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TSK Mehmetçik Vakfında görev değişimi
E. TÜMGENERAL SALİH GÜLOĞLU, TSK MEHMETÇİK VAKFINDA 01.12.2008 TARİHİNDE
BAŞLADIĞI GENEL MÜDÜRLÜK GÖREVİNDEN, GÖREV SÜRESİNİN DOLMASI NEDENİYLE AYRILDI.
GÜLOĞLU’NUN YERİNE E. TÜMGENERAL A. TAMER BÜYÜKKANTARCIOĞLU GETİRİLDI.
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sonsuz şükranlarımı sunarım.

Eski Genel Müdür
E. Tümgeneral Salih Güloğlu,
Vakıf Genel Müdürlüğünde
düzenlenen veda töreninde
şunları söyledi:
“TSK Mehmetçik Vakfı Genel
Müdürlüğü görevimi Mütevelli
Heyetinin 28 Mart 2013 tarih
2013/2 sayılı kararıyla 01 Nisan
2013 tarihinde tamamlamış
bulunmaktayım.
Büyük bir onurla devraldığım
bu kutsal görevi, geçmişte
birlikte çalışmış meziyetlerini
yakından tanıdığım değerli

MEHMETÇİK VAKFI DERGİSİ

arkadaşım E. Tümgeneral A.
Tamer Büyükkantarcıoğlu’na
devretmenin gururunu yaşıyorum.
TSK Mehmetçik Vakfı
hizmetlerinin sağlıklı ve
düzenli yürütülmesinde emeği
geçen, eski yöneticilerimize
ve çalışanlarımıza mesai
arkadaşlarım başta olmak üzere,
birlikte çalıştığımız tüm kişi ve
kuruluşlara, kurulduğu günden
bugüne kadar TSK Mehmetçik
Vakfının gelişmesine ve
güçlenmesine katkı sağlayan tüm
bağışçılarımız ve bizden güvenini
esirgemeyen Yüce Türk milletine

Bu vatanın bütünlüğü,
milletin huzur ve güveni
için hayatını kaybeden
veya gazi durumuna düşen
Mehmetçiklerimiz ve onların
yakınlarına minnet ve şükran
borcumuzu para ile telaﬁ
etmek mümkün değildir.
Ancak bu kahraman ve fedakâr
insanlarımızın ve onların
yakınlarının hayatlarının
geri kalan kısmında huzur ve
güven içerisinde yaşamalarını
sağlamak en önemli ve öncelikli
görevimizdir. Bu güne kadar bu
hususta eldeki tüm imkânlar
kullanılmıştır. Bundan sonra da
her türlü imkânın Mehmetçikler
için kullanılacağından en ufak
şüphem yoktur. Bu duygu ve
düşüncelerle hepinize sağlık ve
huzur dolu günler dilerim. ”

Değerli okurlarımız,
Kısa bir süre önce TSK Mehmetçik Vakfı Genel Müdürlüğü
görevini değerli komutanım Sayın Salih GÜLOĞLU’ndan
devralmanın mutluluğunu yaşıyorum. Kendilerine TSK Mehmetçik
Vakfına vermiş olduğu hizmetlerden dolayı şahsım ve Vakıf
çalışanları adına şükranlarımı sunuyorum.
Ulu Önder Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk askerine olan
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sevgisini; “Dünyanın hiçbir ordusunda yüreği seninkinden daha

SU NU Ş

temiz, daha sağlam bir askere rast gelinmemiştir. Her zaferin
mayası sendedir. Her zaferin en büyük payı senindir. İnancınla,
imanınla, emre uymanla, hiçbir korkunun yıldıramadığı demir
gibi temiz kalbinle düşmanı sonunda alt eden büyük gayretin için
gönül borcumu ve teşekkürümü söylemeyi kendime en aziz bir borç
bilirim” ifadeleriyle dile getirmiştir.
Karakteri ve eşsiz vatanseverliği, Ulu Önderimizin yukarıdaki
ifadeleriyle en güzel şekilde anlatılan, kahraman Türk askerinin
hayırlı evladı Mehmetçiklerimiz için otuz bir yıl önce yola çıkan
Mehmetçik Vakfı, bugün aziz Türk milletinin desteği ile ülkemizin
en önemli ve saygıdeğer vakıﬂarından birisi olmuştur. Şüphesiz
ki Vakfın bu seviyelere gelmesinde aziz milletimizin desteğinin
yanı sıra Mehmetçiklere olan gönül borçlarını ödemek için bu
Vakfa hizmet yarışında bayrağı taşıyan benden önceki değerli
genel müdürlerimizin de yadsınamaz katkıları olmuştur. Bu güzide
Vakfın altıncı Genel Müdürü olarak, anayasal bir hak ve ödev olan
kutsal vatan hizmeti için koşarak Türk Silahlı Kuvvetlerine katılan,
çok sevdiğim Mehmetçiklerimiz ve onların geride kalanlarına
gönül borcumu ödemek için, aldığım emaneti daima göklerde
dalgalandırmak ve benden sonra görevi devralacak arkadaşlarıma
lekesiz ve tertemiz olarak teslim etmek başlıca hedeﬁm olacaktır.
TSK Mehmetçik Vakfı olarak bu inançla, kutsal vatan borcunu
öderken şehit olan veya her ne sebeple olursa olsun hayatını

A. Tamer BÜYÜKKANTARCIOĞLU
E. Tümgeneral
Genel Müdür

kaybeden, malul gazi ya da engelli olarak hizmetini tamamlayan
sevgili Mehmetçiklerimiz ve onların geride kalanlarına hizmet
yarışımızı sürdürmek için var gücümüzle çalışacağız. Biliyoruz
ki; “Türkiye Mehmetçik’e, Mehmetçik Türk milletine emanettir.”
Bu duygularla tüm okurlarımızı saygıyla selamlıyor, esenlikler
diliyorum.

MEHMETÇİK VAKFI DERGİSİ

İsviçre’de Mehmetçik için en anlamlı turnuva
İsviçre’nin Zü rih ke ntinde yaşayan onbir Tü rk genci, çok anlamlı bir turnuvaya imza attı.
İsviçre’de yaşayan Türk vatandaşlarını organize ederek “ M eh m et Ka rdeş i n , Vata n
S e nin! ” isimli futbol turnuvasını düzenleyen gençler, turnuvadan elde ettikleri 13 bin 800
İsviçre Frangı’nı (26.097,18 TL) TSK Mehmetçik Vakfına bağışladı.
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İlk kez Van depreminde zarar
gören depremzedelere ulaşmak
amacıyla futbol turnuvası düzenleyen
gençler, bu kez benzer bir kampanyayı
TSK Mehmetçik Vakfı için yaptı.
Organizasyonu gerçekleştiren gençler,
sosyal medya üzerinde buluşarak
yirmi dört ayrı futbol takımını turnuva
için bir araya getirdi. 28 Ekim 2012
tarihinde gerçekleşen turnuvada,
katılımcıların evde yapıp getirdikleri
yiyecekler satılarak gelir elde edildi.
İstiklal Marşı ve şehitler için saygı
duruşuyla başlayan turnuvada Yarenler
Folklor Ekibi’nin gösterisi ile miniklerin
okudukları şiirler de ayakta alkışlandı.
Kendilerini “Onbir Vatansever Türk
Genci” olarak tanımlayan gençlere
plaket takdimi 15 Aralık 2012 tarihinde
TSK Mehmetçik Vakfı İstanbul
Temsilciliğinde yapıldı. İsviçre’den
İstanbul’a gelen Yeşim Çetin ve bir grup
arkadaşına yapılan takdim töreninde
konuşan Çetin, böyle anlamlı bir
kampanyaya imza atmaktan mutluluk
duyduklarını belirterek, plaketi emeği
geçen herkes adına aldıklarını söyledi.

Mehmetçik Vakfı en
doğru adres…
Yeşim Çetin daha sonra Mehmetçik
Vakfı Dergisinin sorularını yanıtladı:

MEHMETÇİK VAKFI DERGİSİ

Daha önce birincisini
düzenlediğiniz turnuvayı bu kez
TSK Mehmetçik Vakfı yararına
gerçekleştirdiniz. Mehmetçik Vakfını
seçmenizdeki etken neydi?
Bizler ülkemizden uzakta olsak
da oradaki gelişmeleri yakından
takip ediyoruz. Van depremi
bizleri gerçekten üzdü. Bunun için
ne yapabileceğimizi düşündük
ve 2011 yılında bir organizasyon
gerçekleştirdik. Aldığımız güzel
sonuçtan sonra bu organizasyonların
devamını getirmemiz gerektiğine karar
verdik. Organizasyon için konuları
seçerken, ülkemiz için gerçekten
yararlı olabilmeyi hedeﬂiyoruz. Bağış
yapacağımız dernek ve kurumları da

titizlikle değerlendiriyoruz. Bağışın
hedefe ulaşabileceği en doğru adres
olmasını gerektiğini düşündük. Şehit
aileleri yararına düzenlediğimiz bu
organizasyona, aldığımız üzücü şehit
haberlerinden sonra karar verdik ve
TSK Mehmetçik Vakfının da bu konuda
en güvenilir kurum olduğunu düşündük.
Organizasyonda elbette ki pek çok
kişinin emeği geçmiş ama turnuvayı
asıl organize edenler kimler?
Biz organize komitemizde onbir
kişiyiz. Bir kişi hariç hepimiz İsviçre’de
doğup büyüdük. Bu onbir kişi aslında
önceden de hep görüşen bir arkadaş
grubundan oluşuyor:

KÜLTÜR GEZİSİ

Yeşim Çetin (24) Pedagog, Salih
Yelli (22) Muhasebeci, Bilal Oymak (18)
Meslek Eğitmeni, Mehmet Oymak (21)
Öğrenci, Burak Akyol (26) Pazarlama
Sorumlusu, Ahmet Öztaş (28) Makina
Mühendisi, Selim Yılmaz (27) Altın
Pazarlamacısı, Gülden Uygun (25)
Muhasebeci, Nesli Yelli (21) Öğrenci,
Gülsüm Akyol (25) Maliyeci, Alper
Karahan (28) Öğrenci
Turnuvanın geçtiği atmosferden
bahseder misiniz? Katılımcılar
kimlerdi, ne tür etkinlikler
düzenlediniz?
Genel olarak turnuva atmosferi
çok güzeldi. Futbol turnuvasına katılıp
oynamak isteyen genç arkadaşlar,
onları izlemeye gelen aileler, sosyal
medyadan ve astığımız aﬁşlerden
görerek organizasyondan haberdar
olanlar o gün salonu doldurdular.
Birlik ve beraberlik için, güzel bir işe
katkıda bulunabilmek için oradaydılar.
Onların ilgisi ve takdiri, bizleri daha
da yüreklendirdi. Folklor ekibinin
hazırladığı özel gösteri ve dokuz
yaşındaki küçük arkadaşımızın da
ezbere okuduğu İstiklal Marşımız,
salondakilerin kalbini fethetti. Bu
güzel organizasyonda bizleri yalnız
bırakmayan küçüklerimizin de çocuk

yüz boyama etkinliğiyle yüzleri güldü.
Düzenlediğimiz futbol turnuvası
dostluk çerçevesinde geçti. Oynayan
genç arkadaşlar arasında güzel
bağlar oluştu. Ayrıca organizasyonda
annelerimizin, ablalarımızın gönüllü
olarak yaptığı yiyecekleri de satışa
sunduk. Yiyecek satışından da ciddi bir
gelir elde ettik.
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Bir sonraki dönem
düzenleyeceğiniz turnuva hakkında da
bilgi verir misiniz?
Bu yıl 09 Kasım’da
düzenleyeceğimiz organizasyonda
yine futbol turnuvası yapmayı
düşünüyoruz. Futbola gönül vermiş,
bu camiadan bir spor adamını da
davet ederek imza etkinliği yapmak
istiyoruz. Bunlara ek olarak etkinliğin
akşamında bir konser düzenlemek de
ﬁkirlerimiz arasında. Program henüz
organize komitesi olarak kararlaştırma
aşamasında. Tabii ki yine gösteriler
ve çocuklara yönelik etkinliklerle
organizasyonu zenginleştireceğiz. Bu
yılki organizasyonun amacı, lösemili
çocuklara yardım etmek... Bunun için
de Türkiye’den LÖSEV ve İsviçre’de de
Krebsliga ile irtibata geçeceğiz. Yine bu
organizasyonla da güzel bir işe imza
atmayı umuyoruz.

MEHMETÇİK VAKFI DERGİSİ

Mehmetçik şefkati
Vatanın güvenliği uğruna
canla başla görev yapan
Mehmetçik’in görevi bununla
bitmiyor. Kimi zaman acil
durumdaki hastaların
yardımına yetişen Mehmetçik,
kimi zaman da bataklığa
saplanan “buzağıyı” bile
kurtarmaya yardım ediyor.

M EH M ETÇ İ K Ş EF K ATİ
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On aylıkken babası şehit olan Nazan İnce:

Şehit çocuğu olmanın gururunu her omuz taşıyamaz
Babası şehit olduğunda o henüz on
aylıktı… Dolu dolu “baba” diyebilmek
bir yana “babalar nasıl kokar” onu bile
bilemedi. O büyük boşluğu dedesi
ve babaannesi doldurmaya çalıştı,
etrafında pervane oldu ama naﬁle…
Her 14 Ekim’de içi acıdı, her şehit
haberinde babasını hatırladı. Nazan
İnce, bugün 20 yaşında bir üniversite
öğrencisi, “Şehit çocuğu olmanın
gururunu her omuz taşıyamaz” diyecek
kadar da başı dik…

göstermiş. Nazan, dokuz yaşına gelene
kadar annesi, dedesi ve babaannesi
birlikte yaşamışlar. Daha sonra annesi
yeniden evlenmiş, yeni bir hayat
kurmuş kendisine. Nazan dedesi ve
babaannesinin yanında devam etmiş
yaşamaya. Ama evlenip dedesinin
evinden ayrıldığı için annesine sırtını
dönmemiş. “Annem evlendiği için ona
küsmedim hiç. Çünkü o benim her
şeyim” diyor Nazan.

Şehit çocuğu olarak büyümek
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Nazan, bugün 20 yaşında bir
üniversite öğrencisi. Anadolu
Üniversitesi Uluslararası İlişkiler
Bölümünde ikinci sınıfta okuyor.
Öğrenim hayatı boyunca hep ‘baban
ne iş yapıyor’ sorusu ile karşılaştığını
anlatıyor:
“Şehit
oldu diyorum…
Bunu
Ş
y

kelimesinin özlemini ve baba
sıcaklığının yokluğunu yaşıyorum.
Bundan sonra da yaşayacağımı
biliyorum.”

“Bana yalnızlığımı
unutturduğunuz için teşekkür
ederim”
Mehmetçik Vakfının çok önemli
bir yeri var Nazan’ın hayatında.
Daha küçükken Vakfın sadece ismini
bildiğini, ancak kültür gezisine
katıldıktan sonra Mehmetçik Vakfını
gerçek anlamda tanıdığını söylüyor:

vermemiş Nazan’a…
O henüz on aylık bir bebekken
kötü haber gelmiş eve… 1994 yılının
14 Ekim’inde Van’da gerçekleşen bir
operasyon sırasında, bulundukları yere
iki kez arka arkaya yıldırım düşmesi
sonucu iki silah arkadaşıyla birlikte şehit
olmuş Olcay İnce. Ateş yine düştüğü yeri
yakmış, şehit Mehmetçik’in ailesi acı
haberi alınca yıkılmış…
Sonra yeni bir düzen yeni bir hayat
başlamış Nazan ve annesi için. Ama
bir eksikle… O eksikliği babaannesi ve
dedesi doldurmak için canla başla çaba

söyledikten sonra gurur verici bir
ilgiyle karşılaşıyorum. Bu ilgi, az da
olsa mutlu olmama katkı sağlıyor.
Şehit çocuğu olmak… Bunun gururunu
her omuz taşıyamaz biliyorum. Bu
topraklar için, kendinden, ailesinden
vazgeçip, gözünü bile kırpmadan
canını hiçe sayan bir babanın çocuğu
olmak herkese nasip olmaz çünkü…
Tabii bu duygu ve düşüncelerimin
yanında şehit çocuğu olmak ‘yorucu’
ve ‘özlem dolu’… Şu anda yirmi
yaşındayım. Kimilerine göre büyük,
kimilerine göre küçük bir yaştayım.
Kaç yaşında olursam olayım, ‘baba’

“Katıldığım kültür gezisi ile
birlikte anladım ki Mehmetçik Vakfı,
şehit ve gazi çocuklarını önemseyen,
onlara aileleri gibi davranan en
önemli kuruluş… Ve artık benim için
Mehmetçik Vakfı bir kuruluştan ibaret
değil benim geniş ailem… Mehmetçik
Vakfına yapılan bağışlar sayesinde
benim gibi binlerce kardeşimin
okumasına yardımcı olunuyor. Belki de
bu bağışlar olmasaydı şu anda pek çok
kardeşim okuma fırsatı bulamayacaktı.
Mehmetçik Vakfının kültür gezisinden
önce hep düşünürdüm ‘acaba benimle
aynı kaderi yaşayan var mı?’ diye ama
bu gezi sayesinde yalnız olmadığımı
fark ettim. Bana yalnızlığımı
unutturduğunuz için teşekkür ederim.

Bu ülkenin topraklarında
yaşıyorsak biz şehit ve gazi
çocukları olarak bu ülkeye
sahip çıkmalıyız. Çıkmalıyız
ki başka kardeşlerimiz
‘baba’ kelimesinin özlemini
duymasın.”
MEHMETÇİK VAKFI DERGİSİ

SÖYLEŞİ

1993 yılının karlı bir Ankara
sabahında başlıyor Nazan’ın öyküsü…
İlk bebek Nazan… Dünyaya gözlerini
açtığında, ilk çocuk olmasının etkisiyle
belki de İnce ailesinin mutluluğu
bir kat daha fazlaymış… Adını
Nazan koymuşlar, “nazlı, nazlanan”
anlamında ama kader, diğer adaşları
ggibi hiçç babasına “nazlanma” şşansı

Terör gazisi babanın askerî okul öğrencisi oğlu:

Gazi çocuğu olmak kadar şeref

SÖYLEŞİ
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Astsubay Meslek Yüksek Okulunda
askerî öğrenci olarak öğrenim
görüyorum. İleride Türk Silahlı
Kuvvetlerine bağlı bir personel
olarak hizmet verecek olmam,
benim çocukluğumdan beri hayalini
kurduğum bir şeydi. Söylediğim
gibi bu mesleği seçmemde babamın
gazi olması ve elbette hayallerimin
çok önemli etkisi oldu. Ortaokuldan
mezun olduğumda askerî liseyi sadece
bir puanla kaçırmıştım ve bu beni
o zaman o kadar çok üzmüştü ki bir
şans daha istedim hayattan… Hayat,
liseden mezun olduktan sonra bu
şansı yeniden bana verdi ve şimdi
okuduğum okulu kazandım. Şu anda
bulunduğum yerden çok memnunum.
Okuldaki komutanlarımın gazi çocuğu
olmam dolayısı ile bana gösterdi ilgi
de beni çok mutlu ediyor.

• Emre Korkut, terör
gazisi Sezgin Korkut’un
oğlu… Kendi deyişiyle
“hayatı boyunca her
adımını gazi bir babanın
oğlu olduğunu düşünerek”
atmış. “Gazi çocuğu olmak
kadar şeref duyabileceğim
başka bir şey yok” diyecek
kadar babasıyla gurur
duyuyor Emre… O kadar
ki babasının da etkisiyle
meslek olarak askerliği
seçmiş. Şu anda Balıkesir
K.K. Astsubay Meslek
Yüksek Okulunda öğrenci
olan Emre Korkut, “Çok
büyük ideallerim var. Bir
saniye bile düşünmeden
ülkem için her şeyi
yapmaya hazırım” diyor.
• Bize kendinden bahsedebilir
misin?
1993 yılında Ankara’da doğdum.
Güneydoğu gazisi bir babanın, ev
hanımı bir annenin oğluyum. İki
kardeşim daha var. Biri lisede diğeri
ise ilkokulda okuyor. İlkokul, ortaokul
ve liseyi Ankara’da okudum. Babamın
da etkisiyle hep asker olmak istedim.
Bunun için hep çabaladım. Şimdi
Balıkesir K. K. Astsubay Meslek Yüksek
Okulunda öğrenciyim ve bundan dolayı
da çok mutluyum.
• Baban terör gazisi… Bir gazinin
oğlu olarak büyümek seni nasıl
etkiledi?
Babam 1994 yılında, ben henüz
bir yaşındayken Tunceli Ovacık’ta
gerçekleşen operasyon sırasında
başından yaralanarak gazi olmuş.
Babamın görüntüde herhangi bir

MEHMETÇİK VAKFI DERGİSİ

sorunu yok gibi görülse de başından
yaralandığı için iki yıl sara krizleri
geçirmiş, çeşitli tedavilerle üstesinden
gelmiş. Ancak o zaman doktorlar
ilerleyen yaşlarda bu durumun tekrar
yaşanabileceğini söylemişler. Ne
yazık ki babam son zamanlarda tekrar
bu sorunla karşı karşıya geldi. Bizi
tek mutlu eden krizlerin seri halde
olmaması… Bu sıkıntıların dışında
ben büyürken hep babamın gazi
olmasından dolayı onur duydum.
Attığım her adımda onun gaziliğini
düşünerek hareket ettim. Yaşadığımız
yerdeki insanlar da hep bunun
bilincinde olarak yanımda oldular.
Ve bir gazi çocuğu olmak kadar şeref
duyabileceğim başka bir şey yok.
• Bundan sonraki hayatında
hedeﬂerin neler?
Ben şu anda Balıkesir K. K.

