inat Türk milletine yakıĢmaz diyerek bu konudaki son yorumumu 

noktalıyorum. Zaten profesyonel askerlik yolunda adımlar atıldığıda Ġlker 
BaĢbuğ tarafından Eğirdirde basına açıklanmıĢtı. Bu akılcı tutumun 

hızlanmasını savunmak daha gerçekçi ve vatansever bir tavırdır. 

97.Yazan:Hüseyin Aydın Tarih: Mar 24, 2009 |  |  

yukarıdada dedıgı gıbı bende bılgısayar yazılım konusunda 6 senedır bu 

ulkeye hıcmet edıyorum vergılerımel ssk larla calıstırdıgımız ınsanlarla 

ancak hala askerlıgımı yapmadım 3 senedır gıdıcem ancak ne iĢ benı 
bırakıyor nede ben iĢi çünki bıtaktıgımda bu sektör çok nankör geldıgımde 
ne su ana kadarkı müĢterilerim kalır nede ben tekrar aynı ortamı 

oturtabılırım enınde sonunda gıdıcez bı sekılde ancak bence profosyonel 
askerlık olmalı abd de oldugu gıbı zorunluluk olmamalıdır hem iĢ kaybını 

(vergı kaybını) önlemek için hemde bu kadar canla baĢla çalıĢıp biryerlere 
getirdiğimiz iĢ hayatımızı bozmamamız açısından tabi ki baĢka çarelerde 
bulunmalıdır,teĢekkürler 

98.Yazan:Ahmet Sarı Tarih: Mar 24, 2009 |  |  

askerlik sure konusunda yorum yapmak yersiz,fakat su unutulmamalıdır 

ki,ulkemizin icinde bulundugu durumda zengin-fakir,kültürlü-
kültürsüz,dogulu-batılı,kuzeyli-guneyli vatandaĢlarımızın bir araya gelip 

populer yaĢam gosterdigi,birbirlerini tanima fırsatı buldugu ve eĢit yada 
eĢite yakın haklara sahip oldugu tek kurum askerlik kurumudur.bunuda 

unutmamak gerektigine inanmaktayim. 

99.Yazan:Ismail Sarıoğlu Tarih: Mar 24, 2009 |  |  

Bence ülkemizin bulunduğu coğrafya göz önüne alındığında, zorunlu 

askerlik hizmeti kaçınılmaz. Hatta , ben gönüllü kadınların da eğitimden 

geçmesinden yanayım. Profesyonel askerlik de tabi ki gerekli. Günümüzün 
karmaĢık silah sitemlerini verimli kullanmayı öğrenmek yıllar alabiliyor. 
Ama , bence her Türk vatandaĢı temel askerlik eğitimini almalı. Eğitim 

süresi daha kısa tutulabilir , buna karĢılık 40 yaĢına kadar kısa ( sembolik 
olmayan ) seferberlik çağrıları ile bilgi tazeleme ve forma sokma 

mekanizması iĢletilebilir. Bunun en baĢarılı örnekleri Ġsviçre ve Israil 
orduları. 
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Profesyonel ordu ile darbelerin önlenmesi arasında herhangi bir bağlantı 
kuramıyorum. Hatta, profesyonel bir ordu ile çok daha rahat darbe yapılır 
gibi geliyor bana. 

100. Yazan:ismail ÖZKAN Tarih: Mar 24, 2009 |  |  

her insan savunma teknikleri ve silah kullanma teknikleri hakkında 

eğitilmelidir bunun süresi tartıĢma konusu olabilir ama tamamen olup 
olmamasını tartıĢmak abesle iĢtigaldir ve vatan hainliğidir. 

101. Yazan:Erol EKġĠ Tarih: Mar 24, 2009 |  |  

Zorunlu askerlik, teknolojinin geliĢmediği, savaĢlarda baĢarılı olabilmenin 

ve ülke güvenliğinin sağlanmasının tamamen insan gücüne dayalı olduğu 
zamanlarda gerekli bir hizmetti. Bütün geliĢmelere paralel olarak savunma 

sanayininde oldukça geliĢtiği Ģu dönemlerde hala zorunlu olarak askere 
insan almak son derece gereksiz bir durum olmuĢtur. Oysa askerliğinde 
profesyonelleĢtirilerek teknolojiyi iyi kullanabilen, yaptığı iĢi severek, 

sahiplenerek yapan ve en önemlisi o konuda uzman olacak kiĢilere 
yaptırmak elbetteki kaliteyi arttırarak insan gücünü en verimli Ģekilde 

kullanmayı sağlar. En önemli ve güzel yanı da ülkenin büyük bir problemi 
olan ĠġSĠZLĠK sorununa en büyük çözümlerden biri olduğunu 
düĢünüyorum. Askere alınan kiĢilerin bir bölümü ya halihazırda iĢi olan 

veya büyük ihtimalle iĢini kurma ihtimali olan insanlardan oluĢuyor. Bu 
insanları hem iĢinden alıkoyup hemde bu sebeple baĢarılarının düĢmesini 

sağlamak yerine. ĠĢini severek, isteyerek en iyi Ģekilde yapacak personel 
almanın herkes için en iyisi olduğunu düĢünüyorum. (ġunu belirteyim ben 

askerliğimi severek ve 18 ay zorunlu olarak yaptım, eğer istenir ve gerek 
olursa seve seve tekrar yapmaktan gurur duyarım.) 

102. Yazan:Fatma ġ. Nurbaki Tarih: Mar 24, 2009 |  |  

Huseyin ġensu ve selmani pak beylerin yorumuna katılıyorum.  

Türkiye‘nin yeraltı kaynakları, coğrafi ve jeopolitik konumunun önemi 

nedeni ile tüm dünya ülkelerinin memleketimize iyi niyetle bakmadıklarını 
uzun yıllardır yaĢayarak görerek biliyoruz! Türlü hilelerle Türkiye‘mizi 
parçalayıp, Türk kimliğini unutturacak, ―yeni renkli Dünya düzeni oyunları‖ 

ile Milletimizin zihinlerini bulandırarak görüntülü, sesli, yazılı medya, basın 
ve internet yolları ile düĢüncelerinde asimile olan bir milleti yutmaya 

hazırlanırlarken bizlerde onların bu yeni oyunlarına, bu tür tartıĢmaları 
açarak ―Zorunlu askerlik kalksın‖ çanağını tutuyoruz. 

Beyler! Bu Memleket varlığını ve topraklarını, yüreklerinde asil, yüce bir 
imanı taĢıyan tertemiz yiğitlerin canları, kanları ile yoğurarak korudu. 

―Vatan sevgisi imandandır.‖ Bizler bu görevimizi önce Allah için, sonra da 
topraklarımızı kanı ile koruyan Ģehitlerimizin hakkı için gönüllü yapmak 

zorundayız.  

http://www.derindusunce.org/2009/03/19/zorunlu-askerlik-kalkarsa/#comment-27912
http://www.derindusunce.org/2009/03/19/zorunlu-askerlik-kalkarsa/#comment-27914
http://www.belagerdan.com/
http://www.derindusunce.org/2009/03/19/zorunlu-askerlik-kalkarsa/#comment-27915


 
Zorunlu askerlik gerekli mi? 

www.derindusunce.org  Fikir Platformu 

 

121 

Vay efendim; gençler en potansiyel yaĢta asker olunca, hem gençlerin 
gelecekleri adına hemde ülke ekonomimiz adına kan kaybedermiĢiz. Böyle 
sadece nefsanî düĢünmeye devam ederseniz, topraklarını kaybederseniz. O 

zaman da artık düĢünecek bir Ģeyiniz kalmaz beyler!  

Askerden kaçan veya çatıĢma bölgelerine gitmemek için çirkin yollarla 
iĢlerini kılıfına uyduranlar, ölümden paçayı yırttıklarını zannederler! Hz. 

Azrail onları her yerde bulabiliyor ve de alabiliyor, biliyorsunuz. ġehitlik çok 
yüce bir nimettir. Bu da herkese nasip olmaz!  

Yüce rabbimiz; vatanımızı ve memleketimizin askerlerini korusun, 
Ģehitlerimiz de bizlerden razı olsun! 

103. Yazan:Mustafa Kemal Tarih: Mar 24, 2009 |  |  

bilip bilmeden konuĢan kimseleri burada yazar yapıyorlar ya… kapatın bu 

websitesini! askerliği yıpratma amacı güden boĢ zihniyetler sizi! o asker ki 
senin namusunun, varlığının, devletinin bekâsının yegâne dayanağıdır. Sırf 

provokasyon olsun diye yazılmıĢ yazılar. madem bu devletin sisteminden 
rahatsızlık duyuyorsunuz gidin arabistan vatandaĢı olun. bu devletin iĢleyiĢ 

biçimine de provakasyon amaçlı yazılar yazmayın!  

içinizden herhangi biri bu yazıyı onaylayacak, yayınlayacak kadar 
hayisiyetliyse çok memnun olacağım. 

104. Yazan:Aydemir Tarih: Mar 24, 2009 |  |  

Mustafa Kemal, yeni isden geldim, yazdiginiza harfiyen katiliyorum, 

onayliyorum. 
——————O——————- 

Rahatsiz olanlar a dünden güle güle, ben Vatanimi, Askerimi, Sancagimi 
kimseye ezdirmem. 

Haysiyet sahibi insan Canakkale Zaferin de böyle bir sey yazmaz! O kadar 
topraga düsmüs Asker e hakaret, Vatan a ihanettir, benim SANLI SEREFLi 

ORDUMA KÖTÜ SÖZ EDEN. 

ATATÜRKÜN iZINDEN, NE MUTLU TÜRKÜM DiYENE! 

105. Yazan:Mustafa Akbas Tarih: Mar 24, 2009 |  |  

Eyyy Kemalist Mustafa Kemal bak senin gibi zorba düsüncelilere bile 
yorum yapma imkani veriyor bu hür site. Aldinmi:-) 

106. Yazan:Ekrem Tarih: Mar 24, 2009 |  |  

Merhabalar. 

Öncelikle profesyonel oldu Ģart sayısı en az 200.000 olmalı Sn.Osman 
Pamukoğlu‘nunda ifade ettiği gibi gerektiğinde 1.000.000 kiĢiyi silah altına 

alacak planlar Ģart. Ayrıca her türk erkeği askerlik yapmalı.Biz asker 
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kökenli bir milletiz bizim varolma nedenimiz askeri gücümüzdür devletler 
hediye edilmez kanla canla anlınır bunu herkes çok iyi biliyor. Fakat askeri 
harcamaları düzene sokmak ve gerektiği yerde gereken kalitede personel 

bulundurmak için revizyon Ģart.Ayrıca bugünkü gibi devam eden bir askere 
alma programı uygulanmalı süresini bakanlar kurulu ve meclis belirler 

fakat ne meslek sahibi olursa olsun aynı süre askerlik yapacak.Tüm mesele 
geçmiĢte olduğu gibi varoluĢ dayanağımız koruyucumuz TSK‘dır avrupa 
medeniyetleri gibi ordusuz kalmak demokrasi gereği değilde yeniçeri 

yetiĢtirmekte çözüm getirmez. 

107. Yazan:Muhammed Emin Tarih: Mar 24, 2009 |  |  

―o asker ki senin namusunun, varlığının, devletinin bekâsının yegâne 

dayanağıdır.‖ diyen arkadaĢıma buradan seslenmek istiyorum. 

Her parası olan değil müteĢebbis olanlar, iĢyeri sahipleri, insan çalıĢtırıp 
istihdam sağlayanlar ve bu devlete vergi verip devletin askere bütçe 

ayırmasını sağlayan insanlar bedelli askerlik yapmalıdırlar ki, iĢ yerleri 
kapanmasın, iĢsizlik artmasın, devlet zarara uğramasın. 
Kusura bakmayın ama özel sektör olmazsa devletimiz kendi kendine 

yetebilen (ekonomik olarak) bir devlet değildir. 
Bir iĢ yeri kolay kurulmuyor bir profesör nasıl 40-50 yılda yetiĢiyorsa 

profesyonel bir müteĢebbis bir iĢ adamıda çok güç yetiĢiyor. Bir an önce 
Ģirket ortaklarına, sahiplerine bedelli askerlik yolu açılmalı. 

108. Yazan:fatih yasar abbas Tarih: Mar 24, 2009 |  |  

Piramitler, Sosyalizm ve Devletcilik 

Piramitler ve Sosyalizm 

Piramitler bilinen tarihte ilk kez yakin dogu‘da, Iran‘da Pers Korfezinde 
ortaya cikti. 

Piramitler ulkede uretilen tarimsal urunler ve kiymetli mamullerin, asker ve 
sivil burokrasi tarafindan toplanip, depolandigi merkezlerdi. Genellikle 

memur statusunde calisan ureticilere, vatandaslara ―yeniden dagitim‖ icin 
hazir hale getirilmesinde, sosyalist bir ekonominin ―silolari ve ambarlari‖ 

vazifesini goruyordu. 

Tarihteki ilk devletci sosyalist, yeniden dagitimci ekonomiler, sadece kral 
mezari oldugu sanilan bu antik cag mimari eserleriyle firavunlar (tanri 

krallar) tarafindan kurulmustur denilebilir. 
http://kiltabletler-ii.blogspot.com/2009/03/piramitler-merkeziyetci-
ekonomi-ve.html 

109. Yazan:ismail Durgun Tarih: Mar 24, 2009 |  |  

Ordu öyle yada böyle profesyonelmi olur zorunlumu olur bir ülke için 

gerekli. Zorunluluğa gelince, halk arasında buna vatan borcuda diyorlar. 
ama bu borç nedense hep garibanlara düĢüyor. yani eskiden ağa kesimi idi 

Ģimdi bunlara patron diyorlar bide bürkratlar ve de askeriyenin içinde olan 
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paĢalarda. iĢte tam bu saydığım kesimlere bu borç düĢmüyor bu kesim bu 
borcu bi Ģekilde kılıfına uydurarak yerine getiriyor. Bu konuyu ortaya atan 
arkadaĢa gelince, tammen kendi iĢni düĢündüğü için böyle yazıyor. haklıda 

vergisini ödüyormuĢ dersane kurmuĢ 15 de öğretmen çalıĢtırıyormuĢ bu 
arkadaĢ askerliği problem yaparken ülkedeki kangren olmuĢ eğitimle ilgili 

pastadan aldığı payı dersane sömürcülüğünün bir parçası olmuĢ vay be 
bundan vazgeçmek istemiyor ama ağzı güzel laf yapıyor okumuĢ çucuk 
belliki, be adam mademki çaıĢmıĢ çabalamıĢsın bu seviyeye gelmiĢsin bu 

ülkede kurulu sömürü düzeninden pay almayı becermiĢsin kurduğun 
dersanenin baĢına çalıĢtırdığın 15 öğretmenin hiç birinemi 

güvenmiyorsunda dersaneyi o insanlara emnet edemiyorsun belliki 
okumuĢ çocuksun 5 ay askere gitsen ne olur hem senin içinde bi değiĢiklik 
olmazmı? Sen çalıĢtırdığın öğretmenlere güvenemiyorsan biz o senin 

güvenmediğin öğretmenlerin eğittiği çocuklara nasıl güveneceğiz. Be 
adam. 

110. Yazan:gökhan Tarih: Mar 24, 2009 |  |  

kısa ve öz Türkiye diye bir yer olmaz vede biz olmayız 

111. Yazan:ismet soner Tarih: Mar 24, 2009 |  |  

Zorunlu askerlik Türkiye‘ye (Ġmparatorluk döneminde) Avrupa‘dan 

gelmiĢtir. Ondan önce Türkiye‘de zorunlu askerlik diye bir Ģey 
bilinmiyordu. Ġnsanların askerlik hakkında söylediği özlü sözler, güzel 

sözler ise harp zamanında eli silah tutan herkesin çekirdek profesyonel 
orduya destek vermek üzere silah altına alınması ile ilgiliydi.  

Sonra zaman geçti Türkiye‘de de Avrupa menĢeli zorunlu askerlik dönemi 

baĢladı. 

Sonra zaman geçti zorunlu askerlik uygulaması Avrupa ülkelerinde teker 
teker kalktı.  

Ama Türkiye bu tarihte kalmıĢ uygulamadan paçasını kurtaramadı. 

Hesapta demokratik bir ülkeyiz ya; halk bu çağ dıĢı faĢizan uygulamanın 
kalkmasını istiyor, ama generaller istemediği için hükümetler halkın bu 
isteğini dile getirmekten bile korkuyorlar. 

Sonuç olarak zorunlu askerlik sadece zorunlu askerliği savunan 

generallerin halkı yönetme hırslarına (15 ay boyunca herkesi hizaya 
getiriyorlar ya) hizmet eden, çağ dıĢı ve mantık dıĢı bir uygulamadır ve her 

halükârda profesyonel ordulara yenilmeye mahkûm bir sistemdir. Tankı, 
topu, uçağı olmayan birkaç bin kiĢilik PKK‘yla bile çeyrek asırdır baĢ 
edemeyen, gariban ailelerin binlerce gencecik evladını pisi pisine öldürten 

bir sistemin, tankı, topu, uçağı olan ordulara karĢı Ģansı ne olabilir ki? 

112. Yazan:vedat demir Tarih: Mar 24, 2009 |  |  
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Arkadaslar zaman zaman seytan bize sorular atar.Simdiki sorulardan olan 

ZORUNLU ASKERLIK KALKARSA NE OLUR PARALI ASKERLIK KANUNU 
GEREKLIMIDIR gibisine baktigimizda Cevaplari cok basittir. Kizlarimiz 

fahise olur babasi bilinmiyen pic cocuklar dogar. Gavurlar gibi depresyonlar 
ve intiharlar artar . Gay ve lesbiyenlerde patlamalar ve ibnelik yarislari 

baslar Gavurlardan madalyalar alir ve bulari mezar tasi yapariz…..daha 
bircoklari var ama simdi isemeye gidecegim..ilk firsatta yine danisalim 
birbirimize…. 

113. Yazan:RAMAZAN Tarih: Mar 24, 2009 |  |  

YAF MADEM ASKERLIK YAPANLA BEDELLI YAPAN ARASINDA 

ADALETSIZLIK OLUYOR OZAMAN SOYLE YAPMALILARDI…BEDELLI 
ASKERLIK GELSIN VE BURADAN ALINCAK PARA DEVLETE YADA ASKERE 

DEGILDE TAM ZAMANLI ASKERLIK YAPAN ERLERE DAGITILSIN OZAMAN 
KIMSE KARSI CIKMAZ BUNA…ASKERLIK YAPANDA MEMNUN OLUR 

YAPMAYANDA MEMNUN OLUR..Aksi taktirde bedelli ciksa bile adaletsizlik 
olur cunki para ya devlete gider ozamanda iyimser dusunsek hizmet olarak 
70 milyona doner(bedellilere dolayli olarak doner) yada ust rutbeli 

pasalarin aileive ihtiyaclarina gidecek!! o yuzden para direk olarak askerlik 
yapan erlere dagitilmalidir!!devletten maas alan askerlere de 

verilmemelidir!! 

114. Yazan:Metin Gürman Tarih: Mar 24, 2009 |  |  

VATAN, VATAN OLDUĞU ĠÇĠN SAVUNULUR, PARA ĠÇĠN DEĞĠL. PARA ĠÇĠN 

YAPILAN BĠR ĠġTE KĠM ÖLÜMÜ GÖZE ALIR KĠ? ġEHĠT OLMAK TÜRK 

ASKERĠNĠN EN YÜKSEK RÜTBESĠDĠR; PARA ĠÇĠN ASKERLĠK YAPAN BĠR 
ÜCRETLĠ, Ġġ BAġINDA ÖLÜRSE BUNUN ADI Ġġ KAZASI OLUR. VATAN 
SAVUNMASI ĠLE Ġġ KAZASI KAVRAMLARI NASIL YAN YANA GELEBĠLĠR ?  

VATAN ĠÇĠN ASKERLĠK YAPMAK BĠZĠM TÖRELERĠMĠZE GÖRE, BĠR 

BORÇTUR. ―VATAN BORCU‖ DEYĠMĠ GÜZEL HALK TÜRKÜLERĠMĠZDE VE 
OZANLARIMIZIN DĠLLERĠNDE BÜTÜN SICAKLIĞI ĠLE YAġAMAKTADIR. 

SORUN‘UN BĠR KISMI, BU BORCUN VATAN EVLATLARINDAN TAHSĠL 

EDĠLMESĠ ESNASINDA YAPILAN HAKSIZ UYGULAMALARDAN 
KAYNAKLANMAKTADIR. ANCAK EN BÜYÜK SORUN, DIġTAN GELEN SĠNSĠ 
FĠKĠRLERLE TÜRK MĠLLETĠNĠN GENLERĠNDEN ―CENGÂVERLĠĞĠ‖ 

ÇIKARTMAK HEDEFĠNDEDĠR. SEVR‘Ġ GERĠ GETĠRMEK VE VATANI 
KORUMASIZ HALE GETĠRMEK AMACI ĠLE OYNANAN SAYISIZ OYUNLARDAN 

SADECE BĠR TANESĠDĠR BU. ÖNLERĠNDEKĠ EN BÜYÜK VE EN SON ENGEL 
OLAN TÜRK ORDUSUNU, PEYGAMBER OCAĞIMIZI ZAYIFLATARAK 

ORTADAN KALDIRMAK, ANADOLU ĠġGALCĠLERĠNĠN ARTIK 
GĠZLEMEDĠKLERĠ RÜYALARIDIR.. 

ÖNERĠ: 
VATAN BORCUNU ÖDEDĠKTEN SONRA ĠSTEYEN, ORDUDA KALABĠLMELĠ, 

BU EK HĠZMETĠ ĠÇĠN DE, DOĞAL OLARAK, BĠR ÜCRET ALABĠLMELĠ.. 
UZATMALI DEYĠMĠ ORDUMUZUN BELĠRLĠ BĠR KISMINDA ÖTEDEN BERĠ 
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KULLANILMAKTADIR. BU UYGULAMA ERLER ĠÇĠN DE, YEDEKSUBAYLAR 
ĠÇĠN DE NEDEN YAPILMASIN ? 

115. Yazan:Ismail Sarıoğlu Tarih: Mar 24, 2009 |  |  

Daha önce de belirttiğim gibi, her vatandaĢın temel eğitim gördüğü, 
uzmanlık ve devamlılık gerektiren görevlerin profesyonellerce yürütüldüğü 

bir model bu ülke için doğru olandır. ‗Paralı Askerlik‘ denen uygulama ise 
eĢitliğe ve amaca aykırıdır. 

116. Yazan:Mustafa Basdag Tarih: Mar 24, 2009 |  |  

Bu dönemde askerlik zorunlu olmalıdır.Kalkma ya da dövizli askerlik 

sözcüklerini dahi kullanmayı sakıcalı buluyorum. Çünkü insanların bir 
bölümü vatan için canını verirken, diğer bölümünün bu tür tartıĢmalar 

açması en azından insanlık için ayıptır. 

117. Yazan:Münir Kebir Tarih: Mar 25, 2009 |  |  

Askerliğin temeli,yurt savunması iĢçin savaĢ tekniğini öğrenmektir.SavaĢ 

tekniğinin bel kemiğini ise göğüs göğüse muharebe tekniği oluĢturur. 

Bu gün Dünyada artık göğüs göğüse muharebe tekniği yoktur.HerĢey 

istihbarata ve her olaya iliĢkin geliĢtirilen silaha dayanmaktadır. 
Hal böyle olmasına karĢın ,gelin görün ki,Türkiye inatla hala eski klasik 
usulde asker istihdam etmekten kendini alıkoymuyor. 

Bunun iki sebebi var. 
Birincisi,Her Türk vatandaĢı asker doğar gibi saçma sapan bir düĢüncenin 
kabul görmesidir.Bu düĢünceyi ―Kınalı Ali‖ gibi kendi dönemi içinde değer 

taĢımakla birlikte ,günümüzde hiç bir değer ihtiva etmeyen hamaset 
edebiyatıdır. 

Ġkinci Neden ise; Birinci nedenin bir sonucu olarak,Ordu; bedeva emeği 

dilediği gibi kullanarak,kendi Ģahsi ihtiyacında kullanmasıdır. 

Sonuç olarak,hepimizin vatanımız için canımızı elbetteki feda edebilecek 
insanlar olduğumuzu kabul edip,aptalca canımızı vermek yerine ,akıllıca bu 

fedakarlığımızı yapmayı daha uygun görmek olmalıdır.Bunun da tek 
yolu,PROFESYONEL ASKERLĠK‘tir.Asıl vatanseverlik budur.Asıl 
vatanseverlik Türkiyenin kayıt dıĢı ekonomiden kurtarılmasıdır.Devletin bu 

sayede Profesyonel askerliği finanse edebilmesinin yolunu 
açmaktır.Gerisi,kimse kusura bakmasın aptallıktır. 

Saygılarımla, 

Münir Kebir 

118. Yazan:fatih y. abbas Tarih: Mar 25, 2009 |  |  
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Savunma, insanlik kadar eski ama ―sahsi‖ bir hak, nefs-i mudafaa hakkiyla 

ilgilidir her seyden once.  

Birey ,aile yada grup olarak  

CANIMI,MALIMI VE NAMUSUMU TECAVUZE KARSĠ koruma ihtiyaci ve 
onlemi.  

Kendi vatandasimdan gelebilir bu tecavuz. 

Nefs-i mudafaa en basta kendi yukumlulugum.Kendi ihtiyacim. 

Teorik olarak her yerde, her sekilde mumkun. 

Is yeri, isletme arazi sahipleri, fabrika sahipleri de guvenlik ihtiyaci duyar. 
Yine ev, sahipleri, arazi, ve diger gayri menkul sahipleri guvenlik onlemi 

alir.Alma ihtiyaci duyabilir. Epeydir, bu ulkede, meslek olarak, ozel 
guvenlik elemanlari ve sirketleri hizmet veriyor.  

Eger bu isleri yapacak, sahsimizdan baska daimi, profesyonel kisiler 
gerekiyorsa, polis asker, ozel muhafiz, ozel koruma vb mumkun yollardir, 

ve bu bir hukuki duzenleme, ucretlendirme ve vergi odeme konusu oluyor. 

Mesele bundan ibaret. 

Gercekte dini olarak da, kendi ve ailesinin (yakını) mali, cani(yasami ve 
hurriyeti) ve namusu icin mucadele edip de tecavuzcuye karsi kavga 

ederken olene,sehit deniyor.  

Baska bir din yada hamaset edebiyatina gerek yok. 

Bizdeki askerlik bir angaryadir. Haksiz vergidir. 

Kendi isyerinde calisan da, vatanina hizmet ediyor degil mi?  

Anayasa da ―vatana hizmet‖ diyor.Askerlik hizmeti demiyor ki.  

Sorun surada: Hic bir gayrimenkulu,geliri, isi gucu olmayan insanlar, kimin 

malini ve canini kime karsi, nicin, hangi sebeple, korumaya mecbur olsun? 
Ne icin ―ucretsiz, bedava muhafizlik‖ yapacak? 

Eskiden, bazi ―uluslararasi mali‖ yardimlari alabilmek icin, issiz sayisini 
dusuk gostermek gerektiginden dolayi,insanlari kislalara dolduruyorlar 

bilirdik.Galiba onemli bir kesimi de okullara!  

Ġssizlik rakamlari otomatik olarak %7-10 azalir degil mi?. 

Konuyu bu bakimdan da arastirmak gerekebilir. 
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119. Yazan:Önder Ünal Tarih: Mar 25, 2009 |  |  

BU MAKALEYĠ YAZAN ARKADAġ ÇOK UĞRAġMIġ OLMALI AMA 

BEN 18 AY ASKERLĠK YAPAN BĠRĠ OLARAK VE ASKERLĠK YAPMAYAN BĠR 
BABANIN OĞLU OLARAK DERĠM KĠ HER ERKEK ASKERLĠK YAPMALI 

ASKERLĠK DEYĠNCE AKLIMIZA SAVAġMAK SĠLAHLAR SAVUNMA FALAN 
GELĠYOR AMA SADECE ONLAR DEĞĠL ASKERLĠK BĠR ERKEĞĠ 

OLGUNLAġTIRIR HAYATA BAKIġ AÇISINI DEĞĠġTĠRĠR 
MECBURĠ ASKERLĠK ASLA KALKMAMALI AMA BĠR GERÇEK DE VARKĠ ESAS 
ASKERLĠK ĠLK 3 AYLIK DÖNEMDĠR DĠĞER SÜRELER ĠSE SADECE ORDUYA 

HĠZMETTĠR ASKERġĠĞĠN SÜRESĠ KISALTILABĠLĠR AMA ASLA 
KALDIRILMAMALI 

120. Yazan:Bekir Tarih: Mar 25, 2009 |  |  

UMUT BEY 33 YAġINA GELMĠġ HALA ASKERLĠK YAPMAMIġ BENCE ĠġĠNĠN 

AKġAMASINDAN DEĞĠL ASKERE GĠTMEKTEN KORKUYOR 12-13 YIILIK Ġġ 
YERĠ SAHĠBĠ BĠRĠ NASIL OLSA O Ġġ YERĠNĠ EMANET EDEBĠLECEĞĠ BĠR 

SĠSTEMĠ OTURTMUġ OLMASI LAZIM 

DÜNYANIN EN BÜYÜN DÖRDÜNCÜ ORDUSUNA SAHĠBĠZ DĠĞER ÜÇ ÜLKE 
ĠSE BĠZDEN ÇEKĠNDĠKLERĠ BĠR GERÇEK BUNUN SEBEBĠ EN FAZLA ASKER 
SAYISINA VE EN GÖZÜ KARA (DIġ GÖRÜNÜġE GÖRE) ASKERE SAHĠP 

OLMAMIZDIR BUNU SAĞLAYANDA MECBURU ASKERLĠKTĠR HERKESĠN ĠġĠ 
GÜCÜ VAR AMA HEPĠMĠZ ZAMANINDA ASKERE GĠDĠYORUZ 85 YILDIR BU 

BÖYLE  

TEKNOLOJĠK OLARAKDA DÜNYANIN SAYILI ORDULARINA SAHĠBĠZ 
ORDUMUZ BĠZĠM BĠLE BĠLMEDĠĞĠMĠZ GĠZLĠ TUTULAN BĠR ÇOK 

TEKNOLOJĠYE VE MÜHÜMATA SAHĠP TÜRK ORDUSU YABANA 
ATILAMAYACAK KADAR GÜÇLÜ BĠR ORDU 

SÖZ KONUSU SAVUNMA OLUNCA ÜLKEYĠ ZATEN PROFESYONEL PARALI 
(MAAġLI) ASKERLER SAVUNUYOR BENCE NUFUS ORANIMIZA VE 

YÜZÖLCÜMÜZE BAKILIRSA 600 BĠN ASKER SAYISI ÇOK DEĞĠL 

121. Yazan:Mehmet Tarih: Mar 25, 2009 |  |  

Ben de askerliğimi paralı 2 ay Burdur‘da yaptım. Askerlik namına hiçbirĢey 
öğretilmedi. BılaĢık yıkayıp kantinlerden konserve ,zeytin peynir sıralarında 

ve fuzulü iĢlerde vakit harcadık. ĠĢimizden ayrılmak zorunda kaldık. Bu gün 
de bir çok genç üniversiteli askerlik öncesi iĢe giremez, giren de emanet 

olarak değerlendirilir. Bence paralı askerlik çalıĢanların çalıĢtığı yerdeki 
maaĢını tam ya da yüksek bir yüzde ile Silahlı kuvvetlere aktarılması ile 
olmalı. ĠĢveren belirlenen bir süre içim maaĢını çalıĢanına vermeyecek. Ben 

böyle bir uygulama olsaydı hemen tercih ederdim. 

122. Yazan:Aydemir Tarih: Mar 25, 2009 |  |  
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―Akdeniz‖ aksamlari edebiyatcilari, hele 2 kadeh de atti mi, cakir keyif, bir 

de bilmem ne ….litan dergisine üstün körü baktiysa, baslar ahkam 
kesmeye. 

Gün ola Harman döne! 

Japonya güney sahilleri aciklari, Eflatun ―Günes Devleti‖, degis tokus.  

―Hepimiz Mehmetcigiz‖, ―Hepimiz askeriz‖. 
―Hepimiz Atatürkcüyüz‖ 

Bu cümleleri, bazi vatandaslar bir türlü söyleyemezler ve ordan anlarsin ne 
cins olduklarini! 
Kücük bir Mantik dersi! 

Iddia; 
―Bu ve bunun gibi sitelerin, özgürce ve özgürlük adina faaliyet 

gösterebilmesi, asker kacaklarinin eseridir ve bu özgürlükleri asker 
kacaklarina borcludur.‖ 

Sonuc; (N. H. Ran dan alinti) 
―sen anandan yine dogardin ama,………..‖. 

―Aydinlarin‖ karanligin da bir yüzyil, ―yeni asiller sinifi‖, ―ben seviyeli 
evrensel bir insanim‖, ‖ en dogru ben düsünürüm, gerisi aptal!‖, 

gibi söylemleri gözlemek gercekten üzücü, icerik olarak. 
Askerlik kurumunu her firsatta yerden yere vurmak gibi, yeni bir düsünce 

engellileri sinifi türedi ne yazik ki toplumumuz da. Bunlarin Baki olan Türk 
devletine verdikleri zarari RTE&Co. dan az degildir. 

Selcuklu öncesi ve sonrasi, uygulamada olan ―TIMARLI SiPAHi‖ düzeni, 

mevcut olan siyasi, idari yapinin geregi idi. Yabanci uyruklularin askere 
alinmasi, askeri egitim görmesi söz konusu degil di.  

Burdur da, Giresun da, Kahraman Maras da, 01.00 h - 03.00 h nöbeti 
tutmaya macasi SIKMAYAN, o yeni asiller, hanimevlatlari, arada biz de 

kaynariz niyeti ile, gercek bedelli askerlige ihtiyaci olanlar a bur da destek 
oluyorlar. Daha nice art niyetli TC vatandasi da var da, onlar zaten 

hepimizce malum. 
Aksi takdir de, her asker kacaginin ortalama 10 insani istihdam ettiginden 
yola cikmis olsak, bu kadar asker kacaginin ekonomiye ―katkisi‖, TC de 

issizlik bir kenara, disardan isci almasini gerektirir di ki, akil var mantik 
var! 

Durum orta da. 
Eger ekonomi bir Devletin devamliligi icin ölcü olsa idi, halihazirda olan en 
güclü ekonomiler bu kurumu ortadan kaldirirlar di. Almanya basbakani 

Merkel, ―medeniyet Hindikus daglarin da savunuluyor‖ demez di. 
Örnekler o kadar cok ki, ancak niyetler önemli! 

Ayrica bir insanin elinden ―insanlik haklari alinmalidir‖ ve bir insan i ―cisim‖ 

olarak nitelendiren zihniyetin, ne kafatascilar dan, ne vahsi liberalistler 
den, ne de irticacilar dan herhangibir farki yoktur! 

ATATÜRKÜN iZiNDEN, NE MUTLU TÜRKÜM DiYENE! 
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123. Yazan:NILGUN SENYIGIT Tarih: Mar 25, 2009 |  |  

Vallahi zorla guzellik olmuyor. Ben yeni nisanli iken esim universite‘den 

mezun olup yeni gelmisti ve askerligini subay olarak yapti. Askerlik 
meslegini cok sevmisti hatta bana kagit imzalayip askerde kalmayi 

dusunuyorum demisti. Onun bu fikrine karsi cikmistim ve ona su anda 
nisanliyiz yarin evlenince cocuklarimiz olacak gece nobetlerin olacak ben 

bu ise pek sicak bakmiyorum diyerek vazgectirdim. Fakat esim askerligini 
cok severek yapti ve askerligin kisileri olgunlastirdigini soyluyor. Esim 
1960 dogumlu fakat su anda 1985 ve sonrasi dogan cocuklarin da ayni 

dusuncelere sahip oldugunu pek sanmiyorum Tabi bir insanin bir gorevi 
yapabilmesi icin o gorevi sevmesi gerekir, eger yapacagi gorev kendine 

iskence verecekse tabi ki o zaman bir faydasi olmaz. Fakat ben eminim 
parali olarak askere alacayik deseler issiz bircok insan asker olmak ve 
maas almak icin bu gorevi seve seve yapacaklar. Belki de o zaman severek 

yaptiklari icin daha da basarili olacaklardir. Hatta bu goreve kadinlari da 
alacayik deseler kim bilir belki de adamlardan daha fazla kadinlar 

basvuracaktir. 

124. Yazan:TEOMAN GUNERI Tarih: Mar 25, 2009 |  |  

Henry Kissinger‘ın ki kendisi dünyayı yöneten yada yönetmeye çalıĢan elit 

gruptadır bir demeci var Ģöyle ; 

Merkez ülke olabilmek için 3 Ģeye ihtiyaç vardır ve bunlar olmazsa 
olmazlardır: 
1)Çok güçlü Merkezi ve Milli Ordu 

2)Çok güçlü Milli Ekonomi 
3)Çok güçlü Milli Eğitim 

Aynı Henry Kissinger dıĢarıya tam tersini söylüyor yani küreselleĢin, satın 
savın, özelleĢtirin, özelleĢin, kara sınırlarını savunmak anlamsızdır, tam 
bağımsızlık saçmalıktır vs gibi. Sevgili arkadaĢlar paralı ve profesyonel 

askerlik tam anlamıyla tuzaktır. Profesyonel ordu demek çöküĢ demektir. 
Bir de iĢini gücünü bahane gösterip paralı askerliği savunanları anlamak 

mümkün değil. KardeĢim memleketin mi yoksa senin küçücük ayrıntıdan 
ibaret olan iĢin mi önemli. 
Merkezi ve milli ordu yoksa ülke de yok ülke yoksa çalıĢacak iĢ güç te 

bulamayacaksın. Parayla ülke savunmak nasıl olacak ? Para almadığın 
zaman ülkeni savunmayacak mısın? 

Herkese sesleniyorum. Lütfen tuzağa düĢmeyin. 

125. Yazan:atilla Tarih: Mar 25, 2009 |  |  

zorunlu askerlik bence de kaldırılmalı, askerlik için bir bedel belirlenmeli 

isteyen gider yapar isteyen öder parasını iĢine devam eder. ekonomik 

açıdan da baktığımızda profesyonel askerlik hem daha az maliyet hem 
daha ciddi bir güç. Ayrıca bedel ödeyenlerin geliri ve çalıĢma hayatına 
devamındaki getirisi de ülkemiz açısından son derece daha katma değri 

olan bir durum diğer faydalarını burda yazmaya kalksam sığmayacak hasılı 
zorunlu kalkmalı kardeĢimmmm… vesselam 
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126. Yazan:Zaza Tarih: Mar 25, 2009 |  |  

Askerliği sadece zorunlu bi hizmet gibi görmektense bence bazı noktaların 

herkes tarafından iyice anlaĢılması gerek! 

1-Askerlik‘te herĢeyden evvel türk evlatlarına Milliyetçilik bilinci 
aĢılanmaktadır.Vatanını neden koruması gerektiği,ne ile 

karĢılaĢabileceği,bayrak,namus kavramlarının neyi ifade ettiği 
öğretilmektedir. 

2-O bahsettiğimiz yoksullukla içiçe büyümüz okula dahi gidememiĢ 

Türkçe‘yi bilmeyip Kürtçe konuĢanlara kendi ASIL anadili öğretiliyor. 

3-Yine Ģu an bizim yaĢadığımız medeniyetle alakası olmamıĢ, hayatında 
klozet dahi görmemiĢ insanlara insanca yaĢamanın aslında nasıl biĢey 

olduğu öğretiliyor. 

4-KoğuĢunda üstüste yattığın adamın senin aslında kardeĢin gibi 
olduğu,birbirinize herzaman heryerde destek olma bilinci aĢılanıyor. 

5-Ve tüm bunlardan daha önemlisi askerde, burada yorum yapan 

insanların çok büyük hiç bir zaman yapmayacağı, M.Kemal Atatürk‘ü 
anlatılmaktadır. Ne kadar yüce bir insan olduğu onun ilkeleri ve 
inklaplarının takip edilmesinin ne kadar önemli olduğu anlatılmaktadır. 

ġimdi burada askerliğin kaldırılması,ve bedelli askerlik hakkında ahkam 

kesen insanlara soruyorum.. 

Bunlardan hangisi sizi rahatsız ediyor da askere gitmeyi istemiyorsunuz?! 

Hemen söyleyeyim ben(çünkü aranızda bunu itiraf edecek kadar yürekli 
biri olduğunu düĢünmüyorum burda) 

Askere gitmeyi istemiyorsunuz çünkü; 

1-Mustafa Kemal‘i sevmiyorsunuz,nefret ediyorsunuz,korkuyorsunuz 

2-Vatanınızı sevmiyorsunuz,bir savaĢ çıksa vatan sınırlarını korumak 
yerine malı mülkü toplayıp ilk kaçacak olan sizlersiniz 

3-Bayrak,vatan,millet bilinciniz yok,iĢiniz gücünüz para,pul baĢka hiç bir 

manevi değeriniz yok..(Olan manevi değerleriniz de göstermelik zaten) 

ĠĢte Ģimdi burdan hepinize söylüyorum; 
Türkiye Cumhuriyeti‘nde yaĢamak istiyorsanız; 

1-Önce bunu haketmeniz gerek,önce bugün burada varoluĢunuz asıl 
sebebinin Türk milletinin evlatlarının akıttığı bu asil kanda mevcut 

olduğunu o dar beyinlerinize sokmanız gerek 
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2-Önce Atatürk için,onun sayenizde burda olduğunuz için Allah‘a dua 
etmeniz gerek. 

3-Önce askerlikten nasıl yırtacağınızı diil oraya gidip aslan gibi Türk evladı 
olduğunuzu(ki bunu yapacak yürek yok buradakilerin 

çoğunda)göstermeniz gerek.. 

Ve tüm bu söylediklerime cevap vermek isteyen insanlara söylüyorum 

Lütfen cevabınıza,konuyu bu söylediklerimden uzaklaĢtıracak zengin-fakir 
kavramını,asker-politika kavramını,ve en önemlisi din kavramını 

karıĢtırmasın 

127. Yazan:MemiĢ Tunç Tarih: Mar 25, 2009 |  |  

Sevgili arkadaĢlar. Nedendir bilmem ama Türkiyemizde bizi biz yapan bir 

çok konu herkes tarafından tartıĢılır. Ġlgili ilgisiz, Bilgili bilgisiz. Türkiye 

Cumhuriyeti ordusu kimler tarfından eleĢtiriliyor hayret. BaĢka neler var 
tartıĢılan; Din, Köken, Adalet, Cuhuriyet vs.vs. toplumun huzurunu 

kaçıracak her Ģey. Bazan düĢünüyorum bunlar kimden yana diye. Dostlar 
tartıĢılan bir çok konu Türkiye devleti var oldukca olması gerekenlerdir. 
Yani hangi rejim olursa olsun ordusuz olurmu. Bunlara ihtiyacı olmayan 

devlet olmayan devlettir. Lütfen basit çıkarlar için bir sürü edebiyat 
yapmayın. Türkiyemizi tartıĢılır hale getirmeye çalıĢan kimlerse bunu 

öğrenmenin yoluda her tartıĢmaya katılmamaktır. Bilhassa kiĢisel çıkarlar 
için. YanlıĢlıklar olur, hata olur bazı yetkili ve de etkili kiĢiler hata yapabilir 
ama yinede ben bu ülkeye düĢman olamam. Yıkıcı eleĢtiri yapamam. Özel 

orduymuĢ. Özel ordu ihtilal yaparsa özel devletmi olacağız.Lütfen 
gördükleriniz, duyduklarınız dostmu düĢmanmı önce onu düĢüneleim. Tüm 

tartıĢmaları bırak ve önce iyi vatandaĢ sonra iyi insan olmaya bak.KiĢisel 
kurtulmaya değil toplumsal kurtulmayı düĢün. Unutma sen Türkiye 
devletinin ve türkiye topraklarının evladısın. Bu topraklar da iki türlü insan 

yaĢar. Biri katır pisliğinden arpa seçerek doymaya çalıĢıp bu vatanı bize 
bırakanların torunları. Diğeri bu devleti kuranları kabullenemeyenlerin 

torunları. Nerde olduğunu nerde durman gerektiğini iyi bil. Biz biz olalım 
yeter tüm zorlukları aĢarız. Bir büyüğümüzün dediği gibi ―Sen sen olursan, 
Bende ben olursam ne sen olursun nede ben. Sen sen olmaz, bende ben 

olmaz biz olursak; sende olursun, bende‖ 

128. Yazan:Halil CALKAP Tarih: Mar 25, 2009 |  |  

Zorunlu askerlik kalkmamali fakat sekli zamani degismelidir genci alip ilk 4 
aydan sonra hizmetli gibi kullanmak yerine acemilik egitiminden sonra 

yollamali heryil 1 yada iki ay kendi arzu edecegi bir zaman diliminde 
egitime tabi tutmali yada eger kendisi arzu ediyorsa zorunlu sure kadar 

kalip terhis olmali ben parali askerlige karsiyim askerlik milli duygularla 
dolu olarak yapilmali 
Insanlar askerliklerini yaparken eger eziyet cekiyorsa zamanini kendinin 

tayin edecegi bir donemde zorunlu hizmetini yaptirtmalidir milli 
duygulardan yoksun bir insanin askerlik yapmasi kadar bir zulum yoktur ve 
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bu insan olasi bir savasta ne kendini ne arkadaslarini nede vatani 
koruyabilir parali yapmak isteyen parali, zamana yayili olarak yapmak 
isteyen zamanli devamli yapmak isteyen devamli yapmali parali yapmak 

isteyenlerden elde edilecek gelirle ordu devamli modernize edilmeli ve her 
zaman guclu kalmali cunku guclu bir ordu vatanin ve milletin menfaatine 

olup bulundugumuz cografyada sarttir bugun enerji savaslari oldugu gibi 
yarin su ve gida savaslari olmasi kacinilmazdir bu nedenle devamli hazir 
devamli egitimli ve devamli vatana millete sadik ve milli degerlere sahip 

insanlarin askerlik yapmasi zorunludur askerlik yasida 16 yada okul 
bitiminden itibaren yada okurken tatil donemlerinde mutlaka ama mutlaka 

zorunlu sure kadar yapilmalidir 
Simdi bazi arkadaslar sizlanip duruyor mecburi hizmet kalksin parali olsun 
yada bedelli askerlik olsun diye ulkemizde insan dogdugu gunden itibaren 

bilmiyormu askere gidecegini ve ne kadar askelik yapacagini biliyor nicin 
kendi programini buna gore ayarlamiyor yasi gecince isini ailesini 

kuruncada bu is zulum haline geliyor 
Benim gorusum parali askerlik ulkemizin bulundugu cografi ve stratejik 
yapiya gore olmamasi gereklidir parali olacak kisimlar elbette vardir fakat 

zorunlu askerlik olmali fakat insanlarin tercihine birakilmalidir 

129. Yazan:fatih y. abbas Tarih: Mar 25, 2009 |  |  

Anayasadaki ―vatan hizmeti‖ ile celisen kanunlar veya yonetmelikler 
simdiye kadar coktan iptal edilmeliydi. 

Bu celisik, hatta haksiz uygulamalar yuzunden mali/maddi sıkıntı ceken 

varsa, telafisini talep edebilmeliydi.  

Yoksa, mesele, sadece MSB‘ye basit bir dilekce meselesi olabilirdi. 

130. Yazan:Selçuk GEZER Tarih: Mar 25, 2009 |  |  

Merhaba 

Ben zorunlu askerliğin kaldırılması fikrine katılmıyorum öncelikle bu yazıyı 

yazan arkadaĢlar olayın sadece olumsuz yönlerini ele almıĢlar. 20 li 
yaĢlarda gençler ne kadar deli doludur herkes bilir kolayca çoğu 
uyuĢturucu batağına vs iĢlere bulaĢabilir askeriye ise çok büyük bir eğitim 

yuvasıdır burada hayatları boyunca insanların ihtiyaçları duyacakları katii 
disiplin insanlara aĢılanır akılları baĢlarına getirilir askerliğini yapmıĢ 

bireylerin ayakları daha çok yere basar olayın savunma - saldırı kısmına 
gelincede Türkiye arazi olarak bahsi geçen uzun menzilli silahlarla iĢgal 
edilmesi kesinlikle mümkün olmayıp sadece ve sadece geniĢ çaplı bir kara 

harekatı ile tam anlamıyla iĢgal edilebilecek bir ülkedir ve buradada 
silahtan çok insan önemlidir. profesyonel bir ordunun kurulması tabiiki 

gereksinimdir. ancak bunun maaliyeti çok yüklü olacaktır bu bağlamda bu 
kadar büyük bir profesyönel ordu kurup devamlılığını sağlam türkiye için 
maali bakımdan imkansızdır öte yandan askerlik bir gelenektir Türkiyede 

herĢeyin olduğu gibi demokrasinin de sınırları vardır bu sınırlar örf ahlak ve 
geleneklere geldiğinde durur. 
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131. Yazan:Zekai Altay Tarih: Mar 25, 2009 |  |  

Vatan sevgisini veya askerliği, kendi ekonomik çıkarları doğrultusunda 

tartıĢanların, güya modernlik veya çağdaĢlık yaptığını düĢünerek 
profesyonel ordudan vs. bahsedenlerin, aslında vatanını satabilecek ve 

vatan sevgisi olmayan insanların yaratılmasında rol oynadıklarını 
düĢünemeyecek kadar aptal olduklarını hiç sanmıyorum. 

Bu insanlar ya vatanlarına ihanet içindedir, ya da anlattıkları çıkarları için 

vatanlarını satacak duruma gelmiĢ bencil zavallılardır. 

Beyler, Vatan elden gidiyor, sizler oturmuĢ emperyalizme nasıl hizmet 
edersiniz, vatanınızı nasıl daha kolay sömürgeleĢtirsinler bunun 

hesaplarını, insanlara bir hakmıĢ, çağdaĢlıkmıĢ gibi anlatıyorsunuz. Yazık 
bu milletin evlatlarına, ölen dedelerimizin kemikleri sızlıyordur. 

Bir Ģeyi unutmayın Beyler : ―Söz konusu olan Vatansa, gerisi teferruattır‖. 

132. Yazan:Halil CALKAP Tarih: Mar 25, 2009 |  |  

Birde zorunlu askerlik yapilandirilirken illede luzumsuz yerde vakit 

gecirilmemeli ihtisasina gore yurdun eksik olan yorelerinde hizmete tabi 
tutulabilmelidir ornegin ogretmense ogretmeni olmayan bolgede, polisse 
polise ihtiyac duyulan bolgede doktor saglik gorevlisi yada uzmanlik 

alanina ihtiyac duyulan bolgelerde hizmete alinip onun egitimiden 
tecrubesinden gucunden faydalanilmalidir 

133. Yazan:fatih y. abbas Tarih: Mar 25, 2009 |  |  

Biraz farkli seyleri tutarlilik gozetmeden 

yazayim, belki ise yarar: 

Eger, savunma ihtiyaclarimi gidermek icin, 
spor sayina(?!) judo, kung-fu taek-won-do ‗yu layıkıyla ogrenebilseydim,ki 

kaba savunmadan ote derin, moralfelsefi degerleri de icerirler–cok daha 
mutlu ve basarili olurdum. Birey olarak daha guclu olurdum! Cinsiyet farki 
da gerekmez. 

Ilaveten: 
Cevremde her sey bu kadar ―berbat ve guvenilmez oldugu halde‖ evime 
surekli silah yigmiyorum. 

Silah tasima izni/ruhsati olan 

herkes her sorunda,hemen silah cekmez. (Texas‘da cinayet oranlari cok 
dusuktur) 

―ya karsindakinde de daha tehlikeli baska 

silahlar varsa?  
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Yani? Silah nedir? 
cevap: gundelik yasamda,akla hayale gelmedik her sey silah olarak 
kullanilabilir… 

Sorgulamalarina yonelsek, askerlik mantigi 

coker. 

Cok guclu denilen ulkeler bile bize 
―propaganda‖ yapildigi kadar silah stoklari 

ucak tank vs biriktirmez. Dunyada boyle bir sey yok..Yapmaya calisanlar 
da ekonomik cokuntuye ugradilar. Daha da cokuntu yasanabilir.  

Hukuk ve hak mantigi en guclu silahtir.En guclu savunmadir.Dunyanin her 

doneminde! 

Dusman sanilanlar,asla kaba saldiri firsati beklemez.  

Tersine ―hukuki hata‖ yapmanizi beklerler!ki silaha basvurma mesru olsun! 
En buyuk hukuk hatasi da ―guvensizlik‖ yaratmaktir. 

134. Yazan:fatih y. abbas Tarih: Mar 25, 2009 |  |  

Biraz farkli seyleri tutarlilik gozetmeden 

yazayim, belki ise yarar: 

Eger, savunma ihtiyaclarimi gidermek icin, 
spor SAYILAN (?!:) judo, kung-fu taek-won-do ‗yu layıkıyla 

ogrenebilseydim,ki kaba savunmadan ote derin, COK KAPSAMLI moral 
felsefi degerleri de icerirler–cok daha mutlu ve basarili olurdum. Birey 
olarak daha guclu olurdum! Cinsiyet farki da gerekmez. 

Ilaveten: 

Cevremde her sey bu kadar ―berbat ve guvenilmez oldugu halde‖ evime 
surekli silah yigmiyorum. 

Silah tasima izni/ruhsati olan 

herkes her sorunda,hemen silah cekmez. (Texas‘da cinayet oranlari cok 
dusuktur) 

―Ya karsindakinde de daha tehlikeli baska 

silahlar varsa?  

Yani?  

Silah nedir? 

cevap: Gundelik yasamda,akla hayale gelmedik her sey silah olarak 
kullanilabilir… 
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Sorgulamalarina yonelsek, KONVANSĠYONEL ORDU SILAH VE askerlik 
mantigi coker. 

Cok guclu denilen ulkeler bile bize 
―propaganda‖ yapildigi kadar silah stoklari 

ucak tank vs biriktirmez. Dunyada boyle bir sey yok..Yapmaya calisanlar 
da ekonomik cokuntuye ugradilar. Daha da cokuntu yasanabilir.  

SONUC?  

Hukuk ve hak mantigi en guclu silahtir.En guclu savunmadir.Dunyanin her 

doneminde! 

Dusman sanilanlar,asla kaba saldiri firsati beklemez.  

Tersine ―hukuki hata‖ yapmanizi beklerler!ki silaha basvurma mesru olsun! 
En buyuk hukuk hatasi da ―guvensizlik‖ yaratmaktir. 

135. Yazan:Hüsamettin Kazancı Tarih: Mar 25, 2009 |  |  

Askerlik kelime anlamıyla Türk tarine eĢtir.Türkler tarih boyunca askerlik 

konusundaki baĢarıları ile medeniyetleri taĢıyan bir özellik kazanmıĢtır. 
Doğu ile batının,kuzey ile güneyin tümünde var ve diri olmuĢtur.Aradan 

binlerce yıl geçmesine rağmen bıraktığı izler adım adım izlenebilmektedir. 
Türkler içinde bulunduğumuz süreçte bir dönüĢüm yaĢamakta ve uzun 
zamandır süren değiĢimleri tüm sıkıntıları ile birlikte yoğun Ģekilde 

yaĢamaktadır.Maalesef bu sıkı dönüĢüm içerisinde en güvenilir ve 
kurumsal niteliği olan askerlik unsuruda değiĢimi yaĢarken yanlıĢ iĢlere 

bulaĢmıĢtır.Ülkeyi yönetme,siyaset ve ticaretle ilgilenmiĢ,darbeler, 
muhtıralar, müdahaleler,cumhuriyetin hamisi hamaseti ile toplumun önüne 

engel olmuĢ ve bu olumsuz etkisini sürdürme refleksini tekrarlamak 
iĢtahını sürdürmektedir. 
Tüm vatandaĢlar kısa ama etkili bir askerlik yapmalı fakat ülke savunması 

daha profesyonel bir ordu ile güçlendirilmelidir.Hem Türkiye‘mizin hem de 
bölgenin güçlü iktidara ve güçlü silahlı kuvvetlerimizin yıldırıcı gücüne 

ihtiyacı bulunmaktadır. 

136. Yazan:Ġlkkkursun Tarih: Mar 25, 2009 |  |  

Türk ordusu 16 devlet kurmuĢtur. Profesyonelliğe geçmesi 

demek;Türklerin devlet kurucu özelliğinin yok olması demektir. 
Hristiyan sömürgeci devletler kısır düĢünmüyor. 100-200-300-400 sene 

sonrasını düĢünüyor. 
Siz ―Vicdani red‘ miĢ, Profosyonel orduymuĢ, mecburi olmasınmıĢ!! 

konuĢun bakalım. Ekmeklerine yağ sürmektesiniz. 

137. Yazan:fatih y. abbas Tarih: Mar 25, 2009 |  |  

SAVUNMA , NEFS-Ġ MUDAFAA HAKKĠ, SILAH KAVRAMI 

Anayasada ―askerlik‖ hizmeti demiyor, ―vatan hizmeti‖ diyor; bu kavram 
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ve tanımla celisen kanunlar veya yonetmelikler simdiye kadar coktan iptal 
edilmeliydi. Celisik, hatta haksiz uygulamalar yuzunden mali/maddi sıkıntı 
ceken varsa, telafisini talep edebilmeliydi. Yoksa, mesele, sadece MSB‘ye 

basit bir dilekce meselesi olabilirdi. 

Biraz farkli seyleri tutarlilik gozetmedenyazayim, belki ise yarar: 

Eger, savunma ihtiyaclarimi gidermek icin,spor sayilan (?!) judo, kung-fu 
taek-won-do ‗yu layıkıyla ogrenebilseydim,–ki kaba savunmadan ote derin, 

kapsamli moral felsefi degerleri de icerirler–cok daha mutlu ve basarili 
olurdum. Birey olarak daha guclu ve guvende hisederdim, mutlu olurdum! 
bu sporlar icin, cinsiyet farki da gerekmez. 

http://kiltabletler-ii.blogspot.com/2009/03/savunma-silah-hukuk.html 

138. Yazan:fatih y. abbas Tarih: Mar 25, 2009 |  |  

ASKERLIKTEN BEKLENEN NEDIR? BOYLESI DARACIK VE 

AYRINTILARDA OYNAYAN SIKLARA HAPSOLMUS (RESMI 

OLARAK)TARTISMALAR VERIMLI SONUC VERIR MI? 
VATAN HIZMETI, YADA NEFS-I MUDAFAA(SAVUNMA) ANLAYISI, SU 
HALIYLE UCRETLI OLSA NE OLACAK? 

UCRETSIZ OLMASI ZATEN BUGUNE KADAR YANLISTI! 
CIDDI BIR ANGARYA IDI, ANAYASA VE INSAN HAKKI IHLALIYDI! 

139. Yazan:kemal Tarih: Mar 25, 2009 |  |  

zaza en doğru yorumu senden duydum teĢekkürler tamamen katılıyorum 

140. Yazan:osman Tarih: Mar 25, 2009 |  |  

giriĢ yazısı ne yazık ki yanlıĢlarla dolu. 

öncelikle orduya karĢı bir tavır var. bu olmaz. 
kesinlikle olmaz. 

ordu benim ordum. ben de ordunun bir parçasıyım. bu milletin her ferdi 
için bu böyledir. bu tür yaklaĢımlarla halkı orduya düĢman etmeyelim. 
bir kaç kiĢinin bireysel davranıĢları binlerce yıllık geçmiĢe ve kültüre sahip 

ordumuza atfedilemez. 
ikincisi, darbelerle ordunun kesinlikle alakası yoktur. 

darbeleri yapanlar, hain, siyasetçi, düĢman üçgenine kendini kaptırmıĢ 
kiĢilerdir. unutulmamalıdır ki darbeyi teĢvik edenler bizzat yine darbeye 
karĢı olanların kendileridir. menfaatleri için memleketi satanlar, 

yabancıların uĢağı olanlar, yine yabancı uĢağı komutanların darbesiyle 
tasfiye edilmiĢtir. bu sadece kullanılıp atılma stratejisidir. bunu böyle 

algılamayan düĢmanın istediği gibi hareket etmiĢ olur. 
üçüncüsü, profesyonel ordu ile bedelli askerlik birbirine karıĢtırılmıĢ. biz 

paralı ABD askerlik sistemine dönersek, yarın gerektiğinde yeni bir 
çanakkale, sakarya zaferleri yaĢayamayız.kimse para için elinde tahta 
kılıçla düĢmana saldırmaz. profesyonel ordu demek, üstün yeteneklere ve 

eğitime sahip, gerektiğinde gerektiği yerde iĢinin gereğini yapacak bir grup 
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oluĢturmak demektir. mesela PKKya karĢı mücadele. bu yapılırsa bedelli 
askerlik tamamen ortadan kalkar ve yerine 15 ay değil ama, 3 ay eğitim 
ve ardından her yıl bir ay tekamül eğitimi konulur, konulmalıdır. üstelik bu 

eğitimler konduktan sonra da sık sık bölgesel seferberliklerle takviye 
edilmelidir. Ģimdi düĢünün bunların maliyeti ne kadar tutar. 

kimse kusura bakmasın, AB, ABD istiyor diye ben ordumdan ve ordu 
düzenimden vazgeçmem, vazgeçmemeliyiz. 
bu konuyu ortaya atanlar onlar, biz de onların ekmeğine yağ sürerek 

tartıĢıyoruz. ne güzel değil mi? 
bizim tartıĢmamız gereken, ordumuzu AB ve ABD uĢaklığından nasıl 

kurtaracağımız, nasıl daha etkin ve etkili hale getireceğimiz olmalıdır. 

141. Yazan:MY Tarih: Mar 25, 2009 |  |  

―Zorla Güzellik Olmaz‖ diye Nilgün Hanim ne güzel anlatmis. isteksiz olarak 

ne is yapsaniz eksik olur, kalitesiz olur. 

Askerlik biterken üzüntüden aglayan insanlar var. Onlar bu meslegi bu 

kadar sevmisler, birakalim hep yapsinlar. emir-komuta zincirini, 
üniformayi, silahi seven bir sürü insan var bu ülkede.  

Kimse vatan haini filan degil. Memleketimiz disaridan bir saldiriya ugrasa 
elbette herkes savunacak. Bu zaten tartisilmasina gerek olmayan bir konu. 

ama su anda bir mühendisi ya da bir ögretmeni zorla askere yollamanin ne 
alemi var? Bir musluk tamircisi ya da elektrikçi isinin basinda kalsa onlarin 
verecekleri vergilerle ordunun ihtiyaci olan silah, malzeme vb alinir ya da 

üretilir. 

Yani kimse ―vatani savunmam‖ ya da ―ugruna ölmem‖ demiyor, sadece bu 
isi daha akillica, daha verimli ve daha ucuza yapabiliriz. Bu da VATAN 

SEVERLiKTEN BASKA BiR SEY DEGiL. 

illâ ölmemiz gerekmez, Türkiye için YASAMAK da gerekiyor bazen :) 

142. Yazan:ahmet Ģafak Tarih: Mar 25, 2009 |  |  

profesyonel ordu zengine yarayan bir sistem..abd ordusu hep 

garibanlardan, zenci ve latinlerden oluĢuyor bu yüzden.. 

eĢitlik ilkesi gereği askerlik görevi tüm erkekler için zorunlu olmaya devam 
etmeli..ama süresi kısaltılmalı, tahsiline bakmadan herkes 6 ay 
yapmalı..silah almak, kamuflaj giymek istemeyenler de 12 ay süreyle 

huzurevi bakımı, yol inĢaatı, öğretmenlik vs tarzı sosyal iĢlerde 
çalıĢtırılmalı 

143. Yazan:saniye ince yıldız Tarih: Mar 25, 2009 |  |  

asırlardır zihinler sistemelerin yarattığı sömürgeye göre Ģekillendiği için 

bakıĢ açısı da bu minval üzere kalıplaĢmıĢtır. yazılar, baĢlıklar, yorumlar 
hep bu sömürge sonucunda; daralmıĢ zihinlerin yumurtladıklarıdır. 
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dershanedeki öğretmen bu çarkın bir diĢlisi olarak düĢünür… bir diğeri de… 
sadece türkiye değil tüm dünya da paralı askerlik küresel sömürücüler 
tarafından zorunlu olarAK ülkelerin politikalarının vazgeçilmezleri arasına 

sıkıĢtırılacaktır. vatan toprağını korumak parasız fakirlerin görevi gibi 
algılansa da fakir çocuklarının asıl görevleri egemeni korumak olacaktır. 

paralı askerler artık kendi toprağında kendisini sömüren egemenin 
yanında, korumasında olduğu gibi emperyalist egemenlerin de köleleri 
olacaktır. yurt savunması fasa fisolarına kanmamak gerekir. paralı olunca 

tıpkı inĢaat ya da diğer saniyi dallarında olduğu cihetle; yabancı iĢçi gibi 
yabancı askerler de ileri politikalarla gelecektir. maksat Ģimdilik göz 

doldursun. gönül isterdi ki egemenlik kayıtsız Ģartsız liberallerin, neo-
liberallerin, ceo ların değil, topyekün eĢitlik ölçeğinde; üreten, ürettiğini 
tüketen; milletin-dünya milletinin olsun…o zaman ne paralı-parasız askere 

ne de korunmaya ihtiyaç olacaktır. 

144. Yazan:Robert Tarih: Mar 25, 2009 |  |  

Amerika da askerlik meslek olarak seçiliyor. 
ve seçildiği halde, amerikan vatandasları birer dünya kahramanı olarak, II. 

Dünya savasından beri dünyamızın her yerinde, bosna hersek, afganistan, 
ırak, libya, normandiya çıkarması gibi yerlerde savasıyor!.. can veriyor!.. 

ve bunun karsılığında feryadı figan etmiyorlar!.. Biz de artık bu konuyu 
modern ve medeni insanlar olarak düsünüp, ülkemizde askerliği zorunlu 
olmaktan çıkartıp seçilebilen meslek haline getirmeliyiz ki.. artık bir iĢ 

sektörü konumuna gelsin ve bundan para kazanabilelim.. 
O zaman terör konusunda da etkili olabilir bu paralı mesleği yapanlar! 

komando görevini yapan birlikler bireysel olarak, her terör olayında baĢarılı 
oldukları zaman onlara (para bonus puan) ödenirse, askerlik para 
kazandıran neĢeli, heyecanlı, maceralı aktif ve atraktif meslek haline 

gelebilir!. Fakat bu kavrama mentaliteye entegre olabilmek ve koordine 
edebilmek güçtür!.. Ģimdilik bukadar. 

145. Yazan:hasan delen Tarih: Mar 25, 2009 |  |  

poliste f tipi kadrolaĢma olduğu söyleniyor 

eğer profesyonel askerlik olursa aynıĢey tsk da 
olurki ozaman türkiye biter. 

146. Yazan:Umut Tarih: Mar 25, 2009 |  |  

Zorunlu askerlik bir insan gücü ve maliyetler meselesidir…Tamam askeriye 

bu ülkenin bütçesinden büyük pay alıyor olabilir ama bu pay zorunlu 
askerliğin sonucu değildir. Profesyonel ordu baĢka bedelli askerlik 

baĢkadır. Dünyada profesyonel ordusu olanlar maaĢ çeklerinde silahlı 
kuvvetleri için kesinti yapan ülkelerdir. Çünkü ne olursa olsun asker sivil ile 
vardır. Bedelli askerlik olmaz. Askerlik ya vardır ya yoktur. Bu konu iĢ için 

para ve sosyal çevrenin kaybolmaması için bireyler tarafında suistimal 
edilen bir konudur. Bu bedeli vermeyi düĢünen insanların verecekleri 

bedelin 20′de birini herhangi bir yere bağıĢlayabilir mi sorarım. Yapılan 
hesap basittir. Askerlikte kaybettiğim zaman ile verdiğim paranın iki katını 
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kazanırım. Yapmayın beyler bu bencilliktir. Yazıktır.o zaman askerlik 
kalksın bedelli bile olmasın. Herkes kazandığı paradan askeriyeye devlet 
eliyle para versin hani o çok özendiğiniz uygar(!) ülkeler gibi…. 

147. Yazan:serhat Tarih: Mar 25, 2009 |  |  

Askerlik tabiki yapılması gerekir. ancak 1 yıl yada daha fazlası gerekli 

olmayabilir.Bilhassa iĢini kurmuĢ insanlar için çok iyi olur kısalması. çünkü 
düzenleri alt üst oluyor. gönüllü askerlik olsun ama para karĢılığında tabiki. 

yapılması zorunlu olanlar içinde 2 yada 3 aylık eğitim olsun. en azından 
ortamı görsün yada bir savaĢ sırasında yapılacak iĢler öğretilsin. Umarım 
herkesi tatmin edici bir karar alınır. Ne mutlu Türküm diyene.. 

148. Yazan:Serkan B. Tarih: Mar 25, 2009 |  |  

Zorunlu askerlik, vakit kaybından baĢka bir Ģey değil.. Askerde geçirdiğim 

6 ayda daha faydalı Ģeyler yapabilirdim.. 

149. Yazan:Aydemir Tarih: Mar 25, 2009 |  |  

Hadi yine iyisiniz, Obama nin Türkiye ye gelis nedeni cikti ortaya, ETIBANK 

I 40 milyon dolara ( %72 dünya Bor reservlerine sahibiz) satin almak icin. 

Ne alakasi mi var, sen kendi askerinle ordunla ugrasa dur, f tipi RTE mali 
götürüyor, parsel parsel satiyor! 

150. Yazan:Aydemir Tarih: Mar 25, 2009 |  |  

Devami….. 

Yakin da TC de korunacak bir sey kalmayacak bu gidisle, o zaman artik is 

mi kurarsin, ord. Profesör mü olursun, yoksa gemi mi alip satarsin, 
herseye vakit olacak. 

Yoksa yaniliyormuyum, belki vardir korunmasi gereken cok sey! 

151. Yazan:ReĢit Çağın Tarih: Mar 25, 2009 |  |  

Uğur Mumcu‘nun ―Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olunmaz‖ sözü her 

konuda olduğu gibi bedelli askerlik konusunda da geçerli! 
Bir arkadaĢın belirttiği gibi bu tamamen tuzak bir konudur. 

1-Lütfen elinize bir dünya haritası alıp bakınız!Bizim kadar çevresi bize 
karĢı dostane(!) emellerle dolu ve kendi içinde sorunlu komĢuları olan 
baĢka bir ülke var mı? 

2-Askere alma nedeniyle bahsettiğiniz iĢ gücü kaybı mı var? Yoksa 
milyonlarca iĢsizi olan ülkemizde sosyal patlamayı önleyici bir istihdam 

yaratılmasına katkı mı sağlıyor askerlik! 
3-Eğitim politikamızın harikalığı sayesinde ilk okul mezunuyum deyip 
okuma yazma bilmeyenler geliyor askere. 

Onları kim eğitiyor acaba? 
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Hele günümüzde ―Mustafa‖ filmi, uydurma tarih kitapları v.s, televizyon ve 
basın yoluyla akıl almaz bir Atatürk düĢmanlığı,ulusal bilinci köreltme, 
ülkesine yabancılaĢtırma, dinci ve ırkçı bölücülükle bulandırılan zihinlere 

nerede doğrular öğretilecek? 
Bu Ģekilde hiç olmazsa nüfusun yarısı olan erkekler bu ocakta 

aydınlatılarak eğitiliyorlar. 
4-Sağlık taraması ile nice sorunlu mehmetçik 
sağlığına kavuĢmuĢ olarak yuvasına dönüyor. 

