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"Sarıkamış Şehitleri 98. Yılı Anma Etkinlikleri" 
hazırlıklarının tamamlandığı bildirildi.

Kars Valiliği ve Sarıkamış Kaymakamlığı'nın 3-6 Ocak 
tarihleri arasında "Türkiye Şehitlerine Yürüyor" adlı 

etkinliği kapsamında hazırlıklar tamamlandı.

Anma programları öncesinde Sarıkamış Kaymakamlığı ve Sarıkamış 
Belediyesi'nce cadde ve sokaklar, Türk bayrakları, harekatı anlatan afişler ve 
resimli brandalarla donatıldı.

Haberin Devamı..

81 İLDEN 10 BİN GENÇ

90 bin askerin şehit düştüğü Sarıkamış'taki Allahuekber Dağları'na 10 bin gençle 
birlikte Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç'ta tırmanacak.

Sarıkamış Şehitlerini Anma etkinliklerine kısa süre kala hazırlıklarda devam 
ediyor. Etkinlikler 3 Ocak 2012 tarihinde Uluslararası Sarıkamış Sempozyumuyla 
başlayacak.

Bu yıl ilk defa Gençlik ve Spor Bakanlığı, 90 bin askerin şehit düştüğü 
Sarıkamış'taki Allahuekber Dağları'na 10 bin gençle çok anlamlı bir yürüyüş 
gerçekleştirecek. Tırmanışa, Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç'ta eşlik edecek.

Kars Valiliği ve Sarıkamış Kaymakamlığı'nın geleneksel hale getirdiği Sarıkamış 
Şehitleri 98. Yılı Anma Etkinlikleri, bu yıl tarihi ve görkemli bir törene dönüştü. 
Gençlik ve Spor Bakanlığı, bu yılki törenlerin koordinasyonunu üstlenerek 
Türkiye'nin 81 ilinden gelecek olan 10 bin gençle yürüyüş gerçekleştirilecek. 
Sarıkamış'ta donarak şehit olan 90 bin askerin anısına düzenlenecek etkinlikler 
öncesinde hazırlıklar tamamlandı.

PROGRAM

03 Ocak 2013 Perşembe günü "Uluslar arası Sarıkamış Sempozyumu"

04 Ocak 2013 Saat 09.00'da Sarıkamış Şehitlerini Anma Tırmanışı (Türkiye 
Dağcılık Federasyonu) Allahuekber Dağları 'Tırmanışa Gençlik ve Spor Bakanı 
Suat Kılıç'ta katılacak'

05 Ocak 2013 saat 14.00 Sarıkamış Kardan Şehit heykelleri açılışı, saat 14,15 
Sarıkamış Harekatı Resim ve Materyal Sergisi açlışı, saat 15.30 Sarıkamış 
Şehitleri Özel Program.

06 Ocak 2013 Pazar saat 09.30 Bakanların katılımıyla "Türkiye Şehitleriyle 
Yürüyor" anma yürüyüşü yaklaşık 8 kilometre.

Saat 12.00 Sarıkamış Şehitlik Anıtı Tören ve etkinlikler.
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Sarıkamış Şehitleri Törenle Anıldı
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Sarıkamış'ta donarak şehit olan 90 bin askere kışlık giysi, erzak ve mühimmat 
götürürken Zonguldak'ın Ereğli ilçesi açıklarında Rus donanması tarafından 
batırılan Bezm-i Alem, Bahr-i Ahmer ve Mithat Paşa gemilerinin mürettebatı 
anısına tören...

Sarıkamış'ta donarak şehit olan 90 bin askere kışlık giysi, erzak ve mühimmat götürürken 
Zonguldak'ın Ereğli ilçesi açıklarında Rus donanması tarafından batırılan Bezm-i Alem, Bahr-
i Ahmer ve Mithat Paşa gemilerinin mürettebatı anısına tören düzenlendi.

Tören Ereğli Sahil Bandı'nda bulunan ve Kafkas Cephesi'nde şehit olan Ereğlili 65 askerin 
isimlerinin de yazılı olduğu Sarıkamış Deniz Şehitleri Anıtı'nda gerçekleştirildi. Yoğun 
yağmur altında düzenlenen törene Kaymakam İbrahim Çay, Karadeniz Bölge Komutanı 
Albay Yalçın Enç, Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Sarıkamış Belediye Başkanı İlhan 
Özbilen, Sarıkamış Dayanışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Bingür Sönmez ile sivil toplum 
örgütlerinin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Anma törenin de ilk olarak 3 gemide bulunan ve şehit düşen 221 askerin isimlerinin anıta 
kazınan isimlerinin açılışı yapıldı. Çelenk sunumunun ardından Saygı ve İstiklal Marşı 
okundu.