Benim bu meslekte çok
büyük ideallerim var. Bana
verilen görevin bilincinde olup,
hayatım boyunca bir saniyede
düşünmeden ülkem için her
şeyi yapmaya hazırım.
• Mehmetçik Vakfı ile nasıl
tanıştın?
Mehmetçik Vakfı aslında hep
hayatımda vardı ama benim onunla
gerçek anlamda tanışmam lisede
oldu. Babamın işleri dolayısıyla Vakfa
gitmesi gerekmişti ve ben de onunla
gitmiştim. İlk kez o zaman Mehmetçik
Vakfının kapısından içeri girdim. Ama
asıl 2012 yılında yapılan kültür gezisi
benim Mehmetçik Vakfını gerçekten
tanımama neden oldu. Adım adım
Kurtuluş Savaşı güzergâhını takip
ettik, diğer şehit ve gazi çocuğu
kardeşlerimle biraraya geldik. Vakfın
böylesine önemli bir şeye vesile
olması gerçekten çok güzel… Öyle ki
on günlük gezi bittiğinde hepimiz öyle

SÖYLEŞİ

duyabileceğim başka bir şey yok
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üzülmüştük ki ayrılmak çok zor geldi.
Ama yine de kendi aramızda mümkün
olduğunca görüşmeye devam ettik.

“Onların kahramanlıkları
bize birer örnek olmalı”
Biraz önce bahsettiğim kültür
gezisi benim için çok öğretici oldu.
Çünkü bu gezi sırasında Vakıf hakkında
ayrıntılı bilgi sahibi oldum. Yine şehit
ve gazi çocuğu olan arkadaşlarımla
birlikte, Vakfa bağış yapan kişilerle
buluşup yemek yedik. Bütün bunlar
sonunda diyebilirim ki yapılan
bağışlar amacına ulaşmaktadır. Ayrıca
böylesine güzel bir vazife için oluşan
Vakfın, amacından bile fazlasını
yaptığını söyleyebilirim.

• Mehmetçik Vakfı Dergisi aracılığı
ile iletmek istediğin bir mesajın var mı?

Mesajım var tabi…
Önce diğer kardeşlerime
söyleyeceklerimden
başlayayım; kardeşlerim biz bu
ülkenin kahraman gazilerinin
ve şehitlerinin evlatlarıyız.
Bu gurur bizim hayattaki en
büyük yol göstericimiz aslında.
Onların bu kahramanlıkları
bize birer örnek olmalı ve
onların bize gösterdiği yolda
ilerlemeliyiz. Mehmetçik
Vakfına da bizim için yaptıkları
çalışmalardan dolayı çok
teşekkür ederim.
MEHMETÇİK VAKFI DERGİSİ
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Foto muhabirlerinin gözüyl
MEHMETÇİK VAKFI DERGİSİ

Necati SAVAŞ - Cumhuriyet

Ali ÜNAL - Zaman
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En acı görev…
• “Vatan için ebediyete yürüyen
oğulların, babaların, kardeşlerin son
yolculuğuna şahitlik eder fotoğraf
kareleri…” İşte bu cümlelerle başlıyor
söze onlarca şehit cenazesine tanıklık
eden foto muhabiri… Kolay değil
elbette ıslanmış gözlerle vizörü takip
etmek, acıyı ölümsüzleştirmek…
Türkiye Foto Muhabirleri
Derneğinin yayın organı olan “Foto
Muhabiri Dergisi”nin Aralık 2012
sayısında foto muhabirlerinin işte bu
en zor görevlerine yer verilmiş:
“Kışın kör soğunda, yazın alnından
akan teri yüreğindeki yaşla buluşturur
foto muhabiri. Gözü vizördedir,
görünmez gözbebeği… Burnunun
direği sızlamaktadır yüreği gibi. Vatan
için ebediyete yürüyen oğulların,
babaların, kardeşlerin son yolculuğuna
şehadet eder fotoğraf kareleri…” Gelin
gerisini onların ağzından dinleyelim:

le şehit cenazeleri
MEHMETÇİK VAKFI DERGİSİ

Necati SAVAŞ | Cumhuriyet

Necati SAVAŞ
(Cumhuriyet Gazetesi)
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Ben bir foto muhabiri olarak
artık şehit cenazelerine katılmaktan
utanç duyuyorum. Buna karşın
sorumlu siyasetçilerin elini kolunu
sallayarak rahat tavırları ile törenlere
katılmalarını ibretle izliyorum…

Raşit AYDOĞAN
(Akşam Gazetesi)
Törene katılanların ortak
duygusudur acı. Kimi bunu açıkça
belli edebilir kimi ise bu kadar
dışavurumcu olamayabilir. Törenlerde
çalışan basın mensupları genelde
acıyı içerlerinde yaşayanlardandır.
Odaklandıkları haber unsurları ilk
etapta onların tek ilgi alanı gibi
algılanabilir. Tam anlamıyla böyle bir
durumdan söz etmek acımasızlık olur.
Her insan gibi onlar da bu atmosfer
içerisinde duygu yoğunluğuna
kapılabilirler fakat bu yoğunluk
genelde yüreklerine hapsedilir.
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Raşit AYDOĞAN | Akşam

Rıza ÖZEL | Hürriyet

Rıza ÖZEL
(Hürriyet Gazetesi)
Kutsalımız ay-yıldızlı bayrak. O
bayrağın rengi kan kırmızı bir tabut,
üzerine uzanmış bir el kimi zaman
ana, kimi zaman eş, kimi zaman baba,
kardeş, kız, oğul...
Başka coğrafyalarda da benzer
acılara tanık oldum. Lübnan’da, Irak’ta,
İran’da, Somali’de... Çok cenaze
törenini görüntüledim. Acı gelecek
belki ama başka coğrafyalardaki
cenazeler sızlatsa da yüreğimi,

o kırmızı bayrağa sarılı her şehit
cenazesi yıkıp geçiyor sanki ruhumu.
İnsanlar zaman zaman tepki de
gösterse fotoğrafı çeken de insan.
Bu da bizim işimiz, tarih sayfalarına
taşınacak fotoğraf karelerine imza
atarken soğukkanlı durmak zorundayız.
O an işimiz yapıyoruz.
Kaç şehit cenazesine katıldım,
hatırlamıyorum. O kadar ama o kadar
çok ki… Düşündükçe kalbime bir ok
saplanıyor. Şehit cenazeleri ya da
hangi işe gidersem gideyim görevimi

yaparım. O an acı hissetmem. Belki de
bu meslekte buna kodlandı bedenim
ve ruhum. Fotoğrafı çekerken vizöre
bakar deklanşöre basarım. Ama işim
bitip fotoğraﬂarı hazırlamak için
bilgisayar başına oturduğumda işte
o zaman dolar çoğu zaman gözlerim.
Çektiğim fotoğraﬂarı işlerken,
bakarken yaşıyorum fotoğrafı çekerken
yaşamadığım acıları. Dilerim bir gün
gençlerimizi ay-yıldızlı bayraklarla
toprağa uğurlamaz, onların düğün
derneklerini fotoğraﬂarız...

Murad SEZER | Reuters

MEHMETÇİK VAKFI DERGİSİ
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Alper YURTSEVER
(Takvim Gazetesi)
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18 yıldır kaç şehit cenazesine
gittiğimi hatırlamıyorum. En büyük
acının evlat acısı olduğuna kaç kez
tanıklık ettiğimi...

Ali ÜNAL | Zaman

Evet, ateş düştüğü yeri yakıyor. Ama
şehit cenazelerinde öyle güçlü bir ateş
yanıyor ki bu acıya “insanım” diyen
kimse kayıtsız kalamıyor. Duruma en
yakından tanıklık eden foto muhabirleri
de bu ateşten nasibini alıyor.

hepimizin kafasında uçuşan “en çok
ağlayan kim, şehidin eşi ve varsa
çocuğu nerede, bebek var mı, kaç
aylık? Annesi bayıldı mı? Tabuta
kapaklanmasını kaçırdım mı, kaçıracak
mıyım? Tabutun başındaki askerlerin
gözü yaşlı mı?” İyi fotoğraf adına
bunları düşündüğüm için maalesef
her tören sonrasında kendimi kötü
hissediyorum. Başka türlüsü mümkün
mü bilemiyorum.

Murad SEZER
(Reuters)

Burhanettin ÖZBİLİCİ
(AP)
Bütün şehit cenazelerinde tarifsiz bir
üzüntü, hüzün ve bazen de değerlerini
bilemediğimiz, koruyamadığımız
gencecik ﬁdanlar için utanç duyarım.
İmkân olsa cenazelerinde ailelerle hep
birlikte olup, cenaze namazlarında
ve törende İslam inancı, Türk töresi
ve en sade muaşeret kuralları ile hiç
bağdaşmayan görüntülere (namazda
protokol, renkli kravatlar ve çoğu çürük
siyasilerin ailelerin önüne geçmesi vb.)
içimden isyan ederim. Bir de, -örneğinKocatepe Camii’nde, insanların cenaze
namazına katılmalarının engellenmesi ve
medyanın da bu rezilce durum karşısında
törene bakmasını hiç hazmedemiyorum!
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Sadece şehit cenazeleri değil tüm
cenazelerde kendimi duygusallıktan
uzak tutarak görevimi yapmaya
çalışırım. Genç, çocuk ve şehit
cenazelerindeki duygu yoğunluğu tabii
ki farklı oluyor. Şehit cenazelerinde
bir foto muhabiri olarak gözlerim
hep şehidin yakınlarını, özellikle eşi
ve çocuklarını arar. Bazı arkadaşlar
protokol gereği törenlerde uzak
noktalarda tutulmamızdan şikâyetçi
olabilirler ama ben pek de yakın olma
taraftarı değilim. Özellikle kameraman
arkadaşlar ve onların etkisinde kalan
meslektaşlarımız, zaman zaman
törenin düzenini bozup ailenin acısına
ve cenazeye saygıyı hiçe saymaktalar.
Bu tür haberlerde kendimi Red
Kit’teki cenaze levazımatçısı gibi
görüyorum. Hani o, “biri ölse de
bana iş çıksa” diye ellerini ovuşturan
sevimsiz tip gibi. Kafamda, sanırım

Ali EKEYILMAZ
(Sabah Gazetesi)
Her şehit cenazesi beni ağlatır.
Meslek hayatımın 30’uncu yılına
girdiğim bu günlerde, yüzlerce kez
şehit cenazesi töreni izledim. Her
törende gözyaşlarıma hâkim olamadım.
Çünkü her defasında kendi çocuklarım
gözlerimin önüne geldi. Törenlerde
şehit eşleri, çocukları, anneler ve
babaları, nasıl yıkıldıysa ben de her
cenazede aynı acıyı yaşadım. Ama
meslek gereği, gözyaşlarımı fotoğraf
makinemin arkasına sakladım.

Arif AKDOĞAN | Habertürk
(Kapak fotoğrafı)

Arif AKDOĞAN
(Habertürk Gazetesi)
Şehitlikte bayram sabahı
2007 yılının bir bayram sabahıydı.
Kasvetli bir hava… Bayram gibi değildi.
Durup durup yeniden yağan ince bir
yağmur… Kararsız… Cebeci Askerî
Şehitliği’nin kapısında “yasak” diyen bir
asker vardı. “Bayram sabahı babalarına
gelen çocukları, evlatlarına gelen
anneleri çekmek” yasaktı. Dışarı çıktım.
Mezarları gören arka tarafa doğru
yürüdüm. Ne fotoğraf çekesim vardı
ne de bir haber yapasım… Ama arkaya
yürüdüm. Demir parmaklıklar önündeki
betona oturdum. Mezarlığın çevresinde
de bayram yoktu. Garip bir bayramdı
ya da buralara “bayram” gerçekten
gelmiyordu. Mezarlık da boştu henüz…
“Unutulmaz” şarkısını mırıldandım:
“Bize olanlar, yaşananlar…”
Ve hiçbir bayramda aklımda
çıkmayan o çocuğu gördüm. Ağaçların
arasında, kafası önde… Her şeyi biliyor.
Allah’ım, bugünün bayram olduğunu,
buranın mezarlık olduğunu, yatanın
babası olduğunu biliyor. Öyle yürüyor,
her şeyi biliyor… Savaşı, kurşunu,
patlamayı ve ölümü… Annesi hemen
arkasında… Annesine küsmüş ama…
Hissettim, bildim. Deri pilot montu
hala hafızamda... Amerikan traşı…
Babası gibi giyinmiş... Önde yürüyor,
mezarı o buluyor… Beni yemin ederim
görmediler. Ah o anne… Oğlu mu var
karşısında ona çok benzeyen kocası mı?
Durdular mezarın başında karşılıklı…
Yağmur durdu, rüzgar durdu, kuşlar
durdu. Önce avuçlarını açtı anne, sonra
onu gören oğlu. Hala küs annesine
ama bu bayram sabahında… “Hadi
oğlum kutla babanın bayramını” dedi
anne. Ne dediğini duyamadım oğlunun
(oğlumun). Yağmur başladı. Onlar
ağladı, ben ağladım. İçeride onlar,
demir parmaklıklar arkasında sadece
ben vardım.

Keşke almadıkları o kapıdan içeriye
bakmak için zorlamasıydım kendimi…
Arkaya dolanıp demir parmaklıklar
arkasından babalarına gelen çocukları
dinlemeseydim… Dinlemedim bir daha…
Raşit kardeşim “şehit cenazeleri”
deyince aklıma sadece bu “bayram
sabahı” geldi. Bir de her şehit
cenazesine gittiğimde “çocuğu olmasın
Allah’ım” yakarışım…

Ümit KOZAN
(Doğan Haber Ajansı)
“Ayaklarımı geri geri sürüyerek
gittiğim tek yer”
25 yıllık gazetecilik yaşamımda haber
için ayağımın geri geri sürüyerek gittiği tek
yerdir diyebilirim. Çünkü ben ve Ankaralı
diğer gazeteci arkadaşlarım için “Kocatepe
Camii” demek şehitlerin son yolculuklarına
uğurlandıkları yer demektir.
Orada seni neyin beklediği bellidir,
çekeceğin fotoğraftaki yüzler farklı olsa
da vizöre yansıyan acı aynıdır. Yazacağın
isimler farklıdır. Her defasında orada
olmak bambaşka yürek yakan veda
hikâyelerine tanık olmaktır. Kimi yeni
evlidir. Kiminin uzun yıllar aynı yastığa
baş koyduğu, her sabah uğurlarken
öptüğü, akşam beş dakika geciktiğinde

meraktan kahrolduğu, başını omzuna
dayadığında huzur duyduğu hayat
arkadaşına son vedasıdır.
Kimi henüz kundaktadır, kimi 3 – 5,
kimi 8 – 10 yaşındadır. Yaşının kaç
olduğu önemli midir? “Yetimdir” artık o.
Babasızdır, güçsüzdür artık… O bundan
böyle “babam” diyemeyecek, “baba”
diyenlere de içinde acıyla bakacaktır
bir ömür boyu. Türk bayrağına sarılı bir
tabutta gidenin babası olduğunu dahi
bilmeden bakıyor etrafındaki kalabalığa,
orada oynamak ister, “dur yavaş ol,
düşeceksin” diyen bir ses, “baba sesi”ni
duymak ister belki de. Analar ağıt yakar,
babalar “vatan sağolsun” diye haykırır.
Doğduğu günün kokusu burnunun
direğini yakar, o kokuyu çeker içine…
“Yavrusu”dur al bayrağın sarıldığı
tabuttaki… Ana baba yüreği nasıl yanar
bilemeyiz. “Allah’ım da göstermesin,
bildirmesin böyle bir acıyı…”
Ve hepimizin ortak duasıdır
içimizden sessiz sessiz: “Allah kimseye
yaşatmasın, Allah evlat acısı vermesin!”
Ancak bir gerçek vardır ki “ateş
düştüğü yeri yakmıştır” ve bundan sonra
ne arayanları ne de soranları olacaktır.
Ben Kocatepe’ye güneş gözlüğümü
takmadan gidemedim asla. Yakılan
ağıtları, sessiz sessiz dökülen
gözyaşlarını ve henüz kundaktaki
bebeğin masum bakışının fotoğraﬂarını
çekerken hep güneş gözlüğüm oldu
gözümde. Susarım, konuşamam,
gözyaşım boğazımdan içime akar
yutkunurken düğümlenir göğüs
kafesimin tam ortasında…
İşte benim için “şehide son görev”
orada gördüğüm acının, o anını
dondurmak ve en doğru şekilde kaleme
almaktır…

MEHMETÇİK VAKFI DERGİSİ
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Şehit Necdet Ayhan’ın oğlu iletişim
fa kültesi öğrencisi İsmail Ay han:

Babamın şehit
olduğu yaştayım
SÖYLEŞİ
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“Baba kelimesini her
duyduğunuzda ya da söylediğinizde
sizin hiç bilemeyeceğiniz bir anlamı
ifade etmesi çok tuhaf… Öte yandan
sizin için dünyadaki her şeyden daha
önemli bir anlamı var bu kelimenin…”

başlayacağım için merkeze taşındık.
İlköğrenim ve liseyi Bilecik’te
tamamladım. Daha sonra Ege
Üniversitesi İletişim Fakültesi Halka
İlişkiler ve Tanıtım Bölümünü kazandım.
Şu anda üçüncü sınıf öğrencisiyim.

“Bunları anlatırken ağlamamak
istiyorum ama gözlerimden
istemeyerek de olsa yaşlar akıyor
ama şehit oğlu olmanın gurur verici
duygusuyla göğsümü gere gere
anlatabiliyorum.”

“Benim babam bu vatan için
şehit oldu”

Aşağıda okuyacaklarınız
şehit onbaşı Necdet Ayhan’ın hiç
göremediği oğlu İsmail Ayhan’ın
hikayesi… Bugün iletişim fakültesi
üçüncü sınıf öğrencisi olan İsmail,
Mehmetçik Vakfı Dergisi ile
hayallerini de paylaştı, babasının
şehit olmadan onbeş gün önce yazdığı
en son mektubu da…
“Ben 16 Şubat 1991’de Bilecik’de
dünyaya geldim. Annem de babam
da Bilecik Merkez’e bağlı Alpagut
Köyü’nden… Babam şehit olduğunda
ben henüz sekiz aylık bir bebekmişim.
Ne babamın beni görmesi nasip olmuş
ne de benim babamı… Kardeşim yok,
tek çocuk olarak büyüdüm.
Yedi yaşıma gelene kadar annem
ve anneannemle köyde büyüdüm. Beni
bugünlere getiren bu iki kadın, annem
Gülcan Ayhan ve anneannem Halime
Çağlar benim için dünyadaki her şeyden
daha önemli ve daha değerli. Canım
annecim ve anneannecim bana hem
anne oldular hem de babalık yaptılar.
Yedi yaşıma geldiğimde okula
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Babam, askerlik görevini jandarma
onbaşı olarak Hakkâri’nin Çukurca
İlçesinde Çayırlı Sınır Karakolunda
yapmış. 25 Ekim 1991 Cuma günü
sabaha karşı terör örgütü tarafından
karakol baskını yaşanmış ve babamla
birlikte on yedi arkadaşı şehit olmuş.
Babamın askerliğini bitirmesine
58 günü varmış. Babam şehit
olduğunda, şu an benimle aynı yaşta
22 yaşındaydı… Bunları anlatırken
ağlamamak istiyorum ama gözlerimden
istemeyerek de olsa yaşlar akıyor. Ama
şehit oğlu olmanın verdiği gururla
göğsümü gere gere anlatabiliyorum:
Benim babam bu vatan için şehit oldu!
Şehitlik herkese nasip olan bir
durum değil, şehit oğlu olmak da
öyle. Bu dünyaya gözlerimi açtığımda
herhangi bir çocuk gibiydim, ama bir
şehit oğlu olarak büyüdüm. Şehit oğlu
olarak büyümek hem anlatılamayacak
kadar güzel hem de o derece üzücü
bir durum. Onun için bu duyguyu dile
getirmek çok zor. Babanız yok, ‘baba’
kelimesinin anlamını bilmiyorsunuz
ve ne acıdır ki hiçbir zaman da
öğrenemeyeceksiniz… O kelimeyi her
duyduğunuzda ya da söylediğinizde
sizin hiç bilemeyeceğiniz bir anlamı
ifade etmesi çok tuhaf… Öte yandan
sizin için dünyadaki her şeyden daha
önemli bir anlamı var bu kelimenin…

“Hayatınızdaki tek
kahramanınız yok”
Hayata karşı farklı bakabilen ve
hayatın bütün zorluklarını omuzlarında
taşıyabilen olgun bir çocuk olarak
doğuyor ve büyüyorsunuz. Çünkü
hayatınızda size rol model olacak, size
örnek alacak tek kahramanınız babanız
yok! Fakat ben şuna inanıyorum; eğer
Allah babanızı şehit olarak yanına
almışsa, babalık duygusunu ve onun
bütün özelliklerini size vermiş oluyor
ve işin ilginç yanı siz de her zaman
bunun farkında oluyorsunuz.
Çevremdeki insanlar şehit oğlu
olduğumu duyduklarında her zaman
saygıyla karşılayıp üzülmemem
gerektiğini bu gururu herkesin
yaşayamayacağını söylüyorlar. Ben de
buna inanıyorum.