UyuĢturucu bağımlısı olarak gelenler tedavi ediliyor. 
5-Emperyalizmin rahatsız olduğu 2 konu var. 

Biri Atatürk‘e bağlılığımız. 
Diğeri de askere olan güvenimiz ve TSK‘nın eğitimi, disiplini ve caydırıcılığı 
ile bu güveni hak eden gücü! 

6-Askerini davul zurnayla uğurlayan, Ģehidini ―Vatan sağolsun‖ diye 
karĢılayan baĢka bir toplum yok dünyada! 

ĠĢte yıpratmak, yıkmak istedikleri bu duygu! 
Bunun için bu paralı askerlik sakızı ikide bir gündeme getirilip zihinler 
bulandırılmaya çalıĢılıyor.Maksat,iĢgücü kaybını önlemek filan değil.Vatan, 

bayrak, millet kavramlarının kutsallığını bozmak.BirleĢtiriciliğini yoketmek. 
―Ulus devlet bitti‖ deyip kürtlere devlet kurdurmaya çalıĢıyorlar.Bu 

kaynaĢmıĢ topluma, sanki kürt devleti kurulursa iĢsizlik, yoksulluk gibi tüm 
sorunlar hallolacakmıĢ duygusunu iĢlemeye çalıĢıyorlar. 
Bu askerlik konusu da emperyalist tuzağın masum görünüĢlü bir parçası. 

Elbette profesyonel ordu gerekli ve bunun çalıĢması zaten adımadım 
sürdürülüyor.Ama ekonomi baĢta olmak üzerebunun birçok koĢulu var! 

50 bin asker önerenlere, 
Abdullah Gül‘ün Powell‘la mütabık kaldığı 9 maddelik plandaki TSK‘nın 
mevcudunun azaltılması maddesini hatırlatmak istiyorum. 

Bir de ahmak iktidarların, akılları sıra darbeye karĢı bir güç oluĢturmak 
üzere polisi silahlandırma ve dolaylı olarak siyasallaĢtırma 

gafletlerini. 
7-Darbe konusuna gelince; 
TSK pusuya yatmıĢ da ―ne yapsak Ģu iktidarı devirip baĢa geçsek‖ gibi bir 

macera peĢinde mi sanılıyor acaba? 
Bir ülkede darbe olmaması askere değil, sivillere bağlıdır bunu 

unutmayalım. 
Siyasetçi, Anayasaya bağlı kalır, hukuka uyar ve vatana ihanet etmezse 

hiçbir askerin aklından darbe filan geçmez,geçemez. 
Onun için darbe asker sayısı azaltılarak değil, 
toplumun ve siyasetin kalitesi yükseltilerek önlennir. 

Sonuç olarak; Bu konular bilgi, birikim, deneyim, stratejik derinlik ve 
ihtisas gerektiren çok önemli konulardır. 

Masa baĢından ahkam keserek, duygusal tepkilerle, kulaktan dolma 
bilgilerle çözülemez. 
Burası Türkiye‘dir.Kendine özgü koĢulları, toplum yapısı ve gelenekleri 

vardır. 
Tüm uğraĢlar ve kızgınlıklar da bu yapıyı bu kadar kıĢkırtma, aldatma ve 

karartmaya rağmen bozamamaktan kaynaklanmaktadır. 

152. Yazan:Cihangir Atilla Tarih: Mar 25, 2009 |  |  
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Bence de profesyonel ordu Ģart… Ancak mecburi askerlik de kalkmamalı. 

3-4 ay herkes o ordu disiplinini ve askeri eğitimi sıkı bir Ģekilde almalı. 
Birlik ve bütünlüğümüze tehdit unsuru teĢkil eden unsurlar ve bunca dıĢ 

düĢmanımız varken, Türkiye‘nin güçlü bir orduya çok ihtiyacı var ve hep de 
olacak. Bu tür çanak soruların sorulduğu tartıĢma ortamlarının ordumuzu 

yıpratma amacı taĢıdığını düĢünüyor olmama rağmen fikrimi beyan etmek 
istedim. Saygılar 

153. Yazan:Yasemin Tarih: Mar 26, 2009 |  |  

TSK‘mıza, ordumuza hiçbir zaman bu dönemde olduğu kadar zarar 
verilmedi. Hiçbir dönemde bu dönemde olduğu kadar yıpratılmadı TSK. 

Böyle bir konunun tartıĢmaya açılmasını dahi abes ve onur kırıcı olarak 
değerlendiriyorum. 

Yazık. Çok yazık. 

154. Yazan:Aydemir Tarih: Mar 26, 2009 |  |  

Suskunlugumuz, kararsiz ve gücsüz oldugumuz dan degildir! 

Ey cesurlarin en cesuru Türk Anasi, cik ortaya ve konus, elinle dilinle 
Ey Türk Genci, oyuna gelme, oynanan oyun 1970 ve 1980 öncesi 

oynananin aynisidir 
Ey Türk Aydini, vazifeni yap, vurulsan da, hapsedilsen de 

Ey Türk Babasi, günü kurtarmak icin evlatlarinin gelecegini ipotek ettirme 

―Baska Secenek Yok‖ söylemi, son Altmis senenin uydurulmus en büyük 
yalani, inanma! 

Bu yüce Millet, köhnelesmis Saltanati ve Hilafeti alt etti, Nursi - ABDullah - 

Gülen oyunlarini da alt edebilecek güctedir, yeter ki Milli benligini koru. 
Milli benliginden utananlardan, utaniyorum. Ayni havayi solumaktan… 

ATATÜRK ÜN iZiN DE, NE MUTLU TÜRKÜM DiYENE! 

155. Yazan:Aydemir Tarih: Mar 26, 2009 |  |  

Borla çalisan araba üretildi, maliyeti 200 tl olan 1 kg bor ile 19.000 km yol 

yapabiliyor(1100kg. oto sabit 100 km süratle giderse) Bu demek 
oluyorki Petrole son. Tam tersine Batili ülkeler bor isletmeciliginin 
kansere yol açtigini iddia ederek BOR madenininden sogutma çabasi 

içindeler. 
Oysa bu mucize maden kanser tedavisinde de kullanilmaktadir. Türkiye 

kiskacta! 
> Arabayi bor madeniyle calistiracak patentli 600 proje oldugu ortaya 
cikti. 

156. Yazan:Nihat KÖġGER Tarih: Mar 26, 2009 |  |  
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Daha Önce de paralı askerlik konusunda yazmıĢtım.Ordu,Paralı 

askerlik,Cumhuriyet,DĠNCĠLĠK, Laiklik.. vs gibi çok önemli konular elbette 
tartıĢılabilir.Ama iyi niyet ve dürüstlük ve çok daha önemlisi BĠLĠNÇLE bu 

tartıĢmaların yapılması gerekir.Rejim ,Atatürk, Laiklik, Asker karĢıtlığının 
giderek tırmandığı günümüzde bu konunda tartıĢmaya açılmasını çok 

manidar buluyorum.Biz Türkler orta asydan Anadoluya ERGENEKON 
DESTANIYLA baĢlayan Ģanlı asker geçmiĢimizle gelmiĢiz.Her Türk erkeğinin 
geninde askerlik vardır.Bunu unutmaylım,unutturmayalım.Günümüze 

gelince ,ATATÜRKÜmüZ sayesinde aldığımız yolda maalesef durduk.Hatta 
ciddi anlamda geri gelik.Onun için kimse askerlik sistemimize 

dokunmasın,askerlikle ilgili saygısızlık yapmasın, ön yargılı 
davranmasın.Sizlere Ģunu diyebilirim, Ordumuz küçük bir ülke olsaydı, ve 
adı Türk olmasaydı bir günde AVRUPA BĠRLĠĞĠNE kabul edilirdi.Burada 

kastetdiğim Ordumuzun sistematiği, çağdaĢlığıdır.BĠZĠM TOLUMUMUZDA 
ZORUNLU ASKERLĠĞE DOKUNULMAMALIDIR.Bunun yukarıda 

yazdıklarımdan baĢka çok nedenleri vardır.Gelir dağılımının bu kadar bozuk 
olduğu bir ortamda insanlarıımız kendini eĢit hissettiği ve yaĢadığı ender 
kurumlarımızdan biridir ordu.Askerlik‘in zorunluluğu kaldırılamaz….. 

Saygılarımla 

157. Yazan:okan Tarih: Mar 26, 2009 |  |  

paralı askerlik diye birĢey olamaz askerlik manevi bir yüceliktir ve parayla 

ölçülemez vatan korumasını paraya dönüĢtürmek oldukçada tehlikelidir 
ordunun zayıflamasına sebebiyet verir tecrübe eksikliğine sebebiyet verir 

vs vs aynı zamanda vatandaĢlar arasında eĢit olmayan durumlar ortaya 
çıkar askerliğin belli bir süresi vardır ve kimse ayırd edilmeden bu sürede 

askerliğini en iyi Ģekilde yapmalıdır içinde bulunduğumuz coğrafyanın zayıf 
devletleri ne hale getirdiğine hep beraber Ģahit oluyoruz hepberaber 
elbirliği ile vatanımıza sahip çıkalım Türk Ordusu nun Ģanı tartıĢılamaz 

saygılarımla.. 

158. Yazan:Osman Canik Tarih: Mar 26, 2009 |  |  

Türkiye Cumhuriyetinin bugün için ihtiyacı profösyonel ordunun tam olarak 
bir an önce devreye girmesidir.Bu Ģekliyle daha çevik ,sadece tek iĢleri 

askerlik olan insanlar çok iyi seçilip eğitilerek devreye alınabilir. 
Topyekun bir savaĢa girersek ve sayı yetmezse tüm yurttaĢlarımızı bir 

aylık bir ön askeri eğitimden sonra beklemeye aldığımız bir sistemde 
göreve çağrılacak yedekler böyle bir durum için devreye girebilirler. 
Bu yaklaĢım ülkede verimliliği,üretkenliği arttırıp memleket kalkınmasına 

daha iyi hizmet vereceği halde 1-2 aylık bir eğitimle terörist gerilaların 
önüne yem gibi atılan askeri deneyimsiz birçok değerli insanımızın heba 

olmasını önler. 
Bu baĢarılamazsa bunun vebali hepimizindir. 

159. Yazan:Yalcin TATLICI Tarih: Mar 26, 2009 |  |  
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tum yasamı boyunca kadınların farklı erkeklerin farklı stratejileri alacagı 

sadece yılda duruma gore 15/45 gun arası eğitim alabilecekleri bir kurum 
olmalıdır. 

160. Yazan:hidayet Tarih: Mar 26, 2009 |  |  

darbeci de olsa -paralı da parasız- ne olursa olsun, öncelikle somut adımlar 

atmak lazım..gerisi laf 

1-Ankara merkezli olmak üzere, yarıçapı 150 km olan bir dairenin içine 
,uniformalı-uniformasız hiçbir asker giremez..izinden gelen erler bile 

uniformasız gelecek.. 
2-karakuvvetleri genel merkezi,Cudi dağının ene tepesine-en havadar ve 

manzaralı-taĢınacak 
3-hava kuvvetleri diyarbakıra 
4-denizciler iskenderunun en güneyine 

5-jandarma hakkari yüksekovaya..efendim? orası Türkiye değil mi? asker 
Türk vatanının her karıĢında görev yapar..o kadar 

6-darbelere sebep teĢkil eden ‖ vatanın bütün kaleleri zaptedilmiĢ 
olabilir,tersanelerine girilmiĢ olabilir..muhtaç olduğun kudret damarlarında 
dolaĢıyor‖ palavrasını her taraftan kadırmak lazım.. 

7-bütün askerlerin telefon konuĢmaları kayıt altına alınacak,sivil birisine 
sarfedilen ―yağlı kazığa geçiririz-ayağını keseriz‖ gibi tehditler müebbet 

hapisle cezalandırılacak 
8-bütün subay maaĢları üçte bir oranında düĢürülecek,devlet herĢeyini 
karĢılıyor zaten:okul bedava-orduevinde kebap ikibuçuk lira-gata hastanesi 

ve pastanesi bedava..daha ne isterler..o maaĢa çalıĢacak binlerce vatan 
evladı bulunur seve seve askerlik yapacak .. 

gönüllü askerlik hizmeti-paralı askerlik-mecburi askerlik..bunlar daha 

sonra kolayca çözülebilecek Ģeyler.. 

161. Yazan:Aydemir Tarih: Mar 26, 2009 |  |  

Mesnetsiz, nankör ve hiyanet de olan TC vatandaslari icin de, DOGUSTAN 

ASiL, HEP SANLI, DAMARLARINDAKi ASiL KAN DOLASAN TÜRK ORDUSU 

VE ONUN ASKERi, CANINI ORTAYA KOYSUN, TÜRK OLMAYAN UNSURLAR, 
DEVSiRMELER BUNDAN RAHATSIZ OLSUN. OLMASI GAYET DOGAL, CÜNKÜ 
BU iNSANLAR, 

NE MUTLU TÜRKÜM -DiYEMEYEN iNSANLAR. 

BASKA SÖZ E GEREK VAR MI, BiLMEM! 
HERKESiN Ki KENDiNE, ANADOLU, ASYA, ORTADOGU, BALKANLAR, 

KAFKASYA, TÜRKTÜR, TÜRK KALACAKTIR! 

UYSA DA UYMASA DA!  

BUNU ENGELLEMEYE KiMSENiN GÜCÜ YETEMEZ, BAS ESKiYA iMRALI DA, 
DiGER ONUN GiBi OLAN CAPULCULARIN DA, KANLI, VAHSi,HAYSiYETSiZ, 

SEREFSiZ KARiYERLERiNiN SON NOKTASININ ORASI OLACAGINDAN, 
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KiMSENiN SÜPHESi OLMASIN! SU ANDAKi ICTiMAi DURUMLARI NE OLURSA 
OLSUN. 
BUNU GERCEKLESTiRMEGE, ATATÜRK ÜN HUZURUN DA AND iCTiK. 

(AYRICA BiLGiSAYARIMIN SiSTEMiNi CÖKERTEN SAHIS, SANIRIM ASKER 

DE, GECE MUHAREBESi BÖLÜMÜN DE REViRE CIKMIS ANLASILAN, 
ORASINI KACIRMIS DERSLERiN, ) 

ATAMTÜRKÜN iZiN DE, NE MUTLU TÜRKÜM DiYENE! 

162. Yazan:Ramazan Zengin Tarih: Mar 26, 2009 |  |  

UMUT ogretmen ve onun gibilere : 

Ben de henuz askere gitmemis ve yurtdisina cikmis biri olarak (seneye 21 
gun yapma imkanim olacak insallah) HATA SIZDE diyorum.Askerligin 

kisalmasini savunmak baska birsey ama su anda gecerli kanunlara uygun 
olarak hayatinin planini yapamamak ayri birsey .Simdi sen dersane 
kurdum ve ogretmen calistiriyorum diyorsun ama onu kurmadan once 

dusunecektin(O zaman is sahibi kimse gidemez abi,garibanlar surunsun 
zenginler keyfini sursun? Adalet mi?).Simdi gelmis devredemem gidersem 

isimi kaybederim muhabbeti yaparsan herkes askerden kacar ve sonra da 
bir mazeretle gelip artik yapamam psikolojim bozuldu der. 
Yanlis anlasilmasin ben de yapmadim ve yurtdisina gittim 21 gun yapmak 

icin ama sonucta bir plan yaptim(su anda kanun neyse ona gore yaptim) 
ve sonuclarina katlaniyorum.Oyle yurtdisinda calismak guzel bir sey diye 

dusunmeyelim.3 yili doldurur doldurmaz donecem Turkiyeye.Vurgulamak 
istedigim nokta planini yapacaksin ve belli bir olcude de zorluguna 

katlanacaksin ama sen gelmis 2 sini de yapmak istemiyorsun.Kusura 
bakma oyle bir secenek yok(simdiki kanunlara gore yorum yapiyorum 
dikkat edin)Yok bedellli cikti cikacak,askerlik kisalacak,yapanlar enayi 

olacak ben kacayim burasi Turkiye nasil olsa bulunur bir yolu diyenlere 
sesleniyorum.Bir an once git kurtul bu kadar.Yok ordu profesyonel olmali 

yok bilmem ne o yorumunu yine yap kardesim ama isi zamaninda bitir 
uyanikliga kacma 

163. Yazan:drsoldier Tarih: Mar 26, 2009 |  |  

Profesyonel ordudan tarafım. Ancak yıllardır, neredeyse büyük önder 
Atatürk‘ün ölümünden sonra ekstra ayrıcalıklı bir konum almıĢ olan 

generallerin bundan kolay kolay vazgeçmesini hiç beklemeyin. 800.000 
kiĢilik orduya bütçeden ayrılacak pay ile 150.000 kiĢilik orduya ayrılacak 

pay aynı olmayacak. Bu da TSK ya ayrılan bütçenin azalması demek. Orta 
Asyalı kültürümüz gereği bizlerde ‗farklılık-ayrıcalık-diğerlerinin üzerinde 

hakimiyet kurma‘ çok önemlidir. Bu hakları eline geçirenlerin (belediye 
baĢkanları, milletvekilleri, aĢiret reisleri, komutanlar, kurum müdürleri, 
müsteĢarlar…..vs) çoğunluğu bundan vazgeçmek istemez, üstelik 

diğerlerinin üzerinde kötüye kullanır. 
Peki GATA sözü size ne hatırlatıyor? Ergenekon davasında adı geçenlerin 

sığındıkları liman diyeceksiniz. Ben baĢka bir Ģey daha anlatayım: GATA 
Tıp Fakültesinin taban puanı 1996 ÖYS de tüm tıp fakülteleri arasında 
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kızlarda ikinci, erkeklerde dördüncü sırada iken geçtiğimiz yıl ELLĠ ĠKĠNCĠ, 
YANĠ EN SON sıraya düĢmüĢtür. Bir askeri okulun taban puanının sivil 
emsalleri arasında en son sıraya düĢüĢüne TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ 

TARĠHĠNDE ĠLK kez rastlanmıĢtır. GeçmiĢte TSK ya sivilde hekim alınması 
için açılan kontenjanlara baĢvurmak için kuyruklar oluĢurken geçtiğimiz yıl 

açılan 100 pratisyen, 50 de uzman kadrosuna sadece 1 (BĠR) hekim 
baĢvurmuĢ, o da mülakat sınavına gelmemiĢtir!!! 
Bu çöküĢün sebebini mi merak ediyorsunuz: GATA da görevli doktorlar sivil 

meslektaĢlarının ÜÇTE BĠRĠ ĠLE BEġTE BĠRĠ arasında değiĢen komik 
ücretlerle çalıĢtırılmaktadır. Üstelik ihtisasta nöbetlerde ailelerinden çoluk-

çocuklarından uzakta geçirdikleri 3 ile 5 yıl arasındaki süre mecburi 
hizmetten sayılmamaktadır, bu nedenle zaten 15 yıl olan MECBURĠ 
HĠZMET 19 ĠLE 21 YIL ARASINDA olmaktadır. Yani askeri hekimler TSK DA 

KARIN TOKLUĞUNA 20 SENEDEN FAZLA ÇALIġTIRILMAKTADIR. Peki bütün 
bu apaçık gerçeklere rağmen askeri hekimlerin özlük haklarında hala 

değiĢim yapılmamasının sebebini merak ediyor musunuz? Komutanlara 
göre asla ‗bir üsteğmen bir general kadar maaĢ alamaz!!! ‗ Yani TSK da 
görev yapan hekimler hekim değil sadece subay yerine konmakta ve bu 

nedenle sivil meslektaĢlarına göre çok ciddi özlük hakkı kaybına 
uğramaktadırlar. TSK nın sağlık sistemindeki bu ilerleyici bozulmaya karĢın 

hala ‗ayrıcalıklı-üstünlüklü‘ kesim olayı sadece rütbe zemininde düĢünüp 
hekimlerine gerekli iyileĢtirmeyi yapmamakta direnmektedir. Sanki 
hekimleri sivildekiler kadar ücret alsalar kendi ayrıcalık ve üstünlüklerinin 

ortadan kalkacağına inanmaktadırlar. ġimdi sanırım yazımın baĢında ne 
demek istediğimi daha iyi anlatabildim. Bu arada geçtiğimiz yılki üniversite 

sınavında en son sıraya düĢen GATA yı kazanan 140 küsür öğrenciden 
sadece 68 tanesi kayıt yaptırmıĢ olup halen bunların 40 civarı eğitime 
devam etmektedir. Ara sınıflardan da 100 den fazla öğrenci sınavlarda 

zayıf not alarak veya diğer sebeplerle okuldan kendilerini attırmıĢlardır. 
Peki yıllardır insan yönetme sanatının içinde olan değerli komutanlar buna 

ne çözüm buldular bilyor musunuz? GATA nın kontenjanını 250 öğrenciye 
çıkarmaya karar verdiler!. Yani daha fazla öğrenci kazanınca ayrılanlar olsa 
bile daha fazla sayıda öğrenci elde kalır hesabı!!! Ne kadar zekice değil 

mi!!! 

164. Yazan:asuman özbey Tarih: Mar 26, 2009 |  |  

merhaba, 
ben antimilitaristim. baĢka söze gerek var mı? 

öncelikle vicdani redciler diyorum. madem askerlik yapacaksınız ille de 
zorunluluktan çıkarılıp, profesyonelliğe dönüĢtürülmesi iyi olur. öyle çok 

talep olur ki, çoğunluğun zihniyeti zaten asker… 
asuman 

165. Yazan:Mustafa Akbas Tarih: Mar 26, 2009 |  |  

Bazi kendini sözde Türk gören yorumcular makaleleyi dogru okusalar daha 

iyi ederler gibi geliyor bana.Adamlar cikmislar burda Türklük numurasi 
yapiyorlar…yok devenin kulagi. 
Dikkat edin Askerlik yapmak hem hak hemde zorunlu bir görev ama kim 
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hakkini tam alabiliyor? Neden askerlik yapmak icin yüzbinlerce genc sira 
bekliyor.Vatandas sirasi geldiginde neden askerligini yapamiyor cünkü 
teknik olarak mümkün degil. Harbiyeli komutanlarin organize etmede cok 

yeteneksiz. Adam 35 yasina gelmis, isini kurmus, iki cogu var ama TSK 
daha halen arkasinda kosuyor. Yok yoklama yaptir..yok sira bekle..yokda 

yok. Belki yakinda 17 yasindaki oglu ile askerlik yapar. 

166. Yazan:kekova Tarih: Mar 26, 2009 |  |  

bana bakın…askere gıtmeyen adam… adam degıldır. ısım var deyıp 

askerden kaytarmak yok…paranın sıcak yuzu senın askere gıtmene engel 
oluyor…senı anlıyorum..paran var…aama korkaksın…askere gıdemeyecek 

kadar..askere gıt ve tum korkularını yen…al boyunun olcusunu…adam ol ve 
gerı don… 

167. Yazan:vedat demir Tarih: Mar 27, 2009 |  |  

Arkadaslar,askerlik hyatinizda hic bir yerden alamayacaginiz ,annenizin 

babanizin yakininizin veremedigi sinirsiz bir hediyeyle,hayatiniza katkida 
bulunur aksi takdirde yasaminiz boyunca bosluk yasarsiniz Arkadaslar 

zaman zaman seytan bize sorular atar.Simdiki sorulardan olan ZORUNLU 
ASKERLIK KALKARSA NE OLUR PARALI ASKERLIK KANUNU GEREKLIMIDIR 
gibisine baktigimizda Cevaplari cok basittir. Kizlarimiz fahise olur babasi 

bilinmiyen pic cocuklar dogar. Gavurlar gibi depresyonlar ve intiharlar 
artar .Ruhsuz bir yasamla esrarcilik, sarapcilikla zambi gibi dolasirsiniz. 

Gay ve lesbiyenlerde patlamalar ve ibnelik yarislari baslar Gavurlardan 
madalyalar alir ve bulari mezar tasi yapariz…..daha bircoklari var ama 

simdi isemeye gidecegim..ilk firsatta yine danisalim birbirimize…. 

168. Yazan:Aydemir Tarih: Mar 27, 2009 |  |  

Birkac yorumcunun verdigi örnekler e istinaden, yanit niteligin de yazmak 

istiyorum. 

Hersey den önce GATA da ve TÜRK ORDUSUNUN muhtelif yerlerin de 

vazife yapan asker Doktor ile, sivil calisan Doktor arasin da 
Ögrenim icerigi 
Meslek(ler) 

Calisma hukuku acisindan idari somut farklar var. 

Bur da maksat karsilastirilan Özel ve Resmi Kisiler degil, Komutanlara laf 
söyleme, karalama, dolayisi ile Ordumuzu yipratmak. 

Bir Cumhurbaskani, bir Basbakan, bir Bakan, bir Genel Müdür falanca 
firmanin CEO sundan az maas ile calisir, peki ne yapmali? 
Konu bu mu ve sorun burda mi? 

Var mi dünyanin herhangibir yerin de, verilebilecek baska bir örnek, 
uygulama? 

Eger beyinler de istifham uyandiracak sorular soruluyorsa, (toplumsal 
hastalik haline gelen, sor ama secenek sunma) CÖZÜM ÖNERiLERi ni 
eklemek fikir teatisinin tabiatindan olsa gerek. 
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Düzeni irdelemek güzel bir yaklasim, ancak bu sekil de, soyut degil! 
Ceo lariniz yanlis karar alinca isletme cöker, Komutanlar yanlis emir 
verince, hayatlar söner, Ülke cöker. 

Cumhurbaskanlari ve diger Hükümet calisanlari yanlis kararlar verince de, 
iste icin de bulundugumuz durum peydah olur! 

NE MUTLU TÜRKÜM DiYENE 

169. Yazan:Sabahattin Tarih: Mar 27, 2009 |  |  

Profesynel, yani paralı askerden oluĢan bir ordu: 

1. Devlete ayrı bir maddi yük getirir. Bu da savunmaya ayrılan bütçe 
payının artmasına yol açar. 

2. Bütçe payını arttırmak istemeyen devlet ise orduyu küçültür ki, bu da 
yüzölçümü oldukça büyük olan ülkemizi savunmaya yetmeyebilir. 
3. Paralı askerler askerliği para için yaptıklarından, öncelikle kendi 

çıkarlarını düĢünürler ve ülke için savaĢmazlar. 
4. Askerlik bir okuldur. Orada disiplin, kendini kontrol, dayanıklılık ve 

kuvvetli dostluk öğretilir, öğrenilir. Askere gitmemiĢ olanlar bunu 
anlayamazlar. 

Tüm bu nedenlerden dolayı, ben zorunlu fakat kısa süreli askerlikten 
yanayım. Gençlere seçenek verilmeli. Ya kısa süreli, fakat en az 6 aylık 

para ödemeli askerlik, veya 1 yıl ödemesiz askerlik. Bir yıl yeter gibi 
geliyor. Kendim 20 ay askerlik yaptım ve bu sürenin gereğinden fazla 

olduğu görüĢündeyim. 

170. Yazan:Gökhan Tarih: Mar 27, 2009 |  |  

―beni yasadıgım vatanımdan sogutmaya basladı…bundan 10 yıl once boyle 

bir vatana sahip oldugum icin gurur duyan bir bireydim…artık‖ 

Dershane öğretmenimizin fikirlerinin değiĢmesi gerektiği kanatindeyim, 

neticede kendisi bir eğitmen ve insan yetiĢtiriyor. Vergi veriyor olmak bir 
insana hatta bir eğitimciye vatanımdan soğuyorum, vatanımla gurur 

duymuyorum deme hakkı vermez. Lütfen buna dikkat edelim, para 
kazanmak kazandırmak herĢey demek değildir. Bu kadar ben merkezcil 
olmayalım. Hesap soralım ama bu Ģekilde değil. Gurur duymuyorum 

derken bu vatan, bu topraklar, bu millet ve islamiyet adına dökülen kanlar, 
yanan canlar ve kabettiğimiz insanlara hakaret etmiĢ olduğunuzu 

düĢünüyorum. Biz kazanmaya çalıĢmalıyız kaybetmeye değil. 
Ben de askerliğin çok uzun süre bir süre olduğunu ve 3-4 ay gibi bir süre 
olursa insanlara engel olmaktan kalkacağını düĢünmekteyim. Böylelikle 

askere giden insan sayısı da artacak ve insanlar vakti zamanında bu iĢi 
halledecek ve 33 yaĢındaki öğretmenimizin düĢtüğü duruma düĢmeyecek. 

ġöyle de bir gerçek var, askerliği kaldırırken baĢka tedbir almak 
durumundasınız. Bakın öyle gençler var ki o bir buçuk senede adam 
olabiliyorlar ancak. Gençlik o kadar kötüye gidiyor ki. Maneviyat azalmıĢ 

Türkiye‘nin doğrusu batısıyla, avrupa bir olmuĢ. Kültür yozlaĢmıĢ karma bir 
kültürle gençler kör topal bir ahlakla yetiĢmekte. Ben böyle 18 ay askeriye 

http://www.derindusunce.org/2009/03/19/zorunlu-askerlik-kalkarsa/#comment-28117
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disiplininde ancak adam olabilen insanlar tanıdım, siz tanımadıysanız bu 
konuda yorum yapmayın. Askerliği kaldırırsanız bunları komple piyasaya 
salmıĢ olacaksınız. Olayın kaynağına inip kaynağı ıslah etmeden akarsuyun 

önünü açmayın. Gelin de ayıklayın pirincin taĢını. 

171. Yazan:HALĠL BAYGÜR Tarih: Mar 27, 2009 |  |  

sevgili kardeĢlerim.ben 46 yaĢında emekli biriyim son zamanlarda 

askerlikle 

ilgili bir takım spekilasyonları doğru bulmuyorum.neden:vatanımız 
gerçekten çok kozmo politik ve çevre konĢularımız ve bazı büyük 
ülkelerin ağzını sulandıran bir konumu var bu nedenle bizleri kurtuluĢ 

savaĢında yenemediler ve bu milleti dıĢtan yıkmayı denediler 
becertemediler ha Ģimdi ne yapılabilir kaleyi içten feth etmek kaldı ve bunu 

deniyorlar bir çok yöndenönce bizim en güçlü güvenilir neyimiz var 
tabiiki ordumuz ne yapalım önce bunu rencide edelim ve güvenilirliğini 

nasıl yok ederiz çamur at izi kalsın sistemiyle ha arkasından ne edelim 
askerlik zorunlu olmasın hani rambo firs blood filminde vardı ya.komutanı 
emrediyor saldırın diye asker ―kardeĢim ben eczacıyım Ģurda part taime 

askerlik yapıyorum ben gitmiyom sen git diyor‖umarın bunu 
hatırlamıĢsınızdır.iĢte bizide askerlikten soğutmanın yollarını 

deniyorlar sakın ha bu oyunlara gelmemeliyiz zaten askerlik zorunlu 
olmazsa 
paralı olursa kim askere gidecek senin benim çocuklarımız değilmi 

zenginlerin çocukları gidecek mi. ha gitse bile paralı asker sadece 
teknolojisi çok yüksek ordu ve donanımı olan ülkelerde belki prim yapar 

yoksa böyle bizim gibi geliĢmkete olan ülkelerde asla askerlik zorunlu 
olmasın veya paralı olsun demyin diyenleride kesinlikle susturun.belki 100 
yıl sonra olabilir…saygılarımla…. 

172. Yazan:vedat demir Tarih: Mar 27, 2009 |  |  

Arkadaslar, namusumuz ve oz gecmisimiz dusmanlarimizi catlatan 

askerimize ve askerlige karsi bizi yipratmak isteyen herkesin ebesinin 
amina kar yagacaktir ve yagiyr da Daha cok ruhunuzu ve namusunuzu 

koruma detaylari icin lutfen linke tiklayin ve saatlerce gunlerce yllarca bir 
keime kacirmadan Okuyun………Dusmanlarinizi ic ve disaridan iyi taniyin 

Bilhassa ruh dusmaniniz olan Seytan=Lucifier sahsen yeniniz Kurbani 
olmayiniz…. 
http://www.talkturkey.us/2008/06/genocide-revisi.html 

173. Yazan:Resit Senaslan Tarih: Mar 27, 2009 |  |  

Darbeleri zaten ordunun ―profesyonel‖ kismi yapiyor, zorunlu askerligini 

yapan erler degil.. 

Ama zorunlu askerlik her acidan yanlis ve cagdisi. Egitimsiz ve elverissiz 
bir kalabaliktan olusan verimsiz bir guruh. 
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Ingiltere‘de zorunlu askerlige en karsi olanlar ordunun kendisi, uzun 
gerekceli dokumanlar hazirlamislar. Google‘layin, bulun okuyun. 

174. Yazan:vedat demir Tarih: Mar 27, 2009 |  |  

Arkadaslar bilgi sahibi olmaniz icin bakin yurt disind gurbetlerde ayni 
dusmaniz olanlarla nasil bogusuyoruz sizde katilin sizler orda sehiterimizin 

kaninin sigotasiyla rahat kiciniza batarsa ki ic ve dis dusman sizi bolme 
istiyor ortaya ikide bir sey aiyor oyuna gelmeyin namuunu ordumuza bagli 

katilin asagidaki linke tiklayin ne kadar sansli oldugumuzu dunya ya 
parmak isittirip yol gostermeye katilin HODRI MEYDAN…. 
http://www.turkla.com/index.php?c=1&yid=4 

http://www.turkla.com/index.php 

175. Yazan:Ali Duman Tarih: Mar 27, 2009 |  |  

Bırakınız zorunlu askerliğin kalkmasını, saadete geliniz, zira ülkemizde 
1930 yıllardan kalma ve Musolini Ġtalya‘sından alınma Askeri Ceza Kanunu 

yürürlüktedir. 

Bu kanuna göre amir, astını HERHANGĠ BĠR MAHKEME ETMEYE GEREK 
DUYMADAN DĠREKT HAPĠSE ATABĠLMEKTEDĠR. Bilmem farkında mısınız? 

yoksa Gülhane parkında mısınız. 

Bu devirde insanların mahkeme edilmeden hapise atılabildiği yegane 
ülkelerden biridir, belkide tek‘djr. Asıl gündeme getirilmesi gereken konu 

budur. Birçok ülkede zorunlu askerlik bulabilirsiniz, ancak hiç bir 
demokratik ülkede (muz cumhuriyeti ve Ģeyhlerin ülkeleri hariç) mahkeme 
edilmeden hapis cezası verilmesine rastlayamazsınız. 

176. Yazan:Haluk Öztiryaki Tarih: Mar 28, 2009 |  |  

askerlik Türk milletinin doğasında var 

her Türk asker doğup asker öleceğinden bu tartıĢmanın yanıtı çok açıktır 
ordumuzun modern ve profesyonel alt yapısını güçlendirmemiz gerektiği 

doğrudur 
ne de olsa en güzel coğrafyaya ve en fazla meydan okuyan tarihe biz 

sahibimiz 
daima gücümüzü denemek isteyen kabadayılar çıkacaktır; hazır olmalıyız 

177. Yazan:bedelliistiyoruz Tarih: Mar 28, 2009 |  |  

bedelli artık zorunlu hale gelmiĢtir.halk bedelli askerliği istiyor.bu ülke 

krizden çok az bedelle kurtulmak istiyorsa bedelli askerliği 
çıkarmalıdır.hatta zamanla zorunlu askerlik te kalkmalı.kim boĢ boĢ 
askerlik yapmak istiyorsa hamallık,tuvaletçilik,aĢçılık,garsonluk,dayak 

küfür,eziyet istiyorsa buyursun gitsin yapsın. 

178. Yazan:Aydemir Tarih: Mar 28, 2009 |  |  

http://www.derindusunce.org/2009/03/19/zorunlu-askerlik-kalkarsa/#comment-28143
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Zihniyet e bakin, sanki Mars yaratigi, evine alisveris yapmiyor, helasini 

temizlemiyor, yemek yemekten baska becerisi yok ve hic babasin dan azar 
isitmemis, dayak yememis! 

Bence asker e almadan önce sinav yapilmali, adam olacaklar 6 ay, 

olmayacaklar duruma göre, adam olan a kadar asker de tutulmali. 

Mali zor durumlar da, askerligi bedel olarak görenler, bircok Kutsal 
degerini de hic cekinmeden zor a gelince verirler. 

Ver bakalim, ne karsiligi, en son neyini vereceksen! 

179. Yazan:fatih y. abbas Tarih: Mar 28, 2009 |  |  

Sosyal Darwinisim, medeni hukuk ve piyasa ekonomisi ile uyusur mu? 

180. Yazan:Av.Sait KEKEÇ Tarih: Mar 28, 2009 |  |  

Z0runlu askerlik elbette gereklidir.Bunun kalkmeası son Türk devletinin de 

yok olması sonucunu doğurur. Tarihimize bakarsak Tıpkı, Türkiye 
Cumhuriyeti gibi önceki 15 Türk devletini de ordu kurmuĢ, kollamıĢ ve 

korumuĢtur.Aynı zamanda ordu hep bir eğitim kurumuda olmuĢtur. Aksine 
düĢünce ve propagandaların esas amacının T.C.Devletinin dağılması 

olduğu açıktır.ġunu hiçbir zaman unutmamalıyız. Halkımızın ―askerliğini 
yapmayanı adam saymaması boĢuna değil. 
Av.Sait KEKEÇ 

181. Yazan:Aydemir Tarih: Mar 28, 2009 |  |  

Su anda dünya da yürürlükte olan hukuk ve piyasa ekonomisi kurallari, 

nasyonal sosyalizmin devami olduguna göre, sorunun yaniti kendi 
icindedir! 

Tabii eleme varsayimi, piyasa ekonomisinin temeli dir, güclü olan 
yasamaya devam eder, yoksa Kapitalist düzenek baska sekil de calisiyor 

da, biz mi bilmiyoruz? 

182. Yazan:Mustafa Akbas Tarih: Mar 28, 2009 |  |  

Sn.KEKEÇ sizi militarist zihniyet acayip bellemis.Korku ve nefret altinda 

yasayiyorsunuz gibi geliyor bana. Lütfen.. Türkler hep hür yasamistir, 

maalesef simdi kendi ordumuzun esiriyiz. Becereksiz askerlerimiz 
osmanlinin yikilmasina neden olmustur ve TC fakir olmasinin tek nedeni 
TSK acimasiz yiyici olmasindan ileri gelir. Ben Türk olarak herhangi güdük 

rejim bekcisi ordunun kulu olmak istemiyorum. Tek cözüm beceriksiz 
ordumuz derhal modernlestirimleli ve dizgin %100 hür iradenin eline 

verilmeli. 

183. Yazan:Ali Duman Tarih: Mar 28, 2009 |  |  

http://kiltabletler.blogspot.com/
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1. Gönüllü, postalsever, darbesever, asker düĢkünleri 36 ay, 

2. bunların çok vahim derecede ileri olanları 48 ay, 
3. Gönülsüler en fazla 6 ay, 

4. Paralılar ise mümkünse kıĢladan içeri bile sokulmamalı, paracıkları 
alınmalı, zorunlu olarak ot yoldurulan, patates soyduranlara maaĢ olarak 

verilmelidir. 
5. PaĢalarımız asla bedelliden yana olmazlar, zengin çocukları kıĢlalara 
doluĢturulmazlarsa ya da teĢrif etmezlerse önemli bir rant kapısı kapanır 

maalesef. 
6. IMF denen hortumcu gelir, dünyanın en yüksek vergilerinin alındığı 

ülkemiz için sürekli vergi artırın der, ancak ne hikmetse savunma 
giderlerinizi kısın demez, zira onlar aynı zamanda silah tücarlarının da 
temsilcisidirler. 

7. Bedelliden 7.5 milyar dolar, savunma giderlerinden kısılacak 7.5 milyar 
dolar eder 15 milyar dolar, SSCB halkını aç bırakarak, silahlanmaya çok 

büyük paralar harcadığı için battı, Türkiye‘deki silahlanma ve savunma için 
harcanan kaynakların bundan pek fazla farkı yok. 
Unutmayalım ki Osmanlı Devleti ĠTC‘nin orduyu siyasete alet etmesi 

yüzünden yıkılmıĢtır. Mevcut iktidarı zaafa uğratarak, iktidar olabilmek için 
ĠTC yanlısı subaylar Balkan SavaĢında savaĢmamıĢlar, düĢman Çatalca‘ya 

kadar gelebilmiĢtir. Akabinde iktidar ĠTC‘ye geçmiĢtir. Tarihten ders 
almasını bilenler, ordunun siyasete alet edilmesinin ne kadar sakıncalı 
olduğunu da bilirler, yoksa daha çok devlet batırır, yenilerini kurarız. 

184. Yazan:Aydemir Tarih: Mar 28, 2009 |  |  

Tarihi bilen de konusuyor, bildigini sanan da. 

Bence osmalinin batisi 

1- yabanci kadinlarin koynuna girmekten ve onlardan peydah olanlardan 
2- alacahillerin ahkam kesmelerinden 

olmustur. 

Atatürk, ingilizleri kovalamaya basladigi zaman, onu ordu komutanligindan 
alan vatan haininin adi, vahdettin di. Gene bu hain, ingiliz yüzbasisinin 

önün de el pence divan dururdu. 
Yunanlilara karsi savasan kafirdir diye fetva veren namüslim zamanin 

seyh-ül fettaninin fetva ile isgal ordularina karsi gelenlerin katledilmesinin 
helal olduguna izin veren, yine vahdettin haini idi. 
ATATÜRK e ve onun ordusuna hizmet etmek icin, ONUR, NAMUS, 

HAYSiYET ve SEREF sahibi olmak zorunlulugu vardir, iNANCSIZ olan da 
bunlar olmadigi icin, kayalarin arkasina saklanarak Gazi olanlar dan olur 

insan, Allah muhafaza! 
Balkan savasina gelince, or da da simdiki gibi, kendini bilmez ordu ve 
asker karsitlari ve ―Padisah‖ bozuntulari, yerleri cehennemin esfele sahili 

olsun, yapacaklarini yapmislardir. 

YÜCE ÖNDER MUSTAFA KEMAL ATATÜRKÜN iZiNDEN 
NE MUTLU TÜRKÜM DiYENE! 
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185. Yazan:Ali Duman Tarih: Mar 29, 2009 |  |  

MaĢallah tarihi siz çok iyi biliyorsunuz, bizim haddimize mi düĢmüĢ tarih 

bilgisi, yine de haddim olmayarak hatırlatmamda yarar var, önünde biat 
ettiğiniz, bir put haline getirip, düĢüncelerini konserve yapıp, 1930′da 

dondurduğunuz Atatürk‘te bir OSMANLI PAġASIYDI, Osmanlı tedrisatından 
geçti, yani O‘nu Osmanlı yetiĢtirdi, yere göğe konduramadığınız T.C. her 

nedense ise bir Atatürk yetiĢtiremedi. Belki de yeni Atatürk, Baykal‘dır da 
farkında değilsinizdir heyhat. Ne dersiniz? (Gerci bu denli bağnaz zihniyete 
Baykal bile fazla, Ģimdilik çarĢafla yetindi)  

Siz hala resmi ideolojinin, resmi yalanlarını tarih olarak kabul etmeye 

devam edebilirsiniz, o paradigma daha ilk özgür seçimlerde yani 1950′da 
iflas etti, iflas eden paradigmanız 3 silahlı, 1 post-modern darbe ile ayakta 

tutulmaya çalıĢılmasına rağmen yolun sonu görünüyor, kafanızı 
gömdüğünüz kuma iyi bakın bakalım, incik, boncuk ya da yeni bir kurtarıcı 

Kenan Evren‘iniz var mı? 
Sevsinler sizin tarih bilginizi, en iyi bildiğiniz Ģey Kemalist diktatörlüğü 
yüceltmek için Osmanlıya küfür etmektir, bununla da yetinmez kendi 

dıĢınızda kalan herkese küfür etmeyi çok iyi bilirsiniz, herhangi bir gelecek 
tasavvurunuz ise zaten yok, gelecek mi o da ne ola ki? bozuk plak gibi 

1930′a takılıp kalanların gelecek tasavvurumu olurmuĢ, 85 yıldır pozizyonu 
korumak için yapılanlar; darbeler, muhtıralar, katliamlar, yasaklar, sansür, 
parti kapatmalar, alevi, ermeni, kürt, sol ve sosyalizm düĢmanlğı, resmi 

yalanlar, toplum mühendislikleri say say bitmez, anlayana sivrisinek saz, 
anlamayana davul zurna az misali. 

186. Yazan:Ali Duman Tarih: Mar 29, 2009 |  |  

YaĢasın Osmanlı, ITC‘nin Ordu‘yu siyasete alet etmesinden batmamıĢ!!! 

tarih bilen böyle buyuruyor, Irkçı/Milliyetçi Enver PaĢa‘nın hesapsız-
kitapsız, padiĢahtan, sadrazamdan, bakanlar kurulundan, meclisten 

habersiz olarak girdiği I.Dünya savaĢının sonunda 5 ülke kaybettik, 
hükümsüzdür. (belkide böyle değildir tarihi çok iyi bilen arkadaĢ bizi bu 
konuda da aydınlatırsa çok mutlu ve sayesinde bilgi sahibi oluruz) 

Osmanlıyı; darbeci Enver PaĢa ve ITC batırmamıĢ!!! ne mutlu bize öyle ise 

T.C. ordusu siyasete karıĢabilir, alet olabilir, yeni yeni darbeler icra 
edebilir, ne mutlu bize , ne mutlu :):):) bir omuz verin Ģu darbecilere, 

kurtarıversinler ülkeyi, bir kez daha, muhtaç kıldıkları gericilerden. 

size de ―orduya sadakat Ģerefimizdir‖ demek düĢsün.  

―Halka sadakat ordunun görevi‖ olmalıdır, olacaktırda. (zira maaĢlarını biz 
ödüyoruz, Türk halkı üretiyor, onlar ise sadece tüketiyor) 

187. Yazan:Aydemir Tarih: Mar 29, 2009 |  |  

Sayin Duman, 

ilk yazim, sizin kiskirtici ve assagilayici ifadenize yanit idi. 
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Defalarca yazdiklarimi sildim, ancak konu netice itibari ile ―ümmetcilik‖ mi, 
―Milli Devlet‖ mi ye gelip dayaniyor. 
Ben sahsim adina Milli Devlet den yanayim, tarih boyunca kurdugumuz 

Türk Devletleri, askeri temel üzerine kurulmus olup, Milli birlik ile 
pekistirilmis ve gelismesi, idamesi saglanmistir. 

Biz Devletin Daimliligi derken, binlerce yil ile ifade edilen bir zaman zarfini 
kastediyoruz.Bu acidan, Sizin ―paradigma‖ kelimesini kullandiginiz, 
düsünme yöntemi ve düsünme cercevesi, sekli bu temeldedir. 

Icin de bulundugumuz küresellesme iddiasi ise, bir yandan haril haril Milli 
Devletleri kurmaya calisirken, diger yandan evrenselligi (ümmetciligi) dikte 

ettirmeye calismalari, davranis ve niyet bakimindan gözardi edilemeyecek 
büyüklükte bir celiskidir. 
Kim olursa olsun, hangi zaman dilimin de yasamis sa yasasin, kimlere 

hizmet etmis ve ediyor olursa olsun, netice de Türk Milletinin Devlet olarak 
bakiligi en ön de tutulmalidir. 

Sizin mantiginiza göre, hepimiz Selcukluyuz ve daha ötesi, dogru öyledir, 
ancak, tarihin de ziyadesi ile Devletler kurmus olan Türklerin, kurduklari 
Devletler yok olmus ve onun yerine ayni bilinc de yenileri kurulmustur. 

Bizi diger Milletler den ayiran cok acik ve kesin olan nokta ise, diger 
sahane özellikler den önce, Türklerin asgar, kurucu, düzenleyici bir Millet 

olmasidir. 
Yani Halk=Ordu ve Ordu=Halk dir. Bu esitligi bozmaniz halin de, 
osmanlinin son zamanlari ve su anda ki ahval hasil olur, ne yazik ki. 

Bu baglam da her ne kadar sürc-ü lisan etti isek, aff ola! 
Hakkidir, Hak ka Tapan Milletimin istiklal! 

ATATÜRKÜN iZiNDEN 
NE MUTLU TÜRKÜM DiYENE! 

188. Yazan:Aziz Yılmaz Tarih: Mar 29, 2009 |  |  

ġu anda bu makalenin altına tamı tamına 186 yorum bırakılmıĢ. 

Makalenin yayımlandığı günden beri hiçbirini kaçırmaksızın hepsini takip 
ediyorum. 
TartıĢma zaman zaman biraz sertleĢse de bana göre çok faydalı.Farklı 

fikirleri okumak kadar keyifli,aydınlatıcı bir Ģey olamaz. 
Ben Ģahsen hem aydınlanıyor hem bilgileniyorum…Yeniden düĢünme 

Ģansım oluyor. 
Bir tek üzücü yanı fikrinden dolayı insanların çok kolay bir biçimde ya 
vatansever ya da vatanhani olarak ilan edilmeleri. 

Oysa her ikisi olmak da o kadar kolay olmamalı. 
Sonuçta her Ģeyden önce insanız.Farklı düĢünebiliriz ama bu illede bir 

kiĢilk etiketi olarak algılanmamalı. 
Ben buraya fikrini yazan hiçbir insanın vatanını sevmediğini 
düĢünmüyorum. 

Ve hiçbirimizi diğerine göre vatansever kılacak somut bir kriter de 
bulamıyorum. 

Çünkü hepimiz daha iyi bir yaĢam talep ediyor,bunu arzuluyoruz. 
Güvenli bir gelecek istiyoruz. 

Huzur içinde yaĢamak istiyoruz. 
Ġyi bir yaĢam standartı istiyoruz. 
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Bunun aksini isteyenin olduğunu düĢünmüyorum. 
Ve sanırım güne baĢlarken yollara bunun için düĢüyoruz.Bunun için 
koĢturuyor bunun için mücadele veriyoruz. 

YaĢamın kesintisiz devam etmesi iĢte bu muazzam ve ahenkli görev 
bölümüyle birbirimize karıĢıyoruz. 

Her sabah otobüslere,vapurlara,metrolara doluĢarak hayata yeniden 
baĢlıyoruz. 
Kimimiz tarlada,kimimiz bir fabrikanın bantında,kimimiz masa 

baĢında…Hep ideallerimiz için,geleceğimiz için,çocuklarımız için yaparız 
bunu. 

Taleplerimizin iyi karĢılanması için elbette iyi bir yönetim de 
istiyoruz.Kurumlar daha iyi iĢlesin,yöneticiler görev ve sorumluluklarını 
daha iyi ve doğru yerine getirsin istiyoruz. 

Refah ve huzur dolu,düzenli bir yaĢam ancak böyle mümkün olur. 
Siyasetçileri,kurumları,yöneticileri ve vatandaĢıyla sağlıklı iĢleyen bir 

toplum daha güçlü olur…Ülke daha güçlü ve prestijli olur…Ġnsanlar daha 
mutlu ve verimli olur. 
Tabii bunlar konuĢulup tartıĢılmalı. 

YaĢamımızın bu zorlu ama tatlı etapları içinde elbette daha doğru olmasını 
beklediğimiz,düĢündüğümüz pek çok Ģey oluyor. 

Bir bankada iĢlem yaparken iĢlerin daha düzenli olmasını düĢünmez miyiz? 
Yolda aracımızla giderken caddelerin,sokakların,kavĢakların daha iĢler 
halde olmasını istemez miyiz? 

Mesela bir kuyrukta beklemek yerini zamanımızı daha iyi değerlendirecek 
Ģekilde bir düzenlilik istemez miyiz? 

Olması gereken de bu.Hep daha iyisini,daha doğrusunu ve daha güzelini 
isteriz.DüĢünürüz.Eğer Ģöyle Ģöyle olsaydı daha doğru olurdu diye 
aklımızın bir köĢesinden yeni bir fikir belirir ya da en azından bir Ģekilde 

değiĢmesi,yenilenmesi gerektiğini düĢünürüz. 
Ve onun içindir ki dilimizin döndüğü kadarıyla buralara fikrimizi 

aktarırız.Alternatifler getiririz,çözümler üretiriz. 
Belki doğru yerinden bakarız,belki yanılırız. 
Ancak bundan bir Ģeyler çıkarabiliriz. 

Kavga etmeden,kutuplaĢmadan ve birbirimizi düĢman gibi görerek 
yaftalamadan da bir noktada ortak aklı bulmanın,uzlaĢmanın yolları var. 

Bu bizi ortak bir payda da buluĢturabilir,bizi arzu ettiğimiz değiĢim ve 
dönüĢüme götürebilir. 

Bundan çekinmemeliyiz. 
Ordunun denetlenebilir daha Ģeffaf bir kurum olmasını talep etmek de suç 
değildir,olmamalıdır.Ordumuzun daha modern olmasını talep etmek ordu 

düĢmanı olmak demekdeğildir.Ġnsan kaynaklarının daha iyi kullanılmasını 
önermenin kötü bir yanı yok. 

Ġnsan kayıplarını önlemenin ve yaĢama değer vermenin de kötü bir yanı 
yok. 
Bu orduyu daha güçlü ve prestijli klar. 

Peki daha güçlü,modern ve güvenliği daha sağlıklı sağlayacak profesyonel 
ve her türlü teknolojiyle donanmıĢ bir ordumuzun olmasını hangi birimiz 

istemez? 
O halde kavgaları,kamplaĢmaları bir kenara bırakarak 
ordusuyla,kurumlarıyla,vatandaĢı,öğretmeni,iĢçisi ve 



 
Zorunlu askerlik gerekli mi? 

www.derindusunce.org  Fikir Platformu 

 

155 

çiftçisiyle…elbirirliğiyle daha müreffef,daha adil daha,daha demokratik bir 
Türkiye kuralım. 
Birbirimize kulak verelim,birbirimizi anlamaya çalıĢalım.Doğru 

bulmadığımız fikirleri karĢımızdakini düĢman 
görmeden,aĢağılamadan,suçlamadan düzeltelim,yol gösterelim. 

Bunu yaparsak sorunlarımızı çözmeyi baĢarabiliriz. 
Tüm katılımcılara en içten sevgilerimi sunuyor,aydnlık ve yarınlara umutla 
bakan bir Türkiye özlem ve umuduyla diyorum. 

189. Yazan:Mustafa Akbas Tarih: Mar 29, 2009 |  |  

Allahim bütün Anadolu insanlarini gereksiz zorunlu hizmetlerin ve baskici 

kemalist rejiminin azabindan korunmayi nasip eyle. Amin. 

190. Yazan:Sertan Tarih: Mar 29, 2009 |  |  

Artık bir dünya ülkesi olalım çağ dıĢı gereksiz zorlamalarla ilerlemek 
mümkün değil. Paralı askerlik acilen çıkmalı ! 

191. Yazan:Ercan Tarih: Mar 29, 2009 |  |  

Turkiye gibi bir ulkede askerlik zorunlu olmaktan çıksın demek, Anadolu 

yakasına geçmemiĢ yazarların kalorifer yanında içki masasında Anadolu 
bozkırları ve insanı hakkında hikayeler yazmasına benziyor. Böyle 

kendlerini modern ve entel hissediyorlar tabi. 
Ancak karma ordu ile beraber kısaltılmıĢ 4-6 aya indirilmiĢ zorunlu askerlik 

olabilir. Toplamda çizgiyi çektiğiniz de her turlu saçma bulduğumuz 
Ģeylere, bazı paĢaların pislikleirne karĢın genelde ordu meclisimizden daha 
ilerici ve modern. Tabi bu pozitif yönde daha da geliĢmeli. 

192. Yazan:Aziz Yılmaz Tarih: Mar 29, 2009 |  |  

Ercan bey,gayet tabii ki makul çözümler üretilebilmeli.Ha bu askerlik 

süresinin kısaltılması Ģeklinde olur,insan kaynaklarını daha verimli kılacak 
tekonolojik yenilikler ve modernizasyonla olur.Önemli olan maksimum 

verimlilik için çözümlerin tartıĢmaya açık olması.Ki buna profeyonel 
ordu,paralı askerlik fikri vs.de dahil olabilmeli.Evet,elbette paralı 

askerlik,profesyonel ordu fikri ilk etapta çok cazip ve doğru bir öneri 
olmayabilir.Zira bu tür reform niteliğindeki radikal değiĢimler ancak tüm 
mevcut koĢullar dikkate alınarak yani ince eleyip sık dokunarak,sağlıklı 

etüdler yapılarak uygulamaya konmalı.Ayrıca öngürülen uygulama da 
zamana yayılarak ve altyapısı hazırlanarak olmalı.AĢamalı ve geçiĢ 

süreçleri titizlikle uygulandığında sonuçların daha isabetli olma Ģansı daha 
yüksek olacaktır. 
Bu anlamda bana göre bu tartıĢmanın baĢlatılmıĢ olması da bu 

aĢamalardan bir tanesidir.Evet,söylediklerinize aynen 
katılıyorum:yolsuzluk,usulsuzluk vs.yi sadece orduya mahsus bir durum 

gibi algılamamak gerekir.En yüksek kurum olan meclisin de bundan azade 
olmadığı sır değil.Ancak,burada garip olan,meclis de dahil her kurum ve 
kuruluĢ eleĢtirilip tartıĢılırken,ordunun bundan muaf tutulması gibi bir 
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anlayıĢın aĢılamamıĢ olmasıdır.Sıkıntı burada baĢlıyor.Yorumlardan da 
zaten böyle bir sonuç çıkıyor.Oysa ordu da sonuçta bir kurumdur.Tıpkı 
diğer kurumlarda olduğu gibi halkın vergileriyle iĢlemektedir.Kutsallık 

atfedilerek dokunulamaz,denetlenemez olduğunda doğal olarak arzu 
edilmeyen neticelerin zuhur etmesi kaçınılmazdır. 

Dolayısıyla bir Kızılay‘ı,emniyet teĢkilatını,eğitim ve sağlık kurumları 
tartıĢılıp eleĢtirilebiyorsa orduda 
tartıĢılmalıdır…Siyasetçiler,rektörler,baĢbakan,CumhurbaĢkanı 

eleĢtiriliyorsa(ki eleĢtirilmeli)generaller ve askeri personel de hukuk 
kuralları içerisinde eleĢtiriye açık olmalı. 

Hukuk devletinin gereği budur çünkü.E peki,bizde iĢler böyle yürüyor 
diyebilir miyiz?Daha iyi bir ordu düzeni nasıl olmalı diye ortaya bir fikir 
atıldığında kıyametler kopuyor…Yer yerinden oynuyor.Vatan haini,ordu 

düĢmanlığı,korkaklık vs.yaftalamaları baĢlıyor.Bu doğru bir yaklaĢım 
değil.Fikir bazında bir talepte bulunma,bu anlamda bir tartıĢmayı baĢlatma 

orduyu lağvetmek istemek,gereksiz olduğunu iddia etmek demek 
değildir,öyle anlaĢılmamalıdır.Ayrıca böyle bir gündemin baĢlamasıyla 
ordunun zayıflaması,ortadan kalkması da zaten mümkün değil. 

Eğer meseleyi gereksiz bir gerilime sürükleyecek sen-ben kavgasına 
kapılmadan serinkanlıca ele alırsak zannedersem benimsemediğimiz en uç 

fikirler bile daha rasyonel bir akılla çözümlenebilir.Zira hiçkimse ordusu 
tarumar edilmiĢ,dağılıp parçalanmıĢ bir ülkede yaĢamayı arzu 
etmez…bundan bir çıkar beklemez.Dediğim gibi fikir belki doğru 

olmayabilir ama bunu hep ard niyet ve düĢmanlığa da yormamalı. 
Tabi bunları yorumunuza bir eleĢtiri olarak söylemiyorum.Bilakis fikrinizi 

son derece olumlu ve yapıcı bulduğum için sizinle görüĢlerimi paylaĢmak 
istedim. 
Saygı ve selamlar… 

193. Yazan:atilla-han Tarih: Mar 30, 2009 |  |  

Kesinlikle bu askerlik ve memurluk isleri nizama konmali 1-kadinlarada 

askerlik sart eger esitlik varsa 2-zenginin cocugu zaten askerlik yapmiyor 
devlete zarar en azindan bu rakam 25-30 euro olmaliki memleket bu 

insanlardan möhkem bir para kazansin 3-devlet dairelerinde bayanlar daha 
fazla ise sahip bunun nedeni askerlikten muaf olmalari akabinde iĢsiz kalan 

erkekler evlenme toplumun bir parçası olma gibi pozisyonlardan uzak 
kalıyor 4-kadinlar kazandiklarin kiĢi baĢın maaĢın 300tl lik bir kısmını 
makyaj vs çoğunluğu ithal ürünler kullanıyor buda ithal kalemini yükseltip 

diğer sektörlerdeki üreticilerimizi çökertiyor 5-haksız rekabetle ekonomik 
özgürlüğe kavuĢan kadınlar bunu hep negatif eylemlerde kullanıyorlar yani 

çok geç evleniyorlar en lüks eĢyalara takılıyorlar (araba-giyim vs)ithal 
kalemi yine yükseldi 6-askeriyenin adam gibi adamlardan oluĢması 
gerekiyor subay astsubay uzman gibi kiĢiler kendi görevlerini yapmaktan 

aciz bunu askerlerine yaptiriyorlar 7-savaĢ eğitimindede bu rütbeliler %90 
oranında aciz ve yeteneksiz kiĢiler 8- %50 profesyonel %50 normal asker 

Ģart normal askere 2 ay acemilik 6-8 ay usta birliği yeterli 9-acemilik 
döneminde 1 kiĢinin cezasını herkese çektirme yönünde ve kazmalıkta 

ısrar yönünde değil gelen kiĢilerin fiziksel zihinsel üstünlük ve becerilerine 
göre sınıflandırılıp en üst seviye bir yöntemle en ideal asker elde edilmeli 
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10-rusyada halen liselerde silah eğitiminin verildiğini çoğu kızların bizdeki 
erkeklerden daha hızlı kaleĢnikof söküp takıp ateĢ ettiğini varsayarsak ve 
mevcut coğrafi konumumuz itibariyle bizimde ortakul lise ve üniversitede 

gerekli teorik pratik(silah-taktik-psikolojik-felsefi vs)eğitimlerinin verilmesi 
zorunludur 

11-türkiyenin komĢu ülkeler ukrayna rusya iran gürcistan azerbaycan çin 
japonya vb ülkeleri içine alan savunma paktı oluĢturup batıdan gelecek 
tehditlere karĢı çok büyük bir kalkan yapmalıdır bu bize ileriye dönük 

ekonomik psikolojik faydalar sağlıyacaktır 

194. Yazan:Hüsrev Demirlus Tarih: Mar 30, 2009 |  |  

Zorunlu askerlik kalkarsa hiçbir olumsuzluk yaĢanmaz. Hatta memelekette 

ekonomi düzelir üretim, yatırım ve istihdam artar diye düĢünüyorum. 

Bunun yerine paralı askerlik gelmeli. Memlekette bir sürü iĢsiz genç var. 
Onlar paralı olarak askere alınıp profesyonel asker yapılabilirlerse iĢsizliğe 

de ciddi çare bulunuĢ olur. Ġsteyen kızlar da askere alınmalı paralı olarak. 
Onların da her kademede yapacağı iĢler var orada. ġu anda rütbeli bayan 
alınıyor da nedener alınmasın ki? 

Askere gitmek istemeyenler de bedelini para ile ödesin. Buradan elde 
edilecek para ile kadrolu askerlerin maaĢları ödenebilir. 

195. Yazan:drsoldier Tarih: Mar 30, 2009 |  |  

Sayın Aydemir, bizleri GATA nın durumu nedeniyle bilerek hedef 

saptırmakla suçlamadan önce bu yazdıklarımın hepsini tanıdığınız bir 
askeri hekime sorabilecek misiniz? Ben net, kesin, açık bilgiyi ve 

net,kesin,açık sayılarla verdiğimi iddia ediyorum. Siz de lütfen bana 
karĢılık olarak sadece argüman yerine ‗hayır onur bey, dediğiniz gibi değil 
GATA nın puanı aslında Ģu kadar yüksek, GATA ya aslında Ģu kadar kiĢi 

girmek istiyor‘ gibi yanıt verseniz hedef saptırmaktan ziyade sorun 
çözmeye daha yakın bir yaklaĢım olurdu sanırım. ġimdi koskoca TSK nın 

sağlık sistemi çökme noktasında diyorum ve bana verdiğiniz yanıtın özü 
‘sistem öyle olmak zorunda!!!‘ Peki iĢlemeyen, batmıĢ, dibe vurmak üzere 
olan bir sistemi zorla dikte ettirmeye ne gerek var ve kime nasıl bir fayda 

sağlar? Sık sık ‗eĢit iĢe eĢit ücret‘ diye politikalar üretilir. GATA da çalıĢan 
bir hekim 2000 TL aylık alırken hemen karĢısındaki Numune hastanesinde 

çalıĢan aynı kıdemdeki bir hekimin eline 6000-10000 TL arası aylık 
geçmesini sizin ‘sistem, konum vb..‘ argümanlarınızla açıklamaya çalıĢırsak 
kaç kiĢinin gönülden bu orduya hekim olarak hizmet verebileceğini 

düĢünüyorsunuz??? Peki ‗evden-çoluk çocuktan uzak, yorgun argın 
nöbetlerle geçirilen ihtisas sürelerinin mecburi hizmete dahil edilmemesini 

hangi ‘sistem-konum vb‘ anlayıĢı içinde yorumlayacaksınız?? Somut öneri 
demiĢsiniz çok haklısınız, hemen söyleyeyim: 
Orduda sadece muharip sınıflar rütbe alacak Ģekilde profesyonel bir 

yapılanmaya gidilir, diğer sınıflar sivil görevlilerde müteĢekkil olur. Böylece 
hem TSK içinde sırf rütbeli oldukları için sivil meslektaĢlarına göre özlük 

hakları dibe vurmuĢ olan hekimler gibi sınıflar nefes alma ve daha yüksek 
verimlilikle çalıĢma imkanı bulur, hem ordunun muhabere gücü artar, hem 
de zaten ekonomik sıkıntıya her an müsait olan mali zeminimiz biraz 
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rahatlama Ģansı bulur… Bu arada yazımın bütününü iyi okursanız derdimin 
TSK yı yıpratmak değil, tüm bireyleriyle daha hzuurlu ve baĢarılı bir TSK, 
genelde de daha iĢlevsel bir sistem için öneride bulunmak olduğunu 

kavrayabilirsiniz sanırım. Son olarak size bir soru: Çocuğunuzu bu 
Ģartlarda GATA ya eğitime gönderir misiniz??? 

196. Yazan:Serkan Tarih: Mar 31, 2009 |  |  

Askerliğin üniversitede vb okurken yaz ayları yapılabilmesini 

öneriyorum.Zaten yazın üniversite öğrencileri genelde 4 ay boĢ duruyor.O 
zamanlarda tatil gibi bile gelebilir.Ama günümüzde çok zor olan bir iĢe 
girdikten sonra bırakıp gitmek gerçekten çok zor.Hem giden için hem de 

tam yetiĢtirdiği zaman personelini kaybeden Ģirket için. 

197. Yazan:Öner KeskinTUNCER Tarih: Mar 31, 2009 |  |  

Bence profesyonel ordu olmalı ama yinede her türk vatandaĢı kaadınlarda 
dahil edilerek kısa dönemde olsa bu da en az kadınlar için 6 ay erkekler 

için9 yada12ay süreli bir kıĢla da acemi ve usta dönemi geçirmeli. Bu 
dönem askeri eğitim bence biz türk ler için çok önemli ve Ģart ama dediğim 

gibi kadınlarında en az 6 ay bu görevde eğitim almaları gerekir. 
Asıl görevleri profosyeneller yapmalı ama ileride gercekten toplu bir olay 
(yaĢanmasınıistemem ) olursa tum ülkem tehtid altına girecek olursa tüm 

erkek ve kadın olarak da savunmaya hazır olmalı ve en azından elimize 
aldığımız bir silahı düĢmana karĢısavunma amaçlıda olsa bilinçli olarak 

kullanmalıyız. 
etrafınızasorun yada bir yere bir bayana av tüfeğiyle biratıĢ yaptırmaya 

kalkın bakın kaçta kaç bu basıt silahı kullanırken bile ne kadar 
zorlandıklarını görün sevgilerimle 

198. Yazan:Celalettin Kayar Tarih: Mar 31, 2009 |  |  

Kimsiniz, kimlerden yanasınız bilmiyorum. Ama bildiğim tek Ģey var: 
Bilerek ya da bilmeyerek küresel emperyalizme hizmet ediyorsunuz. Bu 

kadar cafaflı lafın arkasında sadece, Ģu anda emperyalizme karĢı elinden 
gelebildiği kadar dik duran orduyu yıpratmak, varlık nedenini sorgulamak 

var. Bilerek yapıyorsanız yazıklar olsun. Farkında değilseniz salaklğın da 
bir sınır vardır. Bildiğiniz iĢlerle uğraĢın 

199. Yazan:emir Tarih: Mar 31, 2009 |  |  

dersaneci arkadaĢ babasından borç bulmuĢ ve eğer askere giderse 

çevresini ve dershaneciliğini zora sokacak bir kompozisyondan olacakmı. 
güzel 
babası borç bırakmıĢ ama askerliğini yapmıĢ veya askerliğin ne olduğunu 

bilmi. iyi kötü bir vatan bırakmıĢ. vatan da oğluda para kazanabiymiĢ. 
vatan olmayınca acaba parayı nerede kmazanacak… 

herĢey kazanılır ama vatan zor. 
peygamberimiz sahabelerinin can mal emniyeti için habeĢ kralının ülkesine 
göndermiĢ. emin olunan bir vatan.medine ye göndermiĢ emin olunan bir 

http://www.derindusunce.org/2009/03/19/zorunlu-askerlik-kalkarsa/#comment-28333
http://www.derindusunce.org/2009/03/19/zorunlu-askerlik-kalkarsa/#comment-28343
http://www.derindusunce.org/2009/03/19/zorunlu-askerlik-kalkarsa/#comment-28353
http://www.derindusunce.org/2009/03/19/zorunlu-askerlik-kalkarsa/#comment-28354


 
Zorunlu askerlik gerekli mi? 

www.derindusunce.org  Fikir Platformu 

 

159 

vatan. 
yine söylüyorum ,türklerde vatan kutsaldır ve namıstur. parayla vatan 
savunulmaz… 

selam ve sevgilerimle ey türk insanları… 

200. Yazan:Kaya Tarih: Mar 31, 2009 |  |  

profesyonel ordu tmm ama parası olan gitmesin parası olmayan gitsinede 

karĢıyım.herkes en azından bir dönem askerlik hizmeti yapmalı. 

201. Yazan:erkin manas Tarih: Nis 1, 2009 |  |  

vatan hainliğinin adı derin düĢünce olmuĢ. yukarıdaki yorumları yazanların 

hepsinin vatan haini olduğunu düĢünüyorum. bu da benim 
‗derindüĢünce‘m. yayınlamayacağınızı biliyorum ama yine de site yönetimi 

görür….. 