Törende, 7 Kasım 1914'te Ereğli açıklarındaki Kandilli mevkiinde batırılan gemiler Bezm-i 
Alem, Bahr-i Ahmer ve Mithat Paşa anısına anıta çelenk konuldu. 2 yıl boyunca Genelkurmay
arşivlerini tarayarak yaptığı çalışmayla 3 geminin Rus donanması tarafından batırıldığını 
ortaya çıkaran ve ilk kez 2007'de bu törenin düzenlenmesini sağlayan Sarıkamış Dayanışma 
Grubu Başkanı Prof. Dr. Bingür Sönmez, 3 gemideki toplam 221 mürettebatın akıbetlerini de 
arşiv çalışmasıyla öğrendiğini söyledi.

Prof. Dr. Sönmez, şöyle konuştu: "Sarıkamış Meydan Muhaberesi Karadeniz' de 
kaybedilmiştir. Arkasında donanma desteği olmayan hiçbir harekatın başarılı olmayacağının 
en güzel örneğidir. Tarih sayfalarına bu böyle geçmiştir. 1. Dünya savaşında kaybımız 2 
milyon insandır. 14–35 yaşları arasında. Kafkasya cephesinde kaybımız 600 bindir. Bazı 
odaklar bu sayılarının farklı olduğunu belirtmektedir. Ama yakılan ağıtlar 90 bin şehit içindir. 
Ruhları şad olsun. Ben Ereğli Belediye Başkanımıza, Karadeniz Bölge Komutanımıza 
binlerce kez teşekkür ediyorum. O kahramanları Karadeniz'in karanlık sularından yukarıya 
çıkarttılar. Bu anıtı açtılar ve bizi her yıl burada buluşturuyorlar. Ben her yıl Aralık ayında 
misafirlerimiz alıp Soğanlı Allah'u Ekber dağlarına götürüyorum. Sabaha kadar eksi 28-30 
derecede nöbet tutturuyorum. Aynı görevi burada kendimi yapmış farz ediyorum. Bu yağmur 
mübarek olsun. Hepimiz ıslanalım. Bugün burada donanma da şehit olan 221 şehidin isminin 
bulunmasından dolayı da son derece onur duydum."

Sönmez konuşmasının ardından Sarıkamış Dayanışma Grubu adına Karadeniz Bölge ve 
Garnizon Komutanı Deniz Kıdemli Albay Yalçın Enç ve Ereğli Belediye Başkanı Halil 
Posbıyık' a teşekkür plaketi verdi.

Sarıkamış Belediye Başkanı İlhan Özbilen ise konuşmasında Sarıkamış içme suyunu sağlayan
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gölete 7 Kasım Sarıkamış Şehitleri ismini verdiklerini söyledi.

Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık da, Prof. Dr. Sönmez'in kendilerine verdiği bilgileri 
yansıtmaya devam ettiklerini söyledi. Posbıyık, açılışını gerçekleştirdikleri donanmayla 
batırılan 3 gemide ki 221 mürettebatın isimlerini anıtta yaşatmaya çalıştıklarını söyledi.

Konuşmaların ardından tören sona erdi. 2007'den bu yana düzenlenen anma törenlerinde yapılan 
gemilerin batırıldığı düşünülen 9 mil açıkta denize çelenk bırakma töreni ise bu yıl gerçekleştirilmedi.
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Kars  eski  Belediye  Başkanı  Naif  Alibeyoğlu,  “Sarıkamış  Şehitlerini
Anma”  programına  uluslararası  bir  kimlik  kazandırılması  gerektiğini
belirtti.

Alibeyoğlu, Sarıkamış Şehitleri'nin 97. anma etkinlikleri kapsamında yaptığı, “97.
Yılında Sarıkamış” adlı  açıklamasında,  “1914’te Enver Paşa’nın binlerce bedeni
felakete süren  ihtiras  dolu  öyküsünü yüreklerde yaşarken,  şimdi  hak etmediği
konumun gölgesinde kalmaktadır.” dedi.

