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TSK Mehmetçik Vakfı Dergisinin 32’inci sayısı ile

S U NU Ş

yeniden karşınızda olmanın mutluluğu içerisindeyiz.
TSK Mehmetçik Vakfından aldıkları yardımlarla
üniversite eğitimlerini tamamlayıp, artık kendi ayakları
üzerinde durabilen Mehmetçik çocukları Elife Boydaş
ve Ali Şimşek’in bu sayıda yer verdiğimiz yaşam
öyküleri eminim bizler kadar sizleri de etkileyecektir.
Kahraman gazilerimizin adeta şefkat yuvası
haline gelen ve sadece Türkiye’nin değil dünyanın
sayılı merkezlerinden biri olan TSK Rehabilitasyon
ve Bakım Merkezi Komutanlığına bu sayımızda
ayrıntılı olarak yer verdik. Merkezden faydalanan
gazilerimizin düşüncelerini de ilerleyen sayfalarımızda
okuyabileceksiniz.
Bu sayımızda ayrıca yaptıkları bağışlarla TSK
Mehmetçik Vakfına büyük destek veren “altın
kalpli bağışçılarımızla” yaptığımız söyleşilerden,
şirketlerimizin faaliyetlerine kadar uzanan pek
çok konuda Vakıf ile ilgili ayrıntılı bilgiye sahip
olabileceksiniz.
Bu yıl otuzüçüncü yaşını kutlayacak olan TSK
Mehmetçik Vakfı, Yüce Türk Milleti’nin vermiş olduğu
destekle her geçen gün daha da büyümektedir.
Geçmişten bugüne TSK Mehmetçik Vakfı üzerinde
emeği geçen herkese ve Mehmetçik ailesine saygı ve
sevgilerimi sunar, yeni sayımızda buluşmak üzere
hepinize sağlık ve mutluluklar dilerim.

A. Tamer BÜYÜKKANTARCIOĞLU
E. Tümgeneral
Genel Müdür

İÇİNDEKİLER
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Gazilerimizin şefkat yuvası:
TSK Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi
Kah rama n ga zi l e ri mizi n s ı ğı n d ı kları bir lim an, kendilerini “g ü ve n d e ve h u z u r lu ”
h issett ikle ri b i r M e rkez o ra s ı … Te davilerini sürdürm elerinin yanı sıra dostluk la rın ı
p e kiş t ird ikleri , ayn ı d i l i , ayn ı ka d eri paylaşan insanlarla bir araya gelip
g ü ç le n d ikle ri b i r me kâ n …
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1995 yılında TRT’nin öncülüğünde
başlatılan “Haydi Türkiye Mehmetçik
ile Elele” kampanyasından elde edilen
kaynaklarla yapılan ve 21 Nisan 2000’de
hizmete açılan TSK Rehabilitasyon
ve Bakım Merkezi, özellikle gazilik
mertebesine ulaşan subay, astsubay,
uzman erbaş ve erlerin tedavileri için
hayata geçirildi.

Sadece Türkiye’nin değil alanında
dünyanın en önde gelen tesisi olan
TSK Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi,
son teknolojik cihazlar, modern tedavi
yöntemleri, nitelikli sağlık personeli
ile başta gazilerimiz olmak üzere
kapasitesinin yüzde 40’ına varan
oranda sivil vatandaşlara da hizmet
veren bir huzur yuvası.

GATA Komutanlığına bağlı
olarak faaliyetlerini sürdüren TSK
Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi
Başkanı Tuğgeneral Celalettin Bacanlı,
Merkezde tedavi gören gazilerle adeta
“ağabey – kardeş” gibi… Tuğgeneral
Bacanlı, sadece onların dertlerini
dinlemekle kalmıyor, fırsat buldukça
formasını giyip onlarla maçlara katılıyor,
kutlamalarında yer alıyor, aynı coşku ve
heyecanı yaşıyor.
Kapılarını Mehmetçik Vakfı Dergisi
için açan Merkez hakkında bilgi veren
Tuğgeneral Bacanlı, “Atatürk’ün de
belirttiği gibi ‘onlar için ne yapsak
azdır’. Onlar, bizlerin başının tacı ve
tarihimizin yaşayan canlı tanıklarıdır.
TSK olarak, gazilerimizin yaşamlarını
‘mağdur olarak değil mağrur olacak
şekilde’ sürdürmeleri için her türlü
gayreti sarf ediyoruz” diye başlıyor
sözlerine.

Sadece Türkiye’nin
değil dünyanın önde
gelen tesisi

Merkezin alanında sadece Türkiye
değil dünyanın önde gelen tesisi
olduğunun altını çizen Tuğgeneral
Bacanlı şu bilgileri veriyor:
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“Hastanemizdeki 200 yatak
kapasitesine ilave olarak sadece
gazilerimiz için 50 yataklı ‘Bakım
Evi’ ve yine 50 yataklı misafirhane,
tedavi havuzları, kapalı ve açık spor
salonları/tesisleri, gazilerimizin hayata
hazırlanması için ‘Uyum Evi’, ‘Mesleki
Rehabilitasyon Merkezi’ ve sosyal
tesisleri ile mükemmel bir eserdir. Kişi
başına 432 metrekarelik yeşil alanın
düştüğü, yılda yaklaşık 19 bin hastanın
istifade ettiği Merkezimiz, gazilerimizin
aynı zamanda ailesi ve yuvası
konumundadır.
Spor yapmanın gazilerimizin
sağlıklarını korumasının yanı sıra
hayata bağlanmaları açısından da
önemli bir yer tuttuğuna dikkat çeken
Tuğgeneral Bacanlı, Merkez bünyesinde
bulunan spor takımlarının Ağustos

2013 itibariyle “TSK Rehabilitasyon
Merkezi Engelliler Kulübü” şeklinde bir
yapılanmaya gittiğini anlatıyor.
“Takımlarımız dokuz branşta
faaliyetlerine etkin olarak devam
etmektedir. Bu branşlar; tekerlekli
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sandalye basketbol, ampute futbol,
halter (powerlifting), tekerlekli sandalye
tenis, engelli okçuluk, engelli atıcılık,
görme engelli golbol, engelli eskrim
ve engelli biniciliktir. Sporcularımız,

kulüp bazında Türkiye’yi uluslararası
müsabakalar ve paralimpik oyunlarda
temsil etmiş, dünya, Avrupa ve
Türkiye’de dereceler yaparak birçok
başarı elde etmiştir.”

MEHMETÇİK VAKFI DERGİSİ
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Tekerlekli Sandalye Basketbol
Takımının “birinci ligde” oynadığını ve
halen lider konumunda bulunduğunu
belirten Tuğgeneral Bacanlı, takımın
2014–2015 sezonunda şampiyon
olarak süper lige çıkmayı hedeflediğini
söylüyor gururla…

“Her gazimiz ve
sporcumuz ile gurur
duyuyoruz”
Aynı şekilde süper ligde oynayan
Ampute Futbol Takımının da lider

MEHMETÇİK VAKFI DERGİSİ

durumunda olup, şampiyonluk
yolunda ilerlediğini ifade eden
Tuğgeneral Bacanlı, “Ayrıca, Meksika’da
02–09 Aralık 2014 tarihleri arasında
düzenlenen Dünya Ampute Futbol
Şampiyonasına Milli Takım oyuncusu
olarak beş oyuncumuz katılmış ve
Milli Takım, dünya üçüncüsü olmuştur.
Havalı Silahlar Atıcılık Takımı, 15
sporcu ile 05–08 Şubat 2015 tarihleri
arasında, Mersin’de düzenlenen Türkiye
Bedensel Engelliler Havalı Silahlar Atış
Şampiyonasında; erkekler tabanca ve
tüfek branşlarında takım halinde birinci,

kadınlar tabancada takım halinde ikinci
olmuştur. Üç dalda da bireysel birincilik
elde edilmiştir. Takımlarımızın başarıları
burada saymakla bitmez” dedikten
sonra ekliyor: “Bizler her gazimiz ve
sporcumuz ile gurur duymaktayız.”
Elde edilen başarıları daha da
yükseğe taşımak amacıyla 29 Aralık
2014’te Gazi Uyum Evi bölgesinde “En
Büyük Gazi Mustafa Kemal Atatürk”
anısına “19 Eylül Spor Tesisleri”nin
hizmete açıldığını söylüyor Tuğgeneral
Bacanlı. Tesiste 300 kişilik kapalı
tribünü olan ampute futbol sahası
ile on yollu açık okçuluk alanının
bulunduğunu belirterek Türkiye’de ilk
kez görme engelliler için atış alanı tesis
binasının da bu bölgede yer aldığına
dikkat çekiyor ve ekliyor: “Bu tesis
aslında TSK’nın gazilerine ve bedensel
engelli evlatlarına verdiği önemin bir
belgesidir.”

“Meslek hayatımın
en kutsal görevini
yapıyorum”

Tuğgeneral Bacanlı yürüttüğü göreve
ilişkin duygularını da şu sözlerle ifade
ediyor:
“Kahraman gazilerimiz, bizlere,
TSK mensuplarının bu yüce değerleri
yaşatmak uğruna neleri göze
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alabileceğini göstermiştir. Sergiledikleri
kahramanlık, cesaret ve fedakârlıklarla
bizlere güç ve ilham kaynağı
olmuşlardır. Onlar, hayatımızın her
alanında hatırlanmayı hak ediyorlar.
Gazilerimiz için yapılan hiçbir şeyin,
onların eşsiz hizmetlerinin bir karşılığı
veya bedeli olmadığını biliyoruz.
Burada gazilerle, Mehmetçiklerle ve
sivil hastalarla birlikte meslek hayatımın

en anlamlı ve kutsal görevini yaptığıma
inanıyorum. Gazilerimizin her biri
benim için evladım ve kardeşim kadar
yakındır.
Burada onlarla olmak, sorunlarını,
acılarını, mutluluklarını ve hayatı
paylaşmak benim askerlik yaşamımdaki
en önemli tecrübem ve kazanımım
olmuştur. Bu vesileyle bu merkezin
planlamasından yapımına ve bu

seviyeye getirilmesine kadar emeği
geçen herkese teşekkürlerimi
sunuyorum.
Ayrıca, Cumhuriyetimizin kurucusu
en büyük Gazi Mustafa Kemal Atatürk
başta olmak üzere, silah arkadaşlarının,
şehit ve gazilerimizin manevi huzurunda
saygıyla eğiliyorum, ruhları şad olsun.
Emanetiniz olan Cumhuriyet’e daima
sahip çıkacağız.”

MEHMETÇİK VAKFI DERGİSİ

Gazilerimiz anlatıyor…
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“Biz bu millet için
gazi olduk”

Gazi İsmail Pehlivanoğlu:
“Diyarbakır-Dicle Asayiş Komando
bölüğünde 2005 yılında sol kol
ve sağ gözümden yaralandım.
Kocaeli-İzmitliyim. Evliyim,
18 aylık ikizlerim var. Karayollarında
çalışıyorum.
Rehabilitasyon Merkezine her yıl
gelmeye çalışıyorum. Burada benim
gibi gazilerle birlikte olmak bana iyi
geliyor. Nasıl derler şarj oluyorum sanki.
Komutanlarımız da burada görev yapan
diğer görevliler de sağ olsunlar bizim
için ellerinden geleni yapıyorlar. Burada
benim gibi gazilerle birlikte olmaktan
çok mutluyum.
İlk yaralandığımda eski
arkadaşlarımla birlikte tatile gitmiştim.
Olmadı… Oysa benimle çok ilgilendiler,
hassas davrandılar ama yine de eksik

MEHMETÇİK VAKFI DERGİSİ

bir şeyler vardı. Daha sonra bir de gazi
arkadaşlarımla tatile gittim. O zaman
işte tamam dedim. Beni anlayan benim
gibi birileri var…
Bu yaralanmaları yaşadıktan sonra
elbette ki hayatınızda çok şey değişiyor.
Dönem dönem öz güven sıkıntımız
oluyor. Öz güvenimiz olmayınca hayata
adapte olmak da zorlaşıyor. Bütün
bunların yanında ‘Benim için mi gazi
oldun?’ diyenlere ne diyeceksiniz ki…
Biz bu millet için gazi olduk. Kimse bizi
adeta bir kambur gibi görmesin.”

“Aynı kaderi paylaşan
insanların beraber olması
hayatı kolaylaştırıyor”

Gazi Nihat Özcan: “2005
yılında Siirt-Eruh’ta mayına basma
sonucunda sağ ayağım ve sol gözümden
yaralandım. Ben de Kocaeli-İzmitliyim.
Zaten İsmail ile burada tanıştık
ama hayatımızın ne kadar birbiriyle

kesiştiğini gördük. Aynı yıl gazi olmuşuz,
doğum günlerimiz birbirine çok yakın,
evlilik yıldönümlerimiz çok yakın,
Karayolları Genel Müdürlüğü’nde birlikte
çalışıyoruz. Adeta kardeş gibiyiz…
Benim de bir çocuğum var bir tane
de bekliyoruz. Aynı kaderi paylaşan
insanların birlikte olması hayatı çok
daha kolaylaştırıyor. Çünkü artık biz
eskisiyle aynı insanlar olmadığımız
için ortamımız da değişti. Ama burada
arkadaşlarımızla çok şey paylaşıyoruz.
Biriyle tanıştığımızda bize sorulan
ilk soru, “kaç para alıyorsunuz?” oluyor.
Sanki haklarımızı sorguluyorlar. Öyle
sorular geliyor ki… Zaten bizim sivil
hayata adaptemiz öyle kolay değil. Belki
de benim ve arkadaşım İsmail’in en
büyük şansı eşlerimiz. Doğru bir eş yeni
bir hayata başlama gücü veriyor.”

“Mehmetçik Vakfından
aldığım paradan
bereketlisi yok”

Gazi Seyfi Özdemir: “1997 yılında
mayına basma sonucunda sağ diz
altımdan ampute oldum. Sinoplu’yum.
Evliyim bir kızım var altı yaşında.
Ağrı-Doğubeyazıt Çetenli Bölgesindeki
operasyonda yaralandım. En içten
şekilde bunları söylüyorum bana en kısa
sürede ulaşan ilk kurum TSK Mehmetçik
Vakfıdır. Taburcu olduktan sonra bana
ilk yardımı hemen TSK Mehmetçik Vakfı
yaptı. Bu beni çok mutlu etti çünkü en
ihtiyacım zaman o zamandı.
Şimdi Tarım İl Müdürlüğünde
çalışıyorum ama inanın Mehmetçik
Vakfından aldığım paradan daha
bereketli bir para yok. Çünkü orada,
gönülden gelen bir para var bana…
Gönülden bağışlanarak bize ulaşan bir
para… Dişinden tırnağından artırıp bağış
yapan herkese, bize ulaşmasında emeği
geçen herkese canı gönülden teşekkür
ediyorum. Mehmetçik Vakfı gerçekten
benim için anlatılmaz.
Rehabilitasyon Merkezine yılda
bir kez geliyorum. Buraya gelmek
arkadaşlarımın da söylediği gibi bizi
mutlu ediyor. Sanki buradan gidince
yalnız kalıyorsunuz. Kendimizi burada
güvenli ve huzurlu hissediyoruz. Çünkü
bizi dinleyenler var, bizi anlayanlar var.
Burada kendimizi değerli hissediyoruz.
Ve tabii bütün bu yaşadıklarımıza karşın
yine de kendimizi şanslı hissediyoruz.”

100’üncü
yıl dönümünde
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BİR YOLCUYA
Dur Yolcu! Bilmeden gelip bastığın
Bu toprak bir devrin battığı yerdir.
Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın
Bir vatan kalbinin attığı yerdir.
Bu ıssız gölgesiz yolun solunda
Gördüğün bu tümsek, Anadolu’nda
İstiklal uğrunda, namus yolunda
Can veren Mehmetlerin yattığı yerdir.
Bu tümsek, koparken büyük zelzele
Son vatan parçası geçerken ele
Mehmet’im düşmanı boğdu sele
Mübarek kanını kattığı yerdir.
Düşün ki; haşrolan kan, kemik, etin
Yaptığı bu tümsek amansız çetin,
Bir harbin sonunda bütün milletin
Hürriyet zevkini tattığı yerdir.
Necmettin Halil ONAN

MEHMETÇİK VAKFI DERGİSİ

100’üncü yıl dönümünde Çanakkale

“S ize b e n ta arr u zu e m retm i yorum, ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye ka da r
g e çe ce k za m an i ç i n d e ye ri m ize baş ka kuv vetler ve kumandanlar kaim ola bilir ”
Yarbay Mustafa Ke mal
25 Nisa n 19 15, C o nk b ay ı rı
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Dünyanın en destansı
muharebelerinden biridir
Çanakkale… Ve yine dünyanın
öbür ucundan gelmiş askerlerle
amansızca çarpışılan ama
yine de dünya tarihinin en
mert savaşlarından biri olarak
anılan... Denizle karanın bu
denli içiçe geçtiği başka bir
cephe daha görmenin mümkün
olmadığı bir savaş… Genç bir
yarbay olan Mustafa Kemal’in
askerî dehasıyla dünya savaş
tarihine geçtiği bir muharebe…
Bu yıl 100’üncü yılını idrak
ettiğimiz Çanakkale Deniz ve
Kara Muharebeleri pek çok
kahramanlıklarla kazanıldı. Ve
biz TSK Mehmetçik Vakfı olarak
100 yıl önce kendi canları
pahasına Çanakkale’yi geçilmez
kılan o kahramanların anısı
önünde saygıyla eğiliyoruz.

MEHMETÇİK VAKFI DERGİSİ

18 Mart 1915’te Çanakkale
Boğazı’nı geçmeye çalışan İngiliz
ve Fransız zırhlıları Çanakkale
Deniz Harbi sonunda Nusrat Mayın
Gemisi’nin döşediği mayınlar ve
tüm imkânsızlıklara rağmen Türk
topçularının üstün gayretleri nedeniyle
Çanakkale Boğazı’nı geçemeyerek
yedi büyük zırhlısını kaybetmiş ve
geri çekilmek zorunda kalmıştı. İngiliz
Donanma Bakanı Winston Churchill
bu gerilemeye ilişkin 01 Ağustos 1930
tarihli “La Revue de Paris” dergisinde
şöyle der:
“Nusrat Gemisi’nin gizlice döktüğü
20 demir kap, İngilizler tarafından
başarı ile başlanmış olan Çanakkale
Harekâtını durduran bir takım psikolojik
karışıklıkları doğurdu. Yalnız başına
bu engeldir ki Türkiye’yi bir bozgundan
kurtardı ve harbi uzattı. Bu yüzden
mağluplar kadar muzaffer Avrupa da
sarsıldı. Kendilerini Fransa, Polonya,
Galiçya, Balkanlar, Filistin, Suriye ve