202. Yazan:IġIL Tarih: Nis 4, 2009 |  |  

ORDU KIMDEN VE NEDEN KORKUYORKĠ MEVCUT SAYISINI BU NEDENLE 

HEP ARTTIRMAK ĠSTĠYOR..??BU NASIL BĠR MANTIK??ÖYLE BĠR 

YAZMIġSINIZKĠ SANKĠ ORDU TÜRK ĠNSANININ EN BÜYÜK KORKUSU.. VE 
KENDĠ ORDUMUZDA SADECE TÜRKLERDEN KORKUYOR… KĠMLERE NASIL 
HASNGĠ NEDENLERLE HĠZMET ETTĠĞĠÜNĠZ ÇOK AÇIK.. SIZLER GIBĠ NE 

OLDUGU, BELĠRSĠZLERĠN BÖYLE SINE DÜġÜNCE VEDE FĠKĠRLERĠNĠZDEN 
ÇOK ZARAR GÖRMESĠDĠR BU VATANIN…. UNUTMAYIN YIKILAN HERġEYĠN 

ALTINDA ĠLK KALANLAR ONU YIKMAK ĠÇĠN UĞRAġANLAR OLMUġTUR.. 

203. Yazan:IġIL Tarih: Nis 4, 2009 |  |  

SĠZLER DERĠN DEVLETĠN TAA KENDĠLERĠSĠNĠZ…OKUDUKÇA VATANIMDA 

NASIL VE NEZAMAN YETĠġTĠĞĠNĠZĠ ANLAMAYA çalıĢıyopr ama bir türlü 

anlıyamıyorum.. BU ORDU MUSTAFA KEMAL ATATÜRKÜN ORDUSUDUR…. 
ONA VE TÜM ĠLKELERĠNE SADIK KALACAKTIR… BUNDAN HĠÇ SÜPHENĠZ 
OLMASIN… SĠZLER GELĠP GEÇĠCĠSĠNĠZ AMA BU VATAN ,BĠZLERE 

TÜRKLÜK BĠLĠNCĠNĠ ÖĞRETEN ,NE MUTLU TÜRKÜM DETĠRTEN ,KEMALĠZM 
HEP BAKĠ KALACAKTIR.. 

204. Yazan:IġIL Tarih: Nis 4, 2009 |  |  

ALĠ DUMAN BEY… ĠÇĠNDEKĠ TÜM ZEHĠRĠ BĠR ĠKĠ KALIP BASMA SÖZLERLE 

TARĠH BĠLĠNCĠ BĠLGĠSĠ ADI ALTINDA YAZMIġ VEDE KENDĠNĠ KENDINCE 
AYDIN GÖRMÜġSÜN.OSMANLI PAġASIYIM DĠYĠP VATANI ELDEN 

GĠDERKEN SĠZLER GĠBĠ YANGELĠP OTURMAMIġ BĠR ATAMIZ VARMIġ , 
BUNA ġÜKREDECEGĠNĠZE BĠR KÖT Ü BĠLGĠ OLARAK SUNMUġSUNUZ… 
VATANIN VATAN OLMASI ĠÇĠBN SINIRLARININ VEDE O SINIRLARDA 

DALĞALANAN BĠR BAYRAGININ OLAbilmesi lazımdır…. sevr antlaĢmasıyla 
ki bunu osmanlının severek isteyerek yaptığı son anlaĢmadır bunu yok 

yasan tek lıderde atamöızdır… oku daha çok bilgilen sonra fikir yürüt… 
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okudugun kıtaplarda sadece çarpıtılmıĢ cumhurıyet düĢömanlarının yazdığı 
yalan tarih bilgisi olmasın….çunki çok komik oluyorsunuz.. 

205. Yazan:MY Tarih: Nis 4, 2009 |  |  

Isil Hanim Merhaba, 

Anne karnindan yeni çikmis ceylanlar önce bayagi bir sendeler, hatta 

düser. Sonra zip zip kosmaya baslarlar. 

Düsünmeye yeni baslayan insanlar da böyledir. Resmî ideoloji disinda bir 
fikirle ilk karsilasan herkes sizin tepkinizi veriyor. 

Aslinda siz ve biz ayni milli egitim sisteminden çiktik. Beyinlerimiz ayni 
plastik legenlerde ayni Köpüklü OMO ile çitilendi, beyazdan daha 

beyaz hale getirildi. 

Bu sebeple siz millet=vatan=ordu=devlet gibi garip bir pencereden 
bakiyorsunuz dünyaya ve çok fazla bir sey göremiyorsunuz. 

Vatan denen toprakta yasayan Milleti olusturan insanlar farkli farklidir. 

Kadin, erkek, hristiyan, alevî, ateist, Kürt, Ermeni, Türk…  

Bu insanlar savunma, bogaz köprüsü insa etme gibi islerde imece yaparlar 
yai DEVLET denen bir organ kurarlar. Dernek gibi bir sey.  

Bu devletin bir ordusu olabilir. Hastahanesi olabilecegi gibi. 

Bakin, nereden nereye geldik: 

A) Vatan üzerinde yasayan Millet, 
B) Millete hizmet eden bir devlet, 

C) Devletin (haliyle milletin) emrinde bir ordu. 

Simdi bu is tersine dönerse yani ordu silahlarini millete çevirirse ne olur? 
Eskiyalik yapmis olur. 

Darbe yapip hükümet devirirse kendini besleyen milletine ihanet etmis 

olur. Cezalandirilmasi gerekir. 

Hadise bu kadar basit. 

Sevgi ve saygiyla 

206. Yazan:galip temelli Tarih: Nis 4, 2009 |  |  

Hala anlayamayanlar ve boĢuna kalem oynatanlar için haykırarak 
söyüyorum ki bu ülkede askerliğin gayesi vatanı korumak değildir.Askerlik 

hizmeti milletin istek ve arzusu hilafına oluĢturulmuĢ 
baskıcı,dayatmacı,militer,zümre egemenliğine dayalı bir düzenin silah 
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zoruyla ayakta tutulmasıdır.Bunun asıl ayağı muvazaf denilen maaĢlı 
askeri bürokrasisir.Zorunlu askerliğe tabi tutulan sivil unsurların bu 
bürokrasideki yeri köle efendi iliĢkisi gibidir.Muvazzaf diye tanımlanan ve 

askeri bürokrasinin esas gücünü oluĢturan unsurlar ideolojik bir eğitimden 
geçirilerek paronayak bir anlayıĢla ülkenin,devletin sahibi olarak 

yetiĢtirilirler.Devlet içinde üstün bir güç olarak dururlar.Yani 
yasamanında,yürütmeninde,yargınında üstünde bir 
konumdadırlar.Denetlenemezler,eleĢtirilemezler,sorgulanamazlar.Milletin 

görevi onları alkıĢlamak ve itaat etmektir.Vatan hainlerini ve vatan 
severleri onlar belirler.Sivillerin ne haddine ki askerliği tartıĢsınlar.Sivilin 

tek hakkı var o da bunların istediği Ģekilde vatani dedikleri görevi yapıp 
tezkerelerini almak.Gerisi boĢ.Onun için kimse boĢuna yazmasın,bu ülke 
askerlerin tahakkümünden kurtarılamaz.Soğan sarımsak soymaya,kuru 

fasulye piĢirmeye,ot yolmaya,çevirdikleri geniĢ arazilerin sınırlarında nöbet 
tutmaya,ordu evlerinde garsonluk yapmaya,geleceğin prenslerini 

okullarına getirip götürmeye,eĢleri berbere,konken partilerine taĢımaya 
devam. 

207. Yazan:durhat Tarih: Nis 4, 2009 |  |  

Bilgi ne zamandan beri basma kalıp cümleler oluyor anlamıĢ değilim.ayrıca 

asıl kin kusanlar ırkçılık dıĢında dünyada hiç bir bilgi kırıntısına sahip 
olmayan ve sağa sola düzeysizce saldıranlardır.onlar ki,fikir adı altında 
sadece bağırırlar ve kendileri gibi ırkçı nefretle dolu olmayan her insanı 

düĢman görürler.neden böyle olur?çünkü kendileri gibi düĢünmeyen ve 
kendileri gibi sürü psikolojisine sahip olmayanları hain,düĢman,iĢbirlikçi 

vs.gibi sıfatlar yakıĢtırmak dıĢında hiçbir bilgi kırıntısına sahip 
değiller.insanlıktan ve evrensel değerlerden zerre kadar nasibini alamamıĢ 
bu kafatasçı güruhun insanlara bilgi ve insanlık dersi vermeleri ise ayrı bir 

garebettir.daha normal karekterde yazı yazmayı bile becermekten aciz bu 
cahil cühele sürüsü önce tükürük saçarak insanlara düzeysizce 

saldırmaktan bir vazgeçmesini öğrensiler de sonra bilgiden 
sözetsinler…hele önce içlerinde birikmiĢ kin ve öfkeden bir arınsınlar.hitlere 
bile rahmet okutan ideolojik takıntılı bu postal yalıyıcı,insanlık düĢmanı 

fukaraların artık ne mal olduklarını hepimiz görüyoruz.fakat Ģunu bilsinler 
ki,sağa sola çamur attıkça kendilerini küçük ve komik duruma düĢtüklerini 

de bilmeliler. 

208. Yazan:Ali Duman Tarih: Nis 4, 2009 |  |  

Hitler‘in yenilgisiyle, tarihin çöplüğüne atılan ulus devlet 

modeli/moderniteyi savunmadaki ısrarı anlayabilmek mümkün değil. 

Modernitenin ete kemiğe büründüğü ulus devlet milliyetçiliğinın, tek millet 
ırkçılığının yıkılması demek, Kemalizmin yıkılması demek midir? tüm bu 
çırpınıĢlar bundan mıdır? 

Korkunun ecele faydası yok. 

Kemalizm, birçok olumsuz atraksiyonlar sonucu en nihayet 12 Eylül 
faĢizminde somutlanmıĢtır. Yıkılacak olan ve hatta çok geç kalınmıĢ olan 

12 Eylül faĢist sistemidir. Öncesi ise 12 marttır, KahramanmaraĢ, çorum, 
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sivas katliamlarıdır, 27 mayıstır, 6-7 eylül‘dür, tan matbaasının 
yakılmasıdır, nazım‘ın zindanlarda çürütülmesidir, tek parti 
diktatörlüğüdür, binlerce insanın istiklal mahkemelerinde asılmasıdır, 14 

yoldaĢıyla birlikte tkp lideri mustafa suphi‘yi katleden zihniyettir, kendisi 
dıĢındaki tüm partileri türlü düzmece gerekçelerle kapatan faĢist iradedir, 

saymakla bitmez, hepsini yazmaya da sayfa yetmez, anlayana sivrisinek 
saz, anlamayana davul zurna az, özellikle de 7′den 70′e kemalist beyin 
yıkama merkezi haline getirilen okullarda tedrisat görmüĢ, resmi 

ideolojinin ağuladığı kemalofaĢistlere. 

sevr‘i çok iyi bilenler birde Lozan‘ı öğrenebilmiĢ olsalar önemli bir aĢama 
kaydedebileceklerdir. 

Lozan, bir imparatorluğun yağmalanma belgesidir. 
Lozan, sadece Lozan değildir, gizli hükümlerini Türklerden baĢka, bütün 
dünya biliyor, ancak her nedense RESMĠ ĠDEOLOJĠnin ağuladığı 

kemalofaĢist eğitim sisteminin kurbanları bilmiyor, ancak ne faydaki bilgi 
çağındayız ve bilgi bir tuĢ kadar uzağımızda duruyor. 

Stratejik madenlerimizi, petrolümüzü neden çıkaramıyoruz sanıyordunuz, 

Lozan‘ın gizli hükümlerinin açıklanmasını mı bekleyeceğiz, gerçekleri 
öğrenmek için. Enerji bakanı diyor ki 2023 yılında kendi petrolümüzün 

tamamını karĢılayacağız, yani 100 ncü yılda, yani demekki bu yasakları 
koyanlar 100yılı uygun bulmuĢlar, arif olan anlar, olmayanlar ise 1930 
kafasını birkaç yüzyıl daha sürdürmeye özel çabalar sarf eder. Lozan, zafer 

değil, yenilgi antlaĢmasıdır. 

Bunları anlayabiliyor musunuz? askerci, darbeci, postal yalayıcıları, ha 
gayret anlayabileceksiniz belki de 2109′da. 

Bu iĢler dağlara taĢlara ―ne mutlu türküm diyene‖ yazmakla olmuyor, zira 

olsaydı dıĢ itibarımız hiç olmazsa Ürdün‘den daha fazla olurdu. kafasını 
kuma gömmüĢlere duyurulur. 

Neyse ki dıĢ itibarimiz Ürdün‘ün üstüne çıkmaya baĢladı, hem de 
kemalofaĢistlerin düĢman bellediği akp sayesinde. 

209. Yazan:IġIL Tarih: Nis 5, 2009 |  |  

Benden sonra yazılan her yazının Sahibinin samanyolu ,kanal 7 ,v.b gibi 
cıa idareli ab güdümlü fetullahçı basın vede yayınla tüm beyni yıkanmıĢlar 

topluluğun insanlarının olduğunu görmüĢ durumdayım…dilerim bu salya 
sümük ;orduya , kemalizme ATAYA, ulusalcılığa uzanan yarı kominizimden 

,yarı dınden ama tam olarak nereden beslendiği belli olmayan 
beyınlerınizden ÇEVREDE OKADAR TÜREDĠKĠ… cevap yazmak bile belki 

kendim için çok gereksiz… bir uğraĢ…boĢa vakit harcamak… çunki deymez 
sadece daha fazla okuyup aydınlanmanız için bazı alıntılar alıp 
cevaplıyacağım.M.Y NĠCKĠLE YAZAN BEYEFENDĠ.;O anne karnından yeni 

çıkmıĢ ceylan benzetmeniz çok basit vede çocukça… siz köyünüzün 
imamından depremlerin sellerın vede tüm doğa olaylarının allahın 

gazabından olduğunu öğrenirken..dini sadece allah korkusu olarak 
alğılarken ahlak ve nanusu kadını eve hapsedip tek görevının erkeklere 
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hızmet olduğunu bununda saçıkapatmaktan geçtüğini en azılı Ģekilde 
savunurken ben dünyanın en buyuk unıversıtelerınde bilimi . ekonomiyi. 
s.yeseti okuyordum… ONUN ĠÇĠN O CEYLAN YAKIġTIRMANIZI SĠZE ĠADE 

EDĠYOEUM… omo ile beyin yıkamak deyiminizide bir okadar cahilane 
görüyorum.. devlet, millet ,vatan ordu kavramlarının içini bukadar basite 

indirgemenizide bu tanımlarınızdan sonra sizden ancak bukadarı beklenirdi 
zaten diyebiliyorum..lozan .sevr . anntlaĢmalarını tekrardan hepinize 
okumanızı üzerınde çalıĢmalar yapmanızı tavsiye ediyorum.DÜNYADA EN 

TEHLĠKELĠ OLAN.. yarım bilğilerle kiĢilerin çok Ģey bildiğini 
sanmasıdır….ĠNSANLAR NEKADAR ÇOK BĠLĠMSEL OLARAK ARAġTIRIR 

ÖĞRENĠR VE ÇALIġIRSA HĠÇ BĠRġEY BĠLMEDĠĞĠNĠ ANLAR.(sizlerede 
tavsiye ederim)..sizleri. biraz düĢünebilmeniz için bana: dunya üzerınde 
ordusu milleti bayragı kendi ulusal sınırları ,bu sınırlarda yaĢayan 

insanların uygulamaya mecbur olmadığı kanunların olup olmadığını 
söylemenizi istiyorum..sizler savcımısınız ?ordu ergonokoncu ..ordu 

darbecı, diye hukum verebılecek hangı bilğilere sahipsınız..?? hükümetler 
gelip geçicidir ama unutmayınki türkiye cumhuriyeti hep 
kalıcıdır..ordumuzun görevi bu vatanı içte ve dıĢta tüm tehlikelere karĢı 

korumaktır..orduda bulunan muazzaf yedek er vede erbaĢlar uzaydan 
gelmedıler… onlarda bu vatanın evlatları..SAYIN M.Y ĠġTE SĠZĠN 

DEYĠMĠNĠZLE HADĠSE BUkadar basit…. 

210. Yazan:IġIL Tarih: Nis 5, 2009 |  |  

GALĠP TEMELLĠ BEY ġĠMDĠDE SĠZE GELELĠM::DÜNYANIN NERESINE 

GĠDERSENĠZ GĠDĠN.. HER MESLEĞĠN BĠR AST ÜST ĠLĠġKĠSĠ VARDIR . 

BUGÜN BĠR ÜNĠVERSĠTE HOCASI :ASĠSTANLARI DOÇENTLERĠ VEDE 
ÖGRENCILERĠ ĠÇĠN BĠR ÜSTTÜR… ÇUNKÜ HERġEYĠN EN ĠYĠSĠNĠ EN 
DOĞRUSUNU O BĠLĠR..ÇUNKÜ YILLARA DAYANAN BĠR BĠLĞĠSĠ BĠRĠKĠMĠ 

VE EĞĠTĠMĠ VARDIR.. BĠR FABRĠKADA FABRĠKA MÜDÜRÜDÜR EN ÜST 
OLAN … BĠR ĠġLETMEDE BĠR GENEL MÜDÜRDÜR…BUNUN GĠBĠ 

ÖRNEKLERĠMĠZĠ ÇOĞALTABĠLĠRĠZ…BURADA ÇALIġAN HERKES MAAġLA 
ĠġYERINE BAĞLIDIR…HAL BÖYLEYKEN NEDEN ASKERLĠKTE BU AST ÜST 
DURUMU SENĠ BUKADAR RAHATSIZ EDĠYOR..DA SĠVĠL YAġAMDA NORMAL 

GELĠYOR…VERGĠLERĠMĠZ BUGUN SADECE ASKERIN EN ÜSTUNDEN EN 
KÜÇÜĞÜNE KADAR MAAġLARINA GĠTMĠYOR SADECE…YOLLARADA 

HASTAHANELEREDE. BAġBAKANIN CUMHURBAġKANININ 
MĠLLETVEKĠLĠNĠN KAMUDA ÇALIġAN EN KÜÇÜK BĠR ODACININ BĠLE 
MAAġINI ÖDEMEYE GĠDĠYOR… NEDEN SĠZLER SADECE ĠġĠN UCUNDA 

ASKER VE ORDU OLUNCA BĠZĠM VERGILERĠMĠZLE MAAAġ ALIYORLAR 
DĠYORSUNU<Z:.??DÜĞERLERINEDE AYNI SORUYU 

SORMUYORSUNUZ::??ASKER COCUKLARINA PRENS VEDE PRENSSESLER 
DERKEN UNIVERSĠTEYI BĠTĠRĠR BĠTĠRMEZ BENIM VERGILERIMLE ALINAN 
GEMĠCĠKLERIN HESABINI SORMUYORSUN. KONKEN PARTILERIONDE 

SENDE ASKER EġLERĠYLE BERABERMĠ O MASALARDAYDIN… SEN BENCE 
ABLANLA ANNENLE KARIġTIRMIġSIN… KĠġĠ KENDĠSĠ NASILSA 

ÇEVRESĠNĠDE ÖYLE BĠLĠR DERLERYA ONA ĠSTĠNEDEN 
SÖYLEDĠM…ANADOLUDA ASKERE GĠTMEYENE KIZ VERMEZLER… TEK ULUS 

VARDIRKĠ DAVULLA ZURNAYLA EVLADINI ASKERE UĞURLAR..VE ġAHĠT 
OLAN EVLADI ĠÇĠN VATAN SAĞ OLSUN DĠYEN lerde yine onlardır.. hemde 
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sizlere ragmen… ve bu vatan bu kemalist ulus.. BU ANNELERĠN 
SÖZLERĠNDE YETĠġTĠRDĠKLERĠ AYDIN ANNELERĠN SAYESĠNDE HEP VAR 
OLACAKTIR… 

211. Yazan:IġIL Tarih: Nis 5, 2009 |  |  

ali duman.. tum yukarıda yazdıklarıma ek olarak sanada çok çok okumanı 

yeniden tavsıye edıyorum… lozanı sevri. sonra fikirlerini bir süzgeçten 
geçir… sence eğitim tedrisatımız medresemi olmalıydı…sen herhalde 

oradan mezun oldun… tarıkatının adınıda verde müritlerın 
çoğalsın…ağlanacak halinize sadece gülüyorum….bu ÜLKE YĠ KEMALĠSTLER 
KURDU… SONSUZA KADARDA KORUYACAKLAR… ULUS DEVLETIMĠZ 

TÜRKÜYLE KÜRDÜYLE . ALEVĠSĠ SUNNĠSĠ ġAFĠSĠ ĠLE ÇERKESĠ KAZAGI ĠLE 
SONSUZA KADAR ATANIN ÇĠZDĠĞĠ YOLDA GĠDECEK VE ĠLELEBET 

YAġAYACAKTIR…KARDEġCE .. AMA HEP ĠLERĠYE ÇAGDAġLIĞA YÜZÜNÜ 
DÖNMÜġ OLARAK…. KARA ÇARġAFLARIN TÜRBANLI BEYĠNLERĠN 

ARKASINA SAKLANMADAN… ULEMALARDAN AKIL ALMADAN… BĠLĠME 
DAYANARAK… BU BAYRAK KIRMIZI BEYAZ BU ULUS KEMALĠST 
ÜLKEMĠZDE HEP DALGALANACAK MĠSAKI MĠLLĠ SINIRLARIMIZ 

ÜZERĠNDE… DÜN OLDUĞU GĠBĠ BUGÜNDE KEMALĠST ORDUMUZUN 
KORUYUCU KANATLARI ALTINDA…. BUNDAN HĠÇ ġÜPHENĠZ OLMASIN::!!! 

212. Yazan:Ali Duman Tarih: Nis 5, 2009 |  |  

SN. IġIL 

85 YILDIR, ANA SINIFINDAN ÜNĠVERSĠTE SONA KADAR TÜM OKULLARI 

―KEMALĠST BEYĠN YIKAMA LABORATUVARLARI‖ HALĠNE GETĠRĠLMĠġKEN, 
NASIL OLUYORDA SĠZ ―KEMALĠST DĠNĠN BAĞNAZLARI‖NIN BEYĠNLERĠ 

YIKANMIYORDA, BĠZĠMKĠLER YIKANABĠLĠYOR? YOKSA ÜLKENĠN 
KEMALAOFAġĠST OKULLARINDA KEMALĠZM DEĞĠL DE FETULLAHĠZM MĠ 
OKUTULUYOR. ASIL GÜLÜNMESĠ GEREKEN SĠZĠN GĠBĠ KEMALOFAġĠST 

SĠSTEMĠN BEYĠNSEL ÖZÜRLÜLÜLERĠDĠR. 

SN. IġIL, 

BĠLMEDEN FĠKĠR SAHĠBĠ OLUNMASI ANCAK BEYĠN YIKAMA ĠLE MÜMKÜN 
OLABĠLEN BĠR DURUMDUR. 

HER KONUDA OLDUĞU GĠBĠ BĠLMEDEN AST/ÜST ĠLĠġKĠSĠNE 

GĠRMĠSSĠNĠZ. 

KEMALOFAġĠZMĠN ĠTALYAN MUSSOLĠNĠSĠNDEN 1930′LARDA BĠREBĠR 
KOPYALADIĞI ASKERĠ CEZA KANUNU, TAM BĠR FAġĠST DĠKTATÖRLÜK 

KANUNUNDUR. ZĠRA DÜNYANIN HĠÇ BĠR ÜLKESĠNDE OLMAYAN AMĠR‘ĠN 
ASTINA MAHKEME ETMEYE GEREK DUYMADAN HAPĠS CEZASI VEREBĠLME 

YETKĠSĠ VARDIR. 

YANĠ BĠR AMĠR, MEMURUNUN KAġINI/GÖZÜNÜ, KENDĠSĠNE BAKIġINI 
BEĞENMEDĠĞĠ ĠÇĠN ―ATIN ġUNU 10 GÜN HAPĠSE‖ DĠYEBĠLMEKTEDĠR. 
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GENERALĠN ASA‘SININ GÖSTERĠġ BĠÇĠMĠNE GÖRE SORGUSUZ, SUALSĠZ, 
MAHKEMESĠZ HAPSE ATILANLAR OLMUġTUR/OLMAKTADIR. 

ÖNCE BĠLGĠ SAHĠBĠ OLUN DĠYECEĞĠM, ANCAK NE VARKĠ UNUTTUM SĠZ 
KEMALĠSTSĠNĠZ YA, BĠLGĠYE, ĠLME, GÖRGÜYE NE HACET, ZATEN 

ANASINIFINDAN ÜNĠVERSĠTE BĠTENE KADAR VERĠLĠYOR DĠMĠ, 
KEMALOFAġĠST DEVLETĠN ―BEYĠN YIKAMA MERKEZĠ‖ OKULLARINDA HER 

TÜRLÜ BEYĠN YIKAMA BĠLGĠLERĠ.  

ĠġTE O YÜZDEN BU KAFAYLA KURDUĞUNUZ BU ÜLKENĠN (ĠMPARATORLUK 
MĠRASCISI OLMASINA RAĞMEN) BĠR ÜRDÜN KADAR DIġ ĠTĠBARI 
OLAMADI. SĠZ ÖVÜNMEYE VE HATTA DAĞLARA TAġLARA BOġ LAFLARI 

YAZMAYA DEVAM EDEBĠLĠRSĠNĠZ. HÜKÜMSÜZDÜR. 

213. Yazan:Ali Duman Tarih: Nis 5, 2009 |  |  

Sn.IġIL : 

―kemalizme ATAYA, ulusalcılığa uzanan yarı kominizimden ,yarı dınden 

ama tam olarak nereden beslendiği belli olmayan beyınlerınizden ÇEVREDE 
OKADAR TÜREDĠKĠ‖ diye buyurmuĢsunuz. 

türeyen biz miyiz? 
yoksa 

azalan ve yok olmakta olan sizler misiniz? 
sonu yaklaĢan zalimin zulmü artarmıĢ, asıl salya sümük bizden değil de 

sizden akıyor, salya sümük laf mı ellerinizden kan damlıyor, boĢyere 
arkanıza saklamayın ellerinizi, biz o elleri çok gördük, ―ermenileri hallettik, 
sıra kürtlerde‖ diye yola çıkmıĢtınız, ne yazık ki yarım kaldı emeliniz.  

türeyen bizsek, tükenen kimmiĢ bir daha iyi bakın çevrenize, zaman tüneli 
icat edildiğinde vallahi söz hemen siz(ler)i 1930′a ıĢınlayacağız, tabi o 
zamana kadar türünüzden kalan olursa. yeti artık bu milletin canına tak 

etti bozuk plak gibi 1930′larda takılıp kalmıĢlar için tükkettilen enerjimize 
yazık. 

(Not : kürt ayaklanmalarını kanlı ve vahĢi bir Ģekilde bastıran Sakallı 

Nurettin PaĢa ―Zo diyenleri hallettik, sıra Lo diyenlerde‖ demiĢti, yaptığı 
zulumlerden ve katliamlardan dolayı cezalandırılmaktan bilin bakalım kimin 
Ata‘sı kurtarmıĢtı Sakallı Nurettin PaĢa‘yı) 

214. Yazan:durhat Tarih: Nis 5, 2009 |  |  

@ıĢıl, 

yorum diye kapıldığınız hezeyanlar hoĢ cevaplamaya değer teĢkil etmiyor 
ya.fakat geçirdiğniz cinnet haliyle ilgili söylenmesi gereken bir iki nokta 

var. 
birincisi,kendinize yapılmasını istemediğinizi baĢkalarına reva görmekten 

vazgeçmediğiniz sürece tepki almaya devam edeceksiniz,bunu bilin.siz 
saldırgan ve düzeysiz üslubunuzla sağa sola 
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sataĢacak,saçmalayacak,hakaret edecek,sonra da saygı 
bekleyeceksiniz.bunu geçin. 
ikincisi,fikrine katılmadıklarınızı düĢman ve suçlu görme psikolojisinden 

kurtulun.her kes sizin gibi düĢünmek zorunda değil.ha 
katılmıyorsanız,neresine katılmadığınızı belirtir eleĢtirirsiniz.yahu siz 

militaristseniz herkes militarist olmak zorunda mı?kemalizme iman 
etmiĢseniz biz de etmek zorunda mıyız?ayrıca hangi tv.kanallarını,hangi 
gazeteleri okuyacağımızı size mi danıĢacaktık,bu ne küstahlık bu nemenem 

cehalettir böyle. 
üçüncüsü,vatan sevgisi,çağdaĢlık vs.sizin tekelinizde değil.siz dağa taĢa 

slogan yazmasını,kırık plak gibi ezberleri tekrarlamayı vatanseverlik diye 
benimsersiniz,baĢkaları düĢünerek,sorgulayarak ve fikir üreterek 
yapar.bundan size ne?hem,tuturduğunuz koronun dünyada bizi getirdiği 

yer de belli.lafla peynir gemisi yürümüyor.iman etiğiniz kemalist dinin bu 
ülkeye ne kazandırdığına bir bakın.belki manzarayı biraz olsun göreme 

Ģansınız olur.fakat hiç sanmıyorum,sizde hitler ve mussoliniye rahmet 
okutan kafatasçı anlayıĢ varken gözünüz asla gerçekleri görmez.dolayısıyla 
ancak küfür eder,tehdit savurabilirsiniz, çünkü baĢka bir kültürel 

birikime,en ufak bir bilgi ve fikir kırıntısına sahip değilsiniz. 
ve son olarak MY rumuzlu katılımcı,çok harika bir metaforla içinde 

bulunduğunuz ruh halini bir güzel betimlemiĢ.neden gocunuyorsunuz 
ki?gayet de yaratıcı bir benzetme olmuĢ. 

215. Yazan:IġIL Tarih: Nis 5, 2009 |  |  

Benim yazdıklarımı ya okumamıĢĢınız yada okuduklarınızdan hiç bir Ģey 

anlamadan köy imamından alınmıĢ ve hiç bir analiz yapılmadan 
ezberletilmiĢ söylemlerinizle birbirlerinizle paslaĢarak bani cevaplamaya 
çalıĢmıssınız..beni anlıyacağınızı sanmıyorum.. beyinsel vede eğitimsel 

yetiĢtirilme farklılığının doğal sonucu olarak…oysa bilmelisinizki yaĢamda 
değiĢmeyen tek Ģey değiĢimin kendisidir… beyinlerinizi ve bilğilerinizi biraz 

daha gözden geçirin.. ve bol bol okuyun… en önemlisi analiz yapmayı 
ögrenin… mukayese ve kıyasın bilimde hangi anlama geldiğini araĢtırın… 
bir büyüğünüz olarak sizleri aydınlatmak amacıyla burada n 

anlıyabileceğiniz bir dille yazmaya çalıĢıyorum..Maddeler halinde 
açıklarsam kanımca okumakta vede anlamakta bukadar da zorlanmazsınız 

(1)_85 yıldır bu ülkede eğitim sizin dediğiniz gibi KEMALĠST BEYĠN YIKAMA 
LABORATUARLARI halindeyse..sizlerin herĢeyi bilen bu üstün beyinleriniz 
neden bu laboratuarlarda egitilmedi….???bu topraklarda yasamadımı 

atalarınız ? yıkılan bir imparotorluktan bir vatan yaratan atamıza karĢı 
beslediğiniz bu kin ve nefreti sizlere hangi eğitim kurumu verdi….??ilk 

okulu dahi bitirmemiĢ amerikan ve cia ajanı fetullahmı:???kürt ırkçısı saidi 
nursimi::??bunlarla beslenen köy imamınızmıydı ilk bilgilerinizin 
kaynaGI..??Yoksa dini siyesete alet edipte sizler yoksullasırken herĢeyi 

açıp elinizi allahtan beklerken.. sizden din adına agalık düzeni adına oy 
alanlardan onlar zengınleĢirken sızleri sömürenlerdenmi aldınız bukadar 

yanlıĢ ve doğma bilgileri egitimleri…KEMALĠST DĠN diye bugüne kadar hiç 
iĢitmediğim bir tanımlama yapmıĢsınız…kemalizm ne zamandır din olduda 

bizler bilmedik sizler biliyorsunuz::?? DĠN ,Allah tarafından peygamberler 
aracılığı insanlara ulaĢtırılan ilahi bir kanundur..dinin kurucusu allah 
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muhatabı .insanlardır..KEMALĠZM ,TIPKI LĠBELARĠZM . SOSYALĠZM GĠBĠ 
bir devrim ideolojisi olarak doğmuĢtur.ama diğer ideolojilerden farklı 
olarak geri kalmıĢ ülkedeki devrim koĢullarının gereksimlerini 

yansıtmaktadır..MUSTAFA KEMAL TÜRKĠYENĠN KOġULLARINA GÖRE 
OLUSTURMAYA çalıĢtığı devrimci ideolojinin doğmalaĢma olasılıgını 

önlemeye çalıĢmıĢtır.. (BURADA ĠFADE ETTĠĞĠM DOĞMALAġMA 
SÖZCUĞÜNE ÇOK DĠKKAT ETMENĠZĠ ĠSTĠYORUM..)Temeli , sürekli 
devrimcilik anlayıĢına dayanır iĢte bu nedenle kemalizmin ideolojisi..ve bu 

anlayıĢında dünyada öncülüğünü yapmıĢ bir devrimdir…sizlerin ileri 
sürdüğünün tam tersine kemalizmin ideolojisi vardır ama doğmatik bir 

ögretisi asla olmamıĢtır…KEMALĠZMĠN ĠDEOLOJĠSĠ. (amacı)Bağımsızlık ve 
ÇağdaĢlaĢmadır…Bağimsızlığın ve çağdaĢlığın yolunu açanda 
ULUSALCILIK.,CUMHURĠYETÇĠLĠK.LAĠKLĠK.DEVLETÇĠLĠK.HALKÇILIK. VE 

DEVRĠMCĠLĠKTĠR… ġimdi bu çok kısa bilğilerin ıĢığı altında sizlere 
soruyorum…??SĠZLER BAĞIMLI (bu gunki Ģartlarda ekonomik 

bagımsızlığımızda elimizden gitmiĢ durumda özellestirmeler adı altında son 
4 senede cumhuriyet tarıhimizde görülmemiĢ bir talan yaĢıyor ulusumuz 
buda ayrı bir konu)ÇAĞDAġ olmayan bir ülkedemi yaĢamak istiyorsunuzda 

bizler anlayamadık??yoksa anladıkta inanamıyormuyuz::???? 

216. Yazan:IġIL Tarih: Nis 5, 2009 |  |  

sayın ali duman beyefendi… sizde dağlara taĢlara ne mutlu kürdüm diye 
yazın… içinizde ukte kalmasın… zehrıniz böylece biraz hafifler 

kanımca…postalların sesleride uzaktan hoĢ gelir……DĠLERĠM GÜNÜN 
BĠRĠNDE YANIBAġINIZDA DUYMAMANIZDIR…. 

217. Yazan:Osman Tarih: Nis 5, 2009 |  |  

Allah sabır versin. Vallahi sizin iĢiniz de zor… 

218. Yazan:durhat Tarih: Nis 5, 2009 |  |  

@ıĢıl, 

kendi payıma söyleyeyim yazdıklarınızın tek kelimesini kaçırmadan 
okuyorum.yani mesele anlamama ya da önyargılı davranma falan değil. 

ha,yazdıklarınızı neden dikkatle okuyup anlamaya gelince,evet 
görüĢlerinize katılmasam da ciddiye alırım,tarıĢmaya değer bir nokta 
yakalamaya çalıĢırım. 

doğrusu epey geliĢme kattediğinizi de belirtmeliyim.hiç değilse büyük 
karekterle yazmıyorsunuz,biraz olsun saldırgan uslubunuzdan 

vazgeçmiĢsiniz.hakkınızı teslim etmek gerekiyor. 
lakin henüz önyargılarınızdan tam kurtulmuĢ değilsiniz.merak ediyorum 

izlediğimiz tv.kanallarından okuduğumuz gazeteye,hangi köy imamından 
bilgi ve tedrisat aldığımıza varıncaya dek bu katı yargılara nasıl 
varabiliyorsunuz? 

kaldı ki bir ayrıma tabii tutulmaksızın herhangi bir gazete de 
okunabilir,tv.izlenebilir,bir köy imamının söyledikleri de dinlenebilir.sonuçta 

imam da insan değil mi?hem okumamızı tavsiye edip duruyorsunuz,hem 
de fikirlerimizden dolayı belli bir kesime meylettiğimiz yargısında 
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bulunuyorsunuz. 
sn.IĢıl,bu doğru bir tartıĢma biçimi değil.hiç kimse düĢüncelerinden ötürü 
Ģucu veya bucu olmuyor,olmamalı. 

fakat maĢallah bizleri hem fetullahçı,hem komünist,hem dinci,hem de 
kürtçü yaptınız gitti.hatta etnik kökenlerimize varıncaya dek kendinizce 

etiketler icat etme peĢindesiniz. 
peki,sizce dindar olmak,kürt olmak ya da bir siyasi ideolojiyi benimsemek 
suç mu? 

ali duman bey bir kere kürt kökenli değil,ama düĢünceleri size uymuyor 
diye adamı kürt yaptınız.ben ateistim mesela,ama eminim sizin algı 

Ģeklinize göre iflah olmaz katı bir dindar veya -sizin tanımlama biçiminizle-
dinci oluverebilirim. 
kemalizm ideolojisine gelince,bir siyasi ideoloji veya felsefi görüĢ birer 

dogmaya dönüĢtüğünde doğal olarak bir din gibi algılanma biçimine 
evrilebilir.dolayısıyla mutlak doğruluğu tartıĢılmaz dercede 

kutsallaĢtırıldığında bir dine dönüĢür.bu kemalizm için de aynıdır,diğer 
ideolojiler için de.yani ―din‖Ģekline dönüĢmesi için bildiğimiz 
peygamber,kutsal kitap,vahi vb.ne gerek olmadan da bu hale 

getirilebiliyor. 
yani anlayacağınız,dinden kasıt tartıĢılıp tartıĢılamaması durumudur 

ki,kemalizm kimi çevrelerce en katı ve radikal dinlerden daha tapınası bir 
hale gelmiĢtir. 
oysa karalama maksadıyla olmadıktan sonra her fikir,düĢünce,inanç,felsefe 

ve ideoloji tartıĢmaya açık olabilmeli. 
Ģimdi izninizle soruyorum,siz henüz bırakınız kemalizmin 

tartıĢılmasını,henüz bir devlet kurumu olan TSK nın eleĢtirilmesine bile 
hazır değilsiniz. 
bakın,ordu yolsuzluklardan arınsın,daha modernleĢsin,halkının hizmetini 

daha sağlıklı yürütsün diye daha Ģeffaf ve denetlenebilir bir kurum olsun 
gibi bir talep ve tartıĢmayı,kutsalınıza saldırılmıĢ gibi algılıyorsunuz. 

halbuki her eleĢtiri hataların ve varsa eksiklerin giderilmesi için dikkate 
alınmalı.doğrusu budur. 
zira eleĢtiriye,tartıĢmaya ve denetlenmeye açık kurumlar her daim daha 

güçlenir ve daha sağlıklı bir yapıya kavuĢur. 
bu,dünyada da böyle.ülkeleri daha geliĢmiĢ,çağdaĢlaĢmıĢ,kalkınmıĢ 

topluluklar susarak ve her Ģeyi bir kutsal gibi algılayıp kabullenerek ileri 
seviyelere ulaĢmamıĢtır. 

sizin,her koĢulda tartıĢılmaz bulduğunuz eğilim daha çok kabile ve üçüncü 
dünya ülkeleri için geçerli ―değerler‖dir.ve o mantıkta ısrar eden 
toplulukların da hangi seviyelerde olduğu ortadadır. 

bu bakımdan benim de size bir önerim olacak.ideolojilerinize takılıp 
kalmaktan vazgeçin.daha çok araĢtırın,sorun soruĢturun.ille de inandığınız 

değerlerden vazgeçin demiyorum ama körü körüne iman ederek de 
olmamalı.her kes hata yapabilir,yanılabilir;bundan doğal bir Ģey 
olamaz.tabiatıyla bunu gözönünde tutarak sorgulamayı esas almalı,bazan 

kuĢkulabilmeliyiz.bundan korkmamak gerekiyor.eleĢtiri kadar özeleĢtiri de 
gerekiyor.ve inanın bu bizi geriye değil ileriye götürür.bakın,siz de değiĢimi 

savunuyorsunuz.gayet tabii size katılıyorum.ama statukolara takılıp 
kaldığımızda değiĢim gecikecektir. 
son olarak Ģunu da belirteyim ki,yanılgı ve hata biz insanlara 
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mahsustur.ben de naçizane fikirlerimi belirtirken hata da yapmıĢ 
olabilirim,yanlıĢ ve yanılgı içerisinde de olabilirim.beni ikna ettiğinizde 
düzeltmeye ve özür dilemeye de hazırım.yeter ki birbirimiz dinleyelim ve 

bağırıp çağırarak ve kırıp dökerek didiĢme yolunu seçmeyelim.kısacası her 
Ģey sandığımız gibi siyah ve beyazdan oluĢmuyor,grileri de hesaba katarak 

daime en iyisine,en güzeline ve en doğrusuna elbirliğiyle ulaĢalım.tabii 
tartıĢarak,eleĢtirerek ve gerektiğinde özeleĢtirden kaçınmadan,diyalog 
kurulabilir ve doğrular elde edilebilir. 

219. Yazan:Ali Duman Tarih: Nis 5, 2009 |  |  

@ISIL, 

Ne SaidiNursi, ne de Fethullah Hoca‘nın düĢünceleriyle uzaktan yakından 
hiç bir ilgim yok, buna rağmen bu zat-ı muhteremlere düĢmanlık yapacak, 
kin besleyecek hiç bir gerekçe göremiyorum, özellikle çağdaĢı olduğum 

Fethullah Hoca‘ya sizler tarafından duyulan öfkeyi, kini, düĢmanlığı da 
anlayabilmiĢ değilim. Fethullah Hoca, Hümeyni tarzı bir kiĢiliğe sahip 

olsaydı bugün Türkiye‘de kan gövdeyi götürür ve gerçekten Ģeriat tehlikesi 
olurdu, oysa böyle bir kiĢiliğe sahip olmamasını büyük bir Ģans olarak 
görmek gerekir, bunun dahi farkında değilsiniz. 

sahi bu düĢmanlığın, öfkenin, kinin nedenini anlatabilir misiniz? nedir sizi, 

sizden olmayanlar için öfke, kin ve nefret duygularına içine sokan gerekçe, 
yoksa siz icat ettiğiniz düĢmanlıklar üzerinden mi var olabiliyorsunuz.  

Atatürk, yaĢadığı dönemin ilerici bir figürüydü, siz Atatürk‘ün düĢüncelerini 

1930 yılında dondurdunuz, konserve yaptınız, salamuraya yatırdınız, oysa 
dünya hızla değiĢiyor ve değiĢmeyen tek Ģey değiĢim. Atatürk‘ün o günkü 

koĢullarda mücadele etmiĢ olduğu gerici olarak adlandırılan dindar insanlar 
bile bugün çok ileri yönde değiĢtiler ve geliĢtiler, düne kadar Ģeriatı 
savunan bu kesim, bugün AB‘yi ve demokrasiyi savunmakta, yani o günkü 

koĢullarda gerici olanlar bile sizin fersah fersah ilerinize geçti, sizler hala 
1930 kafası ile yerinizde sayarak, aslında Atatürk‘e en büyük ihaneti 

kendiniz yapmaktasınız. ÇeliĢkiniz çok büyük. 

Türk hakim sınıfının çıkarına iliĢkin her türlü çirkin ve halk aleyhine olan 
siyaseti Atatürk‘ün adını kullanarak, Atatürk ambalajı ile Türk halkına 
dayatılmasına neden karĢı çıkmadınız, gerçek Kemalist düĢünce ancak 

böyle bir duruĢla mümkün olunabilinirdi. Bunlar artık geride kalmıĢtır. 
Kemalizm adına yapılan 12 mart, 12 eylül‘e neden karĢı çıkmadınız. 

Kemalizm bu ülkenin en dinamik, en devrimci 2 kuĢağını yok edecek, 
toplumun devrimci kadrolarını ya idam sehpalarında ya da kızıldere 

örneğinde olduğu gibi çeĢitli dümenlerle katledecek, bu önderliklerin yerine 
nasyonal sosyalizm anlayıĢındaki sahte sol oluĢumları getirecek, tüm 
bunlara rağmen kemalizm devrimcilik olacak ve sizde bunu bize 

yutturabileceksiniz. 

ÖtekileĢtirmek, suçlamak bayıldığınız Ģeylerdir, anında kürt yaptınız, iĢinize 
gelmeyen kürt olur, komünist olur, alevi olur, ötekileĢir, alçaltılır, ancak 
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ezbere gelincede ―hepimiz kardeĢizdir‖ bırakınız bunları, biraz kendinize 
saygınız olsun. ikiyüzlülük yerine, özeleĢtiri yapabilme cesaretini gösterin, 
zira özeleĢtiri yapabileceğiniz o denli çok Ģey var ki, bir baĢlasanız bir 

yüzyılı alabilir bitmesi. 

Hani diyorsunuz ya ―bu kadar çok nereden türüyor bunlar‖ diye, ASLINDA 
TÜREYEN ġEY, HAKĠKATIN KENDĠSĠDĠR. Bunun bile farkında değilsiniz. 

85 Yılda HAKĠKATI YERE SERMĠġ, DĠRĠ DĠRĠ TOPRAĞA GÖMMÜġTÜNÜZ. 

ĠĢte diri diri toprağa gömdüğünüz HAKĠKAT, Ģimdi ayaklanmaya, 
üzerindeki ölü toprağını atmaya baĢladı. Bu HAKĠKAT sizi silindir gibi ezip 
gececek, zira, dünya çok değiĢti, Türkiye halkları artık ―küçük olsun benim 

olsun‖ anlayıĢını yırtıp atmayı kafasına koymuĢ bir kez. Bakın bir Ürdün 
kadar itibari olamayan dıĢ siyaset, sizin monĢerlerin elinden alındıktan 

sonra Ģaha kalktı, yakın zamanda Türkiye bölgesel güç ve lider olacak, 
(Ergenekonunuz ve darbeciliğinizle) gölge etmeyin yeter. 

Batı‘nın ve ABD‘nin önünde diz çöken monĢer siyasetiniz iflas etti. Diz 
çökme ile misal 12 Eylül darbesi gibi diğer tüm olağandıĢılıkların kabulü 
sağlanıyordu, buna karĢılıkta diz çöken bir dıĢ siyaset izleniyordu, ülkenin 

diz çökmesinin ne kıymeti vardı ki monĢerleriniz için, varsa yoksa hakim 
sınıfın çıkarlarıydı önemli olan. 

Kemalizm altında ―ULUSALCILIK, CUMHURĠYETÇĠLĠK, 

LAĠKLĠK,DEVLETÇĠLĠK, HALKÇILIK VE DEVRĠMCĠLĠK‖ 

gibi çağımızda anlamını yitirmiĢ bir takım Ģeyler sıralamıĢsınız. Ulusalcılık 
ne demek, bugün hangi ülkenin ulusalcılığından söz edilebilir. 

Bu saydıklarınız arasında DEMOKRASĠ nerede saklanıyor, ne yana düĢüyor, 
ĠNSAN HAKLARI hangi yana düĢüyor, ya HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ ne 
yaptınız, üstüne soğuk su mu içtiniz, siz daha buralara gelemediniz, oysa 

geliĢmiĢ demokrasiler için vazgeçilmez unsurlar bunlardır, DEMOKRASĠ 
olmadan LAĠKLĠK nasıl oluyormuĢ, LAĠKLĠK, DEMOKRASĠYĠ tamamlayan bir 

unsurdur. DEMOKRASĠ olmadan LAĠKLĠK olmaz, olursada sizinki gibi 
hormonlusu olur, Alevileri sunnileĢtirmeye zorlayan, okullarda zorla 
sunnilik okutulan bir LAĠKLĠK, nasıl LAĠKLĠK olabilir, yahu allahaĢkına sizin 

normal olan birĢeyinizi var mı? bu çağda, bu anormallikleri nasıl 
savunabiliyorsunuz, siz hangi çağda yaĢıyorsunuz, bilgi çağındayız bilmem 

farkında mısınız? 
Kemalizm adına DEVRĠMCĠLĠĞĠ nasıl ağzına alabiliyorsunuz. Sizin 
devrimciliğiniz herhalde TKP lideri ve 14 yoldaĢını Karadeniz‘in soğuk 

sularına gömmek, Nazım Hikmet‘i ve diğer ismi bilinmeyen komünistleri 
zindanlarda süründürmek ve katletmek, Anti FaĢist Haklçı Cephe‘nin Tan 

Matbaasını yakmak ve yoketmek, 6-7 Eylül provakasyonlarını yaratmak, 
TBMM giren ilk Sosyalist Parti olan TĠP‘i ilk fırsatta kapatmak, DENĠZ 
GEZMĠġ‘i asmak, MAHĠR ÇAYAN, ĠBRAHĠM KAYPAKKAYA gibi önderleri 

katletmek, 12 mart ve 12 eylül faĢist darbeleri ile DEVRĠMCĠ ve ĠLERĠCĠ 
kuĢakları YOKETMEK oluyor, birde devrimci olmasaydınız kimbilir neler 

yapardınız!!! sizin devrimcilik dediğiniz sakın Doğu Perinçek devrimciliği 
olmasın. Almayalım sizin devrimciliğinizi kalsın, mümkünse yok olsun. 
Aynaya iyi bakın bakalım kimi göreceksiniz. Deniz‘i, Mahir‘i, Nazım‘ı mı? 
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yoksa Veli Küçük, Doğu Perinçek mi görünecek aynanızda. Diyalektiği 
öğrenmek için geç kalmıĢ sayılmazsınız, hem çok da anlaĢılır bir Ģeydir, 
―DEĞĠġMEYEN TEK ġEY DEĞĠġĠMDĠR‖i anlamanız kafi olacaktır. Yeni bir 

sayfa açabilmeniz için. 

220. Yazan:Orhan Ali YILMAZ Tarih: Nis 8, 2009 |  |  

Önce, bir hatırlatma: 2000 yılında çıkarılan, son Bedelli Askerlik 

uygulamasında, bu ihtiyacı gören, a dan z ―düzenleyen‖ ve mevcut 

hükûmete ―tavsiye‖ eden Genelkurmay BaĢkanlığı olmuĢtu, 1111 Sayılı 
Askerlik Kanununa eklenen bir madde ile.. Ve ―tek bir‖ maddesi bile 
değiĢmeden TBMM‘den geçerek ―aynen‖ kanunlaĢmıĢtı.. 

Halbuki sürec Ģöyle olması gerekirdi: Hükûmet bir kanun teklifi hazırlayıp 
TBMM‘ne sunacak, ayrıca Genelkurmaydan görüĢ ya da bilgi istenecekti, 

eğer arzu ederlerse.. Tabii, eğer Türkiye ―gerçek‖ bir Demokrasi olsaydı.. 
Bence; Profesyonel Askerliğe karar verecek konumda olması gereken 

seçilmiĢ siyasîler heyetimiz, kendi açılarından, bu konuya tamamen 
―konjonktürel‖ olarak yaklaĢmaya devam ettiklerinden, yakın ya da orta 
vadede bunun çözümü pek de mümkün gözükmüyor, derim, arkadaĢlar.. 

Çünkü; ―binlerce‖ yıllık geçmiĢimizden gelen, öyle ki, ta genlerimize kadar 
iĢlemiĢ, adeta her Ģeyiyle tam bir ―tabu‖ haline gelmiĢ, kökleri çok derinde 

―inançlarımız‖, ―çekincelerimiz‖ ve de ―korkularımız‖ var bu konuda.. 

221. Yazan:Aydemir Tarih: Nis 8, 2009 |  |  

Sayin ISIL, siz bakmayin bazi karanligin sözde aydilarina, onlar icin bircok 

TEMEL KAVRAMLAR anlamini yitirmis, sahsen yanit dahi vermek fetosun ve 

marks in kitablarini okumaktan dahi daha bos ve degersiz. 
Söyle bir okuyunca bazi karalamalari, cogu daha ne oldugunu blmiyor, 
kaldi ki herhengibir ideolojisi olsun, hic olmazsa bizim MUSTAFA KEMAL 

ATATÜRKÜMÜZ var, üstelik yerli ideoloji. 
Öyle ya, fetos humeyni degil, kürd said sadece kuslar icin ve ciceklerle 

ayaklandi ve lozan öncesi her yer güllük gülistanlikti, ne güzel günlerdi o 
günler, yazik, her yer medeni avrupalilar ile dolu iken, o zaman avrupa 
birligine, ben seninim, al beni ne yaparsan yap demeyi kendine 

yediremeyen MUSTAFA KEMAL ATATÜRK ve arkadaslarinin, ab ye 
katilmaya karsi gelme yanlisini, simdi modern, özgürlükcü, ilerici akp 

düzeltmeye calisiyor, zor isleri, bir de su KEMALiSTLER olmasay di, ordu 
falan vizgelir di aslin da, ödemeyiverirlerdi vergilerini, biterdi ordu o 
zaman. Polisi de kaldirmali bence, hepimiz demokrasi cocuklariyiz, neyin 

dogru neyin yanlis oldugunu bilmiyormuyuz sanki, Kemalistlerin de nesli 
tükeniyor zaten, yani bu aydin demokratik Türkiye ye hakarettir, emniyet 

mensuplarina duyulan ihtiyaci israrla iddia etmek. O nu da profesyonel 
yapalim, hatta, ermenistan dan, Irak dan gelsin birisi rus egitimli, digeri 
amerikan egitimli (haksizlik yok) oralarin profi güvenlik gücleri cok iyiymis, 

duydum. Zaten üc kurus icin hergün o kadar eziyeti cekiyorlar bizimkiler, 
bosu bosuna, yine ortalik zavalli, ihtiyac nedeni ile ödünc alanlarla, 

yanlislikla ölüme sebebiyetten yargilanamayan insanlarla dolu, 
azalmiyorki. 
Olmusken bagimsiz yargiyi da bir ceki düzen verelim, asker- polis 

http://www.orhanaliyilmaz.com/
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olmayinca, onlara da gerek kalmiyor aslin da, bir sürü avrupa ve ab 
mahkemeleri dururken ve bizden cooook cok ileri medeniyken bu 
mahkemeler, o kadar insani beslemeye ne gerek var, soruyorum! Netice 

de ab ye girecegiz biryerinden, ne taraftandan olursa olsun, öyle de böyle 
de! 

Ve biz kalkiyoruz utanmadan, cahilce, modasi gecmis Milli Devleti 
savunuyoruz bur da, ne kadar ayip! Geeriiiciligin bu kadari olmaz, pes 
yani! 

Hayretler icin de kaldim, neymisiz biz diye! 

Sonuc Bildirgesi: 
1- Ordu ve giderleri azaltilacak 

2- Isteyen yalayacak (Postal) 
3- Istemeyen para icin yalayacak (orasini yalayan bilir)) 
4- akp ye laf yok 

5- fetos ve kürd said osmanli kahramanidir 
6- Türküm demek fasistliktir 

7- Anasini bellemedigimiz azinlik kalmamistir 
8- Nazim,Gezmis, Aslan, Kaypakkaya, kaypakkaya da nazim yazan gezmis 
aslanlardir 

9- tabildotta cikan yemegi protesto ediyorum 
10-kusura bakmayin, gitmek zorundayim 

BiR DAKiKA DOKTOR BEY YAZIMI BiTiREYiM, GELiYORUM!!!! 

222. Yazan:durhat Tarih: Nis 8, 2009 |  |  

YanlıĢ, 

Sonuç Bildirgesi öyle olmaz böyle olur: 
1-Mehmetçik ölüme terkedilecek,General golfu yarıda bırakmayacak. 

2-Generallerin Ģahsi hesabında milyon dolarlar olacak.Kimsenin gıkı 
çıkmayacak. 

3-Yine de postal yalamaya devam,ne de olsa kutsal! 
4-Irkçılığa,Hitler‘e,Mussolini‘ye laf yok.Kutsal dava-Führer hayranlığı! 
5-Veli Küçük,Kemal Kerinçsiz,Doğu Perinçek Cumhuriyet kahramanıdır. 

5-Demokrasi demek liboĢluktur.Aman ağza alınmamalı ha!Neme lazım 
memleket bölünüverir mazallah! 

6-Azınlıkları çok severiz.Bir milyon Ermeniyi topraklarından Marslılar 
etti…6-7 Eylül Olaylarını ise baĢka uzaylılar çıkarttı.Vallahi bizim bir Ģeyden 
haberimiz yok! 

7-Bu arada Alevileri de çok severiz.MaraĢta,Çorumda,Sivasta bilinmeyen 
güçler tarafından katledildiler o baĢka… 

8-Ġnançlara da acayip saygılıyız.Kızlarımız ünv.girme zahmetine 
katlanmasın diye kapıdan çeviriyoruz bir güzel.Sınırsız devlet hizmeti diye 
buna denir. 

8-Nazım,GezmiĢ,Mahir ve Kaypakkaya birer vatan hainidir.Çok Ģükür ki 
müstahaklarını buldular.Kimini sürdük,kimini astık;zindanlarda ve yargısız 

infazlarda katledik,canlarına okuduk. 
9-Marks en büyük düĢmanımız! 
10-Ermeniler de düĢman. 
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11-Ġran düĢman. 
12-Rusya düĢman. 
13-Arabistan düĢman. 

14-Ġngilizler?En büyük düĢman,bir de her yeri karıĢtıracak parmakları var 
kerataların. 

15-Türbanlılar en büyük tehlike. 
16-Ya Patrikhane?Allah korusun,Haliç‘in kıyında her an devlet kurabilirler. 
16-Yahidiler zaten bütün topraklarımızı satın aldı. 

17-Ah bir de Ģu iç mihraklar yok mu?Görüldükleri yerde baĢları 
ezilmeli,kökleri kurutulmalı.Fakat mantar gibi yerden bitiyorlar. 

18-ġu hain demokratlara,liberallere falan ne demeli.Habire özgürlük,eĢitlik 
deyip duruyorlar.Bizi birbirimize kırdıracak haytalar. 
19-YetiĢ doktor!!!Tedaviye ihtiyacım var.Üzerinize afiyet ırkçılık illetine 

yakalandım da… 

223. Yazan:Ali Duman Tarih: Nis 8, 2009 |  |  

Yani kısacası; Hitler ve Musolini‘ye hayranlık duyulan 1930′lu yılları 
ÖZLEMEYEN, O YILLARA YAġATMAKTAN GERĠ DURAN HERKES YA 

DÜġMANDIR, YA DA POTANSĠYEL DÜġMANDIR. ETRAFIMIZ ĠSE 
DÜġMANLA ÇEVRĠLĠ ZĠRA. ĠÇ DÜġMANLARA KARġI ĠSE YAġASIN 

ORDUMUZ VE POSTAL YALAYICILARIMIZ. 

BĠR GÖREV DEĞĠġĠKLĠĞĠ ÖNERĠM VAR DAHA EFEKTĠF OLABĠLĠR; ORDU ĠÇ 
GÜVENLĠĞĠ SAĞLASIN, POLĠS SINIRLARI KORUSUN. 

85 YILIN SONUNDA HAĠNLER LĠSTESĠNE POLĠSTE EKLENMĠġ OLDU. 

GÖREV DEĞĠġĠKLĠĞĠ ĠġE YARAYACAKTIR. HĠÇ OLMAZSA ERGENEKON 
KUYRUĞUNU BĠRKEZ DAHA KURTARMIġ OLUR. 

224. Yazan:Ali Duman Tarih: Nis 8, 2009 |  |  

HAKĠKATA karĢı boynu bükük zavallılar, siz yenmeye bile değecek bir 
felsefi yapılanma değilsiniz. Zaten sizi kimse yenmeye çalıĢmadığı halde, 

tüm okullarda içi kof felsefeniz okultulduğu halde yenilmektesiniz ve 
yerlerde sürünüyorsunuz. 

HAKĠKAT ayaklandı, hakkınızdan gelmeye fazlasıyla yetecektir. 

Parmağımızı oynatmamıza bile gerek kalmadı, zira bilgi çağındayız ve bilgi 
bir tuĢ kadar yakınımızda. 

Lozan‘mıĢ, doğmatik zafer yalanları ile ancak kendinizi kandırırsınız, 

Lozan‘ın bir imparatorluğun yağma belgesi olduğunu bile 
anlayamamıĢsınız, gizli kalmıĢ ek maddeleri nasıl olsa en fazla 2023 yılında 
açıklanacak, o zaman ne olduğunu anlamıĢ olursunuz. 

Kendine örnek devlet olarak Hitler‘li Almanya‘yı almıĢ Kemalizm ile ancak 
buraya kadarmıĢ, aslında Türk halkı daha ilk özgür seçimlerde SĠZĠN 
ARIZALI ―YANLIġ CUMHURĠYETĠ‖NĠZĠ tasfiye etti, ancak 50 yıldır sayısız 

silahlı darbeler, muhtıralar, katliamlar ve sayısız anti-demokratik 
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yöntemlerle ayakta kalabilmeyi baĢardınız, ancak yolun sonu göründü, 
soğuk savaĢın bitmesiyle birlikte faĢizm uygulamalarına, zorba darbelere 
dünyadan yandaĢ bulamamaktasınız ki, yeni moda ABD düĢmanlığınız da 

bundan dolayıdır. Derebeylik/aĢiret feodalizmi üzerine yükseltmiĢ 
olduğunuz cumhuriyet modern bile olamadı, modernite çökerken, belki 

moderniteye geçebilme zihin parlaklığını gösterebilirsiniz, bunu 
baĢarabilirseniz artık size düĢen post-modernizme savaĢ açmaktır ki, zira 
postallarını yaladığınız paĢalarınız bu savaĢı baĢlattı bile. 

225. Yazan:durhat Tarih: Nis 8, 2009 |  |  

Sayın Ali Duman, 

Irkçılık bir hastalıktır.Aslında haksızlık ediyoruz bu hastalığa yakalanmıĢ 
olanlara.Bunların düĢünceye,eleĢtiriye,tartıĢmaya değil tedaviya ihtiyaçları 
var.ĠĢin ehli bir terapist gerekiyor ki içlerinde irin haline gelmiĢ bu ırkçı 

nefreti,kin ve düĢmanlığı bir güzel boĢaltsın.Yani kısacası psiko-patolojik 
bir vaka ve mutlaka bir uzman desteğine ihtiyaç var.Yoksa bu gidiĢ,daha 

travmatik nöbetlere dönüĢme riski gösterebilir.Tıpta bir söz vardır:erken 
teĢhis hayat kurtarır.Bizden söylemesi. 

226. Yazan:ender güçlü Tarih: Nis 9, 2009 |  |  

ASKERE GĠDĠN ADAM OLUN 

227. Yazan:durhat Tarih: Nis 9, 2009 |  |  

Sağolun Ender bey,her derde deva pratik çözümü önermiĢsiniz.Lakin sizin 

―adam olma‖kriterinizin ne olduğunu bu sütunlara döktüğünüz engin 
düĢüncelerinizden anlaĢılıyor.Okudukça zihnim,ufkum açılıyor vallahi:) 

228. Yazan:IġIL Tarih: Nis 11, 2009 |  |  

Aydemir bey çok haklısınız bunlara asla bir Ģeyi anlatamazsınız.. 

anlatamayız… tek tek saçmalıklarını cevaplamaya kalksak herhalde tarihi 
belgelerle günler sürer… kendi içine düĢtükleri çıkmazlarıda örnekleme 
metotuyla açıklasak anlıyamazlar cünki bunların anlıyacakları dil kulaktan 

dolma bilimsellikten tarihi gerçeklerden uzak. tam bir kahvehane ağzı.. 
Bizleri anlıyamaz monĢerlikle suçlarlar(o kelimenin anlamını bile 

bilemediler ) bakınız ilk okulu bile bitirememiĢ (anladıkları dil) said fetullah 
vede onların cahil bilgileriyle beslenmiĢ tarih ve din bilgileriyle beyinleri 
öylesine doluki.. 

bırakalım böylede kalsın… ama lütfen kemalistler azalıyor meydan bunların 
artık demeyin… bizler asla azalmayız… her doğan güneĢle daha bir bilinçli 

ve aydınlık olarak vatanımızın üzerinde parlıyoruz.. vede parlıyacagız.. 
bunlara rağman…bunlar birgün hırant dınk bırgun bertolomeus birgun 

fetullah bir gün said.. birgun bılemedıklerı marks , lenın ola ola parçalanıp 
gidecekler…neyi savundukları bile belli degil… iftiralar gırla boyu… 
korkkunç yaratıklar bunlar… ergonokon adı altında tüm cumhurıyetçıler 

içerde bu yobazlar dıĢarda..ve yılan dilleri herĢeye heryere uzanıyor.. 
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iftiralar ediyorlar.. generallerin banka kayıtlarınıda tutuyorlarmıĢta 
haberimiz yokmuĢ… )))bunlar vahi yoluyla herĢeyi bilen vede görenler… 
dini siyasete alet edenler.. bunlardan çıkmadımı 12 yaĢında kız çocuğuna 

tecavüz edipte ben etmeseydım kötü yola düĢecekti diyen akıl hocaları 
gazatelerinin din ulemesi hüseyin üzmez…bunlar ahlak ve namusu bir baĢ 

örtüsüne bağlıyanlar…yalancı Ģahitlerde bunlardan çıkmıyormu..Aydın bey 
bırakalım bunları kendi baĢlarına kendi bataklıklarında boğulsunlar..biz 
yüzümüzü beynımizi ,bilğilerimizi , eğitimimizi aydınlık yüzlülere 

çevirelim…tüm KEMALĠSTLERE selam olsun….Ahlakın , vatanın. bilğinin 
,geleceğin vede geçmiĢin aydınlık yüzü KEMALĠSTLER sizlere canım feda 

olsun….ENDER bey sizde tek cümle ile çok Ģey anlatmıĢĢınız:))Dilinize 
sağlık..ama anlayana ::::: 

229. Yazan:durhat Tarih: Nis 11, 2009 |  |  

Tipik bir Dr.Jekyll&Mr.Hyde vakası! 

Galiba dolunay belirdi,birileri mutasyon nöbeti geçiriyor gene:)) 
TelaĢa gerek yok,bahsi geçen Ģahıs ithal imam falan değil.Olur da 
imam,müftü vs.le karıĢtırılır,daha isimlerinin doğru düzgün yazılma 

beceresi gösterilemeyen Marx,Engels falan zannedilir…PeĢinen 
söyleyelim,bunlardan değil. 

Korku filmlerine sıkça taĢınan,edebiyat yapıtlarının farklı kiĢiliklere 

dönüĢen roman kahramanından sözediyorum. 

Hikaye bu ya,Dr.Jekyll,yüksek eğitim almıĢ,kariyerinde yükselmiĢ ve 
çevresinin saygınlığını kazanmıĢ bir doktordur.Ancak,baĢında bir bela 

vardır;elinde olmayarak bazen birden bir canavara dönüĢür.Özellikle de 
dolunaylı gecelerde bu korkunç değiĢimin önüne geçemez ve bildiğimiz 
―kurt adam‖a dönüĢüverir…Bu haliyle O artık Mr.Hyde‘dır.Sahip olduğu 

diğer kiĢilikten eser kalmayarak çevresine zarar verebilecek potansiyel bir 
tehlikeye dönüĢmesi de kaçınılmaz olur.Neyse hikaye,kahramanının 

yaĢadığı bu kiĢilik bölünmesinin yarattığı ruhsal çeliĢkiler ve neden olduğu 
olayların etrefında geliĢir ve öylece sürer gider.  

ĠĢte demokratik tartıĢma kültürüne henüz alıĢamamıĢ kiĢilerle 
karĢılaĢtığımda aklıma hep bu çift kiĢilikli kikaye karekteri gelir.Fikir ve 

düĢüncenin baĢladığı yerde adeta kimyaları değiĢen bir kesim var 
maalesef.Bunu alıĢkanlık haline getirmiĢ olan bu kesimlerin maalesef farklı 

fikir ve düĢüncelere tahammülü pek yoktur.Ġçlerinde birikmiĢ kin ve öfkeyi 
boĢaltarak hırçınlaĢır,özdenetimlerini kaybederek dokundukları her Ģeyi 
kırıp dökerler.Belki bu davranıĢ biçimiyle rahatladıklarını 

sanırlar.Ancak,aslında denetleyemedikleri bu öfke nöbetlerine 
yakalandıklarında en büyük zararı kendilerine verirler ve ayrıca da farkında 

olmayarak kendilerini küçük düĢürerek zor durumda bırakırlar. 

Oysa öfkelerine hakim olup biraz anlamaya ve anlaĢılmaya çaba 
gösterseler eminim en büyük iyiliği kendilerine yapmıĢ olacaklar.Belki de 

hiç tanımadıkları insanları genellemeci bir mantıkla karalayıp suçlamak 
yerine iĢe kendileriyle baĢlamaları kendi yararlarına olacaktır.Fakat 
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geçirdikleri cinnet hali bunu engelliyor.Yine de oturup bunu düĢünmek ve 
denemek gerekir diye düĢünüyorum.Bu sadece bir öneri tabii. 

Mesela bundan bir kaç gün önce yine bu yazı üzerinde tartıĢmanın epey 
alevlendiği bir sırada,bu tansiyonu yüksek tartıĢmanın taraflarlarından bir 

katılımcı,daha çok anlaĢılmayı talep ediyordu haklı olarak.Ve 
ekliyordu‖yazdıklarımı daha iyi okumanızı öneririm,bir büyüğünüz 

olarak‖Amenna.Büyüklükten kasıt yaĢsa,her büyüğe saygı ve hürmet,aynı 
zamanda kiĢinin kendisine olan saygısı demektir.Ayrıca bu,farklı fikir ve 
düĢünceler için de geçerlidir.Katılır veya katılmayız,ama amaç bir konu 

üzerinde tartıĢmaksa tarafların birbirini dinlemesi ve birbirlerini anlamaya 
çaba göstermesi gerekir.Dolayısıyla ―bir büyüğümüzden‖gelen çağrıyı yeni 

bir diyalogun iĢareti ve adımı olarak benimseyip uzun uzun yazdım 
kendisine.Cevap gelmedi her nedense.Meğersem büyüğümüzün talebi 
medenice tartıĢmak değil kavga etmekmiĢ.E,hani büyük sözü dinlememizi 

tavsiye etmiĢti sn.büyüğümüz.Peki,sormak lazım;sayın büyüğümüz acaba 
ağzına her gelen sözü sarfetmekle mi bizlere örnek olacak?Ha,elbette 

cevap hakkı doğabilir,tartıĢma bazen sertleĢebilir…Bu anlamda her olumlu 
ve yapıcı adımı karĢı taraftan beklememek gerekir.Ama bu illaki sen-
ben,siz-biz kavgasına dönüĢmek zorunda değil ki.Sonuçta burası bir fikir 

platformu ve bizlerde tartıĢıyoruz.Kimse kimseyi tanımıyor,kimsenin 
kimseyle bir Ģahsi problemi falan da yok.O halde nedir bu toptancı 

genellemeler,ötekileĢtirmeler…Yok eğitim ve kültür seviyelerini ölçüp 
belirlemeler…Sanki eğitim,bilim,kültür,sanat vs.birilerinin 

tekelinde,mübarekler habire yeterlilik notu verip duruyor.Kendileri tayin 
ediyor;kim nerede okumuĢ,eğitim düzeyi nedir,vatan sever mi yoksa hain 
ve iĢbirlikçi mi,bilinçli mi bilinçsiz mi?BaĢkalarını 

cinsiyetinden,soyundan,sopundan sanki kendileri sorumluymuĢ ve ancak 
kendileri tayin edermiĢ gibi boĢ ve gereksiz bilgiçlikler.Bu mu örnek 

alıp,vizyon olarak seçeceğimiz yöntem?Ya da böyle mi olmalı?Bütün bunlar 
gerçekten çok anlamsız ve yakıĢıksız Ģeyler.Ve ayrıca bunu fikir diye 
aktaranlar da kendilerini sadece komik duruma düĢürür hepsi o kadar. 