“Sarıkamış  Şehitlerini  Anma”  programına  uluslararası  bir  kimlik  kazandırılması
gerektiğini belirten Alibeyoğlu, “Çanakkale Şehitleri”nin anılması gibi bir değerle
geleceğe  taşınmalıdır.  Burada  savaşan  halkların  Türkler  ve  Kürtlerin,  Rusların,
İngilizlerin,  Fransızların,  Almanların, Gürcülerin, Azerilerin,  Ermenilerin çocukları
bu  programa  çağırılmalı  ve  davet  edilmelidir.  Bununla  savaşan  halkların
çocuklarına savaşın acımasız yüzünü, barışın önemini anlatacağımız gibi, anma
etkinliklerinin  ekonomik  girdisi  büyük  bir  boyut  kazanacak  ve  Sarıkamış  ve
dolayısıyla Kars ekonomisine büyük katkı sağlayacaktır. Bu program, tek kurşun
sıkmadan kaybettiğimiz 90 bin insanımızın acısını unutulmadığının göstergesidir.
Ancak son yıllarda üzülerek görüyoruz ki anma etkinlikleri yerelle, Bingür Sönmez
Hoca  arasındaki  istenmeyen  çekişmelerden  dolayı  asıl  sahipleri  Kars’tan  ve
Sarıkamış’tan alınarak Erzurum’a mal edilmeye çalışılmaktadır.” diye konuştu.

Kafkasların  Davos’u  Sarıkamış’ın,  ilgiden ve yatırımdan yoksun bırakıldığını  da
ifade eden Alibeyoğlu, “Değerleri yok edilmiş, içi boşaltılmış ve kenara itilmiştir.
Dünyanın en güzel coğrafyalarından birisi, maalesef heba edilmektedir… Kars ve
Sarıkamış Üniversiad oyunlarından payını alamamıştır. Oysa bu olimpiyatların bir
bölümünün, dolayısıyla bazı tesislerin Kars’ta ve Sarıkamış’ta yapılması gerekirdi.
Sarıkamış ve Kars sahipsizliğin kurbanı oldu. Garnizon kenti Sarıkamış, mirasını
kaybetmiş  canlılığını  yitirmiştir.  Askeri  tesisler  boşaltılmış,  hayalet  kent
görüntüsüne bürünmüştür.  Ticaret  can çekişmekte...  Banka şubeleri  kapanmış,
ilçenin tek fabrikası  olan ayakkabı  fabrikası  birilerine peşkeş çekilmiş,  çiftçinin
kara gün dostu “ofis”in kapısına kilit vurulmuştur. Sarıkamış’ı farklı kılan kültürel
zenginliğidir. Sarıkamış bölgenin “turizm merkezi” olmalıdır.” şeklinde konuştu.

TSK’nın boşalttığı tarihi askeri binaların onarım ve yenileme çalışmaları yapılarak
turizme  kazandırılması  gerektiğini  de  vurgulayan  Alibeyoğlu,  şu  önerilerde
bulundu:

“Terk  edilen askeri  kışla  ve  tarihi  lojmanlar  acilen  özel  idare  yada belediyeye
devredilerek sözü edilen kurumlarca özel sektöre cafe, restaurant, hotel, motel
vb.  yapılmak  üzere  özel  sektöre  yap,  işlet,  devret  modeli  ile  Sarıkamış’a
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kazandırılması sağlanmalı ve kayak pistinin bu bölgeye kadar uzatılarak bir tatil
köyüne dönüştürülmelidir.

Cer Atölyesi,  Katerina Köşkü gibi  değerlerin acilen kurtarılması  gerekiyor.  Hem
istihdam hem de yatak sayısını attırıcı bu çalışmalar, güzide ilçemizin çehresini
değiştirecektir.  Sarıkamış  kış  turizm  alanı  Çıldır  gölü  ile  bağlantılı  hale
getirilmelidir.

Raylı  sistem ile  Sarıkamış –  Çıldır  Gölü  arasında günü birlik  turlar  düzenleyip,
turizme çeşitlilik kazandırılmalıdır. Canlı ve çeşitli kılınan turizm dağdaki otellerle
sınırlı kalmayacak, ilçenin tüm ekonomisine katkı sağlayacaktır.

Kongreler, golf turizmi, yürüyüş sporları, futbol takımlarının kamp merkezi olma
çalışmaları  yapılmalıdır.  Yerli  ve  yabancı  sermayenin  Sarıkamış’taki  fırsattan
haberi olması sağlanmalıdır.

Sağlık  ocakları  acil  müdahale  yapabilecek  ve  yatan  hasta  kabul  edecek  hale
getirilmelidir.  Hastalarımızın  Erzurum  yolunda  ölmelerinin  önüne  geçilmelidir.
Köylerimizde  okulların  ve  dersliklerin  fiziki  koşulları  iyi  değildir.  Çocuklarımız
akranları  ile rekabet edecek bilgi  birikiminden mağdurdurlar.  Tüm okullarımızın
derslik  ihtiyaçlarını  karşılayacak,  Kafkas  Üniversitesi’ne  bağlı  Orman  Fakültesi
kurulması için gerekli çalışmalar yapılmalıdır.