Kuzey İtalya topraklarının örttüğü 6 – 7
milyon insan, düşmanlarının kurşun
ve gülleleriyle değil, 18 Mart sabahı
Çanakkale’nin kuvvetli akıntısı altında
ağırlıklarına bağlı bulundukları tel
halatları üzerinde gerili duran 20 demir
kap yüzünden yok olup gitti.”
Büyük kayıplar sonucunda
Çanakkale’yi deniz yoluyla
geçemeyeceklerini anlayan düşman
kuvvetleri Gelibolu Yarımadası
üzerinden çıkarma yapmak istedi ve 25
Nisan 1915’te General Sir Ian Hamilton
komutasında Gelibolu Yarımadası’nın
güney sahillerinden Arıburnu,
Conkbayırı ve Anafartalar’a asker
çıkardılar.
İtilaf kuvvetlerinin ummadıkları
şey, Türk askerinin çetin direnişi
ve savunmasıydı. Conkbayırı’nda
düşman askerlerinin ilerlemesini, biten
cephanesine rağmen süngü savaşıyla
durduran 19. Tümen Komutanı Kurmay
Yarbay Mustafa Kemal’in verdiği

tarihi emir, bir ulusun kaderini de
değiştirdi. Çanakkale, askerî dehasıyla
Mustafa Kemal’in tarih sahnesine
çıktığı savaştır ya da bir başka deyişle,
“Mustafa Kemal’in Atatürk olduğu yer”
Çanakkale’dir…
Conkbayırı’nda düşman askerlerinin
ilerlemesini, biten cephanesine rağmen
süngü savaşıyla durdurup kazanma
kabiliyetini gösteren 19’uncu Tümen
Komutanı Kurmay Yarbay Mustafa
Kemal, sonrasında Arıburnu’nda askerî
birliklere şu unutulmaz emri veriyordu:
“Ben size taarruzu değil, ölmeyi
emrediyorum. Biz ölünceye kadar
geçecek zaman zarfında yerimize başka
kuvvetler ve kumandanlar kaim olabilir.”
Verdiği bu emir sayesinde Türk
askerine azim ve cesaret veren Mustafa
Kemal, hem Arıburnu’nda düşman
kuvvetlerinin hiç tahmin etmediği
büyük bir zafer kazandı hem de Kurtuluş
Savaşı’nın en büyük provasını yaptı.
Çanakkale’de siper savaşı bir
kıyımdı, ölümün bir yazgıya dönüştüğü
ortamdı. Ölüme meydan okumaktı…
Aradaki mesafenin yedi – sekiz
metreye kadar indiği siper savaşı, o
tarihe kadar dünyanın başka herhangi
bir yerinde görülmemişti. Bu kadar

göğüs göğüse çarpışma neticesinde,
düşmanla paylaşılan ortak kader
dünyanın iki ucudan karşı karşıya gelen
insanların yazgısını ölümüne birleştirdi.
Muharebeyi bir ölüm kalım savaşı
olmanın ötesinde bir destanın öyküsüne
dönüştürdü.
“Biz Çanakkale’ye gidiyoruz
hakkınızı helal edin.”
Çanakkale Muharebelerinde 100
binin üzerinde eğitimli gencimizi
yitirdik. Bu kaybın olumsuz etkileri
yeni kurulacak Cumhuriyet Türkiye’sine
kadar yansıdı. Atatürk bu durumu daha
sonra “Biz Çanakkale’de bir dar-ül fünun
gömdük” diye anlatır.
1912 yılında 60 mezun veren
Galatasaray Lisesi, 1915 yılında 18,
1916 yılında dört ve 1917 yılında
beş öğrencisini mezun edebildi.
Çanakkale’ye gönüllü giden İstanbul
Lisesi öğrencileri 13 Mayıs 1915’te
Arıburnu’na sevk edilen İkinci Tümene
katıldı. Lise öğrencilerinin kolunda sarı
kurdele bağlıydı. Sadece İstanbul Lisesi
bu taarruzda 50 öğrencisini kaybetti.
Bu haber duyulunca okuldaki öğrenciler
okulun kapılarını ve pervazlarını siyaha
boyadılar. Çanakkale Zaferinden sonra
yapılan yoklamada şehitlerin adı
okunduğu zaman “Şehit oldu. Cennet-i
âlâda” sesleri yükseldi.
Aynı şekilde Vefa Lisesi ve Çapa
Erkek Öğretmen Okulu da Çanakkale’de
şehit düşen öğrencileri nedeniyle
mezun veremedi. Balıkesir Lisesi
94 şehit verirken, Balıkesir Erkek
Muallim Mektebi de 1914 – 1918 yılları
arasında yalnızca iki mezun verebildi.
17 yaşındaki öğrencilerini cepheye
gönderen Sivas Lisesinde öğrenciler
okuldan ayrılırken hocalarına hitaben
tahtalara, “Hocam biz Çanakkale’ye
gidiyoruz, hakkınızı helal edin…” diye
yazdılar. Savaşa giden öğrencilerin
hepsinin şehit olması nedeniyle
Sivas Lisesi de 1915’te hiç mezun
veremedi. Edirne Lisesi’nin öğretmen
ve öğrencileri de savaştan geri
dönemezken, 1911’de 64 öğrencisini
mezun eden Kastamonu Abdurrahman
Paşa Lisesi 1916 – 1917 yıllarında
cepheye gidenler nedeniyle hiç mezun
veremedi. Trabzon, Erzurum ve Konya
Gazi liseleri de aynı şekildeydi. Bu denli
nitelikli insanın şehit olduğu bir başka
cepheden söz etmek olanaksızdı.

Kaynaklar: Hürriyet, Milliyet, Cumhuriyet gazeteleri 18 Mart özel ekleri, 18 Mart 2015.

En büyük abide
1935 yılında Türk Tarih
Kurumu azaları ile tarihi
bir gezi tertip etmiştim.
Atatürk’ten aldığım müsaade ile
programımızda ilk uğradığımız
Anafartalar ve Conkbayırı
olmuştu. Yirmi yıl sonra bir
savaş meydanında dolaşmanın
heyecanını duyuyordum. Toprağa
basmakla aziz şehitlerimizi
rahatsız etmekten korkar gibi
idim. Hakikaten ayaklarımıza
ilişen bir konserve tenekesi, bir
mermi parçası ve ayakkabılar
içinde insan kemiklerine
rastlamamak mümkün değildi.
Bu topraklarda kanlarını döken
vatan müdafilerinin gönüllerinde
yaşayan hatıralarına saygı ve
ruhlarının şad olmasına dua
ederek ayrılırken, mütevazı
Mehmetçik abidesi karşısında
yükselen yabancı abidelere
de hayranlıkla bakınmıştım.
Bu seyahat dönüşü Atatürk’e
ihtisaslarımı anlatırken bizim
de orada niçin büyük bir abide
yapmadığımızı sordum. O bana şu
cevabı vermişti:
“ Evet doğru, biz de
Mehmetçiğimizi anmak için
büyük, çok büyük abideler
yapmalıyız. Fakat bu bir zaman ve
imkân meselesidir. Ancak tatmin
etmek için söyleyeyim ki bu
toprakların Türk hudutları içinde
kalmasıyla Mehmetçik en büyük
abideyi bizzat kendisi kurmuştur.”
Prof. Dr. Afet İNAN
(Atatürk Hakkında Hatıralar Belgeler
1935, Sayfa 159)
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“Türkiye Şehitlerini Anıyor”
G en elku rmay B aşkanl ı ğ ı “ Tü r k i ye Şe h itl e r i n i A n ı yo r ”
pro jes i ad ı al tı nd a “Şehitl e r i n i A n ma Etk i n l i ğ i ” b a ş l attı.
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Tarih boyunca zaferlere koşan,
bulunduğu her yere uygarlık izleri
bırakan, bağımsızlığı, özgürlüğü ve
şerefi için canını ortaya koymaktan
asla çekinmeyen ve bağrından Mustafa
Kemal Atatürk gibi bir lideri çıkaran
aziz milletimiz; vatanın birlik ve
beraberliği uğrunda yurdumuzun
ve dünyanın dört bir köşesinde yüz
binlerce evladını şehit vermiştir.
Vatan topraklarını kanlarıyla sulayan
şehitlerimiz, varlığımızın en büyük
teminatıdır. Hakları asla ödenemez ve
her ne yaparsak yapalım bu emsalsiz
hizmete bir bedel biçilemez.
Bugün toprağın altında ebedi
istirahatgâhlarında kutsal vatan
nöbetlerini saygıyla tutmaya devam
eden aziz şehitlerimizin üstün cesaret
ve fedakârlıklarını anmak, hatıralarını
yaşatmak, olağanüstü kahramanlıklarını
gelecek nesillere de aktarmak, geçmişle
gelecek arasında bir köprü kurabilmek
ve aileleri ile olan bağları daha da
sağlamlaştırmak amacıyla Genelkurmay
Başkanlığı tarafından “Türkiye
Şehitlerini Anıyor” projesi adı altında
“Şehitleri Anma Etkinliği” başlatıldı.
Resmi kayıtların, Kırım Savaşı’ndan
itibaren başlaması nedeniyle Kırım
Savaşı’ndan günümüze kadar
kaybettiğimiz şehitlerimizin hayatta
olan yakınlarının ve ziyaretçilerin de
katılımıyla İstanbul Harbiye Askerî
Müzesinde her hafta çarşamba günü
saat 16.00’da farklı bir şehidimiz
anılmaktadır.
Bu çerçevede TSK Mehmetçik
Vakfının Mütevelli Heyeti tarafından 12
Şubat 2015 gün ve 2015/1 nolu kararı ile
Vakıf bünyesinde “Şehit/Malul Yakınları
İrtibat Müdürlüğü” kuruldu. Söz konusu
Müdürlük, Kırım Harbinden günümüze
kadar kaybettiğimiz şehitlerimizin
(erbaş/erlerin) yeniden gün ışığına
çıkmasına yardımcı olacaktır.
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Bu etkinlik
kapsamında
Genelkurmay
Personel
Başkanlığı şehit
isimlerini tespit
edecek, TSK
Mehmetçik Vakfı
tespit edilen
şehitlerimizin
(erbaş/er)
hayatta kalan
yakınlarının
kimlik ve adres
bilgilerine ulaşarak irtibata geçecek
ve Genelkurmay ATASE Başkanlığı
Harbiye Askerî Müze ve Kültür Sitesi
Komutanlığında icra edilecek törenle
şehitlerimiz yakınlarının (torunlarının)
huzurunda anılacaktır.

İlk tören 18 Mart Şehitleri
Anma Gününde yapıldı
“Şehitleri Anma Etkinliği” için ilk
tören Çanakkale Zaferlerinin 100’üncü
yıl dönümü olan 18 Mart 2015 günü
İstanbul Harbiye Askerî Müzesi’nde
yapıldı. TSK Mehmetçik Vakfı Genel
Müdürü E. Tümgeneral A. Tamer
Büyükkantarcıoğlu’nun da katıldığı
törende ilk olarak 57’nci Piyade Alay
Komutanı Yarbay Hüseyin Avni Bey anıldı.
Harbiye Askerî Müze ve Kültür
Sitesi Komutanlığında yapılan tören,
sancağın yerini alması ve Şehit
Sancaktar Mehmetçik Anıtı’na TSK
ve şehit yakınlarının çelenklerin
bırakılması, saygı duruşu ve İstiklal
Marşı’nın okunmasıyla başladı.
Program kapsamında, her hafta bir
şehidin yakınlarıyla birlikte ağırlanacağı,
hatırlanacağı ve tanıtılacağı
kaydedilerek bu törenlerde bazen bir
şehit bir komutanın bazen bir şehit erin
anılacağı ve şehitlerin Allah katında aynı
mertebede olduğu kaydedildi. 57’nci

Piyade Alay Komutanı Yarbay Hüseyin
Avni Bey’in torunu Hüseyin Naci Bintuğ
Arıburun’un duygulu anlar yaşadığı
törende “Onur Kütüğü”ne Hüseyin Avni
Bey’in künyesi bizzat torunu Arıburun
tarafından çakıldı. Törende ayrıca
Arıburun’a, “Onur Belgesi, Anı Objesi ve
Şehit Ecdat Anısı Rozeti” takdim edildi.
Etkinlik kapsamında ikinci tören 25
Mart 2015 günü yapıldı. Harbiye Askerî
Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığında
yapılan tören, sancağın yerini alması
ve Şehit Sancaktar Mehmetçik Anıtı’na
çelenklerin bırakılması, saygı duruşu ve
İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.
Törende Çanakkale şehitlerinden Şehit
Er Salmanoğullarından Rıza’nın torunu
Sinan Kahyaoğlu hazır bulunurken,
Kahyaoğlu’na onur belgesi ve rozet
takdim edildi.

Salmanoğullarından
Rıza kimdir?
1878 yılında Abdülkadir Bey ile
Medine Hanım’dan doğmuştur. İki erkek,
üç kız kardeşi vardır. Askere alınmadan
önce Doyran Köyü’nden Bahar Hanım
ile evlenmiş ve bir kızı olmuştur. Şehit
Jandarma Er Rıza’nın kardeşi Er Salman,
Doyran Köyü’nden Selver ile evlenmiş
ve iki kızı bir oğlu olmuştur. Ağabeyleri
Veli de Tahtakuşlar Köyü’nden Elif
Hanım ile evlenmiştir.

Birinci Dünya Savaşı’nın (1914–
1918) başlamasıyla birlikte Osmanlı
İmparatorluğu seferberlik ilan etmiştir.
Osmanlı İmparatorluğu’nun savaşa
girmesiyle birlikte Salmanoğullarından
Rıza da askere alınan binlerce
yiğitten birisidir. 1915 yılında kardeşi
Salman ile Çanakkale Cephesine
redif askeri olarak gönderilmiştir.
Gelibolu’ya çıkarma yapan İngilizleri
durdurmak için Anafartalar
bölgesine gönderilmiştir. Gelibolu
yarımadasında birçok çarpışmaya
katılan Salmanoğullarından Rıza, 10
Ağustos 1915 günü Kemikliburun’da
gerçekleşen çarpışmalar sırasında
şehit olmuştur. Aynı cephede bulunan
kardeşi Salman da harp kaybıdır.
Rıza’nın şehadetinden kısa bir süre
sonra kızı da vefat etmiştir. Salman’ın
soyu Balıkesir ilinin Edremit ilçesi,
Tahtakuşlar Köyü’nde Kemerli ve
Kahyaoğlu ailesi olarak devam
etmektedir. Etkinlik kapsamında
yapılan üçüncü törende Şehit Er Hasan
Hacıhüseyinoğlu anıldı. Törende
Hasan Hacıhüseyinoğlu’nun torunu
Alime Kocabıyık hazır bulunurken,
Kocabıyık’a onur belgesi ve rozet
takdim edildi.

Şehit Er Hasan
Hacıhüseyinoğlu kimdir?

TÜRKİYE ŞEHİTLERİNİ ANIYOR

Piyade Er Hasan, Manisa ili, Sarıgöl
ilçesi, Çavuşlar köyünde doğmuştur.
Babasının adı Hacı Hüseyin’dir. Birinci
Dünya Savaşı öncesinde askere alınan
Hasan, Çanakkale Cephesi, 3’üncü
Kolordu, 8’inci Fırka, 23’üncü Alay,
2’nci Tabur’da görevlendirilmiştir. Er
Hasan’ın bulunduğu yer Conkbayırı
bölgesidir. Conkbayırı ve sırtları
Gelibolu yarımadasının en önemli
kilit noktası ve İtilaf Devletlerinin
de en önemli hedeflerinden birisidir.
İngiliz birliklerine karşı Conkbayırı’nda
meydana gelen çarpışmalarda
bölgenin düşman eline geçmemesi
için büyük bir özveriyle savaşılmıştır.
Conkbayırı’ndaki çarpışmalar sırasında
Piyade Er Hasan, 10 Haziran 1915’de
şehit olmuştur.
Etkinlik çerçevesinde dördüncü
tören 08 Nisan’da Şehit Er Duran
Ahmet için yapıldı. Er Duran Ahmet’in
torunu Hüseyin Karabulut’un hazır
bulunduğu törende Karabulut’a onur
belgesi ve rozet takdim edildi.
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Şehit Er Duran Ahmet
kimdir?
Er Duran Ahmet, 1899 yılında Adana
ili, İmamoğlu İlçesi, Otluk köyünde
doğmuştur. Babasının adı Halil’dir.
Askere gitmeden önce evlenmiş ve
askere giderken de eşi hamiledir. Birinci
Dünya Savaşı döneminde seferberlik
ilan edilmesiyle birlikte askere alınan
Duran Ahmet, Çanakkale Cephesinde
48’inci Alay, 2’nci Tabur, 5’inci Bölük’te
görevlendirilmiştir.
Arıburnu, Gelibolu yarımadasının
ortasında Saros körfezine bakan,
dağlık, tepelik bir yerdir. 25 Nisan
1915’den itibaren başlayarak Mayıs,
Haziran, Temmuz, Ağustos ayları içinde
Arıburnu ve çevresindeki tepelerde,
çalılık ve fundalık arazide tarihin en
kanlı muharebeleri yaşanmıştır. Yarbay
Mustafa Kemal’in kumandasında
bulunan 19’uncu Tümen’in alaylarının
bulunduğu askerler Arıburnu
siperlerinde ateş hattında ölüm kalım
mücadelesi yapmışlardır. Bu bölgedeki
çarpışmalara
48’inci Alay da sevk
edilmiştir. Duran
Ahmet, bölükte
er olarak görev
yaparken, 6 Mayıs
1915 tarihinde
Arıburnu’nda şehit
olmuştur.
Ruhları şad
olsun.
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Kendi kanatlarıyla uçanlar...
Şehit kızı Elife Boydaş:

“Sizler olmasaydınız
biz okuyamazdık”
14

S ÖY L EŞ İ

kadın… İçinde bulunduğu durumu
bir yana bırakıp, şehit olan eşinin
acısını içine akıtıp, hiç bilmediği bir
şehirde çocuklarını okutmaya çalışan
bir kadın… Babam şehit olduktan
sonra, babamın ailesi bizi annemden
koparmaya çalışırken, kendi başına
okuma yazma öğrenmiş, gördüğü en
büyük yerleşim yeri bir kasaba olan
bir kadın… Annelik duygusunun ona
verdiği güçle çocuklarını kaybetmemek
için bizi o köyden çıkaran ve hiç
bilmediği bir şehre gelen annem…

Ş

ehit er Selahittin Boydaş’ın
kızı Elife Boydaş, TSK
Mehmetçik Vakfı Dergisi için duygu
ve düşüncelerini kaleme aldı. Bugün
Diyarbakır’ın Çınar İlçesindeki bir
köyde öğretmenlik yapan Elife, hâlâ en
büyük destekçisinin Mehmetçik Vakfı
olduğunu söylüyor.

“Ömür boyu minnettar
kalacağım bir kadındır annem”

1991 yılında Ordu’nun Korgan
İlçesi Tepealan Beldesi’nde dünyaya
geldim. Benden iki yaş küçük kız
kardeşim var. Babam Selahittin
Boydaş, ben üç yaşındayken 1994
yılında Bingöl’de şehit olmuş. Zor
bir çocukluk geçirdim. Her kayıp bir
travmadır ya biz de çocuk yaşta bu
travmayla karşılaştık. Babamın şehit
olmasından iki yıl sonra annem bizi
Tokat’ın Niksar İlçesine taşıdı.

Bugün 23 yaşında, üniversite
bitirmiş, büyük şehirlerde yaşamış biri
olarak düşünüyorum da ben şimdi bile
annemin o zaman bizim için yaptığı
şeyleri herhalde yapamazdım. Ömür
boyu minnettar kalacağım bir kadındır
annem… Bize babamın yokluğunu
aratmamak için elinden ne geldiyse
yaptı. Hem anne hem de baba oldu
bize. Babamın kudreti annemi sarmıştı
sanki o kadar ki babamın sevgisini bile
bize hissettirdi. Ama dile getirmesek
de hepimiz şu gerçeği çok iyi biliyoruz:
İçimizdeki boşluk asla dolmayacak.
Babamın içimizde olduğunu biliyor
ve ona göre yaşıyoruz. Çok özlüyoruz,
sadece birbirimizi üzmemek için dile
getirmiyoruz o kadar…

Annem demişken, her şey annem
için daha güç tabii… Henüz 21 yaşında
hayatın ne olduğunu bilemeyen
iki küçük çocukla kalakalmış bir

Hayal kırıklıklarımda, çok
mutlu ya da mutsuz olduğum
günlerde, çok ihtiyaç duyduğum
zamanlarda biliyorum ki babam
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benim yanımda… Dokunamasam da
göremesem de hayalimde suretini
canlandıramasam da o bana kendisini
çok iyi hissettiriyor. Bunun da ona
verilmiş şehitlik mertebesinden
kaynaklandığını düşünürüm hep.
Şehit çocuğu olmak çok zor ama
çok gurur verici… Herhalde anlatılması
en güç durumlardan biridir bu. Beni
ancak benim gibi arkadaşlarım anlar
diye düşünüyorum. Bir yanımda hüzün,
bir yanımda onur ve gurur var. Babam
için söylenen övgü dolu sözler beni
çok mutlu ediyor. Atatürk milliyetçisi
biri olarak, babamın Türk tarihine
geçen aziz şehitlerimizden biri olması,
bulunduğum her ortamda alnımın ak,
başımın dik durmasını ve gururlu bir
biçimde davranmamı sağlıyor.

