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DEVRE - 66

Sevgili 66 lılar;
Bundan tam on yıl önce büyük bir coĢku ve heyecanla kutladığımız mezuniyetimizin kırkıncı yılından
sonra bugün ellinci yılımızda da bir araya gelmenin mutluluğunu ve coĢkusunu yaĢıyoruz. Kırkıncı yılda
birlikte olduğumuz, maalesef bu gün aramızda olmayan, ancak gönüllerimizde yaĢayan sevgili devre
arkadaĢlarımızı ve eĢleri rahmetle anıyor hatıralarını burada bir kez daha yad ediyoruz.
Değerli arkadaĢlar; 2006 da 566 kiĢilik bir katılımla kutladığımız kırkıncı yılımızı, bu defa 441 kiĢilik
azımsanmayacak bir katılımla sürdürüyoruz. Kutlama çalıĢmalarımızı aynı heyecan ve Ģevkle Mart 2015 den
itibaren baĢlattık. Geçen zaman içerisinde ilgili tüm komuta kademeleri ile yazıĢmalarımızı ve koordinasyon
çalıĢmalarımızı yaptık. Programda yer alan tüm birimlere bizzat yerlerinde yaptığımız birden fazla
ziyaretlerle hazırlıklarımızı pekiĢtirdik. Çok yoğun geçen son bir aydaki çalıĢmalarla da bu güne geldik.
Programa katılarak çabalarımızın karĢılığını veren tüm devre arkadaĢlarımıza ve eĢlerine teĢekkür ediyoruz.
Umarız ki kutlamalar sonunda hafızalarda iz bırakacak anılarla ayrılacağız. Tabii tüm çabalarımıza karĢı
çıkabilecek aksaklık ve kusurlar içinde affınıza sığınıyoruz.
Sevgili Devremiz 5-6 Mayıs 2006 dan bu güne dek neler oldu, neler geçti bir bakalım. Yine hayatın
kaçınılmaz gerçekleri olan acıları ve mutlulukları birlikte yaĢadık. Geçtiğimiz on yıl içerisinde henüz acısı çok
yeni olan sevgili arkadaĢımız Erol ARIKAL’ın da vefatı ile seksen sekiz arkadaĢımızı kaybettik. Böylelikle
mezuniyetimizden bu güne kadar kaybettiğimiz arkadaĢlarımızın sayısı 173’e çıktı. 2014 ve 2015 yılları
kayıpların en çok yaĢandığı yıllar oldu. Dileğimiz tüm arkadaĢlarımızın eĢleri ve aileleri ile sağlık ve mutluluk
içinde yaĢamlarını uzun yıllar devam ettirmeleridir. Bu gün aramızda olmayan arkadaĢlarımızı tekrar
rahmetle anıyoruz. ġuna emin olsunlar ki geride bıraktıkları emanetlerin her zaman yanında ve desteğindeyiz.
Dönem Ġçerisinde bizi en çok etkileyen, , sonradan kumpas olarak nitelenen sözde ERGENEKON,
BALYOZ ve 28 ġubat davalarında arkadaĢlarımıza sistematik Ģekilde acılar yaĢatılmasıdır.
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Geçirdikleri kahır dolu günler için arkadaĢlarımıza ve ailelerine burada bir kere daha geçmiĢ olsun diyoruz.
Bu yaĢananların dıĢında sizlerinde hislerine tercüman olacağımızı düĢünerek milletimizin ocağına ateĢ
düĢüren toplumsal olaylardan bahsetmeden geçemeyeceğiz. Özellikle son aylarda arkası kesilmeyen Ģehit
haberleri, büyük katliamların yaĢandığı patlamalarla gelen ve kabus gibi üzerimize çöken terör olayları bizleri
derinden yaralıyor. Ġlgilileri etkin Ģekilde göreve davet ediyoruz. YaĢadığımız günler içinde, terörün dıĢında
bir Harbiyeli olarak gönülden bağlı olduğumuz Atatürk ve onun koyduğu ilke ve inkılapları silmeye çalıĢan
çabalar ve yaptırımlarla karĢılaĢıyoruz. Sevgili Atamıza ve KurtuluĢ savaĢının kahraman silah arkadaĢlarına
uzatılan hain söylemleri nefretle kınıyor, onların değerlerini her gün biraz daha fazla anlıyoruz. Bizler 66 lı
Harbiyeliler olarak Atatürk ilke ve inkılaplarına, onun ve birinci meclisin kurduğu Cumhuriyete ilelebet sahip
çıkacağımızı burada bir kere daha belirtmek isteriz.
