Sn. Komutanım sayın silah arkadaşlarım ve değerli misafirlerimiz.
Bugün, Türk Mukavemet Teşkilatının, en büyük komutanlarından biri olan merhum
Tümgeneral Daniş KARABELEN paşamızın ebediyete intikalinin 31. Yıl dönümünde,
kendilerini anmak için toplanmış bulunuyoruz.
Siz Silah Arkadaşlarımıza bu törene katıldığınız için Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği adına
teşekkür eder, Saygılarımızı sunarız.
Merhum Tümgeneral Daniş KARABELEN 1898 yılında İstanbul’da dünya’ya gelmiştir.
Babası Bahriye Kolağası Mehmet Rasim bey, Annesi ise, Hatice Növber hanımdır.
Altı yüzyıl devam etmiş, dünyanın en Kudretli Devletlerinden birisi olan Osmanlı
İmparatorluğu, değişen zaman içinde hayatta kalma mücadelesi verirken, yabancı milletler
tarafından eritilmeye ve sömürülmeye çalışılıyordu.
İşte bu tablo Türk milletini yıldırmadığı gibi Küçük yaşta olan Danişin de, vatana hayırlı
birisi olması düşüncesiyle ailesi tarafından, Askeri Rüştüye’ye kaydettirmiş ve birincilikle
eğitimini tamamladıktan sonra 1915 yılında Kuleli Askeri Lisesinden mezun olmuştur.
On yedi yaşında, zabit vekili olarak kendi tercih hakkını kullanıp, Filistin Cephesini istemiş
ve orada görev almıştır.
Daniş Paşa Filistin Cephesinde BİRÜS’sebi Gazze Savaşlarında, hücum Bölük Komutanlığı
yapmış, büyük yararlılık göstermiş olup, yaralanmış ve Teğmenliğe terfi ettirilmiştir.
Sonradan, Yüce Atatürk’ün yıldırım orduları Grup Komutanlığı’nda göreve başlayan
Karabelen Paşa, Filistin Cephesinde hayatının sonuna kadar taşıyacağı mermi çekirdeği
hatırasıyla, İstanbul’a dönmüştür.
Ön gençlik çağını, on yedisinde, sına çöllerinde geçiren Komutanımız, ölünecekse, öz vatanı
için ölünecek, yaşanacaksa onun kutsal sınırları içinde yaşanacak düşüncesiyle, Anadolu’ya
gizli yollardan silah, mühimmat ve personel sevkinde kurulan, karakol cemiyetinde görev alır.
Daha on yedisinde, kendisini savaş alanlarında bulan Teğmen Daniş, bu elem verici olaylar
içinde, Deniz Binbaşı Fehmi Tannur beyin kızı, Aliye Leman hanımefendi ile evlenir.
1918 yılında bir aile hayatı kurmaya çalışan Tümgeneral Daniş Karabelen, yüce Atatürk’ün
yıldırım orduları grubu karargahında, şifre subayı görevi esnasında, Mustafa kemal Paşayı
tanımak mutluluğuna erişmiş ve bu birlik lav edilinceye kadar orada görev yapmıştır.
Birinci Dünya Harbine ve Kurtuluş Savaşına katılmış olan Daniş Karabelen, Almanlar ve
Osmanlı Devleti Takdir Madalyaları ile taltif edilmiştir.
Evliliğinden 3 erkek, 1 kız çocuğu olmuştur.
Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra 1924 yılında Üst Teğmen olarak 7. Kolordunun 6.
Alay 2. Bölük Komutanlığına atanmış ve sırası ile;

1929 Yüzbaşı ve 1939 ise Binbaşı olmuştur.
1945 yılında Yarbaylığa terfi eden Komutanımız
1948’de Albay olarak kendini, yine cephede bulmuştur. Daniş Albay Kore’dedir.
Çin ve Rusya’dan yardım alan Kuzey Kore, kesin zafer kazanmak için, 1952 yılının 2.