Kariyer planları…
Aslında bu konuda birden fazla
olasılık var kafamda. Örneğin bir
yandan halkla ilişkiler ve tanıtım
olan mesleğimi yapmak istiyorum.
Diğer yandan da çocukluğumdan beri
gerçekleştirmek istediğim hayalimi
gerçekleştirmek, subay olmak
istiyorum. Onun için seneye sözleşmeli
subaylık sınavlarına gireceğim.
Umarım kazarım. Şimdilik ne olacağını
ben de tam bilmiyorum, zaman
içerisinde nerede olacağım netleşecek.

SÖYLEŞİ

Mehmetçik Vakfı
bize hep destek oldu
Mehmetçik Vakfı bize hep destek
oldu, ben de oradan aldığım öğrenim
yardımı ile Vakfı tanıyordum. Gerçi
Vakfı sadece bizlere maddi anlamda
destek sağlayan bir kuruluş olarak
dar bir kapsamda biliyormuşum.
Biliyormuşum diyorum çünkü 2012
yazında katıldığım, Mehmetçik Vakfının
şehit ve gazi çocuklarını buluşturduğu
gezide Vakfı gerçek anlamda tanıdım.
Bu gezi sayesinde benim gibi birçok
kardeşim olduğunu, Vakfın sıcak bir
aile ortamının bulunduğunu öğrendim.
Vakfın kafamdaki soyut halini, bu
gezi ile somut hale dönüştürdüm.
Benim gibi aynı durumda olan farklı
alınyazılarına sahip ‘kardeşim’ dediğim
dostlarımla Mehmetçik Vakfı sayesinde
tanışma ve konuşma fırsatım oldu.
Bunun için Mehmetçik Vakfındaki
bütün ağabeylerime ablalarıma çok

teşekkür ediyorum.
Vakfa yapılan bütün bağışlar,
bu vatan için canı vermiş aziz
şehitlerimizin ve bu vatana
bedenlerinden bir parça katarak
bugünlere gelmemizi sağlayan değerli
gazi ağabeylerimin ailelerine ve
onların evlatlarına verilmekte… Bunu
herkesin bilmesini istiyorum.
Mehmetçik Vakfının kurulmasını
sağlayan herkesi saygıyla anıyor
ve bizim bu günlere gelmemizde
çok büyük yardımları olan ve o
zamandan bugüne kadar olan sürede
Vakfa emeği geçenlere, en başta da
değerli Mehmetçik Vakfı bağışçılarına
şükranlarımı sunuyorum. Mehmetçik
Vakfı ailesi ve sevgili kardeşlerim,
sizleri çok seviyorum.

Babamın şehit olmadan on
beş gün önce gönderdiği
mektuptan…
Burası kuşların değil,
kurşunların uçtuğu
Dudakların değil,
silahların konuştuğu
Güllerin değil, kan ve barutun
koktuğu bir bölgedir.
Bu zalim yerde kendi elinde
taşıdığı sağ elindeki G-3 otomatik
tüfeğiyle kendi kaderini çizen,
Katılmış olduğu operasyonlarda
şeytanı kendi oyunuyla yenen,
Bölücü eşkıyanın korkunç rüyası,
amansız bekçisi, güzel Türkiye’nin
yılmaz bekçisi diyor ki;
“Benim üzerinde yaşadığım
bu topraklarda ölmekten yana
korkum yoktur. Tek korkum
unutulmaktır. Ölmek unutulmak
değildir. Unutulmak ölmektir.
Atılan kurşunu düğün mü sandınız?
Bayrağa sarılanı gelin mi sandınız?
Her Hakkâri’ye geleni ölür mü
sandınız?
Ağlamayın sevdiklerim dönerim
bir gün.
Güler zalimler, ağlar garipler,
Kimler gelecek bu ocağa kimler?
Bir gün silah yerine gül tutacak bu
eller…
Gülmez demeyin,
gülecek bu yüzler…
Bir gün solsa da bu güller,
bir sır gibi geçse de bu günler
Her gün acılar, her gün zulümler…
Bitmez demeyin bitecek bugünler.
Necdet AYHAN

MEHMETÇİK VAKFI DERGİSİ
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Hafize İhsan Payaza’nın adı okulda yaşayacak

TSK Mehmetçik Vakfı bağışçısının
son isteğini yerine getirdi
Güloğlu, bağışçı Haﬁze İhsan
Payaza’dan Vakfa intikal eden
paranın ayrı bir vadeli hesapta
değerlendirildiğini belirterek söz
konusu 1.457.562,53 TL’nin Ankara İl
Özel İdaresinin hesabına yatırıldığını
vurguladı.
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Ankara Valisi Alâaddin Yüksel,
TSK Mehmetçik Vakfı Genel Müdürü E.
Tümgeneral Salih Güloğlu ve Ankara
İl Milli Eğitim Müdürü Kamil Aydoğan
tarafından imzalanan protokolün
ardından katkılarından dolayı TSK
Mehmetçik Vakfına teşekkür etti.

TSK Mehmetçik Vakfı, Vakıf
bağışçısı emekli öğretmen Haﬁze
İhsan Payaza’nın son dileğini yerine
getiriyor. Okul yaptırılması kaydıyla
Vakfa yaklaşık 1 milyon 238 bin lira
bağışlayan hayırsever adına “TSK
Mehmetçik Vakfı Haﬁze İhsan Payaza
Okulu” yaptırılıyor.
Söz konusu okulun yapımı için
TSK Mehmetçik Vakfı, Ankara Valiliği
ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında
23.01.2013 tarihinde Ankara Valiliğinde
bir protokol imzalandı. İmza töreninde
konuşan Ankara Valisi Alâaddin Yüksel
sözlerine, TSK Mehmetçik Vakfına
gösterdiği duyarlılık nedeniyle teşekkür
ederek başladı. Protokolün “Eğitime
Yüzde 100 Destek Projesi” kapsamında
imzalandığını belirten Vali Yüksel, 2011
yılından bu yana birçok hayırsever
vatandaşla protokol imzaladıklarını,
ancak eğitime hizmet yarışına gönül
veren TSK Mehmetçik Vakfı ile protokol
imzalamanın ayrı bir anlam taşıdığını
dile getirdi. Vali Yüksel, “Sayın Genel
Müdür Güloğlu bugün buraya para
değil de birkaç tuğla getirseydi bile
kendilerini sevinçle karşılardık” dedi.
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Daha sonra söz alan TSK Mehmetçik
Vakfı Genel Müdürü E. Tümgeneral
Salih Güloğlu da hayırsever Haﬁze
İhsan Payaza hakkında kısa bilgi verdi.
Merhumenin 1998 yılında hayata
gözlerini yumduğunu belirten Güloğlu
şunları söyledi:
“Sayın Haﬁze İhsan Payaza’nın
Vakfımıza yaptığı bağıştan vefatını
müteakip vasiyetinin açılmasıyla
haberdar olduk. Uzun süren yasal
süreçlerin tamamlanmasının ardından
İzmir ve Ankara’da toplam altı
gayrimenkulü ile bankadaki mevduatını
Vakıf kayıtları altına aldık. Sayın
Payaza, bankadaki 1.237.662,99 TL’lik
bağışını ‘okul yaptırılması’ kaydıyla
Vakfımıza bırakmıştır. Yani aslında
kendisi iki orduya bağış yapmıştır. Biri
eğitim ordusu diğeri Mehmetçikler…
Biz de kendisinin bu dileğini yerine
getirmek için Ankara İl Milli Eğitim
Müdürlüğü ile temasa geçtik. Ne mutlu
ki bugün bu görevi gerçekleştirmek
için önemli bir adım atıyoruz. TSK
Mehmetçik Vakfında görev yaptığım
süre boyunca atacağım en hayırlı
imzalardan birisi de bu imza olacaktır.”

HAFİZE İHSAN PAYAZA kimdir
Haﬁze İhsan PAYAZA 1917 yılında
İzmir’de doğdu. Babası İbrahim Bey,
annesi Ayşe Kadriye Hanımdır. Sırasıyla
Zafer Okulu, Sakarya Okulu, İstiklal
Okulu, Yıldırım Kemal Bey Okulunda
görev yaptı. 1941 yılında İzmir’den
ayrılarak Ankara’ya taşındı. Muhtelif
okullarda görev yaptıktan sonra en son
1971 yılında Ankara Atilla İlkokulundaki
öğretmenliğinin ardından emekliye
ayrıldı. Hiç evlenmeyen hayırseverimiz
çalışkanlığı, dürüstlüğü ve tutumluluğu
ile tanınan biriydi. Karşıyaka’da ikamet
etmekte iken geçirdiği kalp krizi sonucu
17 Ekim 2001 tarihinde vefat etti.
Öğretmen olması nedeniyle
çocukların eğitimine çok önem verirdi.
En büyük ideali adını taşıyan bir okul
yapılmasıydı. Tüm malvarlığını okul
yapılması şartı ile Mehmetçik Vakfına
bağışlamıştır.

Mehmetçik Vakfı bağışçılarından Mehmet Topsakal

Bu bağışları yapmamı vicdanım söylüyor
Üniversitesinde Makine Mühendisliği
Bölümünde okuyan Mehmet Topsakal,
yüksek lisans seviyesi de dâhil okulu
birincilikle bitirmiş.

Mehmet Topsakal, üniversite
eğitimini Almanya’da birincilikle
tamamlamış bir inşaat mühendisi.
Çimento sanayi alanında danışmanlık
hizmeti veren Ankara merkezli bir de
ﬁrması bulunuyor. TSK Mehmetçik
Vakfı bağışçılarından olan Mehmet
Topsakal, “Ben elimdeki imkânları
paylaşmak istiyorum. Kendimi böyle
rahat hissediyorum. Bu bağışı yapmamı
vicdanım bana söylüyor” diyor.
Bilkent’teki oﬁsinde ziyaret

ettiğimiz Mehmet Bey, son derece sıcak
bir karşılamayla ağırlıyor bizi. Aynı
zamanda şirket merkezi olan oﬁsinin
duvarlarını aile fotoğraﬂarı ile süslemiş.
En güzel yerini de torununa ayırmış…
1950 yılında Ankara’da dünyaya
gelmiş Mehmet Bey… Almanya’da
mühendislik eğitimi alan bir babanın
çocuğu olmasının da etkisiyle,
TED Ankara Koleji’ndeki eğitimini
tamamladıktan sonra o da Almanya’nın
yolunu tutmuş. Hannover Teknik

“Ben Almanya’dan döndüğümden
beri bu işin içindeyim. 1977 yılından
beri. 1979 – 1982 yılları arasındaki
dönemde eşimle birlikte Almanya’da
kalmayı tercih ettik. Ancak 1982’de
yeniden Türkiye’ye döndük. 1995
yılında şimdiki şirketi kurdum.
Çimento sanayi alanında yeni
tesisler kuruyor, modernize ediyoruz.
Danışmanlık hizmeti veriyoruz. İftiharla
söyleyebilirim ki alanımızda en
büyüklerden biri hatta birincisiyiz.”
İki kızı var Mehmet Topsakal’ın…
Bir kızı ABD’de uzay mühendisliği
okumuş, diğeri ise doktor – eczacı…
“Bir de torun sahibiyim” diyor ve
torunun fotoğrafını gösteriyor gözleri
parlayarak…
Neden TSK Mehmetçik
Vakfına bağış yaptığını soruyoruz,
düşünmeksizin yanıt veriyor:
“Bizler bu ülkenin imkânlarıyla bu
noktaya geldik. O nedenle bu ülkenin
diğer insanlarıyla elimdeki imkânları
paylaşmak istiyorum. Kendimi böyle
rahat hissediyorum. Bu bağışları
yapmamı bana vicdanım söylüyor.
Gencecik insanlar, bu vatan için canını
veriyor, gazi oluyor… Benim içim
sızlıyor… Bütün şehitlerimizin ruhları
şad olsun. Onlar zaten sadece benim
değil milletimizin gözünde de en üst
mertebeye çıkmış durumdalar.”

MEHMETÇİK VAKFI DERGİSİ
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Türkiye’ye döndüğünde babasının
1954 yılında kurduğu müessesede
çalışmaya başlamış Mehmet Topsakal.
Sektör çimento sanayi… Babası bazı
sektörün önde gelen Alman ﬁrmalarının
Türkiye temsilciliğini almış. Mehmet
Bey de baba mesleğini geliştirerek
bugünlere kadar getirmiş. Yaptıkları işi
ise şöyle anlatıyor:

Sanat müziğinin yeni yıldızları
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TSK Mehmetçik Vakfı ve Türk Eğitim
Vakfı (TEV) tarafından yeni sesleri
topluma tanıtmak ve desteklemek
amacıyla düzenlenen 4’üncü Saﬁye
Aylâ - Zeki Müren Ses Yarışması, sanat
müziğinin gelecekteki yıldızlarını seçti.
İstanbul Lütﬁ Kırdar Kongre ve Sergi
Sarayında 08 Aralık 2012 tarihinde
düzenlenen yarışma ﬁnal töreninde
oniki ﬁnalist, birbirinden güzel on iki
eser ile yarıştı. Yarışmada Berk Özçam
Zeki Müren dalında, Aynur Ezgi Yolcu
ise Saﬁye Aylâ dalında birinci oldu.
Yarışmada dereceye girenleri ünlü
ses sanatçısı ve şef Tülûn Korman’ın
başkanlık ettiği, koro şeﬁ Süheyla
Atmışdört, ses sanatçısı Nesrin Sipahi,
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ses sanatçısı ve koro şeﬁ Kutlu Payaslı,
Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği
Korosu Şeﬁ Fatih Salgar, TRT Müzik
Dairesi Başkan Yardımcısı Özgen
Gürbüz, ses sanatçısı ve koro şeﬁ Serap
Mutlu Akbulut, ses sanatçısı Münip
Utandı, gazeteci – yazar Mehmet
Barlas, gazeteci – yazar Doğan Hızlan
ve Türk Musikisi Vakfı Başkan Vekili Dr.
Osman Simav’dan oluşan jüri belirledi.
Gecede, Zeki Müren dalında
birinci olan Berk Özçam’a ödülü TSK
Mehmetçik Vakfı Genel Müdürü E.
Tümgeneral Salih Güloğlu tarafından
takdim edildi. Yarışmada “Saﬁye Aylâ”
dalında Aynur Ezgi Yolcu birinci, Berna
Anter ikinci, Murat Erdoğan üçüncü

oldu. “Zeki Müren” dalında ise Murat
Çağlar Sungur ikinci olurken Süleyman
Özen üçüncülüğe layık görüldü.
Törene katılanlar ayrıca ünlü
yorumcu Melihat Gülses’in sesinden
Zeki Müren ve Saﬁye Aylâ şarkılarını
dinleyerek müzik ziyafetini
noktaladılar.
TSK Mehmetçik Vakfı
bağışçılarından olan büyük sanatçı
Zeki Müren ile sanat müziğinin
ölümsüz seslerinden Saﬁye Aylâ
anısına her üç yılda bir düzenlenen ses
yarışmasına bu yıl 258 genç sanatçı
katıldı.
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Finalistler
Saﬁye Aylâ ses yarışması ﬁnalistleri

Zeki Müren ses yarışması ﬁnalistleri

Aynur Ezgi Yolcu: Hülyâmı saran hareli bir çift göze daldım
Hüzzam şarkı, beste: Sâdi Işılay
Güfte: Nahit Hilmi Özeren
Doğum tarihi ve yeri: 20.10.1989 – İstanbul
Öğrenimi: İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı – Bakırköy Musiki
Konservatuarı Vakfı Gençlik Korosu

Berk Özçam: Yıllarca yazık boş yere hülyalara kandım
Hicaz şarkı, beste: Yesari Asım Arsoy
Güfte: Celadet Barbarosoğlu
Doğum tarihi ve yeri: 20.06.1989 – İzmir
Öğrenimi: İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı
Bakırköy Musiki Konservatuarı

Özlem Leyla Atay: Söyle sevgili, sevgili söyle
Uşşak şarkı, beste: Münir Nurettin Selçuk
Güfte: Vecdi Bingöl
Doğum tarihi ve yeri: 19.02.1979 – Batman
Öğrenimi: İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı
İlköğretim okulu müzik öğretmeni

İsmail İlker Cansevdi: Derman kar eylemez
Segah şarkı, beste: Sadettin Kaynak
Güfte: Vecdi Bingöl
Doğum tarihi ve yeri: 20.02.1983 – Bursa
Öğrenimi: Bursa Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Marmara
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü yüksek lisans öğrencisi

Başak Bütün Büyükzileli: Bahar meltemidir başımda esen
Nihavend şarkı, beste: Emin Ongan
Güfte: Kamuran Özbir
Doğum tarihi ve yeri: 16.09.1985 – İstanbul
Öğrenimi: Emin Ongan Üsküdar Musiki Cemiyeti
Mimar Sinan Musiki Derneği

Murat Çağlar Sungur: İçince şarabı ezelde gönül
Kürdilihicazkar şarkı, beste: Arif Sami Toker
Güfte: Ziya Yazgan
Doğum tarihi ve yeri: 09.01.1981 – İskenderun
Öğrenimi: Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
Hacettepe Üniversitesi Akademi Korosu

Berna Anter: Söyleyin nerde o göz nuru
Acemkürdi şarkı, beste: Sadettin Kaynak
Güfte: Vecdi Bingöl
Doğum tarihi ve yeri: 21.11.1980 – İstanbul
Öğrenimi: İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı
İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı İcra Heyeti

Burcu Özsoy: Ne senin aşkına muhtaç ne esirin olacağım
Kürdilihicazkar şarkı, beste: Muzaﬀer İlkar
Güfte: Erol Sayan
Doğum tarihi ve yeri: 1981 – İstanbul
Öğrenimi: Açık Öğretim Fakültesi
İstanbul Pendik Penhad Musiki Derneği Üyesi

Murat Erdoğan: Ümidini kipiklerine bağladım
Hüzzam şarkı, beste: Selahattin Pınar
Güfte: Nurettin Rüştü Bingöl
Doğum tarihi ve yeri: 1984, İstanbul
Öğrenimi: Selçuk Üniversitesi Devlet Konservatuarı

Sezen Özmen Topatan: Damlalar damla damla içimde çağlar gibi
Kürdilihicazkar şarkı, beste: Sadettin Kaynak
Güfte: Huriser Güneri
Doğum tarihi ve yeri: 04.05.1978 – Ankara
Öğrenimi: İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı

Sina Derya Sirkecioğlu: Gitti o güzel yâdıma bir handesi kaldı
Muhayyer Sünbüle şarkı, beste: Sâdi Işılay
Güfte: Mustafa Naﬁz Irmak
Doğum tarihi ve yeri: 15.02.1985 – İstanbul
Öğrenimi: Boğaziçi Musiki Vakfı Konservatuarı
Âşiyan Musiki Derneği

Süleyman Özen: O güzel başını göğsüme koysan
Kürdilihicazkar şarkı, beste: Osman Nihat Akın
Güfte: Mustafa Naﬁz Irmak
Doğum tarihi ve yeri: 04.05.1978 – Ankara
Öğrenimi: Selçuk Üniversitesi Devlet Konservatuarı
Gazi Üniversitesi TMDK Yüksek Lisans
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Saﬁye Aylâ dalında birinci olan Aynur Ezgi Yolcu