Kamu  kurum  ve  kuruluşları,  henüz  kentin  çehresini  değiştirecek  atılımları
gösterecek halde değillerdir. Karakurt Barajı yılan hikâyesine dönmüş durumdadır.
Türkiye’de bölünmüş yol projelerinin ve uygulamalarının en kötü örnekleri Kars ve
çevresindedir. Kars Erzurum’un köyü haline getirilmiştir.

Tüm bağlantı yolları “işkence yolu” olmaktan çıkarılacak, iyileştirme ve yenileme
çalışması yapılmalıdır. İçme suyu şebekesi olmayan köylerimiz olmakta! 21. asrın
başında  bir  utanç  tablosu  şeklinde  karşımızda  durmaktadır.  Tüm  köylerimizin;
içme suyu, kanalizasyon sorunu çözülmelidir. Sarıkamış’ın merkezinde içilemeyen
su işkencesi bitirilmelidir.”

Alibeyoğlu ayrıca, “Türkiye genelinde verilen teşviklerin bölgesel farklılıklar dikkate alınmadan 
hazırlandığı, bu sebeple Kars’a özel teşvik yasasının çıkartılması sağlanmalıdır. Tarım ve hayvancılıkta, 
Sarıkamış’a yönelik planlar hazırlanarak, ilçenin özgün koşullarına göre üretim-pazar ilişkisi 
sağlanmalıdır. Kapalı sınır kapısı Kars’ın kaderiymiş gibi karşımızda durmaktadır. “Doğukapı 
AÇILMALI”… Kars’ın Kafkasya’da alternatif bir merkez olması ve ticaret hacminin güçlü kılınması için 
Serbest Bölge kurulması şarttır. Sarıkamış’ında böylece Kafkasya'nın turizm merkezi olması 
sağlanmalıdır.” ifadelerini kullandı.
--------------------------------------------------------------------------------- 
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Türkiye genelinde yapılan “Türk Halkının Sarıkamış Algısı Araştırması”
sonuçları açıklandı. 

"Türk Halkının Sarıkamış Algısı" araştırması sonuçlarına göre, devlet yöneticileri,
tarihçiler ve medya Sarıkamış Harekatı'na ilgisiz.
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 Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars'ta faaliyet gösteren Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA)
tarafından Türkiye'de ilk kez PollMark'a yaptırılan ''Türk Halkının Sarıkamış Algısı
Araştırması''  1-7 Ekim 2011 tarihleri  arasında İstanbul,  Ankara,  İzmir,  Antalya,
Bursa, Kayseri, Samsun, Trabzon, Gaziantep, Malatya, Tekirdağ ve Erzurum olmak
üzere 12 ilde gerçekleştirildi.

Ankete  katılanların  yüzde  yüzde  40,5'inin  Sarıkamış  Harekatı'yla  ilgili  yeterli
bilgiye sahip olmadığı belirlendi.

Buna göre, ''Sarıkamış'ı duydunuz mu?'' sorusuna ankete katılanların yüzde 92'si 'evet' yanıtını verdi. 
''Sarıkamış denince aklınıza ilk ne geliyor?' sorusuna ise ankete katılanların yüzde 31,1'i ''donarak şehit
düşen askerlerimiz'', yüzde 30,9'u da ''şehitler/90 bin şehit'' şeklinde yanıtladı.
----------------------------------------------------------------------

Sarıkamış Türkiye´nin Ortak HATIRASIDIR
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İçişleri  Bakanı  İdris  Naim Şahin,  Sarıkamış  Şehitleri'nin  97.  yıl  anma
törenlerine katılmak için Kars'a geldi.

İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Sarıkamış Şehitleri'nin 97. yıl anma törenlerine
katılmak için geldiği Kars'ta, "Sarıkamış Şehitleri'ni unutmamak, o hatırayı bir kez
daha anmak için buradayız. Sarıkamış Şehitleri Kars iline ait bir olay değil, bütün
ülkenin bütün bir milletin ortak hareketi ve ortak hatırasıdır." dedi

Bakan  Şahin,  Kars  ilinin  stratejik  önemine  de  değindiği  konuşmasında,  "Kars,
farklı  ve  önemli  bir  ilimiz.  Buraya  hükümet  olarak  zaman  zaman  Sayın
Cumhurbaşkanımız,  Sayın  Başbakanımız  ve  değişik  bakan  arkadaşlarımız
ziyaretler  yapmaktadırlar.  Ve  yapılmaya  devam  edecektir.  Kars'ın  her  açıdan
gelişmesi  kalkınması  hükümetimizin  özel  önem  verdiği  bir  konudur.  Bu  gün
burada bizler bu hizmetlerin aynı zamanda takibini yapmaktayız." dedi.