Yarısında taarruza geçmiştir. Bu tarihte General Sırrı Acar Paşa komutasında Türk Tuğayı
cephededir. Ve Albay Daniş Karabelen Tuğay Komutanı Yardımcısıdır.
1916’da Sina Çöllerinde ilk yarasını alan Albay Karabelen, 37 yıl sonra Uzakdoğu’da Türk
Devletininde yer aldığı, insanlığın hak ve hürriyet kavgasında 2. Defa yaralanmıştır.
Bu savaşlarda, askerlerinin başında olan Daniş Karabelen Paşa, göstermiş olduğu üsttün
komuta yeteneğinden dolayı, ABD Kongresinin ve BM’lerin onayı ile en yüksek derecedeki
madalya ve beraatıyla taltif edilmiştir.
1953 yılında Kore Savaşı noktalanmış ve aynı yıl dönüş başlamıştı.
30 Ağustosta Tuğgeneralliğe terfi ettirilen paşamız, Seferberlik Tetkik Kurulu Başkanlığına
atanmış olup, görevine devam etmiştir.
1956 yılında Tümgeneral rütbesiyle görevine devam eden Komutanımız, 1957 yılında şu anda
KKTC’nin savunmasında görevli, 28. Tümen Komutanı olmuş ve bir yıl sonra Seferberlik
Tetkik Kurulu Başkanlığı görevine dönmüştür.
1958 yılında emekliye ayrılan, General Karabelen, görevi bırakmamış ve sivil olarak müşavir
kadrosu ile hizmete devam etmiştir.
Özel Harp Dairesi Başkanlığına getirilen Daniş Paşa, Kıbrıs’ta var oluş mücadelemizin, kutsal
kavgasına imza atmış bir komutanımızdır.
Türk ordusunda, 1955 yılında, görevi esnasında, ileriyi çok iyi değerlendirmiş ve bir paraşüt
birliği kurmak için uğraşmıştır ve bunu da başarmıştır.
İşte 1974 Barış Harekatında, Kıbrıs semalarında gururla izlediğimiz ve Mücahit Teşkilatı ile
Pınarbaşı Hava alanında kucaklaşan paraşütcüler onun eseridir.
1958 yılında Kıbrıs Türkü’nün can, mal, namus ve şerefini korumak amacıyla kendi
bağrından çıkardığı Türk Mukavemet Teşkilatı, Özel Harp Dairesi Komutasında Anavatanda,
gizlilik içinde, eğitimini zaman dilimleri içinde görmüş ve göreve hazır duruma getirilmiştir.
İngiliz Sömürge İdaresinde, çok güç şartlar altında, bizlere savunmamız için gönderilen
silahlar, onun zamanında elimize ulaşmış ve 1963 barbar Rum, Yunan sürülerinin 24 saat
içinde, Türk halkını imha etmek maksadıyla gerçekleştirmek istedikleri katliamına dur
demiştir.
Türk Mukavemet Teşkilatı, yüce Türk milletinin mümtaz komutanının, eseri olarak halkı ile
bütünleşerek, kutsal kavgasını dünya’ya karşı başarı ile vermiştir.

TMT 1955-1974 yılları arasında, 2000 şehit vererek tarihin altın sayfalarında yerini alarak,
1983’te KKTC’ni kurmuştur ve ebediyen yaşatacaktır.
Daniş Paşamız 1974 Mutlu Barış Harekatını radyosundan gururla dinlemiş ancak, KKTC’nin
kuruluş tarihi olan 15 Kasım 1983 tarihinden altı ay önce ebediyete 23 Mayıs 1983 günü
intikal etmiştir.
Türkün varlığına tahammül edemeyenlere karşı direnen, Kıbrıs Türkü bu kutsal savaşını
Anavatanla birlikte vermiştir. Daniş Paşamızın bu onurlu mücadelemizde her yönü ile katkısı
büyüktür.
Merhum Komutanımıza Allah’tan Rahmet diler, saygılarımı sunarım.
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