Değerli 66 lılar biraz da güzel Ģeylere dönelim. Geçen on yıllık süre içerisinde çok güzel günlerimiz de
oldu. Bir çok mutluluk yaĢandı. Bir çoğumuzun çocukları evlendi. Torunlarımız oldu.Bizleri dinlendiren,
eğlendiren kamplarımız ve gezilerimize devam ettik. Karpuz kaldıran ve Bodrum kampları en çok tercih edilen
kamplar oldu. Bu iki kampın dıĢında Anamur, Aksaz, Foça, Gümüldür, Erdek kamplarından da istifade ettik.
2015 yılı içerisinde katıldığımız ILIKSU kampında Tb.K.nımız Sn.Turhan SEÇER’in de katıldığı MENTEġ
gezisi ile öğrencilik yılları anılarımıza bir kere daha döndük. Ġstanbul ve Ġzmir Gruplarımızın Yurtiçi ve
YurtdıĢı gezileri dıĢında Ankara Grubu olarak her yıl yaptığımız Ilgaz, Beypazarı, AyaĢ dıĢında Amasra,
Safranbolu, Tokat, Akçakoca, Konya, EskiĢehir, Çorum-Amasya,Samsun,Sinop gezileri gerçekleĢmiĢtir.
Yemekli toplantılarımız içerisinde vefat eden arkadaĢlarımızın eĢleri ile bir arada olduğumuz yemeklerde çok
anlamlı ve duygusal anlar yaĢadık. Selimiye ve As.Liselerden mezun olan arkadaĢlarımızın organizasyonları ile
ilgili geleneksel hale dönüĢtürülen kutlamalar yapıldı. Yine Ġstanbul Grubumuz tarafından organize edilen
mezuniyetimizin 45 nci yıl kutlamalarını 2011 yılında Ġstanbul da hayli geniĢ bir katılımla gerçekleĢtirdik. Son
on yıl içerisinde kapsamlı bir çalıĢma ile 2007 yılında Jnd.Sınıfından arkadaĢlarımızı da katarak devre
albümünü yeniledik. Web sitemizi güncel bir Ģekilde yeniden tesis ettik. Mesaj iletim sistemimizi kurduk. Sosyal
içerikli çalıĢmalar kapsamında muhtelif okullarda yardıma muhtaç çocuklara maddi destek sağladık. Mağdur
durumda olan bir çok arkadaĢlarımıza ve eĢlere maddi manevi yardımlarda bulunduk.Vefat eden
arkadaĢlarımız için gruplarca mevlitler okutuldu.
GeçmiĢ yıllarda birkaç kez teĢebbüs ettiğimiz ancak yeterli katılım sağlayamadağımız ÇarĢamba
toplantılarımızı 2015 yılında 15 günde bir yapılacak Ģekilde çeĢitli konulardaki sunumların da yer aldığı
toplantılar haline dönüĢtürdük.
Değerli 66 lılar 50 ncı yıl kutlamalarımızla bir kez daha öğrencilik yıllarımıza döneceğiz. Uzun yıllar
sonra bir araya gelen bir çok arkadaĢımızın unutulmaya yüz tutmuĢ karĢılıklı anıları canlanacak. Fizik olarak
farklı olsak da gençlik yıllarımızdaki aynı coĢku ve heyecan ile güzel ve anlamlı saatler geçireceğiz. Dileğimiz
mutlu ve sağlıklı birlikteliklerimizin aynı Ģekilde devam etmesidir.Burada sözünü etmeden geçemeyeceğimiz
bizlere emeği geçen Kara Harp Okulundaki tüm komutanlarımızı ve hocalarımızı minnet ve saygı ile anıyor,
kaybettiklerimize Allahtan rahmet diliyoruz.
Sevgili 66 lılar, değerli hanımefendiler ve sayın misafirlerimiz; 50 nci yılda büyük bir katılımla birlikte
olmanın onur ve mutluluğu içerisinde hepinize hoĢ geldiniz diyor, güzel geçeceğini umduğumuz kutlamalar
içerisinde hoĢ vakitler, iyi eğlenceler geçirmenizi diliyoruz. Her Ģeyin gönüllerinizce olması dileği ile tüm
guruplar adına mutlu ve sağlıklı uzun yıllar temenni ediyoruz.
60 NCI YILDA BĠRLĠKTE OLMAK DĠLEĞĠ ĠLE
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