Bakan Şahin, Kars halkına sevgilerini ilettiği konuşmasının ardın gazetecilerin gündeme ilişkin 
sorularını cevapsız bıraktı.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Sarıkamış Şehitlerini Anma Törenleri 6-7-8 Ocak’ta yapılacak
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Sarıkamış şehitlerini Anma Törenleri 6-7-8 Ocak’ta yapılacak 

-‘BEYAZ HÜZÜN’ YERİNİ ‘ŞEHADETİN ADI SARIKAMIŞ’A BIRAKIYOR
 
Kars Valisi Ahmet Kara, Sarıkamış Şehitlerini Anma Törenlerinin 6-7-8 Ocak 2012’de 
yapılacağını söyledi.
 
Törenle ilgili çalışmaların şu anda devam ettiğini belirten Vali Kara, “6-7-8 Ocak tarihlerinde 
anmalar olacak. Bu senede geçen seneki gibi birinci gün müsakabalar, yarışmalar yapılacak. 
2. gün açılışlar, açılış konuşmaları, panel, Sarıkamış Harekatıyla ilgili Recep Ergül’ün 
söyleyeceği ağıt programı. 3. günde yine yürüyüş şeklinde olacak.” dedi.
 
‘BEYAZ HÜZÜN’ YERİNİ ‘ŞEHADETİN ADI SARIKAMIŞ’A BIRAKIYOR
Bugüne kadar ‘Beyaz Hüzün” ismiyle çıkan derginin “Şehadetin Adı Sarıkamış” adıyla 
çıkacağını da ifade eden Vali Kara, bu dergide de şehitlikle ilgili yazılar ve makaleler 
olacağını kaydetti.
 
PROGRAM TOPRAK OTEL’DE OLMAYACAK
Programın bu yıl Toprak Otel’de olmayacağını vurgulayan Vali Kara, “Programlar Sarıkamış 
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda (SABESYO) olacak. Yüksek Okulun önünde, 
içinde, salonunda tamamen üniversite ile irtibatlı olarak yürüyecek. Sadece bir akşam yemeği 
Toprak Otel’de yenecek.” dedi.
 
İKİ BAKAN GELİYOR
Şu ana kadar “Gelirim” diyen iki bakanın olduğunu söyleyen Vali Kara, “Sözlü olarak İç İşleri
Bakanımız kesin “geliyorum” dedi. Özel kalemine de not ettirdi. “7 Ocak’ta Kars’tayız” dedi. 
Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin hanımefendi de, “Bende geliyorum.” dedi. Ekonomi 
Bakanı Zafer Çağlayan “Ben gelemiyorum kusura bakmayın.” dedi.” şeklinde konuştu.   
 
BASIN MENSUPLARI İÇİN İMKANLAR GENİŞLETİLECEK
Basın mensupları için de imkanları genişleteceklerini anlatan Vali Kara, şunları söyledi:
“Biz size değer veriyoruz. Ama düğünde, bayramda acayip şeyler oluyor. Üst düzey katılımcı 
çok olunca bazen ilgisiz kalınabiliyor. Bu tür şeyler olabiliyor. Ama siz aranızda birini seçin o 
komiteyle devamlı irtibatlı olsun. Öyle bir aksaklığımız olursa hemen uyarın bizi. Biz size bir 
yer ayıralım. Dünyanın her tarafında böyledir. Her toplantıda, panelde, organizasyonda basına
yer ayrılır. Her resmi toplantıda yer ayrılır. Ben İç İşleri Bakanlığı mensubuyum. Protokolü en
iyi bilmesi gereken birisi durumundayım. Bizde bakanlığımızın hangi salonunda ne toplantısı 
olsa mutlaka basına yer ayrılır. Ama bu biraz da Kars’ın şartlarından mı kaynaklanıyor? 
Örneğin; geçen yıl Başbakan Toprak Otel’e giriyor vatandaş yükleniyor Başbakanın üzerine. 
Başbakan sıkıştı kalabalıkta. Öyle olmaması lazım. Normalde Başbakana yol verilmesi 
lazım.”
(BA-BA-S) KARS (KHA)
----------------------------------------------------------------------------------------------

Türkiye Sarıkamış Şehitleri´ne YÜRÜDÜ
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Enver Paşa komutasındaki Sarıkamış Harekatı'nda 
donarak şehit düşen 90 bin asker, 97'nci 
yıldönümünde 'Türkiye Şehitlerine Yürüyor' 
etkinliği ile anıldı.

Sarıkamış  ilçesine  bağlı  Kızılçubuk köyünde toplanan
ve  Azerbaycan,  Kırgızistan,  Çeçenistan,  Gürcistan,
Kuzey Kıbrıs  ve  Türkiyenin  dört  bir  tarafından  gelen
yaklaşık 4 bin kişi, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, AK
Parti  Kars  Milletvekilleri  Ahmet  Arslan,  Yunus  Kılıç,
Kars Vali Ahmet Kara, Ardahan Valisi Mustafa Tekme,
Kars Belediye Başkanı AK Partili Nevzat Bozkuş, Rize
Belediye Başkanı AK Partili Halil Bakırcı katıldı.