SÖYLEŞİ

Kariyer planları

çocuklarının Vakıf üniversitelerinde
burslu okuduğunu Mehmetçik Vakfı
sayesinde öğrendim. Haklarımızın
neler olduğunu Vakıf anlattı bana ve
pek çok arkadaşıma. Ama hepsinden
önemlisi aynı acıları yaşamış olan
insanları bir araya getirmiş olması,
dostluklarımıza vesile olması tabii…

Maltepe Üniversitesinde psikolojik
danışmanlık bölümünden mezun
oldum. Şu anda Diyarbakır’ın Çınar
İlçesi’nin bir köyünde psikolojik
danışman ve rehber öğretmen
olarak görev yapıyorum. Bu bölümü
okumamın nedeni öncelikle kendimle
ilgili. Ben bir şehit çocuğuyum ve
küçük yaşta babamı kaybettiğim için
bir travma yaşadım. Daha sonra da
bununla ilgili hiçbir psikolojik destek
alamadım. Travma ve problemlerimle
kendi başıma başa çıkmaya çalıştım.
Böyle kayıplar yaşayan, travmaya
maruz kalmış her çocuğun öncelikle
psikolojik destek alması gerektiğini
düşünüyorum. Bunu da kendimden
yola çıkarak dile getiriyorum. Belki
de ben böyle bir destek almış
olsaydım, hayat bana hissettiğim
kadar zor gelmeyecek ve yaşadığım
olumsuzluklara farklı bir bakış açısı
geliştirebilecektim. Tabii ben yine de
şanslıyım. Ama ne yazık ki her şehit
çocuğu, her yetim, her öksüz benim
kadar şanslı olmuyor maalesef… Şu
an okullarda psikolojik danışman
olarak görev yapsam da asıl hedefim,
travmaya maruz kalmış çocuklarla
çalışmak, onların elinden tutmak ve
hayata kazandırmak… Onlara sadece
empati yoluyla değil yaşadıklarını
yaşamış biri olarak, hissettiklerini
hissetmiş biri olarak yaklaşmak.
TSK Mehmetçik Vakfı ile gerçek
anlamda liseyi bitirdiğim yıl tanıştım.
Evet, Vakıftan daha önceden de
yardım alıyordum ama Vakfın hangi
amaca hizmet ettiğini katıldığım
kültür gezisinde anladım. Hayatımda
yaptığım en doğru şeylerden biri bu
geziye katılmaktı diyebilirim. İnsanın
hayatta bazı kırılma noktaları vardır.
Benim kırılma noktam da kültür gezisi
sayesinde Vakfı tanımak oldu. Geziye
katılmak için Vakfa gittiğimde hiç
beklemediğim bir sevgi ve sıcaklıkla
karşılaştım. O zamana kadar Vakıf
deyince aklıma soğuk ve mesafeli
insanların olduğu bir yer geliyordu.
Ama bizimle o kadar çok ilgilendiler
ve sahip çıktılar ki kendimi ailemin
yanında hissediyordum adeta…

“Sizler olmasaydınız
bizler öğretmen ya da doktor
olamazdık”

Gezinin en güzel yanı ise Vakıfta
bulunan bu güzel insanların bizi kader
ortağı olduğumuz kardeşlerimizle
tanıştırmasıydı. Birbirimizden
habersiz, farklı şehirlerde ama aynı
acıları yaşamış çocuklar olarak biraya
geldik. O an ilk defa yalnız olmadığımı,
benim gibi insanların olduğunu ama
en önemlisi beni anlayan insanların
olduğunu gördüm.

Mehmetçik Vakfına bağış
yapanlara, bu bağışlar sayesinde
okumuş ve öğretmen olmuş biri
olarak şunu söylemek istiyorum;
maddi desteğiniz emin olun
düşündüğünüzden çok daha fazla şeye
vesile oluyor. Sizler olmasanız bizler
belki öğretmen, doktor, mühendis
olamayacaktık. En önemlisi de yetim
bir çocuğun hayatını kurtarıyorsunuz.
Vakıf sayesinde bize ulaşan
yardımların bir kanıtı, benim öğretmen
olmamdır. Bu yardımlar sayesinde
hayalini bile kuramayacağım bir
mesleğin sahibiyim. Bu yüzden size
sevgi ve şükranlarımı iletiyor teşekkür
ediyorum. İyi ki varsınız…

“Mehmetçik Vakfı hâlâ en
büyük destekçim”
İlk geziden bu yana dostluk
bağımızın hiç kopmadığı kocaman
bir aile olmuştuk. Şehit çocuğu, gazi
çocuğu, Vakıfta görev yapan herkes
dâhil kocaman büyük bir aile…
O zaman edindiğim dostlarım şu
anda da en yakın dostlarım. Artık iş
hayatına atılsam da bizlerden bağını
koparmayan Mehmetçik Vakfı hala en
büyük destekçim.
Belki bu anlattıklarım size abartı
gelebilir ama aile dediğin iyi günde
kötü günde yanında olan ve sana sahip
çıkandır. Ne zaman çözemediğim
bir problemim olsa Vakfa koştum ve
hiçbir zaman boş dönmedim. Ellerinde
bir şey gelmediğinde bile manevi
desteklerini eksik etmediler.
Eğer ben Vakıfla tanışmasaydım
üniversiteye gidemezdim. Şehit ve gazi

Diğer şehit ve gazi çocukları
arkadaşlarıma şunu söylemek
istiyorum. Biz kocaman bir aileyiz...
Aramızda kurduğumuz gönül bağını
daha çok kuvvetlendirelim ve
birlik beraberlikle sorunlarımıza
ve problemlerimize birlikte çözüm
bulalım. Benden büyük veya küçük
kardeşlerim, en büyük sıkıntınızda en
küçük derdinizde daima yanınızdayım.
Sevgilerimi sunuyorum.

MEHMETÇİK VAKFI DERGİSİ
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Kendi kanatlarıyla uçanlar...
Şehit oğlu Ali Şimşek:

“Şehit çocuklarının baba ocağıdır Mehmetçik Vakfı”

Ş

S ÖYL EŞ İ
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ehit oğlu Ali Şimşek,
küçük kızı Ela Sudem
ve eşi Eda Şimşek ile birlikte
TSK Mehmetçik Vakfı Genel
Müdürlüğünü ziyaret etti. 1982
yılında kurulan Mehmetçik
Vakfının ilk yardım ettiği şehit
çocuklarından biri olan Ali
Şimşek, Vakfın hayatında çok
özel bir yeri olduğunu söyledi ve
ekledi: “Şehit çocuklarının baba
ocağıdır Mehmetçik Vakfı…”
Bize kendinizden bahseder
misiniz?
1982 yılında Kırşehir’in Çiçekdağı
İlçesi’nin Acı Köyü’nde dünyaya
geldim. Evliyim 3,5 yaşında Ela Sudem
adında tatlı bir kızım var.
Babam Mustafa Şimşek 39’uncu
Piyade Tümen 14’üncü Piyade Alay
Komutanlığı (Kıbrıs) emrinde görevli
iken 11.11.1983 günü cephe nöbeti
esnasında yıldırım düşmesi sonucu
şehit olmuş. O tarihte ben henüz 1,5
yaşındaydım. Babamın şehit olmasıyla
annem aile baskısından dolayı benden
koparılmış. Annem aslında benden
ayrılmak istememiş, ama bir kez daha
evlenmek zorunda kalmış.
Annemle dokuz yıl öncesine
kadar ayrı kaldık diyebilirim. Yıllarca
bir araya gelmemenin soğukluğu
oldu aramızda. Annem beni hep
arardı aslında, ama ben ondan uzak
dururdum. İçimden ona açılmak, ona
sarılmak istiyordum ama olmadı…
Üzülmesin diye arayıp sordum ama
istediğim gibi olmadı hiç… Bir yıl önce
annem amansız bir hastalığa yakalandı
ve onu kaybettim.
Ben hayatıma babaannem ve
amcamın yanında devam ettim.
Şehit oğlu olarak büyürken en büyük
destekçim amcam oldu. Dokuz çocuğu
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vardı amcamın. Bir de ben on… Burada
yengemin payı da çok büyüktür. Beni
el bebek gül bebek büyüttüler. Allah
onlardan razı olsun.
Hem babasız ve hem de annesiz
büyümek çok acı bir durum. En acısı
ise bir Babalar Günü ile Anneler Günü…
En sevmediğim günlerdir… Tıpkı diğer
şehit çocuğu kardeşlerim gibi Babalar
Günleri bir burukluk içinde geçer.
Herkesin babası vardır; yanaklarından
öptükleri, koluna girip gezdikleri,

.başları sıkıştıklarında yanına
gidecekleri… Ve hayattaki konumunuz
ya da yaşınız ne olursa olsun yine bir
çocuğun burukluğunu yaşayacağımızı
hissediyoruz… Allah kimselere bu acıyı
vermesin diye geçiriyorum içimden…
Şehit çocuğu olmak nasıl bir
duygu?
Öncelikle şehit oğlu olmak
bir ayrıcalık bence… Babamı
hatırlamıyorum, ama onun oğlu

SÖYLEŞİ
olmanın haklı gururunu ve onurunu hep
yaşıyorum... Neden mi? Babamın Türk
tarihine geçen aziz şehitlerimizden biri
olması, bulunduğum her ortamda alnım
ak, başım dik bir şekilde ve gururlu bir
biçimde davranmamı sağlıyor. Babamın
hiç kötü bir anısını duymadım. Hep
mütevazılığı ve saygısı ile anlatılması
da beni çok mutlu eder.
Eğitim hayatım çok mücadeleci
geçti. İlkokulu Acıköyü İlkokulunda,
ortaokul ve liseyi devlet parasız ve
yatılı olarak Yerköy İmam-Hatip
Lisesinde okuyup 1999 yılında mezun
oldum. Daha sonra Kocaeli Üniversitesi
Kocaeli MYO Rafineri ve Petrokimya ön
lisans bölümünü bitirip, Cumhuriyet
Üniversitesi Kimya Mühendisliği

bölümüne geçtim. Üniversite üçüncü
sınıftayken Muş’un Varto İlçe Nüfus
Müdürlüğüne atamam yapıldı ve
daha sonra Sivas Merkez İlçe Nüfus
Müdürlüğü, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri
Genel Müdürlüklerinde görev yaptım.
2012 yılında Gıda Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığına kurumlar arası
geçiş yaptım. Unvan değişikliği sınavını
kazanıp mühendis oldum ve hâlen
aynı kurumda kimya mühendisi olarak
çalışmaktayım. Hayatın bütün yükünü
tek başıma sırtlayarak yaşadım. Hep
derdim kendi kendime, ‘çalışmalıyım,
başarmalıyım ve hayallerime
kavuşmalıyım.’ Neticede hedeflerime
ulaştım ve ulaşmaya çalışmaya da
devam ediyorum.

Mehmetçik Vakfı hakkında neler
söylemek istersiniz?
Mehmetçik Vakfı ile gerçek anlamda
tanışmam lise son yıllarımdadır. Zor
günlerimizde hep yanımdaydı. Herkes,
hiç düşünmeden, gönül rahatlığıyla
bağışta bulunabilir. Bazen Mehmetçik
Vakfı da olmasaydı diyordum… Biz şehit
çocuklarının baba ocağıdır Mehmetçik
Vakfı… Herkesin bu bilince varmasını
umarım. Mehmetçik Vakfı aracılığı ile
bizlere desteklerini esirgemeyen tüm
bağışçılarına da sonsuz teşekkürlerimi
sunuyorum.
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Yaşları küçük yürekleri
büyük bağışçılarımız
Onlar, yaş la rı kü ç ü k am a y ü rek l eri ko c a m a n ba ğışç ıla rımız bizim … Ba lıkesir – H avra n İ lç esi
Fazlıca Köyü İl köğ ret i m O ku l u 4 - A öğ renc ileri ile I spa rta – Ya lva ç İ lç esi Kozluç ay Köyü İ lkokulu
4’üncü s ınıf ö ğ ren c i l eri ya ptı k l a rı ba ğ ı şla rla TSK Mehmet ç ik Va kfına destek verdi.
Başta öğretmenleri olmak
üzere her iki okulumuzdaki küçük
bağışçılarımıza tüm Mehmetçikler
adına sevgilerimizi gönderiyoruz.
Fazlıca İlköğretim Okulu
4 – A sınıfı öğrencileri: Müge EFE,
Şerafettin MUTLU, Tolga ATACAN,
Samet AKSOY, Beyza AYDOĞAN,
Hakan ATACAN, Ersin KORKMAZ, İlyas
KORKMAZ, Soner ŞEN, Üzeyir DOĞAN
Öğretmen: Aynur BULCAK
Kozluçay Köyü İlkokulu 4’üncü
sınıf öğrencileri: Ayşe KAPTAN,
Ali KAPTAN, Ayfer Gül KOCAOĞLU,
Ertuğrul ARI, Gizem BUBA, Hasan
KAPTAN, İrem BADAŞ, Ramazan
BAŞAK, Ramazan KÜT, Sude Naz
KORKMAZ, Recep ARSLAN, Reyyan
DİKMEN, Mustafa DİKMEN, Recep BAŞ,
Sefer BEKÇİ, Talip BAŞ. Öğretmen:
Tuba ÖRDEK
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Altın kalpli bağışçılarımız…
O nl a r TSK Me h m etç i k Va k fı n a g ö n ü l d e n d este k ve re n a l tı n ka l p l i b a ğ ı ş ç ı l a rı m ız …
İçl eri nde ö ğretm e n l i k te n e m e k l i o l a n b a ğ ı ş ç ı l a rı mı z d a va r h e n ü z i l ko ku l a g i d e n
ç o cukl a rı mı z d a. Me h m et ç i k Va k fı o l a ra k b ü tü n b a ğ ı ş ç ı l a rı mı zı sayg ı y l a se l a m lıyo ruz .
Anadolu’nun her yerine gidip çalışmış
öğrenci yetiştirmişler.
“Herşeyi Atatürk’e borçluyuz biz.
Ben 15 Kasım 1938 doğumluyum.
Babam Hasan Hayri Tuna, Atatürk’ün
koruma polisliğini yapmış. İzmir
suikastı sırasında da, İran Şahı Rıza
Pehlevi’nin ziyareti sırasında da hep
babam yanındaymış… Ben çocukken
ondan dinledim, ondan öğrendim
Atatürk sevgisini ve Atatürk bağlılığını.
Babamı nasıl seviyorsam Atatürk’ü
de öyle seviyorum” diyor Hurşit Bey.
Emekli olduktan sonra eşi Meral Hanım
ile birlikte -eğitimci olmalarının da
etkisiyle- okumak isteyen öğrencilerin
elinden tutmak istemişler. Bağış için
TSK Mehmetçik Vakfını neden tercih
ettiklerini ise şu sözlerle anlatıyor Tuna:
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Meral – Hurşit Tuna:
“Babamı nasıl seviyorsam
Atatürk’ü de öyle seviyorum”
1938 Kırşehir Mucur doğumlu
Mehmet Hurşit Tuna, 45 yıl Milli Eğitim
Bakanlığının çeşitli kademelerinde
görev yapmış. Hurşit Bey öğretmenliğin
yanında okul müdürlüğü, Teftiş
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Kurulu’nda müfettişlik görevi gibi pek
çok görev üstlenmiş.
Annesini hiç hatırlamıyor, babasını
ise çok erken yaşta kaybetmiş. İlkokul
öğretmenliğinden emekli olan eşi
Meral Hanım ile Sivas Öğretmen
Okulu’nda tanışıp evlenmişler. İki
eğitim sevdalısı genç çift olarak

“Ben Anadolu çocuğuyum.
Sıkıntıyla fakirlikle okuduk biz.
Her şeyi kendi emeğimizle yaptık.
O yüzden bizim paramız helaldir.
İstiyoruz ki varlığımızı hayır kurumları
ile paylaşalım. TSK Mehmetçik Vakfının
yardımıyla şehit çocuklarımızın
okumasına bir katkı sağlayalım.
Vatan için millet için canlarını ortaya
koyanların çocuklarına hizmet eden bir
Vakfa bağış yapalım istedik. O yüzden
Mehmetçik Vakfını seçtik.”

İngilizce öğrenmek için Robert Kolej’e
daha sonra da makine mühendisliği
eğitimi için ABD’ye gönderilmiş.
ABD’den döndükten sonra NATO petrol
boru hattının döşenmesinde aktif olarak
görev yapan Büyüm, albaylık rütbesiyle
emekli olmuş.
2000 yılında hayata gözlerini
yuman Nazım Bey’in anısına sahip
çıkmak istediğini anlatan Nezihe
Hanım, “Öncelikle o müessesenin
ekmeğini yediğimiz için Mehmetçik
Vakfına bağış yaptım” diye söze
başlıyor ve devam ediyor:

Nezihe Büyüm: Gücüm
yettiğince yardımlarıma devam
edeceğim
Aslen Giresunlu olan Nezihe
Büyüm, Ankara Kız Lisesinden mezun
olduktan sonra Emniyet Genel
Müdürlüğünde şube sekreterliği
görevinde bulunurken Nazım Büyüm

ile evlendi. O tarihlerde Silahlı
Kuvvetlerde subay olarak görev yapan
Nazım Bey, Çanakkale şehidi Hacı Hakkı
Bey’in oğlu… Nazım Bey’in Selanikli
olan annesi Hacı Hakkı Bey’in şehit
olmasından sonra İstanbul’a taşınmış
ve bu sayede Nazım Bey askerî okulda
okuyup mezun olmuş. Parlak bir derece
ile mezun olan Nazım Büyüm, önce

“Ben paylaşmayı seviyorum. Çünkü
paylaşmak insana huzur veriyor.
Paylaştıkça mutlu oluyorum. Merhum
eşim de asker olduğu için önce size
yardım etmek istedim. Mehmetçik
çocuklarının okumasında, büyüyüp iş
bulmasında bir nebze de olsa faydam
olsun istedim. Gücüm yettiğince de
yardımlarıma devam edeceğim.”
ve saygıyla bakmayı ihmal etmiyorlar.
Hacettepe Diş Hekimliği Fakültesi’nden
mezun bir kızı bir de ODTÜ Makine
Mühendisliği’ni bitirmiş bir oğlu var
Ersoy çiftinin. Gelinleri filoloji mezunu,
damatları da yine ODTÜ Makine
Mühendisliği’nden mezun… Robert
Kolej’in ardından Boğaziçi Üniversitesi
Moleküler Biyoloji ve Genetik
bölümünden mezun bir de torunları
var. Torunlarından bahsederken “Şimdi
Münih’te bir enstitüde doktorasını
yapıyor” diyorlar gururla.

Nermin – Kenan Ersoy:
“Mehmetçik bizim her şeyimiz”
Adapazarı’nda dünyaya gelen
Nermin Ersoy, öğrenim hayatını
Ankara’da tamamlayarak Ankara
Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesinden
mezun oldu. Üniversiteyi bitirdikten
sonra Tıp Fakültesinden mezun olan
Dr. Kenan Ersoy ile evlendi. Eşi Kenan
Bey’in mesleği gereği İzmir’in ardından
Amasya’ya taşınan Ersoy çifti, aslında
zoraki gittikleri bu küçük şehri çok

sevmişler. “Tam 22 yıl orada kaldık.
Muhteşem bir halkı var Amasya’nın.
Çok da köklü bir kültürü bulunuyor. O
kadar güzel günlerimiz geçti ki orada”
diye gözleri parlayarak bahsediyor
Amasya’dan Nermin Hanım. O
tarihlerde küçük olan oğlu dört yaşına
girdiğinde Nermin Hanım da çalışmaya
başlamış ve kız meslek liselerinde
öğretmenlik yapmış. Tam 51 yıllık evli
olan Ersoy çifti, bütün uzun evliliklerde
olduğu gibi birbirlerine iyi günlerinde
de kötü günlerinde de hep destek
olmuşlar. Hâlâ da birbirlerine sevgi

Nermin Hanım, Atatürk’ün naaşının
Etnografya Müzesi’nden Anıtkabir’e
taşınması sırasında nöbet tutan
öğrencilerden biri olduğunu gözleri
dolarak anlatıyor:
“Bu benim için çok büyük
bir şerefti. Hayatım boyunca
unutamayacağım bir gurur. Ben hem
kızımın hem de oğlumun çeyizine
Türk bayrağını özellikle koyan biriyim.
Mehmetçik bizim her şeyimiz… Biz
bugün rahat ve huzurlu evlerimizde
yaşıyorsak bu onların sayesinde
oluyor. Ben de elimden geldiğince
onların evlatlarına ve gazilerimize
faydalı olmak istedim.”
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TS K M e h m etç i k Va kfı na

bağış yöntemleri
Devlet destekli herhangi bir gel i r kaynağ ı o l m ayan TS K M e h metç i k Va kfı nı n
e n ön emli gelirini yardımsever vatand aş l arı m ı z ı n ke nd i i rad e ve arzul arı i l e
ge rç ek leştirdikleri bağışlar oluşturm aktad ı r.
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Bankalar aracılığı ile bağış

Hiçbir kişi ya da kuruluşu Vakıf adına makbuzla
bağış toplama konusunda yetkilendirmeyen TSK
Mehmetçik Vakfı, vatandaşlarımızın yaptıkları nakit
bağışları sadece bankacılık kanalı ile almaktadır.
TSK Mehmetçik Vakfının anlaşmalı olduğu
bankaların Türkiye’deki herhangi bir şubesinden bağış
ekranları aracılığı ile yapılan nakit bağışlarda havale ve
EFT ücreti alınmamaktadır.

SMS yoluyla bağış

2582

TSK Mehmetçik Vakfına
cep telefonu aracılığı ile
bağış yapmak isteyenler,
Avea, Turkcell ve Vodafone
GSM operatörlerinin faturalı
hatlarından 2582’ye boş
mesaj göndererek 10 TL bağışta bulunabilir.

SMS

On-line bağış

TSK Mehmetçik Vakfının internet sayfası
www.mehmetcik.org.tr üzerinden kredi kartı ile
on-line bağış yapılabilmektedir.

Menkul bağış işlemlerinde dikkat edilmesi
gerekenler

• TSK Mehmetçik Vakfına bağışta bulunan değerli
bağışçılarımız, banka görevlilerine isim-soyadı, T.C.
kimlik numarası, adres ve telefonlarını (cep telefonları
dâhil) doğru olarak verdiklerinden emin olmalıdır.
• Düğünlerde çiçek-çelenk bağışı için, bu bağışın
davetiyede belirtilmesi ve bir örneğinin TSK Mehmetçik
Vakfına gönderilmesi gerekmektedir. Bu bağış
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sonucu, düğüne üzerinde bağışçıların ismi yazan TSK
Mehmetçik Vakfı çelengi gönderilir ve nikah masasına
vakıf şildi konulur.