“Birincilik büyük bir onur”
• Bize kendinizden bahseder
misiniz?
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25.10.1989 yılında İstanbul’da
doğdum. İlköğrenimimi İstanbul
Fatih Gazi İlköğretim Okulunda
tamamladıktan sonra, 2006 yılında
Eyüp Otakçılar Lisesinden mezun
oldum. 2008 yılında İstanbul Teknik
Üniversitesi Türk Mûsikîsi Devlet
Konservatuarı’nın sınavlarına girerek
Ses Eğitimi Bölümünü kazandım ve şu
an 4’üncü sınıf öğrencisi olarak devam
etmekteyim.
Müziğe karşı ilgim küçük
yaşlarda başladı. Lise yıllarımda
müzik öğretmenimin desteğiyle kanun
enstrümanıyla tanıştım ve musikimize
olan sevgim ve ilgim daha da
artmaya başladı. 2009 yılında henüz
konservatuarın hazırlık sınıfındayken
katıldığım Kadıköy 9’uncu Türk Sanat
Müziği Amatör Ses Yarışmasında
üçüncülük derecesini alarak ilk
başarımı elde ettim.
2010 yılında TRT İstanbul
Radyosu’nun açmış olduğu sınavı
kazanarak Türk Sanat Müziği Gençlik
Korosu’nda “korist” olarak görev
aldım, halen devam etmekteyim.
Ayrıca TRT İstanbul Radyosu Sanatçısı
ve Müzik Yayınları Müdürü Faruk
Salgar’ın şeﬂiği yönetimindeki
Bakırköy Musiki Konservatuarı Vakfı
Gençlik Korosuna devam ediyorum.
• Yarışmaya katılma ﬁkriniz nasıl
ortaya çıktı?
Bu önemli yarışmayı Türk
Eğitim Vakfı ve TSK Mehmetçik
Vakfı gibi saygın kurumların
düzenlemesi yarışmaya katılma
ﬁkrimi olumlu yönde etkiledi. Ayrıca
konservatuardaki değerli hocalarım
bu yarışmaya kesinlikle katılmamı
önerdiler ve onların teşvikiyle
yarışmaya katıldım.
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• Birinci olacağınızı tahmin ediyor
muydunuz?
Dereceye gireceğimi kesinlikle
tahmin ediyordum, tabii ki gönlümden
geçen de birincilik ödülüydü. Bu
kadar önemli ve değerli jüri üyelerinin
karşısında yarışmak ve sahne almak
çok heyecan vericiydi. Ayrıca diğer
yarışmacı arkadaşlarımla yarışma
öncesi çok güzel vakit geçirdik, onları
tanıma fırsatım oldu.
• Bu büyük ödülü kazanmak sizin
için nasıl bir duygu?
Ailemin ve öğretmenlerimin
beklentilerini boşa çıkarmamış olmak,
böyle önemli bir yarışmada birincilik
derecesine layık görülmek çok heyecan
ve gurur verici…
• Yarışma sonucunda kariyer
planlamanızda bir değişiklik oldu mu?
Çok fazla bir değişiklik olmadı.
Yarışmadan sonra güzel fırsatlar
karşıma çıktı; CRR’den davet alarak,
CRR Türk Müziği Topluluğuna korist

olarak katıldım. Ayrıca mezun
olduktan sonra müzik alanında
akademik kariyer yapmak istiyorum.
• TSK Mehmetçik Vakfı sizin için ne
ifade ediyor?
Ülkemiz için canlarını feda eden
kahraman Mehmetçiklerimizin ailesine
ve yakınlarına destek veren, kötü
günlerinde onların yanlarında olan
çok değerli ve güzide bir kurum olarak
görüyorum.
• Mehmetçik Vakfı Dergisi aracılığı
ile iletmek istediğiniz bir mesaj
bulunuyor mu?
Bu tür yarışmalara verilen
desteklerin, Türk müziğimizin
yaşatılması ve geleceğe taşınmasına
büyük oranda katkı sağladığını
düşünüyorum. Desteklerinden dolayı
TSK Mehmetçik Vakfına ve tüm emeği
geçenlere sonsuz teşekkürlerimi
sunuyorum.
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Zeki Müren dalında birinci olan Berk Özçam

“ B e n i m için b ir ş e ref ”
Müren gibi usta bir sanatçının ismi
altında Türkiye’de tanınmak, kendimi
ifade etmek ve böylesine değerli bir
kurumun tabiri caizse bir evladı olmak
benim için büyük bir şereftir.
• Yarışma sonucunda kariyer
planlamanızda bir değişiklik oldu mu?
Yarışma sonucunda yapılan
organizasyonun büyüklüğü nedeniyle
ismimiz Türk müziği camiasında
duyuldu, ancak kariyer planımda Kültür
Bakanlığı sanatçısı olmak gibi ulvi
bir görev var. Çünkü aldığımız eğitim
bu şekilde… Ancak Kültür Bakanlığı
korolarındaki kadro yetersizliği
nedeniyle kapılar açılmadığından
dolayı şu an bir aşama kat edemedik.
• Bize kendinizden bahseder
misiniz?
20 Haziran 1989 tarihinde İstanbul
Bakırköy’de doğdum. İlkokulu Avcılar
Mustafa Kemalpaşa İlköğretim
Okulunda, lise tahsilimi Yeşilköy
50. Yıl Lisesinde tamamladım. Türk
Musikisi Devlet Konservatuarındaki
ses eğitimimi sürdürmekteyim. Müzik
hayatıma ortaokul yıllarına müteakiben
Sayın Prof. Dr. Nevzat Atlığ’nın sanat
yönetmenliğindeki Bakırköy Musiki
Konservatuarı Vakfında başladım.
Daha sonra İTÜ Devlet Konservatuarı
Ses Eğitimi Bölümünü kazandım. TRT
İstanbul Radyosu Gençlik Korosuna
dâhil oldum. İlgi alanlarım en başta
müzik olmakla beraber seyahat ve
kültürel faaliyetlerdir.
• Yarışmaya katılma ﬁkriniz nasıl
ortaya çıktı?
TSK Mehmetçik Vakfı ve Türk Eğitim
Vakfının yapmış oldukları Türk sanat
müziği ses yarışmaları artık bir gelenek
haline geldi ve geçmişte dereceye
giren büyüklerimiz şu an iyi yerlerde
musikimizi icra ediyorlar. Eğer Türk

müziğinde yeni nesil olarak adınızdan
söz ettirmek ve başarınızı göstermek
istiyorsanız mutlaka bu değerli
yarışmada kendinizi göstermelisiniz.
• Birinci olacağınızı tahmin ediyor
muydunuz?
Birinci olacağımı tahmin
ediyordum çünkü aldığım eğitim ve
uzun yıllardır değerli hocalarımın
bana verdiği musiki tavrı ve sahne
duruşu, eserin ruhuna girebilmek
gibi teknik bilgiler beni bir adım
önde tutuyordu. Çünkü oradaki tüm
yarışmacı arkadaşlar hepsi çok değerli
sesler ﬁnalde çok ufak detaylar bizi
dereceye götürdü. Yarışma öncesinde
çokça güzel vakitler geçirdik. Tüm
arkadaşlarla tanışma şansı ve bilgi
paylaşımı içinde bulunduk. Bunca
değerli arkadaşlarımın içinde başarı
gösterebilmek beni daha da mutlu etti.

• TSK Mehmetçik Vakfı sizin için ne
ifade ediyor?
TSK Mehmetçik Vakfı benim için
çok büyük önem taşıyor. Başarılı ancak
maddi durumu iyi olmayan şehit ve
gazi çocukları bu değerli kurumdan
yardım görüyor. İyi ki güzel ülkemizde
böylesine saygın bir Vakıf var.
• Mehmetçik Vakfı Dergisi aracılığı
ile iletmek istediğiniz bir mesaj
bulunuyor mu?
Türk müziğini gelecek kuşaklara
aktaracak olan biz gençlere Kültür
Bakanlığının sahip çıkmasını ve bizlere
hayatımızı devam ettirebileceğimiz ve
kendi öz müziğimizi yaşatabileceğimiz
kapılar açmalarını diliyorum...

• Bu büyük ödülü kazanmak sizin
için nasıl bir duygu?
Büyük ödülü kazanmak benim
için maddi değerinden çok manevi
olarak onurlandırdı. Çünkü Zeki
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Teksaslı kadınlar TSK Mehmetçik Vakfı için yemek pişiriyor
ABD’nin Teksas eyaletinde yaşayan Türk kadınları, TSK Mehmetçik Vakfı
ya ra rına yemek pişiriyor. Tü rk Amerikan Dernekleri Federasyonu ile ortak
bir çalışma yaparak her ay yemek dersleri veren kadınlar, elde ettikleri
geliri TSK Mehmetçik Vakfına bağışlıyor.

ET K İ N L İ KL ER

24

Şaduman Gürbüz ve Candan
Kalkanlı’nın başını çektiği bir grup
Türk kadını boş zamanlarını TSK
Mehmetçik Vakfı yararına yemek günü
düzenlemek için ayırdı. ABD’li ev ve
iş kadınlarının da davet edildiği ev
etkinliklerinde yapılan yemekler, bağış
karşılığı satılarak gelir elde edilmeye
başlandı. Elde edilen geliri TSK
Mehmetçik Vakfına bağışlayan Dallas
Fort – Worth Metroplex’teki Türk
kadınlarına yaptıkları bağış nedeniyle
teşekkür beratı da gönderildi. Yemek
grubu adına konuşan Şaduman
Gündüz şunları söyledi:
‘’Türkiye’de vatan savunması için
birçok askerimiz şehit oluyor. Onların
aileleri ve çocuklarına yardım etmek
adına, Türk hanımlar adına böyle
bir faaliyet yapmaya karar verdik.
Boş zamanlarımızı evde oturarak
geçirmek yerine bunu faydalı bir
etkinliğe dönüştürelim istedik.
İnternet üzerinden yaptığımız bir
duyuru ile Türk yemek tariﬂerini
topluyoruz. Tarif gönderenlerin anne,
anneanne veya babaannelerinin
yemek tariﬂerini kendi isimleri ile
kitabımıza basacağımızı söyledik.
Kendi aramızda iş paylaşımı yaparak,
kimimiz yemek menüsü hazırlayıp
pişiriyor, bir diğerimiz hem Türkçe
hem İngilizce olarak tariﬂerini
katılımcılara aktarıyor. Bize gösterilen
ilgiden memnunuz.”
Gelecek ay dağıtımına başlanacak
yemek kitabından elde edilecek
gelirin tamamının yine TSK
Mehmetçik Vakfına gönderileceğini
duyuran Gürbüz yakında çıkacak
yemek kitabının Türkçe ve İngilizce
basılacağını söyledi.
Bütün malzemeleri kendi paraları
ile alıp yemekleri hazırlıyorlar
‘’Dallas FW Cooking Class’’
adı altında yedi aydır bu çalışmayı
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sürdürdüklerini belirten Candan
Kalkanlı ise aynı isimle internette
açtıkları bir sosyal paylaşım
sayfasında da duyuru yaptıkları
belirtti. Her ay için, tamamen Türk
yemeklerinden oluşan farklı bir menü
seçtiklerini söyleyen Kalkanlı, hem
Türk yemeklerini tanıttıklarını hem
de TSK Mehmetçik Vakfına katkı
sağladıklarını söyledi.

Anneannelerin tariﬂeri yemek
kitabında kendi isimleri ile yer alacak
Amerikalı ev hanımlarının da
ilgi gösterdiği aşçılık derslerini her
seferinde ayrı bir evde ayrı menü
çerçevesinde gerçekleştirdiklerini
belirten Türk hanımlar, Amerikalı
hemcinslerine yufka açmaktan, yaprak
sarmaya kadar birbirinden lezzetli Türk
yemeklerini ders başına 30 dolar bağış
karşılığında öğretiyor.
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Dışişleri Mensupları Eşleri Dayanışma Derneği ziyareti
Dışişleri Mensupları Eşleri
Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu
Başkanı H. Canan Koru ile Yönetim
Kurulu Üyeleri Nurtop Yardım, Simay
Gümrükçü TSK Mehmetçik Vakfını
10.01.2013 tarihinde ziyaret etti.
Genel Müdür Yardımcısı Osman
Aydoğan tarafından kabul edilen
dernek üyelerine yaptıkları nakit
bağışa istinaden plaket takdim edildi.
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Uluslararası Kadınlar Derneğinden TSK Mehmetçik Vakfı yararına defile
Uluslararası Kadınlar Derneği, TSK
Mehmetçik Vakfı yararına 26 Kasım
2012 tarihinde Hilton Otel’de bir deﬁle
düzenledi. Beymen kreasyonuna ait
otuz parçanın sunulduğu deﬁleye, çok
sayıda davetli katıldı. TSK Mehmetçik
Vakfı Bağışlar Müdürü Gürkan Akyüz,
geceyi düzenleyen Uluslararası
Kadınlar Derneği Genel Başkanı Aytül
Gökçe’ye TSK Mehmetçik Vakfı şildini
takdim etti ve organizasyondan dolayı
teşekkürlerini sundu.

TSK Mehmetçik Vakfına onur ödülü
Yerel ve Bölgesel Televizyonlar Birliği
tarafından geleneksel olarak verilen “Yılın En
İyileri” ödüllerinde TSK Mehmetçik Vakfı 2012 yılı
“Onur Ödülü”ne layık görüldü.
20 Nisan 2013 tarihinde İstanbul Wow
İstanbul Hotel’de düzenlenen ödül törenine TSK
Mehmetçik Vakfı İstanbul Temsilci Yardımcısı Ali
Ulvi Vural katıldı.
TSK Mehmetçik Vakfına ödülün “Etkin
çalışmaları ve üstün tevazusu” dolayısıyla layık
görüldüğü belirtildi.
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Anadolu Ajansı ndan Mehmetçiğe dev proje
Disiplin, cesaret ve kahramanlıklarıyla destanlaşan Mehmetçiğin dünyası,
Genelkurmay Başkanlığının katkıları ve Anadolu Ajansının yoğun çalışması sonucu
gün yüzüne çıktı. “Ocak – Mehmetçiğin Dünyası” adı ve rilen kitabın satışından
elde edilen gelirin ise TSK Mehmetçik Vakfına bağışlanacağı belirtildi.

G Ü ND EM

26

Anadolu Ajansı (AA) dünyanın
sayılı orduları arasında yer alan Türk
Silahlı Kuvvetlerinin savaşçı ruhunun
yanında, insani yönlerini de gözler
önüne seren projeyi hayata geçirdi.
Genelkurmay Başkanlığı, ‘’OcakMehmetçiğin Dünyası’’ ismi verilen
projenin fotoğraf ve video çekimleri
için 28 farklı mekânın kapılarını AA
ekiplerine açtı. 26 foto muhabiri, 15
kameraman ve 19 muhabir olmak
üzere toplam 60 kişiden oluşan AA
ekipleri, 2 ay boyunca TSK’ya ait
birliklerde 35 bin kare fotoğraf ve
saatler tutan video çekimleri yaptı.
AA ekipleri, askerin yaşamını
yepyeni bir konseptle görüntülemek
için Diyarbakır’dan Balıkesir’e,
Isparta’dan Antalya’ya, Kayseri’den
Afganistan ve Bosna Hersek’e pek
çok yerde Mehmetçiğe konuk oldu.
Haberciler, bazen paraşütçülerle askerî
nakliye uçaklarına bindi, bazen karla
kaplı arazide siperlere girdi, bazen de
denizlerin yüzer kalesi ﬁrkateynlerde
bahriyelilere eşlik etti.

Büyük bir hazine
ortaya çıktı
AA ekipleri, ellerindeki kınanın taze
kokusuyla birliğine katılan Mehmetçiğin

sivil kıyafetlere vedasına, ‘’Ocak’’ta erken
başlayan mesaiye hazırlanabilmek için
aynanın karşısına geçişine, karavanayla
tanışmasına, birlikte yapılan yemek
duasına, pijamasıyla uyku öncesi
sohbetlerine, ziyaretine gelen ailesine
sarılırken döktüğü gözyaşlarına,
çocuğunu hasretle kucaklama tablolarına
tanıklık etti.
Seçkin birliklerin eğitim
sırasında gösterdiği dayanışma,
sınır boylarında gözünü kırpmadan
görev yapan askerlerin, ziyarete
gelen devlet büyüklerine gösterdiği
misaﬁrperverlik, Türk Silahlı
Kuvvetlerinin gözbebeği komandoların
ağır kış koşullarındaki eğitim

faaliyetleri hem büyük bir hazinenin
parçası oldu hem de Mehmetçiğin
dünyasına kapı araladı.

Mehmetçiğin dünyası
18 Mart’ta sergilendi
AA, Mehmetçiği bambaşka yönleriyle
tanıtan ve tam yaşam öyküsünü
anlatan fotoğraﬂardan önemli bir
bölümünü Çanakkale Deniz Zaferi’nin
98’inci yılı etkinlikleri kapsamında
18 Mart’ta Gelibolu Yarımadası Tarihi
Milli Parkı’ndaki Çanakkale Destanı
Tanıtım Merkezinde sergiye açıldı.
Açılışı Başbakan Recep Tayip Erdoğan,
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet
Özel ve çok sayıda bakanın katılımıyla
gerçekleşen sergide 160 fotoğraf
ziyaretçilerin ilgisine sunuldu.

Fotoğraf albümünün
geliri Mehmetçik Vakfına
bağışlanacak
AA, ayrıca, çalışmanın en çarpıcı
karelerinden oluşan bir fotoğraf albümü
hazırlandı. 260 sayfadan oluşan
albümde yer alan 190 fotoğraf ile
konular halinde Mehmetçiğin yaşamı
aktarıldı. 18 Mart’ta kitapçılarda ve
internette satışa sunulan albümün
kitabın satışından elde edilecek
gelirin ise TSK Mehmetçik Vakfına
bağışlanacağı belirtildi.
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Nezahat Onbaşı’ya 92 yıl sonra İstiklal Madalyası veriliyor
TBMM Başkanı Cemil
Çiçek, İstiklal savaşının çocuk
kahramanlarından Nezahet Baysel’e
(Onbaşı Nezahat) İstiklal Madalyası
verilmesine yönelik alınan ama
uygulanamayan kararın gereğinin
yapılması için talimat verdi.
TBMM Başkanı Cemil Çiçek,
Baysel’e İstiklal Madalyası verilmesine
ilişkin Genel Sekreter İrfan
Neziroğlu’ndan çalışma yapmasını
istedi. Yapılan çalışmayla, Meclis,
92 yıl önce aldığı kararın gereğini
yapmak üzere harekete geçti.
Yapılan inceleme sonucunda
İstiklal Madalyası verilmesine ilişkin
kanunda yapılan değişiklikle, yetkinin
Milli Savunma Bakanlığına verildi.
TBMM Başkanlığı bunun üzerine
Milli Savunma Bakanlığına bir yazı
gönderdi.
Bakanlıktan gelecek yazı uyarınca
artık hayatta olmayan Baysel’in
İstiklal Madalyası, ailesine verilecek.
Çiçek’in girişimleriyle, Meclis 92 yıl
önce aldığı kararı geç de olsa yerine

Vasiyetini varisleri
yerine getirdi…

getirmiş olacak.
Nezahet Baysel, çocuk yaşta babası
70’inci Alay Kumandanı Hafız Halit Bey
ile çeşitli cephelerde mücadele ederek,
oniki yaşında “Onbaşı” rütbesi aldı.
1920 yılında kabul edilen “İstiklal
Madalyası Kanunu” ile cephede ya
da iç isyanların bastırılmasında
bilﬁil, kıta başında kahramanlık ve
fedakârlık gösteren üst düzey devlet
yöneticilerine Büyük Millet Meclisi
üyelerine, subaylara, erlere, milli ordu
kahramanlarına ve cephe gerisinde
bağımsızlık mücadelesine destek veren
azami bir çalışma gösterenlere İstiklal
Madalyası verilmesi kararlaştırıldı.
TBMM’nin 30 Ocak 1921 tarihli
140’ıncı oturumunda Bursa Mebusu
Operatör Emin Bey, “Muhtelif harp
cephelerinde, özellikle Gediz ve
İnönü meydan muharebelerinde bilﬁil
müsademata iştirak ve her an etraf
ve hatta zabitani teşci eden 70. Alay
Kumandanı Hafız Halit Bey’in kerimesi
12 yaşlarında Nezahet Hanım’a ilk
İstiklal Madalyası’nın itasını teklif
ve Tekliﬁ Umumiye’nin tasdikine

arz edilmesinin rica
ederim” ifadeleriyle
Nezahet Baysel’e
İstiklal Madalyası
verilmesini teklif etti.
Teklif üzerine
yapılan görüşmeler
sonucunda oturumu
yöneten İkinci Reis
Vekili Hasan Fehmi Bey,
y,,
sayım yaparak dosyanın
n
işlemle konulması için
Divanı Risayet’e (şimdiki
ki
adıyla Başkanlık Divanı)
ı))
gönderilmesi kararı aldı. Başkanlık
Divanı, 6 Nisan 1921 günkü kararıyla
“İstiklal madalyalarının şekli taayyün
ettikten sonra itasına ve evrakının
şimdilik hıfzına” karar verdi. Ancak
Nezahet Baysel’e madalyası ﬁili olarak
verilmedi.
Baysel’e, 1986 yılında dönemin
Meclis Başkanı Necmettin Karaduman
tarafından Dolmabahçe Sarayı’nda
düzenlenen törenle şükran belgesi
sunuldu. Baysel, 1993 yılında
yaşamını yitirdi.

1929 doğumlu merhum bağışçımız
Celalettin Gökçen, Bursa’da bulunan üç
katlı evini şartsız olarak TSK Mehmetçik
Vakfına bağışlamak istedi, ancak bağış
işlemi gerçekleşmeden hayatını kaybetti.
Ancak Gökçen’in varisleri, vefatı
müteakip yasal işlemleri yerine getirerek
gayrimenkulü merhum adına Vakfa
bağışladılar. Merhum Gökçen’e Allah’tan
rahmet diliyoruz.

“Mehmetçik Vakfına kendi irademizle bağış yaptık”

Beş ayrı işyeri ve evlerini
Vakfa bağışladılar…
Meram Konya’ya yaşayan
bağışçılarımız İlhan ve Nuran Keskin,
TSK Mehmetçik Vakfına 1997 yılında
yaptıkları beş ayrı iş yerinden oluşan
gayrimenkul bağışlarına bir yenisini
daha ekledi. Keskin ailesi geçen mart
ayında Konya’daki evlerini de Vakfa
bağışladılar. Kendilerine şükranlarımızı
sunuyoruz.