Yani uzun lafın kısası ―atıĢ serbest‖mantığı kimseye fayda getirmez.Dedik 

ya ―lafla peynir gemisi yürümez‖diye.Yürümüyor iĢt,bunu artık 
anlayalım.Ve bu kısır çekiĢme ve didiĢme psikolojisinden vazgeçelim.Futbol 

tribünlerinde değiliz yahu? 

230. Yazan:ümit harmancı Tarih: Nis 11, 2009 |  |  

Beyefendi, 

benim yazılarımı sansürlemeyi ,takkeli liberalizminizin gereği çok iyi 

yaparken e- mail adresime tarafgir yazılarınızı göndermeyi ne kadar ahlaki 
buluyorsunuz.. 
Son tahlilde sizler küresl sermayenin piyonu iken bizler tam zıttıyız.. 

Küresel emir ile Azerbaycanı küstürme pahasına Ermenistan sınırınıda 
açtırma yolundasınız..Kutlarım,Ermeniperest yazılarınız meyvelerini 

vermeye baĢladı.Ancak hiç Hocalı katliamını ve Azeri topraklarını üçte 
birinin iĢgal edilmesini vicdanınızda düĢündünüz mü??içiniz sızladı 
mı??Yoksa Tevfik Fikret in bunalım Ģiirinde dediği gibi ‖milletim insanlık 
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vatanım dünya‖ mefhumuna mı sığındınız.. 
Beyfendi,tabuları yıkmak için yola çıkanın kendi tabusu olmamalı,sizin 
durumunuz ne acaba?? 

ĠNANDIĞINIZ VE SĠYASĠLEġTĠRDĠĞĠNĠZ DĠNĠN HERġEYĠ TABU DEĞĠL 
MĠ,GERÇEK DĠYE ANLATILANLAR TARĠH BĠLĠMĠNE VURULDUĞUDA ÇOCUK 

YALANI GĠBĠ KALMIYOR MU??? 
LÜTFEN DÜRÜST OLUN… 

231. Yazan:Aziz Yılmaz Tarih: Nis 11, 2009 |  |  

Bazen uzlaĢmacı yanım biraz daha öne çıkar.Aslında genelde de uzlaĢmacı 
bir mizaca sahibim.Olaylara ılımlı yaklaĢmak,sorunları diyalog yoluyla 

aĢmak doğru bir yöntem midir tam olarak bilmiyorum.Çünkü varolduğu 
düĢünülen her sorunun tek baĢına uzlaĢma ve diyalogda ısrar edilerek 

aĢılabileceğinin de tartıĢmalı olduğunun bilincindeyim.Zira varoldoğu 
düĢünelen bir sorunun çözümü veya mevcut olanın değiĢim ve dönüĢüm 

geçirmesi için bazen uzlaĢmadan farklı ve bunun fazlasını gerektiren 
yöntemlerin de denenmesi gerekebilir.Kısacası doğru bildiğine inandığımız 
veya yararlı bulduğumuz ideallerin gerçekleĢmesi için mücadele 

etmek,gerektiğinde onun kavgasını vermek de gerekebilir.Ben yine de her 
sorunun barıĢçıl yollarla yani uzlaĢma ve diyalogla daha olumlu bir sonuca 

ulaĢacağı kanaatindeyim(tabii bu ne kadar doğru ne kadar yanlıĢ,bunu 
iddia etmiyorum).  

Sanırım bizler insan toplulukları olarak yaĢadığımız çevrelerde bu 
yöntemlerin hangisinin doğru olduğu ve bu anlamda tercihimizi nasıl 

belirleyeceğimizin ikilemi içerisinde düĢünüyor ve tartıĢıyoruz.Adı ―sorun‖la 
anılan her konuda bu böyledir.Dün Filistin‘in maruz kaldığı saldırılar 

tırmanıĢa geçtiğinde yine toplumca tartıĢtık.Silahlı yöntem olan savaĢla 
mı,uluslar arası diplomatik iliĢkilerle mi,yoksa insanların birbirine zeytin 
dalı uzatabildiği,barıĢ mesajlarıyla dostukluk kurabilecekleri bir baĢka 

yöntemle mi çözülmeliydi sorun.Belki sorunun tarafı ve çözümde yeterli 
yetkiye sahip değildik ama,varolan bir soruna dilimizle,kalbimizle ortak 

olduk.ÇeĢitli platformlarda bunu tartıĢtık.Tabii bu sadece bizim dost ve 
kardeĢ bir baĢka ülke insanına bu dayanıĢma ruhu ve sorumluğuyla 
kurulmuĢ iliĢkilerin yarattığı bir tartıĢmayla sınırlı değil.Eminim,bu yakıcı 

sorunları birebir yaĢayan,her an ölümle burun buruna yaĢamakta olan sözü 
edilen halk da bu tartıĢmayı ziyadesiyle yapmıĢtır/yapıyordur.Zira ortada 

bir hak gaspı,baskı,ayrımcılık ve zulüm olmasına karĢın,böyle bir yaĢam 
kendileri için bir kader halina gelmiĢ insan toplulukları çok ağır beddeller 

ödeyerek yorgun düĢebiliyorlar.Pek tabii ki insanca ve onurluca yaĢamak 
onların da hakkı.Ve elbette tam da böyle olduğu için kendilerince bir 
çıkıĢ,bir umut yolu arayarak savaĢtan,silahlardan,Ģidetten bıkarak daha 

barıĢçıl yöntemleri de arzuylayabiliyorlar.Ġçinde bulundukları koĢullar 
elbette her yöntemi meĢru kılan bir ortam sunuyor.Dolayısıyla savaĢ da 

dahil her türlü mücadele yönteminde ısrar edenlerin de,haketmedikleri 
insanlık dıĢı yöntemlerin yarattığı yılgınlık ve yorgunluk nedeni ile 
uzlaĢmadan yana olabilenlerin de olması doğal. 

http://www.derindusunce.org/2009/03/19/zorunlu-askerlik-kalkarsa/#comment-29169


 
Zorunlu askerlik gerekli mi? 

www.derindusunce.org  Fikir Platformu 

 

178 

Evet,dün Filistin sorunu vardı ve tartıĢılıyordu.Bugün artık o hareretli 
günlerde olduğu gibi çok da yoğun tartıĢmıyoruz.Sorun çözüldüğünden 
değil,sorun yine devam ediyor ve o topraklarda insanlar acı çekmeye 

devam ediyor.Onlar,üzerlerine çökmüĢ kara bulutlarla,zorlu ve çetin 
koĢullarla silahların gölgesinde ve ölümün kol gezdiği topraklarda yaĢama 

tutunmaya devam ediyorlar,edecekler.Geriye yıkılmıĢ okullar,toprağa 
gömülmüĢ binlerce can,yetim ve sakat çocuklar,gözü yaĢlı anneler ve dul 
eĢler kaldı.Bir kez daha umutları sönerek mağlup oldular belki.Ama geride 

bıraktıkları kayıpları sadece bu değildi.Çaresizlik içinde bir umut kapısı 
aralamaya çalıĢtıkları o zorlu günlerde birbilerini çaresizce suçladıkları da 

oldu muhtemelen.Belki vatansever ve vatan haini diye birbirlerini 
suçlayarak birbirlerini yaraladılar.Ama hepsinin duygu ve arzuları hep 
aynıydı,ortaktı:Onurluca ve barıĢ içinde yaĢamak! 

Geriye dönüp güzel ülkeme bakıyorum.Bizim de sorunlarımız var.Biz de 

tartıĢıyoruz daha güzel günler ve mutlu bir gelecek için.Ama birbirimizi 
karĢılıklı ithamlarda bulunarak,yaralayarak ve kamplaĢarak yapıyoruz 

bunu.Oysa bizim de geleceğe dair umutlarımız,beklentilerimiz aynı.Çünkü 
aynı gemide yaĢıyoruz.Gemi su aldıkça bundan hepimiz zarar 
göreceğiz.Ülkemizi ileriye taĢıdıkça;özgürlük,adalet ve eĢitlik hakim 

oldukça bu nimetten hepimiz yararlanacağız. 

O halde gelin Ģu kamplaĢmadan kurtulmanın yollarını arayalım.Bu ülke 
bizim.Kemalist‘i de,islamcı‘sı da,muhafazakarı da bizim 

insanımız.Sağcısı,solcusu,liberali de…Kürd‘ü,Türk‘ü,Alevi‘si ve 
müslümanıyla bu toprağın çocuklarıyız.Hiç birimizin diğerini yok sayarak 

bu coğrafyadan süremeyeceğine ve birinin diğerini kendisine tamamen 
benzetmesi mümkün olmadığına göre,haydi birbirimizi olduğu gibi kabul 
edelim.Anlayalım ve dinleyelim.Anladıkça ve dinledikçe daha güçlü ve 

sağlıklı bir toplum olacağız.Sağlıklı bir topluma kavuĢtukça daha güçlü bir 
ülkemiz olacak…Daha güvenli,insanların birbirine güvenle baktığı,mutlu ve 

verimli nesiller olacağız.Bunu hem kendimiz için hem yurttaĢlarımız için 
yapalım…Çocuklarımız ve torunlarımız için yapalım.Onları sevdiğimizi 
düĢünüyorsak güzel bir miras bırakalım.Çünkü onlar,bizler,sizler ve 

hepimiz,tüm insanlık bunu hakediyor/hakediyoruz ve buna değeriz. 

232. Yazan:Ali Duman Tarih: Nis 12, 2009 |  |  

Sn. durhat 
sizde, bende biliyoruz ki; bu çağdıĢı kalmıĢ, ittihat teraki artığı, 1930 

zihniyetini; 
siz‘de, 

bende, 
dindarda, 
marxsistte, 

liberalde, 
küreselcide, 

yeĢilcide, 
(kısaca ―hakikatı‖ bilen ve savunan herkes) 
siyaseten diz çöktürür, hemde yüzlerce kez, her cümle için, her söz için. 
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misal bunlar SSCB yıkılmamıĢken, NATO‘cu ve ABD‘ci idiler malum. Ġcazet 
almadan darbe dahi yapamamıĢlardı, Ģimdilerde ise darbeye izin 
alamadıkları için ABD düĢmanı kesildiler. Oysa Ata‘larının ne kadar çok 

ABD‘ci olduğunu bilmeyen mi var. 1923 yılında demeç verdiği bir ABD 
gazetesine ne demiĢti bilmeyen mi var?Verdiği demeçte Atatürk, ABD 

sermayesini göklere çıkarmamıĢ mıydı? hatta bazı ABD Ģirketleriyle 
(Standart Oil Company) anlaĢmalar yapıp, onlara ĠMTĠYAZLAR vermemiĢ 
miydi? sırf ABD sermayesini çekebilmek adına. (musul-kerkük, ırak‘a 

bağlanınca bu anlaĢmalar ölü hale gelmiĢ, ABD sermayesi gel(e)memiĢti) 

Bu ulusalcı zombiler, milliyetçi ve ırkçı oldukları için AB düĢmanı kesildiler 
ya malumları olduğu üzre, önünde secde edip, 10 kasımlarda nutuk 

hatmedenlerin Ata‘sı batı için ne demiĢ bir hatırlatalım, bu EZEBERci 
zombilere; 
―Ülkeler çeĢitlidir, ama uygarlık birdir ve bir ulusun yükselmesi için de bu 

tek uygarlığa katılması gereklidir. Osmanlı Ġmp.nun çöküĢü Batıya karĢı 
elde ettiği yengilerden çok gururlanarak, kendisini Avrupa uluslarına 

bağlayan bağları kestiği gün baĢlamıĢtır. Bu bir hata idi. Bunu 
yinelemeyeceğiz‖ (1922) 

Atatürk, ABD ve BATI‘cı olacak, siz de hem Atatürkçü olacak, hemde ABD 

ve AB‘ye düĢman olacaksınız, sizi gidi TOPLUM MÜHENDĠSLĠĞĠ kurbanları 
sizi, sizi gidi zombiler sizi. 
Hem anti-ABD‘ci olacaksınız, hemde ülkenin en radikal anti-ABD‘cisi olan 

Deniz GezmiĢ‘i asacaksınız, sizi gidi ikiyüzlü zombiler sizi. 

bir baĢka misal ise; dün chp‘li ile mhp‘li birbirine kurĢun sıkıyordu, 
Ģimdilerde ise kutsal ittifak yapmıĢlar, belediye seçimlerinde Ġstanbul‘daki 

mhp‘liler chp‘ye oy veriyorlar,açıklaması ise çok basit, memleketin 
ahvaline, hakim sınıfın çıkarlarına göre bunları biçimlendiren TOPLUM 
MÜHENDĠSLERĠ; dün birbirilerine kurĢun sıkmalarını, bugün ise kutsal 

ittifak yapmalarını uygun görüyor, çok net ve aleni olan bu durumu 
anlayamamak ancak zombilikle mümkündür. 

bu arada ―zombi‖nin anlamı ―yaĢayan ölü‖ demek, yani bir küfür değil, zira 

küfür etmek sadece kemalistlere mahsustur. 

233. Yazan:IġIL Tarih: Nis 12, 2009 |  |  

sizlere hiç bir Ģey yazmamaya karar vermiĢtim..ama ali DURATIN. yazdığı 

tek kelimeye tek bir cevap verecegım… sızın ATANIZ veya bunların atası 

diye yazımıĢsın… Bu topraklarda ATATÜR ÜN iradesiyle lıderliği ile koskoca 
bir kurtuluĢ savaĢı baĢlatılmıĢ ve o zamanda bu gün olduğu gibi pek çok 

vatan ve millet haini olmasına rağmen savaĢı kazanıp bu ulkeyi kurtarmıĢ 
türk vatanının atası neden sadece bizlerın oluyorda sızler kendınızı 
soyutlluyorsunuz BU DUNYANIN ÖNUNDE DĠZ ÇOKTUĞU ĠLAHĠ KOMUTAN 

VE SILAH ARKADASLARI o zamanda arkasından vuranların içindemiydi tüm 
aileniz..Sizler kurtulanlardan degiĢlmiydınız.? sizler ali kemallerın 

torunları.. o günde yok olmuĢtunuz sizlere ragmen bu kurtuluĢ savaĢı 
kazanılmıĢtı bu günde kazanılacak hiç üzülmeyin…Köpek ulur.. kervan 
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yürür…..bir tavsıyede bulunmadanda edemiyeceğim… atatürke ait 
bilğilenmek istiyorsanız okuyacagınız kitapların bir kaçının adını vermek 
istiyorum… lord kinross ,ATATÜRK..,TEK ADAM.. ,Sefket süreyya..,birde 

son yazılanlardan Ģu çılgın türkleri ilk giriĢ olarak okuyun.. daha sonra 
okumanız gerekecek en az 1000 tane eser var nutuklar dahil . vede 

dünyanın öndegelen tarihçileri tarafından kaleme alınmıĢ… en az 300 sayfa 
olan eserlerdir bunlar.. eger lisanınız varsa ingilizce fransızca yazılmıĢları 
orjinal okumanızı tavsiye ederım… hiç tercüme hatasına yer bırakmadan.. 

kendınız okumuĢ ögrenmiĢ olursunuz… bu arada yazı yazmayı seviyorsanız 
karıyerınız varsa dunya nın buyuk kutuphanelerıne girip arĢivlerı karıĢtırır, 

okur neyın ne oldugunu öğrenir sonrada daha tutaRLI bilgiler aktarırsınızda 
hiç olmazsa bir iĢe yarar hem toplum hemde sıze Rıza nurların 
alikemallerın vede tarıhi bilmeyenlerın kaleme aldığı padıĢah kalıntısı 

yazılardan kendınızi kurtarırsınız geçte olsa.. Solucanlar çamurlarda 
yaĢarlar… bataklık nekadar bolsa , karanlıklar varsa.. cesaretlenirler ve 

kafalarını çıkarırlar….sonra birden sabah olur güneĢ yakıcı , pırıl pırıl çıkar… 
ve solucanlar yine karanlıklarına çamuruna döner… güneĢte kalan kuruyup 
yok olacagını bilir ve kaçar… sanırki bir daha güneĢ doğmayacak….oysa her 

sabah dahada güçlenecek doğacak… ve solucanlar hep çamurlarında 
yaĢamaya mahkum olacak…sakına sizlere kötü söz söyledğimi sanmayın.. 

solucan lar yerın dıbınde kaldığı müddetçe toprak için yararlıdır.. hep 
uyanık ve verimli olmasını saglar…toprakların…sizde zombinin ne olduğunu 
açıklayıpta engın bilğinizden faydalandırdığınız için çok teĢekkür ederiz…siz 

açıklamasaydınız bunuda bilemiyecektik.(.kültürül korku filim birikimi 
diyede ben buna derim..okadar çok seyretmeyın böyle korku filimlerini. 

zombiler bir gun yanıbaĢınızda beliriverir sonra.. ) 

234. Yazan:Ali Duman Tarih: Nis 12, 2009 |  |  

BN. IġIL 

SĠZ MUSTAFA KEMAL‘ĠN ARKASINA SIĞINMAYA, ONUN TABULARI YIKAN, 
TÜRBELERĠ YASAKLAYAN FĠKĠRLERĠ YERĠNE ONU TABU HALĠNE GETĠRĠN, 

MEZARINI TÜRBE HALĠNE GETĠRĠN. 

SĠZĠN DOĞMATĠK DĠNLERĠN AFYONLADIĞI DĠNCĠLERDEN NE FARKINIZ 
VAR, BĠRĠLERĠ DĠN SĠMSARLIĞI YAPIYOR, BĠRĠLERĠ DE ATATÜRK 

SĠMSARLIĞI YAPARAK ONUN ÜZERĠNDENR GEÇĠNĠYOR. 

SĠZĠ GĠDĠ BAĞNAZ DĠN YOBAZLARISĠZĠ, AL BĠRĠNĠ VUR DĠĞERĠNE. 10 
KASIM YAKLAġIYOR NUTUK‘U HAZIR EDĠN DE 24 SAAT HATMEDERSĠNĠZ 
ARTIK, AYNEN DĠĞERLERĠ GĠBĠ. 

235. Yazan:Ali Duman Tarih: Nis 12, 2009 |  |  

Sn.IġIL,  

estetik yoksunu olduğunuz, terbiye ve nezaket seviyenizin de ne olduğu 
ismimi yazıĢ tarzından belli oluyor, benim için karınca duası gibi döktürme 
zahmetinde bulunmayın, zira yazılarınızı okumuyorum, birilerinin 
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okuduğunu da sanmıyorum, okumuyorum zira bunlar 85 YILDIR 
BĠLDĠĞĠMĠZ EZBERLER, FARKLI VE YENĠ BĠR ġEY YOK. 

85 Yıldır hepsi birer kemalist beyin yıkama laboratuvarı olan okullarınızda 
kemalizmi ezberletiyorsunuz amma velakin iktidara AKP geliyor, tüm 

zorlamalara ve beyin yıkamalara karĢın aldığınız oy %25 olamıyor, bu bile 
ne denli bir fecaat içinde olduğunuzu göstermekte. 

Arızalı ve defolusunuz, iĢte bu yüzden yüce Türk halkı daha ilk özgür 

seçimlerde sizi TASFĠYE ETTĠ. O günden bu güne sayısız SĠLAHLI FAġĠST 
DARBELER, 17 YAġINDA DEVRĠMCĠ ASMALAR, NAZIM HĠKMET GĠBĠ 
AYDINLARI ZĠNDANLARDA ÇÜRÜTMELER, SAYISIZ KATLĠAMLAR, 

SÜRGÜNLER, CĠNAYETLER ĠLE AYAKTA DURMAKTASINIZ. ANCAK NE 
VARKĠ ARTIK SĠZĠ ERGENEKON BĠLE KURTARAMAYACAK. ZĠRA KUYRUK 

ACINIZ BUNDAN OLSA GEREK, CIYAKLAMALARINIZ BUNDAN OLSA GEREK, 
BAġKA BĠR AÇIKLAMASI YOK, SĠZ ÖNCE BU ĠDDĠALARA CEVAP VERĠN, 

DEMOGOJĠ YAPMAYIN, LAF SALATASI YAPMAYIN, 1930′UN FAġĠST 
KAFALILARI. 

236. Yazan:Mustafa Akbas Tarih: Nis 12, 2009 |  |  

Fasist IġIL bey sayesinde Türkideye askerlikte herhangi bir reform olmaz 
cünkü kemalistler Türk ordusunu isgal etmis durumunda. 

Türk ordusun harbiyeli besleme dernegi.Sözde ssavas ettikleri PKK bile 
meclisine girdi adamlarim haberinde yok.Golf oynamak cok tatli olmasi 

lazim. 

237. Yazan:IġIL Tarih: Nis 13, 2009 |  |  

sn ali dumani bey efendi… YAZDIKLARIMIN ĠÇERĠĞĠ SĠZĠ HĠÇ 

ĠLGĠLENDĠRMĠYOR… ONLARA CEVAP BULUPTA YAZAMIYORSUNUZ BĠLE 

SADECE KASIMPAġALILARIN KAHVE AĞZIYLA BOġ SATIRLAR 
GÖRÜYORUM KARġIMDA.. YIKANMIġ ,BĠLĠMDEN UZAK BEYNINIZ, BĠR 
GÜN SOLCU ,BĠR GUN DĠNCĠ BĠR GÜN 2.CUMHURĠYETÇĠ KOPYASI OLARAK 

KARġIMDA HEP SĠZĠ GÖRÜR OLDUM… YAZIM HATALARIMA DA ÇOK 
TAKILMIġ BULUYORUM.. ġĠMDĠDE EDĠTÖRMÜ OLDUNUZ…??AMA BEN 

BURada TIPKI MÜSFETTESĠNĠ HAZIRLADIĞIM BĠR YAZI . GĠBĠ 
YAZIYORUM.. ĠÇERĠĞĠ ĠLĞĠLENDĠRMELĠ SĠZĠ… SĠZĠN GĠBĠ UZUN 
DAKĠKALARR HARCIYACAK KADAR BURAYA VERECEK ZAMANIM YOK.. 

KĠMĠ ZAMAN BUYUK KIMĠ ZAMANDA KÜÇÜK OLABILIR HARFLERĠM ELĠM 
KLAVYEYE TAKILIR DÖNÜP DÜZELTMEM BĠLE.. 

YAZDIKLARIMIDA TEKRARDAN OKUMAM..ÇÜNKĠ HEPSĠNĠN ALTINA 
ĠMZAMI VE ENGĠN BĠLĞĠMĠN OLDUĞUNU BĠLĠRĠM.. SĠZLER BĠRAZ OLSUN 

AYDINLANIN ĠSTERĠM… YAZDIKLARIMA SATIR SATIR CEVAP ARADIM AMA 
SADECE ĠÇERĠRSĠZ NĠTELĠKSĠZ SATIRLAR BULDUM..BUDA SĠZLERĠN 
SORUNU.:: 

238. Yazan:Ali Duman Tarih: Nis 13, 2009 |  |  
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85 yıldır beyin yıkama merkezi haline getirilen okulların EZBERLERĠNE DĠZ 

ÇÖKEN 1930 KAFALI ORTA ÇAĞ KAÇKINLARI, ―HAKĠKAT‖ ġĠMDĠ SĠZDEN 
HESAP SORUYOR, ―HAKĠKAT‖ ġĠMDĠ SĠZE DĠZ ÇÖKTÜRÜYOR. 

TEK PARTĠ DĠKTATÖRLÜĞÜNÜZÜN sonunda 1950′deki ilk özgür seçimlerde 

Türk halkı size DĠZ ÇÖKTÜRDÜ. O günden bu yana her seçimde TÜRK 
HALKI SĠZE DĠZ ÇÖKTÜRDÜ. Diz çöktürmelere ĠġKENCELER, KATLĠAMLAR, 

SĠYASĠ CĠNAYETLER, SÜRGÜNLER, FAġĠST DARBELER ĠLE YANIT 
VERDĠNĠZ. 

SĠZĠN 85 YILLIK TARĠHĠNĠZ; CĠNAYETLER, ĠDAMLAR, KATLĠAMLAR, 
SĠLAHLI DARBELERLE BEZELĠ FAġĠZMĠN TARĠHĠDĠR. 

SĠZĠN YANIT VERĠLMEYE DEĞECEK FĠKRĠNĠZ MĠ VAR, 85 YILDIR KUSTUK 
ARTIK ÇÜRÜMÜġ, BĠTMĠġ KOKUġMUġ, ĠÇĠ KOF FĠKĠRSĠZLĠĞĠNĠZDEN, 85 
YILDIR CĠYAKLIYORSUNUZ ANCAK NAFĠLE TÜRK HALKI SĠZE HER 

DEFASINDA SANDIKTA DERSĠNĠZĠ VERDĠ, VERECEKTE. SĠZE KATĠLLER 
ORDUSUNUN AVUKATLIĞI YAKIġIR, BUGÜNE KADAR KAN‘DAN 

BESLENDĠNĠZ ARTIK YETER. 

ELLERĠNĠZDEN 17 YAġINDAKĠ ERDAL EREN‘ĠN KANI DAMLIYOR. 
DÖKTÜĞÜNÜZ KAN‘LARIN ―HAKĠKATI‖ SĠZĠ BOĞACAK VE BOĞMAKTA. 

VE BEN BU HAKĠKATI HER GÜN SĠZĠN GĠBĠLERĠN YÜZÜNE VURMAYA 

DEVAM EDECEĞĠM. ĠġTE SĠZĠN GERÇEK YÜZÜNÜZ BU, HĠÇ BĠR 
DEMOGOJĠK SÖYLEM BU GERÇEĞĠ ÖRTEMEZ. 

239. Yazan:Galip TEMELLĠ Tarih: Nis 14, 2009 |  |  

Sn IĢıl 

Çağ dıĢı,gerici,faĢist,darbeci,gizli amerikancı bu düzenin sonu geldi.Bu 
düzen kendi kendini tasfiye edecektir.Çünkü elbise vücuda dar gelmiyor 
değil her tarafı patlamıĢ,yırtılmıĢ artık dikiĢ tutmaz hale geldi.Gören 

gözler,duyan kulaklar tehlikenin farkında.Onun için sağlı sollu 
koĢuĢturmalar devam ediyor.Korkunun ecele faydası yok.Anadoluyu 

yoksulluğa,cahilliğe,hukuksuzluğa,zülüm ve haksızlığa boğan bu düzeni bu 
millet ayaklarının altına alıp çiğneyecektir.Bu kokuĢmuĢ düzenin millete 
zülüm eden kokuĢmuĢ kurumlarının millete hizmetkar olmaları er yada geç 

sağlanacaktır.Artık bu yer kürenin bir parçası olan bu coğrafyanın insanları 
dünyalı olduklarını göreceklerdir.Yoksul ve cahil bırakılıp vatan,millet 

sevgisi gazı verilerek bu millertin kanı ve canı üzerinden ikbal sağlayanlar 
bunun artık sökmediğini görünce akla ve hayale gelmeyen yalan,dolan ve 
hilelere baĢvuruyorlar.Askerlik gibi tarihin her devrinde var olan ve var 

olmaya devam edecek olan bir mesleği tarihi bir arıza olarak ülkenin 
baĢına bela olarak getirilen bir zulüm düzenini ve o düzenin bir avuç hasta 

ruhlularını korumak kullanıyorlar. için türlü oyun ve hilelere baĢvuranlar 
bunun böyle olmadığını gördükçe kuduruyorlar..NeymiĢ her kurumda 
ast,üst iliĢkisi varmıĢ da askerde de oymuĢ.Cahilliğin bu kadarı da 

olmaz.Kim diyor ki askerde ast ,üst iliĢkisi olmasın.Burada söylenen 
askerliğin süresi ve fonksiyonudur.Birilerine gözdağı vereceğim diye 
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kıĢlalarda uzun süre askerleri tutmak ,eğitim ve tatbikat yapacağım,boĢ 
arazileri ağaçlandıracağım diye dağları ,taĢları askeri arazi diye çevirmek 
ve sonrada buraların bakım ,onarım ve muhafazası için paraya, ve insan 

gücüne ihtiyacım var diye bütçenin büyük bir kısmını almak .Bunlar bu 
ülkede olanlar değil mi? Bunlar bu ülkenin gerçekleri değil mi? Bunları 

eleĢtirme hakkı bu giderleri karĢılayan bu milletin hakkıdır.Sadece 
eleĢtirmek değil bunların hesabını da soracaktır.‖ ASKER COCUKLARINA 
PRENS VEDE PRENSSESLER DERKEN UNIVERSĠTEYI BĠTĠRĠR BĠTĠRMEZ 

BENIM VERGILERIMLE ALINAN GEMĠCĠKLERIN HESABINI SORMUYORSUN. 
KONKEN PARTILERIONDE SENDE ASKER EġLERĠYLE BERABERMĠ O 

MASALARDAYDIN… SEN BENCE ABLANLA ANNENLE 
KARIġTIRMIġSIN‖diyorsun.Buna cevabım birincisi prens kim olursa olsun 
bu ülkede herkes kanun önünde eĢittir.Kimsenin prens olmaya hakkı 

yoktur.Prenslik isteyen kendine baĢka yer aramalıdır.Lakin askeri 
bürokrasiden etkilenip çocuklarını prens olarak görmek isteyen 

siviller,siyasetçiler elbette var,öyle ya 80 yıldır askerler prens yetiĢtirirde 
siviller geri mi kalır.? Üzüm üzüme baka baka kararır.Atalarının izinden 
gitmek buna denir.Ġkincisi de bu konken partisi iĢi size hayli dokundu ki 

annemi ablamı da bu iĢe karıĢtırıp meseleyi hakarete kadar 
götürüyorsunuz.Evvela bu hususla alakalı yaptığım umumi bir 

tenkittir.Yarası olan gocunur.Olmayanın da umurunda olmaz.Siz nerede 
yaĢıyorsunuz bilmiyorum ama anadolunun her yerinde asker ocağına giden 
herkes bunları konuĢur.ve bilir.Benim annem ve ablam elleri nasırlı 

,toprakla haĢır neĢir çilekeĢ Anadolu kadınları..Vatan millet,bayrak,asker, 
denilince gözleri yaĢaran Müslüman Türk anaları.Onlar ve onlar gibilerin 

ellerinden öperim. 

240. Yazan:Mustafa Sait ONUK Tarih: Nis 17, 2009 |  |  

Eğer bu ülkede zorunlu olacak bir iĢ varsa bütün türk vatandaĢları bunu 

zorunlu yapar.Zengin fakir ayrımı yapmaz.Gerçi nüfuzu olan ayrımı genede 

yapar ama neyse.Profesyonel orduya gelincede arkadaĢlarımında dediği 
gibi kara kuvvetleri sayımız haddinden cok fazla günümüz savaĢları tüfek 
mermiyle yapılmıyor artık.adamlar binlerce kilometre öteden vuruyor 

binlerce insanı… 600,000 insanın 15 ayına gerçekten yazık.Sadece 
tehlikenin oldugu bölgelere ağırlık verilir. 

241. Yazan:Mehmet Karaarslan Tarih: Nis 19, 2009 |  |  

Kose yazinizdaki butun soylediklerinize katiliyorum. Katilmamak elde degil. 

Ataturk Cumhuriyeti, akilli dusunmeyi gerektirir. Zorunlu askerligin bir an 
once kaldirilmasi gerektigini ve ordunun tamamen profesyonel askerlerden 

olusmasi gerektigine inaniyorum. 

242. Yazan:Mustafa Esmer Tarih: Nis 22, 2009 |  |  

29 yaĢıma girdim ve Ģirketimde 12 kiĢi çalıĢıyor… askerlik çağım geldi.. 

geçen yıl yaklaĢık 38 bin ytl vergi ödedim.. Malesef askere giderken 

iĢyerimi kapatmak zorundayım. Bırakabileceğim kimse yok. 12 kiĢi de iĢsiz 
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kalacak ve askerden iĢsiz biri olarak döneceğim.. fazla söze gerek yok 
sanırım 

243. Yazan:AĢkın Tarih: May 5, 2009 |  |  

Ben bedelli askerliğin çıkmasından yanayım 35 yaĢını geçmiĢ bir kiĢiden 
orduya faydadan çok zararı dokunur. Ordunun maliyetinin artırır. Ama 

zorunlu askerliğin kalkacağını sanmıyorum. Türkiye Cumhuriyeti para ile 
koronacak ufak tefek ülkelerden her hangi biri değil çünki sınırları çok 

geniĢ ve hala tokraklarımızda gözü olan çakallar var. Paralı askerlik çıktı 
diyelim hadi sonra ne olacak adam paralı asker bu çakallardan biri bu 
paralı askere daha fazla para verirse ne olacak. Bu yüzden zorunlu 

askerliğin devam etmesi gerekir birde bu toprakları sevmeyenlere zorla 
askerlik yaptırmasınlar. Bu vatanın vatan hainlerine ihtiyacı yoktur. 

244. Yazan:Özkan EKEKON Tarih: May 7, 2009 |  |  

Merhaba 

Fikrimi belirtmek istedim. Fakat Bu konuda ne kadar duyarlı insan varmıĢ 
ki fikirlerini belirtenler oldukça çoğunlukta. Yani Türkiyemizin sorunu 

olarak çok büyük bir proplem. 
Bence ; 
Akademik eğitim görmüĢ kariyerli olanlar baĢta olmak üzere ĠĢ kurmuĢ en 

az 50 iĢçi çalıĢtıran veyahut vergisini belirli miktarda veren kiĢilerin bu 
sistemden istifade etmesi daha sağlıklı olacaktır. 

Türkiyemizde Askerlik eğitimi ç.ok önemlidir. Çoğrafi konumumuz itibariyle 
Silahlı kuvvetlerimiz devamlı teyakuz halinde olursa Bayrağımız dalgalanır. 

Bu konuda ihtirasları ile Ģahsi fikirlerini söyleyen kiĢilere katılmıyorum. 
Fedakarlık ancak yüce olunca FEDAKARLIK olur ve KiĢiyi yüceltir. 
Bilim ve Ġlim adamlarımız hızla yetiĢmekte. MüteĢebbis ve baĢarılı iĢ 

adamlarımız ile sanayicilerimiz artmaktadır. Bu insanlarımızın ülkeye 
katkıda bulunan yaĢamlarını desteklemek için Bedelli askerlik uygulaması 

az ve öz kiĢilere yansımalıki. Daha çok Akademisyen, Sanayici ve ĠĢ adamı 
yetiĢmesine teĢvik edici unsur olsun. 
BaĢka Türkiye Yok. 

Değerli Dostlarım. 
Sağlıcakla kalınız. BaĢarılarınız daim olsun. 

Saygılarımla 
Özkan EKEKON 
Özvatan Gazetesi Ġmtiyaz sahibi 

245. Yazan:CUMALĠ YILDIZ Tarih: May 7, 2009 |  |  

Emperyalizm, karĢısında silahlı ve ve oraganizeli güç görmek istemez. 

Elbette karĢısında vatanını savunacak asker istemez. AMA BĠZLER 
ASKERSĠZ VE SĠLAHSĠZ BĠR DÜNYA ĠSTĠYORUZ.Acaba emperyalizm buna 

izin verecekmi? atv de izledim NEDEN TÜRKĠYEDE ASKER SAYISI FAZLA ? 
bu konuda açık oturum yapıyorlar, ve ülekemizin komĢuları provakasyona 

gelebilecek ve emperyalizm tarafından bize karĢı kullananılacak ülkeler var 
, ve bu proğramı yapanlar ,bu mantık kime hizmet eder? ve atv nin sahibi 

http://www.radyoyesilada.tr.gg/
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ve kanal kimin borazanı ? iĢte hainler içimizde ve baĢımızda bizleri 
yönetiyor….. 

246. Yazan:Ahmet Akmaz Tarih: Haz 16, 2009 |  |  

Askerlik profosyonel olmalı derken,tamamı ıle profosyonel olsun hıc askere 
gıtmeyelım demıyoruz bu acıkca bılıne…bır kere her genc sılah tutmayı 

savasmayı ogrenme egıtımını almalı,demek ıstedıgımız teror vb gıbı savas 
durumlarında daha uzman daha deneyımlı,savasmayı profosyonel olarak 

uzman sekılde teknolojık sılahlarla yapmalı demek ıstenen bu.olayı yanlıs 
anlayarak koc gıbı herkez gıtmelı falan gıbı abes soz soyleyene lafım.dıkkat 
edılırse bedellı askerlık bu krız ortamında cıkarılmalı dıyoruz(buna cok 

dıkkat).Mesela krız yok ve ekonomı cok ıyı gıdıyor dıyelım(ki en azından 
krız olmasa)tıcaretle ugrasan bırısı olarak eskısı gıbı heryıl kenara bıraz 

para atıp ufakta olsa bır bırıkım yapsak,aılemıze bıraz para bıraksak bız 
yokken aklımız nasıl gecınecek aılem dusuncesı kafamızda olmasa,vergı 

borclarımız olmasa acaba ıcra gelırmı ıs yeıme sıkıntısı olmasa bız hıc 
bedellı cıksın dermıyız.o 10bınlerce TL yı kolaymı kazanıyoz cebımızde 
kalsa yada aılemıze bıraksak 15 ay askerlık yapmazmıyız.HA bu arada 

10bın TL paran varsa askere gıt dıyenlere soyle bır acıklama yapayım 
bedellı cıkarsa parasını bankadan kredı cekecegız ve taksıtle 

odeyecegız.nasılmı calısarak… 
çalıĢmadan ne kredı odeyebılırız nede kendı gcım ve vergı borcumuzu 
odeyebılrız.yanı uzun lafın kısası askerlıgı bız huzulı bır zaman kaybı olarak 

gormuyor aksıne askerlıgın vatan bır borc oldugunu gururla yapılacak bır 
gorev oldugunu dusunuyor ayrıca savas halınde yuzde 99 umuzun 

gozumuzu kırpmadan savasa gıdecegını butun samımıyetımle belırtmek 
ıstıyorum.Burayabedellı askerlık stıyoruz dıye bızı karalama amacı ıle 
sacmaca askerlık kaldırılmalı gıbı yazı yazan probaganda yapanların 

dıkkate alınmamasını belırtmek ısterım. 

247. Yazan:emre Tarih: Haz 16, 2009 |  |  

ne kadar gereksiz bi istir askerlik ise girecegiz giremeyoruz neymis terhis 
belgeni getir 

248. Yazan:Hakkı ÇELĠK Tarih: Haz 16, 2009 |  |  

Zorunlu askerlik, zorunlu din gibi bir Ģey. Yani birileri zorla sizden dininizi 

ya da dünya görüĢünüzü değiĢtirip ona göre yaĢamanızı istediği zaman ne 
hissederseniz, zorunlu askerlik konusunda da aynı Ģeyi hissedebilirsiniz. 

Zorunlu olmayan bir Ģey yok neredeyse Türkiye‘de. Zorun rolüne 
dayanarak bir vatandaĢ (daha doğrusu neredeyse uĢak) kimliği üretilmiĢ 

ve her kararda tam sorumlu, hiç yetkisiz kılınmıĢ. Bence Türkiye‘de 
yaĢayan insanlar sistemi en azından benimsemiĢ gibi görünüyorlar ve bunu 
birer uĢak olmadıklarını düĢünebilmek için yapıyorlar. Hala vatandan söz 

ediyorsunuz. Ne vatanı? Üzerinde yaĢadığınız toprak parçasından söz 
ediyorsanız, bilin ki bu topraklar sadece toprak ve sizin cehenneminize 

dönüĢmüĢ bir durumda. Elbette ki tuzu kuru olanların o iğrenç 
romantizmini çöpe atmak gerekiyor. Türkiye‘de siyahlar var gerçekten. Ve 
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elbette ki beyazlarda var. Bir beyaz neden ırkçılık yapar bilir misiniz? 
Kimisine göre salaktır da ondan. Buna tüm yüreğimle katılıp Ģunu da 
eklemek istiyorum: Beyazlar, siyahlar özgürleĢtikçe siyahlarla aralarında 

hiçbir fark kalmayacak zannediyorlar. Haklılar da. Çünkü beyaz ırkçılığı (bu 
sadece bir sembol ve sembolün en güzel örneklerinden biri de Türkiye‘deki 

statükodur) siyahların salak olduğunu zannettiğinden daha fazla 
salaktırlar. Maymundan neden tiksiniyoruz zannediyoruz. Çünkü biz 
insanlara benziyorlar. Bu salaklara hademelik yapmaktan baĢka bir Ģey 

değil zorunlu askerlik. Kıvırmaya hiç gerek yok ve zorunlu askerliğe karĢı 
çıkmanın gerekçesi iĢten miĢten öte bir haktır. Siz nasıl askerlik yapmaya 

bayılıyorsanız, bundan tiksinenler de var iĢte. Ve bu insanlar, siz kabul 
etseniz de etmeseniz de bu topraklarda yaĢıyorlar ve yaĢayacaklar. 

YaĢamak bir haktır ve istenildiği gibi yaĢamak bir haktır. ġöyle ya da böyle 
yaĢamak kaydıyla bir yaĢama hakkı sağlanamaz. Bu Ģekilde ancak ve 

ancak o doğaüstü hak elden alınmıĢ alınır. 

249. Yazan:1VatandaĢ Tarih: Haz 17, 2009 |  |  

Gerçekten ġu askerlik denilen bir muamma hakkında iki çift laf da ben 
etmek isterim.Ne olmamalı denilebiliniyor ne de olmalı 

denilebiliniyor.Bazen her iki durum da haklı olunmakla beraber iĢin aslı TC. 
devletin yaĢaması açısından bence gerekli.Herkes askerlik yapmalı..Yalınız 

bunun çok daha detaylandırılması gerekmektedir.Kimler nasıl,ne Ģartlarda 
ne biçim,nerede,hangi konumda ve hangi mevkide yapmalı konusu en ince 
ayrıntılara kadar belirlenmeli.Öyle 20 yaĢına gelen her kesi gel bakalım 

buraya demek iyi bir düĢüncenin eseri değildir.Hem iyi değil hem de 
mantıklı değildir.Çünkü askerlik konusu diğer konulara benzemez.Mesela 

benim bu dönemim çok zor geçti.Çünkü benim yetiĢme tarzım çok farklıydı 
ve ben çok sıkıntılar çektim..Üstelik sağlık problemlerim vardı ama bunu 
dillendirememiĢtim.Bundan dolayı ülkemi çok sevmeme rağmen 

askerlikten nefret ettim.Çünki bu cemeatın içersinde her türlü insan vardı 
ve ben ve benim gibi olanlar çok sıkıntılar çekti.Bir de askerlik vatan borcu 

deniyor ama gazinolarda ya da plajlarda ya da çeĢitli yerlerde ordu 
mensuplarına hizmet ettirmek de nesi oluyor anlamadım.Bunun bir çok 
sakıncaları olmaktadır.Hem buraya peygamber ocağı deniliyor hem de çok 

müthiĢ bir kul hakkına giriliyor.Bundan ne Yüce ALLAH ne de aklı baĢında 
bir subay razı olur.Hem bunu Vatan borcu mantığıla nasıl izah 

edebiliriz.Türk evlatları askerlik diye hizmetçi durumuna düĢürülmemeli.Ne 
gariptir ki Ģu ülkenin evlatlarını,TSK‘den ve devletten soğutmak için 

ellerinden ne geliyorsa yapıyorlar..Kısacası devlet denilen Ģu mefhum 
derhal masaya yatırılmalı ve GERÇEKTEN BU DEVLET,ġU ÜLKENĠN 
VATANDAġLARINA LAYIK BĠR DEVLET OLMALI. 

250. Yazan:Mustafa Akbas Tarih: Haz 17, 2009 |  |  

Zorunlu Askerlik derhal kalkmali çünkü ülkemize bir faydası yok hatta 

maddi ağırligi kalkınmamıza engel oluyor. Askerlik ve ordu sistemi derhal 
degiĢtirilmeli. Vurucu gücü çok yüksek olan 150 bin kiĢilik profesyonel bir 

ordu yeterli. ġuanda ordumuz baskıcı Kemalist vesayetin emrinde ve hic 
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durmadan feci Ģekilde görevi olmayan iĢlerle ugraĢiyor.Türkiye halkının 
demokratik ve geliĢen bir Türkiyede yaĢama hakki var. Ordu halkin hür 
iradesine engel olmayı artık bırakmalı. 

251. Yazan:seher Tarih: Haz 19, 2009 |  |  

ben bayanım askerlikle hiç alakam yok ama kardeĢim zengin değil ben de 

çalıĢıp beĢ yıl kazandığım parayı kardeĢimin bedelli askerliği için kullanmak 
istiyorum çünkü o askeri konuda eğitimsiz ama bedelli çıktığı takdırde 

vatana millete ve Ģehit analarına daha çok faydası olacak buna inanıyorum 
.bırakın artık Ģu zengin fakir ayrımını 

252. Yazan:seher Tarih: Haz 19, 2009 |  |  

bedelliye terorü bahane göstermek hiç adil değil çünkü bedellide terörde 

yıllardır var bu ülkede paralı askerlik çıkarsa nice eğitimli vatan evladıda 
görev alacaktır bu uğurda çıksın bedellide askerlik yüzünde kıskaca girmiĢ 
gençlerimiz rahat istihdam sağlasın vatana ve askerimize. 

253. Yazan:mete türk Tarih: Haz 20, 2009 |  |  

Her Türk Asker doğar.Türk Askeri olmak ayrıcalıktır.Vatanımıza ve 

değerlerimize sahip çıkalım.BaĢka TÜRKĠYE yok.Oyuna 
gelmeyelim.Saygılar. 

254. Yazan:Mustafa Akbas Tarih: Haz 21, 2009 |  |  

Elhamdüllah ben Türk olarak dogmusum ama hic bir zaman asker olarak 

degil. Beni Annem yedilmek icin dogurmamis. Askerlik vatan icin bir görev 
ve herkesin askerlik yapmaya bir hakki var. 

Askerlik yapmak icin sirada yüzbinlerce genc bekliyorum!!! Neden haklari 
oldugu halde askere alinmiyorlar??? Yoksa harbiyeli zihniyetin darbe 

yapma planindan baska isleri eli ermiyormu. 

255. Yazan:mmine Tarih: Haz 27, 2009 |  |  

tabiki askerlik olmalı ama gönülsüz giden kiĢinin orduya da ne katkısı 

olabilir en baĢta askerlik süresi çok fazl auzun asker kaçakları yeni 

devreler nerde barındırılacak doğru ama ölen fakir aile çocuklarıda 
düĢünmek Ģazım tabi bedelli çıkarsa devlete gelir orduya gelir olacak buda 
doğru çok fazla çeliĢki var belki 3 yada 4 ay askerlik yapıp kalan kısmı 

bedelli olursa çok daha mantıklı böylelikle hem askerlik yapılır silah tutar 
erkeklerimiz görevini yapar orduya devlete karĢı hemde maddi gelir olur 

yine ordu ve devlete ama bedelli askerlik çıkarsa kesin çook yüksek bi 
meblağ olacaktır.vatana görev -vatani görev- sadece askerlik ile olmaz 
insan eğitmek maddi gelir sağlamak iĢ olanağı sağlamak ile de olur 

devletin artık bunu görmesi lazım 

256. Yazan:mmine Tarih: Haz 27, 2009 |  |  
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18 yaĢında askere gidebiliyor erkeklerimiz tabi liseden mezun olmaya denk 

gelio ee öss sınava girdik kazandık 4 yıllık 22 oluo yaĢımız mezuniyette ilk 
giriĢte kazanamzsak 23-24 tabi iĢe baĢlarsak iĢ bulursak ne ala 

bulamazsak askere gidiyor 25inde askerden gelse iĢ bulması yine zaman 
alıyor sonra emekli olmak hayal oluyor tabi………25inden sonra nekadar 

verimli çalıĢabilir insan ne zman evlenebilir 

257. Yazan:ufuk Tarih: Haz 27, 2009 |  |  

Acemi orduda askere gidenler isleri varsa kaybederler donduklerindede 

issiz olarak kalirlar is bulma sorunu ve ulkede issizlik problemini 
koruklerler.pro orduda issizlik problemi yasiyan insanlari (kadin erkek) 

meslek sahibi yapip bir ulkenin %20-%30 issizlik sikintisini 
cozebilirler.tamamen kadrolu ve uzun egitimli bir ordu kuru kalabaliktan 

daha iyidir.kardeslerimiz artik olmesin allah herkesi korusun. 

258. Yazan:SAHIN Tarih: Haz 28, 2009 |  |  

BENCEDE ZORLA ASKERLIK OLMAZ ISTEYEN GIDER ISTEMEYEN GITMEZ 

ASKERE GIDIYON DAYAK YIYON KOPEK GIBI CALISTIRIYON GORDUGUN 

MUHABELEYE BAK 

259. Yazan:ali Tarih: Haz 29, 2009 |  |  

Her Turk evladi askerligini yapacaktır..!!!!! 

260. Yazan:ugur Tarih: Haz 29, 2009 |  |  

bedelli askerligin çikmasini bekliyorum 

261. Yazan:Ahmet Kenter Tarih: Haz 29, 2009 |  |  

* 1) Bir yabancı dili çok iyi derecede öğrenebilir, 

* 2) Muhasebe, bilgisayar programlama gibi meslekî bilgi edinebilir, 
* 3) Yüzlerce insana okuma-yazma öğretebilir, 
* 4) Binlerce ağaç dikebilir. 

haklı çıkma uğruna bu kadar kasmaya ne gerek var! 

bu dedikleriniz her zaman yapılabilir. askere gitmekle ne alakası var? sanki 
askere gidenler gitmeden önce yada döndükten sonra bu dediklerinizi 

yapıyorlar! 
kadınlar gitmiyor askere! Allah aĢkına kaç tanesi o 18 ayı yada dediğiniz 
gibi 7-8 ayı dil öğrenerek yada ağaç dikerek değerlendiriyorlar? 

üstelik askere giden herkese mutlaka ağaç diktirilir! derdiniz ağaç 
dikmekse eğer. 

sanki askerlik kalksa bütün türkiyeli genç nüfus dil öğrenecek! muhasebe 

öğrenecek! ve ağaç dikecek! 

bu arada okuma yazma bilmeyene de askerde öğretiyorlar.. 
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* 1) “Cerrahî” operasyonlar yapabilecek, 
* 2) Diplomatlarımızla, gizli istihbaratımızla eşgüdüm içinde hareket 
edebilecek, 

* 3) Finans, kitle iletişim, bilgi-işlem uzmanları çalıştıran,  

bir orduya ihtiyacımız var. Belki 50-60 bin kişilik vurucu bir güç. 

bu dediklerinizi tsk zaten yapıyor.. zaten o yüzden delleniyorsunuz bu 
kadar amacınız daha zayıf bir tsk. 

eğer Ģimdikinden daha da güçlüsünü istiyorsanız!!! yandınız siz.. 

yazdıklarınız resmen israil modeli.. gereksiz kafalara birer roket modeli gibi 
bir Ģey! istediğiniz bu mu gerçekten. 

262. Yazan:damaroglan Tarih: Haz 30, 2009 |  |  

merhabalar, yapılan yorumları tek tek okudum ve benimle aynı sıkıntıyı 

yaĢayan pek çok vatansever olduğunu gördüm. 
mesleğim doktorluk, askerde de doktor olarak görev yapacağım. tıp fak. 

mezunlarına ―devlet hizmet yükümlülüğü‖ kanununca zorunlu hizmetimi 
terör bölgesinde tamamladım. ilçeye bağlı askeri karakolda doktor 
olmadığı için tüm mehmetçiklerle ben ilgilendim. öğretmenlerin doğu 

hizmeti askerlikten sayıldığı halde bizimki sayılmıyor. bu en büyük 
adaletsizlik. 

zorunlu askerliğe karĢı değilim. burda tuvaleti bilmeyen vatandaĢlar, 

medeniyetten 300 yıl geride yaĢayanlar askere gidince çok değiĢiyor ve 
geliĢiyor. ama batıda gerçek anlamda medeniyetin içinden gelmiĢ ve 
Türkiyenin kaptanlığını yapacak dinamo gençler askerlikte heba oluyor. 

ben Ģanslıyım ki mesleğimle zorunlu askerlikte faydalı olabileceğim. ama 
bankacı veya iktisat uzmanları kantinci, atom mühendisleri televizyon 

bekçisi, sanatçılar gazinocu, iletiĢim uzmanları resepsiyonist olmakla hiçbir 
fayda sağlamaz vatanına. 

bedelli illa parayla olmaz. 15 ayın bedeli herkese ve her mesleğe, her 

bütçeye göre düzenlenebilir. kimi bu bedeli kabarık bi meblağ ile öder, kimi 
kamuya ücretsiz hizmet ederek, kimi binlerce ağaç dikerek… PARASI 
OLMAYAN DEĞĠL, VASFI OLMAYAN gider orduda gazino iĢletir, kantine 

bakar, yazıcılık yapar, komutanlara Ģöförlük, ailelerine kuaförlük yapar. 
hem vasıfsızlığını giderir, hem de medeniyetle tanıĢmıĢ olur. 

bu sisteme geçiĢ 1 gecelik tbmm mesaisi kadar. fakat yeniçeri zihniyeti 

halkın üzerindeki egemenliğini kaybetmek istemez. kafalara çuval 
geçirilirken gıkı çıkmayanlar, kendi döĢediği mayınları temizlemekten aciz 
olurken sus pus olanlar, ülkenin en fazla ödeneğini aldığı halde modern bir 

ordu kuramazken her Ģeyiyle dıĢ güçlere bağlı bir teknoloji kullanırken 
konuĢmayanlar; iĢ çıkarlarına dokununca hemen bir irtica brifingi 

veriverirler. her gün gelen Ģehit haberlerine o kadar alıĢmıĢlardır ki artık 
golf oyunlarını bölmeye bile tenezzül etmezler. ama iĢ bedelli 
tartıĢmalarına gelince zengin fakir edebiyatından da eksik kalmazlar. 
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çok uzattım, son bir örnekle konuyu bağlamak istiyorum. dayımın oğlu 
mobilyacı. tırnaklarıyla kazıya kazıya geldi Ģimdiki yerine. yüzlerce iĢçi 
çalıĢtırıyor ve eskiĢehir vergi sıralamasında ilk 10da. asker kaçağı sayıldığı 

için yurtdıĢına çıkamıyor, fuarlara katılamıyor. ihracat yapamıyor. 
beğenmedikleri iranın kalitesiz mobilyaları bile fahiĢ fiyatlarla pazarda yer 

bulurken bütün kalite belgeleri tam olan ürünlerini sadece askerliği 
yüzünden henüz ihraç edebilmiĢ değil. pazarlamacı veya profesyonel 
destek almak için önünü görmesi Ģart, askerlik her anını bağlıyor ve 

giriĢimleri sekteye uğruyor. 

Allah tüm vatanseverleri korusun, özellikle vatansever gözüken 
vatansızlardan… 

263. Yazan:Umit Erdal Tarih: Haz 30, 2009 |  |  

bedelli askerlik kesinlikle adalete aykırı bir Ģey değildir. nasıl ki profesyonel 

askerlik gerekliyse, aynı Ģekilde bedelli de gereklidir. zira bir Ģey tam 
olarak sağlanamasa da elde olan menfaat terk edilmez. zorunlu askerlik, 

ekonomiye çok büyük zarar veriyor. en azından bunun bedelini parayla 
ödeyebilecek olanların, bu durumda kendi rızalarına uygun Ģeyi 
yapabilmeleri lazım. 

zaten bedellinin adaletsizlik olduğunu söyleyenler Ģöyle bir çeliĢkiye 

düĢüyor: Ģu varsayım var bu insanlarda: askerlik sıkıntılı bir yüktür. ben 
yapıyorsam, herkesin yapması lazım. buradaki sorun Ģu: askerlik neden 

sıkıntılı bir yük? böyle olmak zorunda değil. her iĢ, bazı insanlar için yük 
olabileceği gibi, baĢka bazı insanlar için de büyük bir yararlılık olabilir. 

her insan eĢit değildir. ilkokul mezunu bir adamın askerlik yapması, ona 

faydalı ve onun için çok hayırlı olur. ama bir üniversite mezunu veya iĢ 
sahibi bir adam için, askerlik ne millete bir yarar sağlar, ne de o kiĢiye. 

264. Yazan:Ģahin Tarih: Tem 1, 2009 |  |  

ben 20 yasındayım askerlıgımı 2 yıl tecil etdirdim.Parali askerligin 

cıkmasını beklıyorum ama bı turlu cıkmadı 2 yıl sonra cıkmassa ben ne 
yapacam mecburen kacacam kacmak ta cozum deıl ama ne yapım 
yapabılecegım bısey yok kurmusum dukkanımı duzenımı musterı 

potansıyelımı ben bunları bırakıp gıtdıgım anda arkada hıc bır sey 
kalmıyacak ne dukkan ne musterılerım. askerlıgı bıtırıp geldıgımde ne 

dukkan acabılırım ne de musterı edınebilirim. o zaman ne bu vatana 
katkım olur ne de devlete vergı odeyebılırım hayırsız bırısı olur cıkarım.Sız 
benım yerımde olsanız askerlıkten kacıp paralı askerligi beklemezmisiniz 

soruyorum size??? 

265. Yazan:murat demir Tarih: Tem 2, 2009 |  |  

ben de askerliğin kalkması tarafındanım askerlik kalkmıyorsa bile paralı 
askerlik tekrar gündeme gelsin bizler iĢ güç sahibi evli çocuklu kiĢileriz en 

azından paralı askerlik olursa bu kadar koymaz illa paralı askerlik yapmak 
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için bu vatanı terkmi etmek gerekiyor yurt dıĢındakilere varda türkiyede 
yaĢayanlara neden yokkiiiiiiiiiii 

266. Yazan:ben Tarih: Tem 2, 2009 |  |  

Sayın durhat Ģunları yazmıĢ: 
‖ 

Ģimdi izninizle soruyorum,siz henüz bırakınız kemalizmin 
tartıĢılmasını,henüz bir devlet kurumu olan TSK nın eleĢtirilmesine bile 

hazır değilsiniz. 
bakın,ordu yolsuzluklardan arınsın,daha modernleĢsin,halkının hizmetini 
daha sağlıklı yürütsün diye daha Ģeffaf ve denetlenebilir bir kurum olsun 

gibi bir talep ve tartıĢmayı,kutsalınıza saldırılmıĢ gibi algılıyorsunuz.‖ 

Bu yazıya aynen imzamı atıyorum.Fevkalade doğru bir tespittir. ĠĢin trajik 
yanı, sayın IġIL hanımın Ģöyle bir Ģey yazmıĢ oluĢudur: 

‖ 
MUSTAFA KEMAL TÜRKĠYENĠN KOġULLARINA GÖRE OLUSTURMAYA 

çalıĢtığı devrimci ideolojinin doğmalaĢma olasılıgını önlemeye çalıĢmıĢtır.. 
(BURADA ĠFADE ETTĠĞĠM DOĞMALAġMA SÖZCUĞÜNE ÇOK DĠKKAT 
ETMENĠZĠ ĠSTĠYORUM..)T 

‖ 

sayın durhat Ģunları da yazmıĢ: 
―bu,dünyada da böyle.ülkeleri daha geliĢmiĢ,çağdaĢlaĢmıĢ,kalkınmıĢ 

topluluklar susarak ve her Ģeyi bir kutsal gibi algılayıp kabullenerek ileri 
seviyelere ulaĢmamıĢtır. 

sizin,her koĢulda tartıĢılmaz bulduğunuz eğilim daha çok kabile ve üçüncü 
dünya ülkeleri için geçerli ―değerler‖dir.ve o mantıkta ısrar eden 
toplulukların da hangi seviyelerde olduğu ortadadır. 

‖ 
bu ifadeyi ayakta alkıĢlıyorum.Bence burada Türkiye‘nin en temel 

sorunlarından birine iĢaret edilmiĢ. 
Sayın Ali Duman , Lozan‘ın gizli hükümleri hakkında biraz bahsedebilir 
misiniz? 

267. Yazan:ziya çelebi Tarih: Tem 4, 2009 |  |  

ben 28 yaĢındayım çok zor Ģartlarda iĢimi kurdum evliyim 2 çocugum var 

çocuklarımı ve iĢimi teslim edebilecegim kimsem yok yanımda çalıĢan 
insanlar var hiç birimiz isteyerek bu duruma düĢmedik devletimize 

vergisini ssk vs ödeyen iĢverenler olarak sesleniyoruz artık sesimizi duyun 
düĢünmekten pisikolojimiz bozuldu hepimiz türkiyede kazanıp türkiyede 

harcayan kiĢileriz bizlerin bu sorununa çözüm bulmanızı temenni ediyoruz 
saygılarımla, 

268. Yazan:Kerim Ander Tarih: Tem 4, 2009 |  |  

Bedelli askerlik kesinlikle çıkmayacak. 
Askerlik bir kaç yıl daha zorunlu ve biraz daha uzun olacak. 
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En kısa sürede profesyonel askerliğe kademeli geçiĢ baĢlayacak. Aslında 
baĢladı. GeçiĢ pkk ya karĢı savaĢan birliklerde baĢladı. 
Sonrasında kademeli geçiĢ hızlandıkça askerlik süresi kısalmaya 

baĢlayacak 
Daha sonra TSK tamamen profesyonel olacak. 

ġimdiki bedelli askerlik süresi kadar bir süre herkes temel askerlik bilgisi 
alacak. 
Büyük ihtimalle Ģimdi 10-12 yaĢında olan çocuklar askerlik yapmayacaklar, 

isterlerse profesyonel orduya katılacaklar. 
TSK ni çok fazla geri, düĢüncesiz ve hantal zannediyorsunuz, siz öyle 

zannetmeye devam edin. Geri bulduğunuz GKB profesyonel orduya geçiĢi 
baĢlattı çoktan. 
Ama profesyonel orduya geçilince bir Ģeylerin değiĢeceğini zannetmeyin ve 

boĢuna sevinmeyin. Sizin için daha sakat olacak. Türk gençleri ise artık 
Ģehit olmayacaklar. 

269. Yazan:haksızlık Tarih: Tem 8, 2009 |  |  

arkadaĢlar garip bir ülkede yaĢıyoruz.vecdi gönül‘den tut ilker baĢbuğa 

kadar hepsi asker sayısı az kaçak çok diyor.madem bunu biliyorlar neden 
gençleri askere teĢvik edecek hamleler yapmıyorlar.yunanistan bile 

gençleri istiyor die askerliği 9 aya düĢürdü.iran bile düĢürdü.askerlik süresi 
15 kaldığı sürece bu kaçmalar olacak.kaçmalar olduğu gibi bedelliyide 
çıkarmayıp biz gençlere kolaylık sağlamıyorlar.geçen hafta gazeteler hatay 

da göreve giden komando askerin görevde yemeleri için verilen isitikaktan 
zehirlenerek öldüğünü okumuĢsunuzdur.Ģehitimizin annesi teröristin bile 

olmadığı yerde boĢu boĢuna ölmüĢ oğlunun hesabını sormak yerine vatan 
sağolsun diyip haykırdı.böyle olduğu sürece bu ülkede hiç biĢe değiĢmez 
biz gençler hep eziliriz.bunları duydukça insan iiyice soğuyor askerlikten 

ama yapacak birĢey yok biz türk gençlerine allah sabır versin yardım etsin. 

270. Yazan:haksızlık Tarih: Tem 8, 2009 |  |  

sorun sadece bedelli olmamalı bizler 24 yaĢında gençleriz bu yaĢta 
çalıĢıyoruz.bizde bedelli bekliyoruz ancak çıksa bile konulacak yaĢ sınırı bizi 

engellicek iĢte ozaman hayatımız mahvolacak.iĢte asıl haksızlık yaĢ sınırı 
konulması olur.genel bir çözüm bulunmalı askerlik süresi de 

düĢürülmeli.15 ay dile kolay inanılmaz uzun bi süre eğer bizim gibi 
çalıĢanlar gidecek olursa 15 ay zaten artık Ģehit olsun yoksa 
döndüğümüzde ne iĢimiz kalacak ne sevdiğimiz beklicek hayatımız 

bitecek.ama devlet biz çalıĢan emek sarf eden insanlara yardım edeceğine 
15 ay askerlikle gurbet ellerde eziyet yaparak adametmeye çalıĢıyor.batıda 

binlerce asker hesi masraftan baĢka biĢe değil.hadi doğuda olanlar tamam 
yinede dertleri çözmeye çelıĢıp çatıĢabili yorlar.batıda bu kadar askere ne 
gerek var.15 ay boyunca bir bölüğün içinde komutan botu 

bekliyor.komutan lojmanı kolluyor.bu adaletmi askerlik eğitimimi.komutan 
botu beklemeklemi askeri eğitim alınıyor bunları anlamak çok zor inĢallah 

sesimizi duyan birileri çıkar bize yardım eder yoksa kaçak sayısı 
kendilerininde dediği gibi devamlı artacak…. 
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271. Yazan:Mustafa AkbaĢ Tarih: Tem 9, 2009 |  |  

Vay.. vay ..demek Harbiyeleli kafalar Türk genclerini adam etmeye 

calisiyorlar. Evvela Harbiyeli adam olmaya calissin öyle süngünün ardina 
saklanip vesayet rejimini uygulamasin. 

272. Yazan:pesimist Tarih: Tem 10, 2009 |  |  

ya anlamıyorlar ya anlamak istemiyorlar..biz diyoruz ki askerlik paralı 

askerliğe dönsün ve meslek halinde yapılsın.600 bin - 700 bin eğitimsiz 
savaĢ konusunda cahil genci mayınların üstüne göndereceğine bu iĢi 

yapmasını bilen ve bu iĢte uzman 100 bin asker görevlendirilsin.600bin -
700 bin gence harcanan parayıda bu 100 bin kiĢiye versinler maaĢ 

olarak.adam eline silah almamıĢ hiç bi canlı öldürmemiĢ sen eline 
veriyosun silahı vur diyosun yok iĢte adamın içinde öldürme isteği yok 
yapısı öyle.bu iĢi yapabilecekler yapsın hemde maaĢ alsın bu kadar basit.‖ 

bu ülkede insan öldürmek istememenin cezası ne kadar? ― 

273. Yazan:adaman Tarih: Tem 10, 2009 |  |  

peĢimist kardeĢim yok yok bunu nalayacak insan yok olsa bile;amaçları 
türk gençliğine hayatı zehir etmek.böyle bir çağda 15 ay askerlik nedemek 

ya bunu kimse anlamıyor.yaĢı kaç olursa olsun çalıĢan insanlar için 15 ay 
çok kötü hayatı mahvediyor resmen.bizim çeyreğimiz kadar olamayan 

yunanistan bile 9 aya düĢürdü askerliği.iran gibi gerici bir ülke bile 
düĢürüyor.ama bizimkiler okadar kaçak var die kendi ağızlarıyla söylüyor 
ama gençleri askere teĢvik içn hiçbir indirim veye kolaylık sağlamıyorlar.15 

ay askerlik olursa tabi kimse gitmez.hangi ülkede görülmüĢ 2 yıllık 
üniversitelere ayırm yapıldığı nerde görülmüĢ hadi onu bırakın bir ömür 

zaten belinde silahla bı ülkeyi bu vatandaĢı korumak için 2 yıllık polis 
meslek yüksek okulunu bitiren polislerimize nedemeli.onlara bile 15 ayda 
diretiyolar…. 

274. Yazan:bugra Tarih: Ağu 4, 2009 |  |  

ee peki herkez bu askeriyenin bu gençleri adam etmeye çalıĢtığı için 

askere çağırdığını anadan babadan yardan ayırdığını biliyor neden hala 
gençlerimiz sesini çıkarmıyor.biz zaten hayatın zorluklarnı para kazan 

maya çalıĢırken çekiyoruz buda bizi adam ediyor zaten.onun için kimsenin 
aklına yada iĢkencesine ihtiyacımız yok.24 yaĢındayım aileme bakmakla 

yükümlüyüm çalıĢıyorum,benim gibi nice gençler var.ne yapacağımı 
bilmiyorum 15 ay askere gidersem hem benim hem ailemin hayatı 
mahvolacak 

275. Yazan:ibrahim Tarih: Ağu 7, 2009 |  |  

ben askerligin zorunluolmasından yanayım neden derseniz cunku biz 

k.ataturkun cocuklarıyız ama bazı devlet adam ları ve bazıbazı dedigim 
cogu komtan yiyenleri ve tanıdı erneyse bir askeriyeden torpil oluyo 

benbuna karĢıyım.bide bir askere verilen harc paralarıda az bulunuyo geliri 
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olmayan ailer de var cocukları askerdeyken para gönderemiyorlar bu asker 
de bizim askerimiz askerlere zam yapılmasını ne gerekiyorsa yapacagım bu 
sözlerim bazı kıĢileredokuna bilir ama gercek bu ..tĢk ederim. 

276. Yazan:ali aka Tarih: Ağu 7, 2009 |  |  

her nekedar atatürkün çocuklarıda olsak bu böyle gitmez artık.tsk da çıkan 

son yolsuzluklardan dolayı artık atatürk çocuğu olmak falan 
kalmadı.gençlerde dahil tüm halk tsk ya karĢı sonderece soğuk ve artık 

eskisi kadar sevilmiyor.hiç bir komutan çocuğu,yiğeni,akrabası,askerlik 
yapmıyor.zengin olup askerlik yapmak zorunda kalan yeterli torpili 
bulamayan zengin çocukları ise birliklerde masa baĢı görevlerine 

getiriliyor.ama söz konusu anadolu gencine köylü çocuğunun eline 1 aylık 
eğitimden sonra silah verilip mayınların üstüne yollanıyor.5-6 ay önce 

hakkarideki mayına giren araç ta ölen 7 tane Ģehitimiz vardı basının 
teröristlerin döĢediği dediği mayın türk komutanları tarafından birkaç yıl 

önce karakol güvenliğini sağlamak için gömülmüĢ.Ģu anki iktidarın 
cesaretiyle o patlamadan sonraki tlfon kayıtları yayınlandı hepimiz 
dinledik.gencecik askerlerimiz bilerek ve istenerek sürülmüĢ oraya 

internette haberlerinde yayınlanan haberde çok net anlaĢılıyor..peki 
amaçları neydi bence gündem değiĢtirmek.o dönemlerde bedelli askerlik 

isteyen gençleri susturmaktı.olayın arkasına genel kurmay açıklama yaptı 
bu Ģehitler varken bedellide çıkamaz askerlik süreside düĢmez.iĢte böle bir 
durumda biz gençler nasıl güvenip askere gidecez.iĢte böyle olaylardan 

dolayı asker kaçağı çok ve her geçen günde artıyor.artacakta. 