Gayrimenkul bağışları

TSK Mehmetçik Vakfının gelir kaynaklarından
birisi de kendisine bağışlanan gayrimenkullerden
elde edilen gelirlerdir. Herhangi bir hukuksal sorunu
(imar sorunu dâhil) ve birden fazla hissedarı olmayan,
tapusu tamamen bağışçıya ait, Vakfa gelir getirebilecek
nitelikteki gayrimenkuller, TSK Mehmetçik Vakfı
tarafından bağış olarak kabul edilmektedir.
Gayrimenkul bağışları, şartsız, intifalı ve
vasiyetname usulü ile yapılabilmektedir.

Vakfın gayrimenkul değerlendirme şekli

Vakıf, gayrimenkulleri gelir getirmek amacıyla
kiralayarak değerlendirmektedir. Ancak kiralama imkânı
olmadığında gayrimenkulu satış yoluna gitmektedir.

Gayrimenkul bağışında dikkat edilmesi
gerekenler

• Gayrimenkulün tapusu bulunmalı ancak birden
fazla hissedarı olmamalıdır.
• Gayrimenkulün üzerinde ipotek, şerh, haciz, vergi
borcu bulunmamalıdır.
• Gayrimenkulün üzerinde miras ve diğer konularla
ilgili hukuki problem bulunmamalıdır.
• Gayrimenkul, imar yönünden sit alanı, yeşil alan,
sel bölgesi, belediye kamulaştırma alanı, güvenlik ve
arkeolojik alan içerisinde bulunmamalıdır.
• Gayrimenkulün, belirli bir rayiç üzerinden kiraya
verilebilme veya kısa sürede satılabilme imkânı
olmalıdır.
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İlk önce Bursa’da mezarı
başında ölüm yıldönümü olan 24
Eylül’de bir tören düzenlendi. TSK
Mehmetçik Vakfı İstanbul Anadolu
Yakası Temsilciliğinin katıldığı
törende sanatçının sevenleri de
yer aldı. Daha sonra Mehmetçik
Vakfı ve TEV tarafından Bursa
Emirsultan Camii’nde mevlit
okutuldu.

Bursa’daki Zeki Müren Güzel
Sanatlar Lisesi’nde TSKMEV ile
TEV’in koordinesiyle düzenlenen
başka bir törende de sanatçının
si
yaşam öyküsü barkovizyon gösteri
u
eşliğinde sunuldu ve sanatçıyı kon
alan resim sergisi açıldı.
Zeki Müren’in Bodrum’da
hâlen müze olarak hizmet veren
evinde, her yıl olduğu gibi bu
yıl da mevlit okutuldu. Mevlide
TSK Mehmetçik Vakfı Genel
Müdürü E. Tümgeneral Tamer
Büyükkantarcıoğlu ile TEV Genel
Müdürü Yıldız Günay ve Genel
Müdür Yardımcısı Güsel Bilal
katıldı. Çok sayıda Zeki Müren
hayranının yer aldığı mevlit
öncesinde ziyaretçiler müzeye
akın etti.

Öte yandan her yıl Bodrum
Kalesi’nde gerçekleşen anma
konseri bu yıl hava muhalefeti
nedeniyle iptal edildi.
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yıl dönümünde andık

“İşte Benim Zeki Müren”
19
Zeki Müren’in hayatına dair izler,
ak
anc
Kasım 2014 tarihinde başlatılan
at
Şub
le
eniy
ned
gördüğü yoğun ilgi
Zeki
im
Ben
e
“İşt
2015’e kadar uzatılan
nin
eşi’
Müren” sergisinde Sanat Gün
hayranlarının ilgisine sunuldu.
im
TSK Mehmetçik Vakfı ve Türk Eğit
tür
Vakfının desteği ile Yapı Kredi Kül
ilen
ştir
Sanat tarafından gerçekle
e
“Yüzlerce fotoğraf ve hatıra eşliğind
i
ışıltılı bir yoluculuk; İşte Benim Zek
ait
en’e
Mür
i
Zek
Müren” sergisinde
en
kostümler, mektuplar, notalar, des
ri
mle
çalışmaları ve özel fotoğraf albü
yer alıyor.

Yaklaşık 50 bin ziyaretçinin
yal
gezdiği ve gerek ulusal gerekse sos
i
serg
medyada büyük ilgi gören
ndı.
kapsamında bir de katalog hazırla
fları,
Daha önce paylaşılmayan fotoğra
ve
ları
tup
film kareleri, özel mek
loğun
yaşam öyküsünün yer aldığı kata
satışından elde edilen gelir de TSK
Mehmetçik Vakfı ve Türk Eğitim
Vakfına bağışlandı.

Serginin 19 Kasım’da yapılan
açılışına TSK Mehmetçik Vakfı
er
Genel Müdürü E. Tümgeneral Tam
ürü
Büyükkantarcıoğlu, TEV Genel Müd
Yıldız Günay, TEV Genel Müdür
Yardımcısı Güsel Bilal de katıldı.
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Hacettepe Üniversitesinde
“Zeki Müren” sergisi…
Hacettepe Üniversitesi Türk Müziği
ik
Araştırma ve Uygulama Merkezi Klas
artesi
Türk Müziği Korosu 14 Şubat Cum
verdi.
seri
günü “Zeki Müren Şarkıları” kon
kezinde
Hacettepe Üniversitesi Kültür Mer
at
Ved
verilen konserin koro şefliğini
k
Kaptan Yurdakul, sunuculuğunu Faru
Cenap Erdoğan üstlendi.
ı
Konser kapsamında, tüm mal varlığın
ışlayan
TEV ve TSK Mehmetçik Vakfına bağ
sel
değerli bağışçımız Zeki Müren’in kişi
an
oluş
dan
ların
eşyaları ve desen çalışma
n
bir sergi köşesi açıldı. Konsere gele
ini
ilgis
ük
büy
Zeki Müren hayranlarının
fı Genel
çeken sergiyi, TSK Mehmetçik Vak
da
Müdürü Tamer Büyükkantarcıoğlu
gezdi.
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ŞİRKETLERDEN
HABERLER

Mehmetçik Vakfı akaryakıt
istasyonları rakip tanımıyor

TS K M e h m etç i k Va k fı
ş i rketl e ri n d e n M e h m etç ik Lim itet
Ş i rketi n e a i t a ka rya k ı t i stasyonları
ra k i p ta n ı m ı yo r. O P ET A Ş tarafınd an
g e rç e k l e ş ti ri l e n ç e ş i tl i pe rform ans
ve h iz m et d e ğ e rl e n d i rm e le rind e
a ç ı k a ra b i ri n c i o l a n M e hm etçik
L i m i tet a ka rya k ı t i sta syonları d iğ e r
i sta syo n l a ra fa rk atı yo r.
Marmara Bölgesinde 145 Opet akaryakıt
istasyonu içinde 14’üncü, Marmara
Bölgesi Anadolu Yakası ikinci bölgede 25
Opet akaryakıt istasyonu içinde 2’nci oldu.

Ş İ RK ET L ERD EN H A BERL ER
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Opet AŞ tarafından gerçekleştirilen
bayi hizmet değerlendirme programı
kapsamında, 2014 yılı ilk altı aylık
dönem değerlendirmesine göre
İstanbul Maslak Mehmetçik Akaryakıt
İstasyonu, 22 istasyon arasından 1’inci
seçildi.
Ankara’da bulunan Etimesgut
Mehmetçik Akaryakıt İstasyonu
da Mayıs – Haziran – Temmuz

2014 dönemi ile bir önceki yılın
aynı dönemine ait performans
değerlendirmesinde 65 Opet akaryakıt
istasyonu arasında 1’inci oldu.
İstanbul Yenişehir Mehmetçik
Akaryakıt İstasyonu ise Eylül – Ekim
– Kasım 2014 döneminin bir önceki
yılın aynı dönemi ile karşılaştırılması
sonucunda Türkiye genelindeki 832
Opet akaryakıt istasyonu içinde 25’inci,

Değerlendirmeler, Opet tarafından
akaryakıt satış artışı, tuvalet temizliği,
eğitimlere katılım ve sınav sonuçları,
müşteri memnuniyeti, gizli müşteri
denetim puanı, market ve akaryakıt
satış elemanlarının performansı ve
müşteri şikayetleri kritelerleri baz
alınarak yapılıyor.
Bizlere bu gururu yaşatan Şirket
Müdürümüz başta olmak üzere akaryakıt
istasyonları çalışanlarımıza ve tüm
müşterilerimize şükranlarımızı sunarız.

Mehmetçik Vakfı Limitet Şirketinde bayrak değişimi
TSK Mehmetçik Vakfı
şirketlerinden Mehmetçik Limitet
Şirketinde iki ayrı görev devir teslimi
yapıldı. Şirket Müdürü E. Albay
Süleyman Tezel yerini E. Tuğamiral
Ekmel Özdengil’e bırakırken, Maslak
Akaryakıt İstasyon Müdürü Mümtaz
Akfidan da görevini Tevfik Fikret
Erdoğan’a teslim etti.
TSK Mehmetçik Vakfı
Genel Müdürü E. Tümgeneral
Tamer Büyükkantarcıoğlu ortak
gerçekleştirilen devir teslim töreninde
eski Şirket Müdürü Süleyman Tezel’e
ve eski İstasyon Müdürü Mümtaz
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Akfidan’a hizmet ve katkılarından
dolayı teşekkür etti.
Yeni Şirket Müdürü Ekmel Özdengil
ve Maslak Akaryakıt İstasyonu Tevfik
Fikret Erdoğan’a da görevlerinde

başarılar dileyen Genel Müdür
Büyükkantarcıoğlu, Tezel ve Akfidan’a
hizmetlerine ilişkin plaket takdim etti.
Sayın Süleyman Tezel ve Sayın Mümtaz
Akfidan’a bundan sonraki yaşamlarında
sağlık ve başarılar dileriz.

Mehmetçik Vakfı
Sigorta Aracılık Hizmetleri Şirketi
ödüle doymuyor!
Mehmetçik Vakfı Sigorta Aracılık
Hizmetleri Ltd. Ş 2013 yılı sigortacılık
faaliyetlerinde ürünlerini pazarladığı;
— Anadolu Sigorta’nın 2500
profesyonel acentesi arasında 2013 yılı
üretim sıralamasında Türkiye 2’ncisi ve
İç Anadolu Bölge 1’incisi,
— AXA Sigorta AŞ’nin 1700

profesyonel acentesi arasında 2013
yılı prim üretimi kategorisinde Türkiye
3’üncüsü, Orta Anadolu 1’incisi ve yine
2013 yılı kârlılık kategorisinde Türkiye
10’uncusu oldu.
Mehmetçik Sigorta ayrıca,
— Anadolu Hayat Emeklilik “2014
Yılı Özel İşbirliği” ödülü,

— Anadolu Sigorta “2015 Yılı
Şampiyonlar Ligi Acentesi” ödülü,
— Axa Sigorta AŞ “Ferdi Sağlık
Sigortaları 2014 Yılı Yeni İş Adet
Türkiye İkinciliği” ödülü,
— AXA Sigorta AŞ “2015 Yılı
Milyonerler Kulübü Platin Üye
Acenteliği” ödüllerini kazandı.
TSK Mehmetçik Vakfı olarak başta
Şirket Müdürü Serap Çetinkaya olmak
üzere tüm şirket çalışanlarını kutluyor,
sigortacılık işlemleri için şirketimizi
seçerek bize güvenen, şirketimizin
kazançları ile Mehmetçiklerimize
yaptığımız yardımlara katkı sağlayan
aziz milletimize şükranlarımızı
sunuyoruz.

SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LTD. Ş
HAYAT SİGORTASI
SAĞLIK SİGORTASI
BİREYSEL EMEKLİLİK
ZORUNLU DEPREM SİGORTASI
KONUT SİGORTASI

ZORUNLU TRAFİK SİGORTASI
KASKO
İŞYERİ SİGORTASI
TÜM SİGORTACILIK HİZMETLERİ
MEHMETÇİK VAKFI
SİGORTA ARACILIK HİZ. LTD. Ş
Nenehatun Cad. Nu.: 55 Gaziosmanpaşa/ANKARA
Telefon : 0 312 437 77 43
Faks : 0 312 436 27 44
Web : www.mehmetciksigorta.com.tr
e-posta : bilgi@mehmetciksigorta.com.tr

Mehmetçik Yaşam Sigortası
Mehmetçik Yaşam Sigortası;
Mehmetçik Vakfı Sigorta Aracılık
Hizmetleri Limitet Şirketi ile Anadolu
Sigorta’nın işbirliği neticesinde,
Mehmetçik Vakfı Sigorta Ş tarafından
oluşturulup hedef kitleye sunulmak
üzere hazırlanan özel bir üründür.

Ş İ RK ET L ERDEN H A BER L ER
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Bu sigorta ile öncelikle TSK
bünyesinde görevli erbaş / erler,
gönüllülük esasına bağlı olmak üzere,
TSK Mehmetçik Vakfının yaptığı
yardımlara ilave olarak, Mehmetçik
Yaşam Sigortası ile de teminat
altına alınmaktadır. Poliçe kapsamı
genişletilerek; muvazzaf / emekli (65
yaşına kadar) subay, astsubay, uzman
jandarma, uzman erbaş, sivil memur
ile eşleri, yedek subaylar, askerî okul
öğrencileri (18
yaşını doldurmuş),
sözleşmeli erbaş
/ erler, TSK
yararına faaliyet
gösteren vakıflar
ve bu vakıfların
iştiraklerinde
çalışan personel
ve eşlerine de
“Mehmetçik
Yaşam Sigortası”
ile sisteme girme
imkânı sağlanmıştır.

Mehmetçik Yaşam
Sigortasının Faydaları:
Sigortalı kişinin vefatı ya da
maluliyeti durumunda sigortalının
kanuni varislerine veya kendilerine
tazminat ödemesi sağlamaktadır.
Poliçe kapsamında iki teminat
bulunmaktadır.
Vefat Teminatı: 30.000 TL
Vefat teminatı, sigortalının poliçe
süresi içinde vefatı sonucunda
sigortalının kanuni varislerine
ödenecek tutardır. Sigortalı evli ise
eş ve çocukları, evli değil ise anne,
baba ve kardeşler kanuni varisleridir.
Sigortalının vefatı durumunda poliçe
sona erer.
Maluliyet Teminatı: 30.000 TL
Maluliyet teminatı, poliçe süresi
içinde meydana gelen bir kaza sonucu,
sigortalının malul kalması durumunda,
belirtilen maluliyet oranlarına
göre sigortalıya ödenecek tutardır.
Kaza, sigortalının derhal veya kaza
tarihinden itibaren iki sene zarfında
daimi surette maluliyetine sebebiyet
verdiği takdirde, tıbbi tedavinin sona
ermesini ve daimi maluliyetin kati
surette tespitini müteakip tazminat
sigortalıya ödenir.
Her iki teminat aynı anda
kullanılamaz.

Mehmetçik Yaşam
Sigortasını Nasıl
Yaptırabilirsiniz?
Mehmetçik Yaşam Sigortası
yaptırma talebiniz, Mehmetçik Vakfı
Sigorta Şirketine faks veya e-posta ile
bildirmeniz yeterli olacaktır.
Mehmetçik Vakfı Sigorta Şirketi
İletişim Bilgileri:
Nenehatun Cad. Nu.: 55
GOP / ANKARA
Tel
: 0 312 436 27 42 - 43
Faks : 0 312 436 27 44
bilgi@mehmetciksigorta.com.tr
www.mehmetciksigorta.com.tr

Mehmetçik Yaşam
Sigortası (MYS) İçin
Zorunlu Bilgiler:
Adı soyadı, doğum tarihi,
doğum yeri, baba adı, T.C. kimlik
numarası, telefon, rütbe, irtibat
kurulacak kişinin adı soyadı ve
telefon numarası, poliçelerin
gönderileceği açık birlik adresi.

Prim Ödemeleri Nasıl
Yapılacak?
Poliçe süresi bir yıl olup, poliçe
primi 30 TL’dır. Poliçe primleri
sigorta başlangıcında peşin olarak
ödenir.

Prim ödemeleri Mehmetçik Vakfı Sigorta Şirketinin aşağıda belirtilen
masrafsız hesap numaralarına yapılacaktır.
ING Bank Ulus Şubesi: TR 46 0009 9006 6606 6600 1000 03
Akbank Nenehatun Şubesi: TR 53 0004 6002 8388 8000 0712 69
TEB Bankası Meşrutiyet Şubesi: TR 62 0003 2000 1050 0000 0305 81
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ŞİRKETLERDEN HABERLER

Yeni şirketimiz:
TSK Mehmetçik Vakfı
Güngören Park AVM
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Mehmetçik Vakfının ilk AVM
yatırım projesi olan TSK Mehmetçik
Vakfı Güngören Park AVM, yaklaşık
20 bin metrekare inşaat alanı ve
6 bin metrekare kiralanabilir alanı
ile butik bir proje. Projenin hayata
geçirilebilmesi için 29 Ocak 2015
tarihinde TSKMEV Güngören Park AVM
İşletmeciliği Ltd. Ş kurulmuştur.
İnşaatı devam eden Güngören Park

AVM’nin yatırım maliyeti yaklaşık 26
milyon TL olacaktır.
Hızla gelişen bir bölge olan
Güngören – Esenler – Bağcılar
ekseninde kurulan Güngören Park
AVM, hemen yanı başında yer alan
Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa
Yerleşkesinin yaklaşık 30 bin öğrenci
nüfusu için çekim merkezi olmaya
aday. Aynı şekilde 3 bin kişi kapasiteli

Fatih Sultan Mehmet Öğrenci
Yurdu ve bölgedeki teknopark da
Güngören AVM’nin sosyal ortamından
faydalanacak. Nezih ve şık yeme –
içme mekânları ile eğlence alanlarının
ağırlıklı olarak yer alacağı Güngören
Park AVM, kalitesiyle bulunduğu
bölgede fark yaratacak.
29 Ekim 2015 tarihinde Cumhuriyet
Bayramı coşkusuyla beraber açılması
planlanan Güngören Park AVM
hakkında bilgi veren TSK Mehmetçik
Vakfı Genel Müdürü E. Tümgeneral
Tamer Büyükkantarcıoğlu, “Çalışmaya
başladığımız ilk günden itibaren
sektörden yoğun bir ilgi gördüğümüzü
söyleyebilirim. Bunların arasından
uygun markalarla iyi bir mağaza
karması oluşturacağız. Güngören
Park AVM, Mehmetçik Vakfının
kurumsallığı ve iş ciddiyeti dikkate
alındığında farkını ortaya koyan bir
proje. Vakıf olarak çalışma yaptığımız
diğer sektörlerde gösterdiğimiz
başarıyı Güngören Park AVM ile de
yakalayacağımıza inanıyorum” dedi.

MEHMETÇİK VAKFI DERGİSİ

VAKIFTAN
HABERLER

Devir teslim törenleri

TSK Mehmetçik Vakfı temsilcilikleri
ve Genel Müdürlükte bayrak değişimi
heyecanı yaşandı.
TSK Mehmetçik Vakfı İstanbul
Anadolu Yakası Temsilciliği görevini
yürüten Ali Ulvi Vural yerini
Mehmet Keskin’e bırakırken, İzmir
Temsilciliğinde Zafer Recep ayrılırken,
Halil İbrahim Çelik göreve başladı.
Erzurum Temsilciliğinde ise Necati
Yıldız yerine Mustafa Kaytaz Şehit
Aileleri, Gazi/Malul İşlem Uzmanı
olarak görev aldı.
Genel Müdürlükte ise İnsan
Kaynakları Müdürlüğü görevinde
bulunan Şahsuvar Erkmen ayrılırken,
Emlak ve Yatırımlar Müdürü Okay
Sekmen de bayrağı İrfan Saraçoğlu’na
devretti.

VA K I F TA N H A BERL ER
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Katıldığı devir teslim törenlerinde
konuşan TSK Mehmetçik Vakfı
Genel Müdürü E. Tümgeneral Tamer
Büyükkantarcıoğlu, görevinden ayrılan
personele bundan sonraki yaşamında
sağlık ve mutluluk dilerken, TSK
Mehmetçik Vakfı ailesine yeni katılan
isimlere de görevlerinde başarılar
diledi.