1921 Burdur doğumlu olan ve eşi İlter Sipahioğlu ile
birlikte TSK Mehmetçik Vakfına tüm malvarlığını 1996
yılında TSK Mehmetçik Vakfına bırakan Rifat Sipahioğlu
yaptıkları bağışlarla ilgili duygularını şu sözlerle dile
getirdi:
“O yıllarda birçok Mehmetçik’in şehit olmasından
duyduğumuz teessürle bütün mal varlığımızı eşimle birlikte
Mehmetçik Vakfına bağışlama kararı aldık. Bu kararımız
hiçbir amaç ve beklenti ya da başka bir düşünce veya
herhangi bir kişi ya da kurumun etkisi ve telkiniyle verilmiş
değildir. Düşünüp kendi irademizle verdiğimiz bir karardır.”
10 Ocak 2013 tarihinde kaybettiğimiz İlter
Sipahioğlu’nu rahmetle anıyor, Rifat Sipahioğlu’na
şükranlarımızı sunuyoruz.
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TSK Mehmetçik Vakfının amacı
TSK Mehmetçik Vakfının faaliyet alanı; Silahlı Kuvvetlerde yaptığı vatan hizmeti esnasında şehit olan veya herhangi bir
nedenle hayatını kaybeden erbaş ve erlerin yakınları ile malul gazi ve engelli Mehmetçiklerin kendilerine ve çocuklarına
belirlenen esaslara göre ve yardım planı dâhilinde ekonomik ve sosyal destek sağlamaktır.
TSK Mehmetçik Vakfının yaptığı yardımlar
TSK Mehmetçik Vakfı, 01 Ocak 1982 tarihinden itibaren hak sahibi olan erbaş ve erler ile yakınlarına
yardımda bulunmaktadır. Vakfın yaptığı yardımlar aşağıdaki gibi sıralanmaktadır:
a. Bir defaya mahsus yapılan yardımlar
Ölüm yardımı: Şehit olan veya herhangi bir nedenle
hayatını kaybeden erbaş ve erlerin medeni durumları
dikkate alınarak hak sahiplerine yapılmaktadır.

YA RDI M PLANI
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Maluliyet yardımı: Malul gazi erbaş ve erler ile engelli
erbaş ve erlere maluliyet dereceleri esas alınmak suretiyle
yapılmaktadır.
Malul gazi ve engelli ölüm yardımı: Bakım yardımı
almakta olan malul gazi ve engelli Mehmetçiklerin vefatı
halinde hak sahiplerine ödenmektedir.
Çocuk ölüm yardımı: Bakım ve öğrenim yardımı
almakta olan Mehmetçik çocuklarının vefatı halinde
velisine/vasisine ödenmektedir.
Doğum yardımı: Şehit olan veya herhangi bir nedenle
hayatını kaybeden erbaş ve erin vefat tarihinde; sürekli
bakım yardımına hak kazanan gazi ve engelli erbaş ve erin
ise olay tarihinde eşi hamile ise doğum yaptığında doğan
çocuğa ödenmektedir.

Ayrıca 5’inci ve 6’ıncı derece malul gazi ve engelli
Mehmetçiklere 01 Ocak 2010 tarihinden itibaren yılda iki
kez nakdi yardım yapılmaktadır.
c. Diğer yardımlar
Ayvalık’taki TSK Ali Çetinkaya İlk Kurşun
Rehabilitasyon Merkezi Komutanlığından yararlanan şehit
yakınları ile malul gazi Mehmetçiklerin kendilerinin ve
yakınlarının ulaşım ve yemek ücreti TSK Mehmetçik Vakfı
tarafından karşılanmaktadır.
Vakıf kuruluşundan bugüne (30 Nisan 2013 itibariyle)
kadar;
16.219 şehit olan veya herhangi bir nedenle hayatını
kaybeden Mehmetçiklerimizin yakınlarına ölüm yardımı,
9.352 malul gazi ve engelli Mehmetçiklerimize
maluliyet yardımı,
3.657 malul gazi ve engelli Mehmetçiklerimize bakım
yardımı,

b. Sürekli veya belli bir süre dâhilinde yapılan
yardımlar

3.294 Mehmetçik çocuğumuza bakım ve öğrenim
yardımı,

Malul gazi ve engelli bakım yardımı: Maluliyet
yardımını hak eden 1’inci, 2’inci, 3’üncü ve 4’üncü derece
malul gazi ve engelli Mehmetçiklere yapılan ve tutarı her yıl
maluliyet derecelerine göre tespit edilen yardımdır.

239 doğum yardımı ve 180 bakım almakta iken vefat
eden gazi ve engelli ile bakım ve öğrenim yardımı almakta
iken vefat eden Mehmetçiklerimizin çocuklarına yapılan
yardımlar olmak üzere toplam 38.598 kişiye yardımda
bulunmuştur. Bugüne kadar toplam 353.572.986,06 TL
yardım yapılmıştır.

Bakım ve öğrenim yardımı: Onsekiz yaşını
tamamlayana kadar,
Lise düzeyinde eğitim gören çocuklara yirmi yaşını
tamamlayana kadar,
Ön lisans düzeyinde öğrenim gören çocuklara yirmi beş
yaşını tamamlayana kadar,
Lisans ve lisansüstü düzeyinde öğrenim gören çocuklara
yirmi altı yaşını tamamlayana kadar,
Öz gereksinimlerini yerine getiremedikleri, başkalarının
bakım ve yardımına muhtaç oldukları devlet hastanelerinin
sağlık kurulu raporu ile belgelenen hasta ve engelli
çocuklara hastalık ve engellilik durumları devam ettiği
sürece yardım yapılmaktadır.
Lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin ayrıca varsa harç
bedelleri ve kırtasiye masraﬂarını da TSK Mehmetçik Vakfı
üstlenmektedir.
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Vakıf halen 9.497 kişiye yardımda bulunmaktadır.
Ayrıca Vakıf, 5 ve 6’ıncı derece 4.562 kişiye yılda iki kez
(Ocak ve Temmuz) 600’er TL nakdi yardım yapmaktadır.

YARDIM PLANI

TSK MEHMETÇİK VAKFI YARDIM PLANI
(2013 yılı 01 Ocak – 30 Haziran Dönemi)
1. Bir defaya mahsus yapılan yardımlar
a.

Şehit olan veya herhangi bir nedenle hayatını kaybeden

Mehmetçikler için yapılan ölüm yardımı
b.

36.000,00 TL

Malul gazi ve engelli Mehmetçiklere yapılan maluliyet yardımı

1’inci derece malul gazi ve engelli yardımı

36.000,00 TL

2’nci derece malul gazi ve engelli yardımı

32.400,00 TL

3’üncü derece malul gazi ve engelli yardımı

28.800,00 TL

4’üncü derece malul gazi ve engelli yardımı

25.200,00 TL

5’inci derece malul gazi ve engelli yardımı

21.600,00 TL

6’ncı derece malul gazi ve engelli yardımı

18.000,00 TL

c.

Vefat eden 1 - 4’üncü derece malul gazi ve engelliler için yapılan ölüm yardımı

9.100,00 TL

ç.

Doğum yardımı (1)

9.100,00 TL

d.

Çocuk ölüm yardımı (2)

9.100,00 TL

2. Sürekli veya belli bir süre dahilinde yapılan yardımlar (3)
a.

b.

Malul gazi ve engelli bakım yardımı
1’inci derece malul gazi ve engelli yardımı

975,00 TL

2’nci derece malul gazi ve engelli yardımı

875,00 TL

3’üncü derece malul gazi ve engelli yardımı

780,00 TL

4’üncü derece malul gazi ve engelli yardımı

680,00 TL

Bakım ve öğrenim yardımı (4)
On sekiz yaşını tamamlayana kadar yapılan yardım

330,00 TL

Lise düzeyinde eğitim gören çocuklara yirmi yaşını tamamlayana kadar yapılan yardım

485,00 TL

Ön lisans düzeyinde öğrenim gören çocuklara yirmi beş, lisans ve lisansüstü düzeyinde
öğrenim gören çocuklara yirmi altı yaşını tamamlayana kadar yapılan yardım (5)
Öz gereksinimlerini yerine getiremedikleri, başkalarının bakım ve yardımına muhtaç
oldukları devlet hastanelerinin sağlık kurulu raporu ile belgelenen hasta ve engelli çocuklara
hastalık ve engellilik durumları devam ettiği sürece yapılan yardım
c. Yıllık nakdi yardım
5’inci ve 6’ncı derece malul gazi ve engelli nakdi yardımı (yılda iki defa)

620,00 TL
620,00 TL

600,00 TL

AÇIKLAMALAR
(1) Doğum yardımı: şehit olan veya herhangi bir nedenle hayatını kaybeden erbaş ve erin ölüm tarihinde; sürekli bakım
yardımına hak kazanan malul gazi ve engelli erbaş ve erin ise malul veya engelli olmasına sebep olan olay (kaza dâhil)
tarihinde; hastalık durumunda ise askerliğe elverişli değildir kararlı rapor tarihinde; eşi hamile ise doğum yaptığında
ödenir.
(2) Bakım ve öğrenim yardımı almakta olan çocuğun vefatı halinde ödenir.
(3) Sürekli yardım tutarları aylık olarak belirlenip gösterilmiştir. Hak sahiplerine üç aylık dönemler halinde ödenir.
(4) Bakım ve öğrenim yardımı; şehit olan veya herhangi bir nedenle hayatını kaybeden Mehmetçiklerin çocukları ile 1, 2,
3 ve 4’üncü derece malul gazi ve engelli Mehmetçiklerin sakatlanma tarihinden önce doğan çocuklarına yapılmaktadır.
(5) Ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyinde öğrenim görenlerin, ayrıca varsa üniversite harçları ödenir ve kendilerine
yılda bir defa bir aylık yardım tutarı kadar kitap ve kırtasiye yardımı yapılır.
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Ankara’da ilk, İstanbul’da beşinci
akaryakıt istasyonu açıldı

Ş İ RK ET L ER D EN
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Akaryakıt alanında faaliyet gösteren Mehmetçik Vakfı Limitet Şirketi, 2013 yılına hızlı girdi.
İstanbul’da beşinci, Ankara’da ise ilk akaryakıt istasyonunu hizmete açan Mehmetçik Vakfı
Limitet Şirketi böylece toplam altı akaryakıt istasyonunun sahibi oldu.
TSK Mehmetçik Vakfına ait Mehmetçik
Vakfı Limitet Şirketi arka arkaya hizmete
açtığı akaryakıt istasyonları ile 2013
yılına hızlı bir başlangıç yaptı. İstanbul’da
beşinci, Ankara’da ise ilk akaryakıt
istasyonunu faaliyete geçiren şirket, yeni
istasyonlarında da kaliteli hizmet ve
müşteri memnuniyetini ön planda tutuyor.
İstanbul Pendik Yenişehir
mevkiindeki istasyon, 14 Şubat 2013’te
gerçekleşen açılış törenin ardından
İstanbullulara hizmet vermeye başladı.
Yenişehir istasyonunun faaliyete
geçmesinden kısa bir süre sonra
Ankara’daki ilk akaryakıt istasyonu
da çok sayıda davetlinin katıldığı bir
törenle açıldı.
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ŞİRKETLERDEN
çalışmasının istasyonculuk alanında
büyük bir sinerji yarattığına dikkat
çeken Güloğlu, “Bu durum hizmetin
gerek kalitesinde gerekse niteliğinde
sürekli olarak bir artışa sebebiyet
vermiştir. Umarım ki bundan sonra
bu sinerji daha yüksek düzeylere
ulaşacaktır” diye konuştu.
Opet Yönetim Kurulu Başkanı Fikret
Öztürk de açtığı yeni istasyonlar ile
bayi ağlarını yaygınlaştırdıklarını,
Türkiye genelindeki üstün hizmet
ve kalite anlayışı doğrultusunda
çalışmalarına devam edeceklerini
söyledi. Öztürk daha sonra şunları
söyledi:

Akaryakıt alanında
büyük bir sinerji
TSK Mehmetçik Vakfı Genel Müdürü
E. Tümgeneral Salih Güloğlu, Opet
Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Öztürk,
Opet Genel Müdürü Cüneyt Ağca ve çok
sayıda davetlinin katıldığı açılış töreni
28 Şubat 2013 tarihinde gerçekleşti.
Açılışta konuşan TSK Mehmetçik Vakfı
Genel Müdürü Güloğlu, İstanbul’da
bulunan beş akaryakıt istasyonunun
da kaliteden ödün vermeden
çalıştığını ifade etti. Güloğlu, “Bunun
doğal sonucu olarak her akaryakıt
istasyonumuz, vatandaşlarımızın
olağanüstü ilgisi ile karşılaşmaktadır.
Umuyorum ve diliyorum ki Ankara’daki
bu ilk akaryakıt istasyonumuz da
aynı ivmeyi yakalayacaktır” dedi.
Opet ile Mehmetçik Vakfının birlikte

“Diğer bayilerimiz alınmasın
ancak Mehmetçik Vakfının bizim
için özel bir yeri vardır. Mehmetçik
Vakfına biz Opet olarak farklı
bakıyoruz. Mehmetçik Vakfına biz
ticari olarak değil sosyal sorumluluk
projelerimizin büyük bir parçası olarak
bakıyoruz. Çünkü Mehmetçik Vakfı,
en kötü günlerimizde bizi koruyan,
ülkemizi koruyan er ve erbaşlarımızın
ailelerine ve çocuklarına yardım
eden bir kuruluştur. Burada ticari
düşünmeyerek, yatırımda olsun,
çalışmalarda olsun destek vermemiz
bizim hem vicdani hem de ülkeye
olan borcumuzun bedelidir. Onun için
Mehmetçik Vakfını farklı görüyoruz.”

Mehmetçik Vakfı ile çok güzel
yerlerde istasyonlar açacağız
Kısa bir süre önce Opet’in
kuruluşunun 20’nci yılını kutladıklarını
hatırlatan Öztürk, “Rakiplerimize
baktığımız zaman, uluslararası
şirketlerin Türkiye’deki tarihçelerine
baktığımız zaman yüz yılı geçtiğini
görüyoruz. Ama biz Opet olarak
tüketicinin beğenisi açısından son yedi
yılın lideriyiz. Bir Türk şirketi olarak
uluslararası şirketleri geride bırakarak
bu liderliğimizi devam ettirebilmemiz
için daha Mehmetçik Vakfı ile çok
güzel yerlerde güzel istasyonlar
açacağız” dedi. Öztürk, istasyonun
Ankara’ya, Mehmetçik Vakfı’na, Opet’e
ve tüm tüketicilere hayırlı olması
dileklerini iletti.
Konuşmaların ardından TSK
Mehmetçik Vakfı Genel Müdürü Salih
Güloğlu, Opet Yönetim Kurulu Başkanı
Fikret Öztürk, Opet Genel Müdürü
Cüneyt Ağca, Mehmetçik Limitet
Şirketi Müdürü Süleyman Tezel ile TSK
Mehmetçik Vakfı eski genel müdürleri
Raif Babaoğlu, Zekai Doğanay ve
TESUD Genel Başkanı Melih Tunca hep
birlikte açılış kurdelesini kesti.
Eskişehir Yolu Çağlayan Tesisleri
yanında bulunan istasyon, iki LPG ve
dört akaryakıt olmak üzere altı adadan
oluşuyor. Son teknoloji ürünü yıkama
üniteleri sayesinde üç dakikada üç
araç aynı anda yıkanıyor.
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18 Mart Şehitleri Anma Günü
Adana

MEHMETÇİK VAKFI DERGİSİ

Kocaeli

Erzurum

Samsun

İstanbul

ETKİNLİKLER

Kahraman şehitlerimizi
gururla andık
Ailelerine gurur, Türk milletine kıvanç veren yüce şehitlerimiz 18
Mart Şehitler gününde rahmet ve minnetle anıldı. TSK Mehmetçik Vakfı
tarafından 18 Mart Şehitler Günü dolayısı ile başta Ankara olmak üzere
İstanbul, İzmir, Adana, Samsun, Kocaeli ve Erzurum’da düzenlenen
törenlere iştirak edildi.
Törenlerde şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve saygı
atışının yapılmasının ardından şehit mezarlarına TSK Mehmetçik
Vakfının hazırlattığı “Siz toprağa değil kalplere gömüldünüz” ibaresi
bulunan karanﬁller bırakıldı.
Törenlerde bir araya gelen şehit yakınları, gaziler ve Vakıf personeli
duygulu anlar yaşadı. Özellikle şehit çocuklarının ellerindeki çiçekleri
özenle şehit mezarlarına koymaları şehitlikte bulunan pek çok kişiyi
ağlattı.
Mevlitler yedi ayrı ilde
Öte yandan TSK Mehmetçik Vakfı tarafından; vatanımızın ve
milletimizin birlik ve bütünlüğü için mücadele ederken şehit olan
Mehmetçiklerimiz için 18 Mart Şehitler Günü dolayısı ile 15 Mart Cuma
günü Ankara Çankaya Hasan Tanık, İstanbul Maltepe Merkez Cumhuriyet,
İzmir Alsancak Hocazade, Adana Ulucami, Samsun Ulugazi, Kocaeli
Fevziye, Erzurum Mehmed Zahid Kotku camilerinde mevlit okutuldu.
Mevlitlere Vakıf bağışçıları, şehit aileleri ve halkın ilgisi büyük oldu.

İzmir
Ankara
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18 Ocak 2013

TSK Mehmetçik Vakfı İzmir Temsilci
Yardımcısı Zafer Recep, Vakıftan
yardım alan engelli Mehmetçik Bilgin
Melek’i evinde ziyaret etti.

21 Ocak 2013

TSK Mehmetçik Vakfı İstanbul Temsilci
Vekili Ali Ulvi Vural, Gazi Şafak
Demir’i evinde ziyaret etti.

ŞEHİT YAKINLARI VE GAZiLERi ZiYARE TLER
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06 Şubat 2013

TSK Mehmetçik Vakfı Erzurum Temsilci
Yardımcı Vekili Necati Yıldız, Şehit
Mehmetçik Yakup Koç’un annesini evinde
ziyaret etti.

06 Şubat 2013

TSK Mehmetçik Vakfı Kocaeli Temsilciliği
İdari Hizmet Personeli Nasuh Karabulut,
Şehit Piyade Çavuş Hüseyin Güldal’ın
mezarını babası Mustafa Güldal ile
birlikte ziyaret etti.

11 Şubat 2013

TSK Mehmetçik Vakfı Adana
Temsilciliği İdari Hizmet Personeli
Müride Bircan, Gazi Yusuf Caymaz’ı
evinde ziyaret etti.
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22 Mart 2013

TSK Mehmetçik Vakfı İzmir Temsilci
Yardımcısı Zafer Recep, Vakıftan yardım
alan Gazi Şerafettin Şimşek’i evinde ziyaret
etti.

29 Mart 2013

TSK Mehmetçik Vakfı Samsun Temsilcisi
Taner Padar, Şehit İsmail Sağır’ın ailesi
Ümmihan ve Hüseyin Sağır’ı, Samsun’daki
evlerinde ziyaret etti.

ŞEHİT YAKINLARI VE GAZiLERi ZiYARE TLER
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01 Nisan 2013

TSK Mehmetçik Vakfı Adana Temsilciliği
İdari Hizmet Personeli Müride Bircan,
engelli Mehmetçik Okan Zengin ve
ailesini evinde ziyaret etti.

01 Nisan 2013
TSK Mehmetçik Vakfı İstanbul
Temsilciliği İdari Hizmet Personeli
Elif Aydın Deveci ile İsmail
Tükenmez, Vakıftan yardım alan Gazi
Reyhan Arda’yı iş yerinde ziyaret etti.

03 Nisan 2013

TSK Mehmetçik Vakfı Kocaeli Temsilciliği
İdari Hizmet Personeli Nasuh Karabulut
Gazi Hakan Balgı’yı evinde ziyaret etti.
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‘’Garip Akımı’’ içerisinde garip kalmış bir şair:

Asaf Hâled ÇELEBİ
Melih Cevdet Anday bir yazısında
şöyle yazar; ‘’Türk toplumundaki felsefe
eksikliğini Türk şiiri gidermiştir.’’
Melih Cevdet Anday’ın bu sözünü
doğrularcasına felseﬁ derinliği olan bir
şairimizdir Asaf Hâled Çelebi…
Kıymeti, değeri, derinliği ve
zenginliği yaşarken –belki de hâlen
- anlaşılmayan- ve ‘’Garip Akımı’’
içerisinde bir garip kalmış şairimizdir
Asaf Hâled Çelebi…

M A K AL E

38
Osman Aydoğan
E. Tuğgeneral
TSK Mehmetçik Vakfı
Genel Müdür Yardımcısı

Cumhuriyet devri Türk şiirinde
kendine özel bir yer edinen, özgün,
eskilerin deyimiyle ‘’nevi şahsına
münhasır’’ nadir bir şairimizdir Asaf
Hâled Çelebi…
Benim de en çok sevdiğim bir
şairimizdir Asaf Hâled Çelebi…
Madem en çok sevdiğim şairdir
de neden şimdiye kadar kendisini
yazmadım?
Can Yücel’e sormuşlar;
- Neden hep babanıza şiir
yazıyorsunuz, O’na olan sevginizi
anlatıyorsunuz?
Can Yücel vermiş cevabını;
- Anneme olan sevgimi yazacak kadar
şair değilim.
Ben de kendimin Asaf Hâled Çelebi’yi
yazacak kadar yetkin olmadığını
düşünüyorum… Asaf Hâled Çelebi’yi
anlamak zordur, çünkü belli bir birikim
olmadan O’nun şiirlerini anlamak güçtür
ama hele hele O’nu yazmak daha da bir
güçtür. Yine de deniyorum. Çok sayıda
değişik kaynaklardan derlediğim Asaf
Hâled Çelebi ve bazı şiirleri hakkındaki
bu yazımı beğeneceğinizi umuyorum.
***
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Asaf Hâled Çelebi İmparatorluğun en
uzun kışını yaşadığı 1907’de İstanbul’da
doğar ve 1958 yılında hayata gözlerini
yumar. Babasından Fransızca ve Farsça,
tanınmış bir Mevlevi şeyhi Ahmet Remzi
Dede ve asıl adı Mehmet Rauf olan besteci
ve müzik bilgini Rauf Yekta Bey’den de
musiki ve nota dersleri alır.
Mevlâna soyundan geldiği için de
‘’Çelebi’’ soyadını almıştır. Nüfustaki adı;
Mehmet Ali Asaf’tır. Bir süre Fransa’da
kalır… Fransa dönüşünde üç yıl Sanayi-i
Neﬁse Mektebi’nde öğrenim görür.
Şiirlerinde; Doğu ve Batı kültürlerini
bağdaştırır, Doğu kültürüne özgü
motif ve sembolleri ustalıkla kullanır,
ilhamını tasavvuf ve dinler tarihinin ünlü
kişilerinden, eski doğu medeniyet ve
masallarından alır…
Eserleriyle geçmiş ve gelecekle,
hikâyeler, efsaneler ve masal âlemi
arasında bağ kurar… İslam ve tasavvuf
edebiyatı yanında Fars ve Hint
edebiyatına hâkimdir. İran edebiyatına
vâkıftır ve şiir yazacak kadar da Farsça
bilir.
Türk Edebiyatında ‘’soyut şiirin’’
ilk tanımını yapmış, şiirlerinde hayatta
olduğu gibi, somut malzemeyle soyut
bir âlem yaratmıştır. (Kendi deyişiyle;
‘’Mesela esasen müşahhas malzeme ile
mücerret olan hayali yaşatabilmektir.’’)
Özel hayatında ise tam bir İstanbul
beyefendisidir Asaf Hâled Çelebi… Haldun
Taner bir yazısında Asaf Hâled’i şöyle
anlatır: ‘’Yakasına çiçek takıp kökünü
mendil cebine yerleştirdiği küçük bir
şişenin suyu ile beslemesi, kocaman
bir gülsüz gezmeyen Oscar Wilde’yi
anımsatıyordu.’’