277. Yazan:ali aka Tarih: Ağu 7, 2009 |  |  

sayısı 1.5 milyonu geçen,çalıĢıp ailesine bakan,para kazanmak zorunda 

olan her yaĢtan genç grubu 15 ay askerliğe zorunlu bırakılıyor.sayıları 5 

milyonu bulan 2 yıllık üniversite mezunlarına süre düĢüülmüyor kolaylık 
sağlanmıyor.ama zamanında hatırlayın sadece futbolcu tümer için koskoca 

askerlik yasasını değiĢtirip futbolculara her türlü kolaylığı sağladılar.peki 
biz gençlerin ne suçu günahı var yurt dıĢından 19-20yaĢlarında ki gençler 
baba parasıyla gelip ellerini kollarını sallaya sallaya dövizli yapıp gidiyolar 

ama konu bu ülkede yaĢayan gençlere geldimi kimsenin umrunda 
değil.bedelli askerlikte bizim hakkımız,askerlik yapmak istememekte bizim 

hakkımız.bizim hakkımız yoksa kimsenin hakkı yok ozaman…. 

278. Yazan:Mustafa AkbaĢ Tarih: Ağu 7, 2009 |  |  

Kemalist Ordu sözde Mustafa Kemalin cagdaslik devrimlerinin bekciligi 

yapiyor ama ordunun kendisi cag disi kalmis haberlerinde yok. 

Vatandaslarin parasiyla vatandaslari baski rejimi dayatmak ancak TSK 
yakisir. 

279. Yazan:bulent Tarih: Ağu 8, 2009 |  |  

ben manisada 2006 yılında 15 ay askerlik yaptım, ve bu sure zarfı içinde 3 
adet mermi kullandım. varın gerisini siz dusunun. 
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280. Yazan:ali aka Tarih: Ağu 11, 2009 |  |  

kemalist ordu falan değil kemalist ordu sadece ezilmiĢ anadolu insanlarına 

ve onların gencecik çocuklarına.ama komutanların kendi çocuklarına 
geldiği zaman ne atatürk,ün evledı olmak kalıyor nede türkiyeyi 

savunmak.bizler orduya 15 ay alınır dayağa pisikolojik baskılara maruz 
kalırız ama komutanların çocukları askerlik yapmayıp oturduğu yerden 

geleceğini Ģekillendirir.ama anadolu genci askerden sağlam veya asğ 
dönecekmiyim diye hep endiĢelidir.. 

281. Yazan:Ali Duman Tarih: Ağu 12, 2009 |  |  

zengin çocukları askerlik yapmayacaklar, ama askere gelecekler, kurgu 

böyle. 

çünkü onlar subaylara pahalı hediyeler getirecekler, olanaklarından istifade 
ettirecekler, buna karĢılık rahat görevlere seçilecekler, rahat ettirecekler. 

ne güzel kurgu değil mi? al gülüm, ver gülüm. 

emekli olacak albaylarımız evlerini, yazlıklarını, jeeplerini, çocuklarına 

üniversite arabalarını alacaklar. 

zenginler askere gitmesinler kardeĢim gitmesinler. versinler parasını 
gitmesinler, subayların cebine giren avantalar, devletin kasasına girsin, bu 
imkana sahip olmayan vatan evlatları da askerlik süresince en az ASKERĠ 

ÜCRET maaĢ alsınlar, harcırah alsınlar, zenginden gelen gelir, yoksula 
maaĢ olarak ödensin.  

açın gözünüzü, bozun bu hortum düzenini, bozun bu avanta çarkını. Olan 

yoksul halka ve onun evlatlarına oluyor. 

282. Yazan:buğra Tarih: Ağu 12, 2009 |  |  

bu tskdan artık iice soğuduk bu komutanlar askerler rütbeli askerler nasıl 

insanlar böle.kimse bunlara bir dur demicekmi.adamlar ülkenin kanını 

sömürüyorlar.anadolu çocuklarını ateĢin ortasına atıyolar.kendi çocuklarını 
askere göndermiyorlar.yeter artık herkez nefret ediyor askeriyede çıkan 

yolsuzlukların ardı arkası kesilmiyor kim durdice bunlara anlamıyorum 
allah tüm türkiyeye yardım etsin asıl vatan haini bunlar.bide 
atatükçülükten bahsederler ama hertürlü yolsuzluğu yaparlar yazık 

bizlerde bölee uyuyalımmm……… 

283. Yazan:Volkan Fesci Tarih: Ağu 13, 2009 |  |  

yazınızı bir yere kadar okudum bir yerden sonra okumadım çünkü cevap 

verme gereği duydum onuda hemen belirteyim. 

hani demiĢsiniz ya “Nasıl zorla beyin cerrahı ya da pazarlama 
müdürü olunmuyorsa zorla asker de olunamaz” diye, bende size Ģu 

cevabı veriyorum, BEYĠN CERRAHI VE PAZARLAMA MÜDÜRÜ GĠBĠ 
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SEKTÖRLER MESLEKTĠR MESLEK OLARAK BAKILABĠLĠR AMA SÖZÜNÜ 
ETTĠĞĠMĠZ KONUDAKĠ ġEY ASKERLĠKTĠR, ASKERLĠK MESLEK DEĞĠL 
VATAN BORCUDUR, ÖDENĠR!! umut bey belki üniversite okudu öğretmen 

oldu ama askeriye de ona yedeksubay olarak yapma fırsatı vermiĢ, ama o 
ne yapmıĢ 33 yaĢına kadar bir eĢ bir çocuk 14 öğretmen ve bir dershane ! 

bundan tabiki yakınılmaz ne mutlu ona ama bunları bu ülkenin gerçeği 
olan askerlikten önce yaptığı için suçlu bence devlet yada askerlik değil 
KENDĠSĠDĠR!!! 

284. Yazan:Mustafa AkbaĢ Tarih: Ağu 13, 2009 |  |  

Volkan Bey, Askerlik yapmak bir Vatandas hakki!!! 

Askerlik yapmak icin yüzbinlerce genc sira bekliyor. Neden bu genclerin 
hakki verilmiyor, neden vatandas bekletiliyor? 

285. Yazan:Ali Duman Tarih: Ağu 13, 2009 |  |  

askerlik görevi vatandaĢlık hakkıymıĢ!!!! 

ne vatandaĢlık hakkıymıĢ bu böyle !!!!! dur durak bileceği yer 
yok…ahmaklığa hizmette sınır yok.(zamanda, gençte bol, toplanacak otta, 

öldürülecek iç düĢmanda bol-yoksada yaratılır, gül gibi çetemiz ne güne 
duruyor) 

G-7′de yer alan koca Almanya‘nın topu topu 250BĠN ordusu var, Türkiye 

Almanya‘dan daha zengin ve daha güçlü olmalı ki 800BĠN orduyu besliyor. 
Haa halk ekmek bulamıyormuĢ kimin umrunda, seslerini çıkartıklarında 
800BĠN lik dipciği yerler kafalarına olur biter, sürekli böyle olmadı mı 

zaten. 

―ORDUYA SADAKAT ġEREFĠMĠZDĠR‖ diyen ve bunu orduevlerinin, kıĢlaların 
duvarına yazan paĢalarımız var, yürü be!!!! kim tutar bizi artık (böyle 

paĢaların olması doğalda, bu paĢalardan daha kralcı sivillerin olması pek 
doğal gibi değil, ne diyelim allah ıslah etsin bu postal düĢkünlerini) 

bir general kadrosu eksiltmemek için ne taklalar atılıyor yarab, Ġzmir‘deki 

NATO karargahı kapatılınca burdan eksilen Orgeneral kadrosunun yerine 
hemen Gnkurmay II.BaĢkanı Yardımcılığı ihdas ediliyor. Garabete bakın 
Genelkurmay baĢkanı Orgeneral, Yardımcısı Orgeneral, Yardımcısının 

Yardımcısı da Orgeneral, var mıdır dünyada bir baĢka örneği bunun 
acaba??? burada daha önce ordumuzdaki er sayısı, general kadrolarını 

azaltmamak için azaltılmıyor demiĢtim, ancak biri(leri) bu fikrime Ģiddetle 
karĢı çıkmıĢtı, bu örnek fikrime karĢı çıkan(lar)a kapak olsun. 

286. Yazan:Volkan Fesci Tarih: Ağu 15, 2009 |  |  

sen avrupayı ve asyayı birbirine bağlayan bir ülkesin, herkes arkandan diĢ 

biliyor, fırsat kolluyor, aman bi hata yapsalarda türkiye benim olsa yada en 
azından lokmadan bir parçada ben alsam diye can atıyor, peki seni 
koruyan Ģey ne ? teknolojin varmı ? nükleer bomban? atom bomban ? 

para? dünyaya hükmedebilen bir ekonomin? :) elinde sadece 250bin 
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askerle kazanabilecek, en azından koruyabilecek neyin var ha söyle ? 
teknolojik olarak diğerlerine göre neredeyse bir HĠÇSĠN? peki bu 
imkansızlıklara ramen evinde birgün otururken kafana bir bomba neden 

yemiyorsun? neden otobüs beklerken üstünden geçen bir uçağın bıraktığı 
bomba dibine düĢmüyor? yıkılmıĢ evinin önünden neden bir düĢman tankı 

geçmiyor? çünkü seni o 800bin askerin varlığı koruyor? sen bile 250 bin 
asker diyerek o sayıyı az bulduğun için söylüyorsun peki ya diğer ülkeler 
türkiyenin sadece 250bin askerle korunduğunu ama o askerlerin 

kullanacağı sadece damarındaki asil kanından baĢka biĢeyi olmadığını 
öğrense sence ne gibi durumla karĢı karĢıya kalırdık? 

ülkemiz yolsuzluklarla psikopatlarla dolu, benim onlarca arkadaĢım 
askerde tövbe etti yaptığı tüm kötü Ģeylere, neden çünkü ot yoldu, belki 
tuvalet temizledi, belki süründü belkide tokat yedi ceza aldı soğukta nöbet 

tuttu.. kimisi varki Ģehid oldu.. ama sivile döndüklerinde %90′ı adam 
oldu.. 

tabiki bende insanlar kullanılmasın istiyorum, meslek hayatlarında 
birbuçuk yıllık bir ara vermek zorunda kalsnlar istemiyorum ancak böyle 
bir politika ve ekonomiye sahip bir ülkede bu gerçek kaçınılmaz oluyor.. 

287. Yazan:zalim prens Tarih: Ağu 16, 2009 |  |  

Ben Böyle Bir DüĢüncesi Olana Sadece VATAN HAĠNĠ Derim… 

Çanakkaledeki onca yatan kefensiz Ģehidimizi düĢünün be :.. 

288. Yazan:ali demir Tarih: Ağu 16, 2009 |  |  

ben Ģimdi böyle anlatayım az ve öz ben Ģuan bir askerim bir kürt olduğum 

için bazı Ģahsi ismini acıklamayacağım subaylarım tarafında kötü muamele 
görüyorum tabi diğer arkaĢlarım dağil Ģimdi ben kürdüm ama Ģerefimle 
türk bayrağın altında yaĢıyorum mutlum adkerliğimi seviyorum ama 

ayrımcılık yapan komutanlarımız olmasa Ģimdi eskiden hep beraber dosca 
kardeĢce abice babaca annece vb gibi bu toprakları teslim etmedik 

kimseye hainlere türkiye cok güclü bir ülkedir bunu düĢmanı bile biliyor 
türkiyenin bir kac ve de coğu yerine girmeye caliĢtıular almaya kalktılar ve 
bu toprakları almaya calıĢan ingilizler abd yunasistan almanya rusya 

belçika vb türkü kürdü hep beraber birlik yaptılar düĢmana karĢi ama 
türkiye Ģun kalkıp amarikaya dostum diyor yunanistana komĢum diyor 

diğerlerinede anam babam diyor ama sıra kürtlere gelince en büyük 
düĢmanım diyor rıhatca kimse dilini konuĢmuyor Ģehit olan 
mehmetciklerimiz için ben sen göz yaĢı cocukları olan döker olmayan evlat 

acısın bilmeyen anlamaz türkiye bir anlaĢma yapacam diyor deniz baykal 
yok akp ve dtp birlik iĢ yapıyorlar böyle biĢey olmaz pkk en büyük 

sorununsa halledeceksin ha iyi ha kötü benden bukadar daha cok 
düĢüncelrim var ama anlatsam zamanıma nazık olur saygılarımla 

289. Yazan:Ali Duman Tarih: Ağu 17, 2009 |  |  

ot yolarak, tuvalet temizleyerek %90 adam olunabilen bir garip ülke, ot 

yolarak, tuvalet temizleyerek %100 adam olabilen en iki kiĢi biliyorum 
burada isimleri ise yukarıda biri volkan fesci diğeri de kendine prens demiĢ 
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ama zalim olanından siz ot yolmaya, tuvalet temizlemeye devam edin, size 
yakıĢan budur, ancak baĢkalarının da kendinize benzemesini beklemeyin, 
ot yolarak, tuvalet temizleyerek 800bin bile yetmez, yetmiyorda zaten, elin 

oğlu teknoloji üretsin, siz ot yolun ottttttttttttt. 

290. Yazan:halil Tarih: Ağu 17, 2009 |  |  

VOLKAN FESCĠ kardeĢim mrb.ben 24 yaĢında yüksek okul mezunu 

birisiyim.tedaĢa ait bir firmada çalıĢıyorum teknikerim.ve iĢim yüksek 

gerilimle uğraĢmak.halkımız,il ve ilçelerimiz elektriksiz kalmasın die yeri 
geliyor 7 katlı apartman yüksekliğindeki,üzerinden 30000(bin) volt elektrik 
geçen ortamlarda çalıĢıyorum..ne alakası var diceksin,peki sence bu vatan 

hizmeti değilmi..kendince bi düĢün…en hayati Ģey olan su.gün boyu suyun 
kesik olsun belediyeyi aramazsın.ama 5 dk elektriğin kesilse ne tepki,ler 

verip hemen gelmesini istersin haksızmıyım.söylemek istediğim Ģu 
terörden daha tehlikeli bir mesleğim var.ama mesleğimi seve seve yapıp 

alnımın teriyle maĢımı alıyorum ama bu halka bu vatana,vatandaĢa hizmet 
ediyorum.eğerki gönüllü ordu kurulursa gençlerimizinde seve seve 
yapacağı kesin.askerliği tek istememe sebebim ise terör korkusu değil.15 

ay boyunca o Ģerefli dediğin hiçbir akrabası askerlik yapmayan,senin 
benim gibilerin 15 ay boyunca komutan arabası temizleyip,komutan tiĢörtü 

yıkayan,ama o esnada kendi evletlarının asker olmayıp,bulundukları Ģehrin 
en güzel yerlerinde kız tavlama hevesinde olan omutanların 15 ay 
hizmetçiliğini yapmaktır.iĢte sizler böyle düĢündükçe hiç bir Ģey değiĢmez 

bu ülkede.sen askere gidersin genel kurmay hesap yapar,15 ay ali 
dumanın masrafı nekadar,hesap ortaya çıkar 22 bin ytl.bu parayı 

hükümatten ister.(düĢünki 700000 bin asker var) pek, ne yapar askerlik 
boyunca sana en köyü yemekleri yedirir.eline bir silah verir terörist karĢına 
çıksa silah ateĢ etmez.yani 15 ayda sana 3 milyar bile belki harcamaz.peki 

sence paranın kalanı nerde…..askerlik sayısı artırılarak ülke korunmaz ülke 
soyulur…belki duymuĢsundur 5 gün önce rusların yaptığı silahı..küçücük bir 

çanta çalıĢan nekadar elektronik sistem varsa durduruyor.tankı uçağı radar 
sistemleri telsiz ve cep telefonu gibi…o küçücük çantanın birtanesi bizim 50 
bin askerimize bedel.düĢün böyle bir ülkeyle savaĢa girdiğini…adamlar 

senin uçağının kalkmasına bile izin vermicek….yani sayı 700 bin değil 3 
milyon asker olsa yine faydası yok…o yüzden çalıĢan gençleri 

mesleklerinde engelleyip alı koymasınlarki bu ülke bir yerlere gelsin…bir 
ara sohbeti olmuĢtu hatırlarmısın..dünyanın enzengini ve zekisi olan 
BĠLGEYS türk olsa zaten BĠLGEYS olmazdı die..haklılar çünkü mesleğinde 

baĢarılı olan bir genci en verimli çağında,belli süre komutan hizmetçiliğii 
yaptırırsan ondan artık verim alamazsın….. 

291. Yazan:akın altay Tarih: Ağu 18, 2009 |  |  

heyyyy türk gençliği bundan sonra her türk asker doğar lafını 

değiĢtirelim.her türk hizmetçi doğar olsun….sizlere sesleniyorum bu forma 
yazan sahte ATATÜRK‘çüler.hiç bir komutan evledı askerlik yapmasın,bir 

Ģehit olduğunda kara kuvvetleri komutanı golf oynasın.ama bunlar değil 
benim çalıĢıp para kazanmak zorunda olan 15 ay askerliğe zorlanan süre 
çok uzun deyince yuhalanan anadolu gencim vatan haini olsun.senin o çok 
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övdüğün komutanlarının bizim gözümüzde hiçbir değeri yok..nasıl Ģehitimiz 
olduğunda komutan umursamayıp golf oynamaya devea ediyorsa onlarda 
bizim umrumuzda değil…iĢimizi gücümüzü bırakıpta 15 aaskerliğe zorlanıp 

okadar süre komutan hizmetçiliği yapmak istememizde haklıyız yapmak 
zorunda değiliz.kenidi ağızlarıyla söylediler.14 MĠLYON KÜSARATLI 

ASKERLĠK ÇAĞI GELMĠġ GĠTMEMĠġ,BU SAYININ YAKLAġIK OLARAK 2 
MĠLYONUDA KAÇAK DEDĠLER.BÖLE YOLSUZLUKARLA DEVAM ETSĠNLER.BU 
KAÇAK SAYISI her geçen gün dahada artıyor artacakta.peki neden.çünkü 

gençler artık tsk adaki yolsuzlukların farkında..gençler iice soğudu 
tskadan…düĢününki artık o gençlerin aileleride yavaĢta olsa farkına varıyor 

ve çocuklarını askere göndermek istemiyor..düĢününki askerlikten kaçan 
ve yapmak istemeyen sayısı 2 yıl içinde kaç milyonu bulacak…bakalım 
okadar genci nasıl sakinleĢtirip askere alacaklar.tsk böle devam 

etsin,gençleri askerliğe teĢvik edecek kolaylıklar sağlayacak iĢler yapmak 
yerine hala evlatlarını askere yollamayıp,okadar yolsuzluğa devam 

etsinler.hangi ülkede görülmüĢ polisin 15 ay askerlik yaptığı,veya 2 yıllık 
üniversite mezununun 15 ay askerlik yaptığı.yunanistan bile isteksizliği 
azalymak için askerliği 9 aya düĢürdü halada 6 aya düĢürmenin yollarını 

arıyor ve düĢürecekte….ama genelkurmaya kalsa askerliği 20 aya geri 
çıkaracak böle devam etsinler…….uyanın artık uyaanın vatan haini 

komutana hizmetçilik yapmak istemeyen genç değildir,vatan haini 
çalıĢmak zorunda olan genç değildir,vatan haini hayatında eline silah 
almamıĢ,bir ay sonra eline silah verilip terör karĢpısına çıkarılmıĢ,terörist 

gibi 3,5 çakalın karĢısında kendine verilen tarihi silahın tutukluk yapıp boĢ 
yere ölmek istemeyen genç değildir.vatan hainleri üniforma altında yaptığı 

yolsuzluklarla kendini belli ediyor.cesaretiniz varsa çıkın onlara konuĢun 
konoĢunkĢ belki sizin gibi sahte ATATÜRK‘çü olunlrı dinleyip oğullarını 
askere gönderme teĢrifinde bulunurlar…. 

292. Yazan:Ali Duman Tarih: Ağu 18, 2009 |  |  

hangi tarafından tutsan, neresinden tutsan elinde kalıyor, nasıl bir ülke 

burası böyle, inkarcı, reddiyeci. 

misal adı bile hatalı TÜRK Silahlı Kuvvetleri. 

ne demek Ģimdi bu TÜRK olmayan silahlı kuvvetleri de var sanki, ayırt 

etmek için baĢına TÜRK kelimesi konmuĢ, ya da bu ülkede sadece TÜRK‘ler 
varmıĢ gibi, mademki ismi TÜRK silahlı kuvvetleri o halde sadece etnik 
kökeni TÜRK olanlar askerlik yapsın, niye kürtler, çerkezler, lazlar, 

gürcüler v.d.leri de askerlik yapıyor, ya da bu ülkede TÜRK dıĢında KÜRT, 
LAZ, GÜRCÜ vs. silahlı kuvvetleride var, onlardan ayırmak için mi baĢına 

TÜRK entik köken kelimesi konulmuĢ. 

dedim yaa neresinden tutsan elinde kalıyor, 1920 faĢizmi SSCB 
sosyalizmine yenildi, 1945 faĢizmi 1968 devrimci ruhuna yenildi, 20 YY‘da 
faĢizm iki yenilgi yaĢadı, bizdeki hala 1920lardaki gibi dimdik ayakta, zira 

1968 devrimciliği dünyaya özgürlük ve adalet getirirken, 12 eylül kemalist 
darbesi türkiye‘deki faĢizmi dahada kökleĢtirdi, bu faĢizmin sonucudur ki, 

birer askeri kıĢlaya çevrilen üniversiteler bilimle uğraĢmak yerine gırtlağına 
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kadar resmi ideolojinin savunuculuğuna soyunmuĢ, sadece üniversiteler 
mi, yargıda gırtlağına kadar siyasete bulanmıĢ, kanun maddelerine taklalar 
attırarak günü idare etmeye, çağdıĢı kalmıĢ bir vandalizmi yaĢatmaya 

çalıĢıyor, iflas eden yargı sistemi AĠHM‘e giden davaların %90′ını 
kaybediyor, ancak hiçte umrunda değil, ben nerde yanlıĢ yapıyorum diye 

dönüp bir kendine bakma ihtiyacı dahi duymuyor. AB‘yi ve 
demokratikleĢmeyi istiyormuĢ gibi yapıp takiyye yapıyor, uygulama 
zorunluluğunda olduğu AB yasalarını fiilen uygulamıyor. Siyasete bulanmıĢ 

bir yargıdan adalet dağıtması beklenemez, beklenemediği için 
SUSURLUK‘ta, ġEMDĠNLĠ‘de, 367 rezaleti, -venedik kriterlerine rağmen- 

parti kapatma davaları açılması gibi hukuksuzlukları naklen izlemekteyiz. 

konumuz zorunlu askerlikti dimi, birde 1936 yılında yapılmıĢ olan, birebir 
MUSOLĠNĠ‘den alınma ASKERĠ CEZA KANUNU var ki evlere Ģenlik, HĠÇ 
MAHKEME EDĠLMEDEN ―ulan saçın uzun,traĢ olmamıssın, elbisen ütüsüz‖ 

vs. gibi nedenlerle DĠREKT KODESE tıkılma durumu AMĠR‘in iki dudağı 
arasında, MAHKEMESĠZ özgürlükten men edilme cezası tam bir faciaaaa. 

Ancak daha 12 eylül faĢizminin yaptığı anayasayı dahi sivilleĢtiremeyen bir 
ülkede sıranın ACK‘na gelmesini beklemek saflık, hele bu özgürlük 
düĢmanı, insan hakları düĢmanı, demokrasi düĢmanı muhalefet partileri ile 

çok bi saflık pek tabiki. 

293. Yazan:Onur Tarih: Ağu 19, 2009 |  |  

Bu ülkede o kadar itiraz edilcek Ģyvarken askerliğe bu kadar yklnlmesi 
yanlĢ!askerliği bırakn baĢbakn,hükümet vs. isttiyo diye sadece geçmĢmzn 

aklımıza gelipte yapmamz lazım.he gerkliydi yaptılar diceksnz. arkadaĢlar 
emn olunki Ģuan da gerkli.bunu anlmk içn bi yaknınzn ölmesimi 

gerkiyo???????????lütfn artık asker pkkyı niye tmzlymyo nie baĢaramıyo 
die dĢnmyn.artık bu itleri bizm karĢmıza dĢmn olarak km kydu die 
düĢünn!!!!!!!! 

294. Yazan:MERT Tarih: Ağu 20, 2009 |  |  

bedelli olmuyor profosyoel askerlik olmuyor tek tip askerlik olmuyor hoĢ 

olsada biiĢe yaramaz.madem öyle biz kamu memurlarına biraz törelaslı 
davrasanız biz sağlık meslek lisesi mezunuyuz ve atanana kadar göbeğimiz 

çatladı haytta istediğimiz en çok olaylardan biri atnmak attandık ama daha 
önümüzü göremeden askere çağırıyorlar ama üniversite okuyalında kısa 

döne yapalım dedik onuda hergün birĢey yayınlayıp caymamıca sebep 
oluyorlar biz Ģu ana da bunalımın en büyüünü yaĢıyoruz evli çocuk sahibi 
ve anna baba ya bakan biriyim ben gidersem aileme kim bakacak yeter 

artık çarpık sorunlarla uğraĢmaya kendimi bildim bileli hep 
koĢuĢturuyorum ben askerlik yapmam demiyorum ama 

295. Yazan:MERT Tarih: Ağu 20, 2009 |  |  

AMA MAKUL BĠRġEKĠLDE YAPALIM lütfen ilgili makamlar ciddiye alın 

296. Yazan:todik Tarih: Ağu 20, 2009 |  |  
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arkadaĢlar Ģeker hastasıyım.Ģeker hastası olanlara askerlıkten muafıyet 

var dıye merak edıyorum. 

297. Yazan:Mustafa AkbaĢ Tarih: Ağu 20, 2009 |  |  

Todik, seker hastasi olman bisey degistirmez. Yine askere gideceksin, yani 
Kemalizimin bekcilerini hizmet edeceksin baska kurtulus yok. 

298. Yazan:.... Tarih: Ağu 21, 2009 |  |  

artık her ulke gıbı bızde ılerlemelıyız yerımızde saymaktan bıktık nazı 

bunyesınden gelmıs almanya bıle bızden kat kat ustun ama bızım 
atalarımız onca yokluktan varettıgı bu ulkeyı boyle gormekten utanc 

duyuyorum 

299. Yazan:kemal Tarih: Ağu 22, 2009 |  |  

KardeĢim devlet için zorumlu kaç Ģey yapıyoruz ki zaten bir askerlik 
zorunlu olmuĢ çokmu herkes severek yapması gerekirken neymiĢ zorla 

olmazmıĢ isteyen seve seve yapar istemeyen yabancı ülkeye kaçar askerlik 
yapmamak için bir daha bu ülkeye gelmez o da askerlikten yırtmıĢ olur bu 

sayede.Bu ülkede duruyorsa bu borçtur zorumluluk olarak bakılamaz. 

300. Yazan:buğra Tarih: Ağu 24, 2009 |  |  

KEMAL KARDEġĠM…olur olur ama anlamadığınız Ģu askerlik 

yolsuzlukların,üstü açık veya kapalı haksızlıkların yapılmaması gereken 

biryer olmalı.ama malesef bu ülkede atatürkçüyüm die düĢünen haykıran 
komutanlar evlatlarına askerlik yaptırmazken,anadolu gençliğini 15 ay 
askerliğe mahkum ediyor haksızlık..yurt dıĢındaki çelıĢıp parasını vergisini 

orada öeyene iĢini kaybetmesin diyor ve sürekli bedelliden 
faydalanmalarını sağlıyor,ama çalıĢan türk gençliğine bu fırsatlar 

tanınmıyor haksızlık..ne kadar geri ülkelerde bile askerlik nekadar kolay ve 
kimse zorsunmuyor çünkü sürede az,haksızlık yok,zorunlu askerlik 
kalkmasın,ama hiç olmazsa askerlik makul hale getirilip gençler teĢvik 

edilkmeli ama nerde..askerlik 15 ay gibi uzun ve komutan iĢgenceleriyle 
dolu olduğu sürece kendilerininde dediği gibi kaçak sayısı her geçen gün 

artacak vee sayı durdurulmicak bir hale gelecek…ama hala teĢvik için ne 
süre düĢürüyorlar ne bir iyileĢtirme yapıyorlar.bölede devem ettiği sürece 
gençlik askerlikten soğuyup tsk dan nefret ediyor haklılarda.çünkü 

askerlikte çok yolsuzluk ve haksızlıklar var….. 

301. Yazan:Gökhan Tarih: Ağu 27, 2009 |  |  

Öncelikle Ģunu söylemek istiyorum ki, yukarıda arkadaĢların da söylediği 
gibi, Askerlik Zorla Olmaz! Bir arkadaĢım demiĢ ki, bu vatan için yapmamız 

zorunlu olan bir tek askerlik var onu bari yapalım diye, arkadaĢım yapmak 
istedikten sonra bu vatana faydalı o kadar çok yapabilirsin ki.. Yukarıda da 

belirtildiği gibi artık topyekün savaĢ dönemi çoktan bitmiĢtir. Hele ki Ģu 
son ‖AÇILIM‖ lardan sonra askerlikten o kadar soğudu ki bu millet.. Sen 
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gidip vatanın için Ģehid olacaksın, Al Bayrakla kara toprağın bağrında 
yatacaksın vatanına zebal gelmesin diye, sonra biri gelip vatan toprağını 
‖babalar gibi satacak‖ sen Ģehid olup ‖yan gelip yatarken‖ ‖açılım‖lar yapıp 

teröristle Ģehidi aynı kefeye koyacak, sonra da.. 

yazacak, söyleyecek çok fazla Ģey olduğu için konudan konuya atlıyorum 
kusura bakmayın. Bir arkadaĢım da demiĢ ki, zenginler parayla yapacak, 

fakirin oğlu ölecekmi diye.. Gönül ister ki hiçkimse ölmesin. ama bir de Ģu 
açıdan bak, o zenginin kurduğu iĢ imkanları olmasa fakirin oğlu askerden 
geldiğinde nerede çalıĢacak? ayrıca Ģu da var ki, ailenin tek erkeği olup 

çalıĢmak zorunda olan ve askere gittiğinde ailesi çok zor durumda kalacak 
veya iĢleri bozulacak olan da çok insan var. 

Elbette ki profosyonel ordu Ģart, fakat Ģart olan bir Ģey daha var ki, 

profosyonel düĢünce ve akılcı siyaset. 
Siz askerlik zorunlu kalsın deyip binlerde gencecik tecrübesiz fidanı ateĢ 

altına atmadan önce, teröre destek verenleri, teröre açılım verenleri, 
teröre yüz verenleri ve bunlara oy verenleri bi çıkarın aranızdan. 

302. Yazan:buğra Tarih: Ağu 27, 2009 |  |  

demek istediğimi son olaydan sonra anlamıĢsınızdır umarım..4 askerin 
elinde patlayan bombayı askerlerin eline nöbette uyuduğu için komutan 

vermiĢ,patlayan bomba 4 gencecik insanın hayatını aldı…Ģimdi bu gençlerin 
ne suçu günahı vardı.kendilerini savunup bombayı eline almayı 

kabullenmese bu sefer o komtan döverek öldürecek veye sakat 
bırakacaktı…biz gençler 20 li yaĢlarda hayatımızın en güzel çağında hiç 

uğruna ölmek içinmi geldik bu dünyaya…bundan önce aktütünde ölen 17 
asker,bunları sizce pkk mı öldürdü sizler hala öyle sanın..koskoca türkiye 
cumhuriyetinin askeri karakoluna 3-5tane çakalın 17 askeri öldürebilecek 

kadar yaklaĢabilmesinin imkanı varmı sizce…yine hakkaride 8 ay önce 
mayına giren askeri araçta 8 asker Ģehit olmuĢtu…pkk nın döĢediği 

bombanın yaptığı söylenmiĢti basına ve bizde öyle duyduk…ama olaydan 4 
ay sonra komutanların yapyığı telefon konuĢmasında mayının pkklılar ait 
değil türklere ait olduğu ve güvenlik için türk komuyanların mayını 

yerleĢtirdiği anlaĢıldı..peki neden araba mayının olduğu yerden geçirildi 
sizce…çünkü o dönemde bedelli askerlik isteyenler artık okadar çoktuki 

onları susturup gündem değiĢtirmek olabilirmi sizce…veya artık amaç her 
neyse.sonuçta ölen 20 li yaĢlarda gencecik insanlar ve kahrolan aileleri…1-
)iĢte askerlikte böyle yolsuzluklar olduğu sürece gençler askere gitmek 

istemiyor kaçak sayısı her geçen gün artıyor..2-)süre çok uzun bir yıldan 
daha fazla kimse istemiyor..3-)komutanların evlatları ve yiğenleri askerlik 

yapmıyor…4-)yurtdıĢındaki türklere sürekli bedelli askerlik imlanı 
veriliyor,ama parasını bu ülkede alın teri döküp kazanıp harcayanlara 
onbeĢ ay zorla askerlik dayatılıyor haksızlık…ve bunları yapanlar,vicdansız 

komutanlar vatan haini olmuyor ama askerlik süresi kısalsın yada bedelli 
askerlik çıksın diyen gençler vatan haini oluyor..yazıık bu türk gençliğine 

çok yazık haklarımız yeniliyor boĢuboĢuna öldürülüyoruz ama kimse 
hakkını aramıyor…. 
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303. Yazan:Ali Duman Tarih: Ağu 29, 2009 |  |  

analar çok mehmet(cik) doğuruyor, ver eline pimi çekilmiĢ bombayı olsun 

parça parça, nasıl olsa ailesi din kutsalı ile avutulur, birazda eline para 
tutuĢturulur, iĢsiz kardesine, akrabasına devlet katında iĢ bulunur, zaten 

Ģehitlerin hepsi yeteri kadar yoksuldur, bu onlara ziyadesiyle yeterde artar 
bile, hatta kötü vaziyetini az buçuk düzelttiğini düĢünen aile büyüğü ―vatan 

sağolsun‖, ―kardeĢini de vatan için yetiĢtiriyorum‖ gibi demeçler dahi verir, 
zira aksi demeç verenlerin sesi kısılır, alınmıĢ bile olsa görüntüleri, haber 
bültenlerinin arĢivlerine dahi sokulmazlar.  

diĢleri tel tel dökülen iflas etmiĢ paradigmanın bir olmazsa olmazıdır, 

Ģehitlik kutsalının yoksula helal, zengine haram oluĢu.  

ve müesses nizam sıradaki gelsin diye buyurur. (gerisini boĢverin, 
ölmemesi gerekenlerin listesi bellidir ya. önemli olanda budur ve bu 

konuda hiç hata yapmamıĢtır, baĢka konularda hata içinde boğulan devleti 
aliye) 

dedik ya nasıl olsa mehmet beleĢ, analar çok mehmet doğuruyor, sıradaki 

gelsin. 

bile bile ölüme gönderilenlerin, kendi döktüğümüz mayınlarda ölenlerin, 
albay bahtiyar aydın gibi derin devlet tarafından öldürülüpte pkk öldürdü 

diye yutturulanların listesini bekliyoruz. elbette onlarda çıkacak günün 
birinde. 

onbaĢısı bile yalan söylemeyen kurumun en tepesindekiler peynir ekmek 
yer gibi hergün yalan söylüyorlar, hemde 70 milyonun gözünün içine baka 

baka söylüyorlar, iĢte gırtlağına kadar siyasete batmanın sonucu budur. 
(onbaĢı neden yalan söylemez biliyormusunuz? onbaĢının siyaset yapması 

yasaktırda ondan) 

osmanlıyı da gırtlağına kadar siyasete bulaĢmıĢ enver paĢa ve ittihatçılık 
batırdı. bu ittihatçı zihniyet bertaraf edilmediği sürece demokrasiyi daha 

çok bekleriz. 

hergün ezber edinmiĢ yalan ―laiklik‖ ve yalan bir ―üniter devlet‖lik 
sözleriyle karĢımıza çıkılmasından bıktık, zira zorbanın dayattığı üniterlikte, 
laiklikte yalan. üniter devletin bir meclisi olur ve baĢta ordusu olmak üzere 

tüm kurum ve kuruluĢları o meclise aldığı kararlara itaat eder, o meclisi 
susturmaya, üzerinde güç tesis etmeye kalkmaz. laik ülkenin 100bini aĢkın 

maaĢlı SUNNĠ ĠMAMı olmaz, zorunlu sunni‘lik dersleriyle halkının beynini 
yıkamaya kalkmaz, tüm bunların yanısıra subay, astsubay yapmamadığı 
türbanlı annenin oğlunu eline silah verip cehpenin en ucunu sürerek, 

―vatan sana emanettir‖ diyen bir mantık içinde olamaz. (eline silah vererek 
vatanı emanet edebiliyorsan, subayda yapabilmelisin, ne mantık ama!!! 

subay olmak haram, Ģehit olmak hak) Ģehitlik kutsalını en kaba anlamıyla 
sonuna kadar pespaye bir biçimde kullanarak, sömürmez. 
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neresinden tutsak elimizde kalıyor, meĢrebi bu olanın, yalanı bayrak 
edinmiĢliği elbette kaçınılmazdır. 

304. Yazan:buğra Tarih: Ağu 31, 2009 |  |  

elimizde kalmasın artık istemiyoruz bu askeriye ve tsk artık iyice baydı..bu 
gençler kölemi ve ya kobaymı..komutanları askerinin üzerinde el 

bombasını denicek kadar vicdansızlaĢan bir orduda askerlik 15 ay 
bitermii…bitse geldikten sonra acaba bu gençlerde nasıl bir piskoloji 

olur…yunanistan gibi bizim çeyreğimizden bile küçük bi devlet sırf gençleri 
süre uzun haytımıza engel oluyor die Ģikayetçi olunca askerliği 9aya 
düĢürdü ve halada 6 aya düĢürmek için uğraĢıyorlar düĢüreceklerde…iĢte 

demokrasi budur bizdede tam tersi tsk ne isterse o olur istediği genci eline 
bomba verip öldürür..istediği genci mayının üstüne yollar…istediğini 

doğunun en ucuna verir istediğini yani yeğenlerini ve evlatlarına askerlik 
bile yaptırmazlar demokrasiye bakın..bu ülkede tsk herĢeye burnunu 

soktuğu sürece demokrasi falan olamaz… 

305. Yazan:tikitikiu Tarih: Eyl 2, 2009 |  |  

Naz, senin de bilgin yok ama fikir salliyorsun. 10 ayin yetecegini ya da 

yetmeyecegini nereden bileceksin? 
Senin hamur isine ben karisirim cunku ben de deneyerek hamur 

yogurabilirim AMA sen askerligi denedin mi de yorum yaziyorsun??? 

306. Yazan:tikitikiu Tarih: Eyl 2, 2009 |  |  

Hulya, 
Senin nufusun mavi mi de askerlik hakkinda beyan veriyorsun? 

SEN VATANI GOREV DENEN NOBETI TUTTUN MU? 
Eminim, seni askere alsak 48 saat icinde ya firar eder ya da depresyona 

girersin. Bilgin olmadan fikir beyan etmen senin cehaletindendir. Elinin 
hamuruyla, koltuga oturup erkek isine karisma… 

307. Yazan:bahattin Tarih: Eyl 2, 2009 |  |  

hala askerlik hakkında atıp tutuyorsunuz…askerlik yapmak istemeyen veye 

bedelli askerlik isteyen veye sürenin kısalmasını isteyen her genç için 
vatan haini diyebiliyorsunuz..peki keyfi nedenlerle istediği askeri öldüren 
eğitim zaiatı diyip ailesine gönderen..çocuklarına yiğenlerine askerlik 

yaptırmayan,gencecik bizlere 15 ay vatana hizmet değilde komutana 
hizmet ettiren tsk komutanlarına neden vatan haini 

diyemiyorsunuz…demokratik ülke laik ülke die bağıran tsk,2010 yılına 
gelmiĢiz ama hala 1912 lerin askeri düzeniyle yönetiliyor..bir komutanın 
istediği askeri sırf tipinden bile gıcık alsa hiç yargılamadan askeri 

hapishaneye attırıp iĢkence edebiliyor..hangi çağdayız biz hani laiklik hani 
demokratiklik hani ATATÜRKÇÜLÜK….DAHA 1 HAFTA ÖNCE DUYMADIKMI 

BĠR KOMUTANIN asker nöbette uyudu die eline bomba verip 4 genci 
Ģehitettiğini..ölen çocuklardan birinin ailesi komutana dava açtı die tehtit 
tlfonları alıp davayı çekmek zorunda kaldı haberiniz varmı…iĢte SĠZE 
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ATATÜRKÇÜLER..hani nerde dmokrsi laiklik die haykıran tsk uyanın artık 
uyanın..yarın birgün hepinizin abisi kardeĢi evladı bu çileleri çekecek 
belkide boĢu boĢuna öldürülecek…. 

308. Yazan:jandarma er Tarih: Eyl 4, 2009 |  |  

zorunlu askerlik kalksın yav askerdeyim psikojim bozuldu bu son yazım 

size intihar edecem herkes allaha emanet olsun kimseye askerlik tavsiye 
etmem sizde benim gibi intihar edersiniz unutmayınn çokkkkkkkkk 

zorrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr 

309. Yazan:emin Tarih: Eyl 4, 2009 |  |  

birileri su yazıları sitenin linkini genel kurmaya postalasında bıraz 

anlasınlar insanların halinden 

310. Yazan:Mustafa AkbaĢ Tarih: Eyl 4, 2009 |  |  

bahattin!!! Eline saglik cok duyarli bir yorum yazmissin.Evet vatandas 

biraz uyanmasi lazim ve vatandasa yapilan haksizliklara dur denilmesi 
lazim. Ne yazikki Kemalistler tarafindan öldürülen asker icih halk dan bir 

cit cikmadi. Böyle vahim olay baska ülkede olmus olsadi yer yerinden 
oynardi ve oranin Genelkurmay baskani ve ordudan sorumlu Bakan derhal 
istifa ederdi. 

Cok iyi düsenmek lazim. Yoksa bir gün sira sana ve ya bana gelebilir. 

311. Yazan:Ali yazar Tarih: Eyl 4, 2009 |  |  

1 .Gönüllü Askerlik Gercek Sosyal Devletlerde Kimsesize kimse olan 
devletlerde Haktir..Herseyi satilmis Bir ülkede Neyi kime karsi 

koruyoruz..Hem de gönüllü..18 Ay sonra Hicbir kiymeti olmayan bir esya 
gibi kenara atilacagini bile bile… 

2.Baska acidan bakinca Farzedelim Profesyonel ordumuz var.. Seferberlik 
Hali nasil olacak? 

3.Profesyonel ordu Profesyonel eskiya yaratmaz mi..Abd conileri gibi 
amacsiz duygusuz yiginla emir bekleyen savas makineleri yaratmak ne 

kadar akillica..Onlarin Topluma uyumu…? 

Statikonun dogru olabilecegi bir noktadayiz. 

Yillarin deneyimi bir askeri düzenimizde sadece Aksakliklari onarmak 
yeterli olacaktir..Ordu Halk bulusmadan da problem tamamen cözülemez… 

312. Yazan:burak Tarih: Eyl 5, 2009 |  |  

bu devlet bu millet bu orgeneraller bizi duyun artık bu askerlik bir gün 

bitecek ve bu askerliğin sonrasıda eskisi gibi ortamımızı bulabilecekmiyiz ? 
kaç yüz milyar zararım var bunu kim karĢılayacak yada bu devletin bana 

yaptığı masraf bunu kimden çıkıyo yine benden senden çıkıyo vergi vergi 
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vergi bedelli askerlik olsa insan bi Ģekilde taksit olarak öder vede herkez 
memnun olur ve ayrıca ülkenin kasasına ciddi bi para girer sen mutlu ben 
mutlu o mutlu bu mutlu herkesede tavsiyem Ģudur Ģu an kriz ortamı 

bedelli mutlaka çıkacak sakın askere gelmeyin biz salak gibi geldik bildiğin 
köpek muamelesi görüyoruz hiç bir değerimiz yok 

313. Yazan:Edip Tarih: Eyl 5, 2009 |  |  

profesyonel orduyu destekliyorum.. kurtarın artık bizi yeter duyun 

sesimizi.. 

314. Yazan:Ali Duman Tarih: Eyl 5, 2009 |  |  

360 general kadrosunda eksiltmeye gitmemek için 800bin kiĢilik ordu 

idame ettiriliyor, sanki savaĢlar bilek, kol, kılıç-kalkanla 

yapılıyormuĢcasına. 

yakın gelecekte insansız uçak kalktığı yerden 10.000 km ötesini bir saat 
içerisinde vuracak ve görev yerine geri dönecektir. savaĢları generaller 

değil, bilim adamları yönetecektir. gerçek bu iken generallerimiz sayılarını 
nasıl idame ettirirmenin derdineler. tarih 1990 sscb yıkıldığı tarih, o gün 
bugündür türkiye profosyonel orduya geçecek 19 yıl oldu bir arpa boyu yol 

ilerlenemedi. haa unutmayalım tümenler tugay seviyesine indirildi ya 
yeterde artar bile dimi, memleketin üretimsiz gücü, salt tüketici kuru 

kalabalığına ot yoldurmaya devam……….. 

geliĢmiĢ bir ülkede böyle bir baĢka örnek var mı bilmiyorum GK baĢkanının 
yardımcısının yardımcısı orgenaral, yani orgenaralin yardımcısı orgeneral, 
onun yardımcısı da orgenaral, orgeneralin bolluğuna bakar mısınız. 

izmir‘deki nato komutanlığı fesh edilince bir orgenaral kadrosunu 
eksiltmemek için gnkur II nci baĢkanının yardımcılığı kadrosu açıldı hemde 
orgeneral rütbesinde. 

ordunun niye profosyonel olamadığını anlayın artık bizahmet…. 

memleket; ―ordusu olan bir ülke‖ değil, ―ülkesi olan bir ordu‖ sanki. tıpkı 

prusya gibi, ancak elbette sonu prusyaya benzemeyecek, demokraside 
birinci sınıf ülkeler grubunda yerini alacaktır. bugünkü sıkıntılar buna dair 

olan doğum sancılarıdır. 

315. Yazan:zilan Tarih: Eyl 6, 2009 |  |  

üniversite bitirmek üzereyim bence de askerlik gönüllü olmalı bir de 

aranan saçma kriterler ile sanki manavdan meyve seçiliyo bence de 

kalkmalı yada Ģartlar biraz daha düzeltilmeli ama gönüllü olması gerekli 

316. Yazan:emrah Tarih: Eyl 9, 2009 |  |  
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o nası bir irenc yazı bu ülkede zorunlu askerklik kalkmaz eğer kimlinğinde 

TC damgası varsı yapacaksın bu askerliği 
+++++ 

317. Yazan:can koç Tarih: Eyl 9, 2009 |  |  

bedelli konusunda mücadelemiz artarak devam edecek kurtlere acıyan 

hukumet neden bizlere karsı acımasız umursamaz yazıklar olsun.bedelli 
askerlik hainlik mi ben ekonomiye katkı sağlayan biriyim halkım istihdam 

sağlıyor üretiyorum.vergi doğuruyor bedel ödüyorum. 

318. Yazan:Ferman Tarih: Eyl 10, 2009 |  |  

Evet, düĢünce gayet sağlıklı. 

Zamanın Ģartlarına göre herĢeyi yeniden gözden geçirmek gereklidir, 

mesela evinde siyah beyaz televizyon kullanan kimse kaldı mı ki? Bu 
örneği Ģunun için verdim artık küresel bir dünyada yaĢıyoruz, tamami ile 
teknolojik geliĢmelerin yaĢandığı bi dünya, artık yaĢamın her alanında var 

bu. Peki askerlik, askerlik te artık profesyonel bir meslek olarak 
görülmelidir. Yani bize öğretildiği gibi Türkiye 3 tarafı denizler ve 

düĢmanlarla kaplı fikri artık çok ilkelce. Tüm gençliği alıp silah altına almak 
bence çağın ihtiyacı değil artık. En azından buna yapılacak masrafı nasıl ve 
ne Ģekilde değerlendireceğimizi düĢünme vaktidir. Tabi iĢin çok yönlülüğü 

ve kiĢisel yönü de var yazıda da belirtildiği gibi 1 aylık bir ara Ģahıs için 
bayağı ciddi bir etki bırakıyor, ve daha nice durumlar. Bunların da 

haricinde askerliğin bedelli olması da olmaz, geliri olmayan insan ne 
yapacak? 

En iyi fikir gönüllü olması tabi. 

319. Yazan:Yiğit Tarih: Eyl 10, 2009 |  |  

Bu çeliĢkilerden sıkıldık artık. YurtdıĢında çalıĢan iĢini kaybetmesin diye 

dövizle askerlik yapacak, yurtiçinde çalıĢan 15 ay askerlik yapacak. Hem 
de ne askerlik !!! Bu ülkede askere alınanların çok küçük bir kısmı adam 

gibi askerlik yapıyor. Diğerleri ise gün sayıyor, komutanın kızının ilkoul 
ödevlerini yapıyor, ot yoluyor, abuk sabuk iĢlere koĢturuluyor. Ne adam 

gibi askeri bir eğitim var ne de techizat. Operasyonlara katılan kaç asker 
gece görüĢ dürbünü kullandı ? Neden adam gibi mayın tarama ekipmanı 
alınmıyor. Neden gerekli teknolojik atılımlar yapılmıyor ? Vatan soğolsun ! 

Sen hayatı silah altında geçmiĢ, milyonlarca mermi yakmıĢ, dünyanın 
değiĢik ülkelerinde eğitim görmüĢ profesyonel teröristlerin karĢısına 20 

yaĢında gencecik delikanlıları gönder, sonra da vatan sağolsun ! Hadi 
oradan be ! ġu bedelli çıksın, ASELSAN daha büyük kaynaklarla 

desteklensin, Ġnsansız hava araçları, uydu teknolojileri geliĢsin ki vatan 
sağolsun.. 

320. Yazan:gokhan Tarih: Eyl 10, 2009 |  |  

Zenginler bedelli istiyor anlayisi gercekten cok uzucu. Boyle birsey yok 
arkadaslar universite mezunu siradan bir insanim ayda 1200 tl maas 
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aliyorum, ve isimi kaybetmek istemiyorum bu zor zamanlarda bankadan 
kredi kullanip geriye odeyecegim. Askerde gecirecegim vakti is tecrubesi 
olarak edinmek istiyorum, bunun neresi vatan hainligi? 

321. Yazan:smh Tarih: Eyl 12, 2009 |  |  

ben astsubayım.öğretmen umut bey demiĢ ki 33 yaĢındayım evliyim 1 

çocuğum var.kardeĢim bu yaĢa kadar neden gitmedin.kimse para bana 
tatlı geldi demiyo ee tabi askerlk yapmakta zor geliyo.birde ettiği lafa 

bakın vatanından soğumaya baĢlamıĢ.zaten sizn gibi insanlar yüzünden 
geliyo bazı olaylar baĢımıza.hem siz öğretmenken bu sözleri diyorsanız 
baĢkaları neler demez. 

322. Yazan:Sozer Tarih: Eyl 12, 2009 |  |  

600 bin genç insanı silah altına almak, onlara üniforma, yiyecek, giyecek 

sağlamak büyük bir masraf. Ama bundan çok daha pahalıya patlıyan bu 
kadar insanın eğitim ya da iĢ hayatının aksaması. 

Bırakın 18 ayı, 7-8 ay gibi bir sürede bir insan kendisi veya ülkesi için ne 
yapabilir? 

1) Bir yabancı dili çok iyi derecede öğrenebilir, 
2) Muhasebe, bilgisayar programlama gibi meslekî bilgi edinebilir, 

3) Yüzlerce insana okuma-yazma öğretebilir, 
4) Binlerce ağaç dikebilir. 

Bizim ülkemizde ise 600 bin insan her yıl ellerinde tüfekle dağlarda 
koĢuyor: ―Yaylalar yaylalar..‖ 

Hocam öyle bir yazmıĢsınız ki sanki millet dil öğrenip, sağa sola fidan 

dikmeye falan çok meraklı da askerlik yüzünden vakit kalmıyor :) 

ġu iĢsizlik zamanı kahvede okeyde ya da tv karĢısında abuk subuk 
programları izlerken geçirdikleri zamana saysınlar, dediklerini dönünce de 
yaparlar.. :) 

323. Yazan:buğra Tarih: Eyl 13, 2009 |  |  

teğmenin biri yazmıĢ öğretmene…ama öğretmen haklı hiç bir komutanın 

evlat veya yiğenine askerlik yaptırmadığı Ģu ülkede hiçbir genç artık 
askerlik yapmak istemiyor..çünkü her gençte korku ve çeliĢkiler 

var..askerlik artık vatan hizmeti değil komutan hizmetçiliği olmuĢ bunu 
herkez biliyor..üstelik sürede uzun.2 yıllık mesleki eğitim almıĢ üniversite 

mezunuyla polisin askerlik yaptığı nerde görülmüĢ amaç sadece hizmetçi 
bulmak baĢka biĢe değil..bari süreyi düĢürsümler 15 ay nedemek 1 yıldan 
fazla.insan gittiği zaman dertten kederden saçları bile dökülüyor…gencecik 

insanlar sağlam olan piskolojilerinide orda bırakıp geliyor yazık değilmi 
bukadar gence.üstelik yurt dıĢındaki gençler istedikleri an hiç bir kısıtlama 

olmadan bedellide faydalandırılıyorlar peki çalıĢıp parasını kazanmak 
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zorunda olan türk gençliğine neden bu sğlanmıyor.peki nerde kaldı bu 
laiklik nerde demokrasi… 

324. Yazan:Ali Duman Tarih: Eyl 13, 2009 |  |  

Sn. Sözer, 

o, 600bin kiĢinin 3 öğün yemek masrafını, kılık-kıyafet, yatma, enerji, su 

vs. giderlerinin ne olduğunu hesap edebilecek bir hesap makinanız var mı? 

ya siz hesap kitap bilmiyorsunuz, ya da askerde hiç dayak yememiĢsiniz :) 

bugün devir artık 600bin kiĢiyi nasıl doyururum devri değil, 600bin kiĢiyi 
nasıl üretici yaparım devri, dünün köylü çin ülkesini bugün dünyanın en 
büyük ekonomik güç haline getiren anlayıĢın altında bu yatmaktadır.  

sağolun sayenizde her yıl 600 hatta 800bin kiĢi ömrünün en verimli 
dönemini boĢu boĢuna 3 öğün yemek yiyerek/tüketerek ve ot yolarak 
geçirmektedir. 

devir kol kuvvetiyle savaĢılan devir değildir, savaĢ bundan böyle bilim 

adamları eliyle yapılacaktır. (insansız bir uçak kaltığı noktadan ONBĠN KM 
öteyi bir saat içinde vuracak ve geri dönecektir, bu bilimin alanına 

girmektedir. bilmem anlatabildim mi??? ve bilimin ot yolmayla uzakta 
yakından ilgisi bulunmamaktadır) 

maalesef ki, sizin ve sizin ki düĢünenler sayesinde ülkem gençliği en 

verimli döneminde OT YOLMAYA DEVAM EDECEK. 

KRALDAN ÇOK KRALCILARIN eksikliği bir Ģey kaybettirmez, aksine 
kazandırır, umarım ki geliĢen dunyaya en kısa sürede ayak uydurur, 
dünyanın hotla-zotla yönetildiği dönemlerin geride kaldığını kısa sürede 

anlamıĢ olursunuz. 

325. Yazan:Onur Gultekin Tarih: Eyl 14, 2009 |  |  

Bütün siteyi, bütün değerli yazılarınızı büyük bir haz ile 
okudum.Türkiye‘nin insanındanda, bayrağının yüce renginden de Ģeklinden 

de örf ve adetlerinden de herbiĢeyinden de sonuna kadar içim titreyerek 
gurur duyarım her zaman.Fakat sözümü kısa kesmek gerekir ise 1000% 

ZORUNLU ASKERLĠK KALKMASINDAN YANAYIM.YaĢımı da söylüyorum 
hiçbir kaygı duymuyorum benim yaĢım Ģuan 18 (yeni girdim) ben aileme 
bakıyorum çalıĢıp ailemde ayrı benim, ben ve benim gibilerin göz göre 

göre büyük bir Ģerefsizlik içerisinde halkın vatandaĢın durumuna 
bakılmadan uzun süre askere alınmasına büyük ölçüde hazımsızlık 

duyuyorum.Ben askere gidicem benim anneme kim bakacak küçük kız 
kardeĢime kim bakacak herkez aldığı üç kuruĢ para ile kendi hayatını 
kurmaya çalıĢırken böyle saçma sapan bir iĢ olmaz.Dinimizde bile YÜCE 

ALLAH‘dan ötürü hiçbir zorlama yoktur.YÜCE ALLAH bile bir din için 
zorunluluk koĢmuyor burada bir askerlik için zorunluluk koĢuluyor.Böyle 

http://www.derindusunce.org/2009/03/19/zorunlu-askerlik-kalkarsa/#comment-37882
http://www.derindusunce.org/2009/03/19/zorunlu-askerlik-kalkarsa/#comment-37926


 
Zorunlu askerlik gerekli mi? 

www.derindusunce.org  Fikir Platformu 

 

210 

rezalet olmaz benim görüĢüm.Ġsteyen yapar isteyen yapmaz.Ġkinci 
hazmedemediğim konu ise açık açık zenginler yaĢasın fakitler ölsün 
gebersin kavramıdır.Fazla söze gerek yok bilen her Ģeyi bilir bu ülkede,her 

zaman zorunlulukların kalkmasından yanayım her çeĢit insan var ve her 
çeĢit insana ve hayatına değer verilmesi gerekir.Sitenin ve benim 

düĢüncemdeki insanların huzurunda tüm bu görüĢlerimi bildiriyorum ve 
inĢallah dileğimiz biran önce hatta (2 yılım kaldı) bu süre geçmeden önce 
bile yeni bir kanun yasası çıkar ve hepimiz daha kutsal ve asıl zorunlu 

görevlerimizi yerine getirmek için nihayet bir yol bulmuĢ oluruz.HoĢçakalın 
kendinize iyi bakın kardeĢlerim. 

326. Yazan:sabri Tarih: Eyl 14, 2009 |  |  

Ģimdiye kadar bu ülkenin askerlikle ilgili tüm konuları herzaman tsk nın 

isteğine göre konuĢuldu halada öyle oluyor…her gencin hayatı artık tsk nın 
elinde..tsk asker açığımız var askerliği düĢüremeyiz bedelliyi çıkaramayız 

die bahanelerle gençleri 15 ay gibi çok uzun bir süre askerliğe 
(hizmetçiliğe) mahkum ediyor…kimse çıkıpta tsk ya,ya dur bakalım birazda 
gençleri dinleyelim,acaba bu görevi yapmak zorunda olan türk gençleri ne 

düĢünüyor,ne istiyor,die sormuyor…oysaki kendileride biliyorki türk 
gençlerinin askerlik yüzünden hayatları mahfoluyor..çünkü batıda 15 ay 

komutan tiĢörtü yıkamanın,komutan ayakkabısı boyamanın,komutan 
arabası temizlenmesinin hala vatan borcu ödemektir düĢünceleri tsk da 
çok yaygın ve bu düĢünce değiĢmiyor…dünyanın en genç nüfusuna sahip 

olan bir ülke olarak,bu kadar gencin arasında 15 ay askerlik çok ama çok 
fazla,peki neden düĢürmüyorlar.tsknın bir çıkarı muhakkak vardırdırki 

düĢmesine izin vermiyor..yani her zaman tsk nın düĢünceleri önemli 
oluyor…oysaki bizm çeyreğimiz kadar olan yunanistana bakın..sırf yunanlı 
gençler 12 ayı bile uzun bulduğu ve iĢ hayatlarını engellediğini belirterek 

askerliği 9 aya düĢürdüler,ve halada 6 aya düĢürmenin çabası içinde yunan 
hükümeti..yunanistanın toplam nüfusu 12 milyon.yunanistanın genç 

nüfusu 900 bin.yunanistanın asker sayısı ise 10 bin.yani 900 bin genci 
olan,10 bin askeri olan bir ülkede askerlik 9 aya düĢebiliyorda,72 milyon 
nüfusu olan,25 milyon genci olan türkiyede askerlik nasıl oluyorda 

düĢürülemiyor..türkiyede askerlik 15 ay değilde 3 ay olsa bile yine 
yunanistandan daha çok askerimiz olacak çünkü genç nüfusumuzun sayısı 

çok fazla..ama tsk ya kalsa askerliği bırakın düĢürmeyi 20 aya tekrar 
çıkaracak..askerlik çağına gelmiĢ 15 milyon gencimiz var askere gitmiyor 
bunlardan 1,5 milyonu kaçak.peki neden biz gençleri askerliğe teĢvik 

edecek kolaylıklar sağlamıyorlar.neden bukadar genç askerlikten 
kaçıyor..çünkü süre çok uzun ve tsk adaki askerlik sistemi çok 

vicdansızca..kaçak sayısının her geçen gün arttığını söyleyen 
televizyonlarda kendileriydi.askerlikte kolaylık sağlanmadığı sürece,süre 
kısalmadığı sürece,tskadaki yolsuzluklar bitmediği sürece kaçak sayısı 

hergeçen gün artacak..ALLAHIM TÜM TÜRK GENÇLERĠNE SABIR VERSĠN 
YARDIM ETSĠN,KĠMSE BĠZLERĠN SESĠNĠ DUYMUYOR…. 

327. Yazan:recep k. Tarih: Eyl 20, 2009 |  |  
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arkadaslar ben 24 yasındayım asker kaçağıyım asla ve asla askere 

gitmicem dünyanın en saçma Ģeyi bu insanı 15 ay kısıtlamak olamaz 
dünyada böle sacma nitelikli bir sey yok ya benim hayatımdan 15 ay 

vericek bi ruh halim yok niye gidip dengemi bozuyum böle sey olmaz ben 
kaça bildim kadar kaçıcam ve jandarma alsa bile gittim yerden yine 

kaçıcam benim bu vatan a vercek 15 ay deil 2 saniyem yok vatanı bedelli 
cıkarsa tabi 21 gün gidicem 

328. Yazan:bugra Tarih: Eyl 20, 2009 |  |  

recep arkadaĢım kaçak sayısı iyice artıyor zaten sen merak etme bende 24 
yaĢında iki yıllık üniversite mezunuym ama bizlere askerlikte hiç bir indirim 

olmadı…15 ay nedemek bir yıl bile ölümken bir yıldan daha fazla..hadi 
dielimki katlandık 15 ay ayrı kalmaya bu sefer resmen hizmetçilik ve 

iĢgence..ah Ģu bedelli bi çıksa zaten yapmak isteyen 1 milyondan fazla 
genç var buda dünyanın parası yapar ama hala amaçları bizleri köle edip 

piskolojimizi bozup delirtmek…herĢeyin tsk nın istediği gibi 
yönlendirmesinden gençlerin hayatıyla oynamasından bıktık artık ama 
kimse bu tsk ya ve g.k baĢkanına biĢe yapamıyor malesef.. 

329. Yazan:Can Tarih: Eyl 22, 2009 |  |  

Aynen katılıyorum, daha yeni askerlik Ģubesine gittim gitmez olaydım, TSK 

insanlara insan gibi davranmıyor, sıradaki bir kiĢi bile askere gönüllü 
gitmiyor… Ben iki sene tecil ediyorum Ģimdi ve zamanı gelmeden de 

Amerika‘ya kaçıcam, AKP hükümeti varken hele askerlik fln yapılmaz. TSK 
insanı asklerlikten soğutuyor nasıl bir anlayıĢları var anlamak mümkün 

değil. Anadilim gibi ingilizce, almanca biliyorum ve uluslararası ticaret 
mezunuyum ve beyin göçünü gerçekleĢtiricem çünkü bu millet daha hala 
AKP‘ye oy veriyor, ve saçma sapan bir TSK var. 

330. Yazan:hasan ali Tarih: Eyl 22, 2009 |  |  

gidin kardeĢim gidin kesinlikle haklısın bu ülkede askerlik yapılmaz heleki 

bukadar uzun süre ve bu komutanlarla askerlik yapılmaz 15 ay nedemek 
düĢündükçe insanın kanı donuyor.kaçak sayılar almıĢ baĢını 

gidiyor..amahala bi düzenleme sürede indirim askere ve gençlere iyi 
davaranmıyorlar hala zulum..böyle olduğu sürece heralde beyin göçü 
olacak.keĢke imkanım olsa bende gitsem sonra gel 21 gün yap..yurt 

dıĢından gelen türk vatan daĢlarına bu hizmet var ama nedense türk 
çalıĢan gençlerine bu bedelli imkanı yok..hadi bedelli yok bu kadar genç 

sayısı olan bir ülkede 15 ay gibi askerliği neden gençlere zorla 
dayatıyorlar.yunanistan gibi genç nüfusu bizim ülkemize göre çeyreği bile 

olmayan ülke askerliği 9aya düĢürdü ve 6aya düĢürecek bir süre 
sonra.bizimkiler elinden gelse 20 aya çıkaracak.heralde herkez kaçmak 
ister..tsk da bukadar yolsuzluk var ama kimse dur diyemiyor.anca 

garibana yüklenilsin..hangi komutan çocuğu askerlik yapmıĢ bi düĢünün 
bakim … 

331. Yazan:Mesut Tarih: Eyl 25, 2009 |  |  
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bedelli askerlik bu ülkenin bir sosyal sorunu haline gelmiĢtir. derhal 

gerçekleĢtirlmelidir. Ģu anda 1 milyonun üzerinde olan askerkaçağı ve 
bakaya kaçaklarını bu ülkeye olan hizmetlerini gerçekleĢtirebilmeleri için 

makul ve kabuledilebilir bir ücret karĢılığında askerlik vazifelerini yerine 
getirmeleri bu ülkenin ve bu ülke insanlarının faydalarına olacaktır. bu 

yasal düzenleme soncunda bu ülke milyarlarca dolarlık ek gelir sağlayabilir 
ve bu kadar insanın bu ülkeye olan halihazırda gelirleride ek kar olarak 
kalabilir. bu nedenle bunun bir an önce dikkate aĢlınarak yasalaĢması ve 

bu kadar mağdur insanın sorunlarına bir çözüm bulunması gerekldir. 
saygılarımla… 

332. Yazan:BUĞRA Tarih: Eyl 26, 2009 |  |  

ne 1 milyonu arkadaĢ bedelli bekleyen Ģuan her yaĢtan 1,5milyon çalıĢan 

kendisini ve geleceğini garanti altına almak ve bedelli yapmak isteyen 
1,5milyondan fazla genç var..14 milyondan fazlada askerlik çağna gelmiĢ 

genç var..ama tska hala askerliği gençlere gençliklerinin öldüğü yer olarak 
sunmaya devam ediyor..15 ay askerlik nerde görülmüĢ süre çok 
uzun…hadi süre uzun bide anca askere zulüm yapıyorlar..garip olan taraf 

yurt dıĢında çalıĢan herkese bedelli askerlik devamlı ama nedense yurt 
içindekine yok.tamamen hukuksal ve anayasal haksızlık biride kalkıp 

avrupa insan hakları mahkemesina gitmiyor.. 

333. Yazan:Ali Duman Tarih: Eyl 27, 2009 |  |  

imdi, burada görüĢ sergileyen arkadaĢlara soruyorum, 

demokratik bir ülkede gençlerin nasıl askere alınacağına ordu mu karar 
verir, hükümet mi karar verir??? 

bütçeden istediği parayı alan ordu, sayısal anlamda yılık kaç kiĢiye ihtiyaç 

duyuyorsa bunu hükümetten talep eder. bu ihtiyaçı temin edecek olan 
hükümet ise kimlerin nasıl ve ne kadar süre ile askere alınacağına 
seçmeninin taleplerine göre karar verir. 

bütçe açığının nasıl kapanacağına dair ordunun bir fikri var mı? 

bütçe açığı orduyu bağlıyor mu?  

bu açığın hesabını hükümet veriyor, bu hesabı veren hükümet belki bu 
açığı bedelliden elde edeceği kaynak ile kapatacak, bu orduyu ne 
ilgilendirir? bu konu halka kim hesap veriyorsa onun konusudur ve onun 

yetkisindedir. 

ordu ancak mali potresini ve insan kaynağı potresini yapar hükümete 
sunar, bunun nasıl temin edileceğine ise hükümet karar verir, tüm 

demokratik ülkelerde böyledir, vesayetçi sistemde böyle değil ise artık 
bunu değiĢtirmenin de, vesayetçiliği yıkıp, demokratik cumhuriyeti 

kurmanın da zamanı gelmiĢ ve geçmiĢtir, doğru politika halkı ilgilendiren 
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tüm karar ve yetkilerin seçilmiĢlerin eliyle yürütülmesidir, gerisi ağlamadır, 
detaya boğulmaktır. 

Ağlamayın demokratik bir cumhuriyet talep edin ve bunun için mücadele 
edin. ĠĢin ilginç yanı bu ülkenin hastalığıdır herkes herĢeyden muzdariptir, 

Ģikayetçidir, ancak ne varki değiĢime gelince de herkes ayak direr, 
değiĢime direnir. bu da ayrı bir handikapımızdır. 

334. Yazan:arda Tarih: Eyl 27, 2009 |  |  

bu ülkenin ekonomi ve gelirinin yaklaĢık yüzde 35 ini askeriye tsk 

almaktadır.milli gelirin yüzde 35 diyorum Ģaka gibi..tamm dilimki aldı..bu 
kadar para nerde peki.askere yedirdiği Ģeyle kaç yıllık çürük 

mlzemeler…giydirdikleri desek aynı.gençlerin eline verdiği silahların 
neredeyse tamamı bozuk silah..gencecik vatan evlatları teröristle 
karĢılaĢtığı zaman silahı tutukluk ypıp takılıyor sonuç ölüm..peki alınan 

bukadar para nerde peki.tsk hem gennçlere hemde vatana yardım 
edeceğine anca devletin kasasını boĢaltıyorlar..diğe bir kono kendi 

çocuklrını yiğenlerine askerlik yaptırmazlar ama anadolu gençliğine 
garibana geldimi 15 ay askerlik..dile kolay y 15 nedemmek siz 
düĢünün..inanın u ülkede yaĢayan ve yaĢamak zounda olan her tük 

gençline allah yardım etsin..ayrıca nedense yurt dıĢındaki herkeze beelli 
hakkı veriiyor bu anayasal eĢitsizler neden düzeltilmiyor..izçalıĢan türk 

genci olarak diorumki hepimize allah yardım…. 

335. Yazan:Ali Duman Tarih: Eyl 28, 2009 |  |  

GÜÇLÜ ORDU, GÜÇLÜ DEVLET, YOKSUL HALK… 

bu formülu uygulayan tüm devletler battı, buna en bariz örnek PRUSYA, 
HĠTLER ALMANYA‘sı. 

en son ve en taze örnek ise SSCB‘dir. 