TSK Mehmetçik Vakfı Bursa Temsilciliği açıldı
TSK Mehmetçik Vakfı Bursa
Temsilciliği faaliyete başladı. Daha
önce Kocaeli Temsilciliğinin faaliyet
alanı içerisinde bulunan Bursa, Kocaeli
Temsilciliğinin 28 Şubat 2015 tarihi
itibariyle kapatılmasının ardından
yeni temsilcilik merkezi oldu.
TSK Mehmetçik Vakfı Genel
Müdür Yardımcısı Osman Aydoğan’ın
katılımı ile Bursa’daki temsilcilik
binasında düzenlenen törende, Kocaeli
Temsilciliği görevini yürüten Mehmet
Solak ile Şehit Aileleri, Gazi/Malul
İşlem Uzmanı olarak görev yapan
Nasuh Karabulut’a Vakfa yaptıkları
hizmetlerden dolayı plaket takdim
edildi. Törene o zamanki Bursa
Temsilcisi Mehmet Filiz ile Şehit
Aileleri, Gazi/Malul İşlem Uzmanı
Önder Yalçın’ın da katıldı.

MEHMETÇİK VAKFI DERGİSİ

TSK Mehmetçik Vakfı 33 yaşında
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1982 yılında dönemin kuvvet
komutanları tarafından kurulan
TSK Mehmetçik Vakfı 33 yaşına
girmenin gururunu yaşıyor. 17

Mayıs 2015 Pazar günü 33’üncü
kuruluş yıl dönümünü kutlayacak
olan TSK Mehmetçik Vakfı, Genel
Müdür E. Tümgeneral A. Tamer

Büyükkantarcıoğlu başkanlığındaki
Vakıf personelinden oluşan heyet
ile Anıtkabir’i ziyaret ederek
Ata’nın huzuruna çıkacak.

Kültür Gezisi bu yıl Çanakkale’de
TSK Mehmetçik Vakfı tarafından
şehit ve gazi çocuklarına yönelik
olarak her yıl düzenlenen “Kültür
Gezisi” bu yıl Çanakkale Zaferleri’nin
100’üncü yıl dönümü dolayısı ile
Çanakkale’ye yapılacak.

2009 yılından bu yana düzenlenen
Kültür Gezisi, Vakıftan yarıdm alan
Anadolu’nun dört bir yanındaki şehit
ve gazi çocuğunu bu kez 26 Temmuz
- 08 Ağustos tarihleri arasında
biraraya getirecek.

Ankara’dan başlayacak gezi sırasıyla
Eskişehir, Bilecik, Bursa ve Çanakkale
güzergâhını takip edecek. Çanakkale
Muharebeleri’nin yapıldığı bölgede
inceleme yapacak olan Mehmetçik
çocukları, Muharebeleri adeta adım
adım yaşayacak.

MEHMETÇİK VAKFI DERGİSİ

Kavurma dağıtımı tamamlandı
TSK Mehmetçik Vakfının
2014 yılı vekâleten kurban
temin ve kesim hizmeti
faaliyeti kapsamında Bilecik’te
Erşan Et ve Et Ürünleri AŞ
tesislerinde kesilen kurbanlık
etlerin tamamı, yine aynı
tesiste Türk Gıda Kodeksi Et
ve Et Ürünleri Tebliğine uygun
olarak kavurma haline getirildi.
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Her biri net 750 gram
olan kavurmalar, taze et
dağıtılamayan şehit ve malul
gazi Mehmetçik aileleri ile
vekâleten kurban bağışı yapan
bağışçılarımıza dağıtıldı. İlk
kez geçen yıl yapılan uygulama
yine hem bağışçılarımızdan
hem de Mehmetçik ailelerimiz
tarafından beğeniyle
karşılandı.

M esajlar. ..Mesajlar...
Sayın yetkili

Sayın yetkili,

Geçtiğimiz Kurban Bayramında,
Mehmetçik Vakfına bağışladığımız
kurban için gönderdiğiniz konserve
kavurmayı teslim almış bulunuyoruz.
Dinimizin kurban kesiminin
anlayışını - anlamını ifade eden
ve vakfımızın güvenilirliğini de
gösteren bu yaklaşım ve davranışınız
için şahsım ve ailem adına
teşekkürlerimi iletir hizmet ve benzer
çalışmalarınızın başarılı şekilde
devamını dileriz.
Ömer S. OĞUZ
Mehmetçik Vakfının kurban
kavurması gönderisini aldım. Önce
çok teşekkür ederim. Türkiye’nin değil
dünyanın en dürüst kuruluşu olan
Vakfınıza yolunda başarılar dilerim.
Ekrem TOSUN
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Geçen Kurban Bayramında
çorbada biraz tuzumuz
bulunsun diye nasip oldu
bağışımızı Mehmetçik
Vakfına yaptık. Dün bir
mesaj aldım çok duygulandık,
bugün 15 dakika önce posta
görevlisi kargodan sizin
emanetinizi teslim edince çok
duygulandık… Boğazımız
düğümlendi, ağlamaklı
hale geldik. Çok büyük bir
görevi ifa ediyorsunuz, emeği
geçen ve vesile olan herkese
teşekkürlerimi sunarım.
İnşallah başka bağış ve
yardımlarda görüşmek üzere
selam ve saygılarımla…
Doç. Dr. Hakan
YILDIRIM ve eşi
Hülya YILDIRIM

Sayın Vakıf Başkanım,
Bir Mehmetçik ailesi olarak
sizleri her zaman yanımızda
görmekten onur duymaktayız.
Geçtiğimiz hafta sonu kapımız
bir posta görevlisi tarafından
çalındı ve göndermiş olduğunuz
paketi aldık. İnanın ailecek çok
mutlu olduk. Aslında aldığımız
paket değil, Mehmetçik Vakfının
her zaman yanımızda olması
bizi ziyadesiyle memnun etti.
Bu düşüncelerle size ve emeği
geçen herkese sonsuz teşekkür
eder yapacağınız işlerde
kolaylıklar dilerim. Güller
diyarı Isparta’dan sevgi ve
selamlarımızı gönderiyoruz.
Gazi Hikmet ÖZCANLI

18 Mart’ta şehitlerimizi
rahmet ve minnetle andık

ET K İ N L İ K L ER
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Ailelerine gurur, Türk milletine
kıvanç veren kahraman şehitlerimiz
18 Mart Şehitler Gününde yurdun
dört bir yanında minnetle anıldı.
TSK Mehmetçik Vakfı tarafından 18
Mart Şehitler Günü dolayısı ile başta
Ankara olmak üzere İstanbul, İzmir,
Adana, Samsun, Bursa 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

Yedi ilde mevlit
Öte yandan TSK Mehmetçik Vakfı, 18 Mart
Şehitler Günü münasebetiyle, vatanımızın ve
milletimizin birlik ve bütünlüğü için mücadele
ederken şehit olan veya herhangi bir nedenle
hayatını kaybeden Mehmetçiklerimiz için Ankara
başta olmak üzere İstanbul, İzmir, Samsun, Adana,
Bursa ve Erzurum’da mevlit okuttu.
13 Mart Cuma günü Ankara Çankaya Hasan
Tanık, İstanbul Pendik Dumankaya, İzmir Narlıdere
Şehitlik, Samsun Ulugazi, Adana Fet Ahmet Gülşen,
Erzurum Yakutiye Lala Mustafapaşa camilerinde
cuma namazı öncesi,
Bursa Ulu Camii’nde
ise cuma namazını
ANKARA
müteakip mevlit
okutuldu.

karanfiller bırakıldı. Törenlerde bir
araya gelen şehit yakınları, gaziler
ve Vakıf personeli bir kez daha
şehitlerimizi minnetle andı. Özellikle
şehit çocuklarının ellerindeki çiçekleri
özenle şehit mezarlarına koymaları
şehitlikte bulunanlara duygulu anlar
yaşattı.

ADANA

İSTANBUL

BURSA

İZMİR

ERZURUM

SAMSUN

Mevlitlere, şehit
ve gazi aileleri
ile bağışçılar ve
vatandaşlar katıldı.
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5’inci ve 6’ncı derece Mehmetçikler
sürekli yardım kapsamına alındı.

Mehmetçik ailesi büyüyor
TS K M e h met çi k Va kfı Oca k 201 5 itibariyle Vak ıf tan yılda ik i kez nakdî yardı m a la n
5’in c i ve 6’ncı d e re ce ma l u l ga zi ve engelli Mehm etç ik leri sürek li yardım kapsa m ın a
ald ı. U yg u lama 5’i n ci ve 6’n cı d e rece Mehm etç ik ler taraf ından sevinç le kar şı la n d ı.
olduğu gibi bizzat Genel Müdür E.
Tümgeneral Tamer Büyükkantarcıoğlu’na
teşekkürlerini sunan Mehmetçiklerimiz
de bulunuyor.
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“Vakıftan alacağım parayla
oğluma burs vereceğim”
5’inci derece gazi Tuncay Aslan,
Ocak 2015 tarihi itibariyle 5’inci ve 6’ncı
derece Mehmetçiklerin ve hak sahibi
çocuklarının aylık yardım kapsamına
alınması nedeniyle TSK Mehmetçik Vakfı
Genel Müdürü E. Tümgeneral Tamer
Büyükkantarcıoğlu’na teşekkür etti.
01 Ocak 2015 itibariyle yürürlüğe
konulan yeni yardım planında 5’inci ve
6’ncı derece Mehmetçikleri sevdiren
bir haber yer aldı. 2010 yılından bu
yana yılda iki kez nakdî yardım alan
5’inci ve 6’ncı derece malul gazi ve
engelli Mehmetçikler, Vakfın sürekli
yaptığı yardımlar kapsamına alındı.
Ocak – Haziran 2015 döneminde
geçerli olan yardım planına göre
5’inci derece malul gazi ve engelli bir
Mehmetçik 300 TL, 6’ncı derece malul
gazi ve engelli bir Mehmetçik ise 250
TL aylık yardım almaya başladı. Buna
bağlı olarak 5’inci ve 6’ncı derece
malul gazi ve engelli Mehmetçiklerin
hak sahibi olan çocuklarına da ilk defa
bakım ve öğrenim yardımı yapıldı.
Diğer Mehmetçik çocuklarının deyişi ile
“181 yeni kardeş”in daha Vakıf yardım
planına eklenmesiyle Vakıftan bakım
ve öğrenim yardımı alan Mehmetçik
çocuğunun sayısı 1.371’e yükseldi.
Buna göre üniversite öğrencisi bir
Mehmetçik çocuğu Vakıf’tan aylık
710 TL, lise öğrencisi bir Mehmetçik
çocuğu ise 570 TL yardım almaya
başladı.

MEHMETÇİK VAKFI DERGİSİ

“Mehmetçiklerimiz adına
mutluluk duyuyorum”
TSK Mehmetçik Vakfı Genel
Müdürü E. Tümgeneral Tamer
Büyükkantarcıoğlu, Vakfın konuyu uzun
süredir öncelikli olarak ele aldığını
belirterek, sonunda sevindirici bir
noktaya ulaşmasından Mehmetçikler
adına memnuniyet duyduğunu söyledi.
Büyükkantarcıoğlu, verilen miktarların
yıllar içerisinde daha yüksek bir
rakama çıkacağı inancını dile getirerek,
“Vakıf önemli bir maddi yükün altına
girerek 5’inci ve 6’ncı derece malul
gazi ve Mehmetçikleri sürekli yardım
kapsamına, hak sahibi çocuklarını ise
bakım ve öğrenim yardımı kapsamına
ekledi. Vakfımız bundan sonra da
Mehmetçiklerimiz için elinden gelenin
en iyisini yapacaktır” diye konuştu.
TSK Mehmetçik Vakfına, 5’inci
ve 6’ncı derece gazi ve engelli
Mehmetçiklerin sürekli yardım
kapsamına alınmasına yönelik çok
sayıda teşekkür mesajı da geldi.
Mektup, e-posta ve sosyal medya
aracılığıyla duydukları memnuniyeti
ileten gazi ve engelli Mehmetçiklerimiz

Aslan, Vakfa yaptığı ziyarette, “Sayın
Genel Müdürümüze 5’inci ve 6’ıncı
derece gazi ve engelli Mehmetçiklere ve
hak sahibi çocuklarına yapılacak sürekli
yardımlar nedeniyle teşekkür etmeye
geldim. Bu teşekkürümü hem kendi
adıma hem de diğer arkadaşlarım adına
yapıyorum. Bu yardımlarınız sayesinde
nihayet ben de gazi olduğumu anladım.
Benim için manevi değeri çok büyük”
diye konuştu.
İki çocuğu olduğunu, ancak
çocuklarının askerlik görevi bittikten
sonra dünyaya geldiği için Vakıftan
yardım alamayacağını belirten Aslan,
“Oğlum Emre, THK Üniversitesi Lojistik
Yönetimi bölümünü kazandı. Hazırlıkta

okuyor. Ona ‘Oğlum sen merak etme.
Ben seni mutlaka okutacağım’ dedim.
Şimdi Vakıftan aylık olarak alacağım bu
parayı her ay oğluma vereceğim. Sanki
bir burs almış gibi onun eğitiminde
kullanacağım. Bu da beni çok mutlu
ediyor” dedi.
Genel Müdür Büyükkantarcıoğlu
da Gazi Aslan’ın teşekkürlerinden
dolayı memnuniyetini belirterek,
“Biz Vakıf olarak şimdi bir başlangıç
yaptık. Önümüzdeki yıllarda 5’inci
ve 6’ncı derece gazi ve engelli
Mehmetçiklerimizin aldıkları bu
miktarların, diğer derecelerdeki
Mehmetçiklerin yardımlarına
yaklaşması için çalışmalarımız devam
edecektir” diye konuştu.

Gazi Üçkan’dan Mehmetçik
Vakfına teşekkür

sahibi çocukları da Vakıftan aylık
yardım almaya başladı. Ben de bu
nedenle kendisine o arkadaşlarım adına
şükranlarımı sunmaya geldim” diye
konuştu.
Gazi Üçkan’ın ziyaretinden
duyduğu mutluluğu dile getiren
Genel Müdür E. Tümgeneral
Büyükkantarcıoğlu da Vakıf olarak
her zaman Mehmetçiklerin yanında
olduklarını ifade etti. Gazi Üçkan’ın,
“Vakıftan yardım alan bütün gazi
ve engelli Mehmetçikler, Vakfın
üyesiymiş gibi çalışmalılar” önerisini
dikkatle dinleyen Genel Müdür
Büyükkantarcıoğlu, “Biz de bu
durumdan memnuniyet duyarız” dedi.
Genel Müdür Büyükkantarcıoğlu ayrıca,
kendisi de Kayserili olan Gazi Üçkan’ın,
Kayseri’de temsilcilik açılması önerisi
üzerinde çalışacaklarını da söyledi.

“İyi ki varsınız!”
Bir teşekkür de 6’ncı derece gazi
Ayhan Eroğlu’ndan geldi. Ordu’nun Ünye
ilçesinde yaşayan Eroğlu, 07.09.1989
yılında Iğdır Taşburun Jandarma
Karakol Komutanlığında görev yaparken
yaralanmış. Çeşitli hastanelerde uzun
süren bir tedavi süreci yaşayan ve gazi
olarak hayatına devam eden Eroğlu’nun
üç çocuğu bulunuyor.
TSK Mehmetçik Vakfından yardım
alan 1’inci derece gazi Yılmaz Üçkan,
5’inci ve 6’ıncı derece gazi ve engelli
Mehmetçiklerin, Vakıftan aldıkları
yardımların kapsamının genişletilmesi
nedeniyle TSK Mehmetçik Vakfı
Genel Müdürü E. Tümgeneral Tamer
Büyükkantarcıoğlu’na teşekkür etti.
Gazi Üçkan, “Arkadaşlarım adına size
şükranlarımı sunuyorum” dedi.
Gazi Üçkan, “Sayın Komutanımız
göreve başladığında kendisini hem
görevi nedeniyle tebrik etmek hem de
bazı isteklerimizi belirtmek amacıyla
ziyaret etmiştik. O tarihte Vakıftan
yılda iki kez yardım alan 5’inci ve
6’ıncı derece engelli ve malul gazi
Mehmetçiklerimizin, tıpkı birden dörde
kadar dereceleri bulunan diğer engelli
ve malul gazi arkadaşlarımız gibi sürekli
yardım almasını, hak sahibi çocuklarının
da bu yardımlardan yararlanmalarını
talep etmiştik. Sayın Komutanımız, bize
konuyu inceleyip üzerinde çalışacaklarını
ifade etmişti. 2015 yılı Ocak ayı itibariyle
5’inci ve 6’ıncı derece engelli ve malul
gazi Mehmetçik kardeşlerimiz de hak

Mehmetçik Vakfının 5’inci ve 6’ncı
gazi ve engelli Mehmetçikleri sürekli
yardım kapsamına almasının kendilerini
çok mutlu ettiğini belirten ve bu
nedenle Vakfı ziyaret ettiğini söyleyen
Eroğlu, “Bizi çok mutlu ettiniz, Allah
Mehmetçik Vakfından razı olsun. İyi ki
varsınız!” dedi.
Vakıf Genel Müdürü
Büyükkantarcıoğlu da Eroğlu’nun
ziyaretinden duyduğu memnuniyeti
dile getirirken, “Vakıf olarak bir adım
attık. Daha sonraki dönemlerde bu
yardımlarımızı elimizden geldiğince
daha da yükseltmeye gayret edeceğiz”
diye konuştu.

Şehit Babası Zülfikar Köse:

Bizi unutmadığınız
için sağolun!
1994 yılında şehit olan Piyade
Komando Er Beyhan Köse’nin babası
81 yaşındaki Zülfikar Köse, TSK
Mehmetçik Vakfının hiçbir zaman
kendilerini unutmadığını belirterek,
“Oğlum şehit olduğundan beri bizi
hiç unutmadınız. Tebrikleriniz gelir,
mektuplarınız gelir… Sağ olun, var
olun!” dedi.
Çorum’un Sungurlu
İlçesi Hacıosman Köyü’nden
TSK Mehmetçik Vakfı Genel
Müdürü E. Tümgeneral Tamer
Büyükkantarcıoğlu’nu ziyarete
gelen Köse, ellerine ulaşan kurban
kavurmalarından duydukları
memnuniyeti de dile getirdi.
Köse, “Kavurma gelince bizim
hanım ağlamaya başladı. Ne
mutlu ki bizi unutmamışlar, bak
kavurma göndermişler diye. Hep
dua ediyoruz size, sağolun” diye
konuştu.
Genel Müdür Büyükkantarcıoğlu
da Zülfikar Köse’nin ziyaretinden
duyduğu memnuniyeti dile
getirerek, “Biz sizi asla unutamayız.
Sizler bize şehit oğullarınızın
emanetisiniz, başımızın üzerinde
yeriniz var” dedi.
Daha sonra Yardımlar Müdürü
Ayhan Arslan ve Şehit / Vefat
İşlem Uzmanı Kenan Akdemir ile
birlikte Çorum’un Sungurlu İlçesi
Hacosman Köyü’ne giderek Zülfikar
Köse’yi evinde ziyaret etti. Arslan ve
Akdemir, şehidimizin mezarını da
babası ile birlikte ziyaret etti.

MEHMETÇİK VAKFI DERGİSİ
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TSK MEHMETÇİK VAKFI YARDIM PLANI
(2015 yılı 01 Ocak – 30 Haziran Dönemi)*
1. Bir defaya mahsus yapılan yardımlar
a.

Şehit olan veya herhangi bir nedenle hayatını kaybeden

		 Mehmetçik’ler için yapılan ölüm yardımı
b.

YA RDI M P L ANI
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41.000,00 TL

Malul gazi ve engelli Mehmetçik’lere yapılan maluliyet yardımı

		 1’inci derece malul gazi ve engelli yardımı

41.000,00 TL

		 2’nci derece malul gazi ve engelli yardımı

36.900,00 TL

		 3’üncü derece malul gazi ve engelli yardımı

32.800,00 TL

		 4’üncü derece malul gazi ve engelli yardımı

28.700,00 TL

		 5’inci derece malul gazi ve engelli yardımı

24.600,00 TL

		 6’ncı derece malul gazi ve engelli yardımı

20.500,00 TL

c. Bakım yardımı almakta iken vefat eden malul gazi ve engelliler için yapılan ölüm yardımı

9.800,00 TL

ç. Doğum yardımı

4.900,00 TL

d. Çocuk ölüm yardımı

4.900,00 TL

2. Sürekli veya belli bir süre dahilinde yapılan yardımlar
a. Malul gazi ve engelli bakım yardımı (aylık olarak)
1’inci derece malul gazi ve engelli yardımı

1.070,00 TL

2’nci derece malul gazi ve engelli yardımı

970,00 TL

3’üncü derece malul gazi ve engelli yardımı

870,00 TL

4’üncü derece malul gazi ve engelli yardımı

770,00 TL

			 5’inci derece malul gazi ve engelli yardımı

300,00 TL

			 6’ncı derece malul gazi ve engelli yardımı

250,00 TL

b. Bakım ve öğrenim yardımı (aylık olarak)
On sekiz yaşını tamamlayana kadar yapılan yardım
Lise düzeyinde eğitim gören çocuklara yirmi yaşını tamamlayana kadar yapılan yardım

410,00 TL

Ön lisans düzeyinde öğrenim gören çocuklara yirmi beş, lisans ve lisansüstü düzeyinde
öğrenim gören çocuklara yirmi altı yaşını tamamlayana kadar yapılan yardım
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

570,00 TL
710,00 TL
710,00 TL

* Not: Yardım planı yılda iki defa güncellenmektedir.