MAKALE
Sadece şair değil, yazardır da aynı
zamanda Asaf Hâled Çelebi…
Asaf Hâled’in eserleri: Mevlânâ
(1939), Molla Câmî (1940), Konuşulan
Fransızca (1942), Eşref oğlu Dîvânı
(1943), Pali Metinlerine Göre Gotama
Buddha (1946), Dîvan Şiirinde İstanbul
(1953), Nâimâ (1953), Mevlânâ ve
Mevlevîlik (1957).
Asaf Hâled’in tercümeleri:
Mevlânâ’nın Rubaileri (1939), Seçme
Rubailer (1945), Ömer Havyam (1954),
Roubayat de Mevlânâ Djelal-cMIn Roumi
(Paris, 1950).
Ayrıca çeşitli dergilerde kalan,
kitap hâline getirilemeyen makaleleri
de vardır. İlk şiir kitabı ‘’He’’yi 1942
yılında, ‘’Lamelif’’i 1945 yılında ve bütün
şiirlerinin topladığı ‘’Om Mani Padme
Hum‘’u ise 1953 yılında yayımladı.
‘’Om Mani Padme Hum‘’; Sanskritçede
Budistler’in kullandığı bir mantradır,
‘’nilüferin içindeki cevher’’ demektir.
Her bir şiiri üzerine akademik
çalışmalar yapılmış, onlarca makale
yazılmıştır.
Asaf Hâled Çelebi’nin şiirlerinin
iki konusu vardır: Birincisi; dini
motiﬂer, tasavvuf ve mistisizm, ikincisi
ise; masallardır… Ayrıca; Asaf Hâled
şiirlerinde hiç büyük harf kullanmaz,
hep küçük harf kullanır. Burada da Asaf
Hâled’in şiirleri kendisinin yazdığı şekliyle
alınmıştır.
‘‘Semâ-ı Mevlâna”, “Cüneyd”,
“İbrahim”, “Mârâ” gibi şiirleri Asaf
Hâled’in mistik şiirleri; “Nurusiyâh” ve
“He” gibi şiirleri de Asaf Hâled Çelebi’nin
masal motiﬂerini kullandığı şiirleridir.
Türk toplumundaki felsefe eksikliğini
şiirleriyle gideren, ses, imge, anlam ve
düşünce olarak kültürler arası bir nitelik
taşıyan şiirleriyle Türk şiirinde “modern
gelenekçi” tavrın temsilcisi olan sezgi
şairi Asaf Hâled Çelebi’ye büyük saygı
duyuyorum, unutulmasın istiyorum.
Çiçero derdi zaten; ‘’ölmüşleri
yaşatan, yaşayanların bellekleridir.’’
***

mâra
bilmemek bilmekten iyidir
düşünmeden yaşayalım mâra
günü ve saatleri ne yapacaksın
senelerin bile ehemmiyeti yoktur
seni ne tanıdığım günleri hatırlarım
ne seneleri
yalnız seni hatırlarım
ki benim gibi bir insansın
tanımamak tanımaktan iyidir
seni bir kere tanıdıktan sonra
yaşamak acısını da tanıdım
bu acıyı beraber tadalım
mâra
başım omuzunda iken sayıkladığıma
bakma
beni istediğin yere götür
ikimiz de ne uykudayız
ne uyanık
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Birçok dilde (mesela Arapçada)
“kadın” anlamına gelen Mâra, Budizm’de
Buda’yı baştan çıkarmaya çalışan,
dünyevi güzellikleri simgeleyen kadının
da adıdır.
Asaf Hâled şöyle tanımlamış Mâra’yı:
“zihnin safvete (sâﬁlik, temizlik, pâklık,
hâlislik), huzura ve kurtuluşa kavuşması
için yapılan bir cihad manzarası gibi
görünmüştür. İnsanların bağlarından
kurtulmasını reddeden bu kudret
mâra papima (habis mâra) Budizmin
şeytanıdır. En büyük kurtuluş timsali olan
Buddha’nın tamamı ile aksi olan evsafa
maliktir.”
15’inci yüzyılda yaşamış, Trabzon
imparatoriçesinin yeğeni, II. Murat’ın
haremine girmiş, Bizans imparatorunun
evlenmeye çalıştığı ama başaramadığı
zengin bir kişidir Mâra aynı zamanda...
Mâra’yı bazı kaynaklar da Sırp asıllı
yapar. Yorgos Leonardos’un ‘’Hırıstiyan
Sultan Mâra’’ isimli tarihi romanı
bir kişisel maceranın sürükleyiciliği
çerçevesinde ortaçağ Balkanlar’ını
canlandırır. Sırbistan hükümdarının
kızı, II. Murad’ın eşi, Fatih Mehmed’in
saygıdeğer analığı ve neredeyse
son Bizans İmparatoru Konstantin
Paleologos’un eşi olacak olan Mâra
Brankoviç Komnenos’tur Mâra. Bu kitapta
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Mâra’nın soluk kesici hayat öyküsünün
ekseninde, iç çekişmeler, romantik ya da
zorlu aşklar, kanlı savaşlar, tüyler ürpertici
katliamlar, karanlık entrikalar, azılı
egemenlik çatışmaları yer alır... 15’inci
yüzyılda Güneydoğu Avrupa’nın tarihine
yeni bir yön veren bu olaylar kitabın
sayfalarında yeniden canlanır. Sırp kralı
Brankoviç’in kızı Osmanlılar arasında çok
ünlü olmuş, Fatih ondan anamız diye söz
etmiştir. Bazı kaynaklarda Mâra sultan
diye geçmiştir.
***
cüneyd
Şiirin başında Arapça karakterlerle
şu ifade yer alır: Leyse ﬁ cübbet-i sivallah
(Cübbemin altında Allah’tan gayrı bir şey
yok)
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cüneyd
bakanlar bana
gövdemi görürler
ben başka yerdeyim
gömenler beni
gövdemi gömerler
ben başka yerdeyim
aç cübbeni cüneyd
ne görüyorsun
görünmeyeni
cüneyd nerede
cüneyd ne oldu
sana bana olan
ona da oldu
kendi cübbesi altında
cüneyd yok oldu
‘’Cüneyd’’ Asaf Hâled’in Türk şiirine
kazandırdığı Türk şiirinin yüzakı mümtaz
bir şiirdir. Âsaf Hâled’in ‘’Cüneyd’’
şiiri, tasavvufun mühim simâlarından,
Cüneyd-i Bağdadi’nin “Leyse fî cübbeti
sivallah (Cübbemin altında Allah’tan
gayrı bir şey yok)” tarihî sözünün Arap
harﬂeriyle epigraf olarak verilmesiyle
başlar. Bu söz Cüneyd-i Bağdadi’nin idam
edilmesine yol açar. Böylelikle Cüneyd-i
Bağdadi tasavvuftaki “bilen söylemez,
söyleyen bilmez” düsturuna aykırı hareket
ederek sırrını ifşa etmiş olur. Asaf Hâled
bu şiiri ile tasavvuftaki ‘’Vahdetü’l-Vücûd’’
kavramını Cüneyd-i Bağdadi’ye (ve de
Hallac-ı Mansûr’a) atfederek anlatır...
***
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ibrâhîm
içimdeki putları devir
elindeki baltayla
kırılan putların yerine
yenilerini koyan kim
güneş buzdan evimi yıktı
koca buzlar düştü
putların boyunları kırıldı
ibrâhîm
güneşi evime sokan kim
asma bahçelerinde dolaşan güzelleri
buhtunnasır put yaptı
ben ki zamansız bahçeleri kucakladım
güzeller bende kaldı
ibrâhîm
gönlümü put sanıp da kıran kim
Asaf Hâled Çelebi’nin “İbrahim”
şiirinde putları kıran Hz. İbrahim aracılığı
ile Divan Edebiyatındaki sevgiliye, kadir
kıymet bilmeyene, anlamayana, unutana,
düşünmeyene, vefasıza, hayırsıza,
namerde, muhannete ve haksızlık edene
gönderme yapılarak “gönlü put sanıp da
kırandan” şikâyet edilir.
Bu şiirde söz edilen Hz. İbrahim,
Bâbil’de puthaneye giderek en büyüğü
dışındaki bütün putları kırar. Putları
kırdığı baltayı da büyük putun bileğine
asar. Bu Bâbil’in en büyük tanrısı Marduk,
yani Güneş Tanrısıdır.
Kavmi döndüğünde durumu görünce
onu sorgular. İbrahim, büyük putun
diğerlerini kırdığını, bunu ona sormaları
gerektiğini söyler. Kavmin, putların
konuşamayacağını belirtmesi üzerine
onlara, konuşamayan o nesnelere niye
taptıklarını sorar. Cezalandırılmak için
ateşe atılan İbrahim, ateşte yanmaz, ateş
gül bahçesine döner.
Bu olay kutsal kitap Kuran’da Enbiya
Suresinde anlatılır; ‘’Biz de dedik ki: Ey
ateş, İbrahim’e karşı soğuk ve esenlik ol.”
(Enbiya Suresi, 69-71)
Osmanlı hükümdarlarına ‘’Sultan’’,
Mısır krallarına ‘’Firavun’’ dendiği gibi
Bâbil krallarına da ‘’Nemrut’’ genel adı
verilir. İnşa ettirdiği ünlü asma bahçelerle
tanınan Bâbil hükümdarı Nemrut
Buhtunnasır’ın diğer adı Nebukadnezar
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veya Batı’da bilinen adıyla Nabucco’dur.
(M.Ö. 605-562). Onun üç kişiyi Bâbil’de
Dora ovasına diktirdiği altın puta
tapmadıkları için ateşe attırdığı, ancak
onların yanmadıkları rivayet edilir.
Bunlardan birisi Hz. İbrahim’dir.
Şiirde bahsi geçen ve Buhtunnasır’ın
inşa ettirdiği asma bahçeler Bâbil’in çorak
Mezopotamya çölünün ortasında, ağaçlar,
akan sular ve egzotik bitkilerin bulunduğu
çok katlı bir bahçedir. Söylentiye göre
Buhtunnasır, bu yapıyı sıla hasreti çeken
karısı Medes kralının kızı Semiramis için
yaptırmıştır. Mezopotamya’nın düz ve
sıcak ortamı onu bunalıma itmiş, kral
da karısının hasretini sona erdirmek
için yapay dağların olduğu, suların
aktığı yemyeşil bir bahçe yaptırmıştır.
Bu yüzden bazen Semiramis’in asma
bahçeleri olarak da anılır. Bâbil’in asma
bahçelerinin günümüze gelen kesin izleri
yoktur.
Şiirde mitolojiden faydalanılarak
“zamansız bahçeleri kucaklamak”
ifadesiyle Hz. İbrahim’in cezalandırılmak
için atıldığı ateşin dönüştüğü gül ve
Buhtunnasır’ın yaptırdığı asma bahçelere
gönderme yapılır. Söz konusu yerler
maddîdir ve yok olmuştur. Burada şairin
öteki âlemde mevcut sonsuz ve sınırsız
bahçelerde yaşama arzusu dile getirilir.
***
nûrusiyâh
bir vardım
bir yoktum
ben doğdum
selimi sâlısin köşkünde
sebepsiz hüzün hocamdı
loş odalar mektebinde
harem ağaları lalaydı
kara sevdâma
uyudum
büyüdüm
ve nûrusiyâha ağladım
nûrusiyâha ağladığım zaman
annem süzudilâra idi
ve babam bir tambur
annem sustu
babam küstü
ama ben niçin hâlâ nûrusiyâha ağlarım
nûrusiyâaah
nûrusiyâaahhh

Arapçada ‘’sâlisin’’ ‘’üçüncü’’ demek.
Şiirde ismi geçen ‘’selimi sâlisin’’;
‘’Osmanlı padişahı Üçüncü Selim’’dir.
‘’Süzudilâra’’; musikiye düşkün
Üçüncü Selim’in kendisinin besteleyip
Türk Sanat Müziğine hediye ettiği bir
makamdır.
Selimi Sâlisin (III. Selim) köşkünde
doğan da –anlatan- padişah çocuğudur.
Şiirde ‘’kara sevda’’dan bahsedilir.
Bahsedilen ‘’kara sevda’’; III. Selim’in
sevdiği cariyesi, gözdesi Mihriban
ile Mihriban’a musiki öğretsin
diye görevlendirdiği devrin müzik
üstatlarından bestekâr Sadullah Ağa
arasındaki aşktır. Başlangıçta III. Selim
âşıkları idam etmek istese de sonra
aﬀeder.
Şiirde geçen ‘’annem sustu’’, ‘’babam
küstü’’ vurgusu yaşadığımız çağa dönük
her türlü değer yargısından, insani
değerlerden ve mistik duygulardan uzak
bir yaşama karşı yapılan sitem gibidir.
‘’Nûrusiyâh’’; Şeyh Galip’in ‘’Hüsn-ü
Aşk’’ isimli eserinde geçen ‘’Aşk’’ın
‘’Hüsn’’e (iyiye, güzele) ulaşmak için
‘’Kalp Kalesi’’ne yaptığı zorlu yolculuktur.
‘’Nûrusiyâh’’ bu anlamıyla bahsedilen bu
aşk hikâyesini anlatır.
‘’Nûrusiyâh’’ ayrıca tasavvuﬁ anlamda
da kullanılır; ‘‘Nûrusiyâh’’; tasavvufî
anlamda bir ilahi varlığa ulaşabilmek için
gelinmesi gereken son noktadır.
‘’Nûrusiyâh’’; ‘’nokta-i süveydâ’’dır.
‘’Nokta-i süveydâ’’; kalbin ortasında var
olduğu tasavvur edilen siyah noktadır,
insan kalbindeki ilahi mazhardır.
‘’Nûrusiyâh’’; insanı kâmil olmak
için kat edilmesi gereken aşamalar ve
ulaşılması gereken son aşamadır.
Ancak şiirin sonunsa Asaf Hâled bir
feryat halinde çığlık çığlığa ‘’nûrusiyâh’’a
erişemediğini ifade eder:

he
vurma kazmayı
ferhâaad
he’nin iki gözü iki çeşme
âaahhh
dağın içinde ne var ki
güm güm öter
ya senin içinde ne var
ferhâd
ejderha bakışlı he’nin
iki gözü iki çeşme
ve ayaklar altında yamyassı
kasrında şirin de böyle ağlıyor
ferhâaad
Asaf Hâled, “He” şiirinde Allah’ı
simgeleyen Arapçadaki “ ”ﻫharﬁnden
yola çıkarak beşeri aşktan ilâhî aşka
kavuşmayı şiirleştirir. Ayrıca Arapçadaki
“ ”ﻫharﬁ Allah kelimesinin son harﬁ ve “O”
manasına gelen Hüve’nin baş harﬁdir.
Şiir, Ferhad ile Şirin’in hikâyesiyle
benzerlik gösterir… “He”nin iki gözünden
iki çeşme şeklinde akan gözyaşları,
Şirin’ine kavuşmak için dağı delen
Ferhad’ın gözyaşlarıdır. Şiirde ifade
edilen gözyaşı damlaları da şekil itibariyle
“he”ye benzer.
Bu şiirde ‘’ferhâaad’’, ‘’âaahhh’’ ve
‘’ejderhâ’’ sözcüklerinin Arap harﬂeriyle
yazımı da göz önüne alındığında, elif’in
-“ve ayaklar altında yamyassı” dizesindehe’ye vurulan bir kazma olduğu görülür...
“Ferhâd öyküsü’’ ile “He” sözcüğü
arasında da bir bağlantı kurulur. Bu
şekilde Ferhâd ile Tanrı arasında birlik
kurmaktadır şiir; daha doğrusu insanla
Tanrı arasında.
Ayrıca Arapçadaki hâ/he kelimeleri
Divan şairlerince sevgilinin gözüne de
benzetilir.
***

‘’ama ben niçin hâlâ nûrusiyâha
ağlarım
nûrusiyâaah
nûrusiyâaahhh’’
***
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nirvana
karanlığa geçelim
karanlığı geçelim
ne uyku
ne ölüm
hem uyku
hem ölüm
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düs içime uyu
ve sonsuz büyü
unut renkleri
ve şekilleri
hepi
ve hiçi
beni
ve seni
ve geceyi yuttu
nirvana
Asaf Hâled Çelebi ‘’Nirvana’’
isimli bu şiirinde Buda felsefesini
yansıtır… Buda’nın Hint felsefesinde
Nirvana’nın çok önemli bir yeri vardır.
Nirvana, Batı’da genelde anlaşıldığı
gibi ölümden sonra değil, burada ve şu
anda gerçekleştirilebilecek bir ruhsal
durumdur. Nirvana; istek ve tutkuların
yok olması, ıstırabın etkili olmayacağı
bir iç barışa, iç suskunluğa, aşkın bir
mutluluğa erişmektir. Nirvana’ya erişme
isteği de dâhil olmak üzere tüm istek ve
tutkular bırakılmadan, olanla, gelenle
yetinmekten gelen iyimser bir yetingenlik
kazanılmadan Nirvana gerçekleştirilemez.
Nirvana’yı gerçekleştiren kimse
bir yandan da günlük yaşamını normal
haliyle sürdürüyor. Eylemlerinin bir takım
nedensel zorunluluklar yaratmaması da
imkânsızdır. Nirvana’ya erişen kimselerin
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tek farkı, bu zorunlulukların dışında
kalmayı başarabilmesi için eylemlerinde
beğenilmek, beğenilmemek gibi bir güdü
etkin olmuyor, yaptığı islerden alkış
beklemiyor, başarı ya da kazanç onu fazla
sevindirmediği gibi başarısızlık ya da
yitim de fazla üzmüyor. Kuşkusuz acı da
çekiyor ama bunlara bilgece katlanmasını,
olayların doğal akımına boyun eğmesini
de biliyor. Ben’i aşınca bütünle
bütünleşiyor… Yarının getireceklerine
kaygısız, ben’in doyumsuzluğundan
gelen bütün sorunlara sırtını çevirmiş, şu
yaşam nasıl yaşanmalıysa öyle yaşamaya
başlıyor. Özgürlük, coşku, aşkın mutluluk
içinde, akıp gitmekte olan yaşam ırmağı
içindeki yerinin bilincine erişiyor.
Buda’nın öğretisi; bir yandan ben’i
yok sayarken öbür yandan da bireyciliği
en ileri götürmüş olan öğretidir. Buda,
insanın, toplumun kendisine giydirdiği
kişiliksiz kimlikten soyunup gerçek
varlığıyla baş başa kalınca gerçeği olduğu
gibi özümleyecek bir yeteneğe sahip
olabileceğine inanıyordu.
Buda, ölümden sonra ne olduğuyla
ilgili sorulara yanıt vermek istemiyordu.
Böyle bir soruyla karşılaşınca ya
susuyor, ya da söyle diyordu: Göğsünüze
zehirli bir ok saplanmış olsa, oku
çıkartmaya çalışacak yerde, oku atanın
kim olduğunu, hangi kasttan, hangi
soydan geldiğini, boyunu posunu, oku
atmaktaki amalini falan mı araştırmaya
kalkardınız? Ben bir şeyi açıklamıyorsam
bırakın açıklanmamış olarak kalsın.
Peki neden açıklamıyorum? Çünkü o
şeyin açıklanması size hiç bir yarar
sağlamayacaktır da ondan. Çünkü bu
sorulara yanıt aramak ne aydınlanmanıza,
ne bağımlılıktan kurtulup özgürlüğünüzü
kazanmanıza, iç suskunluğuna, gerçeğe
ermenize, Nirvana’ya erişmenize katkıda
bulunabilir.

