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Komutanlarımız, askerlik görevine yeni başlayan gençlere ilk derste şöyle derler: Asker
yorulmaz!
er üşümez!
Asker acıkmaz!
Asker ağlamaz!

Ask

Bu ders, sık sık tekrarlanır.
Balyoz davasından tutuklu yargılanan Deniz Kurmay Albay Mehmet Örgen, bir gazeteye mektup
yollamış.
Balyoz davası nedeniyle 4 Temmuz 2011 tarihinde tutuklanan Albay Mehmet Örgen, 250
gündür haksız yere hapis yattığını belirttikten sonra, duygusal açıklamalarda bulunuyor:

“Ben 8 aydan fazladır evime niçin gidemediğimi delikanlı olduğunu düşündüğüm 12
yaşındaki oğluma anlattım, yaşı küçük ama anlıyor, ‘Baba sen benim kahramanımsın’ diyor.
Ancak 4,5 yaşındaki kızım bunu anlayamaz. Eve gelmiyorum diye haftada 10 dakika olan
telefon hakkımda küsüp konuşmuyor benimle. Tutuklanınca annesi ona bir hedef koyabilmek
için ‘kar yağınca gelecek’ demiş. 2 ay önce kızım telefonda çok mutlu idi, ‘Baba Ankara’da kar
yağıyor, geleceksin değil mi?’ dedi. Ben sesim düğümlenerek, ‘Kızım İstanbul’da daha
yağmadı’ diyebildim. Geçen hafta eşim, kızımı bir köşede ağlarken görmüş ve niçin ağladığını
sormuş, ‘Karlar eriyor, babam hâlâ gelmedi, gelmeyecek galiba’ diye cevap vermiş.”

4,5 yaşındaki kız elbette ağlar, uzun süre babasını göremeyince.Deniz Kurmay Albay Mehmet
Örgen de ağlamaklı olmuş, kızıyla konuşurken sesi düğümleniyor, yani hıçkıra hıçkıra ağladı
ağlayacak…
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Kurmay Albay bu acıklı öyküyü anlatarak bizi de ağlatmak istiyor.

Ama biz ağlamıyor, “Asker ağlamaz!” diyor ve ona iki örnek sunuyoruz.

Kara Pilot Teğmen Mehmet Ali Çelebi, Ergenekon savunmasında bakın neler söylüyordu:
“Zincire vurursanız, ellerimi ve ayaklarımı tehdit edebilirsiniz.
Boynunu vurduracağım, derseniz boynumu tehdit edersiniz.
Avukatını tutuklarım, derseniz savunmamı tehdit edersiniz.
Hapiste çürüyeceksin, derseniz tehdit ettiğiniz şu zavallı bedenimdir.
20 ay yattım, 120 bin ay yatsam ne olur?
Ömrüm zindanda bitse ne olur?
Adam olan yeminine sadık kalır. Ben askerlik yeminime sadık olarak bu dünyadan göçeceğim.
Beni, benliğimi, ruhumu hiçbir şekilde tehdit edemezsiniz!
Bunlardan biri için bile olsa korkuya kapılacak olursam, işte o zaman tehdit edilen gerçekten
ben olurum.”

Teğmen bu savunmayı yaparken sesi düğümlenmiyor, tam tersine, vatanın her köşesinden
işitilecek şiddette haykırıyordu!
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Sesi düğümlenen, ağlamaklı olan Deniz Kurmay Albay Mehmet Örgen’e göstereceğim ikinci
örnek bir subay değil, üniversite hocası bir sivil.Ergenekon davasının tutuklu sanıklarından
Sakarya Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emin Gürses, yargıçların önünde şöyle dikleniyordu:
“Ben ihtilalciyim. Kuvvetim olsa ihtilal yaparım!”

Emin Gürses, ‘cezaevi’ yerine ‘hapishane’ terimini kullandığını söylüyor ve ekliyordu:
“Hapishane zorla getirilenlerin yeridir, ama şikâyetim yok.
Üst katta çocuklar gürültü yapıyordu, ders çalışamıyordum. İyi oldu!”

Deniz Kurmay Albay Mehmet Örgen, 4,5 yaşındaki kızıyla konuşurken nasıl ağlamaklı
olduğunu anlatıp bizi de ağlatmak isterken, Emin Gürses, hiçbir şikâyeti olmadığını vurgulayıp,
inceden incey alay da ederek, iyi oldu hapishanede çocukların gürültüsü yok, rahat kitap
okuyabiliyorum, diyor.Deniz Kurmay Albay Mehmet Örgen, 2001–2005 sürecinde, dört yıl
ailesiyle birlikte Amerika’da yaşamış. Gururla söylüyor, NATO Karargâhında tek Türk subay
olarak görev yapmış.İncitmemeye özen göstererek Albay Mehmet Örgen’e bir öneride
bulunuyorum. Şimdi bol vakti var, NATO’nun bir Türk subayına, çoluk çocuğu ile birlikte, dört
yıl Amerika’da neden rahat bir yaşam sunmuş olduğunu bir düşünsün…Bir de, Mehmet Örgen
adına bir kaygım var.Şimdi 12 yaşında olan oğlu, babasının gözleri yaşlı bir subay olduğunu
ileride öğrendiğinde, onu artık bir kahraman olarak göremeyeceğinden korkarım.

Yılmaz DİKBAŞ
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