EFES HARABELERİ

YARDIM PLANI

TSK MEHMETÇİK VAKFI YARDIM PLANI
(2015 yılı 01 Temmuz – 31 Aralık Dönemi)*
1. Bir defaya mahsus yapılan yardımlar
a.

Şehit olan veya herhangi bir nedenle hayatını kaybeden

		 Mehmetçik’ler için yapılan ölüm yardımı
b.

42.000,00 TL

Malul gazi ve engelli Mehmetçik’lere yapılan maluliyet yardımı

		 1’inci derece malul gazi ve engelli yardımı

42.000,00 TL

		 2’nci derece malul gazi ve engelli yardımı

37.800,00 TL

		 3’üncü derece malul gazi ve engelli yardımı

33.600,00 TL

		 4’üncü derece malul gazi ve engelli yardımı

29.400,00 TL

		 5’inci derece malul gazi ve engelli yardımı

25.200,00 TL

		 6’ncı derece malul gazi ve engelli yardımı

21.000,00 TL

c. Bakım yardımı almakta iken vefat eden malul gazi ve engelliler için yapılan ölüm yardımı

9.800,00 TL

ç. Doğum yardımı

4.900,00 TL

d. Çocuk ölüm yardımı

4.900,00 TL

2. Sürekli veya belli bir süre dahilinde yapılan yardımlar
a. Malul gazi ve engelli bakım yardımı (aylık olarak)
1’inci derece malul gazi ve engelli yardımı

1.080,00 TL

2’nci derece malul gazi ve engelli yardımı

980,00 TL

3’üncü derece malul gazi ve engelli yardımı

880,00 TL

4’üncü derece malul gazi ve engelli yardımı

780,00 TL

			 5’inci derece malul gazi ve engelli yardımı

320,00 TL

			 6’ncı derece malul gazi ve engelli yardımı

270,00 TL

b. Bakım ve öğrenim yardımı (aylık olarak)
On sekiz yaşını tamamlayana kadar yapılan yardım
Lise düzeyinde eğitim gören çocuklara yirmi yaşını tamamlayana kadar yapılan yardım

420,00 TL

Ön lisans düzeyinde öğrenim gören çocuklara yirmi beş, lisans ve lisansüstü düzeyinde
öğrenim gören çocuklara yirmi altı yaşını tamamlayana kadar yapılan yardım
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

580,00 TL
720,00 TL
720,00 TL

* Not: Yardım planı yılda iki defa güncellenmektedir.
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TSK Mehmetçik Vakfının Yaptığı Yardımlar
TSK Mehmetçik Vakfının amacı; 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:
2. Sürekli veya belli bir süre dâhilinde yapılan
yardımlar

38

YA RDIML AR

Malul gazi ve engelli bakım yardımı: Maluliyet
yardımını hak eden malul gazi ve engelli Mehmetçiklere
yapılan ve tutarı her yıl maluliyet derecelerine göre tespit
edilen yardımdır.
Bakım ve öğrenim yardımı: Bakım ve öğrenim
yardımına hak kazanan Mehmetçik çocuklarına;
- Koşulsuz olarak 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,
1. 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.
Maluliyet yardımı: Malul gazi ve engelli erbaş
ve erlere maluliyet dereceleri esas alınmak suretiyle
kendilerine 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 malul veya engelli olmasına sebep olan olay
(kaza dâhil) tarihinde eşi hamile ise doğum yaptığında
doğan çocuğa ödenmektedir.
MEHMETÇİK VAKFI DERGİSİ

- 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 kırtasiye
masraflarını ve varsa harç bedellerini de TSK Mehmetçik
Vakfı üstlenmektedir.
3. 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.
TSK Mehmetçik Vakfı 01 Ocak 1982’den 31 Mart
2015 tarihine kadar geçen sürede 43.749 kişiye
toplam 473.145.477,48 TL yardım yapmıştır. Vakıf
halen aylık ortalama olarak 5.800.000,00 TL amaca
yönelik yardım yapmaktadır.

Karşılaştırmalı bir tarih araştırması
Osman Aydoğan
E. Tuğgeneral
TSK Mehmetçik Vakfı
Genel Müdür Yardımcısı

AVUSTURYA’YA TÜRK SEFERLERİ
ve ST. GOTTHARD / MOGERSDORF
MUHAREBESİ

1. Giriş

O

smanlıların Batılı kültür sahasına girmelerinden sonra 14’üncü yüzyıldan itibaren 17’inci yüzyıla kadar
Avusturya’nın güneydoğu sınırı boyunca Osmanlılar ile Avusturyalılar arasında sert muharebeler cereyan etmiştir.
Avusturyalıların kendilerini ve Alman İmparatorluğunu korumaya yönelik Türklerle olan savaşlarında, derinliklerinde iki
ayrı dünyanın, iki ayrı yaşam tarzının ve dinin bulunduğu iki
kavram çarpışmıştır; Garp ülkesi ve Şark ülkesi, Hıristiyanlık
ve İslam, Avrupa ve Asya.
Avusturyalılar, Osmanlı Devleti ile yaptıkları bu savaşlardaki her yenilgiyi, diğerlerine göre daha bir korkunç ve her
zaferi diğerlerine göre daha bir büyük ve abartılı olarak tasvir
etmişlerdir.
Avusturyalılar tarafından bir zafer olarak adlandırılarak ve
abartılarak büyütülen muharebelerden biri de 1 Ağustos 1664
tarihinde yapılan Saint Gotthard Muharebesi’dir. Bu muharebe bütün Batılı kaynaklarda ve özellikle Avusturya kaynaklarında bir zafer olarak algılanarak fevkalade mübalağalarla
süslenip bir destan haline getirilmiştir.
Aslında Saint Gotthard Muharebesi Osmanlı İmparatorluğu’nun 1663/1664 yıllarında Fazıl Ahmet Paşa komutasında
yapmış olduğu ve başarı ile sonuçlanan Avusturya Seferinin
(Uyvar Seferi) bir muharebesidir. Zaten Avusturya tarihçileri
de bu savaşa ‘‘Der Türkenkrieg 1663-1664’’ ismini vermişlerdir. 1 Bu seferde bütün Avrupa’da ‘‘imprenable’’ (düşürülemez)
olarak tanınan Uyvar Kalesi 2 ele geçirilmiştir. Bu sefer içerisindeki Saint Gotthard Muharebesi de kaybedilmiş bir muharebe değil, büyük kısmın muharebeye girmediği ve öncü kuvvetlerle yapılan neticesi alınamamış bir taarruz harekâtıdır.
Muharebenin Raab Irmağının kıyısında yapılmasından dolayı Osmanlılar tarafından ‘‘Rabe Cengi’’ olarak da adlandırılan
bu muharebe için Silahtar Fındıklılı Mehmet Ağa; ‘‘Bu vakayı
orduda ahşamdan sonra bile işitmemiş âdem nihayetsiz idi’’ 3
(Bu olayı akşamdan sonra bile duymamış çok insan vardı) diye
Saint Gotthard Muharebesi’ni âdetâ bir müfreze müsâdemesi

şeklinde göstermektedir. Hâlbuki Avusturyalılar bu muharebeyi Osmanlılara karşı büyük bir zafer olarak görmüş ve bu
zafer (!) bütün Avrupa’da kutlanmış, şiirler yazılmış, şarkılar
bestelenmiş, anıtlar dikilmiş, resimler yapılmış, kitaplar yazılmış ve paralar basılmıştır. Halen Avusturya kütüphanelerinde
bu muharebe üzerine yazılmış onlarca kitap, Avusturya müzelerinde sergilenen onlarca eser bulunmaktadır.
Osmanlılar tarafından bir müfreze müsademesi şeklinde
anılan bu muharebe için var olan Türkçe kaynaklar Avusturya kaynaklarına göre oldukça yüzeysel kalmaktadır. Asıl adı
‘’Esfar-ı Osmaniye Hatıraları 1073-75 Seferinin Vekayi-i Esasiyesi - Sen Gotar’da Osmanlı Ordusu’’4 olan, 1910 yılında
İstanbul’da Osmanlıca basılan Gazi Ahmed Muhtar Paşa’nın
“Sengotar’da Osmanlı Ordusu” isimli eseri Türkçe kaynaktaki
bu eksikliği gidermek ve Batılıların bu abartısını düzeltmek
amacıyla yazılmıştır. Fındıklılı Mehmet Efendi’nin ‘‘Silahtar Tarihinde’’,5 bir heyet tarafından yazılan ‘‘Mufassal Osmanlı Tarihinde’’6, Genkur. ATASE Bşk.lığı tarafından yayınlanan ‘‘Türk
Silahlı Kuvvetleri Tarihi’’nde7 bu muharebeden bahsedilmiş ve
Prof. İsmail Hakkı Uzunçarşılı 8 ve İsmail Hakkı Danışmend 9
eserlerinde bu muharebeye çok kısa olarak değinmişlerse de;
günümüz diliyle ve anlaşılır ve en kapsamlı olarak bu konuda yazılan tek detaylı eser Genkur. ATASE Bşk.lığı tarafından
yayınlanan ve Em. General Kemal YÜKEP tarafından yazılan
‘‘Sengotar Muharebesi 1664’’ isimli yayındır.10 Ne yazık ki bütün bu eserlerin tamamında bu muharebe bir yenilgi olarak
zikredilmiştir.
Avusturya tarafından ise bu muharebe üzerine yazılan onlarca kitaba rağmen bu konudaki derli toplu tek eser Avusturya
Askerî Tarih Enstitüsü tarafından yayınlanan ve Kurt Peball tarafından yazılan ‘‘Die Schlacht bei St. Gotthard-Mogersdorf 1664’’
isimli eserdir.11 Ayrıca Avusturya Harp Arşivi Dairesinde bulunan
bizzat Montecuccoli tarafından yazılan eserler 12 de kaynak olarak kullanılmaktadır. Bu eserlerden biri Türkçe’ye çevrilmiştir. 13
Bu yazıdan amaç, ülkemizde pek bilinmeyen, bilenlerin ve
yazanların yenilgi olarak bildiği ve yazdığı, bir kısım bilenlerin
de Avusturya kaynaklarına göre bildiği* bu muharebeyi izah

* Dr. Erhan AFYONCU (Şimdi Prof. Dr.) Avustruya kaynaklarını esas alarak St. Gotthard’da Avusturya Ordusunun kendisinden çok daha güçlü olan Osmanlı Ordusunu
mağlup ettiğinden bahsetmektedir. Yine aynı araştırmacı yazısında Merzifonlu Kara Mustafa Paşa’dan bahsederken yine Avusturya kaynaklarını esas alarak Kara Mustafa
Paşa’nın kemiklerinin ve kafatasının ayrı ayrı Avusturya’da olduğunu iddia etmektedir. (Dr. Erhan AFYONCU, Kara Mustafa Paşa, Hürriyet Tarih, 6 Ağustos 2003, s. 9) Halbuki
Türk kaynaklarına göre Kara Mustafa Paşa’nın kafatası bal dolu bir kıl torba içerisinde Edirne’ye getirilmiş, burada saray avlusunda ibret taşında sergilenmiş ve naaşı İstanbul
Bayezıt’daki Kara Mustafa Paşa Türbesine nakledilmiştir. [(1) N. Berin TAŞAN, Merzifonlu Kara Mustafa Paşa’nın Mezarı ve Viyana Müzesindeki Kafatası, Merzifonlu Kara Mustafa
Paşa Uluslararası Sempozyumu, Merzifon, 08-11 Haziran 2000, Ankara 2001, s. 289-293 (2) M. Münir AKTEPE, Mustafa Paşa, İ A.., C. VIII, s. 738]
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etmek ve Avusturya kaynaklarında kendi zaferleri olarak kabul
edilen bu muharebede gerçeği ortaya koyarak bu muharebenin bir yenilgi olmadığını hatırlatmaktır.
Konunun daha iyi anlaşılması ve 1664 yılına gelene
kadar Macaristan ve Avusturya’ya yapılan Türk seferleri
de Avusturya kaynaklarına göre kısaca özetlenmiştir. Bu
bölümde özellikle Prof. Georg Schreiber’in eseri14 (Türklerden kalan) ana kaynak olarak kullanılmış ve ayrıca, tarih kitaplarında yer almayan ancak bir efsane olarak hâlâ
Avusturya’da anlatılan bazı hikâye ve olaylara da konuyu
daha çekici hale getirmek için yer verilmiştir.
Bütün Avusturya kaynaklarında Osmanlı İmparatorluğu yerine ‘‘Türkler’’ ve ‘‘Türk İmparatorluğu’’ ifadelerinin
bulunması ve Osmanlı Ordusu mevcutlarının ve muharebe
kayıplarının oldukça abartılması ilgi çekicidir.
2. Macaristan ve Avusturya seferleri
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O

smanlı İmparatorluğu’nun Avusturya’ya karşı yaptığı ilk seferi zannedildiği gibi 1529 yılı değildir.
Avusturya kaynaklarında daha 1396 ve 1418 yıllarında
Avusturya içlerine yapılan Türk akınlarından bahsedilmektedir.15 1453’de İstanbul’un fethinden hemen sonra Osmanlı
Akıncıları Avusturya içlerine doğru daha da fazla ilerlerler. Viyana’nın daha batısındaki Klagenfurt’un dış kenarı
1476’da, Drava kıyısındaki Spittal 1478’de, Leoben, Rottenmann ve Graz 1480 yılında Osmanlı Akıncıları tarafından
kuşatılmıştır. Bu akınlardan maksat; bu şehirleri ele geçirmek olmayıp ganimet elde etmek ve istihbarat sağlamak idi.
Bazı Avusturya şehirlerinde bu akınların izlerini hâlâ
görmek mümkündür. Graz Katedrali’nin güney tarafında so-

luklaşmış bir fresk, İstirya’nın 1480 yılındaki üç sıkıntısını
tasvir eder: Bunlar kötü hasat, veba ve Türklerdir. Tasvir
de ‘‘Tanrı’nın Gazaplarının Resmi’’ diye adlandırılır. Büyük
Venedik Dağı’nda (Grossvenedig) buzullardan birinin adı
‘‘Türk Ordugâhı’’dır. Karenti’de köy çeşmelerinde kimi taştan kimi tahtadan Türk başları hala Türk süvarilerini hatırlatır. ‘‘Çeşme Türkü’’ veya ‘‘Tatar Adamcığı’’ diye çok yaygın
bir kavram oluşturmuşlardır.
Osmanlı İmparatorluğu 1453’te İstanbul’u fethettikten
sonra Avrupa üzerindeki etkisini daha da artırmış, sağladığı
bu yeni durumu pekiştirmek için Akdeniz’de egemenliğini
sağlamlaştıracak girişimlerde bulunmaya başlamıştır.
Bu arada 1512’de II. Beyazıt’ın yerine oğlu Yavuz Sultan
Selim geçmiş, onun da yerine 1520 yılında oğlu II. Süleyman (Kanuni) geçmişti. Kanuni tahta geçtikten hemen sonra
2 Ocak 1523’de Rodos adası fethedilmiştir. Rodos kuşatması
esnasında Batıdan hemen hemen hiçbir yardım gelmemişti.
Bu esnada Avrupa’daki siyasi durum şu şekilde idi;
İspanya bütün dikkatini Amerika’daki yeni kolonilere yöneltmiş, İsveç, Danimarka egemenliğinden yeni sıyrılmış
ve Almanya da reform olaylarının sarsıntıları içerisindeydi. Hıristiyanlığın iki güçlü imparatoru, İmparator V. Karl
ile Fransa Kralı I. François ise birbirleri ile savaşıyorlardı.
Macaristan’da ise soylular birbirileri ile savaşıyorlardı.
Daha sonra da Almanya’da köylü savaşları başlamıştı.
a. Mohaç Meydan Muharebesi (29 Ağustos 1526)
Avrupa’daki bu siyasi durumu yakından takip eden Kanuni Sultan Süleyman, Rodos’u aldıktan ve Mısır’daki karışıklığı bastırdıktan sonra Macaristan’a sefere çıktı.
Macar Kralı II. Ludwig, (II. Layoş, II. Lajos)* doğudaki
tehlikenin farkında olmasına rağmen, Osmanlı Devletine
karşı direnen Rodos’un ve yine Osmanlı Devleti’nin Mısır’daki meşguliyetinin kendisine kazandırmış olduğu zamandan hiç yararlanamamış, aksine sadece ülkesindeki
soyluların birbiriyle çatışmalarını seyretmişti. 29 Ağustos
1526 günkü Mohaç Savaşını Türk ordusu kazanmış, 10 Eylül 1526 tarihinde ise Türk ordusu Macaristan’ın Başşehri
Buda’ya (Budin) varmıştı. Bu savaşta Papa Macaristan’a paralı asker tutabilsin diye 50.000 Duka altın para yardımında bulunmuş, Avusturya ise sadece Tuna üzerinde 9 adet
top göndermişti.
Osmanlı Ordusu Mohaç Meydan Muharebesinde muharebede farklı bir askerî taktik uygulamıştı. Macar süvarilerinin düzgün saflar halinde saldırdıkları ve çok iyi yetişmiş
oldukları Osmanlı Ordusunca biliniyordu.16 Macar süvarileri
birbirlerine zincirlerle bağlı ve atları da talimli olduğundan
hücum edecekleri cepheleri alt üst edebilirlerdi. Kırk- elli
bin kişilik bir süvari kuvvetinin önüne durulamayacağını
tecrübeli akıncılar biliyordu. Bundan dolayı Macaristan’a
akın yapan akıncılar, bunların bu tarzdaki hücumlarında
önlerinden kaçıp süratle gerilerinden ve yanlarından vuruyorlardı.

Avusturya çocuk masal kitaplarında Avusturya’ya Türk akınları bu şekilde resmedilmiştir.
Kaynak: G. Jellasitz, H. Freyler, ‘Ali im Rauchfang’, Wograndl Druck, Mattersburg.