Buda, öğretisinde hiç bir dogma, iç
yaşantıyla doğrulanamayacak hiç bir
inanç getirmemeye özen göstermiştir.
Varoluş, devingen gücünü nedensellikten
alan sürekli bir oluşum, değişim
sürecinden başka bir şey değildir;
varoluşun ardında durağan bir öz, tözel
bir nitelik yoktur. Budizm’de tözsüz, öz
varlıksız bir nedensellik vardır.
İşte Asaf Hâled bu şiirinde, ruhî
huzura ve saadete ulaşmak için tasavvuf
düşüncesinden Budizm’deki Nirvana’dan
yararlanır. Fakat, onun Nirvana’sı kendine
mahsus bir şekle bürünerek ayrı bir nitelik
kazanır. Asaf Hâled, kendi Nirvanasını
şöyle tanımlar; “Benim Nirvana’m
Budistlerinkinden ve Tagor’unkinden
şu noktada ayrılır ki, Nirvana’da saadet
zirvesine erebildiğim anda bile içim rahat
değildir.”
Nirvana şiirindeki ‘’karanlık’’, ‘’uyku’’
ve ‘’ölüm’’ şairin bu rahatsızlığını anlatır.
***
semâ-ı mevlânâ
tennûre giymiş ağaçlar
aşk niyâz eder
mevlânâ
içimdeki nigâr
başka bir nigârdır
içimdeki semâ’a
nece yıldızlar akar
ben dönerim
gökler döner
benzimde güller açar
güneşli bahçelerde ağaçlar
halaka’s-semâvati-vel’ard’h
yılanlar ney havalarını dinler
tennure giymiş ağaçlarda
çemen çocukları mahmur
câaan
seni çağırıyorlar
yolunu kaybeden güneşlere
bakıp gülümserim
ben uçarım
gökler uçar.

MAKALE
Şiir, Mevlevilikte önemli olan “Semâ”
kavramı etrafında kurgulanır. Şiirin
temelinde tasavvuftaki ‘’devir’’ öğretisi
oluşturur. Bilindiği gibi varlıkların
Hakk’tan zuhur edip tekrar Hakk’a
ulaşmasını izah eden mistik görüş “devir”
kavramıyla anlatılagelmiştir. Tasavvuftaki
inanışa göre ‘‘âlem-i gayb’’dan
(görünmeyen varlıklardan), ‘‘âlem-i
şuhud’’a (görünen varlıklara) inen varlık,
önce cemâd (cansızlar), sonra nebât
(bitkiler), sonra hayvan, en sonra da insan
suretinde oluşur.
‘’Devir’’, varlığın maddeden insan
mertebesine ve oradan Allah’a ulaşması;
‘’devriyye’’ de bu tekâmül ﬁkrini işleyen
mensur veya manzum eserlere verilen
isimdir.
Devir anlayışı, İslâm mutasavvıﬂarının
ledünnî (Allah ile ilgili bilgi ve sırlara
ait ilim, gayb ve mârifet ilmi) anlamını
verdikleri şu ayetlerde dayanak
bulmaktadır; “sizi topraktan yarattık,
oraya döndüreceğiz ve başka bir sefer
yine oradan çıkaracağız” (Tâhâ suresi,
55), “oysa O, sizi çeşitli merhalelerden
geçirerek yaratmıştır” (Nuh suresi, 14),
“onlar Allah’tan geldiler ve yine Allah’a
dönerler” (Bakara suresi, 156).
Bu anlayışa göre, Hakk’ın zatından
oluşan ilahî nûr, madenlerden bitkilere;
bitkilerden hayvanlara; hayvanlardan
insana ve bu makamdan da insan-ı kâmil
mertebesine ulaşarak, yine ilk zuhur ettiği
aslına, yani Hakk’a geri dönecektir..
İnsan hâlihazırdaki suretine
bürünmeden önce âlemde dağınık bir
halde idi. Onlardan önce de, dört unsurda
(anasır-ı erba’a), toprak, hava, su ve
ateşte ve dört tabiatta (soğukluk, sıcaklık,
yaşlık, kuruluk) halinde idi. Bu dört unsur
ve dört tabiat ise göklerin dönmesinden
meydana gelmektedir. İnsan bütün bu
evrelerden geçtikten, insan mertebesine
yükseldikten sonra, ‘‘asıl hakikatinden
haberdar olmak ve aslına dönmek’’
gereksinmesini duyar. Ondan sonra da
derece derece yükselerek, Hakkâ ulaşır.

Semâ, bu devri anlatır. Devir kelimesi
anlatıldığı gibi varlıkların Hakk’tan
gelişini ve tekrâr ona dönüşünü açıklayan
tasavvufî bir kavramdır.
Esasen semâ ve devrân da Hakk’tan
gelip ve yine O’na gidişi sembolize eder.
Tasavvuf şiirinde meleklerin arş, hacıların
Kâbe ve gezegenlerin güneş etrafında
dönmeleri de devrân kavramıyla ifade
edilmektedir.
Asaf Hâled bu şiirinde Mevlevî bir
semâzenin semâ ederken yaşadığı hâlleri
devir öğretisiyle örtüştürerek “mutlak
hakikate” ulaşmayı istemektedir.
Asaf Hâled Çelebi, şiiri kurgularken
Kurân’dan da alıntı yapar. Şiirde geçen,
‘’halâka’s-semâvati-ve’l-ard’h” ibaresi ise
semâ esnasında ilâhiler arasında okunan
ayetlerin kulaklarda çınlaması için
yerleştirilmiştir.
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Âsaf Hâled’in şiirde kullandığı “cân”
kelimesini Mevlânâ’nın gazellerinden
almıştır ve bütün varlıkların üstünde, asıl
sahip olan mutlak hakikati işaret eder…
Semâ-ı Mevlânâ şiirinde kâinattaki
her şey, semazen/şairle birlikte semâ
dönmektedir. Şair, kâinattaki her şeyle
birlikte döndüğü / kaybolduğu âlemde
göğe yükselir.
‘’yolunu kaybeden güneşlere
bakıp gülümserim
ben uçarım
gökler uçar’’
Bu bir anlamda tasavvuftaki vecd
hâlidir.
‘’içimdeki semâ’a
nece yıldızlar akar
ben dönerim
gökler döner’’.

MEHMETÇİK VAKFI DERGİSİ

“Yardım alan değil
bağışçı olmak istiyorum”
Vakfınız tarafından malul gazi ve şehit ailelerine
yapmış olduğunuz maddi yardımdan faydalanan
bir gaziyim. Her altı ayda bir yardım alıyorum,
ancak ben diğer sağlıklı bireyler gibi çalışabilen
ve bu yardıma ihtiyacı olmayan biri haline geldim.
Bu yüzden bu yardımın kesilmesini arz ediyorum.
Bunca zaman içinde bana yapmış olduğunuz
yardımlardan dolayı TSK Mehmetçik Vakfı ailesine
ve bağışçılarına yürekten teşekkür ederim. Sizlere
minnettarım. Benden daha müşkül durumda olan
şehit ve gazilerimizin çocuklarının bu paraya
ihtiyacı var. Artık bu insanların hayatlarını daha
ferah bir şekilde yaşamaları için ben de yardım alan
değil bağışçı olan biri olmak istiyorum.

S İ Z D EN G EL ENL ER

44

Süleyman SAYIN
Engelli Mehmetçik

“İyi ki varsınız
Mehmetçik Vakfı”
Gazilerimizi unutmayıp, maddi manevi destekte
bulunup, yardımlarınızı esirgemediğinizden dolayı
çok teşekkür ediyorum. Manevi destekleriniz
gazilerimiz için o kadar önemli ki ben bunu bir
gazi eşi olarak anladım ve yaşadım. Gazi eşi olarak
da mutlu oluyor ve gurur duyuyorum Mehmetçik
Vakfıyla… Sizlerin her zaman yanımızda olduğunu
bilmek bizi onurlandırıyor.
Eşim Ferhat Teke ve kendi adıma şükranlarımı
belirtiyor, teşekkürlerimi sunuyorum. İyi ki varsınız
Mehmetçik Vakfı…
Hilal Yalçın TEKE
Gazi eşi

“Sizler onun
ikinci ailesisiniz”
Sizler kadar değerli yılbaşı tebriğinizi aldım.
Sağolun… Her Mehmetçik’e verdiğiniz maddi ve
manevi destek, bizlere güç vermektedir. Daima
elimizden tutmanız bizim için çok önemlidir.
Kızım İlknur Topal sizlerin büyük yardım ve
desteği ile Ankara’da öğrenim görmektedir. Ne kadar
teşekkür etsem azdır, sizler onun ikinci ailesisiniz.
Umarım katkılarınız vatan için meyve verecektir.
Gazi Bayram TOPAL

MEHMETÇİK VAKFI DERGİSİ

“İnşallah sizin sayenizde
nice memurlar yetişir”
Kurumunuz tarafından lise 1’den bu yana
eğitim öğretim yardımı olarak 3 aya kadar bir burs
şeklinde para almaktaydım. 03.01.2013 tarihinde
Orman Bölge Müdürlüğünde devlet memuru olarak
göreve başladım. Almış olduğum yardımla ilgili
kurumunuz tarafından gereğinin yapılmasını bilgilerinize arz ederim.
Bu zamana kadar yapmış olduğunuz tüm
yardımlar için kurumunuza teşekkür ediyorum.
Sizlerin desteği ile devlet memuru oldum. Emeği
geçen tüm komutanlarıma teşekkürler. İnşallah
sizlerin sayesinde nice memurlar yetişir!
Ergül Yadigar KORKMAZ
Şehit kızı

“Kötü günleri
sizin sayenizde atlattım”

MEHMET

Değerli komutanlarım, bana “evladımız”
demeniz, evladınız olarak görmeniz ve kabul
etmeniz beni ziyadesiyle onurlandırdı. Ben de
her Türk genci gibi askerlik zamanım geldiğinde
gururlu bir şekilde asker ocağına geldim. İlk
zamanlar çok güzel süren askerlik görevim,
terhisime kısa bir süre kala kötü bir rahatsızlık
geçirmem nedeniyle tamamlanamadı.
Askerliğimi bu şekilde bitirmek istemezdim. Ama yazım böyleymiş. Askerî birliğim
olan Hatay’dan GATA’ya sevk edildim ve
rahatsızlığımın teşhisi böbrek yetersizliği dendi.
Buradaki komutanlarım beni ve benim
gibi diğer Mehmetçik kardeşlerimi de tedavi ettiler. Ben şanslıydım bazı kardeşlerime
göre… Babamın böbreği bana uyum sağladı
ve bana nakledildi. Önce Allah’ım sonra da
komutanlarımın sayesinde sağlığıma kavuştum.
Böylece vatani görevimi istemeyerek de
olsa tamamlayamamış olmama rağmen siz
komutanlarım ve değerli TSK Mehmetçik Vakfı
beni yalnız bırakmayıp bana destek olup bu
kötü günleri sizlerin sayesinde kısa zamanda
atlatmama yardımcı oldunuz. Bu vatanın ve
sizlerin evladı olmaktan gurur duyuyorum. Siz
değerli komutanlarım beni evladınız olarak kabul ettiniz ve hala sevmeye devam ediyorsunuz.
Evladınız olarak size olan saygımı ve
sevgimi söylemeye kelimeler yetersiz kalır. Siz
değerli komutanlarımın ellerinden öper; ailelerinize ve sizlere sağlıklı bir ömür dilerim.

Kiminin adı Hasan,
Kiminin Ahmet
Giydiler haki elbiseyi
İşte. Hepsi birden, Mehmet
Kimi geldi doğusundan kuzeyinden
Kimi batısından güneyinden
Buluştular. Al bayrak altında
Çünkü dalgalandığı her yer
Onlar için artık, memleket
Kimi bıraktı anayı yapayalnız
Kimi babayı çaresiz.
Kimi körpesini tahta beşikte
Kimi de gönlündekine hasret
Bıraktıkları emanet, emanet
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Bu atadan kalma bir miras
Öyle söylemedi mi şair
‘ Ey Şehit oğlu şehit ‘
Durmuştu atası
Dokuz Ehli Salibin, Yedi Düvelin karşısında
Yenidünya diyorlar;
Tetikçileri de düştü, Onun payına
İçtiler şerbetini
İçtiklerine dendi, şahadet
Bu Mehmet’in, Mehmetlerin hikâyesi
Onu bir gün yazacak tarih,
Çünkü bu topraklarda
Hep fışkıracak, ruh- u mücerred
Necati YILDIZ

Evladınız Mehmet TAŞKIRAN
Engelli Mehmetçik

Her zaman arkamda durdunuz
Annem anlatmıştı. Daha ben 4,5 yaşlarındayken bacağımı bir böcek
ısırmış ve bacağım çok kötü durumdaymış. Beni doktora götürmüşler.
Doktora göre durum o kadar kötüymüş ki, “çocuğun bacağını kesmek
zorundayız” demişler. Demişler ama annelik işte, çocuğunun bacağının
kesilmesini ister mi? “Yok hayır” demiş, beni hastaneden çıkarmış. Daha
sonra bacağıma et sarmışlar (kedi eti!), başka bir şeyler yapmışlar mı
bilmiyorum. Ben iyi olmuşum, bacağımda hiçbir sorun kalmamış. O zaman
kesilmesi gereken bacağımı, askerliğimi yaparken mayına basma sonucu
kaybettim ben…
Sonuç olarak şunlar söylemek istiyorum. Benim bacağım çocukken
kesilseydi ben askere gidemezdim. Askere gidemeseydim şu anki onurlu
“gazi” sıfatını taşıyamayabilirdim. Allah bana “gazi” olabilme imkânı vermiş.
Böyle olduğu için ona her zaman şükrediyorum. Hiçbir zaman hayal kırıklığı yaşamadım. İnsanlara küsmedim,
kimseyi kırmadım, üzmedim. Bacağım yok diye acizlik hissetmedim. Elimden geldiği kadar hayata tutunup
yaşamaya çalışıyorum. Devlet bana iş hakkı vermiş, 14 yıldır çalışıyorum. Aileme çocuklarıma, kardeşlerime,
anne ve babama maddi ve manevi her konuda yardım etmekten geri kalmıyorum.
Bu gücü bana veren her zaman arkamda duran siz Mehmetçik Vakfına ve devletimize sonsuz teşekkürler
ediyorum. Bundan sonraki çalışmalarınızda başarılar diliyorum.
Gazi Yüksel YILDIRIM

MEHMETÇİK VAKFI DERGİSİ

26 Nisan 2013
TSK Mehmetçik Vakfı Genel Müdürü E. Tümgeneral
Tamer Büyükkantarcıoğlu, TSK Mehmetçik Vakfı
bağışçılarından Halidun Tınaztepe’yi
İstanbul’da ziyaret etti.

17 Nisan 2013

TSK Mehmetçik Vakfından yardım alan engelli
Mehmetçik Tekin Dağlı, Vakfı ziyaret ederek
TSK Mehmetçik Vakfı Genel Müdürü E. Tümgeneral
A. Tamer Büyükkantarcıoğlu ile görüştü.
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17 Nisan 2013

Gazi İlkokulu 4’üncü sınıf öğrencisi İpek Karaman,
ödev projesini tamamlamak ve bilgi almak amacıyla
TSK Mehmetçik Vakfı İzmir Temsilciliğini ziyaret etti.

16 Nisan 2013

Hasan Şadoğlu Ortaokulu 5/D sınıf öğrencisi Nil Dayır,
hazırladığı ödev projesi ile ilgili TSK Mehmetçik Vakfı
hakkında bilgi almak amacıyla İstanbul Temsilciliğini
ziyaret etti.

10 Nisan 2013
İzmir Özel Sev İlkokulu 5/A sınıf öğrencisi Naz
Savranoğlu, İstanbul Temsilciliğini ziyaret ederek
TSK Mehmetçik Vakfı hakkında hazırladığı ödev ile
ilgili bilgi aldı.

MEHMETÇİK VAKFI DERGİSİ

01 Nisan 2013

TSK Mehmetçik Vakfı Kocaeli Temsilcisi Mehmet
Solak, Gölcük Donanma Komutanı Koramiral Bülent
Bostanoğlu’nu makamında ziyaret etti.

26 Mart 2013

07 Mart 2013

TSK Mehmetçik Vakfı Erzurum Temsilci Yardımcısı
Vekili Necati Yıldız, Erzurum Büyükşehir Belediye
Başkanı Ahmet Küçükler’i makamında ziyaret ederek
Vakfın 30’uncu yıl özel yayınını takdim etti.

07 Mart 2013
TSK Mehmetçik Vakfı Adana Temsilcisi Mesut
Demiralay, İskenderun 39’uncu Mekanize Piyade
Tugay ve Garnizon Komutan Tuğgeneral Hakan
Atınç’ı ziyaret ederek Vakfın 30’uncu yıl özel
yayınını takdim etti.

10 Ocak 2013
TSK Mehmetçik Vakfı Genel Müdürü E. Tümgeneral
Salih Güloğlu ve Vakıf İzmir Temsilcisi E. Tuğamiral
Ufuk Aslan, Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah
Atay’ı ziyaret etti.

MEHMETÇİK VAKFI DERGİSİ
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Hacı Murat Tarman İlkokulu 4 – I öğrencileri TSK
Mehmetçik Vakfını ziyaret etti. Bağışlar Müdürü
Gürkan Akyüz ve Bağış İşlem Uzmanı Ebru Ağacan
Özlük’ten Vakıf hakkında bilgi alan öğrenciler anı
fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.
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TSK
MEHMETÇİK VAKFI
TEMS İLC İL İK L E R
İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ
Adres : Plaj Yolu Tan. Apt. Nu.: 19/4
Caddebostan/İstanbul
Telefon : 0 216 369 66 22
Faks : 0 216 369 67 57
İZMİR TEMSİLCİLİĞİ
lvarı
arı Olgun Ap
Apt
pt.
Adres : Talatpaşa Bulvarı
Apt.
sancak/İzm
mir
Nu. : 34/1 Alsancak/İzmir
64 66
6 66
Telefon : 0 232 464
4 66 66
Faks : 0 2322 464
MSİLCİLİĞİ
İLCİLİĞİ
CİLİ
ADANA TEMSİLCİLİĞİ
eşatbey
şatbey
tbey M
Ma
Mah.
h. 5 Ocak Cad. Naşal Apt.
Apt
Ap
Adres : Reşatbey
Nu.:
u.: 7 K: 1 D:
D: 1 Seyhan/Adana
/Adana
Ad
dan
22 45
4
457 26
2 27
Telefon : 0 322
Faks : 0 322 457
4 26
2 27
SAMSUN
UN TEMSİLCİL
TEMSİLC
TEMSİLCİLİĞİ
LİĞİ
Adres : Uluga
Ulugazi Mah.
Ma
Mah. İstiklal
İstikla
lal
al Cad.
ad Se
Sekban
ekban Apt.
A t.
Nu : 222/
Nu.:
22/12
2
Samsun
n
Telefon
435
n : 0 362 43
4
35 07 47
Faks : 0 362
36 435
4
4335 07 47
KOCAELİ
Lİ TEMSİLCİLİĞİ
TEMSİLCİ
TEMSİLC
EMSİ İLİĞİ
EMS
Adres : Körfez
KARACA
Bulvarı
örfez
rfez M
Mah.
Mah. Şehit Rafet KAR
ARA
RACA Bulv
vvarı
var
ar
Nu.:
u.: 4 Ere
Eren Apt.
A
Ap A Blok Kat:
t: 2 D: 3
Merkez/Kocaeli
erkez/Kocaeli
rkez/Kocael
ez/Koc
oc li
622 324
24 233 22
Telefon : 0 262
32 23 22
22
Faks : 0 2622 324

MEHMETÇİK VAKFI TURİZM PETROL
İNŞAAT SAĞLIK GIDA LTD. Ş.
Adr
dres : Yenişehir Mah. Dedepaşa Cad.
Adres
Nu 21 Pendik/İstanbul
Nu.:
f : 0 216
2 482 00 00
Telefon
Fak
aks
ks : 0 216 482
4 50 50
Faks
staa : mehmetc
mehmetcik
E-Posta
mehmetcik.sirket@tr.net
mehmetcikli
mehmetcik
Web : mehmetciklimitet.com.tr
MEHME
EHM
ME K VAKFI SİGORTA
SİGORT
SİG
MEHMETÇİK
ARAC
ARAC
ARA
Z.. LTD.
D. Ş
ARACILIK
HİZ.
Adres : Neneha
Ad
hatun
tun Cad. N
Nu.
Nu.: 55
Adres
Nenehatun
Gaziosman
manpaşa/Ankar
npaşa/Anka
şa/An
şa/
Gaziosmanpaşa/Ankara
7 433
Telefon : 0 312 437 77
27 44
4
Faks : 0 312 436 27
bilgi@mehm
metciksigorta
etciksigor
iksig
ks
E-posta : bilgi@mehmetciksigorta.com.tr
www.mehmeetciksigorta.
ciksigort
ksigo
Web : www.mehmetciksigorta.com.tr
MEHMETÇİK
HME
VAKFI VEE TINAZTEPE
TINAZT
INAZTEP
GAYRİMENKUL
AYRİM
YR
RİM
YÖNET
YÖNETİMİ
TİMİ
Mİ LTD. Ş
M
Adres
dres
res : Zeytinlik Mah. Fahri
Fahri Korutürk
Korutü
Koru
Bulvarı
Nu.: 39 Tınaztepe
Tınazteepe
pe Pasajı
Pasa
Bakırköy/İSTANBUL
Bakırköy/İSTAN
Ba
ANB
NBUL
BUL
UL
Telefon
Telefon
Te
efoon : 0 212
2 571 72 00
0
Faks
Faks
ks : 0 212
212 571 722 00
00