Saat  09.00'da  yürüyüşe  geçen  kalabalık  hava
sıcaklığının sıfırın altında 6 derece soğuk ve yaklaşık 40
santime ulaşan karda ellerinde bayrak ve Atatürk posteri
ile  yürüyen  katılımcılar  7  kilometrelik  Şehit  Kurmay
Albay  Faruk  Sungur  yolunu  takip  ederek  Soğanlı
Dağlarının zirvesine ulaştı. Zirvede şehitler için okunan
duaya amin diyen katılımcılar saygı duruşunda bulunup
İstiklal  Marşı'nı  okudu.  Katılımcılar,  askeri  bando
eşliğinde  marşlar  okuyarak  törenin  yapıldığı  şehitlik
mahallesine  geldi.  Kızılay  alana  giriş  yapan
Mehmetçiğe  kırmızı  ve  beyaz  karanfiller  atarak
karşıladı.  Komutanlar,  harita  üzerinde  Sarıkamış
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Harekatını  anlattı.  Yürüyüşe  katılanlar  Kızılay
tarafından dağıtılan etli pilavdan yedi.

Törende bir konuşma yapan İçişleri Bakanı İdris Naim
Şahin, farklı bir heyecan içinde oldUklarının söyledi. 97
yıl öncesinin hatırasını milletçe andığımızı vurgulayan
Bakan  Şahin,  "Bugün  saat  09.00'da,  97  yıl  önce
mehmetçiğimizin  önemli  bir  bölümünün  bu  şehri
kurtarmak, düşman işgaline son vermek üzere yürüdüğü
güzergahta  biz  de  milletçe,  askerimizle,  polisimizle,
kadınlarımızla,  gençlerimizle,  yaşlılarımızla,  değişik
ülkelerden gelen misafirlerimizle yürüdük. Bu yürüyüş
hep  oldu  hep  olacak.  İlelebet  devam  edecek.  Bu
yürüyüşe Sarıkamış'taki şehitlerimizin anma programına
İçişleri  Bakanı  olarak  katıldım,  ama  bu  katılım
hükümetimiz  adına  katılımdır.  Bu  katılım  sayın
Başbakanımız,  sayın  Cumhurbaşkanımız  adına
katılımdır.  Millet  ve  devletin  sivil  asker  topyekün
birlikteliğinin ifadesi adına katılımdır" dedi.

97 yıl önceki kahramanlığın harp tarihinin, Türk Silahlı
Kuvvetlerinin,  ordunun  ve  dünya  ordularının  savaş
tarihine  geçmiş  çok  önemli  bir  harekat  olduğuna
değinen Bakan Şahin Şunları söyledi:

"Her zaman olduğu gibi o günlerde de Aralık ayından
Ocak ayına 1914-1915'e geçiş aylarında Türk ordusunun
kahraman  ordumuzun  gerçekleştirdiği  bu  harekat  her
zaman  olduğu  gibi  ordumuzun  vatan  severliğini
milletimizin kudret ve kabiliyetini gösteren bir ifadedir.
Her türlü iklime, şarta ve yokluğa rağmen 'önce vatan
sonra vatan' anlayışını ortaya koyma iradesidir.  O gün



öyledir, bugün böyledir, yarın da böyle olacaktır, böyle
kalacaktır.  10  binlerce  şehidimiz  bu  topraklarda
yatmaktadır  çoğunun  ismi  bilinmemektedir.  Onların
ismi bu topraklarda farklıdır. Bu toprakların dili olsa o
isimleri  bize  rahatlıkla  söyleyecektir.  Biz  isimlerini
bilemediğimiz  meçhul  kahramanlarımızı  unutmadık,
unutmayacağız.  Onların  hatıraları  önünde  saygıyla
eğileceğiz,  minnet  ve  rahmetle  anacağız.  Kabirleri
olmasa da. Çanakkale şehitleri için yazan büyük şairin
dediği gibi 'ey şehit oğlu şehit isteme benden makber,
sana  ağuşunu  açmış  duruyor  Peygamber'  ifadesinde
belirttiği  gibi  Çanakkale  şehitleri  gibi  Sarıkamış
şehitleri de makbersiz de olsa hatıralarımızda yaşamakta
ve  bu  toprakların  bekçiliğini  ruhaniyetleriyle  devam
ettirmektedirler.  Bu  topraklar  aziz  topraklardır.  Bedel
ödenmiş  topraklardır.  Bu  toprakların  bedelini
karşılayacak  henüz  yeni  bir  bedel  icad  edilmemiştir
edilemeyecektir.