Mohaç ovasında Semendire Beyi Bâli Bey’in bu tarzda-

* Mohaç Meydan Muharebesindeki Macar Kralı’na Alman ve Avusturya kaynakları II. Ludwig ismini verirken Macar ve Türk kaynakları II. Layoş (Macarca; Lajos) ismini
vermektedirler.
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ki ikaz ve tavsiyesi üzerine ordu yeni bir harp düzeni aldı.
Önce ordunun ağırlıkları geride bırakıldı ve sonra ordunun
iki kanadını açarak bu süvari kitlesinin içeri alınıp topların
önüne çekilerek geriden ve yandan vurulması kararlaştırıldı. Yeniçeriler bu defa geriye alınmışlardı, bunların önlerine zincirle birbirlerine bağlı toplar konmuştu.
Bu muharebede Osmanlı Ordusunun mevcudu 300.000
ve Macarlarınki 150.000’den fazla idi.
Muharebe 29 Ağustos 1526 Çarşamba günü ikindi zamanı başladı. Osmanlılar taarruz etmeyince taarruza Macarlar
başladılar. Macarlar bütün kuvvetleri ile Osmanlı Ordusunun merkezine taarruz ettiler. Osmanlı kuvvetleri plan gereği geri çekilip Macarları içeri aldılar. Kendisini muvaffak
gören Macarlar iyice içeri girdi. Macar kuvvetleri içeriye
alınıp yan ve gerileri de Akıncı kuvvetleri tarafından çevrildikten sonra 300 top ile birden ateş edildi. Macar Ordusu
karmakarışık bir hale geldi, panik başladı.17 Türk kuşatması
Macarlara yalnız Karasu bataklığı tarafını açık bırakmışlardı. Diğer taraflardan çıkıp fırlamak isteyen Macarlar başarılı olamadılar ve kalabalık
sürüler halinde Karasu’ya
doğru çekildiler. İki saat
süren muharebede Macar
Ordusundan ölen 25.000
Macar askeri dışında geri
kalan bütün Macar Ordusu bataklığa sürüldü ve bu
bataklıkta mahvolup gitti.
Macar kralı da bu bataklıkta ölmüştür.* Türk şehitleri
ancak 150’den ibaretti. Bu
şekilde Mohaç dünya harp
tarihinde en kesin neticeli
örnek imha muharebelerinden birisi olarak gösterilmiştir.18
Tuna Nehri kıyısındaki Mohaç şehrinin
hemen batısında Mohaç Meydan Muharebesinin
yapıldığı alan üzerine bir anıt park yapılmıştır. Bu
parkta dikkati çeken, tahta heykeller arasındaki
Kanunî Sultan Süleyman’ın, heykelidir.
Fotoğraf: Osman Aydoğan

Bu kısa süreli zafere
rağmen Osmanlı Ordusu
her ihtimale karşı asker, at
üstünde ve silah elde olarak harp meydanında kalmıştır.19

taşkınlar baş gösterdi, küçük dereler büyük sel akıntılarına
dönüştü, sel depo edilmiş cephane ve yiyecek stoklarını
yok etti, çadırları sürükleyip götürdü, onlarla beraber içinde askerlere verilecek paraların da bulunduğu mahfazalar
ve sandıklar da sulara kapılarak gitti. Her yanı kaplayan
kargaşalık içerisinde Sultan bile ölüm tehlikesi atlattı. Dev
boyutlarda malzemenin kaybolması bir yana ordunun morali bozulmuştu. 1528 yılında başlatılan bu seferden Sultan
vazgeçmek zorunda kaldı.
c. 1529 (Birinci Viyana Kuşatması)
Kanuni ertesi yıl yeniden ve daha büyük bir ordu topladı. İstanbul’dan Belgrat’a yürüyüş iki aydan daha fazla
sürdü. Budin’e varılması da bir ay aldı. Ama oraya varılınca
olaylar çok hızlı bir seyir izledi: Kent bir kaç saat içerisinde
fethedildi.
Türk ordusu Budin ve Peşte’nin çevresinde bir kaç gün
daha konaklarken, Boğdan’dan Voyvodona’nın bir elçisi geldi; Voyvodona Sultan’ın himayesini diliyordu.
Sonra ordu tekrar yürüyüşe çıktı; ama bu sefer üç yıl önceki gibi ordu geri dönmüyor, aksine biraz daha batıya gidiyordu. Ordu Viyana üzerine yürüyordu.
Bu sefer daha önceden planlanmış değildi. Budin’de kolayca kazanılan başarı, böylesi ileri bir harekât için elverişli
ortamı hazırlamıştı. Sultan, Viyana önüne varıldıktan üç gün
sonra kentin içinde kahvaltı yapacağını20 söyleyecek kadar
kendine güveniyordu.
1529 yılı Eylül’ünün son günlerinde Türk ordusu geniş bir
hilal halinde Viyana’nın etrafında ordugâh kurdu. Ordugâh
toplam 25.000 çadırdan oluşmaktaydı. Asker sayısı kesin
olmamakla beraber abartılmış haliyle 12.000’i aktif savaşçı
toplam 300.000 kişiydi.
Viyana savunması iyi dayanıyordu. Bu seferin plansız
olması nedeniyle yeterince gıda maddesi de getirilmemişti. Kuşatmanın uzun sürmesi ve beslenmenin yetersiz oluşu
nedeniyle askerler yakındaki bağlara ve meyve bahçelerine
gitmeye başladılar. Bunun ilk sonucu önce tehlikesiz ishaller
oldu, ama kötü sağlık koşulları çok geçmeden tifüs değilse
bile, kanlı ishal salgınına yol açtı. Arkasından ekim yağmurları bastırıp durmadan esen rüzgârlar soğuğu daha da artırınca, birliklerin morali iyice bozuldu.

b. 1528 seferi
Mohaç zaferinden iki yıl sonra Kanuni tekrar Macaristan üzerine yürümek istedi. Macaristan Kralı Johann
Zapolya’nın, Avusturya Arşidükü Ferdinand ile olan çatışmasında Kanuni’den yardım istenmesi de bu sefere vesile
olmuştu. Macaristan Kralı Johann Zapolya, Habsburg’ların
eski düşmanına, Fransa Kralına da yardım için başvurmuş,
ancak sadece parasal destek almıştı.
Bu nedenle Kanuni 1528 ilkbaharında İstanbul’da toplanan ordusuyla harekete geçip Filibe civarında büyük
ovada ordugâh kurdu, Rumeli ordusunun toplanmasını burada bekledi. Fakat sağanak yağışlar ırmakları kabarttı ve

1529 yılındaki Birinci Viyana Kuşatmaı sırasında kullanılan Türk gülleleri. Viyana 1. Bölgede
bulunan bir lokantanın giriş duvarında sergilenmektedir.
Kaynak: Kerstin Tomenendal, ‘Das Türkische Gesicht Wiens, Böhlau Verlag, Wien, 2000

* Macar Kralı bu muharebede atından bataklığa düşmüş, ancak üzerindeki ağır zırh nedeniyle kalkamayarak bataklıkta boğularak ölmüştür.
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Aslında Viyana’yı savunanlar da korkunç derecede bitkin
durumdaydılar, ancak Sultan bu durumu fark etmiyordu. Sultanın 14 Ekim 1529’da son deneme olarak yaptırdığı büyük
genel saldırı da başarıya ulaşamadı.* İki saat sonra da Sultan
saldırıya son verilmesi buyruğunu verdi. Ertesi gün ordu hem
kara yolundan hem de Tuna’dan gemilerle çekilmeye başladı.
16 Ekim 1529’da tamamen çekilmiş oldular.
Kuşatma esnasında akıncılar, özellikle Tatar atlıları
Avusturya içlerine Enns Irmağına kadar ilerlediler. Tüm
Avusturya’ya korku saldılar.
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Viyana kuşatılmışken Tuna’nın yukarısında bir kurtarma
ordusu toplanır. Fakat bu ordu öyle duraklar ki ancak Türkler
çekilip gittikten sonra Viyana önlerine gelir. Kral Ferdinand
hemen yola çıkılıp Türklerin ardından gidilmesini isterse
de imparatorluk birliklerinin komutanları Macaristan’ın
fethi için değil, sadece Viyana’nın kurtarılması için sefere
çıktıklarını bildirirler. Ancak Hırvat Beyi Niklas Yurisiç İstirya-Karniyol sınır bölgesinde Türk akıncılarının bir kısmını
baskına uğratarak bir kısmını tutsak alır.
Sultan Süleyman dönüş seferinde Budin’e vardığında
orduya bir geçit töreni yaptırır. Sultan bu seferde 40.000
kişiyi kaybettiğini anlar. Bunun üzerine Sultan Süleyman’ın
soyundan bir kimsenin Viyana’yı tekrar kuşatmasını dini törenle beddua ederek yasakladığı iddia edilir. **
Türk ordusu 16 Aralık 1529’da İstanbul’a girdiğinde bir
bayram havasıyla karşılanır.
Birinci Viyana Kuşatması hakkında Avusturya’da çok
sayıda kitap yazılmıştır. Ancak bunlar içerisinde en derli
toplu bilgiyi Viyana Askerî Tarih Enstitüsü tarafından yayınlanan ve Walter Hummmelberger’in yazdığı ‘‘Wien erste
Belagerung durch die Türken 1529’’ 22 (Türkler tarafından
Viyana’nın ilk kuşatılması 1529) isimli eserdir.
d. 1532 seferi
Kanuni Sultan Süleyman bütün Macaristan’ı vasalı olan
Zapolya’ya vermek istiyordu. Bunu sağlamak için de 1532
yılında yeniden sefer açtı. Ordunun gücü hakkındaki verilen rakamlar 130.000 ile 220.000 arasında değişmektedir.
Kesin olan Sultan’ın sadece Rumeli ordusuyla yetinmeyip
Anadolu’dan da birlikler getirdiğidir.
Bu kadar çok insan ve hayvanı besleyebilmek için yürüyüşün şimdiye kadar savaşların dışında kalmış bir bölgeden
geçecek şekilde yapılması gerekti. Bunun için tekrar Budin
üzerinden değil de, güneyde Plattensee (Balaton Gölü) yanından gidildi. Böylece ordu müstahkem Güns (Köszeg) kenti
önüne vardı. 9 Ağustos 1532 de kuşatma başlatıldı. Şehri,
Hırvat Beyi Niklas Yurisiç pek fazla bir umudu olmadığı halde
inatla savundu. Kuşatma tam üç hafta sürdü.
Sultan Süleyman, Yurisiç’le yüz yüze yaptığı bir görüşmede, gösterilen mukavemete duyduğu hayranlık dolayısıyla kentin sembolik olarak teslimiyle dahi yetinebileceğini
bildirdi. On yeniçeri kalenin en yüksek burcuna Türk bayrağı çekecekler, bunlardan başka hiçbir Türk kente girmeyecekti. Yurisiç bu öneriyi seve seve kabul etti, zira savun-

mayı yürütenlerin yarısı
ya ölmüş ya da yaralanmıştı, cephane bitmişti,
kenti bir gün daha elde
tutmak olanaksızdı.
Diğer bir adı Güns olan
Köszeg kenti, kurtulduğu
günün anısını hâlâ korumaktadır. Kentte her gün
saat 11’de kilise çanları
çalar, çünkü 30 Ağustos
1532’de Sultan Süleyman,
tam bu saatte ordusuna
hareket emri vermiştir.
Burada cevaplanamayan
soru, Sultanın neden
Hırvat Beyi Niklas Yurisiç. 1532 yılında Közseg
kasabasında Kanuni’ye karşı şehri savunmuştu. burada bu kadar uzun bir
Kendisi iyi bir asker olduğu kadar iyi bir diplomattır.
süre oyalandığıdır. AslınMacaristan’ın Közseg kentinin hemin güneyinde
yer alan Szonmbathely şehrinde bulunan eğitim da kenti kuşatmak için bir
merkezine ait kışlada resimde görülen büste
kaç bin kişi yeterdi, asıl
bulunmaktadır. Bu eğitim merkezindeki bir Tabura da
ordu da pekâlâ Viyana
ismi verilmiştir.
Fotoğraf: Osman Aydoğan
üzerine yürüyebilirdi. Bir
ihtimal, Sultanın Közseg’i
zaptedemezse, Viyana önünde başarıya ulaşamayacağına
inanıyor olmasıdır. Bir ihtimal de Viyana kuzeyinde toplanan
imparatorluk ordusunun Közseg kuşatmasına yardıma geleceğinin Sultan Süleyman tarafından düşünülüyor olmasıdır.
Eğer bu Ordu kuşatmaya yardıma gelecek ise Sultan Süleyman
bir meydan muharebesi için uygun alan olan Közseg ile Neusiedlersee arasındaki bölgede muharebeyi kabul edecekti. Bu
nedenle de Sultan Süleyman bu bekleme nedeniyle burada
muharebe için uygun mevsimi harcamıştı.23
Sultan Süleyman, Közseg’den ayrıldıktan sonra Viyana
üzerine yürümedi, çünkü Niklas Yurisiç’in kendisini oyaladığı
üç hafta içerisinde, beklediği Ordu orada toplanmıştı. Gerçi
sayıca Türk ordusunun yarısı kadar bile güçlü değildi, ama
buna karşılık iyi bir topçuya sahipti, üstelik Sultanın Tuna
yoluyla taşınan topları da Estergon’a takılıp kalmıştı. Bu ağır
toplar olmaksızın müstahkem hiçbir kent alınamazdı. Bunun
böyle olduğu Közseg önünde görülmüştü. Aynı durum dönüş
yolunda da görüldü; Viyana’nın Neustadt’ı o kadar iyi korunuyordu ki, Türkler saldırıya geçmeyi denemediler bile; Hartberg ile Graz’ın da önünden geçtiler, Marburg’da (Maribor)
saldırı girişiminde bulundularsa da başarı kazanamadılar.
Buna rağmen Sultan, İstanbul’a vardığı 18 Kasımda büyük bir
zafer şenliği yaptırdı.
Üç yıl önceki Viyana kuşatmasına oranla bu sefer hemen
hemen tümüyle unutulmuştur. Pek hatırlanmaz. Ancak detaylı araştırılırsa bazı izler çıkmaktadır. Bunlardan birisi de
Purbach’lı Türkün hikâyesidir;
Purbach, Neusiedler gölünün batı kıyısında, o zamanki adı Feketevaroş olan bir kasabadır. Sefer sırasında diğer
bağcı köyler gibi Türklerin saldırısına uğramıştı. Gelen Türkler ganimet almışlar, askerlerden biri bir evdeki mahzendeki

* Bu saldırı sonucu Türk askerleri surları aşarlar ancak geri püskürtülürler. Viyana’nın surlarında Kärntnertor (Kärntner Kapısı)ından Kärtnerstraße (Kärntner Caddesi)
girişindeki bir binanın birinci katı cadde üzerine bakan tarafında bulunan bir kitabede I. Kuşatma esnasında Sultan Süleyman’ın bu noktaya kadar ilerlediği belirtilir.
** Bu konuda hiçbir Türk kaynağı böyle bir ifadeden bahsetmez. Sadece Georg SCHREIBER eserinde bahseder.
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şarabı keşfetmiş, sonra da sızıp kalmış, arkadaşlarının gittiğinin farkına varmamıştı. Ayılınca korkusundan bir bacanın
içine saklanmış, ocakta ateş yakılınca dumandan boğulmamak için yukarı tırmanmış, böylece bacaya kadar çıkmış, orada etrafa bakınırken görülmüş. Purbachlılar yakaladıklarında
onu asmaya falan kalkmamışlar, aksine vaftiz edilerek dinini
değiştirmesini ve yanaşma olarak kasabada kalmasını önermişler. O da kabul etmiş ve yörenin nefis şarapları bir yandan, Purbach’ın kızları öbür yandan verdiği bu karardan asla
pişman olmamasını sağlamışlar. Daha sonra kızlardan biri ile
evlenince, kaynatası onun taştan bir büstünü yaptırmış, bu
heykel onu başında sarığı ile bacadan etrafı gözlediği andaki
halini gösteriyormuş. 24

Purbach’da Türkenkeller isimli binanın bacasında Purbach’lı Türkün heykeli bulunmaktadır.
(Heykel resmin sağ tarafında bacanın üzerindedir.)
Fotoğraf: Osman Aydoğan

Bu bir köy efsanesi olabilir, taşlaşmış Türk belki de kimsenin tasviri değil de, sadece bir ‘‘direniş figürü’’dür, 1532
yılındaki gibi felaketleri savuşturmuş olmayı simgeliyor
olabilir. Gerçek olan bu öykünün bir hayli allanmış pullanmış olarak hala anlatılıyor olmasıdır.

Genellikle tutsak düşen Türklerin şansı böyle yaver gitmezdi, daha doğrusu tutsak alındıkları olmazdı, öfkeli köylüler ya onları hemen öldürürler ya da derin bir uçurumdan aşağı hemen atarlardı. Aşağı Avusturya’da Pittental’da
‘‘Türkensturz’’ (Türk uçurumu) ve Piestingtal’da, Pernitz’de
‘‘Türkenloch’’ (Türkler çukuru) gibi yer adları böyle olayların
tanıkları gibidir. Akıncılar Tuna’nın güneyinde hemen her vadiye dalmışlardı ve her yerde de atlısı yayası, köylüsü kentlisi, avcısı oduncusu onlara karşı çıkmış, tuzaklar kurmuş,
pusuya düşürmüş veya doğrudan üzerlerine saldırmıştı.
Ybbsitz kasabasından sonra akıncılar Ybb ırmağı kıyısında Waidhofen kentine saldırırlar. Kentin kalesi iyi tahkim
edilmişti. Kenti savunan halk, üzerlerine atılan alevli oklar
yağmur gibi yağdığı halde sinmemiş, aksine bir karşı saldırıyı göze almıştır. Bunun için en önde tırpan yapan demirciler çırakları ile birlikte yer almış, oduncular ve kömürcüler
de saldırmıştı. Akıncılar bu çarpışmada sadece savaşçı değil, at ve silah da kaybetmişlerdi.25
Bu olayın anısına Waidhofenliler heybetli bir kule yaptırmışlar, üstüne de olup bitenleri anlatan bir yazıt koymuşlardır. Bundan dolayı demirci çırakları sokaklarda gösteri
yürüyüşü yapma imtiyazını elde etmişlerdi. Loncalarının
yıldönümünde savaş havaları ile caddelerden geçerler, bu
sırada halk da onlara armağanlar verir ve ikramlarda bulunurdu. Bu görenek 483 yıldan beri sürüp gitmektedir. Ne
var ki gösteri yürüyüşü şimdi pek mütevazı bir hal almıştır,
çünkü törene katılacak demirci sayısı azalmıştır. Bu törenlerde kafilenin başında bir demirci ustasıyla iki ulak yürür,
hep birlikte eski savaş narasını haykırılar: ‘‘Tanrı adına davranın, Türkler geliyor!’’
e. Gerek 1529 ve gerekse de 1532’deki seferlere ve ondan sonraki çatışmalara rağmen Macar kralı Johann Zapolya
Osmanlı Sultanı’nın himayesinde yaşadı. Zapolya’nın ölümünden sonra Sultan Süleyman yeniden Macaristan’a sefer
açmak zorunda kaldı. Çünkü imparatorluk kuvvetleri 1541’de
Peşte’yi fethetmiş ve Budin’i kuşatmışlardı. Ancak imparatorluk ordusu kuşattıkları kuvvetler tarafından yenilmişlerdi. Bu
sırada başka bir imparatorluk ordusu da Güney Almanya’da
toplanmış ve Viyana’ya doğru harekete geçmişti. Bu orduda
‘‘Demirelli’’ unvanıyla ünlü Götz von Berlichingen, yüz süvariye komuta ediyordu. Götz biyografisinde bu konuda ‘‘Biz
daha Avusturya’ya varmadan’’ diye anlatır, ‘‘asıl ordu Peşte
önünde Türkler tarafından bozguna uğratılmıştı; savaşa katılanlardan bir kısmı ülkenin yukarı kesimlerine doğru kaçıyordu, bunlarla Bavyera’da karşılaştık. Ama biz yine de yolumuza devam edip Viyana etrafındaki kasabalarda ordugâh
kurduk... Sonra kış bastırdı ve evlerimize geri döndük.’’

Purbach’lı Türk hikayesi halen Avusturya çocuk masal kitaplarında anlatılmaktadır.
Kaynak: G. Jellasitz, H. Freyler, ‘Ali im Rauchfang’ Wograndl Druck, Mattersburg

Götz’ün söz konusu ettiği Peşte önündeki yenilgi çok
ağır olmuştu. Zira İmparatorluk ordusu sadece Budin’in
fethiyle görevlendirilmişti. Sultan’ın büyük gücüne karşı
girişilecek bir savaş için çok yetersizdi. Türklerin yaptığı
şiddetli saldırı Tuna üzerinden geçişi engellemiş, kuşatılmış
olanların yaptığı çıkış hareketi düzenli çekilmeyi bozmuş,
sonra da sipahiler arkadan bastırmıştı. Böylece imparatorluk ordusunun çekilişi karmakarışık bir kaçışmaya dönüşmüş, ordu darmadağınık olmuştu.
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Bu zaferden sonra yeniçeriler Budin kalesine girdiler;
davranışları önce silah arkadaşları olarak pek dostçaydı,
fakat sayıları gittikçe arttı ve birden Budin kent yargıcı, bütün Macarların akşama kadar kaleyi terk etmeleri gerektiği
buyruğunu aldı. Böylece Sultan Süleyman, hiç silah kullanmadan güçlü kaleyi eline geçirdi. Johann Zapolya’nın dul
karısı, küçük oğlu ile birlikte Erdel’e gitmek zorunda kaldı;
Türk Macaristan 25 sancağı kapsayan bir paşalık oldu.

yıl Peç’in yanı sıra hayli güneydeki güçlü Siklos kalesini fethettiler; Szolnok, Kecskemet, Temeşvar kentlerini de alıp
egemenlik alanlarını genişlettiler. Peç kenti önemli bir ticaret kenti haline geldi ve bu nedenle de Türkler tarafından
çok sayıda bina yapıldı. **

Budin paşası kudretli bir adamdı, rütbesi gittikçe büyüdü,
sonunda Bağdat ve Mısır paşalarına denk hale geldi. Fransisken tarikatının eski binası Paşa’nın sarayı oldu, manastır kilisesi de camiye dönüştürüldü, ‘‘Paşa Camii’’ adını aldı. Daha
çok Matthias Kilisesi diye bilinen, Gotik üslubundaki büyük
Meryemana Kilisesi’nin içinde kıble yönünde bir minber ile
bir mihrap yaptılar. Böylece bu eski kilise de cami oldu ve
Sultan Süleyman bayram namazını burada kıldı.
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Budin kalesinin güneyinde, Gellertberg’de Türkler ikinci
bir küçük hisar yaptılar. 1541 yılında Yeniçerilerle birlikte Gül
Baba adında bir savaşçı derviş de Budin’e girmiş, fakat şükran namazı sırasında ölmüştü.26 1543’den itibaren Budin de
beş yıl kalmış bulunan Mahmut Paşa onun için bir türbe yaptırdı. Kısa süre sonra da türbenin yanında bir tekke kuruldu.
Gül Baba türbesi ve tekkesi de işte burasıdır.*
Daha önceleri Fünfkirchen (Beş Kiliseler) adıyla tanınan
Pecs (Peç) kenti, 1543’de Türk egemenliği altına girdi. Aynı

Budapeşte’deki Gül Baba Türbesindeki Gül Baba Heykeli.
Fotoğraf: Osman Aydoğan

Peç (Pecs) (Fünfkirchen) (Peçuy-Osmanlıcası) şehir merkezindeki 1585 yılında yapılan Gazi
Kasım Paşa Camii. Şimdiki ismi St. Maria Kilisesi (Pfarrkirche St. Maria). Minaresi yıkılmış. Camii
kubbesinin üzerinde Hilal ve Haç yan yana durmaktadır.
Fotoğraf: Osman Aydoğan

Arnavut Abdurrahman Abdi Paşa (1616 - 2 Eylül 1686) son Budin Beylerbeyi’dir. 1686
yılında az bir kuvvetle doksan bin kişilik Haçlı ordusunun kuşatmasına karşı koyar. Bu kuşatma esnasında 2 Eylül 1686 günü Beç Kapısı’nda şehit olur. Öldüğünde 70 yaşındadır.
Macarlar Abdi Paşa’nın kahramanlıklarını asırlar boyunca unutmazlar ve şehit düştüğü
yere çok daha sonraları üzerinde şu ifadelerin yazılı olduğu bir mezartaşı dikerler:
“Bûdîn vilâyeti son vâlîsi Vezîr Arnavud ‘Abdurrahman Abdî Paşa 1686 senesi
eylülünün ikisinde ba’de zuhr işbu mahall civârında şehîd olmuşdur. Rahmetullâhi
‘aleyh” Mezar taşındaki Türkçe ifade de şu şekildedir:
“145 yıllık Türk egemenliğinin son Buda Valisi Abdurrahman Abdi Arnavut Paşa,
bu yerin yakınında 1686 Eylül ayının 2. günü öğleden sonra yaşamının 70. yılında
maktul düştü. Kahraman düşmandı, rahat uyusun!”