CİLİĞ
İLİĞİ
Ğİ
ERZURUM TEMSİLCİLİĞİ
afaa Du
Durma
Durmaz
urmaz Pınar S
Sok.
k
Adres : İstasyon Mah.. Mustafa
Kat:: 1
Nu.: 28 Mehmetçik Apt. Kat
Yakutiye/Erzurum
Telefon : 0 442 235 70 60
Faks : 0 442 235 70 61

MEHMETÇİK VAKFI DERGİSİ
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01.09.2012 ile 16.04.2013 tarihleri arasında şehit olan veya herhangi bir nedenle vefat eden ve
yakınlarına TSK Mehmetçik Vakfı tarafından yardım yapılan Mehmetçiklerin listesi

YA RDI M L AR
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MEHMET YILDIZ
KADİR KAYIKÇI
ALİ BOZKURT
MUSTAFA TÜRKMEN
ENES ÇAKIRDOĞAN
METİN ÇEVİK
YAŞAR KARADAĞ
ERDAL SIRÇAK
MUSTAFA POLAT
SAVAŞ OKŞAK
AKIN KILIÇ
BASRİ KORKMAZ
TAHİR GÜNDEM
ABDURRAHMAN MİDİK
MURAT DÜNDAR
MAZLUM KARABULUT
HACI ARİF KAYNAR
CESİM ÖNGÜN
YASİN UZ
HÜSEYİN GÜRKÖK
MURAT AYAZ
GÖKHAN AKTÜRK
AHMET BİRGÜL
YILMAZ ÇELGİN
CÜNEYT ERBEK
SERDAR KÜPELİ
UĞUR SAĞDIÇ
FARUK ERGENÇ
METE İMRAK
ÖZGÜR ERDOĞAN
BEHÇET BAYRAKTUTAN
EMRAH TÖREDİ
OĞUZHAN ŞEN
HABİL AKSOY
SEZER GEÇTİRTMEZ (KAYA)
ENGİN İŞGÖREN
BAYRAM ULUER
SÜLEYMAN GÜLEÇ
HARUN ÇAKAR
HÜSEYİN GÖKHAN ERİÇ
BARIŞ ÖZTÜRK
TOLGA TAŞTAN
YAŞAR DOYMUŞ
HAKAN OKTAY
MEHMET DİLDARİ
RAMİZ DEMİR
MÜMİN KOCA
FATİH KÜÇÜKTERCİ
KADİR DADAŞ
ONUR FİKRET AKER
KADİR AYDIN
MEHMET EMİN ÇAĞUN
EMRAH KARTAL
ABDULLAH TOKGÖZ
EMRE YILDIRIM
MÜCAHİT COŞKUN
MEHMET ARSLAN
ADEM LEVENT
MUHAMMED MUTLU
MUSTAFA ÖZTÜRK
CELAL ŞAMI
KADİR KATLAV
TAYGUN GEZER

MEHMETÇİK VAKFI DERGİSİ

BİLAL TÜRLÜ
MUHAMMET AYTEKİN
TOLGA AYKAÇ
ÖMER YÜKSEL
HAKİ KOÇ
AHMET SANDALCI
MUSTAFA AKAR
MUSA TOPALOĞLU
NAZIM UYSAL
DAVUT VURUŞ
SEZER ALTUNDAĞ
ZEKİ ALĞIN
ALİ GEBESOY
ANIL ERULUÇ
OĞUZ ŞAHİN KAYABAŞ
RAMAZAN İPEK
MUHAMMET MUSTAFA DURMUŞ
YAHYA YAZICI
HAKKI EREN KORULİ
EMRAH YAĞMUR
SAVAŞ TOPAL
ADNAN ÖZTÜRK
MESUT YAZICI
BARIŞ ERDEM
OSMAN YILDIZ
RAMAZAN EMRE ALA
EMRAH KARATABAN
ÇETİN DOĞAN
ERHAN BULUT
EREN KUPAL
KAYHAN KAHRAMAN
HASAN HÜSEYİN AYDOĞDU
YUSUF VURAL
İDRİS KARAKAŞOĞLU
BURAK ÜMİT GEDİK
ONUR FİKRET DÜLGER
AYHAN KURTÇU
HAYRİ KAYA
ENGİN MAYIN
ONUR ÇAĞRI BAŞ
HASAN DENİZ SİNCAR
ABDULSAMET SARİ
MEHMET DUNDAR
MESUT YILDIRIM
İSMAİL ÜNER
MUSTAFA ÜNER
FERHAT AKGÜN
MUSTAFA BAKIR
MUSTAFA TARHAN
ORHAN GÖRÜNMEK
AHMET AYTEKİN
BÜLENT YALÇIN
FATİH ŞALGAM
MEHMET BURAK KAPLAN
AYHAN TOPAL
MUSTAFA ASAR
OĞUZ HAN DOĞAN
İSMAİL HAKKI UÇAK
HACİ DEMİR
UĞUR KANTAR
ERKAN TAŞKIN
MUSTAFA SARIALTIN
İBRAHİM KIZIL

CABİR GÜNEŞ
SERHAT ÇETİN
ÇAĞLAR SÖNMEZER
KEMAL ATAR
EMRAH ARAL
CİHAN ANKARA
ENES YENER
İLYAS AVCİL
ONUR KULA
RAHMİ AKŞAHİN
EMRE TANIK
ÖMER TOLGA SÜTMEN
ÖZGÜR YILDIZ
AHMET TOSUN
LEVENT BAL
MERT EVREN AKDAĞ
MEHMET EMRE ÖZER
FATİH SULTAN KARAASLAN
HAMİ ALBAYRAK
İMAM BİLDİK
ÇETİN BORAK
MEHMET ACAR
HÜSEYİN ILDIZ
GÜVEN HAN
LEVENT DURMAZ
ÖMER PAÇİNİ
AHMET TOSUN
BAYRAM YILDIRIM
EMRAH YALÇIN
HACI CİHAT BÖLÜKBAŞI
DOĞAN TÜRK
ZİYA ÖZCAN
BURAK KASAR
MEHMET ÇEKEN
ÜMRAN CAN
UYSAL DOĞAN
İSMAİL AKÇA
HÖCCET AKÇAY
YÜCEL BAKIRHAN
SAVAŞ METE BABACAN
ÖZKAN ATEŞLİ
ÖMER ASLAN
DAVUT YARDIMCI
ADEM KOCAKAYA
OYTUN BECİT
CEMAL ERDEMCİ
EMRE KÜLAL ERSÖZ
SELİM KARA
ALİ RIZA ÖZSOY
FARUK YILMAZ
HÜSEYİN KUTLUAY
MEHMET ÖZKAN
YASİN ŞİMŞEK
CEMAL OĞUZ
İBRAHİM ACAR
ABDULKERİM ÇETİNKAYA
KEMAL KAYAR
MUSTAFA YELMAN
HASAN UYGUN
HACIALİ TURAN
İBRAHİM ŞAHİN
MUSTAFA ŞAHİN
ÖMER ÇAKIR

YARDIMLAR

01.09.2012 ile 16.04.2013 tarihleri arasında malul gazi ve engelli hale gelen ve TSK Mehmetçik Vakfı
tarafından yardım yapılan Mehmetçiklerin listesi

SELAMİ BALCIOĞLU
SABRİ PİÇAK
BURHAN TEKİN
HASAN ÖZKAYA
İDRİS ŞAHİN
HÜSNÜ YILMAZ
ÇINAR ALTUNOK
RUHİ ERBAŞI
ERGÜN UYGUN
MESUT DİNÇ
YAGUP BOZKURT
FEHİM DEMİREL
KADİR ÖZBAYAR
TANJU ÇAKIR
RECEP KARAKÜTÜK
ABDULSEMET İŞİK
SAMET TOKTOK
KENAN AKGÜN
İLHAMİ METİN
SALİH YILMAZ
TOLGA AYHAN
BEKİR KARATAŞ
YAKUP ACAR
KAYA BARIŞKAN
ABDULKADİR KURTULUŞ
MUSTAFA DEMİRCİ
HARUN KAHRİMAN
HALİT TAŞKIN
İLKER ÇIKMAN
SEYFİ BAYRAKTAR
ORKUN KIRKAN
SAVAŞ ÖZER
METİN DÜZGÜN
ADEM TAŞ
MUAMMER IŞIR
MEHMET AKAY
ATİLLA AHMET ÇINAR
MEHMET ACAR
EMRAH TOR
POYRAZ ULUÇİDEM
HALİL ALİ KAYALAR
YİĞİT UÇAR
ŞERAFETTİN ERAY TOPÇU
MEHMET SARI
MEHMET ÜRKÜT
İSMAİL İBİ
ERDAL İŞCEN
FATİH YÜKSEL
ALPER DOĞAN
SERHAT DEMİR
KAZIM GÜZEL
MUHAMMET AYALTI
ŞABAN EFE

ALİ GÜCCÜK
KENAN GEDİK
HALUK PEK
YAKUP TAŞDEMİR
CEMAL ÖZCAN
KENAN GÜNAY
VELİ ABUT
HAKAN ELÜSTÜ
MURAT ELİBÜYÜK
REŞAT DEMİR
MAHMUT GÖKHAN YÜCEL
YASİN DURAL DOĞAN
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Vakıf halen
9.497 Mehmetçik ve
Mehmetçik ailelerine
yardımda
bulunmaktadır.

MEHMETÇİK VAKFI DERGİSİ

MEHMETÇİK VAKFI DERGİSİ

01 Ocak 1982 - 16 Nisan 2013 dönemini kapsamaktadır.

TSK Mehmetçik Vakfının
yardım yaptığı şehit / veya hayatını kaybeden Mehmetçiklerimiz
ile gazi ve engelli Mehmetçiklerimizin dağılımı

Türkiye Mehmetçik’e,
Mehmetçik Türk milletine emanettir.
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VATAN İ Çİ N YA Ş AY I P
VATAN İÇİN MÜCADELE ETTİLER,
TO P R AĞ A D EĞ İ L
KALPLERE GÖMÜLDÜLER...
(22 Eylül 2012-01 Mayıs 2013 tarihleri arasında şehit olan Mehmetçiklerimizdir.)
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P. Er
Fatih KÜÇÜKTERCİ
25.09.2012
Denizli

P. Er
Kadir DADAŞ
25.09.2012
Kars

J. Çvş.
Ramiz DEMİR
25.09.2012
Afyonkarahisar

J. Er
Mümin KOCA
25.09.2012
Manisa

J. Er
Musa TOPALOĞLU
30.09.2012
Sivas

J. Er
Ramazan İPEK
16.10.2012
Diyarbakır

Tnk. Er
Bülent YALÇIN
16.10.2012
Sinop

P. Onb.
Engin MAYIN
21.10.2012
Kocaeli

J. Er
Adem ÖDEMİŞ
02.11.2012
Şırnak

İs. Er
Duyal CEYLAN
30.11.2012
Sakarya

J. Onb.
Uygar YALÇINKAYA
26.12.2012
İzmir

J. Er
Fatih Sultan KARAASLAN
26.12.2012
Kocaeli

J. Komd. Er
Doğan TÜRK
16.01.2013
Tokat

P. Onb.
Halil ŞAKİ
09.04.2013
Şırnak

P. Onb.
Ömer YERER
09.04.2013
Giresun

P. Er
Ahmet KAÇMAZ
09.04.2013
Diyarbakır

J. Er
İbrahim ÖZKIDIR
01.05.2013
Kahramanmaraş

J. Onb.
Mustafa ALTAN
01.05.2013
Adana

MEHMETÇİK VAKFI DERGİSİ

Vakıf Duası

VA K I F D UAS I
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“Her kimse ki;
vakıflarımın bekasına özen
ve gelirlerinin artırılmasına
itina gösterirse, bağışlayıcı
olan Allahu Teâlâ’nın
huzurunda ameli
güzel ve makbul olup,
mükâfatı sayılamayacak
kadar çok olsun, dünya
üzüntülerinden korunsun
ve muhafaza edilsin.

Kanuni Sultan Süleyman Vakfiyesinden…
Hicrî 950-Miladî 1543

MEHMETÇİK VAKFI DERGİSİ

Vakıf Bedduası
“Allah’a ve ahiret gününe
inanan, güzel ve temiz olan Hazreti
Peygamber’i tasdik eden, sultan, emir,
bakan, küçük veya büyük herhangi bir
kimseye, bu vakfı değiştirmek, bozmak,
nakletmek, eksiltmek, başka bir hale
getirmek, iptal etmek, işlemez hale
getirmek, ihmal etmek ve tebdil etmek
helal olmaz. Kim onun şartlarından
herhangi bir şeyi veya kaidelerinden
herhangi bir kaideyi bozuk bir yorum
ve geçersiz bir yöntemle değiştirir,
iptal eder ve değiştirilmesi için
uğraşır, feshedilmesine veya başka
bir hale dönüştürülmesine kastederse,
haramı üstlenmiş, günaha girmiş ve
mâsiyetleri irtikâb etmiş olur. Böylece
günahkârlar alınlarından tutularak
cezalandırıldıkları gün Allah onların
hesabını görsün. Malik onların isteklisi,
zebaniler denetçisi ve cehennem nasibi
olsun. Zira Allah’ın hesabı hızlıdır.
Kim bunu işittikten sonra, onu
değiştirirse, onun günahı değiştirenler
üzerindedir. Kuşkusuz O, iyilik
edenlerin ecrini zayi etmez…”

VA K I F BED D UAS I
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Kanuni Sultan Süleyman Vakfiyesinden
Hicrî 950-Miladî 1543

MEHMETÇİK VAKFI DERGİSİ

FAT İ H SU LTA N M EH M ET H A N ’I N VAS İ YET İND EN
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Fatih Sultan Mehmet Han’ın
Vasiyetinden
“B
en ki İstanbul fatihi abd-i aciz Fatih
Sultan Mehmed bizatihi alınterimle kazanmış
olduğum akçelerimle satın aldığım İstanbul’un
Taşlık mevkiinde kain ve malumu’l-hudud olan
136 bap dükkanımı aşağıdaki şartlar muvacehesinde vakfı sahih eylerim.

Şöyle ki: Bu gayr-ı menkulatımdan elde
olunacak nemalarla İstanbul’un her sokağına
ikişer kişi tayin eyledim... Ayrıca on cerrah, on
tabip ve üç de yara sarıcı tayin ve nasb eyledim.
Bunlar ki ayın belli günlerinde İstanbul’a çıkalar,
bila istisna her kapıyı vuralar ve o evde hasta olup
olmadığını soralar; var ise şifası ya da mümkün
ise şifayap olalar. Değilse kendilerinden hiçbir
karşılık beklemeksizin Darülaceze’ye kaldıralar,
orada salah bulduralar.
... Ayrıca külliyemde bina ve inşa eylediğim
imarethanede şehit ve şühedanın hârimleri
ve Medine-i İstanbul fukarası yemek yiyeler.
Ancak yemek yemeye veya almaya bizatihi
kendüleri gelemeyenlerin yemekleri güneşin
loş bir karanlığında ve kimse görmeden kapalı
kaplar içerisinde evlerine götürüle...”

Fatih Sultan Mehmet Han’ın vasiyetinden…

MEHMETÇİK VAKFI DERGİSİ
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Kahraman Mehmetçiklerimizin hatıralarını,
onların filizlenen yavrularında
ya şatmaya çalışıyoruz.

MEHMETÇİK VAKFI DERGİSİ

Bağış Hesap Numaraları
T.C. ZİRAAT BANKASI YENİŞEHİR ŞUBESİ
BIC/SWIFT KODU
: TCZBTR2A
1982 (TL hesabı için)
: TR300001000471000019825001
1983 (ABD Dolar hesabı için) : TR140001000471000019825095
1984 (Euro hesabı için)
: TR030001000471000019825099
TÜRKİYE HALK BANKASI MEŞTURİYET ŞUBESİ
BIC/SWIFT KODU
: TRHBTR2A
1982 (TL hesabı için)
: TR230001200938700016001982
1983 (ABD Dolar hesabı için) : TR860001200938700053001983
1984 (Euro hesabı için)
: TR16000120093870002P001984
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI HAVA KUVVETLERİ ŞUBESİ
BIC/SWIFT KODU
: TVBATR2A
1982 (TL hesabı için)
: TR960001500158007286587386
1983 (ABD Dolar hesabı için) : TR400001500158048000441268
1984 (Euro hesabı için)
: TR560001500158048000441271
AKBANK NENE HATUN ŞUBESİ
BIC/SWIFT KODU
: AKBKTIS
1982 (TL hesabı için)
: TR600004600283888000001982
1983 (ABD Dolar hesabı için) : TR810004600283001000001983
1984 (Euro hesabı için)
: TR310004600283036000001984
ALTERNATİFBANK SİTELER ŞUBESİ
1982 (TL hesabı için)
: TR430012409430TRY001515517
1983 (ABD Dolar hesabı için) : TR330012409430USD001515518
1984 (Euro hesabı için)
: TR570012409430EUR001515519
DENİZBANK BALGAT ŞUBESİ
1982 (TL hesabı için)
: TR850013400000900198200002
1983 (ABD Dolar hesabı için) : TR800013400000900198300002
1984 (Euro hesabı için)
: TR750013400000900198400002
FİNANSBANK NECATİBEY ŞUBESİ
BIC/SWIFT KODU
: FNNBTRIS
1982 (TL hesabı için)
: TR690011100000000000001982
1983 (ABD Dolar hesabı için) : TR420011100000000000001983
1984 (Euro hesabı için)
: TR150011100000000000001984
GARANTİ BANKASI YENİŞEHİR ŞUBESİ
BIC/SWIFT KODU
: TGMATRISXXX
1982 (TL hesabı için)
: TR960006200041100000001982
1983 (ABD Dolar hesabı için) : TR690006200041100000001983
1984 (Euro hesabı için)
: TR420006200041100000001984
ING BANK ÇANKAYA ŞUBESİ
BIC/SWIFT KODU
1982 (TL hesabı için)
1983 (ABD Dolar hesabı için)
1984 (Euro hesabı için)

: INGBTRIS
: TR880009900888888800100001
: TR830009900888888800200001
: TR560009900888888800200002

ŞEKERBANK BALGAT ŞUBESİ
1982 (TL hesabı için)
: TR230005902350130000001982
1983 (ABD Dolar hesabı için) : TR930005902350130000001983
1984 (Euro hesabı için)
: TR660005902350130000001984
TÜRK EKONOMİ BANKASI BALGAT ŞUBESİ
BIC/SWIFT KODU
: TEBUTRIS
1982 (TL hesabı için)
: TR540003200015000000001982
1983 (ABD Dolar hesabı için) : TR270003200015000000001983
1984 (Euro hesabı için)
: TR970003200015000000001984
TÜRKİYE İŞ BANKASI BALGAT ŞUBESİ
BIC/SWIFT KODU
: ISBKTRISXXX
1982 (TL hesabı için)
: TR950006400000142840001982
1983 (ABD Dolar hesabı için) : TR300006400000242840001983
1984 (Euro hesabı için)
: TR030006400000242840001984
YAPI VE KREDİ BANKASI YENİŞEHİR ŞUBESİ
BIC/SWIFT KODU
: YAPITRIS
1982 (TL hesabı için)
: TR570006701000000000001982
1983 (ABD Dolar hesabı için) : TR300006701000000000001983
1984 (Euro hesabı için)
: TR030006701000000000001984

NAKİT BAĞIŞI YAPILAN BANKALAR
VE BAĞIŞ HESAP NUMARALARI
BANKALAR
T.C. Ziraat Bankası
Türkiye Halk Bankası
Türkiye Vakıﬂar Bankası
Akbank
Alternatif Bank
Denizbank
Finansbank
Garanti Bankası
ING Bank
Şekerbank
Türk Ekonomi Bankası
Türkiye İş Bankası
Yapı Kredi Bankası

HESAP NUMARALARI
TL 1982
ABD DOLARI 1983
EURO 1984

TSK MEHMETÇİK VAKFINA bağışta bulunmayı arzu eden vatandaşlar;
• Yukarıda belirtilen bankalardaki ortak hesap numaralarına
bağışta bulunabilecekleri gibi, Ankara’da Vakıf Genel Müdürlüğünde,
İstanbul, İzmir, Adana, Samsun, Kocaeli ve Erzurum’da bulunan
temsilciliklerimizde, Ankara’daki Mehmetçik Vakfı Sigorta Aracılık
Hizmetleri Ltd. Ş ile İstanbul’da Kurtköy, Maslak ve Pendik’te, Ankara’da
ise Etimesgut’ta bulunan Mehmetçik Vakfı akaryakıt istasyonlarında
makbuz karşılığı bağışta bulunabilirler.
• Ayrıca Vakıf internet sitesi www.mehmetcik.org.tr üzerinden de
kredi kartı ile on-line bağış yapabilirler.
• Turkcell, Avea ve Vodafone GSM operatörlerinin faturalı telefonları
üzerinden 2582’ye boş kısa mesaj göndererek Vakfa 10,00 TL nakit bağış yapabilirler.

TSK MEHMETÇİK VAKFI ÇELENGİ
Dügün, cenaze, açılış ve bunun gibi etkinliklerde kullanılan
çiçek/çelenk bağışı için IBAN numarası
T.C. ZİRAAT BANKASI
Yenişehir Şubesi
TR17 0001 0004 7139 7751 1250 01