Bugün burada sivil, asker, devlet ve millet hep beraber
yürüdük. Hedefi kısa olanlar tek başına kısa mesafede
yürüyebilirler  ama  hedefi  uzun olanlar  hedefi  ilelebet
olanlar  birlikte  yürümek  birlikte  olmak
durumundadırlar. Tepeyi tırmanırken ve tepeden inerken
kolkola  girdik.  Düşmeden,  eğilmeden  indik  geldik.
Birlikteliğin gerçeğini daha bugün yaşadık hep beraber.
ve  inşallah  şimdilik  bu  milletin  hedefi  2023,  bizim
hedefimiz  2023.  Çocuklarımızın  hedefi  2050.
Torunlarımızın  hedefi  2100.  Bu  yüzyılı  birlikte
yürüyerek  birlikte  çalışarak,  düşünerek  sevinerek
üzülerek Türk milletinin yüz yılı yapacağız. Sarıkamış,



Kars doğu, batı düne göre bugün çok daha güzel ve çok
daha mutlu. 100'üncü yılda daha huzurlu daha kalkınmış
gururlu  Türkiye'yi  gerçekleştireceğiz.  2050'de  daha
ilerlemiş  dünya liginde Türkiye,  2100'de  dünyada söz
sahibi Türkiye. Bu yüzyıl hep birlikte çalışacağız bizim
yüz yılımız olacak. zŞehitlerimize yüce Allah'tan rahmet
diliyorum  mekanları  cennet  olsun.  Onların  duaya
ihtiyacı yok ama bizim onlara dua etmeye ihtiyacımız
var.  Onlardan  bize  manevi  himaye  ve  desteklerini
esirgememelerini  diliyoruz,  dua  ediyoruz.  Yolumuz,
yolunuz açık olsun."

Öte yandan törende kısı bir konuşma yapan Kars Valisi
Ahmet  Kara  ise,  "Sarıkamış,  binlerce  canın  feda
olmasına sebep olan, ama bu toprakların kıymetli vatan
parçası  haline  gelmesini  sağlayan  toprak  parçasıdır.
Sarıkamış  adı  şehitlikle  özdeşleşmiştir.  Sarıkamış,
Çanakkale'de  şehit  olanlar  sebebiyle  o  yıllarda
üniversiteye  gidecek  lise  öğrencisi  bulunamamış,
ortaokul  mezunları  üniversiteye  kabul  edilmiş.  1915-
1916'da ortaokul mezunları üniversiteye kabul edilmiş.
Kurmay  Albay  Faruk  Sungur  yolunda  sayın  İçişleri
Bakanımızın bizlerle yürümesi ve bu yolda yürüyen ilk
bakan  olması  bizi  memnun  etmiştir.  Bu  jestini  asla
unutmayacağız.  Kurmay  Albay  Faruk  Sungur
Afganistan'da  şehit  düştü.  Bu  yolu  keşfeden  önemli
emeği olan bir subayımızdı" dedi.



 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ayni sitede asagidaki haberler:

SODEV İnsan Hakları Ödülü Berfo ANA´YA
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SODEV'in verdiği  İnsan Hakları,  Demokrasi,  Barış
ve  Dayanışma  Ödülü  bu  yıl  Cumartesi  Anneleri
adına Berfo Ana'ya verilecek.

SODEV  (Sosyal  Demokrasi  Vakfı)  her  yıl  verdiği  İnsan
Hakları,  Demokrasi,  Barış  ve  Dayanışma  Ödülü  bu  yıl
Cumartesi  Anneleri  adına  Berfo  Ana'ya  verileceğini

açıkladı.
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SODEV Başkanı  Erol  Kızılelma imzasıyla yapılan duyuruda ödülün gerekçesinin
yarın  düzenlenecek  törende  açıklanacağı  belirtildi  ve  ödülün  Berfo  Ana'ya
"yakınları faili meçhul şekilde kaybolmuş olan ve 1995'ten bu yana yakınlarının
bulunması için mücadele veren" Cumartesi Anneleri adına verildiği ifade edildi.

İnsan Hakları,  Demokrasi, Barış ve Dayanışma Ödülü daha önce 2001'de Yücel
Sayman'a, 2002'de Handan İpekçi'ye, 2003'de Barış Girişimi'ne, 2004'de 78'liler
Girişimi'ne, 2005'te Türkan Saylan'a, 2006'da KA-MER'e, 2007'de Kazım Genç'e,
2008'de Mehmet Tursun ve Tek Gıda-İş Sendikası'na,  2009'da DİSK ve KESK'e,
2010'da Toplumsal Bellek Platformu'na, 2012'de Ahmet Şık'a verilmişti.