336. Yazan:buğra Tarih: Eyl 29, 2009 |  |  

arkadaĢlar Ģu aralar türkiyede inanılması çok zor birĢeyler luyor bu heralde 

mucize olur..bağımsız millet vekili ufuk uras or genarel ilkr baĢbuğ 
hakkında suç duyurusunda bulunmuĢ sebepse..ilker baĢbuğun sivil siyaset 

yapması.yani üzerine düĢmeyen her konuya karıĢmasındaan dolayı.helel 
olsun ufuk urasa büyük cesaret bu ülkede kaç kiĢi cesaret edebilir böle 
biĢeye ama bundan sonra çok Ģey farklı olacak..yeter bu tsknın herĢeye 

karıĢması.gençlerin kanı sömürüyorlar devletin kanını sömürüyorlar kimse 
sesini çıkaramıyordu..ama artık inĢallah öyle olmick 

337. Yazan:osman Tarih: Eyl 30, 2009 |  |  

selam …arkadaĢlar ben Ģirket kurayım yanımda insanlar çalıĢtırayım 

vergimi ödüyeyim,benim ödediğim parayla rütbeliler maaĢ alsın, benim 
seçtiğim siyasetçilere darbe yapsın,birde sende gel askerlik yap bize çay 
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kahve taĢı mıntıka temizliği yap izmarit topla..yahu yanıma gelse adam 
diye yanımda çalıĢtırmayacağım insanlara birde hizmetmi edecem 
botlarınımı byuyacam 

338. Yazan:buğra Tarih: Eki 1, 2009 |  |  

vallhi osman arkadaĢ nekadar doğru söylüyosun gerçektende öyle,çalıĢıp 

ailesine bakmak zorunda olan insanlarız,vergi veriyoruz bizim verdiğimiz 
vergiyle maaĢ alanlar bizi askere alıp bizi hizmetçi olarak 

kullanıyor….ayaklanalım artık yazık biz türk gençliğine…yazık.allah yardım 
rtsin bizlere. 

339. Yazan:hasan ali Tarih: Eki 7, 2009 |  |  

asker ölümlerinde artıĢ…. 

KıĢlalarda artan Ģüpheli asker ölümleri, çatıĢmalarda yaĢanan kayıpları 
neredeyse ardında bıraktı. 2008′de 28 asker yaĢamını yitirirken, bu sayı 
2009′un ilk 9 ayında 35 oldu. ĠĢte ‗ġüpheli asker ölümleri kronolojisi‘ 

07 Ekim 2009 / 17:46 
Reklam 

ġüpheli asker ölümlerine hemen her hafta bir yenisi ekleniyor… Adana‘da 
yaĢayan Uzman ÇavuĢ Ahmet Solgun‘un ölümünden sonra bir baĢka ölüm 
haberi de ġırnak‘tan geldi.  

4 Ekim‘de MuĢ‘ta toprağa verilen Erol Bingöl‘ün ailesi çocuklarının 
ölümünden Ģüphe duyduklarını ölüm raporlarının kendilerine gösterilmesini 
istedi. 

ġüpheli ölümler Türk Silahlı Kuvvetleri listelerinde ―askeri zayiat‖ olarak 

yer alırken, ailelere, ―Kaza kurĢunu‖, ―intihar etme‖, ―elektrik ve yıldırım 
çarpması‖, ―yüksekten düĢme‖, ―birlik içinde trafik kazası‖, ―eğitim 

sırasında mühimmat patlaması‖, ―yılan sokma‖, ―kalp krizi‖ Ģeklinde 
açıklanan asker ölümlerine asker yakınlarının tepkisi de artıyor. 

Bu alanda uzmanlaĢmıĢ, sivil ve tarafsız bir örgüt olmadığı için de, asker 

aileleri, çocuklarının ölümünü araĢtırmak için yaptıkları baĢvurularda fazla 
ilerleyemiyorlar. 

Meclis‘te soru önergelerine konu olan Ģüpheli asker ölümleri ailelerini yasa 
boğarken söz konusu olaylar gündemdeki yerini koruyamıyor. Pek çok 

Ģüpheli asker ölümü gazetelerde yer dahi almıyor.  

Cafesiyaset, yalnızca geçtiğimiz Eylül ayında 8 Ģüpheli asker ölümünün 
yaĢandığı bir ortamda Ģüpheli asker ölümlerini mercek altına alıyor. 

Son üç yılda medyada yer alan haberlere göre TSK bünyesinde 2007 yılının 

ilk aylarından bu yana çok sayıda benzer ―Ģüpheli‖ ölümler basına 
yansırken, 2007 yılında 23 ölü 30 yaralı, 2008 yılında, 28 ölü , 2009 Ekim 

ayının ilk haftası itibariyle ise 35 askerin yaĢamını yitirdiği basına yansıdı. 
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ĠġTE ‗KAZA ĠLE ÖLDÜĞÜ ĠLERĠ SÜRÜLEN ASKERLERĠN KRONOLOJĠSĠ  

* 11 Ocak 2009: Bingöl Genç Ġlçesi‘ndeki Servi Jandarma Karakolu‘nda 
nöbet tutan Batmanlı jandarma er Edip Yaman‘ın (22) elinde bulunan G3 
silahıyla intihar ettiği ileri sürüldü. Servi Jandarma Karakolu‘ndan 

helikopter ile Elazığ Askeri Hastanesi‘ne getirilen Yaman‘ın cenazesi, otopsi 
için Fırat Üniversitesi Hastanesi‘ne götürülürken, Batman‘dan Elazığ‘a 

gelen Edip Yaman‘ın Amcası ġerif Yaman, 2 gün önce yeğeniyle 
konuĢtuğunu ve soğuk havanın dıĢında yeğeninin herhangi bir sorunu 
olmadığını söyledi.  

* 22 Ocak 2009: Kocaeli‘nin Gölcük Ġlçesi‘ne bağlı Değirmendere 

Beldesi‘nde meydana gelen trafik kazasında 2 deniz subayı ile 4 deniz 
astsubayı oldukları öğrenilen 6 kiĢi yaĢamını yitirdi. 

* 25 Ocak 2009: Bingöl kırsalında düzenlenen operasyonda düĢme sonucu 

yaralanan bir askerin kaldırıldığı hastanede yaĢamını yitirdiği iddiası 
Genelkurmay BaĢkanlığı tarafından açıkladı. 

* 29 Ocak 2009: Hakkâri‘nin Yüksekova Ġlçesi‘ne bağlı Çobanpınar Sınır 

Karakolu‘nda Ağrı Patnos‘lu Burhan Güzelaydın‘ın intihar ederek yaĢamını 
yitirdiği iddia edildi. Ġntihar ettiği öne sürülen askerin gerçek ölüm nedeni 
Güzelaydın‘ın ailesinin talebiyle Hakkâri Savcılığı‘nın talimatıyla yapılan 

otopside intihar etmediği ve aldığı ağır darbe sonucu iç organlarının 
parçalanması sonucu öldüğü tespit edildi. 

* 5 ġubat 2009: Mardin‘in Kızıltepe Ġlçesi‘nde Ġlçe Jandarma Komando 

Taburu‘nda görevli Muhammed Türkan isimli askerin kaza kurĢunu ile 
yaĢamını yitirdiği açıklandı. 

4 Mart 2009: Marmaris‘te askerliğini yapan bir asker, 4 Mart günü 

Marmaris Merkez Komutanlığı yakınındaki ormanlık arazide, ağaca iple 
asılmıĢ halde bulundu. 
YerleĢim merkezlerine bakan askeri bölgedeki ormanlık arazide bir ağaçta 

asılı duran cenaze, otopsi için Aksaz Deniz Üs Komutanlığı Askeri 
Hastanesi‘ne götürüldü. Marmaris Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 

gazetecilerin bölgeye yaklaĢmasını engel oldu.  

* 6 Mart 2009: ġanlıurfa 20. Zırhlı Tugay 1. Tank Taburu Karargah 
bölüğünde askerlik yapan Van Özalp‘lı Seyfettin Berk‘in cenazesi askerler 

tarafından ―Oğlunuz intihar etti‖ denilerek, aileye teslim edildi. 
Çocuklarının intihar etmediğini ve öldürüldüğünü iddia eden Berk ailesi ĠHD 
Van ġubesi‘ne baĢvurdu. 

* 26 Mart 2009: Hatay‘ın Reyhanlı Ġlçesi‘nde trafik kazası sonucu Tabip 

Asteğmen Hakan Üçyıldız‘ın yaĢamını yitirdiği açıklandı. 

* 4 Nisan 2009: Sakarya‘da Adapazarı 1. Motorlu Piyade Tugayı‘nda 
askerlik yaparken intihar ettiği iddiasıyla yaĢamını yitiren Van Çatak 
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doğumlu Adil ġipal‘in ailesinin, daha önce çocuklarının öldürüleceğine dair 
Çatak Ġlçe Jandarma Komutanlığı‘nı dilekçe ile baĢvurduğu ortaya çıktı. 

* 12 Haziran 2009: Van AsayiĢ Kolordu Komutanlığı emrinde görev yapan 
er Mustafa Bozdoğan‘ın kaza sonucu yaĢamını yitirdiği açıklandı. 

* 21 Haziran 2009: Elazığ‘ın Karakoçan Ġlçesi‘ne bağlı Koyacık Köyü 

Jandarma Karakolu‘nda nöbet tutmak için nöbet yerine giden Mardin 
Midyat doğumlu Serder Kurt isimli asker nöbeti devralacağı ve ismi 

öğrenilemeyen askerin silahından çıkan tek kurĢunun göğsüne isabet 
etmesi sonucunda yaĢamını yitirdi.  

* 20 Temmuz 2009: Kıbrıs LefkoĢa‘ya bağlı Göneyli 2. Tabur 4. Bölükte 

piyade er olarak askerlik yapan MuĢ Vartolu Davut Yıldırım‘ın (22) ölümü 
ile ilgili olarak ailesine, askeri yetkililer tarafından çocuklarının kafasına 
silah bir el ateĢ ederek intihar ettiğine dair bilgi verildi. Bütün 

engellemelere rağmen cesedi gören ağabeyi Cevdet Yıldırım, kardeĢinin 
kafasının ezilerek öldürüldüğünü iddia etti. 

* 14 Haziran 2009: Tunceli‘de cinnet geçirdiği iddia edilen Tokat‘lı er Sedat 

Saka‘nın, G-3 piyade tüfeğiyle arkadaĢları Yahya Köklü (Ordu) ve Turan 
Yeter‘ı (MaraĢ) öldürdükten sonra aynı silahla intihar ettiği belirtildi. 

*15 Haziran 2009: Elazığ‘ın Karakoçan Ġlçesi‘nde nöbet değiĢimi sırasında 

kaza sonucu göğsüne kurĢun isabet ettiği iddia edilen Midyatlı Serder Kurt 
adlı asker yaĢamını yitirdi. 

* 2 Temmuz 2009: Ġzmir Foça 1. Bölük‘te askerlik yapan Ağrı Patnos 
doğumlu Önder Temel‘in geçirdiği kalp krizi sonucu yaĢamını yitirdiği iddia 

edildi. Temel‘in cenazesi, kendi köyünde toprağa verilirken, Temel‘in ailesi 
ölüm nedenini tam olarak öğrenemediklerini belirtti. 

* 7 Temmuz 2009: Yalova‘da askerlik yaptığı sırada intihar ettiği iddia 

edilen Batman nüfusuna kayıtlı Sait Özdemir‘in ölümü ile ilgili cenazeyi 
getiren yetkililerden birinin 6 kurĢunla intihar ettiğini söylemesi asker 

ölümündeki Ģüpheleri arttırdı. 

*9 Temmuz 2009: Tunceli‘de askerlik yapan Afyonkarahisarlı er Mutlu 
Ölçer‘in önce trafik kazasında öldüğü, sonrada kaza kurĢunu ile yaĢamını 
yitirdiği açıklandı. Tören boyunca cednzede slogan atılmaması dikkat çekti. 

* 9 Ağustos 2009: askerliğini yaptığı birlikten izin alarak geldiği memleketi 

Antalya‘nın Alanya Ġlçesinde kaza geçiren Emre KarakuĢ, durumu 
ağırlaĢınca helikopter ambulansla Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisi‘ne 

(GATA) götürüldü. 

* 10 Ağustos 2009: Dağlıca Taburu‘nda askerlik yapan 20 yaĢındaki 
Mehmet KarataĢ isimli Mardin‘li asker, arkadaĢının silahından çıkan ―kaza 

kurĢunla‖ hayatını kaybettiği açıklandı. 
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* 11 Ağustos 2009: Van‘ın BaĢkale Ġlçesi‘nde 6. Piyade Taburu Gelincik 
Karakol Komutanlığı‘na yıldırım isabet etmesi sonucu astsubay ġahap 
Gürsoy‘un yaĢamını yitirdiği 3 askerin de yaralandığı belirtildi. 

* 18 Ağustos 2009: Hakkari‘nin Yüksekova Ġlçesi‘nde kaza sonucu 

meydana geldiği iddia edilen mühimmat patlamasında 4 asker yaĢamını 
yitirdi. 

* 26 Ağustos 2009: Hakkari‘nin Yüksekova Ġlçesi‘nin Çobanpınar köyü‘nde 

Jandarma Karakolunda Ramazan Oruç adlı askerin intihar ettiği iddia 
edildi. Oruç adlı askerin, sabah saatlerinde nöbet tutuğu sırada silahı 
boğazına dayayarak intihar ettiği belirtildi.  

*14 Eylül 2009: Hakkari‘nin Yüksekova Ġlçesinde uzman çavuĢ Ahmet 
Solgun‘un kaza sonucu öldüğü bildirildi. Yüksekova YeĢiltaĢ Köyü Jandarma 
Karakolu‘nda görevli olduğu öğrenilen uzman çavuĢ‘un, silahının kaza 

sonucu ateĢ almasıyla öldüğü ileri sürüldü. Kaza sonucu öldüğü ileri 
sürülen uzman çavuĢun kimlik bilgileri öğrenilemedi. 

*18 Eylül 2009: Mardin‘li Hüsamettin Kasım‘ın, Askeri Hastane‘de intihar 

ettiği iddia edildi. Kasım‘ın ailesi ―intihar değil cinayet‖ dedi. 

*26 Eylül 2009: Mardin Dargeçit doğumlu Hüsamettin Kasım‘ın, tutuklu 
bulunduğu askeri cezaevinden kaldırıldığı Maltepe Askeri Hastanesi‘nde 

kendini tavana asarak intihar ettiği iddia edildi. Kasım Ailesi, çocuklarının 
herhangi bir sorunu olmadığını belirterek, ―Kendisiyle konuĢtuğumuz 
gecenin sabahında onun intihar haberini aldık‖ dedi. 

*30 Eylül 2009: Cizre Düzova Jandarma Karakol Komutanlığı‘nda 

‗bilinmeyen bir nedenle‘ öldüğü belirtilen Uzman ÇavuĢ Ahmet Solgun‘un 
(24) ‘silah kazası‘yla öldüğünü açıkladı. Uzman çavuĢun ailesi cenaze 

töreninde askerlere tepki gösterdi: ‗Telefon açtı, ‗Beni sıkıĢtırıyorlar, beni 
kurtarın‘ dedi. 2 saat sonra vurdular.‘ Aynı olayda 1 de jandarma onbaĢının 
ağır yaralandı. 

*03 Ekim 2009: ġırnak‘ta askeri birlikte kaza sonucu meydana geldiği 
iddia edilen olayda Erol Bingöl adlı asker öldü, bir asker de yaralandı. Aile 
ölüm olayını Ģüpheli bulduklarını açıkladı.  

2008′de meydana gelen Ģüpheli asker ölümler: 

*Ocak 2008: Mardin‘in Midyat ilçesi askerlik Ģubesi önünde nöbet tutan 

Serdar Akçe ile Derik‘in Soğukkuyu Jandarma Karakolu‘nda askerlik yapan 
Emrah Yücekaya‘nın intihar ettiği açıklandı. Yücekaya‘nın intiharı oldukça 

Ģüpheliydi. Çünkü Yücekaya‘nın intihar ettiği gün koğuĢ arkadaĢı Ufuktan 
Alaylı da öldü. Mardin Valisi Mehmet Kılıçlar, ikinci askerin ölümünü, 

―Ġntihar eden askerin silahından seken kurĢunlardan birinin Alaylı‘nın 
baĢına isabet etmesi sonucu öldü‖ Ģeklinde açıkladı.  
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*ġubat 2008: Adıyamanlı Hamza Eren Erdin adlı bir kiĢi, askerlik yaptığı 
Elazığ‘ın Palu Ġlçesi‘nin Arındık Jandarma Karakolu‘nda G–3 piyade tüfeği 
ile intihar etti. Askerin intihar nedeni ise, ―geçirdiği bunalım‖ Ģeklinde 

açıklandı.  

*27 ġubat 2008: Samsun‘da acemi birliğini tamamladıktan sonra 
ġırnak‘taki Tabur Komutanlığı‘na teslim edilen Ġsmail TaĢtop sırtından 

aldığı kurĢunla yaĢamını yitirdi. TaĢtop‘un Ġstanbul‘daki ailesinin evine 
giden bir albay, aileye, ―Oğlunuz kıĢla içerisinde intihar etti. Oğlunuz Ģehit 
değildir. Cenazenizi teslim alın ve sessiz sedasız gömün‖ dedi.  

*29 ġubat 2008: ġırnak‘ta askerlik yapan 21 yaĢındaki Zonguldaklı 

Hüseyin Arı‘nın, nöbet sırasında intihar ettiği öne sürüldü.  

*3 Mart 2008: Batman‘ın Sason ilçesi Acar karakolunda görevli Ali Hüseyin 
Erdil adlı askerin intihar ettiği öne sürüldü. Askerin intihar nedeni ise 

açıklanmadı.  

* 13 Mart 2008: Tunceli‘de askerlik yapan Afyonkarahisarlı er Mutlu 
Ölçer‘in önce trafik kazasında öldüğü, sonrada kaza kurĢunu ile yaĢamını 

yitirdiği açıklandı. 

*14 Mart 2008: ġırnak‘ın Silopi Ġlçesinde bulunan Haç Konaklama Tank 
Taburu‘nda görevli bir askerin intihar ettiği iddia edildi.  

*17 Mart 2008: Diyarbakır‘da askerlik yapan Caner Aydın, nöbet tuttuğu 

sırada, intihar etti. Çanakkale‘de askerlik yapan Giresun doğumlu asker 
A.K. ise, izin için gittiği Ġstanbul ġiĢli‘de bir kamyonetin kasasında kendini 
asarak hayatına son verdi.  

* 20 Mart 2008 tarihinde Ġstanbul‘da askerlik yapan MuĢ‘un Malazgirt Ġlçesi 
nüfusuna kayıtlı Menduh Argöz, iki kurĢunla öldürülmüĢ halde ailesine 
teslim edildi. Ölüm nedeni konusunda herhangi bir açıklama yapılmayan 

Argöz‘ün odada ölü bulunduğu söylendi. 

*12 Mayıs 2008: Siirt‘in Pervari ilçesinde Piyade Er Abdülkadir Tiryaki‘nin 
elektrik akımına kapılarak yaĢamını yitirdi iddia edildi. Alınan bilgilere göre 

Pervari‘de askerlik yapan Antepli asker Tirkayi‘nin elektirik akımınına 
kapılarak öldüğü açıklandı. 

*1 Nisan 2008: Bitlis‘in Mutki Ġlçesi‘nde Tolga Kandemir adlı askerin, 
‗yanlıĢlıkla ateĢ alan silahından çıkan kurĢunla‘ öldüğü ileri sürüldü.  

*7 Nisan 2008: Kayseri‘deki Kara Kuvvetleri Komutanlığı Ġsmail SeydiĢehir 
KıĢlası Mühimmat bölüğünde nöbet tutan Urfalı H.K. isimli askerin intihar 
ettiği açıklandı.  

*5 Mayıs 2008: Çorum Ġl Jandarma Komutanlığı‘nda askerlik yapan 

Mustafa Dallı‘nın intihar ettiği açıklandı. Ġntiharın gerekçesi yine aynıydı: 
Girilen bunalım.  
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*11 Mayıs 2008: Çorum Jandarma Komando Tabur Komutanlığı‘nda 
yaĢandı. 11 Mayıs günü adı gizlenen bir askerin intihar ettiği açıklandı.  

*13 Mayıs 2008: Ağrı‘nın Doğubeyazıt Ġlçesi‘nde askerlik yapan Tunceli-
Mazgirt nüfusuna kayıtlı Fırat Koçak‘ın intihar ettiği iddia edildi.  

*22 Mayıs 2008: Bornova‘da bulunan 57. Topçu Tugayı‘nda askerlik yapan 

Gökhan Barutçu, Balçova‘daki Teleferik Tesisleri yanındaki ağaçlık alanda 
iple kendini ağaca asarak yaĢamına son verdi. Yine Mayıs 2008′de Ġzmir 

Foça Komanda Taburu‘nda da bir asker intihar etti, bir asker intihar 
giriĢiminde bulundu. Askerlerin, gördükleri iĢkence nedeni ile intihar ettiği 
öğrenildi.  

*29 Mayıs 2008: Malatyalı BarıĢ Köroğlu, Erzurum‘daki birliğinden terhis 
olduktan beĢ saat sonra intihar etti.  

*6 Haziran 2008: Adapazarı 1010 Tank Palet Fabrikası‘nda görevli iken 
tayini ġırnak‘a çıkan iki çocuk babası Uzman ÇavuĢ Serdar Arslan) baĢına 

tabancayla ateĢ ederek intihar etti.  

*7 Temmuz 2008??: Diyarbakır‘ın Dicle ilçesinde Kralkızı Jandarma 
Taburu‘nda görevli piyade komando er Yücel Özyer‘in, nöbet tuttuğu sırada 

baĢına tüfekle bir el ateĢ ederek intihar ettiği bildirildi.  

* 8 Temmuz 2008: LefkoĢa 2. Mekanize Piyade Alayı‘nda askerlik yapan 
Mesut Dağbay‘ın intihar ederek öldüğü askeri yetkililerce ailesine 

bildirilmesi, Dağbay‘ın ailesi tarafından Ģüphe ile karĢılandı. Savcılığa 
baĢvuran aile, sadece oğlunun ölmüĢ vaziyette çekilen fotoğraflarını 
görebildi. Dağbay ailesi intihar ederek değil, askerde vurularak 

öldürüldüğüne inandıklarını belirterek, davayı gerekirse AĠHM‘e 
götüreceklerini söyledi. 

*9 Temmuz 2008: Yalova‘da askerlik yaptığı sırada intihar ettiği iddia 

edilen Batman nüfusuna kayıtlı Sait Özdemir Batman‘da toprağa verildi. 
Cenazesini getiren yetkililerden biri Özdemir‘in 6 kurĢunla intihar ettiğini 

söyledi.  

*31 Temmuz 2008: Ġstanbul ‗da Alemdağ 15. Füze Üssü Komutanlığı‘nda 
sekiz aydır askerlik yapan Feyzullah IĢık birliğinde ölü bulundu. Olay 
tutanaklara ‗intihar‘ olarak geçerken, ailesi askeri savcılığa baĢvurarak 

soruĢturma açılmasını istedi. Adli Tıp Kurumu , askeri tutanaklarda 
karnından vurularak intihar ettiği iddia edilen IĢık‘ın kalçasından 

vurulduğu, kurĢunun iç organlarını parçalayarak karnından çıktığı yönünde 
rapor verdi. 

*8 Eylül 2008: Elazığ Jandarma Tabur Komutanlığı bünyesinde askerlik 

yaparken PKK ile çıkan çatıĢmada hayatını kaybettiği askeri yetkililerce 
ailesine bildirilen Er Ali Yüksel‘in intihar ettiği iddia edildi. Er Yüksel‘in 
intihar ettiği haberi asker savcılığın baĢlattığı soruĢturmaya ‗takipsizlik 

kararı vermesi‘ ve kararı aileye tebliğ etmesiyle ortaya çıktı. 
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*30 Kasım 2008: Mardin‘in Nusaybin ilçesinde sınır taburunda görev yapan 
22 yaĢındaki er Yusuf Arıcan, nöbet sırasında G-3 silahıyla intihar ettiği 
açıklandı. Arıcan‘ın 1 Aralık‘ta memleketi Rize‘ye toprağa verildi. 

*02 Aralık 2008: Hakkari‘nin ġemdinli ilçesinde askerlik yapan Piyade 

Teğmen Özgür Ekizoğlu Van‘da kaldığı askeri lojmanda ölü bulundu. 
ġemdinli‘de askerlik yapan Ekizoğlu izne geldiği Van‘da kaldığı askeri 

lojmanda ölü bulundu. Ekizoğlu‘nun silahla vurulduğu ve eğitim zayiatı 
olarak kayıtlara geçtiği öğrenildi. 

*2 Aralık 2008: Mardin‘in Nusaybin Ġlçesinde sınır taburunda görev yapan 
22 yaĢındaki Rizeli er Yusuf Arıcan‘ın, nöbet sırasında G-3 silahıyla intihar 

ettiği açıklandı.  

*3 Aralık 2008: Diyarbakır Lice‘de 6 aydır askerlik görevini yapan Piyade 
Er Kerim BaĢaran (20), cumartesi sabahı mevzi nöbeti tuttuğu sırada tek 

kurĢunla karnından vuruldu. BaĢaran olay yerinde hayatını kaybetti. 
Amcasının oğlu Süleyman BaĢaran, kuzeninin intihar etmek için hiçbir 

nedeninin olmadığını söyledi.  

* 4 Aralık 2008: Ankara Yenikent 11. Havadan Ġkmal Bölüğü‘nde 
askerliğini yapan Ağrı‘nın Doğubayazıt nüfusuna kayıtlı Yılmaz Öztürk‘üni 
gece intihar ederek yaĢamını yitirdiği ileri sürüldü. Yılmaz Öztürk‘ün 

ağabeyi Vedat Öztürk Ankara otogarından indikten hemen sonra, askerler 
tarafından alınarak morga götürüldüğünü ve herhangi bir yere 

baĢvurmasına izin verilmediğini söyleyerek, kardeĢi için talep ettiği 
otopsinin yapılmadığını belirtti. 

2007′de meydana gelen Ģüpheli asker ölümler: 

* 18 Mayıs 2007: Ankara‘nın ġereflikoçhisar Ġlçesi‘nde, askeri tatbikat 

sırasında elektrik çarpması sonucu Piyade ÇavuĢ Mustafa Sülükoğlu 
yaĢamını yitirdiği ileri sürüldü. Sülükoğlu‘nun cenazesi, memleketi 
Çorum‘un Ġskilip Ġlçesi‘nde toprağa verildi. 

*25 Mayıs 2007: Van‘ın Özalp ilçesinde bulunan HarabekıĢla 6. Hudut 
Takım Komutanlığı‘nda görevli tankçı er 21 yaĢındaki ÖkkeĢ Onaylı, akĢam 
sınır bölgesinde keĢif ve gözetleme faaliyeti sırasında bir arkadaĢının 

tüfeğinden çıkan kaza kurĢunuyla yaĢamını yitirdi. Onaylı, Osmaniye‘nin 
Düziçi Ġlçesinde düzenlenen törenle toprağa verildi. 

*28 Mayıs 2007: Aydın‘ın Çine ilçesi Jandarma Komutanlığında, nöbet 

tutan G.ġ. ile Serkan T‘nin sohbet ettiği sırada G.ġ‘nin emniyeti açık 
unutulan tüfeğinin ateĢ alması Serkan T vuruldu. T, olay yerinde hayatını 
kaybetti. Jandarma yetkilileri, ölen Serkan T‘nin, Ġzmir nüfusuna kayıtlı 

olduğunu söylediler. 

*24 Haziran 2007: Kayseri 12. Askeri Hava Üssü‘nde askerlik yapan Ali 
Mayda, nöbet sonrası silahını teslim etmek için diğer nöbetçi askerlerle 
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birlikte askeri araca bindi. Silahı dinlenmek için iki bacağını arasına aldı. 
Silahı ateĢ alınca Mayda hayatını kaybetti. 

*22 Temmuz 2008 : ġırnak‘ta Maden Tabur Komutanlığı‘nda görevli Ġzmir 
nüfusuna kayıtlı Ömer Dirik adlı askerin elektrik çarpması sonucu yaĢamını 

yitirdiği öne sürüldü.  

*24 Temmuz 2007: Tezkeresine 1 ay kalan Mehmet Meral, Diyarbakır‘a 
cephane getirmek için gitti. Göreve 8 araçla konvoy eĢliginde gidilirken, 

görev dönüĢünde, Bitlis‘in Ahlat ilçesinde bindikleri aracın lastiği patladı. 
Araç komutanı ve Ģoför lastigi değiĢtirirken Mehmet Meral de diger silah 
arkadaslarıyla cephane dolu aracın etrafında nöbet tutuyorlardı. O esnada 

asker arkadaslarından birinin silahı kaza ile patladı ve kurĢun Mehmet 
Meral‘e isabet etti. Mehmet Meral olay yerinde öldü.  

*15 Ekim 2007: KırĢehir‘in Mucur ilçesine bağlı Kızılağıl köyü nüfusuna 

kayıtlı Deniz Teğmeni Emrah ġahin, Balıkesir‘in Erdek ilçesindeki Mayın 
Filosu Komutanlığı‘nda deniz teğmeni olarak görev yaptığı sırada ateĢli 

silahtan çıkan kurĢunla hayatını kaybetti. Baba Sezai ġahin, ―Oğlum ilk 
görev yeri olan gemide nöbet tuttuktan 10 dakika sonra alnından vurulmuĢ 
vaziyette yaralı bulundu.‖ Açıklaması yapmıĢtı. 

*16 Ekim 2007: Abdulrakıp Abıka‘ya, Mardin‘de askerlik yaparken nöbet 

değiĢimi sırasında kaza kurĢunu isabet ettiği açıklandı. Abıka olay yerinde 
öldü.  

*22 Kasım 2007: Kuzey Irak‘taki Bamerni Üs Bölgesi‘nde nöbet görevini 

icra eden Piyade Er Sezer Altun meydana gelen silah kazası sonucu 
yaĢamını yitirdi.  

*22 Kasım 2007: ġırnak Namaz Dağı bölgesinde ‗kazayla el bombası‘ 

patladı. Patlama sonucu Adana Karaisalı nüfusuna kayıtlı Piyade ÇavuĢ 
Mehmet Nuri Bakıcı ile Mardin Dargeçit nüfusuna kayıtlı Piyade er Mehmet 
Nuri Doğan yaĢamını yitirdi.  

*29 Kasım 2007: ġemdinli Ġlçesi‘nde ise Komando Er Musa Güdük, görev 
yaptığı karakolda elektrik çarpması sonucu yaĢamını yitirdi.  

*29 Kasım 2007: Yüksekova 21′inci Jandarma Sınır Tugay Komutanlığı‘nda 
gece çevre nöbeti tutan Komando Er Fehim YavaĢ, telsiz anonslarına cevap 

vermedi. Bunun üzerine nöbet yerine giden devriyeler, askeri nöbet 
yerinde kanlar içinde buldu. Komando Er Fehim YavaĢ‘ın göğsüne aldığı 

mermi ile öldüğü anlaĢıldı.  

*29 Kasım 2007: Van‘ın BaĢkale Ġlçesi Akçalı Köyü Jandarma Karakolu‘nda 
askerlik yapan 8 aylık jandarma çavuĢ Arif Çınar, elektrik akımına 

kapılarak yaĢamını yitirdi. Çınar, memleketi Sivas‘ın Yıldızeli Ġlçesi Yavu 
Beldesi‘nde toprağa verildi. 
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*31 Aralık 2007: Mardin‘in Midyat Ġlçesi askerlik Ģubesi önünde nöbet 
tutan er Serdar Akçe, silahıyla kendini vurarak yaĢamına son verdiği ileri 
sürüldü.  

2008′de ―ġehit oldu‖ sonra ―Ġntihar etti‖ denen Ali Yüksel‘in ölümü hâlâ sır. 

1991-2001 Yılları Arası 1248 ‗Asker Ġntiharı‘ 

2002 yılında mecliste verilen bir soru önergesine cevap veren dönemin Milli 
Savunma Bakanı Sabahhatin Çakmakoğlu, 1991 ve 2001 yılları arasında 
TSK içinde 1248 intihar meydana geldiğini, bu intiharlardan 815′nin ölümle 

sonuçlandığını açıkladı. Resmi rakamlarda açıklanan intiharın yanına ―kaza‖ 
ile ölen askerlerin sayısı eklenildiğinde ortaya çıkan bu bilançonun aha da 

ağırlaĢacağı görülmekte.  

1991 yılından sonraki 10 yılın resmi verisi, sonraki 10 yılın basına yansıyan 
verilerden tahmini bilançosu ile birleĢtirildiğinde bile askeri sınıflandırmaya 
göre bir taburun 800-900 askerden, bir bölüğün ise 100 askerden oluĢtuğu 

düĢünüldüğünde TSK bünyesinde 20 yılda 2 tabur ya da 15-18 bölük 
askerin intihar ve kaza sonucu yaĢamını yitirdiği ortaya çıkıyor.  

Cafesiyaset 

340. Yazan:buğra Tarih: Eki 9, 2009 |  |  

ARKADAġLAR HASAN ALĠ ARKADAġIN GÖNDERDĠĞĠNĠ BEN OKUDUM 

TÜYLERĠM DĠKEN DĠKEN OLDU YAZDIKLARI GERÇEKTEN 
HABERDĠR,ĠNTERNETTE DE GÖRDÜM AMA BUNU NEDEN BÜYÜK KANALLAR 

CESARET EDĠP YAYINLIYAMIYOR YAYINLASALAR ÇOK ġEY DEĞĠġĠR AMA 
BU HABER KANALLARIN VE GAZETELERĠN NEDENSE ĠNTERNET 

SAYFASINDA KALIYOR.ĠġTE TÜRK GENÇLĠĞĠNĠN SONU KĠMSENĠN BĠZLERĠ 
UMURSADIĞI YOK.. 

341. Yazan:murathan Tarih: Eki 10, 2009 |  |  

TSK, TC devletinin bağımsız,ayrıcalıklı,denetlenemeyen,anayasa ve 
yasaların üzerinde faaliyette bulunan bir silahlı gücüdür.Görevi ne anayasa 

ile ne yasalar ile belirlenmiĢtir.Hiç bir güç görevi ile alakalı olarak TSK dan 
hesap sorma bir yana bilgi dahi alamaz.Ne TBBMM ne hükümet TSK ile 

ilgili doğrudan bir karar verme hakkına sahip değildir.Ekonomik,sosyal ve 
siyasal güç tamamen TSK nın elindedir.Lakin halkın gerçekleri anlamaması 
ve uyanmaması için anayasa ve yasalara bağlılıktan ,milli iradeye saygıdan 

bahsedilir.Hemen akabinde de halka korku salınır.Rejim elden gidiyor,irtica 
geliyor,laiklik tehlikede gibi yalanlarla halk huzursuz edilir.Oysa gariban 

halk karnını doyurmanın,çoluk çocuğunu yetiĢtirmenin,rahat ve huzurlu bir 
hayat yaĢamanın peĢindedir.Ne rejimle ,ne laiklikle bir sorunu yoktur 

halkın.Amaç halkı taciz etmek,huzursuz etmek ,hayali düĢmananlar 
üreterek ön plana çıkarak askeri vesayeti halk üzerinden devam 
ettirmek.Askerlik konusu bu bağlamda ele alınırsa sorunun ne olduğu daha 

iyi anlaĢılır.TSK için askerlik harp sanatını öğretmek değildir.Nitekim askeri 
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kıĢlalarda askerlik süresince öğretilenlerin askerlikle uzak yakın iliĢkisi 
yoktur.Garsoniyer hizmetler iĢin mühim kısmını oluĢturur.Askerlik yapan 
herkes bunu bilir.Ancak askerlik yapma toplumumuzda adam olma gibi 

algılandığından olayın o yönü pek ele alınmaz. 

342. Yazan:serkan güneĢ Tarih: Eki 10, 2009 |  |  

ben bu devletten biĢey anlamadım ne devleti ya hepsi yiyici birbirlerine 

düĢmüĢler bizde askere gidip onların bekçiliyini yapıyoruz ben gitmiyorum 

iĢimi gücümü ailemi bırakıp gidemem askeriyede bi dk duramam devlet 
devletse kaldırsın zorunlu askerliyi yada millet 6 ay askerlik yapsın gerçi o 
bile çok 

343. Yazan:metin frtyıu Tarih: Eki 10, 2009 |  |  

MANĠFESTO 

Bizler genç yaĢlarında büyük sorumluluklar almıĢ cesur yürekleriz. Bizler 
bütün olumsuzluklara rağmen giriĢimci ruhunu harekete geçiren vatan 

evlatlarıyız. Bizler genç yaĢlarına rağmen gece gündüz demeden çalıĢıp 
baĢarıyı yakalayan ―Türkiye‘nin geleceği‖ genç giriĢimcileriz. 

Bizler bu devlete vergi veren, istihdam sağlayan, ülke ekonomisini 
ivmelendiren kısacası Türkiye‘yi hak etmiĢ olduğu ―muasır medeniyetler 

seviyesine‖ çıkarmayı amaç edinen Türk Gençleriyiz. 

Bizler ekonomik krizlerle boğuĢurken, ekmek teknesini bırakamayan ve bu 
süreçte ―bakaya‖, ―yoklama‖ kaçağı durumuna düĢmüĢ ve gençliğini 

ülkesine - milletine hizmet üretmeye adamıĢ vatan evlatlarıyız. 

Bizler, milletimizin kalkınması için genç yaĢımızda, giriĢimci ruhumuzla risk 
alıp baĢarıyı yakaladık fakat bu çok verimli zamanımızda askerlik görevini 

ifa edememenin burukluğunu da yaĢıyoruz. Ömrümüzün bu çok verimli 
zamanında açtığımız yolda baĢarıyı yakalamıĢken, yaptığımız yatırımları, 
sağladığımız istihdamın heba olmasını istemiyoruz. 

Bizler, genç giriĢimciler olarak askerlik süresi boyunca iĢlerimizi bırakmak 

zorunda olup binlerce çalıĢanımız ve ailelerinin ekmeksiz kalmalarından, 
dolayısıyla ülke ekonomisine olumsuz etkide bulunmaktan endiĢe ediyoruz. 

Yıllardır, içinde bulunduğumuz bu belirsiz durumdan kurtulmak istiyoruz. 

Bizler 1999 yılında çıkan, bedelli askerlik uygulamasından, 1 – 2 ay gibi 
sürelerle veya baĢka nedenlerle yararlanamayan insanlarız. YaĢanan bu 

süreçte, siyasi partilerin hemen hepsinin seçim beyanlarında vaat edilen bu 
uygulamanın bir an evvel hizmete sunulmasını büyük bir ümitle bekliyoruz. 

Birçoğumuzun ailesine bakacak kimsesi yok, birçoğumuzun yüklü miktarda 
borcu var, birçoğumuzun bıraktığı iĢini askerden dönünce devam ettirmesi 

imkânsız. Bazılarımız askere giderken iĢini devredecek imkânı yok ve 
istihdam ettiği çalıĢanlarına karĢı sorumlulukları var. Birçoğumuz askere 
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gidemediği için evlenemiyor, bazılarımız yeni evlendiği için ailesini 
bırakamıyor. 

Artık ayaklarımızın yere daha sağlam basmasını ve hayatımızı bir düzene 
koyabilmeyi arzu ediyoruz. Yurt dıĢında çalıĢan ve hayat düzenini kuran 

vatandaĢlarımızı düĢünerek çıkarılmıĢ olan ―dövizle askerlik‖ yasasından 
gurbetçilerimiz gibi bütün insanlarımızın da yararlanabilmesini talep 

ediyoruz. 

Ġlk bakıĢta bu talebimiz, bazıları için, anayasamızdaki ―eĢitlik‖ ilkesine 
aykırı olarak görülebileceği ihtimalinin farkındayız. Fakat biz bu talebimizi 
dile getirirken, yukarıda da sıraladığımız gibi, ülkemizin içinde bulunduğu 

ekonomik, sosyal ve bütün diğer koĢulları göz önüne alıyoruz. Dolayısıyla 
herkesin müĢahede ettiği gibi, içinde bulunduğumuz bu zaman diliminde 

―bedelli askerlik‖ uygulamasının hayata geçmesi için gerekli olan bütün 
Ģartların oluĢtuğunu düĢünüyoruz.  

Bu uygulama ile oluĢacak ekonomik gelir, ordumuzun çalıĢmalarını 

sürdürdüğü profesyonel askerlik sistemi, hükümetimizin çalıĢmalarına 
aralıksız devam ettiği AB üyeliği v.b hususlar göz önüne alındığında, her 
halükarda bu uygulamanın hayata geçmesinin, bütün insanlarımızın ve 

memleketimizin hayrına olacağı kanaatindeyiz. 

Bu uygulama 1999 yılı ve öncesindeki diğerleri gibi, ―geçici‖ bir çözüm 
olarak değerlendirilebilir. AB‘ye girmeye çalıĢtığımız bu süreçte bu konu 

mutlaka ele alınacak ve Ģu anki uygulama mutlaka değiĢtirilecektir. Ancak 
köklü bir düzenleme yapılana kadar, büyük bir umutla beklediğimiz ―bedelli 

askerlik‖ imkânının, toplumun bütün kesimlerini kapsayacak Ģekilde bir 
düzenleme ile gündeme gelmesini ve on binlerce insanımızın bu kanayan 
yarasının bir an evvel durmasını arzu ediyoruz. 

Vatanımız için canını her zaman vermeye hazır Türk Gençleri olarak, 

Ülkemizin bize en çok ihtiyaç duyduğu alanda hizmet vermemizin Türk 
Milletinin geleceği açısından çok büyük önem taĢıdığına inanmaktayız.  

Bu konu hakkında, ―Bedelli Askerlik Ġstiyorum Sosyal Talep Platformu‖ 

olarak üzerimize düĢen ne varsa yapmaya hazır olduğumuzu kamuoyuna 
saygı ile ilan ederiz.  

Saygılarımızla, 

Bedelli Askerlik Ġstiyorum Sosyal Talep Platformu 

http://www.bedelliaskerlikistiyorum.com 

344. Yazan:hidayet Tarih: Eki 12, 2009 |  |  

zorunlu askerlik Ģu kiĢilere yaptırılsa iyi olur : 

http://www.bedelliaskerlikistiyorum.com/
http://www.derindusunce.org/2009/03/19/zorunlu-askerlik-kalkarsa/#comment-38988
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1-enn kemalistler , kendisini atatürkün evladı sayanlar , zorunlu olarak 48 
ay, 
2-orduyu mustafakemalin ordusu sayanlar,36 ay 

3-ot yolarak ,tuvalet temizleyerek ―adam olunacağını‖ zannedenler, 24 
ay.. 

4-yanında elli adam çalıĢtırıp vergi rekortmeni 
olanlar..kardeĢim kemalistlere sorup ta mı kurdunuz iĢinizi..alın size 
zorunlu 99 ay.. 

5-subayların çocukları,babası emekli olana kadar.. 
6-kemalist kızlar,kadınlar istediği kadar.. 

7-generaller,beĢ on apartuman dikene kadar… 

345. Yazan:murat Tarih: Eki 12, 2009 |  |  

çıksın artık Ģu bedelli askerlik herseyimi kaybedicem gidersem neden 

duymuyolar bizi neden görmezden geliyolar zengin falan degilim ama bir 

Ģekilde binbir sıkıntı iĢimi kurdum yoluna girdi çok Ģükür fakat hep sırtımda 
bu yukle yaĢadım.Bunun zenginlikle fakirlikle n alakası var bunun bunuda 
anlamıĢ degilim.Çok biĢey istemiyoruz iĢimizi kurduk bu krizde iĢsiz 

kalmak istemiyoruz 

346. Yazan:hakanhalit Tarih: Eki 12, 2009 |  |  

siz vatan hainmisiz nesiniz gidin bunları bunları ceddinize sorunda sizi bi 

ayıplasınlar siz nasıl bi nesilsiniz vatan bayrak namus nedir bilmezmisiniz 

yokmu sizin böyle bi kavramınız söylermisiniz size söyleyebilecegim tek 
sey ceddinizden utanın bende gidecem askere kasım ayında ama anlı Ģanlı 

ceddime yakısır bi vaziyete ^^utanın utanın bastığınız topraklardan 
utanın^^^ 

347. Yazan:murat Tarih: Eki 12, 2009 |  |  

SENDEN MĠ ÖĞRENĠCEZ ARKADASIM VATANI NAMUSU BĠZ NE DĠYORUZ 
SEN NEDĠYOSUN BIZLER NE ICIN N E ISTIYORUZ SEN BIZE NE 

ANLATIYOSUN ADAMDAKĠ ZĠHNĠYETE BAK 

348. Yazan:ahmet Tarih: Eki 12, 2009 |  |  

vatan sevginsini askrik ile ölçen zihniyet sadece komplekslidir.ben 
süründüm sende sürün demek.baın gençler.ben 18 ay zamanında 

yaptım.hiçbir özelliği yok askerliğin.vatan millet sakarya bunlar boĢ 
laf.gitmeyin.hayat kısa.askerlikle harcamyın zamanınızı. 

349. Yazan:murat Tarih: Eki 12, 2009 |  |  

ben bu arkadaĢımızı hayata atıldığı zaman görücem o zaman anlar bizleri o 

zaman anlar neyi istediğimizi 

350. Yazan:bugra Tarih: Eki 12, 2009 |  |  

http://www.derindusunce.org/2009/03/19/zorunlu-askerlik-kalkarsa/#comment-38998
http://www.derindusunce.org/2009/03/19/zorunlu-askerlik-kalkarsa/#comment-39001
http://www.derindusunce.org/2009/03/19/zorunlu-askerlik-kalkarsa/#comment-39006
http://www.derindusunce.org/2009/03/19/zorunlu-askerlik-kalkarsa/#comment-39008
http://www.derindusunce.org/2009/03/19/zorunlu-askerlik-kalkarsa/#comment-39016
http://www.derindusunce.org/2009/03/19/zorunlu-askerlik-kalkarsa/#comment-39026
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ya hakan halit misin nesin sen nediyon be arkadaĢ sen ne mezunusun 

senin nasıl bir tahsilin veya zihniyetin var anlamadım ama sana Ģunu 
söyleyim..senin gibi 15 ay komutan hizmetçiliği yapmayı,15 ay ot yolup 

yaprak temizlemeyi tuvalet yıkamayı,15 ay boĢ silahlarla nöbet tutmayı 
vatan kurtarma görevi sananlar yüzünden bu ülke geliĢemiyor ve 

ilerleyemiyor zaten.. 

351. Yazan:Ģehitler ölüyor vatan bölünüyor Tarih: Eki 13, 2009 |  |  

Düyanın en geliĢmiĢ ülkelerinde zorunlu askerlik yok.ġimdi bu askere 

gitmeyenler adam değilmi??Bu adamlar değilmi dünyadaki teknolojide çığır 
açan.ġu anda ülkemizde yapılıp dünyayı değiĢtiren herhangi bir icat 

varmı?YOK.Dünyada ne icat edildiyse ülkemizde var ama bizde icatı 
yapacak adam yok,çünkü hepsi askerde.Ģehitler ölüyor arkadaĢlar, dağda 

yaĢayan çapulcuların önüne atılıyor ve ölüyor(mekanları cennet olsun)ama 
25 yıldır bu insanlar Ģehit oluyorsa ve bölücülük yapanlara tolerans 

tanınmaya baĢlanıldıysa,muhattap alınıyorlarsa,o zaman bu bölgedeki 
askerimizi daha fazla Ģehit etmeden geri çekin. Hem imtiyaz tanı hemde 
hergün Ģehit ver.KurtuluĢ savaĢı sırasındaki kıtlıkta dünya devleri dize 

gelmiĢken,5000 tane çapulcu ülke bütçesinin %60 a yakını silahlanmaya 
harcanarak yok edilemiyorsa.Bırakın zaten silahlanmayı o parayı eğitime 

harcayın.Silahlanmaya para harcamazsan bile bundan kötü durum 
olmaz.ingilteredeki asker sayısı 104 bin.bizdeki 701 bin.150 bine yakın 
sabit 

rütbelimiz var(her rütbeliye 5 asker düĢüyor).biri arabasını yıkayacak,biri 
elbisesini temizlemeden alacak,biri makamını temiz tutacak,biri çarĢıdan 

alınıcaklar listesini tamamlayacak,biri komutan eĢinin getir götürünü 
sağlıycak.ne ala dimi hayat.yurtdıĢında yaĢayan vatandaĢımız dövizli 
askerlik yapacak(vatansever gurbetçiler),bu ülkede vergi veren çalıĢan 

bedelli askerlik isteyecek (vatan haini vatandaĢ),ve iĢin daha kötüsü 
var.askerlik hayatı boyunca izmarit toplamıĢ,ot yolmuĢ,kar temizlemiĢ ve 

bir çok saçma sapan iĢ yapmıĢ arkadaĢımız askerlik yapmanın 
üstünlüğünden bahsederler ve milliyetçiyim diye geçinip,ülkesinin 
telekomu,fabrikaları satılırken çekirdek çıtlayıp tv karĢısında bu olayları 

brezilya dizisi modunda izlerler.ama askere gitmeyen adam değildir onlara 
göre.Ve bu insanlar oy verirken bu adam bizim memleketten ona oy 

verelim mantığıyla sandığa giderler.ve bu adamlar çoğunluktur.malesef 
benim gibi düĢünenlerin ülkeyi yönetmesini istemedikleri kiĢileri iktidar 
yaparlar.O kiĢiler de güneydoğudaki oy potansĠyelini düĢünerek açılım 

ayağıyla oy avcılığı yapar.TÜRK TELEKOM ÖZELLEġTĠ 70 MĠLYON 
ABONE=6 MĠLYAR DOLAR,YUNAN TELEKOM ÖZELLEġTĠ 10 MĠLYON 

ABONE=27 MĠLYAR DOLAR.Bunun karĢısında kim durabildi?BoĢverin, 
nasılsa HER TÜRK ASKER DOĞAR,ġEHĠT OLUR(AMA ÖLMEZ!!!!),VATAN 
BÖLÜNMEZ!!! ANLAYANA TABĠ 

352. Yazan:Onur Tarih: Eki 19, 2009 |  |  

http://www.egemenbagis.com/tr/index.cfm?action=contact&page=contact

ok 

http://www.derindusunce.org/2009/03/19/zorunlu-askerlik-kalkarsa/#comment-39035
http://www.derindusunce.org/2009/03/19/zorunlu-askerlik-kalkarsa/#comment-39338
http://www.egemenbagis.com/tr/index.cfm?action=contact&page=contactok
http://www.egemenbagis.com/tr/index.cfm?action=contact&page=contactok
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egemen bağıĢ bedelli askerlikle ilgili açıklama yaptı. Merak etmesinler 
çalıĢmlarımız sürüyor diye. Lütfen bedelli bekleyelenler sitesinden 
kendisine teĢekkür etsin. 

353. Yazan:selim Tarih: Eki 20, 2009 |  |  

Bu hak daha önce baĢkalarına verildiyse, bundan sonrakilere de 

tanınmalı.BAġKA SÖZE GEREK YOK! 

354. Yazan:mehmetçik Ģehit Tarih: Eki 22, 2009 |  |  

inĢallah seve seve askerlik bizim için zorunlu askerlikte sizin için devam 
eder. 

355. Yazan:Yaman Tarih: Eki 23, 2009 |  |  

PKK dediler, adamlar dağdan indi alkıĢlandılar. 

Bedelli askerlik istedik, biz bunu Ģehit Analarına nasıl açıklarız dediler. 

Biz çürük raporu istemiyoruz. 
Biz dağdanda inmedik, 

3 yıl yurtdıĢında çalıĢıyormuĢuz gibi yapıp 21 gün askerlik yapmakda 
istemiyoruz (zaten durumumuz yok) 
Olmayan bir Ģeyi değil,söz verilen ve daha önce uygulanmıĢ 

kanunlarımızda yer alan BEDELLĠ ASKERLĠK istiyoruz. 

356. Yazan:Yigit Korel Tarih: Eki 24, 2009 |  |  

―Paralı asker vatanı ne kadar korur‖ Böyle komik bir düĢünce olabilir mi? 

Zorunlu askerliği Türk evlatları yapıyor da profesyonel ordu ithal 

askerlerden mi oluĢacak? 
Militanlar, birçok ülkede, eğitim kamplarında yetiĢtirildiler ve yıllarca Türk 

Ordusu ile çatıĢmalara girdiler. Gencecik delikanlıları al. Birkaç ay 3-5 
mermi ile eğitim yaptır. Sonra gönder azılı teröristin üstüne. Vatan 
sağolsun ! Olmaz arkadaĢ, böyle vatan sağ olmaz. Verilen Ģehitlerin 

arkasından hep aynı kısır döngü.. Adam gibi ordu gerek bize. Tüm 
savunma donanımlarını dıĢarıdan alan bir ordumuz var. Bir helikopter 

arızalandığında Fransa‘dan teknik ekip çağrıyorlar. Sadece helikopter olsa… 
Orduya ayrılan ödeneğin çok çok büyük bir kısmı Ġsrail, Fransa, Amerika 
gibi ülkelere gidiyor :) Zengin-fakir edebiyatını bırakalım. Bedelli askerlik 

kesinlikle uygulanmalı ve birçok arkadaĢımın da önerdiği gibi profesyonel 
orduya geçiĢ için bir basamak olarak kullanılmalı. Bizim kafasına çuval 

geçirilemeycek bir orduya ihtiyacımız var ! 

357. Yazan:Cumhuriyet cocugu Tarih: Eki 25, 2009 |  |  

Parali askerlige ozenip, buradan PC basinda ahkam kesen kesip burada 

tartismaya kalkanlara sozum var. BEN BIR SEHIT TORUNU OLARAK, Vatani 

ve milletini herseyden ustun tutup canlarini ellerine alarak korkusuzce 

http://www.derindusunce.org/2009/03/19/zorunlu-askerlik-kalkarsa/#comment-39360
http://www.derindusunce.org/2009/03/19/zorunlu-askerlik-kalkarsa/#comment-39409
http://forum.bedelliasker.com/
http://www.derindusunce.org/2009/03/19/zorunlu-askerlik-kalkarsa/#comment-39488
http://www.derindusunce.org/2009/03/19/zorunlu-askerlik-kalkarsa/#comment-39516
http://www.derindusunce.org/2009/03/19/zorunlu-askerlik-kalkarsa/#comment-39571
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savunmada tereddutsuz olan TURK SILAHLI KUVVETLERINE, gelmis 
gecmis SEHITLERIMIZIN anilarina saygisizlik edenlere diyecegim tek sey 
su: UNUTMAYALIM, PARA VE MACERA PESINDE INGILIZLERIN 

KUMANDASINDA CANAKKALE‘YE CIKARMA YAPANLAR DA PARALI A N Z A 
C ASKERLERIYDI…CANAKKALE GECILMEZ DEYIP, CANAKKALE DE 

DESTANLAR YARATANLAR DA MUSTAFA KEMAL VE ONUN OLUMSUZ 
ASKERLERIYDI.. KENDIMIZE GELELIM.. 

ATATURK‘UN ASKERLERIYIZ, VATAN‘A CANIMIZ KANIMIZ FEDA OLSUN 
NE MUTLU TURK‘UM DIYENE!!! 

358. Yazan:buğra Tarih: Eki 26, 2009 |  |  

heyYY kendini bilmez CUMHURĠYET ÇOCUĞU..bende kurtuluĢ savaĢı gazisi 

torunuyum ama bu övünülecek biĢe değil..vatan geçmiĢini anlatmakla 
övmekle kurtarılmaz..sen askerlik yapmak istemeyen yapamicak durumda 

olan,bedelli askerlik yapmak isteyen okadar insana kalkıpta çanakkaleyi 
örnek gösterip onlara vatan haiini diemessin..sen git seni 15 ay yanına 

hizmetçi diye alıp 15 ay sağı solu temizleten,boĢ silahla nöbet tutturup 
seni anandan babandan sevdiğinden ayıran,ama kendi evladına askerlik 
yaptırmayan komutanlara konuĢ..bu ülkede savaĢ olsa,sen meraketme 

zaten,silah bulamayan gerekirse eline aldığı kaĢıkla,bıçakla,sopayla yine 
koĢar senin gibiler rahat olsun..2010 yılına geldiğimiz Ģu zamanlarda 

gençler iĢ güç derdine düĢmüĢken buldukları veya kurdukları iĢlerini 15 ay 
askerlik sebebiyle yok etmek zorunda kalıyorlar..bu kadar genç nufusun 
olduğu ülkede 15 ay askerlik nedemek..6 ay olsa herkese yine asker sayısı 

1 milyonu buluyor zaten.okadar fazla genç var..ama senin hizmetçiliğini 
yaptığın komutanlar bilerek askerliği düĢürmüyor,sistemi değiĢtirmiyorki 

senin 15 aylık masrafına göre kelle baĢı devlet kasasından dünyanın 
parasını alıp sana orada en kokmuĢ Ģeyleri verip geriye kalanı parayı yok 
ediyorlar..askerlik artık vatan hizmeti değilkomutan hizmetçiliği olmuĢ 

bununda artık gençler farkında ve bu yüzden kaçak sayısı hergeçen gün 
artıyor..artacakta..askeriyedeki sistem değiĢmediği kolaylıklar 

sağlanmadığı sürece Ģuan 14 milyonu geçen askere gitmemiĢ genç sayısı 2 
yıla kadar 20 milyonu çok rahat geçecek… 

359. Yazan:Serkan Doldur Tarih: Eki 26, 2009 |  |  

Askerliğimi yeni bitirdim 32 yaĢıma sınırda görev yaptığım karakolun 

yemekhanesinde girdim. Askere gitmemin iki sebebi vardı birincisi 
üzerimde ağır bir yük ve engel olan bu durumu kaldırmak, ikinciside 
askerlik yapmadan yapılan yanlıĢlar hakkında yorum yapmamak içindi. 6 

ay askerlik yaptım ama elimden geldiğince 15 ay askerlik yapan 
arkadaĢların yaptıkları bütün iĢleri yaptım onlara elimden geldiğince 

yardımcı oldum yardımcı olmak isterken vatan haini bile ilan edildim(tek 
sebeb sizlerin burada dedikleriniz ile örtüĢen konuĢma yapıp yapılan yanlıĢı 
bir Ģekilde değiĢtirme isteğimden dolayı) ama hiçbir Ģekilde vazgeçmeden 

askerliğimi bitirdim ve ortaya tek bir sonuç çıktı oda aĢağıda yazdıklarım. 

http://www.derindusunce.org/2009/03/19/zorunlu-askerlik-kalkarsa/#comment-39599
http://www.derindusunce.org/2009/03/19/zorunlu-askerlik-kalkarsa/#comment-39600
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Yazılan yorumlardan özellikle Anayasa ile ilgili bölümleri okudum ve 
herkesin bir eĢitsizlik olduğu konusunda hem fikir olduğunu gördüm ama 
burada kaçırılan bir durumu belirtmek isterim herkes ayrı ayrı kendi 

durumuna göre yorum yapmıĢ fakat kimse Ģu konuyu açık ve kesin bir dille 
yazamamıĢ arkadaĢlar askerlik öyle bir hale gelmiĢki sınıfsal ayrım,kültürel 

ayrım,sosyal ayrım,öğretim ve eğitim ayrımcılığı ve daha bir çok konuda 
ayrımcılığa iten bir noktada eğer siz okuyabilmiĢseniz ya 6 ay yada maaĢlı 
12 ay(ilk 3 ay hariç)okuyamadıysanız 15 ay,ülke dıĢında çalıĢtıysanız 1 ay 

(yaklaĢık 12 bin lira karĢılğında) Ģimdi bu nasıl bir zihniyettir ki kendi 
anayasanızı çiğneyeceksiniz kendi vatandaĢınızı ayıracaksınız ve bu 

uygulamalarının bu ülkeye nekadar çok zarar vereceğini görmeyeceksiniz 
ve sonra bizleri birbirimize düĢürüp bizim halimizi izleyceksiniz,bizlerde 
onların ekmeğine yağ süreceğiz bal süreceğiz kaymakları kendi ellerimizle 

yedireceğiz. ArkadaĢlar bu durumu düzeltmek için kaç kiĢi oturup bir 
dilekçe yazdı kaç kiĢi anayasa mahkemesine baĢvurdu ve kaç kiĢi askerden 

çıktıktan sonra askerlik hayatını baĢtan sona yazıp gerekli yerlere 
gönderdi. Son olarak ortada görünen bir yanlıĢ açık bir Ģekilde var ve bu 
yanlıĢı kiĢisel durumumuza göre değil bu güzel ülkemiz için çözmenin yolu 

da açık. 

360. Yazan:Serhat Beyzade Tarih: Eki 30, 2009 |  |  

Parayla askerlik yapma zihniyetinde olanları, parayla cennetten yer 
alanlara benzetiyorum. BarıĢta bedelli savaĢta temelli diye propaganda 

yapanların düĢtüğü durum komediden öteye gitmez bir davranıĢ. Tezatı 
bırakın gidip paĢa paĢa yapın askerliğinizi her vatan evladı gibi… 

361. Yazan:ahmet Tarih: Eki 30, 2009 |  |  

bir generale sordunuğunuzda alıcanız cevap: kimse kendini kandırmasın. 

böyle bir Ģey yok. herkes paĢa paĢa gidecek, dayağını sopasını yiyecek, 
sürünecek, küfürünü iĢitecek, ruh sağlığını bozacak ve 18 veya 15 ay 

sonra gelecek… TSK artık halkın ensesinden inmeli, ve devletin ordusu 
olmalı ordunun devleti değil ! 

362. Yazan:nefer Tarih: Eki 31, 2009 |  |  

Allah‘a ibadet ocaklarini(camii) halk yaptirdi, cogunun imam‘inin-hoca‘sinin 
maaslarini halk odedi,kendi yiyemediklerini,camiilere tasidi ki allah‘in elcisi 

Hoca‘miz maddi eksiklik cekip de maneviyati zara gormesin diye.Bugun 
ozellikle sehirlerdeki camiilerimzin tuvaletleri din-ozorlar tarafindan 

gaspedilmis ne bir musluman ne de bir aydin bu igrenc cirkefligi 
gormuyor.Ayakkabilar calinmasin diye posetlere konulup basuclarina sanki 

kiblemizmiscesine, yakinda boklarda posetlere konulursa sasmamak 
lazim.Hele Basortusu-turban-tesettur-carsaf hengamasi yok mu;sanki 
muslumanligin tek elcileri kadilar, nerden erkek kilikli muslumanlarin 

FES‘leri?Yani islamiyetin savunucusu kadinlarimiz,vatani korumak da erkek 
kilikli muslumanlarin, otekiler mi onlarda ulkenin sahipleri.Bizim 

insanlarimiz ―kader treni‖nden inmedikce bedelli dalkavuklari eksik 

http://www.derindusunce.org/2009/03/19/zorunlu-askerlik-kalkarsa/#comment-39947
http://www.derindusunce.org/2009/03/19/zorunlu-askerlik-kalkarsa/#comment-39965
http://www.derindusunce.org/2009/03/19/zorunlu-askerlik-kalkarsa/#comment-39975
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olmayacak! Bedelli demek;esseklere dayi diyen kisiliksizlerdirler,aydinlik 
ise askersiz yasamaktir. 

363. Yazan:benzema Tarih: Eki 31, 2009 |  |  

Askerliği bu kadar gözünde büyüten vatan evladının üĢenmeden kaleme 
aldığı bir yazı daha. Profesyonel ordu sistemine geçmeye çalıĢan yada 

geçen ülkeler ile bizim aramızda bir kainat fark var. Biz 50 sene öncede 
birbirimizi sağ-sol oran açık buran kapalı diye yerken onlar uzaya çıkmıĢ. 

Gelde yarım porsiyon aydınlık sahibi yarı yobaz yarı derviĢi fünuncu yeni 
yetmelere gülme. 

364. Yazan:Ali yazar Tarih: Kas 1, 2009 |  |  

son acilimlar TC de zorunlu Askerlik tartisilirdan öte Askere GITMEME 

Hakki dogurmustur.. 

Öyleya Dagi tasi parsellenmis ,kiyilari ,dereleri satilmis ,Savastirildigi 
insanlari bastaci edilmis ülkenin neresi vatan? 

Hicbirseyi olmayan milyonlar icin.. 

Yurtseverlik ,milliyetcilik ve ulusalcilik Ta Liberal ekonomiye gecerken 
,Devletcilikten cikildiginda ortaya cikmaliydi. simdi komik bir hal almis 
cirpinislar sergilemenin ne anlami var.. Özellikle Ülkücü kökenliler vahsi 

kapitalist düzene bekcilik yaparken ,Kendi milletinin sömürü carkina 
sokulmasindaki milletsever yaklasimlari ne kadar tutarli idi.? 

Milliyetcilik Milletini sömürtmemektir baskalarina ,kendinden olanlara da.. 

Yeniden silkinme Devrim zamani geldi sinyali veren sosyal problemlerin 
cözümünde TSK ,Devlet dostu gibi davranislar degil Aksine Asi 

davranislarla Orduya Asker göndermeyerek TSK ve Hükümeti iflas ettirip 
Gercek güce(Namuslu Halka) Adaletin,Talan edilmis Ülkenin topraklari ve 
kaynaklarini yeniden paylasim imkani sunalim.. 

Ulusalci ve milliyetciler Neden RTE nin gemilerini satilmis Koylarin 

tapularini yirtmayi degilde korumayi üstlerine vazife edinirler…? 

..Iste Parali askerlige gecis isteyenlerin telasi buradadir.Varliklarini 
yoksullara daha fazla korutamayacaklari gercegi… 

Bugün gaziler Sokaklarda protelerini salladilar egemen güclere .yarin 

Onlarin yakinlari ve halk baska seyler gösterecektir. 

En büyük Asker bizim asker diye gönderilecek Asker bulmada 
zorlanacaklar .. 

bu yüzden Parali coniler ,sermayeyi koruyan ordu kacinilmaz olacak .. 

Geri cekilmis bir okyanus dalgalari gibi O günleri bekleyin Kendi varligini 

kabul ettirememis gelecegi calinmis Türk gencleri..Cünkü TSK coktandir 
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sermayenin ordusu ..Simdilerde AKP yle danisikli kavgalari hikayesine hic 
kanmadim.. 

Meseleleri Olgunlastirmadan atilacak her adim erken sayilir..! 
Kendini kullandirma.. sana Hayat hakki bile tanimayanlara.. .. 

365. Yazan:deniz Tarih: Kas 3, 2009 |  |  

29 yaĢındayım, eĢim hamile ve çalıĢmıyor-çalıĢamıyor. askere gittiğimde 

aileme bakacak kimsem kalmıyor. Zengin değilim ancak bedelli askerlik 
çıkarsa kredi, borç, harç eĢten dosttasn borçlanarak bunu yerine getiricem 

ancak çıkmazsa da askerden kaçmaya mecburum.. ġimdi benim 
durumumda olan binlerce insan var ve bedelli bekleyenlerin zaten coğu 29 

yaĢın üstünde olan (diğer bir deyiĢle hayatını-düzenini oturtmuĢ olan) 
kiĢiler. bedelli askerliği ben aile düzenim bozulmasın diye yuvam yıkılmasın 
diye istiyorum. Üstelik bugünkü ortamda ekonomiye sağlayacağı artılarıda 

düĢünmek lazım çünkü sayı yüzbinlerle ifade ediliyor. bu insanlar devlete 
para ödedikleri gibi devlet bunlar askerdeyken bunlar için yapacağı 

masraftan da tasarruf etmiĢ oluyor. Ekonomiye olan katkısı iki katına 
cıkmıĢ oluyor. Emin olun devletin bedellilerden alacağı parayı savunma 
sanayiye yatırması cok daha büyük bir kazanımdır insanımız için. 

366. Yazan:Mustafa AkbaĢ Tarih: Kas 4, 2009 |  |  

Merhaba Deniz:-) Bence herhangi bir bedel ödemene hic bir gerek yok. 

Cünkü askerlik yapmak yani Vatani görev senin hakkin. Önemli olan bu 
zamana kadar neden yapmadigin. Galiba nedeni ihtiyac dan fazla asker 

adayi oldugu icin Genelkurmay vatandasi sallandiriyor. Normal sartlarda 
Genelkurmayi karsi dava acman lazim. Cünkü senin askerlik yapma 

hakkini sana kullandirmiyorlar ve hayat akisinda zorluklarla 
karsilasiyorsun.Benim bildiyin kadariyla Askerligi senelerce bekleme deye 
bir kayde yok. 

Bir bedel ödenecekse onu Genelkurmayin sana ödemesi gerekir cünkü 
bütün cagdas ülkelerde böyle yapiliyor. 

367. Yazan:VATANSEVER Tarih: Kas 4, 2009 |  |  

Bence herkesin zorunlu askerlik yapması Ģarttır,herĢeyi bırakın boĢ zaman 

kaybı filan demeyin,çünkü inanın size katacağı çok Ģey olacak.Sadece prof. 
askerlikle olmaz parayla güvenlik hizmeti belli noktaya kadar yarar 

sağlar.Elbette süre gözden geçirilebilir.Unutmayın vatan olmazsa 
hiçbirĢeyiniz olmaz.. 

368. Yazan:ahmet bozkurt Tarih: Kas 4, 2009 |  |  

Selam Arkadaslar,bence zorunlu askerlik yerine parali askerlik 

yapilsin.avrupada bu sisteme daha mantikli gözüyle bakiliyor.saygilarimla 

369. Yazan:Serkan Doldur Tarih: Kas 7, 2009 |  |  
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Anlayamıyorum hala neden paralı askerlik isteniyor kıl koparma 

derdindemiyiz ve anlayamadığım diğer durumda Türkiyede her vatan 
evladının askerlik yapması gereken diyenlerin düĢünceleri sizler nerede ve 

nasıl askerlik yaptınız bilmem ama benim yaptığım yerde ve diğer 
yakınımdaki görebildiğim yerlerdeki askerlik hiçte biz büyük türk milletine 

yakıĢacak Ģekilde değildi arkadaĢlar silahlar bozuk ve eski,mühimmatlar 
iptal olmuĢ,adamlar çatır çatır sıkıyorlar senin ateĢ etme yetkin yok,itten 
beter muameleler,hergün birbirini yiyen gencecik çocuklar,bayrağa,vatana 

millete küfür ettirten uygulamalar,görmezden gelinen uygulama 
yanlıĢları,emir komuta zincirindeki bozukluklar,istemeyen adama 

istemediği görevleri vermeler,isteyen adama ise görevler inatla verilmiyor 
ve bu liste okadar uzar ki bunu okumaya ne sizin yüreğiniz nede benim 
yazmaya yüreğim dayanır. 

Lütfen ama lütfen Ģunu anlayın artık bu Ģartlar altında Güzelim ülkemizde 

askerlik sadece ve vatan ve milletten soğutmaya yarıyor,ben bunun 
kavgasını askerde fazlası ile verdim baĢımdan geçen olayları 13 sayfa 

olarak yazdım peki ne oldu…? 

Burada yazılanları okuyunca anlıyorum ki Milletler müstahak oldukları 
Ģekilde yönetilirlermiĢ ve herkes gemisini kurtaran kaptan zihniyetini 

bırakmadığı sürecede biz bize yapılan ve yapılacak olan tüm yanlıĢların baĢ 
sorumlusu olacağız. 

