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     Değerli E. Tuğa. Türker Ertürk, bir yazısını 12.11.2013′te bize ulaştırmıştı.. Biraz ağır bulduk  
ve TSK’yı kurumsal olarak yıpratma hakkımızın olmadığını düşündük, yazıyı beklemeye aldık. 
Ancak aradan 8 ay geçti ve haksız - hukuksuz yasak kararının genişletilerek uzatıldığını öğrendik,  
ilk 6 aylık tuhaf Orduevi yasağının ardından.. Bu yazıyı, bize göre biraz “tepkisel” de olsa  
(Sn. Ertürk’e göre “az” bile olabilir!?) yayımlama zamanı geldi, geçiyor. (webde yayımladık, 14.7.14; 
http://ahmetsaltik.net/2014/07/15/genelkurmay-baskani-sn-org-necdet-ozel-pasaya-acik-mektup/) 

     Gn. Kurmay Bşk. Sn. Özel geçtiğimiz hafta “zona” hastalığına yakalandı. Ağır geçiriyor olmalı ki, 
GATA’ya yatırıldı ve 15 gün de hekim raporu verildi. Çook kıdemli (38 yıl!) bir hekim olarak 
söyleyelim: Zona virüs etmenli (viral, virütik) bir hastalıktır. Sinirleri tutar.. Özellikle kaburgalar 
arasındaki interkostal duyu sinirlerini.. O bölgede ağrılı veziküler döküntüler (içi sıvı dolu 
kabarcıklar) oluşur. Hastalığın 2 temel niteliği vardır :  
 

1. Son derece ağrılıdır (nevralji), dayanılması güçtür; güçlü ağrı kesicilerle ağrı yönetimi 
yapılmalıdır. 

2. Nedeni; bağışık sistemin değişik nedenlerle, başta stres olmak üzere (bulaşıcı hastalıklar, 
kanser, beslenme bozuklukları, aşırı yorgunluk vb.) zorlanması ve bir ölçüde de yetersizliğe 
düşmesidir. Organizma bir anlamda alarm vermekte ve “imdat” çığlığı atmaktadır gerçekte. 

     Org. Özel’e elbette bir insan ve hekim olarak hızla şifa dileriz öncelikle. Fazıl Hüsnü DAĞLARCA’ 
nın deyimiyle Özel Paşa,“İyileş de gelecek olsun!” Ancak, yaşananları açık deyimle ve üzüntüyle; 
 

 AKP İKTİDARININ T.C. GENELKURMAY BAŞKANI ORG. NECDET ÖZEL’e  
ZONA DÖKTÜRDÜĞÜNÜ… saptamamız gerekecektir. 

 

     Dileriz, bu musibet bir işlev yüklensin ve Sn. Komutan Özel, “özel bir muhasebe” yapsın,  
hiç yoktan kendi vicdanına özeleştiri versin daha çok gecikmeden.. Şu eli kulağında kritik  
Yüksek Askeri Şura öncesinde özellikle.. 
 

 “Paralel yapı” kılıflı gerici - şeriatçı kılıcın TSK’yı bir kez daha doğramasına  
var gücüyle karşı koyması zorunluğunu anımsatsın.. Haydi Necdet Paşa, toparla kendini.. 
Hala çok geç değil.. Ertürk Amiral, hiç de haksız olmamak üzere; 
 

 “Açılım”ın önünü açabilmek için kafeslenip zindanlara atılmış askerlerini koruyamıyor ise”  
 

diye çok ağır bir suçlama getiriyor size.. Siz, bundan sonra atacağınız doğru - yürekli - yurtsever 
adımlarla bu çoook olumsuz ve haketmemeniz gereken izlenimi silebilirsiniz.. Silmelisiniz..  
Çoluk- çocuğunuza olumlu - onurlu bir kalıt bırakmalısınız.. Haydi Sayın Paşam, son kredilerimizi de 
size sunuyoruz.. 
 

 Haydi Sayın Özel; yığınakta hata yaparak ülkemizi de kendinizi de bitirmeyin.. 
 

     Biz, her şeye ve pek çok kimseye karşın sizden umudu kesmedik. Siz, en azından o Peygamber 
Ocağı’nın ürünüsünüz ve 45 yıldır bizim de finanse ettiğimiz (15 yaşından beri çalışıyor ve vergi 
veriyoruz) karavanayı yediniz. Bunları yazmaya hem hakkımız var hem de 26+ yıllık bir hekim 
üniversite hocası olarak boynumuzun borcudur. Ülkeye ve Ulusa iliklerinize, hücrelerinize dek, 
ölene dek bitiremeyeceğiniz ölçüde minnet borçlusunuz. Bu yazıda bile, inançlarınız gereği,  
şu Ramazan günü bir “hayır” bulabilirsiniz. Sahi, durup dururken bu yazıyı biz neden yazdık ki  
Sn. Özel ?? Sevgi ve saygı ile. 
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