Berfo Ana kimdir?

Cumartesi  Anneleri  /  İnsanları'nın  simge  isimlerinden  Berfo  Ana  yıllardır
gözaltında  kaybedilen  oğlu  Cemil  Kırbayır'ın  ölümünden  sorumlu  olanların
cezalandırılması ve oğlunun mezarının bulunması için mücadele ediyor.

Cemil  Kırbayır  13  Eylül  1980'de  Kars,  Göle'deki  evinden  gözaltına  alındı.  8
Ekim'de işkenceyle öldürüldü, mezarı açıklanmadı.

Kırbayır'ın  katledilmesiyle  ilgili  olarak  bugüne  kadar  kimse  yargı  önüne
çıkarılmadı, cezalandırılmadı.

Ağabeyi  Mikail  Kırbayır  kardeşinin  akıbetini  araştırdığı  için  tehdit  ve  idari
baskıya  maruz  kaldı;  görev  yeri  değiştirildi,  bu  yolla  olay  yerinden
uzaklaştırılarak zorunlu ikametgaha tabi tutuldu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İnsan Hakları  Komisyonu Kırbayır'la ilgili
olarak yürüttüğü soruşturmada "gözaltında işkence gördüğünü, işkence sonucu
hayatını  kaybettiğini  ve  cesedinin  sorgulamaları  yapan  kamu  görevlilerince
ortadan kaldırıldığını" belirlemişti.

Meclis  Komisyonu Başbakan Recep Tayyip  Erdoğan'ın Cumartesi  Anneleri'yle
yaptığı  bir  toplantıda,  Kırbayır'ın  annesi  Berfo  Ana'nın  talebinin  ardından
oluşturulmuştu.

Komisyon raporunu 2011 Mayıs ayında yayınladı.

Rapora  göre,  Cemil  Kırbayır,  darbenin  gerçekleşmesinden  bir  gün  sonra
evinden  alındı,  önce  247.  Piyade  Alayı'na,  bir  hafta  sonra  da  Kars  Askeri
Gözetimevi'ne gönderildi. 8 Ekim 1980'de işkencede hayatını kaybetti.

Berfo Ana, 30 yıl önce gözaltında kaybolan oğlu Cemil için Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi'ne (AİHM) de başvurmuştu.

------------------------------------------------------ 
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Jurnal - 10.01.2013

Program konuğu Bingür Sönmez ile Sarıkamış şehitleri için yapılan etkinlikler 
hakkında konuşuluyor.

A HABER, Gündem, 10.01.2013 20:13:42, izlenme: 2, yorum: 0, sevdi: 0, sevmedi: 0

Jurnal - 10.01.2013

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Sarıkamış'ta 98 yıl önce soğuktan donarak şehit 
olan 90 bin asker için 'Türkiye Şehitlerine Yürüyor' etkinliği düzenlendi.Gençlere 
askerlerde eşlik etti.Suat Kılıç'ın açıklamaları veriliyor.

A HABER, Gündem, 10.01.2013 20:12:17, izlenme: 0, yorum: 0, sevdi: 0, sevmedi: 0

Moderatör - 07.01.2013

Kars'ta sarıkamış şehitlerini anma yürüyüşü yapıldı.Yürüyüşe bakan suat Kılıç ve 
Naim Şahin'de katıldı

BEYAZ TV, Haber, 07.01.2013 12:12:35, izlenme: 30, yorum: 0, sevdi: 0, sevmedi: 0

Haber - 07.01.2013

Sarıkamış şehitleri için düzenlenen tören yoğun kar yağışları altında yapıldı

TRT HABER, Haber, 07.01.2013 10:17:06, izlenme: 25, yorum: 0, sevdi: 0, sevmedi: 0

Yeni Gün - 07.01.2013

Sarıkamış şehitleri Kars'ta anıldı ve binlerce kişi yürüdü. Gençlik Bakanı Kılıç ve İç 
İşleri Bakanı Şahin'de anma töreninde yer aldı.

TGRT HABER, Haber, 07.01.2013 10:11:15, izlenme: 16, yorum: 0, sevdi: 0, sevmedi: 0

Yeni Gün - 07.01.2013

Sarıkamış şehitleri Kars'ta anıldı ve binlerce kişi yürüdü. Gençlik Bakanı Kılıç ve İç 
İşleri Bakanı Şahin'de anma töreninde yer aldı.

TGRT HABER, Haber, 07.01.2013 09:45:18, izlenme: 7, yorum: 0, sevdi: 0, sevmedi: 0
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