370. Yazan:mustafa çakar Tarih: Kas 7, 2009 |  |  

profosyonel ordu zaten Ģu an mevcut. Hiç kimse 15 ay askerlik yaptı diye 

tüm bağlantılarından kopamaz . askerliğin ne olduğu en iyi oraya gitmekle 
anlaĢılır askerlik ayak iĢleri yapmaktan ibaret değildir. ordu ile darbe 
bağlantısını hala kuramadım bu anlattıklarınız ile türk ordusunun alakası 

bile yok. Ģu dönemde darbeler medya eli ile yapılıyor. Darbeler artık 
kansız. fikirsel ve zihinselo darbeler sessizce ilerliyor. Ordu dediğiniz 

kurum bile ne yapacağını bulmuĢ değil. ordu denge unsurumu sanırım 
evet. siyasetin içinde varmı her vatandaĢ gibi onlarda siyasal duruĢa sahip 
ama sesleri az gür çıkıyor :) sorun burada modern ordu için teknoloji 

lazım. teknoloji için kaliteli eğitim ve ne olduğu belli olmayan YÖK ün 
ortadan kaldırılması yüksek öğretimde büyük çapta yenilik lazım. 

Siyatese bu dönemde YÖK ün darbesi askerlerden daha etkili bir 

görünümde olmuĢtur. bunun herkes farkındadır. ama millet gerçeğin 
farkında 

zengin evladı askerde de zengindir zengin evlatlarının cephede savaĢıp 

bizler gibi Ģehit olacağını düĢünmek ap açık aptallıkla eĢdeğerdir diye 
düĢünüyorum 

saygılar 

371. Yazan:russel Tarih: Kas 8, 2009 |  |  
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HerĢey Vatan içinse ,Vatan olmazsa hiç birĢey olmaz diyenlere soruyorum 

Vatanı oluĢturan çekirdek kurum AĠLEler değilmidir? 3-5 komutanmıdır? Bu 
insanlar iĢlerinden olmak istemiyor 15 ay iĢ yerine kilit vurmak istemiyor 

15 ay ailesini güvence altına alacak sosyal bir devlet yok ,çocuğuna 
bakacak,okulunu ödeyecek,eve yemek getirecek,kira verecek bir sosyal 

devlet yok hamasi nutukları bir kenara bırakın Vatanın sağ olması ve güçlü 
olması için 15 ay 30unu geçmiĢ adamı ot yoldurarak 
süründürerek,tokatlayarak,izmarit toplatarak bu vatanın gücü sağlanmaz 

akılcı ve mantıklı olmak lazım,güçlü ordu güçlü bir ekonomi ve teknoloji ile 
olur 700bin er biyolojik savaĢlara nano teknolojik silahlara karĢı 

koyabilirmi? Enver paĢa gibi tek kurĢun atmadan 90bin genç fidanı 
dondurarak öldürmekmidir vatan severlik bumudur güç? Paralı askerik 
olmaz diyenler çürük raporlarını eleĢtirenler biraz araĢtırsanaza AB 

ülkelerinde zorunlu askerlik yapmak istemeyenler,yaĢlılar 
yurdunda,itfaiyede,kızıl haçda,belediyelerde çalıĢmıyormu alternatif hizmet 

olarak bu vatan borcu değilmi? AB ülkelerinde askere giden gençlerin kaç 
para maaĢ kaç avro aldıklarını araĢtırsanaza bakmakla yükümlü olduğu 
kiĢilere yetecek kadar, Bu söylediğiniz savaĢ eğitimi 3 ayda 

alınamazmı,askerlik yapanlar siz kaç kere silah kullandınız 15 ay boyunca 
hem 6 ay kısa dönem yapan üniversite mezunu sizden dahamı az vatan 

sever? 15 ay ordu evinde garsonluk yada kuaförlük yapmak vatan hizmeti 
oluyorda alternatif hizmet olarak çocuk esirgeme kurumunda çalıĢmak 
vatan hizmeti olmuyormu? Yada bedelli askerlik parası ödeyip 21 gün 

yapıp bu paranın 15 ay yapan kardeĢlerimize maaĢ olarak dağıtılması 
vatan hizmeti olmuyormu? Hadi bunada karĢı çıkanlar neden diliniz 

gücünüz bu halk çocuklarına uzuyorda,çürük almıĢ hukukçulara,nato 
mütahitlerine,mafya babalarına,çetecilere yada yasal olmadan yurt dıĢında 
kendini çalıĢıyor gösteren tamamen illegal olarak iĢlerini yürüten sanatçı 

bozuntularına uzamıyor? Hamaseti bırakın gerçeklere bakın boĢ nutuklarla 
kendinizi kandırmanız bu ülkenin büyük zaman ve ilerleme kaybetmesine 

sebep olur. Saygılarımla. 

372. Yazan:Beklentiler alınır... gerçekler satılır.. Tarih: Kas 10, 2009 
|  |  

Farkındamısınız bilmiyorum ama bedelli konusu açılınca herkes vatansever 

oluyor… bu güne kadar bizden önceki yaĢ guruplarının eksiklikleri 
yüzünden bu kadar insan iĢsiz güçsüz..zamanında eğitim sistemi,çalıĢma 
ve sosyal güvenlik sistemi vb.herĢey iyi okunup öğrenilmiĢ olsaydı,verilen 

oylar deneme yanılma yöntemiyle takım tutar gibi yapılmamıĢ olsaydı, ne 
bukadar genç iĢini gücünü bırakıp, onca elemanını iĢten çıkartıp(ki bu 

sizlerinde çocukları olabilir)askeri gidip gitmeme korkusunu çekincesini 
yaĢardı nede derdini üzüntüsünü.Bu gün hayatını kaybeden Ģehitlerimiz 
unutmayınki geçmiĢte takım tutargibi oyverenlerin bizlere hediyesidir. 

Atatürk ün ilkelerini unutup yitirenler lütfen vatan severlikten 
bahsetmesin. Saygılarımla 

373. Yazan:mustafa Tarih: Kas 11, 2009 |  |  

yeniten askere gitmek istiyorum 79 dogumluyum 
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374. Yazan:hakan Tarih: Kas 11, 2009 |  |  

bedelli askerlik bekleyen yüzbinlerin haklı sebebleri var daha öncede bir 

çok kez çıkmıĢ olan bedelli askerlik için bir yığılma var artık hükümetin 
buna bir çare olması gerekir bedelli askerlik karĢıtlarını kınıyorum 

375. Yazan:mahkum Tarih: Kas 13, 2009 |  |  

selam bende yillardir asker firariyim ve zorunlu askerlige karsiyim zorla 

askerlik olmaz 23 yildir almanyadayim almanyada zorunlu askerlik yok. 
eger avliyse ve 1 cocugun varsa askerlikten muaf oluyor.eger meslek yada 

okula giyorsa askerlik yerine okul sayiliyor yada meslek yapiyorsa askerlik 
yerine meslegi sayiliyor. eger normal askerlige gitmek isteyen normal 

askerlik 6 aydir. O 6 ay icinde en yüksek maas veriyor yani taban maas 
veriyor gündüz gidip aksam evde oluyorlar ev kirasi cocuk parasi sigortasi 
ve en yüksek maas veriyorlar.ayrica küfür, dayak hakaret kesinlikle yasak 

ve askere hakaret küfür veya kötü muamele yapildiginda dava acilir. eger 
askerlik yapmak istemeyen varsa o zaman bulundugu oturdugu yerdeki 

belediyeye bol ve yüksek maas ile calisiyorlar bazilari bu resmi kurumlarda 
maasi ile devamlida calisiyorlar cünkü devlet isi hem kolay hemde yüksek 
maas aliyorlar. 

degerli arkadaslar kisacasi avrupada insan haklari var. 
ama türkiyede insan haklari yok paran varsa adamin varsa askerlik 

yapmazsin cürük raporu alirsin veya bir gazinoda yasarsin ama paran 
yoksa adamin yoksa torpilin yoksa rüsvet vermezsen iste o zaman 
süründün. 

BEN ZORUNLU ASKERLIGE KARSIYIM 
BEN ZORUNLU ASKERLIGE KARSIYIM 

BEN ZORUNLU ASKERLIGE KARSIYIM 

BEN ZORUNLU ASKERLIGE KARSIYIM 

BEN ZORUNLU ASKERLIGE KARSIYIM 
BEN ZORUNLU ASKERLIGE KARSIYIM 

BEN ZORUNLU ASKERLIGE KARSIYIM 
Susmayin bu sorunu meclise götürün gazetecilere yazdirin ve mücadlenize 
sonsuz basarilar dilerim.yeni nesiler icin cocuklarimizin gelecegi icin 

birseyler yapin. 
…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

376. Yazan:mahkum Tarih: Kas 13, 2009 |  |  

Dünyada Askerlik Süreleri 

Lüksemburg: 1967 yılında zorunlu askerlik kaldırılmıĢ 

Danimarka: 3 aydır 
Polonya: 3 aydır. 
Almanya: Askerlik süresi 6 aydır 

Avusturya: 6 aydır 
Litvanya: 6 aydır 
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Finlandiya: 180 gün 
Ġsveç:7,5 aydır. 
Estonya: 8 aydır 

Macaristan: Askerlik süresi 9 aydır. 

ABD: Profesyonel ordusu vardır. 

Avustralya: 1972 yılında zorunlu askerliği kaldırılmis. 

Fransa: Zorunlu askerlik 2002 yılıda tamamen kaldirilmis. 

Belçika:1995 yılında AB ülkeleri içerisinde zorunlu askerlik uygulamasını 
yürürlükten kaldıran ilk ülkelerden birisidir. 

Ġspanya: 2002 yılı itibariyle zorunlu askerlik sistemi kaldırılarak 

profesyonel orduya geçilmiĢtir. 

Arjantin: Gönüllülerden oluĢan bir ordusu bulunmaktadır. 

Ġtalya: 2000 yılında parlamentoda alınan karar uyarınca ordunun 2007 
yılından sonra tamamen profesyonel bir örgütlenme olması planlanmıĢtır. 

Ancak, geçiĢ süreci tahmin edilenden daha hızlı ve baĢarılı uygulanınca 
öngörülenden iki yıl önce, 2005 yılında profesyonel orduya geçilmiĢtir. 

377. Yazan:eren Tarih: Kas 15, 2009 |  |  

askerlik görevini herneden se insanlar zorla yapılan eziyet olarak 
görüyorlar gecen ay askerliğimi yapıp geldim ve durumumu Ģöyle kısaca 

bir değerlendirmek istiyorum ben millieğitime bağlı bir devlet okulunda 
öğretmenlik yapıyorum planlarım vardı niĢan yapacam düğün yapacam 

kendi ayaklarım üzerinde durarak bunları yapmayı planlıyordum ama 
askerlik görevini yerine getirmek zorundaydım ve gittim zaman , ezildim 

hatta bazı anlarda aĢĢağılandım ama orda Ģunu net bir sekilde öğrendim 
bu bayrağın türkiye cumhuriyeti üzerinde kolay dalgalanmadığını 
kitaplarda yazanlardan çok farklıydı benim elimde tufek tasıyıp akĢama 

kadar ayagımı vuran botu cıkartmayı beklediğimden çok daha agır dı 
kurtulus savasındaki sartlar veya bir öğrenciye toplu haldeyken kızan bir 

öğretmendim askere gitmeden önce ama askerde ben de aynı seyleri 
yaptığımı farkettim inanmıcaksınız ama çocuklarımı anladım askerdeyken 
ve kısa bir süre askerlik yapmama rağmen olgunlaĢtım nese sanırım 

kafanızı ĢiĢirdim her türk genci gibi askere gidip olgunlaĢmanız dileğiyle:) 

378. Yazan:cemil Tarih: Kas 16, 2009 |  |  

slm benimde herkes gibi askerlik sorunum var ben avrupada yasiyom 

yasim 40 oldu mallesef parasini ödeyemedim madi sorunum var ama 

memleketimi cok özledim devletimizden gerek yardimi yapsinlar yani buna 
bir care buklsunlar saygilar cemil… almanya 
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379. Yazan:YĠĞĠT muharem Tarih: Kas 16, 2009 |  |  

ULA GARDAġLAR ULA CEVATLAR DÜġÜNÜN CANAK KALE AFYONU ĠZMĠRĠ 

BURDA BĠZE SALDIRI YAPAN DÜġMANI BELKI BEN CAHILIM HĠC SEN 
DÜġÜNDÜNMÜ RUSYA BULGAR YUNAN IRAK IRAN SURIYE SABALA ELINI 

YUZUNU YUDUNMU GUN AYDIN KOMġU DĠYEBILCENMI SEN EN BAġTAKI 
ULA CAHILIM ORETMEN ULA MALIMIM SEN BALI YAZMA MUDUR TAYIN ET 

O SENIN ĠġLERI YÖRÜTÜR PARAYI HER GUN GAZANIRSIN AMA BIR AVUC 
TORAGI KAZANAMASIN CUNKU SENDEN ġÜPE ETĠM SARIGIN YER 
ENMESIN DIK GELDIK DIK GIDELIM SEN ASKER OLMASSAN SEN LOBET 

TUTMASAN 
SEN BEKCI OLMASAN ONCE SENI SONRA BENI…………………..HERKESE 

SELAMLAR OLSUN VATAN VE MILLET SAĞ OLSUN. 

380. Yazan:erhan kanıĢlı Tarih: Kas 16, 2009 |  |  

―zorunlu askerliğin kaldırılmasından yanayım. Çünkü Türkiye‘nin %100 

profesyonel bir ordu ile çok daha iyi savunulabileceğini düĢünüyorum. 

Üstelik profesyonel bir ordunun çok daha ucuza geleceğinden ve darbe-
muhtıra dönemini de kapanacağından eminim. Neden?‖ 

çok güzel demiĢsiniz. iĢte o zaman hem güçlü ordu, hem kaliteli ordu, hem 
de her iĢe bulaĢmayan bir ordumuz olur. ayrıca bu geliĢmenin ekonomik 

getirilerinden bahsetmeye bile gerek yok aslında. yalnız ordunun böyle bir 
geliĢmeyi engellemek için elinden geleni ardına koymayacağını 

düĢünüyorum. zira, ―mehmetçik nosyonu‖ ve ―her türk asker doğar‖ 
düsturu olmadan, ordu, 90 yıllık alıĢkanlığı zevkiyle yerine getiremez… ben 

hizmetçi miyim? yahu diye de çıkıĢır. (aslında evet öylesin ama…) 

381. Yazan:Pan Tarih: Kas 17, 2009 |  |  

Zorunlu askerliğer karĢıyım. Zorunlu herĢeye karĢıyım. Bana zorla 

dayatılan bir kimliğe kendi seçemediğim eylemlere tamamen karĢıyım. Öpe 
öpe yapacaksın diyen zihniyet ya ezikliğinden, ya korkusundan ya da 

iktidar hırsından der bunu. 
KOrkuyoruz çünkü öyle alıĢtırıldık. Dünya üzerinde siyasi gücümüz zayıf, 

teknolojimiz çok geri. Çükü sorgulamayı bilmiyoruz. GeliĢime açık değiliz… 
Askere gidip gelince psikolojisi bozulan onlarca tandığım var. Parıl parıl iyi 
niyetle askere giden pek çok genç ya dayak yiyor ya da bir Ģekilde eziliyor. 

Bir kurum hem benim vergimle ayakta duracak hem onu ben istihdam 
edeceğim hem de beni ezecek. Bu düzen artık değiĢmeli. Her Türk asker 

doğmaz, Her Türk bebek doğar. 
Bugün egemen düzenler toplumu sömürüyor. Hem laiklikten ödün 

vermediğini söyleyen bir kurum var ve baĢörtü karĢıtı, hem de vefat eden 
askerler için Ģehit ibaresi kullanılıyor. ġehit Ġslami bir terim madem 
laiksiniz neden halkın dini duygularıyla oynayıp bu kaynağı 

sömürüyorsunuz ? 
Evet ordular mevcut düzenin gereğidir düzen değiĢene kadar. Ama analar 

evlatlarını psikopat generaller tarafından eziyet görsün diye doğurmuyor. 
Memeleketi uğruna savaĢmak isteyen milyonlar zaten var. Ölme öldürme 
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meraklısı çok gencimiz var. Gönüllü askerlik uygulaması daha profesyonel 
bir eğitimle çok güçlü bir ordu yaratma metodudur… 
Nerede doğacağımı ben seçmedim o yüzden kimse kalkıp kimseye 

beğenmiyorsan git diyemez. 

382. Yazan:selcuk calıskan Tarih: Kas 21, 2009 |  |  

biz türküz zorla deyil seveseve vatan için gerekirse canımız kanımız 

sağolsun böyle biĢeyin sorulması bile yanlıs 

383. Yazan:Burak Tarih: Kas 22, 2009 |  |  

Bu nasıl bir iĢtir ya? Askerlik yapmanın düĢüncesi mi olur, isteği mi olur? 

Her ülkenin belli baĢlı kuralları vardır, bizim ülkemizin de kuralları her Türk 
evladı askerlik görevini yapar, budur. O yukardaki yazıyı yazan dersaneci 

yani eğitimci biriymiĢ o bana ayrıca bi üzüntü verdi.Acaba nasıl evlatlar 
yetiĢtiriyor, nasıl insanlar veriyor bu ülkeye. 

Bedelli askerliği savunanlara sözüm, parası olmayan gidecek vatanı için 

ölecek gerektiğinde, parası olan gitmeyecek öyle mi? Nerede sizin vatan 
sevginiz? Nerede sizin ülke sevginiz? Nerede sizin ulus sevginiz? Bu ülke 
böyle mi kazanıldı? Gidin biraz tarih okuyun, savaĢlar nasıl kazanılmıĢ, bu 

ülke nasıl kurulmuĢ gidin biraz öğrenin. Dedelerimiz ne zorluklar çekmiĢ, 
Samsun‘dan nasıl gelinmiĢ, Çanakkale‘de neler yaĢanmıĢ gidin bi öğrenin! 

Siz burada 5-6 ayın hesabını yaparken bu ülke ne kadar zorluklarla 
kurulmuĢtur bunu hiç düĢündünüz mü? Global ve kapitalist dünyanın ve 
paranın esiri olmayın. 

Parası olan okusun, olmayan okumasın…Parası olan askerlik yapmasın, 

olmayan yapsın…Parası olan yaĢasın, olmayan gebersin. Nasıl bir düĢünce 
sizinki anlayabilmiĢ değilim! 

Ha askerlikle ilgili iyileĢtirmelerden bahsedin anlarım, süresinin 

düĢürülmesinden bahsedin anlarım, herkese eĢitlikler getirilsin deyin 
anlarım. Ama gelip de bedelli askerliği savunmayun allah aĢkına, paralı 

askerliği savunmayın, vatanı korumanın bedeli mi olurmuĢ… 

ĠnĢallah biraz olsun düĢünceleriniz değiĢir. Sağlıcakla kalın. 

384. Yazan:tugay Tarih: Kas 22, 2009 |  |  

TSK kamusal alandır, benim kardeĢim 1992 senesinde kuleli‘yi kazandığı 

halde, mülakatta kaybetti, neden mi ? mülakatta sordukları özel sorularda 

annesinin baĢının kapalı, ailesinin de dindar müteasıp bir aile olduğunu 
öğrenince kuleli‘ye almadılar… e peki Ģimdi soruyorum, neden ince eleyip 
sık dokuyan TSK her türk gencini ailesi dindar baĢörülü olduğu halde 

zorunlu askere alıyor ? aslında bu konuda askerlik yaĢı gelenlerin 
gitmemesi gereken bir durum ortaya çıkıyor, ama yağma yok Ģehit 

ailelerine bakıyorum hep baĢörtülü gariban aileler, yoksa çanakkale ve 
kurtuluĢ savaĢlarında olduğu gibi müslüman türk gençleri sistematik bir 
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kıyımdan geçirilerek sayıları azaltılmaya mı çalıĢılıyor ? sırf bu çifte 
standarttan dolayı diyorum ki, ailesi baĢörtülü olan gençler, askere 
gitmeyin orası kamusal alan… vesselam 

385. Yazan:ilker Demir Tarih: Kas 22, 2009 |  |  

Burak bey, 

vatanı korumanın bedeli olmaz. Peki evlatlarımızı korumanın bedeli nedir? 
bir subay kolay yetiĢmiyor deyip erleri gönderiyorlar. Anamızın karnından 

20 yaĢında mı çıktık biz. biz de kolay yetiĢmedik. Ailelerimiz bizi, biri 
―elimize el bombası verip havaya uçursun‖ diye mi büyüttü? 
Dünya‘da askerlik bir meslek. O görevi yapar ve karĢılığında ―ücret‖ 

alırsınız. 
bizde ise ―vatan, millet, sakarya‖ laflarıyla bedavaya getiriyorlar… 

386. Yazan:mesut kanadaĢı Tarih: Kas 22, 2009 |  |  

ben ce askerlik zorunludur ve zorunlu olması gerek. yok efendim iĢi 

aksıyormuĢ, yok efendim 15 ay içinde neler yaparmıĢ insan da. bunların 
hepsi hikaye erkek gibi korkuyorum de yada vatanımı sevmiyorum de. bu 

vatan ı kurtaranların iĢleri yok muydu buvatanı kurtaranların iĢleri vatanı 
kurtarmaktı o halde ne iĢin olursa olsun vatana faydan olacaksa herseyını 
ortaya koyacaksın canın içine dahil ozaman bu vatanda bari mezarını hak 

et miĢ olursun gelecege birseyler bırakmıĢ olursun ama senin Ģirketin veya 
iĢyerin kime ne kazandıracak cevabı evlatlara miras onuda paylasamazlar 

zaten paylassalarda zaten içlerinde oçok alı ben az aldı diye için kurtlar 
rahat vermeyecektir. 

387. Yazan:AmaTT Tarih: Kas 23, 2009 |  |  

Bana göre zorunlu askerlik kaldırılmamalı ama ciddi bir Ģekilde eleden 

geçirilmeli.  

Nasıl Ģehirlerde terörle mücadeleyi bu konuda tam eğitim almıĢ 
profesyonel polisler yapıyorsa arazide de bu Ģekilde eğitim görmüĢ 

profesyonel birimler yapmalı.  

Ve zorunlu askerlik üniversite mezunu ve ilk okul mezunu için de (isviçre 
gibi ülkelerde uygulandığı üzere) 3.5 ay temel eğitim ile sınırlandırılmalı ve 
bir çeĢit silah eğitim kursuna dönüĢtürülmelidir. 

388. Yazan:onur ıĢıksal Tarih: Kas 23, 2009 |  |  

TÜRKĠYEDE Ģöyle bir gerçek var torpili olan gitmez torpili olmayan gider 

ama gençliğin yılları gidiyor bencede 15 olmaması gerekiyor evet insanlar 
çalıĢmak zorunda insanların borcu var bir insan borçluysa askere giderse 

evine gelen icraya gelenler kusura bakmayın boçlu olan insan askerde 
derlerse durucak mı iĢlemm çok merak ediyorum ben gitmedim gitmeyide 

hiç düĢünmüyorum çünkü aileme bakıyorum kusura bakmayın …. 
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389. Yazan:russel Tarih: Kas 26, 2009 |  |  

Vatanı korumanın bedeli olmaz diyorlar tamam bedeli yoksa zorunluluğuda 

olmamalı seçme hakkın olmalı vatan dediğin olgu üstünde yaĢayanlardan 
oluĢur onlar bireyler olmasa vatan vatan olurmu?Önce insanı korumak 

gerekli bunun içinde askerlik Ģart koĢulmamalı,askerde 15 ay garsonluk 
yapıp kimseyi korumayıp 50 tlye yenen yemeği 5 tlye yenen bir yerde 

ayda 50 tlye hizmet etmek VATANA HĠZMET OLAMAZ.Sabit fikirleriniz 
beyninizi kemiriyor at gözlükleriniz çok kalınlaĢmıĢ bu 15 ay garsonluk 
görevi yerine 2 sene itfaiye,yaĢlılar yurdu,çocuk esirgeme kurumu,kızılay, 

gibi kurumlara hizmet verilebilir hemde gerçekten Vatanına Milletine 
yararlı olarak yada iĢi ailesi olan kiĢi yapmadığı zorunlu hizmeti aylık asgari 

ücret karĢılığında 15×550 mesela 8250tl olarak devlete ödeyebilir böylece 
askere gelen er Vatan evladına 50 tl gibi bir paraya değil 550 asgari ücret 
ile hizmet verdirilebilinir Ģartları düzgünleĢtirilebilinir. ġehit torunuyum ve 

70 yıl önceki savaĢlarımızdan bahsedenler o savaĢlarda en çok asker 
kaçaklarının olduğunu ve bu kiĢilerin dağda gerilla mücadelesi verdiğini 

düĢmanı yıldırdığını bu vatanın kurulmasında büyük katkıları olduğunu 
biliyormu acaba? Zaten bu millet öyle bir milletki o yıllardaki durumumuz 
Allah bir daha yaĢatmasın ama tekrar olsa çocuğu kadını yaĢlısı genci yine 

cepheye gider bu milletin kanında var bu. 15 ay ile olmaz bu iĢler ruh kan 
haysiyet meselesidir bunlar. Zaten 21. yüzyıl Ģartında sen o bot ilede o 

sğukta nöbet ilede nano teknolojiye yada nükleer teknolojiye karĢı 
koyamazsın. Ġlim bilim ve teknolojide ilerlemek eğitim seviyesini ileriye 

taĢımak ve büyük bir ekonomi ile bunu baĢarırısın GÜÇLÜ TÜRKĠYE,GÜÇLÜ 
EKONOMĠ VE TEKNOLOJĠDĠR. 

390. Yazan:halit Babur Tarih: Kas 27, 2009 |  |  

Bu mülahaza Aziz Milletimizin kıyameti demektir!Maziden gelen askeri 
niteliklerimiz zaten yeterince erezyona uğramıĢ durumda!Profesyonel bir 

orduyu meram etmek küçük ölçüde makul olabilir.Lakin olaya birde Ģu 
cenahtan bakacak olursak; 

-Zorunlu askerlik kalkarsa Türk Milletine has bazı mefhumlar,özellikler 
ortadan kalkmıĢ ve buna binaende `savaĢçı,alperen,bahadır`gibi güzide 
vasıfları kaybedebiliriz.(Zaten bu hisleri ve nitelikleri büyük ölçüde 

kaybettik.) 
-Tarihten gelen bazı sorumluluklarımızdan kolayca sıyrılıp,`banane 

ondan,ben kendi ülkem`in sorunlarına bakarım`gibi beyhude söylemler 
güdebiliriz,ki buda ecdada ve aziz Ģehitlerimize hürmetsizlik olur!(En 

azından bana öyle geliyor.Hatırlarsak bırakın müslümanları,gayr_i 
müslimleri,yahudileri bile zamanında Aziz ecdaddan aman 
dilemiĢlerdi!Yahudilerin Ģuan cibilliyetini-soylarını- devam 

ettirebilmelerinde 2.Bayezid Hana borçludurlar.Bu misaller 
çağaltılabilir…Ecdadın her yönüyle Ģuan ve hiçbir zaman unutulmama;Abd 

senatosunda Kanuni`nin resminin diğer büyük kanun yapıcılar 
arasında,ayrı bir biçim ve özende asılı olma sebebi bu his ve sorumluluk 
duygusu değil midir zaten!) 
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Velhasıl;Vatani müdafaayı hakkıyla yerine getirelim derken,Milletimize has 
bazı özellikleri kaybettireceğimiz,unutturacağımıza Kolluk kuvvetlerimize 
yeni neferler kazandırma konusunda cehd etmeli ve de daha çok 

seçkin,kuvvetli özel birlikler kurmalı buna binaende K.Irak 
olsun,G.D.And.olsun buralara bu birlikleri göndermeli,anaları gözü yaĢlı 

kalmaktan;çoçukları yetim,gelinlerimizi beysiz kalmaktan kurtarmalıyız. 
… 

391. Yazan:aliihsan susuz Tarih: Kas 27, 2009 |  |  

zorunlu askerlik asla kalkamaz çünkü biz vatan evlatları devamlı bu vatana 
hizmet için varız biz niye doğduk anamız bizi niye doğurdu bu vatana 

hizmet etmek için askerlik bizim vatani görevimizdir.ha Ģunuda söyleyim 
askerlik yapmamak isteyen zaten vatan hayinidir o vatan hayinleri gitsin 

türkiye dıĢında yaĢasınlar o vatan hayinlerine türkiyede yaĢamaya hakkı 
yok.niye derseniz o vatan hayinleri türkiyeye bi hizmet yapmamıĢlarki 

türkiyede yaĢama hakkı olsun.biz vatan evlatları olarak devamlı ne mutlu 
türküm diyene ömrümüz boyuncada ne mutlu türküm diyene diyecegiz. 

392. Yazan:Mustafa AkbaĢ Tarih: Kas 27, 2009 |  |  

Zorunlu Askerligi siddetli karsiyim. Zorunlu bugurgan Askerlik degil akilli 
askerlik lazim ülkemize.Askerlik yapmamamk vatan hainiligi oluyorsa. Ne 

mutlu bana. 

393. Yazan:aliihsan susuz Tarih: Kas 27, 2009 |  |  

MUSTAFA ARKADġIM SEN GĠT OZAMAN DIġ DEVLETLERDE YAġA SĠZ 
GĠBĠLER ZATEN TÜRKĠYENĠN ADINI KĠRLETĠYORLAR BENĠM ĠÇĠN 

KÜRDÜDE BĠR LAZIDA BĠR HEPĠSĠ BĠR SĠZ GĠBĠLER OLDUGU SÜRECE BU 
VATAN DEVAMLI KĠRLENECEK GĠDĠN BU VATANI KĠRLETMEYĠN 

394. Yazan:Mustafa AkbaĢ Tarih: Kas 27, 2009 |  |  

aliihsan susuz arkadasim bu Mübarek günde acayip sakalar yapiyorsun. 

Vaybe düne kadar Kürde Kürt demek yasakti simdi hep Bir oldunuz ha. 
Teprik ederim… ay ay simdi birde kiskanacagim ya. 

Merak etme yurt disina coktan kactim ve bunlarda bol hainlik ediyorum. 
Sen git zorunlugu askerligini kuzu kuzu yap ama dikkat et eline pimsiz 
bomba felan vermesinler yoksa degerin 2,5 sene olur. 

395. Yazan:02adıyaman Tarih: Kas 27, 2009 |  |  

selam arkadaslar herkese kolay gelin ben adıyamandan yazıyorum size 

ben 1990/1 tertip gidicem Ģubata askerim inĢallah ama arkadaĢlar 
bazılarınız dıyorkı zorunlu olmasın yapmayın arkadaĢlar bu zorunluluk 

kalkarsa ne olur türk insanının hali biliyormusunuz 20 yaĢındaki bir gencin 
askerden önce we sonraki haline bakarsanız dünyası değiĢiyor ya wallaha 

insan sorumluluk nedir görewin kutsallık değeri nedir nekadar önemlidir 
ayrıca artık dünyaya insanlara we ailesine bakıĢ açısı değiĢecektir değerini 
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anlayacaktır v.s uzatmaya gerek yoq siz daha iyi bilirsiniz gerçi ama ben 
bu düĢüncelerimi dile getirdim ama bnce askerlik çok iyi biĢi zorunluluk 
kalkmasın bnce böylesi çok iyi HERġEY VATAN ĠÇĠN adıyamandan selam 

(seyran02@hotmail.com) 

396. Yazan:Mustafa AkbaĢ Tarih: Kas 27, 2009 |  |  

Sevgili Adiyaman, sende bilirsin zorla güzellik olmaz. Sen demek sansli 

birisiysin 20 yasinda askerligi yapacaksin. Yorumlarin akisini okuduysan 

göreceksin 28 yasinda adamlarin zorunlu askerlik icin sira bekledigini. 
Burda sorun zorunlugu askerligin cogu vatandasa daha cok sorun ve güc 
duruma düsermesi..yoksa hic bir Türk genci askerlikten felan korkmaz. 

Ana Baba sevgisi icin Askerlik yapmaya hic gerek yok. Ben aklim ereli 
anami babami seviyorum ve itaat ediyorum.Sana dilegim askerligini 

belasiz kazasiz bitir gel.Allahim Adiyamini korusun. Amin. 

397. Yazan:alim Tarih: Kas 28, 2009 |  |  

zorunlu askerliğin kalkmasından yanayım ama bu görüĢede karĢıyım. 

çünkü benim zorunlu askerliğin kalkmasını istememdeki neden kimin 

vatansever kimin öyle olmadığının ortaya çıkmasıdır. yani ben askerliği 
zorla yapanlar arasında askerlik yaptım. bu peygamber ocağında kimsenin 
zoraki değil isteyerek askerlik yapmasını istiyorum adam dağdan iniyor 

askere geliyor, teskere alıyor dağa çıkıyor varmı böyle birĢey hiç yapmasın 
daha iyi. eğer zorunlu olmazsa bu gibi durumlarında ortadan kalkacağını 

düĢünüyorum. 

398. Yazan:Burak Tarih: Kas 29, 2009 |  |  

@Mustafa AkbaĢ 

―Merak etme yurt disina coktan kactim ve bunlarda bol hainlik ediyorum. 

Sen git zorunlugu askerligini kuzu kuzu yap ama dikkat et eline pimsiz 
bomba felan vermesinler yoksa degerin 2,5 sene olur.‖ 

Bunları duydum ya senin Türklüğünle iftahar ediyorum! Kimse kimseye 

pimi çekilmiĢ bomba vermez. Tek bir kiĢinin yaptığı hatadan tüm orduyu 
nasıl sorumlu tutabiliyorsun? Sizin gibiler orduyu yıpratıyor ve askerlik gibi 
kutsal bir görevi karalıyor. Senin gibi bir düĢünceye bağlanıp ülkemi 

terkedeceğime, elime bombayı alırım pimini kendim çeker patlatırım. 

Askerlik konusunda iyileĢtirme yapılsın bunu ben de savunuyorum! 
Askerlik bambaĢka bir olay. Ammaa gelip de yok zorunluluktan çıksın, 

yapmıyorum kardeĢim demeye de kimsenin hakkı yok diye 
düĢünüyorum.Her Türk genci üzerine düĢeni yapmak zorundadır. 15 ay 
garsonluk yapmakla 15 ay dağda çatıĢmak tabiki bir değil iĢte bunlar da 

geniĢ kapsamlı bir düzeltmeyle halledilir. Bana böyle Ģeylerle gel eyvallah 
diyeyim… 

28 yaĢına gelmiĢ de askerliğini yapmamıĢ dediğin kiĢiler var ya, o saate 

kadar neden yapmamıĢlar o zaman? Universite okuyordu desen zaten 15 
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ay degil kısa dönem yapacak 6 ay yani. E universite okumuyorsa ne halt 
yemeye 28 yasına kadar duruyor??? 

Yazık, ama suç sizde değil…BaĢımızdakilerde iĢ olsa siz böyle zaten 
konusamazdınız. BaĢımızdakiler 5 para etmez ki sizden ne beklensin… 

Saygılar 

399. Yazan:buğra Tarih: Kas 30, 2009 |  |  

BURAK arkadaĢa sesleniyorum….bu kurtlar vadisi psu diisini ileyip ordaki 

krakterlere fazla polat karakterine pek kaptırmaya çalıĢıyosun kendini ama 
bunlar diziler boĢ..gerçeklere dön biraz..askerlik artık vatan hizmeti değil 

komutan hizmetçiliğinden baĢka biĢe değil bunu artık bütün gençler 
anladı.öyle olmasa zaten Ģu an askere gitmeyen 14 milyongenç ve kaçak 

durumuna düĢmüĢ 2 milyon genç olmazdı..bu ülkede askerlikte gençlere 
karĢı çok su istimal yapılıyor ve bunu her genç biliyor.türkiyede askerlik 
sistemi çok yanlıĢ ve iĢgenceci vaziyette yapılıyor..istan bulun ankaranın 

veya adananın orta göbeğindebinlerce polisin olduğu sehirlerde nöbet 
tutan asker sence ülkeyimi yoksa bu ülkede ülke ekonomisinin her yıl %45 

ine el koyn tsk komutanlarınımı koruyor üstelik boĢ silahlarla ve15 ay 
boyunca..asker komutan botu boyayıp komutan arabası yıkarken 15 ay 
boyunca anasından babasından evinden iĢinden ayrı,senin komutanlarının 

askerlik yapmayan oğulları altlarında arabayla kızların en çok olduğu 
bölgelerde nasıl kız tavlarız derdindeler..Ģu dizilere kendinizi bukadar 

kaptırmayın… 

400. Yazan:izle Tarih: Ara 1, 2009 |  |  

Her Turk evladi askerligini yapacaktır..!!!!! 

bu söze katılıyorum 

401. Yazan:Sercan DemirtaĢ Tarih: Ara 2, 2009 |  |  

ArkadaĢlar Dünyanın hiç bir yerinde böyle mantıksız askerlik hizmeti yok 

rusyada bile 27 yaĢından sonra askere almıyorlar siz burda aptal bir 
sistemi tartıĢıyorsunuz SavaĢ zamanı çıkan kanun 100 yıldır değiĢmemiĢ 

yaĢadığımız memlekette rütbelilere hizmetçi olmayı red ediyorum. KarĢı 
çıkanlara ise buyrun gidin PaĢaların köpeğinin altını temizleyin baĢında 
nöbet tutun beceremezseniz elinize elbombası veriyorlar.KoĢun durmayın 

koĢun. 

402. Yazan:bahri poyraz Tarih: Ara 3, 2009 |  |  

kesinlikle bu kardeĢimizin yazdığına katılıyorum bende askerliğimi yaptm 
zorunlı askerlik olmamalı bu çok yanlıĢ isteyen gider istemeyen gitmez 

askere gidip gitmemenin türklüklede bir alakası yok ne saçma bir fikir sen 
askere gidince daha mı iyi türk oluyorsun ülkeye hizmet sadece oraya 

gidipte 15 ay yat kalk değil veya bir subayın ayak iĢlerini yapmakta 
değildir ülkene askerlik yapmadanda hizmet edersin bunun çeĢitli yolları 
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var ilk önce kafa yapımız değiĢmeli senin askere gitmen vatanımı 
kurtaracak vatan olduğu yerde duruyor zaten yazacak çok Ģey varda neyse 
insallah bu düzen değiĢir 

403. Yazan:Vatansağolsunama Tarih: Ara 3, 2009 |  |  

dövizli askerlik için 1090 değil 3400 günüm var belgeli. USA 1998-2006 

yılları arasında üzerimden 20 milyon dolarkazandı, bana 300.000 dolar 
verildi 8 sene içinde. Ünüversiteden ayrıldım ve çalıĢmaların patentlerini 

kendi adıma yaptım. son 1 sene ünüveriseteden ayrıldığım için benim 8 
senelik çaıĢmam dövizli askerlik için yeterli bulunmadı. 

8 sene USA akademisinden sonra GATA ya gitsem orda yapmadıkları ne 

varsa yaptırırım. Bioinformatics alanında tamda geleceğin teknolojisinde 
çalıĢırım. Vatan hizmeti olarak bütün öğrendiklerimi paylaĢırım. Ama ilime 
irfana açık dğiller. bana 37 yaĢımda samsun sıhhiye okuluna git sonra er 

olarak zaman öldür diyorlar. 

TSK yurt dıĢında kim hangi konuda çalıĢıyor, bunlardan faydalanabilir miyiz 
diye 1 kere soruyrmu ? 1-2 emalie bakar bu. 

Gazi YaĢargil 50 yaĢından sonra burdur da askerlik yapmadığı için 

vatandaĢlıktan çıkarıldı. 1 sene sonra geri alındı. Tam komedi. 

Amerika ya değil turkiye ye hizmet etmek istediğim için cezalandırılıyorum.  

300 yayını, 10 larca patenti olan bir türk bilim adamının 40 lı yaĢlarda 
GATA da 5 ay (kısa dönem) ciĢ tahlili yaptığını biliyorum. 

Çünkü bu kiĢi greğinden fazka kalifiye (over qualify) idi. 

O yüzden TC vatandaĢlığından çıkacağım.  

Amerika benim akıllı düĢmanım tek isteği benden para kazanmak. Türkiye 
aptal dostum. Ve aptal dostum kendinede banada daha çok zarar veriyor. 
Ne benden para kazanıyor ne bana birĢey katıyor. kendisini de beni de 

yiyip bitiriyor. 

404. Yazan:ÖkkeĢ Curacoğlu Tarih: Ara 4, 2009 |  |  

Yorum yapan bazı kiĢiler sivil hayatta ne kadar para kazanacağının 

hesabını yapmıĢlar.Çok yanlıĢ buluyorum.Bir insanın değeri parayla 

ölçülemez.Her Türk genci Askerliğini zamanı gelince anlının akı ile yapmalı 
ve Vatanın Ģerefini korumalı.Parayla pulla bu iĢ olmaz.Vatanı karĢılıksız 
sevmeli ki.Hayinler ortalıkta cirit atamamalı.Sen devletin Ģerefini koru ki o 

senin Ģerefini korusun.Ne Mutlu Türküm Diyene. 

405. Yazan:deniz Tarih: Ara 5, 2009 |  |  
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bedelli veya bedelsiz fark etmez. Devlet veya herhangi dünyevi bir 

kurumun benim bilmem kaç ayımı gasp etmesi , bunu zorla yapması fikri 
baĢtan sona hatalı , çarpık ve saçma . Hayatımı nasıl yaĢamak istediğim 

benim seçimimdir. adalet herkes içindir. Ġsteyen askere gitmekte daha 
doğrusu Ģöyle diyeyim 

‖ asker ‖ lik mesleğini seçmekte , hayatını böyle yaĢamakta bu meslekten 
para kazanmakta serbesttir . Kimse kusura bakmasın . 

vatan millet edebiyatsafsataları ile konuĢanlara . . Bu toprakları bu 
safsataları üretenlerden ve bunlardan beslenenlerden daha fazla seviyor ve 

sahipleniyorum . kimse , buna dil uzatma hakkına sahip bile değil nokta 

406. Yazan:Hasan Tarih: Ara 5, 2009 |  |  

Adam gibi zamanında yaparsanız askerliğinizi. Sonradan böyle baĢınız 
ağrımaz. 

407. Yazan:russel Tarih: Ara 7, 2009 |  |  

Hasan sadece askerlik yapanlarmı adam oluyor Adam olmak nedemek? 

Sen biraz bize anlatırmısın? Eğitimin birikimin felsefen nedir? Ġnsan 
olmakmı Adam olmakmı önemlidir? Adam olmanın Ģartları ve gereklilikleri 

nelerdir? Adam olamamıĢ kiĢiler ne yapmalıdır?Adam olmayı bu kadar 
millete öğütlerken nasıl bir psikolojiye sahipsin? Adam olmayı açarmısın? 

Sence senin yerine baĢkasının karar vermesi,senin düĢüncenin önemsiz 
olup emir ile iĢ yapmak adamlıkmıdır ve buna zorlamak yada zorlanmak? 
Sence senin özgür iradenmi fikirlerin ve inançlarınmı önemli yoksa emir 

alman ve buna zorlanmanmı? Sakın Afganistandaki çeçenistandaki Rus 
askerlerine kızma,sakın Iraktaki afganistandaki ABD askerlerine kızma 

onları eleĢtirme sakın Bosnayı,kosovayı katleden sırp askerlerine kızma 
onlarda vatani görevlerini yaptılar onlarda emirlere uydular,sakın onları 
eleĢtirmeyin ĠNSAN SEVGĠSĠNĠ CAN SEVGĠSĠNĠ ES GEÇĠPTE IRK,VATAN 

SEVGĠSĠNĠ ÜSTÜN TUTAN DAR GÖRÜġLERE SIKIġMIġ ĠNSANLAR,ÇÜNKÜ 
O RUSDA O ABDLĠDE O SIRPDA SĠZĠN GĠBĠ DÜġÜNDÜ,VE HAYIR 

DĠYEMEDĠ. 

408. Yazan:Mert Tarih: Ara 11, 2009 |  |  

Vatana hizmet askerlikle sınırlı değildir. Askerlik kalksın demiyorum, 

dünyanın çoğu ülkesinde zorunlu askerlik var ama herkes gidipde silah 

tutup terörist ile savaĢmıyor, günümüzde artık insanlar kendi iĢlerine 
konsantre olmalılar, artık ülkelerin gücü asker sayısı, top tüfek gücü ile 
kıyaslı değildir, 1300 lü seneler de eğer asker sayın fazlaysa sen dünyanın 

lideriydin ama Ģu günler de artık ekonomin iyise dünya liderisin, allah 
aĢkına 1 milyon ordumuz var ne iĢe yarıyor? 100000 tane profesyonel 

rambomuz olsa Ģimdiki 1 milyon ordudan kat kat iyi olur, ben askerliğimi 
15 ay izmir de yaptım, 15 ay boyunca izmarit topla çay koy sabah yoklama 
al, akĢam yat uyu Ģeklinde geçti günlerim, sadece hayatıma güzen 

anlamda artı getiren oradaki asker arkadaĢlarımla yaptığımız muhabbetler 
oldu. 25 senedir her hafta 1-2 artık sayısı neyse askerimiz Ģehit düĢüyor 
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ve hep aynı görüntüleri görüyoruz, değiĢen bir Ģey yok, asker Ģehit 
düĢüyor, vatan sağolsun diyoruz, 1-2 gün bayrakları açıyoruz, bağarıp 
çağarıyoruz, sonra gene unutuyoruz. 

bu nereye kadar gidecek böyle? Sizden isteğim yalnızca mantığınızla 
düĢünün milliyetçilik duygularınızı bir yere bırakın. 

Bedelli askerlik konusuna gelirsek ekonomiye katkı getirecekse derhal 
çıkarılmalıdır, genel kurmay baĢkanı ülkenin bir yerinde asker ölürken 
diğer yerinde birileri parayla askerlik yapamaz diyor da, her sene kaç bin 

kiĢi yurt dıĢından gelip bedelli askerlik yapıyor zaten? ayrıca 99 yılında 
terör Ģimdikinden çok daha fazlaydı ama 99 yılında bedelli askerlik çıktı. 

409. Yazan:mustafa Tarih: Ara 13, 2009 |  |  

her Türk asker olmalı katılıyorum.ama 15 ay insaf artık.2yada3 ay temel 

eğitim verirsin savaĢ olasılığına karĢı.temel askeri eğitimini alır.yerinden 
yurdundan hayatından iĢinden ailesinden olmaz.hemde savaĢta silah tutan 

adamın olur.1 ay eğitim verip 14 ay hizmetçilik millete hakarettir.modern 
köleliktir.ordu profesyonel iĢidir.bunun en iyi kanıtı 25 yıldır bitirilrmryrn 
pkk dır. 

410. Yazan:Roswell Tarih: Ara 13, 2009 |  |  

ArkadaĢlar, iĢin özü zengin fakir ayrımı değildir. EĢitsizlik ülkemizin en 

büyük sorunudur hakların aynı olduğu söylensede bu koca yalandır. 
maalesef Ģehit verdiğimiz her arkadaĢımızın ailesi fakirdir. bu görünün bir 

gerçektir.fakir ve eğitim düzeyi yüksek olmayan ailelerdir yani herkes eĢit 
Ģartta askere gitsin diyorsunuz ama ölen hep fakirin çocuğudur. neyi 

konuĢuyorsunuz.doğuya sınır karakollarını kütüğü köy olan çocuklar 
gönderilir. kendinizi salak söylemlerle kandırmayın. 

ölen ve ölecek olan hep fakirin çocuğudur. askerlik sistemi eziyettir ve 
değiĢmesi gerekmektedir.15 ay askerlik mi olur herĢeyin bir makul Ģekli 

bulunmalı savaĢlar artık teknoloji yani ekonomik anlamda kazanıldığını 
unutmayın 15 ay askerliğin ülke ekonomisine bu kadar yüksek nüfuslu bir 

ülkede ne derece ezeyet olduğunu düĢünün. 

sürekli Ģehit veriyoruz. karĢı tarafta hiç bir Ģey yok artık askeriyenin 
verdiği eğitim ve askerlik Ģekilleri tartıĢılmalıdır bu durum tabu olakyan 
çıkmalıdır. bedelli askerlik bekleyenler askere gidenlerden emin olun daha 

çok hizmet vermekte çoğunluk olarak iĢ yerleri çalıĢtırdıkları insanlar 
vergiler… vs geniĢ kapsamlı düĢünmeden boĢ konuĢmak saçma askeriye 

bu ülkenin tabusu haline gelmiĢ gerektiğinde sorgulanmalıdır. 

411. Yazan:hayrettin Tarih: Ara 16, 2009 |  |  

bedelli çıkmalıdır..bütün dinlerde insan öldürmek günahtır savaĢ 

haricinde…Ģükürler olsunki bizde savaĢ yok..bizde olan rant kavgası savaĢ 

değil…bu yüzden benim elime silah verip git birilerinin rantına hizmet et 
diyemezler..ben silaha karĢıyım adam öldürmeye karĢıyım..silahlı herĢeye 
karĢıyım..onun için askerlik kaldırılsın..savunma için profosyonel askerliğe 
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geçilsin..duyun sesimizi..ben Ģehit olan 33 erle aynı kaderi paylaĢmak 
istemiyorum… 

412. Yazan:çetin Tarih: Ara 16, 2009 |  |  

kırk yılda bir yeryüzüne geldik bir lokma ekmek yemeğe ekmek aldığımız 
fırına sahip çıkmak durumundayız gibi geliyor bana 

413. Yazan:ERDOĞAN SEZER Tarih: Ara 19, 2009 |  |  

zorunlu askerlik kalksın diyen Ģahıslara bende kendi düĢüncemi aktarayım 

kendileri isteyerek askerlik yapsınlar o duyguyu tatsınlar ondan sonra 
karar versinler bence ozaman zorunluluk kalkar.NE MUTLU TÜRKÜM 

DĠYENE,NE MUTLU ASKERLK YAPANA. 

414. Yazan:russel Tarih: Ara 21, 2009 |  |  

Ne mutlu insanım diyene, ne mutlu ölümü değilde yaĢamı 
savunanlara,kimse asker doğmaz herkes ĠNSAN DOĞAR. 

415. Yazan:M.Demircioğlu Tarih: Ara 21, 2009 |  |  

Sevgili russel, 

413 yorum içinde en güzel,en anlamlı yorum olmuĢ,ne mutlu size… 

416. Yazan:mehmet Tarih: Ara 22, 2009 |  |  

bedelli askerliği dört gözle bekleyen muhterem zatlara soruyorum sizin 
pranız var yırtacaksınız parası olmayan ne olacak bi Ģehit annei benim 

oğlum parası olmadığı için mi öldü dediğinde ne cevap vereceksiniz 
yazıklar olsun size profosyonel bir orduya gerek var 600 bin mideyi 

doyurmanın anlamı yok oralarda size katılıyorum ama bedelli askerlik 
konusunda siz biz zenginiz yaĢamak bizim hakkımız fakirler ölsün mü 

demek istiyorsunuz bizim toplumumuza bi znginlik hastalığı var ne yazıkki 
unutmayın dağda Ģehit olan askerlerimiz fakirleri değil sizin malınızı 
bekliyor fakirin zate bir Ģeyi, yok kim napsı onu vergi veren 14 öğretmenin 

maaĢını yatıran yazı sahibine ise söüm unuta senin dersaneni fakir asker 
bekliyor onunda çocuğu ailesi var türkiye sizden ibaret değil bunu iyi anla 

417. Yazan:Muhemmet.M Tarih: Ara 22, 2009 |  |  

bence ben bu fikrin düĢüncenin doğru olmadığını düĢünüyorum çünkü 

bizim ülkemize zorlanarakta olsa asker Ģart en azından bizim ülkemiz için 
hem askerlik gibisimi var adamı eğitici ve bazı Ģeylerin değerini kızmeti 
daha iyi anlatan ne olabilir .bizim insanımız ömründen 15 ayını bu vatana 

hizmet etmekten sakınacak insanlar olamaz 
HER TÜRK ASKER DOĞAR VATAN SANA CANIM FEDA 

418. Yazan:Raif Tarih: Oca 3, 2010 |  |  
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Türkiye‘de zorlu askerlik hala varsa! Bu baĢka ülkeye hizmet etmekle 

eĢittir! Kaç milyar dolarımız kaldı daha! Kaç acemi askerimiz topraklara 
karıĢtı! 

Zorunlu askerlik vatan hainliği ile eĢittir! ―Terör bitsin zorunlu askerlik 

biter‖ ben sana demedim mi Tayyip? Bu ülkede insan ve para çok diye! 

419. Yazan:ulas Tarih: Oca 3, 2010 |  |  

zorunlu askerlik uygulaması tamamen saçmalık trilyonlarca paranın göz 
göre göre çöpe atılmasıdır.askerlik süresi de çok uzun,sözde düĢmanımız 

olan yunanistan bile süreyi 9 ay a indirmiĢken,bu kriz ortamında halen 
sessiz sedasız 15 ay askerlik dyatılıyor anlamak mumkun değil.hükümet 

tek baĢına iktidar ama ordunun askerlik süresi konusunda baĢbakandan 
tut,meclisde kim varsa ses çıkarmıyor.battık ve vatn millet sakarya 
edebiyatıyla bu Ģekilde bi yere varılamaycgı da ortada 

420. Yazan:serdar Tarih: Oca 5, 2010 |  |  

bedelli askerlik mantıklı bir durum fakirin oğlu ölsün değil ama fakir olan 

bakamayacağı çocuğuda dünyaya getirmesin her aileye 3 çocuk diyolar 
sonra millet bu kuralmıĢ gibi uyguluyor sonrada iĢsizim çocuğuma 

bakamıyorum diye ağlıyor herkes mantığını kullansın!askerlik vatan borcu 
ama 15 ay zorunluluk çok fazla herkesin zorunluğu olduğu bir zaman dilimi 

olsun sonrasını isteyen bedelli yapsın okumuĢa 5ay bile fazla okul 
bittiğinde yaĢ ilerlıyor askere git iĢ bul çalıĢ para biriktir bence zor!beyfendi 
30 yaĢına gelmiĢ iĢini kaybedeceğine mi üzülsün çekeceği hasretemi 

üzülsün o yokken aileye kimin bakacağınımı düĢünsün! 

421. Yazan:a.k Tarih: Oca 6, 2010 |  |  

kusura bakmayın ama ben profesyonel orduya pek sıcak 

bakmıyorum.çünkü ülkede yaĢayan insanların ihanet etme imkanı çok fazla 

para fazla verdin mi bu memleketi satacak insan çok.valla kusura 
bakmayın herkes gitsin askere hemde okuyan okumayan 15 ay yapsın ben 

kısa dönem yaptım ama yinede herkesin aynı Ģartta yapma 
taraftarıyım.çünkü herkes okuyamayabilir.madem adil olmak lazım herkes 
eĢit o zaman herkes eĢit askerlik yapmak zorunda. 

422. Yazan:mert Tarih: Oca 7, 2010 |  |  

çok ilgiç insanlar hep biĢeylere takıyorlar içlerinde bulundukarı durumu 

görmüyorlar takılan cünlelerden biri Ģu fakir askerlik yapsın zengin bedelli. 
herkez bunu söylüyor ama yinde zenginler bedelli yapıyor. Çok ayıp 

insafsızlık vatan hayinligi baĢta sayın erdogan‘ın oglu biz fakiriz diye bize 
neden bedelli çıkarmıyorsun. ArkadaĢlar Ģunun farkına varın ülke içinde 

zengin kalmadı çıkacak olan bedellide fakirler için olacak. bedelliyi neden 
istiyoruz çünkü ülkemizi seviyoruz i.h.mahkesinde elalemin gavurlarına 
bizleri yargılama olanagı vermemek için evet bu çıkacak bedelli biz fakirler 

için bir suspayı olarak görünsede Ģimdilik bazı sorunları ileriye ötelemek 
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ten öteye geçmiyecektir eninde sonunda halkımız askerin karnını 
doyurmak yerine ünüversite açmak isteyecektir bot yerine hastane 
yapmak isteyecektir tüm geliĢmiĢ ülkelergibi askere degil inasa yatırım 

yapmayı isteyeceklerdir. çarpıĢacagımı veya ġehit olacagımı bileyim bir 
saniye düĢünmez giderim meslegimden dolayı ayrıcaklarını bildigim için 

karĢıyım eĢitsizlige. 

423. Yazan:russel Tarih: Oca 7, 2010 |  |  

Güçlü ülkelerin güçlü ordulardan önce güçlü eğitim sistemleri var örnek 

ABD,ĠNGĠLTERE,FRANSA,RUSYA,JAPONYA,ÇĠN,ALMANYA, Bu ülkelerdeki 
üniversiteler mükemmel eğitim veriyor bir çok üniversiteleri var buralarda 

bilim ve ilim veriliyor,halkın imkanı çok oluyor bu ülkeler bu yüzden ileride 
süper güçler bu ülkelerde orduevinde garsonluk,komilik,kuaförlük hizmeti 

verdirilmiyor ayda 60tlye .Bu ülkelerde Beyin yetiĢiyor, beyin yurt dıĢına 
kaçmıyor beyinleri.Bakın bir ülkenin bilim adamı ne kadar çoksa ilim bilim 

üreten nüfusu ne kadar çoksa o kadar güçlü olur,21 yüzyıldayız geçin artık 
bu 1900lü yılların zihniyetini, siz 700bin zorunlu asker tutarsınız onlara ot 
yoldurup izmarit toplatırsınız öteki ülke üniversitesinde profesör yetiĢtirir 

bu silah yapar 700bin kiĢiyi anında götürür,21 yüzyıl bilim çağı 
arkadaĢlar.GÜÇLÜ EĞĠTĠM,ÖĞRETĠM,ĠLĠM,BĠLĠM= GÜÇLÜ TÜRKĠYE. 

424. Yazan:MY Tarih: Oca 7, 2010 |  |  

russel‘a katiliyorum, JAPON MUCiZESi çok konusulur Türkiye‘de, IIci 

dünya savasindan sonra Japonya‘nin kalkinmasi vatanseverlik ve 
çaliskanlikla açiklanir. Oysa bu ülke mühendislikte ABD kadar ileri ve 

1800′lerden beri bu böyle. Büyük okyanusa hakim olabilmek için ABD ile 
uzun yillar savasmis, daha birinci dünya savasinda uçak gemisi üretebilen 
bir devlet. 

Özetle HER TÜRK ASKER DOGAR yerine her TÜRK ALiM DOGAR seklinde 

gaz verilse memlekete faydasi daha fazla olacak. 

425. Yazan:MB Tarih: Oca 8, 2010 |  |  

“Zorunlu askerlik sadece medeniyetin devamı için değil, aynı 
zamanda varlığımız için de ciddi bir tehlike oluĢturur.” 

Albert Einstein 

Daha ne desin adam… :) 

426. Yazan:fazıl Tarih: Oca 12, 2010 |  |  

teĢekkür ederim tebrik ederim süper bir yazı ben 8 yıldır asker kaçağıyım 
gidipte kaçtım 8 ay yaptım 3 5 defa askeri ceza evinde kaldım 4 dosyam 

var evde odamdan çıkamıyorum kimlik yok periĢanım evlilik iĢ güç hayal 
bile değil korku içinde yaĢıorum iĢkence eziyet cabası askerden kaçana 

devamlı ceza verilmesine son vermeleri gerek milletin bunlardan haberi 
yok siz 8 yılda neler yaptınız ben mahalleyi tanımıyorum dıĢarı çıkınca 
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kayboluorum gençlik gitti en çok cahillerden çekiyorum yap git hain asker 
mutlu türküm sakarya vatan hadin ordan sizin içinizde kabaran duyguların 
Allah katında desteklenen bir yanıda yok tövbe 91 ayete bakın 

427. Yazan:yusuf Tarih: Oca 13, 2010 |  |  

slm arkadaslar ; 

ben ne bedelli askerlik yapacak kadar zenginim. nede ; ailemi birakip 15 
ay dewlet malı olacak kadar rahat bi insanım. ben kendi çapında yaĢam 

sawaĢı weren bi insanim. 
ergenekonculara malzeme olmaya hiç niyetim yoooQ 

428. Yazan:HALIL Tarih: Oca 13, 2010 |  |  

bence bedeli askerlik askerlik degil sadece para almak VE BIZIM PARAMIZ 

YOK ISIMIZDE YOK  

NASIL CARESIZ BIRAKILDIGIMIZI GORMUYORMU BU DEVLET HAYRET 
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Zorunlu Askerlik? Ülkemizin yavaĢ intiharı! 

Sunuş :  5 dakika önce bir yorumcumuz 
aşağıdaki yorumu sitemize ekledi. Burada 

anlatılan korkunç bir olay ve bunun gibi 
korkunç şeylere bizzat tanık oldum, bir çok 
dostumun başına geldi. Türkiye‟nin bu yavaş 

intiharına “dur” demek zamanı geldi artık. 

Belli bir seviyenin üzerindeki bilim adamları, 
sanatçılar, sporcular tanım gereği nadir 

yetişen insanlardır. Her ülkeden kendi dalında 
3-5 insan sivrilir. Çünkü iyi bir eğitim, 

yetenek, özgüven,  yoğun tempoda uzun süre 
çalışabilme gibi özelliklerin hepsi bir insanda 
nadiren toplanır. Bu olsa bile o kişi bilim 

adamı olmak istemeyebilir. Erken evlenmiştir, 
iş hayatı daha cazip gelmiştir, hastadır… 

Bunun için akıllı ülkeler kendi bilim adamlarını şımartmak ve öteki ülkelerin 

araştırmacılarını çekmek için atmadık takla bırakmazlar. Oysa Türkiye 
kurulduğundan bu yana bilim adamlarını KOVMAK için ne gerekiyorsa yapıyor. 
Ayağına kurşun sıkmak için en çok kullandığı silah ise ZORUNLU ASKERLİK! 

19cu yüzyıldan kalma savaş taktikleriyle ETTEN DUVAR niyetine yüz binlerce 
asker besliyor Türkiye. Neredeyse 700.000 insan toplanıyor evlerinden, iş 
yerlerinden. Ne yapıyorlar? İnternet sitelerini fişlemek ve darbe ile Türkiye‟yi 

işgal planı yapmaktan başka? Bunu bile ellerine, yüzlerine bulaştırdılar.  

Aşağıdaki yorumu okurken bir kez daha soralım kendi kendimize: “Bu ordunun 
artık ciddi bir reform geçirme vakti gelmedi mi?” 

Vatansağolsunama 

dövizli askerlik için 1090 değil 3400 günüm var belgeli. USA 1998-2006 yılları 

arasında üzerimden 20 milyon dolarkazandı, bana 300.000 dolar verildi 8 sene 
içinde. Ünüversiteden ayrıldım ve çalıĢmaların patentlerini kendi adıma yaptım. 

son 1 sene ünüveriseteden ayrıldığım için benim 8 senelik çaıĢmam dövizli 
askerlik için yeterli bulunmadı. 

8 sene USA akademisinden sonra GATA ya gitsem orda yapmadıkları ne varsa 
yaptırırım. Bioinformatics alanında tamda geleceğin teknolojisinde çalıĢırım. 

Vatan hizmeti olarak bütün öğrendiklerimi paylaĢırım. Ama ilime irfana açık 
değiller. bana 37 yaĢımda samsun sıhhiye okuluna git sonra er olarak zaman 

öldür diyorlar. 
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TSK yurt dıĢında kim hangi konuda çalıĢıyor, bunlardan faydalanabilir miyiz diye 
1 kere soruyor mu ? 1-2 emalie bakar bu. 

Gazi YaĢargil 50 yaĢından sonra burdur da askerlik yapmadığı için vatandaĢlıktan 
çıkarıldı. 1 sene sonra geri alındı. Tam komedi. 

Amerika ya değil turkiye ye hizmet etmek istediğim için cezalandırılıyorum. 

300 yayını, 10 larca patenti olan bir türk bilim adamının 40 lı yaĢlarda GATA da 5 
ay (kısa dönem) ciĢ tahlili yaptığını biliyorum. 

Çünkü bu kiĢi greğinden fazka kalifiye (over qualify) idi. 

O yüzden TC vatandaĢlığından çıkacağım. 

Amerika benim akıllı düĢmanım tek isteği benden para kazanmak. Türkiye aptal 

dostum. Ve aptal dostum kendinede banada daha çok zarar veriyor. Ne benden 
para kazanıyor ne bana birĢey katıyor. kendisini de beni de yiyip bitiriyor. 

4 [?] 
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1. 64 Yorum 
2. Yazan:MB Tarih: Ara 4, 2009 |  |  

Ġbretlik bir vaka… 

 

“Bunun için akıllı ülkeler kendi bilim adamlarını Ģımartmak ve öteki 

ülkelerin araĢtırmacılarını çekmek için atmadık takla bırakmazlar.”  

Böyle bir vizyon ülkemizde olmadığı gibi, kurumlarımız ve 

üniversitelerimiz; belki de ideolojik saplantıdan olsa gerek, malesef artık 
bir değer de üretmiyor/üretemiyor. 

Üniversite Açılımı Ģart:) 

Bu ülkenin o kadar çok açılıma ihtiyacı var ki… 

Aç aç bitmez:) 

http://alexking.org/projects/wordpress/popularity-contest
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3. Yazan:MY Tarih: Ara 4, 2009 |  |  

Üniversite Açılımı Ģart:) 

Bu ülkenin o kadar çok açılıma ihtiyacı var ki… 

Aç aç bitmez:) 

ilahi MB, walla iyi güldüm :)) 

Demokratik açilimdan önce bir TSK açilimi lazimdi ya neyse… Onlari 
tanklarindan çikarmak için konserve açacagi lazim, geç olsun da güç 

olmasin :) 

4. Yazan:suat Tarih: Ara 4, 2009 |  |  

maalesef bildik ve acı bir durum vatan-millet-sakarya nidalarıyla 

yaĢadığımız sürece bu böyle devam eder hiçbir Ģeyimiz akla mantığa 

uygun değil duygularımız ve sloganlarımızla yaĢaıyoruz.tc nin ordu yapısını 
tekrar gözden geçirmek ve onları layık olduğu göreve bir Ģekilde 
almalıyız.değerli ve yüz yıllara dayanan bir kurum maalesef siyasi ve 

idolojik hislerle hırpalanıyor.bir ordunun görevi ülkesinin sınırlarını 
korumaktır.ordumuzu ve mensuplarını bu bilnçle yetiĢtirmeliyiz. 

5. Yazan:Olcayto Tan Haskol Tarih: Ara 4, 2009 |  |  

Abi Ģirket kuracağız ortağımı silah altına alıyorlar,orduyla ―vatana millete 

hayırlı bir iĢ yapma konusunda inatlaĢıyoruz, ―vergi verelim, üretelim 
diyoruz.‖ Hayır arkadaĢ Allah muhafaza iyi bir Ģey yaparsınız bu 

memlekete faydanız dokunur ondan patates soyacaksınız diye ısrar 
ediyorlar. 

Bu yaĢananları gelecekte mizah bir konu olarak ele alacağımızı umuyorum. 

6. Yazan:eg Tarih: Ara 4, 2009 |  |  

zorunlu askerliğe ben de karĢıyım. ama sanırım yaklaĢtığımız nokta yanlıĢ. 

yani birileri zorunlu askerliğe ―kendilerinin ne kadar ayrıcalıklı olduğunu‖ 
ortaya koymak için ve bu ayrıcalıklılık sebebiyle ―ötekilerden‖ farklı 
muamele görmeleri gerektiği iddiasıyla yapıyorlarsa ben böyle birĢeye 

kesinlikle karĢıyım. yoksa benim gözümde uzuuuuuun bir süredir - mesela- 
genetik konusunda büyüüüüük buluĢlar yapmıĢ bir insanla, mütevazi 

dükkanında terzilik yapan bir kiĢi arasında ve bunların askerlik konusunda 
görmesi gereken tutumlarda hiçbir fark yok. ilke olarak zorunlu askerliğe 
karĢıyım. profesyonel (bu yüzden de gönüllü)askerliği daha doğru bir 

askerlik biçimi olarak görüyorum. ama bu olmadığı sürece uygulanan 
sistemde mutlak adalet olması gerektiğini düĢünüyorum. yani birisi sırf ne 

kadar büyük baĢarıları olduğundan hareketle güneydoğuya ―ölmeye giden‖ 
çocuklardan farklı muamele görmesi gerektiğini söylüyorsa bu benim 

vicdanıma uygun bir Ģey olmaz… 
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7. Yazan:eg Tarih: Ara 4, 2009 |  |  

ve bir ekleme yapayım: eğitim-öğretim ve ―baĢarılardaki‖ elitlikten 

hareketle ayrıcalık talep etmek TAM ANLAMIYLA kemalist bir 
tavırdır…kemalizm özünde bu ayrıcalıklıkların ila-nihai devam etmesini 

istemek demektir zaten… 

8. Yazan:Umit Erdal Tarih: Ara 5, 2009 |  |  

Ne kemalizmi? Ġnsanların yeteneklerine uygun iĢler yapması, adalet midir 
ayrıcalık mıdır? 

EĢitlik adına, adaletsizliği savunmak için vicdani gerekçeler sunmak, hak 

değildir. 

9. Yazan:eg Tarih: Ara 5, 2009 |  |  

umit bey, 
evet insanın yeteneklerine uygun iĢler yapması iyidir. ne de olsa 

güneydoğuda ölen çocukların tek yeteneği ölmek öyle değil mi!!! 

10.Yazan:MY Tarih: Ara 5, 2009 |  |  

Zorla insanlari askere yollamak bir saçmalik, fransizlarin ve almanlarin 
1800′lerdeki slogani ―asker millet‖ zirvasina yapismak bir baska saçmalik. 

Ama potansiyeli yüksek bilim adamlarini daglarda ―yaylalar yaylalar‖ diye 
kosturmak ayrica bir saçmalik. 

Yani adalet ve esitlik adina hep beraber ölmektense Türkiye‘nin bir hukuk 

devleti olmasini istemeliyiz. 

Bu arada Güney Dogu‘ya ölmeye gönderilenlerin egitimi, zekasi vb ne 
olursa olsun mesele zaten ―ÖLMEYE GÖNDERiLMEK‖ meselesi. 

Yani kim ne hakla kimi ÖLMEYE gönderebiliyor? 

Ama T.C. bir hukuk devleti degil de bir avuç subayin darbecilik oynamak 

için kullandigi oyun sahasi olmus. Bu durum KAYNAK ISRAFI gibi bir 
konuyu perdelemez. “Bilim adamlarini ziyan etmeyelim” derken 
ötekiler ölsün, mesele yok demiyoruz ki! 

PKK ile savas zaten bir kuklacinin iki kuklayi birbirine vurmasina benziyor. 
Zenciyi-zenciye kirdirmak var. Ergenekoncular ile PKK ayri iki örgüt mü 
yoksa siparis üzere is gören TEK BiR ÖRGÜTÜN birbirinden habersiz iki ayri 

subesi mi? 

Bunun için Güneydogu‘ya ―ölmeye gönderilenleri kurtaramiyoruz bari biz 
de ölelim‖ demek mi daha akillica yoksa ―kimse ölmesin, bu arada DiKKAT! 
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Zorunlu askerlik bir sürü haksizligin yanisira INSAN KAYNAKLARIMIZI 
TÜKETiYOR‖ demek mi? 

11.Yazan:Bigalıoğlu Tarih: Ara 5, 2009 |  |  

yazılanlara tamamen katılıyorum.türkiye açısından bunun ne parayla ne 
çıkarla ilgisi var.bu tamamen akılsızlık. 

askerden Ģöyle bir söz duymuĢtum. ―askerde mantık aranmaz.‖ 

bu sözü duyduğunuzda üstlerinizin sizden daha akıllı olduğunu 
düĢünüyorsunuz.yapılan Ģeyler bize mantıksız gelir,ancak yapılacak iĢ için 
müthiĢ mantıklı bir gerekçesi vardır,diye aklınızdan geçiriyorsunuz. 

ama iĢ öyle değilmiĢ.askelik,sadece üstünün emrini yerine 

getirmekmiĢ.sorgusuz itaat.ama neye itaat.komutanın kıytırık 
iĢlerine.generallerin terfi alabilmek için,birbirinin kıç yalama 

operasyonlarına. 

yazıktır,her denetimde,kat kat boya sürülür sağa sola,bir dünya 
yolsuzluk.neydi.kantinci askerler,araba çekip gider evine. 

bizim alay karahgah komutanımız.gece askerleri toplayıp belediyenin 

deposundan kilit taĢ çalmıĢlardı resmen.alayı bu taĢlarla 
döĢemiĢlerdi.albaya yaranabilmek için.insan düĢünmeden edemiyor.acaba 
resmi evraka iĢlenip,devletin parları kırıĢtırdılar mı diye. 

ufff,içim daraldı.bunları gören duyan yokmu kardeĢim baĢka yaw.nerede 
bu millet nerede bu devlet.heyyyyyy. 

12.Yazan:Umit Erdal Tarih: Ara 5, 2009 |  |  

@eg: 

laf cambazlığı bu. askerlik mesleği, ölmeyi mi gerektiriyor. tüm 

askerlerdeki ölüm oranıyla, toplumdaki diğer nedenlerden ölmeyi 
karĢılaĢtırın, arada çok az bir fark vardır. 

burada ölmek noktasında bir noktadan yaklaĢmıyor meseleye yazı. zaman 
kaybı esas mesele. 

13.Yazan:eg Tarih: Ara 5, 2009 |  |  

mehmetçim yukarıda yazdığım yorumla birlikte okumanı dilerdim son 

yazdığımı. ben ne demiĢim: 

―ilke olarak zorunlu askerliğe karĢıyım. profesyonel (bu yüzden de 

gönüllü)askerliği daha doğru bir askerlik biçimi olarak görüyorum. ama bu 

olmadığı sürece uygulanan sistemde mutlak adalet olması gerektiğini 

http://bigalioglu.blogcu.com/
http://www.derindusunce.org/2009/12/04/zorunlu-askerlik-ulkemizin-yavas-intihari/#comment-42092
http://www.derindusunce.org/2009/12/04/zorunlu-askerlik-ulkemizin-yavas-intihari/#comment-42093
http://www.derindusunce.org/2009/12/04/zorunlu-askerlik-ulkemizin-yavas-intihari/#comment-42094
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düĢünüyorum. yani birisi sırf ne kadar büyük baĢarıları olduğundan 

hareketle güneydoğuya ―ölmeye giden‖ çocuklardan farklı muamele 

görmesi gerektiğini söylüyorsa bu benim vicdanıma uygun bir Ģey olmaz…‖  

yani dağ bayır koĢmayı, ölüme gönderilmeyi savunan yok. buna itiraz 
edense - baĢta ben olmak üzere- çok. yani bugünlerde yanlıĢ mı anlyıorsun 
ben mianlatamıyorum bilemiyorum. sorun, bugün mevcut sistemde 

kendilerine ayrıcalık isteyenlerdedir ve ben buna ister bilim adamı ister 
baĢbakan olsunlar ayrıcalık verilecek bir durum görmüyorum. ama yiyorsa 

ve sonuna kadar gidebileceklerine inanıylorarsa ―vicdani red‖ savunusu 
yapsınlar. baĢta ben burada haklarını savunalım. ama yok ben amaerikaya 
20 milyon kazandırdım, yok Ģöyleyim yok böyleyim. o yüzden de beni değil 

de hasan amcanın gariban çocuğunu al götür demek kadar ahlaksız, 
vicdansız birĢey de bilmiyorum ben, bilmem bu defa anlatabildim mi? 

14.Yazan:MY Tarih: Ara 5, 2009 |  |  

Enver Kardesim, 

Tabi ki haklisin. Ama yanildigin bir yer var: 

“uygulanan sistemde mutlak adalet olması gerektiğini 
düşünüyorum.”(EG) 

Biz de zaten X ingilizce biliyor, bilgisayar biliyor, Sirnak‘a gitmesin, onun 

yerine bakkal çiragi Y gitsin demiyoruz. (su anki durum bu ama bu da ayri 
bir konu) 

Bu dogal olarak adalete ve bu sitede 2-3 yildir savundugumuz bütün 

degerlere aykiri olur. 

Ama uygulanan sistemde mutlak adalet olması gerektiğini düĢünüyorum.‖ 
derken yaniliyorsun. çocuklarin yankesici olarak çalistirildigi bir örgütte 
adalet aranir mi? Herkes X saat çalisacak filan denebilir mi? 

Sistem mesru degilken hangi adaletten bahsedilebilir? 

Senin de çok iyi bildigin gibi Güneydogu‘daki olaylar Türkiye‘nin mesru 
olarak verdigi bir mücadele degil. 

Simgelesen Dersim katliamindan beri Kürt-Türk kavgasi çikarmak için 
―malum essekler‖ gerekeni yapmis ve yapiyor.  

Bir PKKli genç için ―kandirilmis‖ diyoruz degil mi? Ya çukurca‘da ölen Türk 
askerleri? Elinde el bombasi patlatilanlar… Veya ―Gelme! Ben ölen terörist 
kızı hallediyorum!‖diyenler… Bunlar mesru bir savasta kahramanca 

savasan askerler degil ki. 

Savas mesru OLMAYINCA esitçe ölmek zaten anlamsiz. Güneydogudaki 
kirli savasta yegenlerimizi, kuzenlerimizi ve bu arada namusumuzu 

http://www.derindusunce.org/
http://www.derindusunce.org/2009/12/04/zorunlu-askerlik-ulkemizin-yavas-intihari/#comment-42096
http://www.derindusunce.org/2008/08/26/gelme-ben-olen-terorist-kizi-hallediyorum/
http://www.derindusunce.org/2008/08/26/gelme-ben-olen-terorist-kizi-hallediyorum/
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kaybettik. Bari 3-4 bilim adamini kurtaralim ki ileride T.C.‘ye faydalari 
olsun. Budur yani. Sofra kalkmis, yerden kirintilari toplmaya çalisiyoruz :( 

15.Yazan:eg Tarih: Ara 5, 2009 |  |  

sevgili kardeĢim o zaman bu itirazlarda bulunanlar ―ben çok değerliyim, 
her gittiğim yere Ģu kadar para kazandırıyorum, o yüzden ayrıcalıklıyım‖ 

demek yerine ―bugün ordu ve askerlik denen Ģey zaten bütün adalet, 
hakkaniyet ve insaniyet adına ne varsa karĢıdır, bu yüzden benim 

vicdanım askerlik yapmayı kendine yediremiyor‖ desinler ve ben de 
sonuna kadar arkalarında olayım. ama ―param ver ben paramı vereyim ve 
benim verdiğim para ile o ordu garibanları askere alıp ölmelerine vesile 

olacak her türlü düzenlemeyi yapsın‖ cümlesini zımnen kullanmak ahlaki 
değil. 

16.Yazan:eg Tarih: Ara 6, 2009 |  |  

ve maalesf o alıntıdaki yorum direk olarak yukarıda yazdığım Ģeydir. ―yani 

benim param var, parayı vereyim kurtulayım. ama o para ile ordu hangi 
garibanı nereye götürürse götürsün bu benim umurumda değil‖ demektir. 

ve ben böyle bir Ģeye ahlaki duruĢum dolayısıyla kesinlikle karĢıyım. 
mesela rasim ozan kütahyalı‘nın itiraz edebileceğim çok yönü vardır ama ‖ 
kürt sorun çözülmedike ve ülkedeki bu militarizm kökenli zorbalıklar 

sonlanmadıkça askerlik yapmayı reddediyorum‖ türünden cümleleri çok 
ahlakidir. zira ―bende para var, ben bir yazarım ve ayrıcalık talep 

ediyorum‖ demiyor. direk bir reddiye sunuyor. ama alıntı yorum ne kadar 
değerli bir bilim adamı olduğundan dem vurup - ısrar ediyrum sonuna 

kadar kemalist bir görüntüde- ayrıcalık talep ediyor. ve bu ahlaki de değil 
vicdani de 

17.Yazan:Melih Bilgin Tarih: Ara 7, 2009 |  |  

VatandaĢlık görevi Anayasanın 10 ncu ve 72 nci maddelerin de belirtilen, 
değiĢik süreler de uygulanan ve toplamında vatan hizmeti olarak sunulan 

askerlik sisteminin neden tüm vatandaĢlarımız için eĢit sürede 
uygulanmamaktadır. Ġlk bakıĢta, vatan hizmeti olmasından dolayı, kiĢide 

gurur hissi yaratan askerlik hizmeti, uygulamaya geldiğinde, kimine onbeĢ 
ay (480 gün), kimine altı ay (150 gün), yurt dıĢında üç sene vergi 
ödeyecek kadar Ģanslı ve uygulamadan faydalanacak kadar zengin yada 

zeki olanların da yirmi bir gün yaptığı bir uygulamadır. Bu insanları, genç 
yaĢlarında gün hesabı yaparak, vatan hizmeti paydasında, ötekileĢtirilmesi, 

genç algıların geliĢimi açısından sizce ne kadar sağlıklıdır. Karsın Arpaçay, 
Edirnenin KeĢan ilçesin yada Hatay ın Akkuyu köyünde veya Ġzmirin 

merkezin de çalıĢan, okuyan, ülkemize değer kazandıran, zeytin toplayan, 
çay toplayan, pamuk eken, buğday biçen, kuyumcu da, banka da, devlet 
dairesin de çalıĢan, kazançları nispetinde vergi ödeyen vatandaĢlarımız 

neden askerlik uygulamasın da, vatandaĢlık hizmetini farklı sürelerde 
tamamlamaktadırlar …!!! 

http://www.derindusunce.org/2009/12/04/zorunlu-askerlik-ulkemizin-yavas-intihari/#comment-42097
http://www.derindusunce.org/2009/12/04/zorunlu-askerlik-ulkemizin-yavas-intihari/#comment-42098
http://www.derindusunce.org/2009/12/04/zorunlu-askerlik-ulkemizin-yavas-intihari/#comment-42187
http://www.anayasa.gen.tr/1982ay.htm
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Günümüzde zorlaĢan hayat koĢulları , vatandaĢa zorunlu kılınan askerlik 
mevzusunu, bir duvar gibi karĢısına örmüĢ ve bu duvarı atlayabilmek 
içinde ihtimaller sıralanmıĢ, ihtimalleri de sözde hafif, mantıkta baya 

yöntemlerle uygulamaya sokmuĢtur. Böylece eĢitlik paydasındaki 
vatandaĢlık, katledilmiĢtir… 

Daha net değerlendirecek olursak, askerlik çağına gelen gençlerin durumu 

Ģöyle değerlendirilebilir; 

OnbeĢ ay uzun dönem, altı ay kısa dönem yada bedelli askerlik. Bedelli 
askerlik haricinde genele uygulanan durumu değerlendirecek olursak; 
Uzun dönem askerlik ile kısa dönem askerlik arasında 480 – 150 = 330 

gün, iki katından daha fazla fark görülmekte, hayattan kendilerini diger 
arkadaĢlarına göre iki katından fazla koparan bu yaklaĢımın, yaĢam 

koĢusunda geriden baĢlamalarına sebep olmakta, psikolojik olarak yıyık ve 
güvensiz bir hale sürükleyerek, adalet kavramını bilinçlerinde temelinden 

yok etmektedir. 

Durum değerlendirildiğinde, askerlik uygulamasının zorunlu seçenekleri 
arasında en kolayı, bedene ve hayata en rahatı geleni bedelli askerliktir. 
Fiziğin doğası gereği, insanın da direnci en az olan yerden, iĢini bitirmek 

istemesi, bedelli askerlik yapmak istemesi kadar doğal birĢey yoktur. 
Herkes ister !!! … Bedelli askerlik vardır, uygulaması yanlıĢtır. ĠĢte sorunda 

burada baĢlamaktadır, bedelli askerlik uygulaması, ülkemizde çalıĢanlara 
değil, diĢarda iĢ bulmak zorunda bırakılanlara yada tercihini o yönde 
kullananlara uygulanmaktadır. Ehh bir adam dıĢarda iĢ bulabiliyorsa, 

neden ülkemde de faydalı olmasın ?? olmazz olmamalıdır !! … Ülkenin 
faydaya ihtiyacı yoktur … !!!  

Belki de ülkemizin kuruluĢu Mustafa Kemal açısından değil, bir de Winston 

Churchill dünyasından değerlendirilmelidir … !! 

Neyse, konu kaçmasın … 

Peki ya yurt dıĢına gitmezseniz ne oluyor; hemen söyleyeyim, tecil süreniz 
bitimine kadar, iĢinizde çalıĢıyorsunuz, bittiğinde askere gitmezseniz, 

hayatınız değiĢiyor, hayatı, yaşamayı, üretmeyi, sevdiğin için, tercihlerin 
doğrultusunda yaşamak istediğin için … iĢinden oluyorsun (SSK 
kayıtlarından bulunuyor), evlenemiyorsun (sabıka kaydı istiyorlar), otelde 

kalamıyorsun (online sistemler var), kimlik pasaport gibi iĢlemler 
yaptıramıyorsun (emniyete gitmek lazım, gitte gör), elden vergi 

ödeyemiyorsun (mernis projesi var), ikametgah kaydı yaptıramıyorsun 
(muhtar sistemi var) ve en önemlisi tekrar iĢe giremiyorsun (açsın) … inat 

eder ben bu yolda mücadele edecem dersen, görünmez bir elle mücadele 
etmeye baĢlıyor, suç iĢlemeden suçlu hale geliyor, iĢ hayatında ne kadar 
baĢarılı olsan da, garabet durum içinde, sokaklar da cüzamlı oluyorsun …  

KeĢke yurtdıĢına gitseydin !! 

Peki, Sonuç = SIFIR …  

http://en.wikipedia.org/wiki/Winston_Churchill
http://en.wikipedia.org/wiki/Winston_Churchill
http://tr.wikipedia.org/wiki/Mernis
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Kaybettiklerini, unutulanların arasına atmaya çalıĢıp, hayata dönmeye 
çalıĢıyorsun, Nasil, askere giderek …… ……..  

Mehmet beyin yazılarına ve DD deki diğer yazılara olan hayranlığım bu 
konuda da devam etsede, belki de Ģu soruları sormak lazım diye 

düĢünüyorum; 

Ġnsanlar neden askere gider yada gitmek zorunda dır !!!! …  

Zorunlu askerliğin ardın da yatan emel nedir ?? … 

Askerlik süresi, vatandaĢlık görevi olarak gösterilirken neden farklı 
sürelerde uygulanmaktadır ?? …  

Zorunlu askerlik kaldırılsa, askerlik cazibesini kaybeder mi ?? Cazibenin 

kaynağı nedir ?? 

Yukarıda yazdıklarım ıĢığında aklıma gelmiĢken, Rasim Ozan Kütahyalı yı 
yazıları ve değerlendirmeleri açısından genelde beğenmeme rağmen, 

askerlik konusunda ki, tutarlılığını, tecil süresi sonunda da görmek isterim 
!!! Helin AvĢarla memleket meselesi konuĢmaya benzemez … Benden 

söylemesi :) 

Mesela, bir program yapılsa ve askerdeki gençlere; askerlik süresi 
konusunda ki yorumları sorulsa acaba yayınlanabilir mi ?? yada Bedelli 
askerlik çıkacak denilse, acaba ne yorum yaparlar !! 

Direnç gösterdiğimiz şeyler için, Kısa yola, En Çok ihtiyacımız olduğu 
zamanlarda, Biraz Empati !!! … 

Düz BĠR çizgi, herkes için en kısa yol olabilir … 

Muhabbetle 

Melih Bilgin 

18.Yazan:özlem Tarih: Ara 7, 2009 |  |  

Evet ben de yaziyi okudugumda bir rahatsızlık hissetmiĢ adını 

koyamamıĢtım. Enver Beyi okuyunca anladım sebebini. Mektuptaki 
yaklaĢım maalesef öyle. Ġlkesel değil elitist. YanlıĢ değil ama eksik, malul. 

19.Yazan:Mert Tarih: Ara 11, 2009 |  |  

Eğer herkes eĢit Ģartlar da askerlik yapsa sesimi bile çıkarmayacağım da, 

Antalya da Kıbrıs ta askerlik yapanlar denize girip sıcak yüzünden eğitim 
bile yapmazken, doğu daki askerimizin hali ile kıyaslanamaz bile, önce bu 
düzeltilmeli, kim ne askerliği yapıyor? mesela Ģehit düĢmek, gazi olmak, 

doğu da terörist ile birebir çatıĢmak askerlikse, antalya da izmarit 

http://www.derindusunce.org/2009/12/04/zorunlu-askerlik-ulkemizin-yavas-intihari/#comment-42193
http://www.derindusunce.org/2009/12/04/zorunlu-askerlik-ulkemizin-yavas-intihari/#comment-42413
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toplamak, bahçede sıkıntıdan top oynamak da askerlik mi? nerede eĢitlik? 
herkesin ağzında eĢit eĢit lafı var? arkadaĢlar allah aĢkına bu ülke de hangi 
konuda eĢitiz? 

20.Yazan:Umit Erdal Tarih: Ara 12, 2009 |  |  

askerlikte eĢitlik vurgusunun, ilkesel olarak adalete uymadığını 

düĢünüyorum.  

adalet her Ģeyin olması gerektiği yerde olmasını gerektirir. eğer herkes eĢit 
olacaksa, herkesin er olması gerekmez mi? herkesin uzun dönem askerlik 

yapması gerekmez mi? mutlak eĢitliği sağlamak, muhaldir. muhali 
istemekse görünüĢte güzel olsa bile hakikatte Ģerre hizmet eder. 

21.Yazan:nereye dogru Tarih: Ara 24, 2009 |  |  

sizlere inanamiyorum noluyor size nasil bir tartisma hukuk,ozgurluk,vs vs 

bitirin askerligide bakalim tepenizde ucak akbabalari gormuyorsunuz 
inanamiyorum inanamiyorum boyle bir tartisma olduguna inanamiyorumm 

22.Yazan:cevdet Tarih: Ara 24, 2009 |  |  

bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır toprak eğer uğrunda ölen varsa 

vatandır.bunu kafanızın bir yerine iyice kazıyın arkadaĢlar… 

23.Yazan:Berk Tarih: Ara 25, 2009 |  |  

Nezaman adam gibi iĢlerle uğraĢıcaksınız ? 

merakla bekliyorum. 

Sizemi kaldı orduyu dzeltmek ? 
Siz önce çarpık zihniyetinizi düzeltin. 
Adam olunda ondan sonra sağı solu düzeltin. 

aldınız arkanıza bigarip teslimiyetci baĢbakan cumhurbaĢkanı neyaptıklarını 
kendileri dahi bilmiyorlar polisi yediniz sıra askere geldi. 

Yoooook arkadaĢ yedirmeyiz.Merak etmeyin korktuğunuz herĢey baĢınıza 
gelicek. 
Hemde ençok korktuğunuz. Terbiyeli olun haddinizi bilin kime hizmet 

ettiğinizin farkına varın. Hala bi fırsatınız var… 

24.Yazan:Umit Erdal Tarih: Ara 26, 2009 |  |  

@Berk: 

Merak etmeyin korktuğunuz herĢey baĢınıza gelicek. 
Hemde ençok korktuğunuz. 

Darbenin suç olduğunu ne zaman öğrenecek bunlar… Hukuk devletinde, 
gücün sadece millete ait olduğunu ne zaman öğrenecekler… Alenen darbe 
istiyorlar, ondan sonra da Ergenekon komplodur diyorlar. 

http://www.derindusunce.org/2009/12/04/zorunlu-askerlik-ulkemizin-yavas-intihari/#comment-42473
http://www.derindusunce.org/2009/12/04/zorunlu-askerlik-ulkemizin-yavas-intihari/#comment-43020
http://www.derindusunce.org/2009/12/04/zorunlu-askerlik-ulkemizin-yavas-intihari/#comment-43023
http://www.derindusunce.org/2009/12/04/zorunlu-askerlik-ulkemizin-yavas-intihari/#comment-43038
http://www.derindusunce.org/2009/12/04/zorunlu-askerlik-ulkemizin-yavas-intihari/#comment-43097
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25.Yazan:Jale Ġlker Mert Tarih: Ara 28, 2009 |  |  

Herkes Hak ettiğini yaĢıyıcak? 

Tek bir soru 
Hangi Devletin bayrağı Kan kırmızı? 

Hangi Devlet Ölüme Allah Allah diyerek gidiyor? 

–Bu devlet üç kuruĢluk, insanlar istedi diye yıkılmazda bölünmezde. 
ġu Anki F tipi Örgütlenme Durdurulmalı öyle yada böyle… 

– 

26.Yazan:forrest Tarih: Ara 28, 2009 |  |  

aaa hiç olur mu komutanlarımız kime küfredecek kime çay kahve servisi 

yaptıracak,kime selam verdirerek egolarını tatmin edecek..ben de herkes 

kadar vatanımı seviyorum.ve gerçekten vatan tehlikedeyse hayatım dahil 
herĢeyimi veririm.birçok kiĢinin farkedemediği Ģey vatanı sevmek 
KOMUTANLARI sevmek demek değildir. 

27.Yazan:asker Tarih: Ara 29, 2009 |  |  

siz bu kafayla askerlik bile yapamazsınız siz asker olmasa hangi yahudinin 

elini öperdiniz acaba 

28.Yazan:sami aktraĢ Tarih: Ara 30, 2009 |  |  

Öncelikle herkeze selamlar,herkez vatan borcunu yapmalı,eĢit olarak,Ģimdi 

kimse alınmasın,kimse kimse için okul okumuyor,kazandığı para kendi 
kesesine giriyor,gözümüz yok Ģükür,bu vatan hepimizin,biz avrupa ülkeleri 
gibi değiliz haritaya iyi bakalım,çevremizde ne kazanlar kaynıyor,ayrıca 15 

ay yapanların ne günahı var.bu ülkenin vatandaĢı isen 
yapacaksın,Antalyada tatil yaparken bunu sorgulamıyorsun,iĢ askerliğe 

gelincemi kayıp oluyor.kimse iki yüzlülük yapmasın kardeĢim(sözüm 
meclisten öte)lafım yarası olana arkadaĢlar ben 18 yıl önce yaptım,aslanlar 
gibi,sırası gelen gider.2 oğlum var üniversitede okuyor,ikiside gelip vatan 

borcunu ödeyecek.saygılarımla. 

29.Yazan:Cengiz Tarih: Ara 31, 2009 |  |  

Berk Bey, 

Nezaman adam gibi iĢlerle uğraĢıcaksınız ? 
merakla bekliyorum. 

Sizemi kaldı orduyu dzeltmek ? 
Siz önce çarpık zihniyetinizi düzeltin. 

Adam olunda ondan sonra sağı solu düzeltin. 
aldınız arkanıza bigarip teslimiyetci baĢbakan cumhurbaĢkanı neyaptıklarını 
kendileri dahi bilmiyorlar polisi yediniz sıra askere geldi. 

Yoooook arkadaĢ yedirmeyiz.Merak etmeyin korktuğunuz herĢey baĢınıza 
gelicek. 

http://www.derindusunce.org/2009/12/04/zorunlu-askerlik-ulkemizin-yavas-intihari/#comment-43158
http://www.derindusunce.org/2009/12/04/zorunlu-askerlik-ulkemizin-yavas-intihari/#comment-43200
http://www.derindusunce.org/2009/12/04/zorunlu-askerlik-ulkemizin-yavas-intihari/#comment-43217
http://www.derindusunce.org/2009/12/04/zorunlu-askerlik-ulkemizin-yavas-intihari/#comment-43289
http://www.derindusunce.org/author/cengizcebi/
http://www.derindusunce.org/2009/12/04/zorunlu-askerlik-ulkemizin-yavas-intihari/#comment-43294
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Hemde ençok korktuğunuz. Terbiyeli olun haddinizi bilin kime hizmet 
ettiğinizin farkına varın. Hala bi fırsatınız var… 

Tebrik ederim.  

ĠĢte açıksözlülük diye ben buna derim. 

Yalnız sözünüz açık iken galiba gözünüz kapalı. 

Bildiğiniz üzere bu yazdıklarınız aynen size da yazılabilir ve kimse kimin 

kime yazdığını fark bile etmez. 

Yani ‗generic‘ bir ―heeeyt, yakarım yıkarım‖dan öte biĢey yok burada. 

Peki hadi yakın yıkın bakalım. :) 

30.Yazan:lerooy Tarih: Ara 31, 2009 |  |  

ben okudum kalifiye biriyim imkansızlıklar sebebi yada baĢka bir sebebten 

okuyamamıĢ biri varken ben neden askerlik yapıyorum o da insan sende 

insansın tek fark senin eğitim alman o eğitim almadığı için silah altına 
yatıcak varmı böyle birĢey bu ülkede tek adil ve eĢit birĢey varsa oda 

askerlikdir gerçi ondada okuyanlarla okumayanlar bir tutulmuyor ama hiç 
olmazsa insanın niteliğine bakılmadan üniforma giydiriyorlar biri demiĢ 700 
bin kiĢi besliyoruz boĢ yere iĢte onları beslediğimiz için bu ülkenin sınırları 

hala kurulduğu gün ile Ģimdiki sınırları aynı ama dersen ben okudum 
korkuyom o senin sorunun ya seve seve yaparsın yada çıkarsın 

vatandaĢlıktan senden para kazancak ülkelerde yaĢarsın :)) 

31.Yazan:HB Tarih: Ara 31, 2009 |  |  

baĢta anlattığınız herĢey çok doğru yalnız en son eklediğiniz cümle:‖TC 

vatandaĢlığından çıkacağım‖ hoĢuma gitmedi. 

ben askerliğimi yaptım. kısa dönem olarak yapmadım. anlattıklarına bir 

yönden katılıyorum çünkü benim; elinde el arabasıyla kum, taĢ,çimento 
taĢıyan inĢaat mühendisi bir arkadaĢım oldu askerde. düĢünsenize ben o 
zaman lise mezunu 22 yaĢında bir onbaĢıyım, arkadaĢım 27 yaĢında 

üniversite mezunu bir er. doğrusu ben utandım orda. 

ama sizin için bir alternatif olduğunuda biliyorum. kısa dönem askerlik 
yapacaksınız diye bir Ģart yok. asteğmen olarak görev yapabilirsiniz. 

vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır. sizin belki kültür ve eğitim 
düzeyiniz benimkinden çok daha yüksek olabilir ama ikimizde bu ülkenin 
evlatlarıyız. bu çözümü internetten çözemezsin. milli savunma bakanlığına 

mektup yaz. sana mutlaka cevap gelecektir. vatandaĢlıktan çıkacağım 
demek hiç bir türke yakıĢmıyor. bizim tüm dünyada gurbetçilerimiz var. 

onlarda ekmeklerini orda kazanıyor. senin amerikada karnının doyması 
seni amerikan yapamaz. bu güzel ülkemize oyunlar oynanıyor. yıllardır 

karadenizde petrolün olduğunu bildiğimiz halde sondaj yaptırmıyorlardı 
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bize. herĢeyin çözümü var. yeterki biz hedeflerimizin üzerine azimli 
gidelim. hergün haberlerde ergenekon subayların yedikleri haltları 
seyrediyoruz. bu güzel ülkeyi gözünde karalamaya çalıĢıyorlar onlar 

gibileri. zeki bir insansınız gelmeyin bu oyunlara 

32.Yazan:Umit Erdal Tarih: Oca 1, 2010 |  |  

Pek çok kiĢide Ģöyle bir varsayım var: 

Askerlik hizmeti = vatana hizmet etmek 

Bu tek baĢına doğru değil. Bizim savunduğumuz görüĢ ise Ģu: 

Ġnsanlara faydalı eser üretmek = vatana hizmet etmek 

Eğer insanlara faydalı bir iĢ üretmiyorsanız, 15 ay değil, 15 yıl da askerlik 

yapsanız, vatana hizmet edemezsiniz.  

Bu yüzden tartıĢmamız gereken ana mesele Ģu: 

Zorunlu askerlik sırasında, topluma fayda üreten ne kadar iĢ yapılıyor? 

Biz diyoruz ki: Bir kiĢi uzmanı olduğu alanda iĢ yapmasıyla, insanlara çok 

fazla yarar üretebilir. Ancak mevcut uygulamada, bu uzmanlar zorunlu 
askerlik sırasında hemen hemen hiç değer üretmiyorlar. Öyleyse, uzmanlık 
sahibi insanlar için, zorunlu askerlik hizmetinin kaldırılması veya 

azaltılması, vatan için daha yararlıdır. 

33.Yazan:ahmet kara Tarih: Oca 1, 2010 |  |  

bakın ülkede ciddi anlamda bir iĢsizlik var. profecyönel orduya geçin 

çıkartın bedelliyi insanları iĢinden gücünden etmeyin yemen yolunda çamur 

kalmadı insanlar havayolunu 50 ytl vererek hal ediyor.Ey basiretsiz vecdi 
GÖNÜL gerçekten merak ediyorum acaba kaç tane ensesi kalın çakalın 

çocuğu askerlik yapıyor.Nefes filmini izledim askerlikten sonra boĢta 
gezmekten korkan gençler var onlara gerekli eğitimi ver hem çocuklara 
istihdam olsun hemde vicdani red hakkını kullanan kiĢler bedelini ödesin 

iĢinden gücünden olmasın.Bu kadar basit bir iĢi. 

34.Yazan:mustafa Tarih: Oca 1, 2010 |  |  

ilk yazılan yazıyı okudum fakat yanlıĢ düĢünce içinde olan bir arkadaĢım 

olarak nitelendirdim ki ben biyokmya üzerine doktora yapmıĢ biri olarak 

2000 yılında 36 yaĢında kısa dönem askerliğe hak kazandığım halda uzun 
dönem askerliği kendi isteğimle 15 ay orduda görev aldım bir çok çalıĢma 
yaptım gümümüzün en büyük tehdidi olan nükleer biyolojik silahlarla ilgili 

ingilterede doktoramı yaptıgım dönemde ve ünüversitelerin bana 
sağlıyamadıgı imkanları tsk bana verdi neler yaptıgımı acıklıyamıyacam 

fakat 15 ayda 21 baĢarılı çalıĢma yaptım ve çalıĢmalarımı tsk destegi ile 9 
yıldır devam ediyorum ünüverside öğretim görevlisi olmama ragmen tsk 

nın verdiği destegi hiç bir kurum vermedi. 
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türkiye cumhuriyeti dıĢında yaĢıyan insanlar askerlik görevinin yanlıĢ 
oldugu kanısındalar fakat ne kadar zamandır vatan içindeler ve ne kadar 
objektif bakıyorlar. 

bende askerlik vazifesinin gereksizliğini düĢünürdüm doktora yaptım 

askere neden gidiyorum dedim ve aynı zamanda hak-özgürlük-demokrasi 
diyordum. 

HAK-ÖZGÜRLÜK-DEMOKRASĠ eger bunlara inanıyorsan ekonomik olarak 

zayıf parası olmayan insanlar lisans egitimi alamadı diye kalkıpta kendimizi 
önemli gibi görmek sınıf ayrımcılıgına girmezmi demokrasi ve hak ve 
özgürlük nerede kaldı??? 

Ģu an askerlik 5 ay ve bir insan ömründe 5 ay kısa bir zaman ilk 
okudugum yazıda para kazanmak istiyorum yok ben para kazanamam 
yazıyordu merak etme eger gerçekten yazdıkların kadar nitelikliysen tsk 

seni para olarak ihya eder.örnek ben. 

bursla ve okul sonrası çalıĢarak doktoramı tamamladım tsk nın destegi 
akademik olarak kariyer sagladı ve senin için çok önemli olan para kısmı 

varya basit tabirle torunum bile hiç çalıĢmadan ömrünü tamamlar tsk hak 
edene hakkını fazlasıyla verir. 

askerlik yapmak Ģunu ögretti bana televizyondan ve gazeteden aldıgım 

haberlerin ne kadar çrpıltılmıĢ oldugunu anlıya bilmemi ve toplumsal 
olaylarda objektif olmamı sagladı  

teĢekkürler. 

35.Yazan:cengiz taĢci Tarih: Oca 1, 2010 |  |  

kayıp olduğunu düĢünüyorum.Üstelik profesyonellik olmadığı için baĢarı 

yüzdesi azalıyor.Modern,daha az sayıda ama daha eğitimli profesyonel 
olmalı. 

36.Yazan:burak Tarih: Oca 1, 2010 |  |  

Türk Milleti Asker Millettir çok az ülke seferberlik durumunda 

vatandaĢlarını askere gönderir zorunlu askerlik olmasa amerika gibi içinde 
millet sevgisi bitmiĢ bir ülke haline geliriz bu ülkede askere gidenler 
düğünle gönderilir. Her Türk Asker Doğar 

Bu lafı unutmayın Böyle Konuları TarıĢmaya açmayın 
ġitenizin Kapatılması Ġçin ġikayette Bulunacağım 

37.Yazan:çuvaldız Tarih: Oca 1, 2010 |  |  

Mustafa bey, 
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Anladığım kadarıyla 46 yaĢında TSK desteğiyle baĢarılı çalıĢmalara imza 
atmıĢsınız, kariyer yapmıĢsınız ve ―basit tabirle torununuz bile hiç 
çalıĢmadan ömrünü tamamlayacak‖ kadar da kazanmıĢsınız. 

Sizin gibi ―nitelikli‖ olanları TSK‘nın ihya ettiğinden de bahsetmiĢsiniz. 

ġimdi size sormak istediklerim var.Yanıtlarsanız bizi de aydınlatmıĢ 
olursunuz. 

bende askerlik vazifesinin gereksizliğini düĢünürdüm doktora yaptım 

askere neden gidiyorum dedim ve aynı zamanda hak-özgürlük-demokrasi 
diyordum. 

1) Her açıdan Ġhya olmuĢ artık ―objektif‖ olabilen biri olarak ―hak, özgürlük 

ve demokrasi‖ için Ģimdi ne düĢünüyorsunuz? Bunların anlamı TSK 
bünyesine dahil olmakla değiĢiyor mu?  

HAK-ÖZGÜRLÜK-DEMOKRASĠ eger bunlara inanıyorsan ekonomik olarak 
zayıf parası olmayan insanlar lisans egitimi alamadı diye kalkıpta 

kendimizi önemli gibi görmek sınıf ayrımcılıgına girmezmi demokrasi ve 
hak ve özgürlük nerede kaldı??? 

2) Ekonomik olarak zayıf, parası olmayan, lisans eğitimi alamadıkları için 

TSK tarafından değerlendirilebilecek ―nitelikleri‖ olmayan ―sıradan‖ halk 
çocuğu insanların 3 ay eğitim aldıktan sonra ―profesyonel savaĢçılar ― gibi 

dağlara ve sınır karakollarına gönderilmesini ve öldüklerinde varsa 
arkalarında kalan eĢ,ana,baba,çocuklarının ordu mensubu personelin 
―Ģehit‖ olduğunda sahip olduğu imkanlardan yararlanamamasını nasıl 

değerlendiriyorsunuz? Can vermek torun ihya edebilmek için yeterli 
nitelikte baĢarılı bir çalıĢma değil midir? 

Hayatını TSK nın garantileyemeyeceğini idrak eden birini ―askerlik 

yapmaya‖ mecbur tutmak ve bunun adına ―vatan borcu‖ demek tek taraflı 
bir alacaklılık hali değil mi sizce?  

Not:En az sizin kadar nitelikli ―kadın‖ meslektaĢlarınızın da, TSK aracılığı 

ile bu Ģekilde kendilerine fark atabilmiĢ olmanıza ne dediklerini çok merak 
ettim doğrusu? 

38.Yazan:Derkan BERK Tarih: Oca 1, 2010 |  |  

Askerlik profesyonel meslektir !!! 

Nasıl ki biraz acemi eğitimi verilerek doktor,diĢçi,eczacı,mühendis 

olunamıyorsa asker de olunamaz… Tarihimizde profesyonel meslek idi, 
Ġstiklal harbinde zaruretten herkes asker oldu,, o gün bugün halk askerlik 
yapıyor ve maalesef amatör askerlikte de ölümler ve yaralanmalar çok 

fazla oluyor… Genelkurmay BaĢkanı Sayın BaĢbuğ bir zamanlar hedef 
olarak profesyonel askerlikten söz ediyordu ama her ne hikmetse yıllar 

geçti ve bu yönde bir giriĢim göremiyoruz… Olabildiğince her aileden bir 
gazi ya da Ģehit olması ne anlama gelecektir? Böylece acı kayıpları olan 
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her ailenin ister istemez savaĢmak ve askerlik üzerine onarılmaz yaralara 
sahip anıları olacaktır. Bu da duygusal olarak; ―Kana kan intikam‖ 
duyguları her insanın birer aile yakınlarının ölmesi/yaralanması ile had 

safhaya ulaĢacaktır… Büyük savaĢlara milletçe duygusal ilgi sağlanması da 
böyledir. Çanakkale ve SarıkamıĢ kayıpları hemen her aileyi ilgilendiriyordu 

v.b… SavaĢma duygusunu ve bu iĢin popüler mesleği askerliği daima 
gündemde tutabilecek Ģey; akan kanın sürekliliğinin sağlanmasıdır 
diyebilecek bir lanet zihniyet olabilir mi arkadaĢlar??? Bu iĢin gladyo 

komplocuları baĢarılı olmuĢ görünüyorlar… Hiç aklınıza gelmiyor mu; 
―Neden savaĢ oyunları yok satıyor?‖ diye… Bir ikinci yaklaĢım da; askerlik 

profesyonel meslek olursa ve halkın katılımı engellenirse,, er veya geç 
dünya üzerinde kan akmasının biteceğidir. Çünkü profesyonel bir asker 
öldürmeyi de çok iyi bilir. Kayıplar az olacağı için anlamsız bir çatıĢma 

haline dönüĢecek bir savaĢı hiçbir ülke istemez… Kalıcı barıĢlar sağlanır… 
Terörle uğraĢan profesyoneller, bu savaĢtan mutlaka galip çıkarlar. Terör 

de kalmaz, terör örgütü de kolay kolay kurulamaz… Çünkü profesyonel 
olanın prestiji ön plandadır. BaĢarısızlığı kaldıramazlar !!!(düĢünce 
egzersizi amaçlı bir katılım sağladım, kimse buradan anlamsızca 

eleĢtirecek bir kelime aramasın lütfen…) 

39.Yazan:Cengiz Tarih: Oca 1, 2010 |  |  

Burak Bey, 

Türk Milleti Asker Millettir 

Her millet üç aĢağı beĢ yukarı böyledir, emin olun. 

çok az ülke seferberlik durumunda vatandaĢlarını askere gönderir 

Kimseyi savaĢa gönderdiğimiz filan yok. Koyduğumuz kanun neyse onu 

uyguluyoruz. Yarın değiĢtireceğiz ve onu uygulayacağız. 

zorunlu askerlik olmasa amerika gibi içinde millet sevgisi bitmiĢ bir ülke 
haline geliriz 

Ġlginç bir teori. Buna göre millet sevgisinin kaynağı zorunlu askerlik. 

Zorunlu askerlik insana millet sevgisi katıyor yani. Bu teorinizi ne psikolojik 
ne de sosyolojik açıdan anlamlı buldum. Millet sevgisi herĢeyden önce 
sağlam bir kafanın doğal eğilimidir. Afyonlu bir kafanın kör eğilimi değildir. 

Bu arada amerikanın içindeki millet sevgisini nasıl ölçtünüz? 

bu ülkede askere gidenler düğünle gönderilir. 

Yani? Düğün, askerlik zorunlu olduğu için mi? 

Her Türk Asker Doğar 

Her Türk değil her insan asker doğar. Hatta her hayvan bile asker doğar. 

Yani her canlının kendine göre savunma mekanizmaları var. DüĢünen birer 
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hayvan olarak savunmanın yöntemleri üzerinde de düĢünürüz, tartıĢırız. 
Hangisi verimli ise onu uygularız. Burada da o yapılıyor. Zorunlu askerlik 
bizim kararımızdır. Zorunsuz olanı da öyledir. Doğumla filan hiçbir ilgisi 

yok. 

Bu lafı unutmayın Böyle Konuları TarıĢmaya açmayın 

Lafınızı unutacağımız kesin. Kafamızda harddisk yok sonuçta. TartıĢmaya 
açacağımız konulara iliĢkin öneriniz için teĢekkürler, öneriyse eğer. Öneri 

değilse yok saydık. 

ġitenizin Kapatılması Ġçin ġikayette Bulunacağım 

―VatandaĢlar ve karĢılıklılık esası gözetilmek kaydıyla Türkiye‘de ikamet 
eden yabancılar, kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve Ģikayetleri 

hakkında, yetkili makamlara ve TBMM ‗ne yazı ile baĢvurma hakkına 
sahiptirler‖ 

Bu cümleyi Anayasa‘ya süs olsun diye yazmadık. Bir yanlıĢlık 

algıladığınızda -yanılıyor bile olsanız- yurttaĢlık gereği olarak bu hakkı 
kullanmanız gerekir. Bu maddeyi gerçi ―hak ve ödevine‖ Ģeklinde 
düzeltmemiz gerekiyor. Sonuçta bu bir yurttaĢlık görevi. Yaparız bir vakit. 

Milli Savunmayla ilgili suçları ve cezalarını ceza kanununun altıncı 

bölümünde düzenledik. Sanıyorum 318. madde size yardımcı olacak. 

40.Yazan:Umit Erdal Tarih: Oca 2, 2010 |  |  

@mustafa: 

Mustafa Bey, askerlik hizmetini verimli bir Ģekilde geçirmenize sevindim. 
Bu konuda daha detaylı bilgi vermenizi rica ederim. Anladığım kadarıyla 

nükleer silah araĢtırmalarıyla ilgili çalıĢtınız doğru mu?  

TSK size nasıl bir destek verdi, bu konuda? Askerliği bitirdikten sonra 
araĢtırma projelerinde mi yer aldınız? 

Öncelikle mesleki alanınızda askerlik yapabildiğiniz için çok Ģanslısınız. 

Ancak gördüğüm kadarıyla, zaten uzmanlık alanınız doğrudan askeri bir 
konu: nükleer biyolojik silahlar.  

KeĢke zorunlu askerlik hizmetini yapan diğer uzmanlara da, sizin gibi, 

kendi uzmanlıklarını değerlendirebilecek bir Ģekilde hizmet etme imkanı 
sunulsa. O zaman, zahmeti olsa da, iĢe yarar vakit geçirmekten dolayı 
hem kiĢisel olarak, hem de memleketimiz adına mutlu olurduk. 

Burada temel sorun bence Ģu: Ġnsanın birinci derecede amacı, hayatını 
anlamlandırmaktır. Anlamsızlık, ruhsal huzursuzluğa sebep olur; anlam ise 
ruhsal tatmini sağlar. Ruhsal sıkıntıların yanında, bedensel zahmetin önemi 

yoktur. Uzmanlık sahibi, ileri seviyede eğitimli vatandaĢlara, mesleklerine 
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uygun iĢ verilsin, emin olun, bu insanların çoğunluğu bedelli çıksa bile seve 
seve askerlik yapar. 

41.Yazan:askin Tarih: Oca 5, 2010 |  |  

ArkadaĢlar unuttuğunuz birĢey var,sene 1886 osmanlı yavaĢ yavaĢ 
açılımlara sürükleniyor yenilikler isteniyor ve ekonomi çökmüĢ herĢey 

karmaĢa içinde ve osmanlının sadece güçlü nesi kalmıĢ sizce ASKERĠYESĠ 
ve amaç onu yok edip tamamen yıkımın eĢiğine getirmek,,,ey TÜRK 

kardeĢlerim uyanın yalnıĢ sizde siz ömrünüzün 1 yılını vererek halkınıza 
görev vermeyi yani askerliği bile oyuna çevirdiniz askeriyemizi 1886 
yılında olduğu gibi yıpratıp al aĢağa etmek isteğenlerin ekmeğine yağ 

çalmaktan baĢka bir iĢe yaramayan yorumlarınızla islamın,türklüğün ve 
insanlığın nezninde ayrıcalık lı olma yolunda yürüyorsunuz,,,bakın size 

tafsiyem ülkesine 1 sene askerlik görevini çok gören zihniyetler atalarınızın 
kanı üzerinde rahat rahat oturuken ayrıca g.doğuda haince kadınca 

saldırılarla eğlem yapan itlere domuzlara, askerimiz sizin o rahat poponuzu 
biryere koymadan sizi koruyorsa ayıp ediyormusunuz yoksa bu ülkeyi 
güzelim ülkeyi yıpratmakmı istiyorsunuz adam gibi askerliğinizi yapın 

vatanımız her beyine ihtiyaç duyar siz askerdeyken de araĢtırma 
yaptırır,ne isterseniz yaparsınız Ģahsen ben askerdeyken mesleğimi yaptım 

ve ne zarar gördüm nede sizingibi söylemleri yaptım uyanın birkereliğine 
atanıza layık olun…NE MUTLU TÜRKÜM DĠYE BĠLENE… 

42.Yazan:askin Tarih: Oca 5, 2010 |  |  

Birde arkadaĢlar okurken izlerseniz,Gani MÜJDE DEN OSMANLI 

CUMHURĠYETĠNĠ SĠZE NEDEMEK ĠSTEDĠĞĠMĠ ANLARSINIZ YADA 
ANLAMANIZ ĠÇĠN ĠP UCU OLUR. SAYGILARIMLA 

43.Yazan:Umit Erdal Tarih: Oca 5, 2010 |  |  

Yukarıda da yazmıĢtım, Ģu soruyu tekrarlamak isterim: 

Zorunlu askerlik sırasında, topluma fayda üreten ne iĢler yapılıyor? 

Benim Ģahsi gözlemim, insanlar askerlik döneminde, ekseriyetle, hemen 

hiç faydalı bir iĢ yapmıyorlar. Zorunlu askerliğin yararlı bir hizmet 
olduğunu ispatlamak istiyorsanız, zorunlu askerlik sırasında faydalı 
hizmetler üreten insanların tanıklıklarını sunmanız gerekir. 

44.Yazan:Kafkaslı Tarih: Oca 6, 2010 |  |  

Kesinlikle zorunlu askerlik kalkmalıdır, bu ülkemiz için kesinlikle hem 

ekonomik açıdan hem sosyal açıdan hem de sosyopsikolojik açıdan bir 
yıkım ve külliyen zarardır.Ülkemizin bütçesinin yarısı askerlik 

müessesesine gitmektedir. Gereksiz ve fahiĢ silah harcamaları da 
ülkemizin ekonomik açıdan yıkımıdır. Profesyonel orduya geçilmelidir. 

Zaten çağımızda artık asker sayısının çokluğunun hiçbir artısı yoktur, 
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uzman ve profesyonel askerlere ihtiyaç vardır.Zorunlu askerlik çağdıĢı ve 
geri kalmıĢlıktan ibarettir. 

45.Yazan:Kafkaslı Tarih: Oca 6, 2010 |  |  

Zorunlu askerliğin vatanseverlikle hiçbir alakası da yoktur, vatana millete 
hizmet ancak herkesin uzman olduğu alanda ülkesine yapacağı mesleki 

gayret ve hizmetleridir. Asıl vatanseverlik de budur. Zorunlu askerlik 
ömürden tüketilen ve zayi edilen hayatın kısmıdır. Onca bilim adamı ve 

akademisyenimiz de bu zorunlu askerlikten ötürü yurtdıĢını tercih 
etmektedir.Zorunlu askerlik hayat düzeninizin alt üst edilmesi ve emir 
vermek isteyenlerin egolarını tatmin ettiği bir müessesedir. 

46.Yazan:Alevi Tarih: Oca 6, 2010 |  |  

bu ulkenin vatandasiysan yapacaksin okadar 

47.Yazan:mĢ Tarih: Oca 7, 2010 |  |  

vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır. 

48.Yazan:Gerek Yok Tarih: Oca 7, 2010 |  |  

―Amerika ya değil turkiye ye hizmet etmek istediğim için 
cezalandırılıyorum.‖ 

Yurdunu bukadar seven yazarken bukadar özenmiyorsa gözümde değil… 

49.Yazan:Cengiz Tarih: Oca 7, 2010 |  |  

Sayın Alevi, 

bu ulkenin vatandasiysan yapacaksin okadar 

Bu ülkenin vatandaĢıysanız, normal Ģartlarda onu seversiniz. 

Bu ülkeyi seviyorsanız onun geliĢip kalkınmasını istersiniz. 

Bu ülkenin geliĢip kalkınmasını istiyorsanız kuralları körü körüne uymak 
için değil, zamanı geldiğinde değiĢtirmek üzere koyduğumuzu anlarsınız. 

Bunu anlarsanız, görüĢünüzü ―o kadar‖ Ģeklinde bitirme gereği 

duymazsınız. 

VatandaĢlık futbol takımına tarafdar olmak gibi bir Ģey değil. 

Körükörüne yapılan her iĢ, vatana zarar verir. 
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Doğrusu vatandaĢlık görevini ―zorunlu askerlik‖e bağlamak, iĢin kolayına 
kaçmaktan baĢka bir Ģey değil. 

Asıl hüner sivilde iĢini düzgün yapmak. 

Asıl hüner sivilde kurallara adam gibi uymak. 

Asıl hüner sivilde hayatını ortaya koyabilmek. 

Bu ülkenin vatandaĢıysanız ve bu konuda samimi iseniz, kendinizi 

duyguların rüzgarına bırakmaz, aklınızı duygularınıza egemen kılarsınız. 

Bu yoksa gerisi bir hikayedir. 

50.Yazan:Umit Erdal Tarih: Oca 7, 2010 |  |  

@Alevi: 

Zorunlu askerliği savunanlarda gözlemlediğim ortak bir özellik var: 
Dayatmacı, emir verici bir konuĢma tarzı. Bizim sunduğumuz fikirlere, 

fikirlerle değil, dayatmalarla yanıt veriyorlar.  

Bu da aslında Ģunu gösteriyor: zorunlu askerliği savunanlar bile, bunun 
toplum için faydalı olduğuna dair sağlam deliller sunamıyorlar. 

51.Yazan:adem polat Tarih: Oca 9, 2010 |  |  

bütün konularda olduğu gibi askerliktede yenilik Ģart.herkesin durumu 

farklı kimisi üniversiteyi kazanamamıĢ iĢ güçte bulamamıĢ askerliğini yapıp 
gelmiĢ, kimiside okumuĢ yükseklisans falan derken evlenmiĢ kısacası 

askerliğini epeyce geciktirmiĢ, bu ikisi arasındaki dengeyi sağlamak 
okadarda zor değil,birinden alırsın birine verirsin herkes memnun olur para 
kaynağıda olur,fakat hükümet ve genel kurmay bunu politika meselesi 

olarak görüyor ,aslında bu sosyal bir meseledir, askerlikte kutsaldır fakat 
günümüzde bu iĢi profosyonel olarak yapılmalıdır.yüksek lisans yapan 

birine 35 yaĢa kadar tecil hakkı verilmiĢtir,bu yaĢtaki birinin askeri olarak 
ne faydası olabilir.yetkililer bunu en az bizim kadar iyi biliyor fakat iĢi 
siyaset malzemesi yapıyorlar.en kısa sürede çözüm bekliyoruz.. 

52.Yazan:kemalist Tarih: Oca 10, 2010 |  |  

Sayın Cengiz; 

Bir arkadaĢ size gayet açık bir gönderme yaptı. Yazısında Ģu kelimeler 
mevcuttu; ―teslimiyetçi CumhurbaĢkanı, teslimiyetçi BaĢbakan‖. Evet 

Cengiz bey, konuyu dağıtmadan sulandırmadan bu konuda ki görüĢlerinizi 
alabilirmiyiz? yoksa sizde baĢkaları gibi saçma sapan yerlerden konuya 

girip hedef mi saptıracaksınız? 

53.Yazan:kemalist Tarih: Oca 10, 2010 |  |  

http://www.derindusunce.org/2009/12/04/zorunlu-askerlik-ulkemizin-yavas-intihari/#comment-43624
http://www.derindusunce.org/2009/12/04/zorunlu-askerlik-ulkemizin-yavas-intihari/#comment-43696
http://www.derindusunce.org/2009/12/04/zorunlu-askerlik-ulkemizin-yavas-intihari/#comment-43736
http://www.derindusunce.org/2009/12/04/zorunlu-askerlik-ulkemizin-yavas-intihari/#comment-43737


 
Zorunlu askerlik gerekli mi? 

www.derindusunce.org  Fikir Platformu 

 

270 

Ayrıca bu hükümeti beğenmeyen biri olarak ―Bedelli Askerlik‖ denilen 

adeletsizliği yapmadıkları için bir Kuzey Irak gazisi olarak teĢekkür 
ediyorum. 

54.Yazan:Cengiz Tarih: Oca 10, 2010 |  |  

Sayın Kemalist, 

Her konuda görüĢlerimi alabilirsiniz. 

Sınırlama yok. 

―teslimiyetçi CumhurbaĢkanı, teslimiyetçi BaĢbakan‖ 

Herhangi bir Ģeyin/kiĢinin herhangi bir niteliğe sahip olup olmadığını 
anlamak için; 

1. ġey, kiĢi bilinmeli. 

2. Niteliğin anlamı bilinmeli 

Ben bu kiĢileri tanımıyorum. Teslimiyet ile kast edilen tam olarak nedir, o 
da belli değil. 

Bence kiĢiler üzerinden değil de, eylemler üzerinden konuĢmalı.  

Çünkü her insanın belli eylemleri bazı kategorilere uyar ya da uymaz. 

Mantıktaki yöntem çok açık. 

Tüm A‘lar B‘dir. 

C A‘dır. 
O halde C B‘dir. 

Tüm … yapanlar teslimiyetçidir. 

X … yapmıĢtır. 
O halde X teslimiyetçidir. 

Gördüğünüz üzere önce tanım, sonra araĢtırma, sonra da sonuç. 

Tanım bir Ģekilde yapılabilir. 

Ancak araĢtırma çaba ister. 

Siz muhtemelen bu araĢtırmayı yapmıĢsınızdır. 

PaylaĢırsanız sevinirim. 

55.Yazan:kemalist Tarih: Oca 10, 2010 |  |  

http://www.derindusunce.org/author/cengizcebi/
http://www.derindusunce.org/2009/12/04/zorunlu-askerlik-ulkemizin-yavas-intihari/#comment-43742
http://www.derindusunce.org/2009/12/04/zorunlu-askerlik-ulkemizin-yavas-intihari/#comment-43758


 
Zorunlu askerlik gerekli mi? 

www.derindusunce.org  Fikir Platformu 

 

271 

Pekala Sn. Cengiz Bey 

Öyleyse açıkca soruyorum; 
1-Hükümetin dıĢ politikasını nasıl buluyorsunuz? 

2-Her hükümet döneminde olan yolsuzlukların bu iktidar döneminde de 
olması, üstelik Ġslami çizgiyi referans olarak gösteren partinin bu iĢlere 

bulaĢması hakkındaki görüĢleriniz? 
3-Apo‘yu neredeyse Türkbükü‘ne yerleĢtirip bir de paĢalık verelim diyecek 
çılgınlığına gelmiĢ olan açılım politikası için görüĢleriniz varsa eğer 

önerileriniz? 

Yeterince açık sorduğumu sanıyorum, sizden de açık ve net cevaplar 
bekliyorum. Saygılarımla 

56.Yazan:Cengiz Tarih: Oca 10, 2010 |  |  

Sn. Kemalist, 

1-Hükümetin dıĢ politikasını nasıl buluyorsunuz? 

Ġnanın, hiçbir Ģekilde bulmuyorum. 

Çünkü ne dıĢ politikadan anlarım, ne de hükümetin yaptığı iĢleri 
bilmekteyim.  

Bu kadar bihaber olmak doğrudur diyemem.  

Ama zihnim iĢin bu tarafıyla da ilgilenmeye yetmiyor. 

2-Her hükümet döneminde olan yolsuzlukların bu iktidar döneminde de 

olması, üstelik Ġslami çizgiyi referans olarak gösteren partinin bu iĢlere 
bulaĢması hakkındaki görüĢleriniz? 

Yolsuzluk olmayan bir iktidar mümkün değildir, bildiğiniz üzere. 

Aynı oranda sürmüĢtür diyorsanız, hükümet bu konuda baĢarısız olmuĢ 

demektir. 

Yani ya bizzat kendileri yolsuzluk yaptılar, ya da gereken önlemleri 
almadılar. 

Her ikisi de berbat Ģeyler. 

AKP adlı parti islami çizgiyi referans göstermiĢse, bu yeni bir Ģey değil.  

Bu Türkiye‘de eski bir gelenek.  

M. Kemal‘in hutbeleri de bu bağlamda anılmaya değer.  

Ardından onun izinden giden S. Demirel, derken K. Evren, N. Erbakan …  

http://www.derindusunce.org/author/cengizcebi/
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Var mı bu çizgiyi referans göstermeyen?  

Varsa ben bilmiyorum. 

―Hem islam hem yolsuzluk nasıl?‖ mı diyorsunuz? 

Çok basit. 

Dürüst olma gibi bir derdiniz yoksa neden olmasın? 

AKP de ana çizgi olarak bu yoldaysa, eskilerin yolundadır. 

Partiyle iliĢkili birkaç arkadaĢım var. 

Ġyi demiyorlar, ama kötünün iyisi diyorlar. 

Ben ancak onlara inanarak böyle diyebilirim. 

3-Apo‘yu neredeyse Türkbükü‘ne yerleĢtirip bir de paĢalık verelim diyecek 

çılgınlığına gelmiĢ olan açılım politikası için görüĢleriniz varsa eğer 
önerileriniz? 

Açılım Politikası, Türk ırkçılığını törpüleyecekse iyi bir Ģey.  

Ama bu yapılırken hukukun dıĢına çıkılıyor ve Apo gibi suçu sabit kiĢilere 

taviz veriliyorsa bu da yanlıĢ bir Ģey. 

Yani hiçbir uygulama aslında kökten iyi ya da kökten yanlıĢ değil. 

Ben Türk ırkçılığını (ki bence uyuĢturucu bir vatan ihanetidir) yalnızca PKK 
sorunuyla değil, tüm ülke ile ilgili gördüğümden bunun temizlenmesini 
önemserim. 

————– 

Türkiye insanı siyasi tercihini ―idoller‖ üzerinden yapmakta. 

Öyle ki, bu yüzden muhalif olduğu bir partinin iyi bir iĢ yapacak olmasını 
peĢinen imkansız sayar. 

Öyle ki, muhalif olduğu partinin iyi bir iĢ yapmasını istemez bile. 

Çünkü bu parti ne yaparsa yapsın ―niyeti bozuktur‖. 

Bu parti belli idollere inanmamaktadır. 

Bu parti ―haindir‖. 

Nasıl anlaĢılır bu? 
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AnlaĢılmaz. PeĢinen ‗bilinir‘. 

Daha sonraki ‗açıklamalar‘ bu ‗bilinen‘i açığa çıkarır yalnızca. 

Böyledir durum. 

BaĢka türlü olabilir miydi? 

Bence olamazdı. 

Çünkü bir vakit derin bir bölme iĢlemi gerçekleĢmiĢtir bu toplumda. 

O gün bu gün, bu bölünmüĢlük sürüyor. 

Tekrar bütünleĢme sağlanabilir mi? 

Her Ģey mümkün. 

Ama Ģu an ondan çok uzağız bence. 

57.Yazan:kemalist Tarih: Oca 10, 2010 |  |  

Sn. Cengiz Bey; 

Maalsef bazı medya ve bazı aydınlar tarafından sanki bu ülkeyi sokakta 

bulmuĢuzda, avantadan ödün verelim havasında..Bakın, kafasına düĢman 
postalı yemeyen ülkesini çok çabuk gözden çıkarır. 

ġöyle ifade edeyim daha açıklayıcı olsun. Türkiye‘de kadınlar seçme 
seçilme ve erkeklerle eĢit haklar için hiç sokaklara dökülüp polisten dayak 
yiyip iĢkencelere maruz kaldı mı? hayır değil mi..Ama Ġngiltere‘de 90 sene 

önce, hem de okumuĢ ve üst sınıf kadınlarda dahil olmak üzere bu 
mücadele uğruna iĢkencelerden geçtiler ama sonunda kazandılar.Bizimkiler 

ise Atatürk sayesinde bu süreçlerden geçmeden seçme seçilme hakkı 
kazandılar.Bu sebeple kalkıp kendilerini 2.sınıf yapacak ideolojilere 
kaymaları çok normal, ki koca hakimiyetinden ve aile içi Ģiddetten aynı 

kadınlarda Ģikayetçi.Ne kadar ironik değil mi? Bu örneği giriĢ cümleme 
daha açıklayıcı olsun diye ekledim.Bu sebeple cebinde 2. pasaport 

taĢıyanların, bölünürse bölünsün diyenlerin ve dıĢardan nemalanan aydın 
geçinen güruhun bu Ģekilde konuĢması çok normal.Irkçılığa ben de 
karĢıyım çünkü Avrupa‘da bana yapılacak ırkçılığa tepki koymam ne kadar 

doğalsa buradaki ne tepki vermem o derece doğal, aksi halde ikiyüzlülük 
yapmıĢ olurum. Ama ben Atatürk milliyetçisiyim. 

Ben asla darbe taraftarı olmadım. Çünkü bugün benim Ģahsen Ģikayet 

ettiğim siyasi yelpaze ve toplumun tepkisizliği tamamen darbelerin 
insanların genlerine iĢleyen etkileridir. Ayrıca 26 yıldır süren bir terör 

hareketini koskoca ordusuyla bitiremeyen generaller ve siyasilere karĢı 
extra tepkiliyim.Bunlar tartıĢılır ama eski tüfek solcuların, liboĢların ve 
Ģeriatçı-sionistlerin var olan savunma refleksimizi zayıflatmasına da 

katlanamam.  

http://www.derindusunce.org/2009/12/04/zorunlu-askerlik-ulkemizin-yavas-intihari/#comment-43769


 
Zorunlu askerlik gerekli mi? 

www.derindusunce.org  Fikir Platformu 

 

274 

Size son olarak Ģunu diyebilirim ki; AKP hareketi sona ermiĢ, onun yerine 
Sarıgül denen samimiyetsiz ve iĢbirlikçi kiĢi pompalanmaktadır. Siz AKP 
için ―kötünün iyisi‖ dediniz.(arkadaĢınızın tabiri) o dediğiniz 3 yıl önceydi. 

ġu an inanın öyle değil, fanatik ve çıkarsız akp‘li arkadaĢlarım kesinlikle oy 
vermeyeceklerini bunun yerine MHP veua SAADET‘e oy vereceklerini 

söylüyorlar.Ben kesinlikle CHP‘ye oy vermezken 2 seçimdir o yöne oy 
kullanıyorum. Türkiye‘de siyasi zemin çok kaygandır, bugün ―padiĢah‖ olan 
yarın rezil olabilir..:) daha yazacaklarım vardı ama sırtımın ağrısından 

yazamıyorum inĢallah baĢka zamana.Ayrıca baĢka tarihsel konularda da 
tartıĢmak fikir alıĢveriĢi yapmak isterim.Saygılarımla.. 

58.Yazan:Umit Erdal Tarih: Oca 12, 2010 |  |  

@kemalist: 

Bizimkiler ise Atatürk sayesinde bu süreçlerden geçmeden seçme seçilme 

hakkı kazandılar.Bu sebeple kalkıp kendilerini 2.sınıf yapacak ideolojilere 
kaymaları çok normal 

Ġngiltere‘de kadınlara seçme ve seçilme hakkı verildiğinde, demokrasi 

vardı. Kadınlar, çok sayıda partiden istediklerini seçebiliyorlardı. Türkiye‘de 
bu hak verildiğinde, CHP dıĢında hiçbir siyasi partiye oy vermek mümkün 
değildi. Çok sayıda parti yoktu ki, gerçek anlamıyla buna seçme hakkı 

denilebilsin. 

eski tüfek solcuların, liboĢların ve Ģeriatçı-sionistlerin var olan savunma 
refleksimizi zayıflatmasına da katlanamam. 

Bu tür eleĢtiriler, nesnel içerikten yoksun, muğlak yaftalamalar. Ġnsanların 

fikirlerine karĢı olabilirsiniz. Güzelcene fikrinizi ifade edersiniz. Ancak liboĢ, 
eski tüfek, siyonist gibi sözler, bir fikir ifade etmiyor. Bu kelimeler, sadece 

rakiplerinizi rencide etmeye yarıyor.  

Eğer bir fikriniz varsa, sadece bunu yazmanız yeterli. Kendinizden farklı 
düĢüncede olanlara hakaret etmek, düĢüncelerin özgürce konuĢulmasını 

engeller. 

59.Yazan:Saadettin Tarih: Oca 12, 2010 |  |  

Zorunlu askerlik intiharmıĢ eğer bu ülkede yaĢıyorsan sende herkes gibi 

yurt savunmasına bir katkıda bulunmak zorundasın insalara para sevigisi 
aĢılayacağına vatan sevgisi aĢıla çünkü korkunuz TSK dır çünkü Türk 

askeri para için değil vatanı için ölen ve askerlik yapan dünyadaki tek 
ordudur çünkü vatan için askerlik yapan askerle karĢılaĢmayı hiç bir ülke 

istemez psikolojik saldırının bir sebebedir yaptıklarınız çünkü 
korkuyorsunuz. 

60.Yazan:Umit Erdal Tarih: Oca 12, 2010 |  |  

@Sadettin: 

http://www.derindusunce.org/2009/12/04/zorunlu-askerlik-ulkemizin-yavas-intihari/#comment-43824
http://www.derindusunce.org/2009/12/04/zorunlu-askerlik-ulkemizin-yavas-intihari/#comment-43833
http://www.derindusunce.org/2009/12/04/zorunlu-askerlik-ulkemizin-yavas-intihari/#comment-43862
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sende herkes gibi yurt savunmasına bir katkıda bulunmak zorundasın 

Sadettin‘in sözlerinde iki hata var: 

1. Yurt savunmasına katkı yapmanın yolu, vatana hizmet etmekten geçer. 
Vatana hizmet etmenin yolu, insanlara faydalı olmaktan geçer. Ġnsanlara 
faydalı olmaksa, kiĢinin uzmanlığı olan mesleği uygulamasından geçer.  

Zorunlu askerlik, yüksek eğitimli, uzman meslek sahibi pek çok kiĢiyi, 
mesleğini uygulamaktan alıkoyuyor. Bu yüzden, vatana yarar sağlamaktan 
çok zarar veriyor. 

psikolojik saldırının bir sebebedir yaptıklarınız çünkü korkuyorsunuz. 

2. Bu cümlede niyet okuması ve rencide etmeye yönelik suçlama var. Bu 

tür ifadeler, yorumu yazan kiĢinin, mantıklı bir fikirle karĢılık vermek 
yerine, somut bir dayanağı olmayan suçlamalar yapmayı tercih ettiğini 

gösteriyor. 

61.Yazan:Cengiz Tarih: Oca 12, 2010 |  |  

Sayın Saadettin, 

korkunuz TSK dır 

Hayal dünyanızın bir ürünü olan o TSK dediğiniz Ģeyden korkmak belki 
güzel bir Ģeydir ama aklı yerinde olan insanlar bundan mahrum 

durumdalar. 

Bunu bir hakaret gibi algılamayınız. 

Her tür inanca saygılıyız. 

Hayal kurmak insanı insan yapan özelliklerden biri. 

Hayal diyorum çünkü TSK adını taĢıyan ne bir hastalık, ne yırtıcı hayvan, 

ne yasadıĢı örgüt ne de bunlara benzer bir Ģey duydum. 

Bazen insanlar hayal ile gerçeği karıĢtırabilir. 

Sizde olan bu sanırım. 

Yalnız hayalinizin ismi güvenlik birimimizin isim kısaltmasıyla aynı. 

Yoksa bu birimden korkunuz mu var? 

Korkmayınız. 

YasadıĢı eylemlere karıĢmadığınız sürece kimse size dokunamaz. 

http://www.derindusunce.org/author/cengizcebi/
http://www.derindusunce.org/2009/12/04/zorunlu-askerlik-ulkemizin-yavas-intihari/#comment-43869
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Ama aksi takdirde korkun. 

Bu durumda ifadenizi almak üzere polis ya da jandarma ekiplerini 
kullanmak zorunda kalırız. 

Sonra da sizin için tatsız bir süreç baĢlar. 

Bu sadece bir hatırlatma. 

62.Yazan:Olcayto Tan Haskol Tarih: Oca 12, 2010 |  |  

Ne korkusu efendim tsk dediğiniz benim arkadaĢlarım, yakın dostlarım bu 

saçmalığa karĢı çıkmalarına rağmen hepsi silah altında askerlik yapıyorlar. 
Kimi kimden koruyorsunuz anlamadım o kurumu iĢ gücüyle vergisiyle ben 
oluĢturuyorum zaten kendi hazinemden mi korkacağım ? 

63.Yazan:levo Tarih: Oca 13, 2010 |  |  

ArkadaĢlar hepimiz çok iyi biliyoruzki seferberlik halinde çanakkalede 

birçok eğitimli insanımızı kaybettik ve bize çok uzun yıllara mal oldu. 
Neden araba yapamıyoruz? neden uçağımız yok? yıllar önce bilim 

adamlarımız ve eğitimli vatandaĢlarımızı çanakkalede kaybetmeseydik 
Ģuan kesinlikle çok daha ileride olurduk… BirĢeyi kabul etmek lazım! 

insanlar bir amaç için doğar.. SavaĢmak-sanat-bilim v.s.. ben mimarım 
aynen katılıyorum faydalanma konusuna.. Küçücük karakol baskınında 
kaybettiğimiz askerlerimizi maliyeti düĢük ama dayanıklı karakol modülleri 

tasarlayarak Ģuan yaĢatıyor olabilirdik. Onların ölümü sadece terör 
değildir. Bir maçı kazanmanın ilk yolu nedir? gol yememek ve kaleyi 

sağlam korumak ama nedense milyonlarca askerimiz olsun hepsi forvet 
olsun ve hepsi gol atsın diye uğraĢıyoruz. 29 yaĢındayım proje 

sorumlusuyum ve yurtdıĢı projeleriyle ülkemi temsilen çalıĢmalar 
yapıyorum. Maalesefki benimde suçum mesleğimi ülkemde icraa ediyor 
olmam. 

64.Yazan:BAHADIR Tarih: Oca 13, 2010 |  |  

ġEHĠT KUBĠLATI KESENLERĠ DETEKLĠYENLERDE VAR YOURM YAPANLAR 

ĠÇERĠSĠNDE…AKLIM MANTIĞIM EL VERMĠYOR…SĠZ KĠMSĠNĠZ YÜCE BĠ 
KURUMU TSK ELEġTĠRĠYORUZ AKP NĠNĠ YÜZÜNDEN AĞZINIZA SAKIZ 

OLDU TSK… CÜBBE GĠYĠP KAFA SALLAMAMI SĠZĠN DĠN ANLAYIġINIZ 
ĠNSANLARI DĠNDEN ĠMANDAN SOĞUTUYORSUNUZ… 

65.Yazan:BAHADIR Tarih: Oca 13, 2010 |  |  

TEBRĠK EDERĠM KEMALĠST KARDEġĠM.. ĠNANIDA TSK ĠNADINA 

ATATÜRK… 
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