* Gül Baba’nın Budin’de şükran namazı sırasında öldüğü alıntı yapılan Prof. Georg Schreiber’in eserinde vardır. Türk kaynaklarında Gül Baba’nın Budin’in fethi sırasında
savaşarak şehit düştüğü yazılmaktadır. (Türk Ansiklopedisi, c. XVIII, s. 137-139, İ A., c. IV, s. 832-833).
** Macaristan’da bulunan önemli Osmanlı Eserlerini şu şekilde sıralayabiliriz; Buda’da Rudaş Kaplıcası (Yeşil Direkli- Sokullu Mustafa Paşa Kaplıcası- Elisabeth köprüsünün
hemen ayağında), Krali Kakaş Kaplıcası (Horoz Kapısı Kaplıcası), Gül Baba Türbesi, Debbağhane Raç Kaplıcası, Veli Bey (İmparator) Kaplıcası kalıntıları, Vizivaroş’daki Kapuçin
Kilisesi duvarındaki Toygun Paşa Camii kalıntıları (Bugünkü Elisabeth Kilisesi), Buda kalesi, Abdurrahman Abdi Paşa mezarı, Ortahisar’ın güney ucundaki mezarlık ve burç
kalıntıları, Eğri’de (Eger) Kale, Hamza Bey Mescidi, Valide Sultan Hamamı kalıntıları, Estergon’da burç kalıntıları, Şikloş’da Malkoç Bey Camii kalıntıları ve Erd kasabasında
Hamza Bey Camii minaresidir.
Ancak Peç (Fünfkirchen) (Pecuy) ve Zigetvar’daki Osmanlı eserleri daha bir farklıdır. Peç’de; Gazi Kasım Paşa Camii, Yakovalı Hasan Paşa Camii, İdris Baba Türbesi ve Memi
Paşa hamamı kalıntıları vardır. Zigetvar’da ise; Kale İçinde Sultan Süleyman Camii (Camiinin mihrabı tahrip edilmiş, mihrap üzerindeki damla pencere oldukça ilginçtir) ve Ali
Paşa Camii (Plebania kilisesi) bulunmaktadır. Zigetvar hemen yakınında ‘‘Türk-Macar Dostluk Parkı’’ yer almaktadır. Burada Kanuni’nin temsili bir türbesi vardır.
Peşte’de ayrıca Birinci Dünya Harbinde Galiçya’da yitirdiğimiz askerlerimizin şehitliği vardır. Yeni onarılmıştır.
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Türkler
şimdiye
kadar sadece akınlar
yapmışlar ve geri dönmüşlerdi. Şimdi ise
artık ülkedeki durumlarını sağlamlaştırmak
gereğini duymuş bulunuyorlardı.
f. Habsburg ve Türk
Macaristan’ı arasındaki sınır kaba hatları ile
Tuna dirseğinden güneybatıya kadar olan
kesim bir türlü yerine oturmadı. 1552’de
Szekesfehervar ’dan
Erd Kasabası’ndaki (Budapeşte’nin hemen
güneybatısında) Hamza Bey Camii minaresi. Camii
sonra Veszprem de
yıkılmış, sadece minare ayakta kalmış. Minarenin üst
Türklerin eline geçkısmı bir yıldırım çarpması sonucu yıkılınca, yıkılan
kısım Macarlarca tekrar yapılmış.
ti. Balaton Gölü’nün
Fotoğraf: Osman Aydoğan
batı
kıyısındaki
Keszthely’de güçlü kale
halinde inşa edilmiş bulunan Fransisken manastırını Türkler
birkaç defa kuşattılarsa da alamadılar. Sümeg kalesi de bütün saldırılara karşı koydu.
İki Macaristan arasında sık sık değişikliğe uğramış olan
bu sınır çizgisi biraz daha güney batıya doğru izlenirse eski
bir kent olan Nagykanizsa’ya varılır. Buranın güçlü kalesini çepeçevre bataklık bir arazi korumaktaydı ve bir ileri
müstahkem mevki olarak İstirya için büyük stratejik önemi
vardı. 1532’de Sultan Süleyman buraya karşı saldırı düzenlediyse de başarı kazanamadı. Türklerin kaleyi fethetmeleri
ancak 1600 yılında olabildi. Bugün surlarından hiçbir şey
kalmamış olan bu kalenin taşları Türk egemenliğinden ayrıldığı zaman bir kilisenin yapımında kullanılmıştır.

Sultan Süleyman zamanında Nagykanizsa, Habsburg
İmparatorluğu’nun hala sınır kalesiydi. Burası kimsenin gitmek istemediği bir garnizondu ama strateji uzmanlarınca
önem verilen bir yerdi. Hatta o dönemde çok daha güneydoğuda Peç’in karşısında bile Kral Ferdinand’ın bir kalesi vardı; iyi tahkim edilmiş Szigetvar (Zigetvar)’dı burası. Kalenin
komutanı Hırvatistan ve Slovenya kanı, soylu Niklas Zriny,
1529’da Viyana kuşatmasında Türklere karşı savaşmıştı.
1566’da yeniden Sultan Süleyman ile karşılaştı: 2.500 askeri vardı, Sultanın ise 90.000.
Sultan Süleyman’ın Macaristan’a yaptığı 13. seferdi bu
ve onun sonuncu seferi oldu. Sultan Süleyman yaşlanmıştı.
9 Ağustos 1566’ya kadar üç gün yeniçerilerini Zigetvar’ın
yeni kentini koruyan toprak tabyalara, sonra bir on gün de
eski kente saldırttı. Yeraltı su düzeyinin yüksek oluşundan
dolayı Türkler lağım kazamadılar, ama kenti kuşatan geniş
hendeklerin suyunu sağlayan Almas deresinin yatağını değiştirdiler; böylece hendekleri çalı çırpı ve odun yığınları
ile doldurup topçularının daha önce gedik açtıkları surlara
kadar sokulmak imkânını buldular.
34 yıl önce Közsek önünde karşılaşılan durumu anlatıyordu bu; Tek bir kent, daha ötelere, belki de Viyana’ya
kadar gidecek Sultanın ordusunu yolundan alıkoyuyordu.
Sultan Süleyman, o zaman Niklas Yurisiç’e yaptığı gibi, bu
sefer de kentin cesur savunucusu Niklas Zriny’ye Hırvatistan valiliğini, kendi safına geçecek olursa bütün Bosna’yı
evladiyelik tımar olarak vermeyi vaat etti. Fakat Niklas
Zriny bu teklifleri kabul etmedi.

Zigetvar Şehrini savunan kale komutanı Niklas Zriny’nin at üzerinde bir heykeli kale içerisinde
bulunmaktadır. Ancak heykel kaleyi savunan bir komutana yakışmayacak şekilde iğreti durmaktadır.
Fotoğraf: Osman Aydoğan

Zigetvar’da ‘Macar-Türk Dostluk Parkı’ içerisinde Kanuni Sultan Süleyman ile şehri savunan
komutan Niklas Zriny’nin yan yana heykelleri bulunmaktadır.
Fotoğraf: Osman Aydoğan

Niklas Zriny eski ve yeni kentleri bırakarak 800 adamıyla iç kaleye çekildi ve burada da son ana kadar dayandı ve
vuruşarak öldü. Niklas Zriny’nin kılıcı Viyana İmparatorluk
Sarayının silah koleksiyonu içinde görülebilir. Hiç de süslü
bir silah değildir. Sadece Zigetvar’ı savunmuş birine yaraşır
derecede hayli ağır bir kılıçtır.
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Zigetvar 1566’dan sonra bir Türk kalesi olmuştu. Kale
camisi (Sultan Süleyman Camii) hâlâ durmaktadır. Zigetvar
kentinin 1566 -1688 yılları arasında cami olarak hizmet
görmüş kilisesi ile buranın birkaç kilometre kuzeyindeki
Turbek kilisesi artık yoktur. Bu Turbek’de Sultan Süleyman
otağını kurmuştu; cami onun anısına ölümünden sonra oğlu
ve halefi II. Selim tarafından yaptırılmıştı. Sultan Süleyman aslında kuşatma sırasında ölmüştü, fakat sadrazam
Sokullu Mehmet Paşa bunu gizledi, bu arada ulaklar Sultan Süleyman’ın ölüm haberini Anadolu’da bulunan Şehzade Selim’e gizlice ulaştırdılar. Şehzadenin yönetimi sağlam biçimde ele alışından sonradır ki ordu dönüş yolunda
Belgrad’da büyük hükümdarın ölümünü öğrendi.
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Zigetvar Kalesi içerisindeki Sultan Süleyman Camii.
Fotoğraf: Osman Aydoğan

Türklerin vasal devlet saydıkları Hristiyan Erdel
Voyvodalığı’nda Georg II. Rakoczy bağımsız bir hükümdarmış gibi, kendi başına siyasal eylemlere girmeye başladı.
Budin Paşası kendisini yola getirmek üzere üstüne yürüyünce, Rakoczy onu 1658 yılında yenilgiye uğrattı. Bunun üzerine Osmanlı sadrazamı rahat edebilmek için vasal beyliği
tümüyle ele geçirmek ve burasını bir paşalık yapmak üzere
sefere çıktı. Büyük kayıplar pahasına Grosswardein’i (Oradea-Varad) fethettiler ve Klausenburg’u (Cluj) kuşattılar.
Bu savaşlar Viyana’nın gözünde artık sadece Osmanlı
Devletinin bir iç sorunu olmaktan çıkmıştı. Erdel’de cereyan
eden olaylar, İmparatorun çıkarlarıyla doğrudan ilgiliydi. I.
Leopold ne kadar barış yanlısı olursa olsun, Grosswardein
ile Klausenburg’un elden gitmesine kayıtsız kalamazdı.
Yine de İmparator görüşmeler yoluyla barışın sağlanacağını
umudundaydı. İmparatorun özel elçisi, bir sıcak savaşı
önlemek amacıyla yola çıkmışken, yeni Sadrazam Köprülü
Fazıl Ahmet Paşa savaşa hazırlanmıştı bile.
Türk ordusunun önü sıra Kırım Tatarları at sürmekteydi;
yüz bin kişiydiler, Moravya’ya (Morava) kadar ilerlemişlerdi. Sadrazam ise ordunun büyük kısmıyla bunların ardından
Tuna boyunca ilerliyor, Avusturya sınırına yaklaşıyordu. Fakat burada yapılmış hiçbir hazırlık yoktu; bir dehşete kapılma duygusu gittikçe büyüyerek herkesi kaplamaktaydı.
Bu sırada en azından 70.000 insan bu duygunun etkisiyle
Viyana’yı terk edip daha batıya, Linz’e kaçmıştı. İmparator
Leopold uzunca süre başkentinde kaldıysa da, sonunda o
da kentten ayrılmak gereğini duydu. Bu durumda Viyana’yı
ancak ve ancak bir mucize kurtarabilirdi!
Ne var ki gerçekten de bir ‘‘Avusturya mucizesi’’ oldu:
Bir kez daha iyi tahkim edilmiş küçük bir kent, olağanüstü
güçteki Türklerin ileri yürüyüşünü durdurdu. Tıpkı 1532’de
Közseg, 1566’da Zigetvar gibi, bu sefer de Neuhäusel (Nove
Zamky-Uyvar) kalesi haftalarca şiddetli ateşe karşı koydu.
Türkler 175 topla surları dövdüler, hendeklerdeki suyu başka yöne akıttılar, sonra da saldırıya geçtiler. Kaledeki küçük
garnizon üç defa bu saldırıları püskürttü, fakat dördüncü
saldırıda, 25 Eylül 1663 günü askerler başkaldırıp komutanlarını teslim olmaya zorladılar.

Zigetvar Kalesi içerisindeki Sultan Süleyman Camii’nin içi, mihrabı ve ‘’Damla Pencere’’nin
içeriden görünüşü. Kanuni’nin ölüm yıldönümü olan 7-8-9 Eylül tarihlerinde saat 14:40’da
güneş ışığı bu pencereden girip caminin tam ortasına düşerek Kanuni’nin ölüm yıldönümü
gösterir. Camii’nin bu hali Nazım Hikmet Ran’ın ‘’Ağa Camii’’ isimli şiirini hatırlatır:
‘’Havsalam almıyordu bu hazin hali önce,
Ah, ey zavallı mabet, seni böyle görünce
Dertli bir çocuk gibi imanıma bağlandım,
Allah’ımın ismini daha çok candan andım.’’
Osmanlı eseri bu Camii, bu hazin hali, bu halde bırakılmayı hak etmemekte, arşa çıkan
feryadıyla onarılmayı beklemektedir.
Fotoğraf: Osman Aydoğan

3. 1663 /1664 Uyvar Seferi
a. 1663 Muharebeleri
1580’lerden 1606’ya kadar süren uzun savaşlardan sonra, Avusturya ve Macaristan ile uzun bir süre küçük çaplı
sınır çatışmaları hariç savaş yapılmadı. Habsburg İmparatorluğu Otuz Yıl Savaşlarıyla, Osmanlılar da Asya sınırlarında ve Girit’teki savaşla uğraşıyorlardı.
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Bu sırada güz yağmurları başlamış, Tuna’nın iki yakasındaki çamurlu alçak arazi yol vermez olmuş ve İmparatorun
çağırdığı birlikler de sonunda bir araya gelebilmişti.
Bir defa daha Viyana üzerine yürümek için mevsim gecikmiş bulunuyordu. Sadrazam sadece Neuhäusel (Uyvar)
kalesini onarmakla yetindi, kaleye bir garnizon yerleştirdikten sonra ordusuyla gerisin geri Belgrat’ın yolunu tuttu.27
b. 1664 St. Gotthard – Mogersdorf Muharebesi
(1) Muharebe öncesi
Viyana’nın atlattığı bu tehlike ve Moravya’nın tümüne
yakınının yıkılması bütün Almanya’da ve Avrupa’da yankılar
uyandırmıştı. Fransa Kralı XIV. Ludwig (Louis) inisiyatifinde
1663 yılında Almanya’nın Regensburg kentinde toplanan İmparatorluk Parlamentosu Papa VII. Alexander’ın Türklere karşı
bir Batılı koalisyonu hayata geçirme çağrısı üzerine bir ittifakı
kararlaştırdılar. Bu ittifak Hıristiyan ordularını tekrar bir araya
getiren bir koalisyon olarak Haçlı ruhunu canlandırıyordu.
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St. Gotthard Muharebesi harekat alanı.
Kaynak: Gnkur. Atase Başkanlığı As. Tarih Yayınları No: 2

Bu ittifaka; Papa ve İspanya Kralı V. Philipp para ve savaş
malzemesi yardımı, Bayern, Brandenburg ve Sachsen yardım birlikleri, Rheinische Allianz (Ren Birliği) 5.000 kişilik
yaya ve 200 at, Fransa* 4.000 piyade ve 2.000 atlı, İmparatorluk ordusu 30.000 yaya, Macar soylularından 25.000
atlı ve yaya birlikler ile Avusturya çoğu istihkâmlarda olan
15.000 süvari ve 36.000 yaya birlikler ile katılmışlardı.
Teorik olarak Koalisyon Ordusu 100.000 kişiye ulaşmıştı
uzun seferberlikten sonra ancak 50.000 kişi sefer için toplanabilmişti. Her birlik kendi milli komutanlarının komutası
altında idi. Bu koalisyona İtalya, İspanya ve İsveç de katılmıştı.
Bu ordunun komutası da Avusturya’nın en ünlü komutanlarından İtalyan asıllı Mareşal Raimund Graf
Montecuccoli’ye** verildi. Montecuccoli öncelikle Avusturya ordusunu yeniden düzenledi. 28
Bu arada Osmanlı Ordusu’nun kışlığa çekilmesinden yararlanan Avusturyalılarla Hırvat Beyi Niklas Zrinyi (Zigetvar

komutanının oğlu) kuvvetlerini birleştirerek 50.000 kişilik bir ordu ile Kanuni’nin son seferine zapt edilmiş olan
Zigetvar’a doğru harekete geçmişler ve Babocsa Palangasını işgal ettikten sonra Zigetvar Kalesini muhasara etmişlerdi. Bunu haber alan Fazıl Ahmet Paşa 31 Ocak 1664 günü
birkaç bin kişi ile Belgrat’tan Zigetvar istikametinde yola
çıkmıştı. Bunu haber alan Avusturyalılar 6 Şubat 1664 günü
muhasarayı kaldırarak geri çekilmişlerdi.
Avusturyalılar 29 Nisan 1664 günü 60.000 kişilik bir
kuvvetle Kanije’yi muhasara ettilerse de 7 Mayıs 1664 de
Fazıl Ahmet Paşa’nın Belgrat’dan hareket ederek 4 Haziran
günü Kanije’nin bir saat mesafe yakınına gelince muhasarayı bırakarak çekilip gitmişlerdi.
Kanije’yi bırakan Avusturyalılar Kanije’ye iki saat mesafede Drava ve Mura nehirlerinin kavşağında ve Drava’nın sol
sahilinde bulunan Yenikale’ye (Serinvar) çekildikleri için Fazıl Ahmet Paşa da bu istikamette ilerlemişti. Bunun üzerine
Avusturyalılar karşı sahile çekilmişler ve Yenikale Osmanlılar
tarafından muhasara edilmişti. Bu kale 20 gün süren muha-

* Fransa ülkesinin Osmanlı ile olan ilişkilerini aksatmamak için bu yardımı resmen yapmaktan kaçındı. Nasıl Akdeniz’de Fransızlar, Papalık bayrağı altında Türklere karşı
yelken açtılarsa burada da Alsaslılar olarak Ren Birliğinin kontenjanı altında Macaristan sınırında ortaya çıkıyorlardı. Fransız elçisi M. de Nointel, 1673 yılında Sadrazam Fazıl
Ahmet Paşa’ya sunmuş olduğu bir takım öneriler yanında Osmanlı sınırlarında yaşayan Katoliklerin koruyucusunun Fransa Kralının olması isteğini de yenilemiştir. Bu istekler
karşısında şaşıran Sadrazam, Fransız elçisinin eski dostluktan bahsetmesi üzerine, “Fransa eski dostumuz lakin her zaman düşmanlarımızla birlikte buluyoruz” cevabını
vererek Fransa’nın Saint Gotthard Muharebesi ile Girit kuşatmasına yapmış olduğu yardımları hatırlatmıştır. (Von HAMMER Purgstall Joseph, Büyük Osmanlı Tarihi, Üçdal
Neşriyat, Okusan Yayınevi, İstanbul 1989)
** Mareşal Raimund Graf Montecuccoli Otuz Yıl savaşlarında, Ganimet savaşlarında ve Türk savaşlarında tecrübe kazanmış deneyimli bir general ve aynı zamanda askerî
teorisyen olarak uluslararası değeri vardır. İtalyan asıllıdır. Mareşal Gian Giacomo de Trivulzio’ya (1441-1518) ait ‘‘Savaşın üç şeye ihtiyacı vardır; bunlar para, para ve bir kez
daha para’’ sözü kendisine tarafından tanıtılmıştır.
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saradan sonra zapt ve tahrip edildi. Önceki görüşmelerde
Osmanlıların barış şartı olarak ileri sürdükleri bu kalenin
tahribi böylece mümkün oldu.
Yenikale’nin ele geçirilmesinden sonra Fazıl Ahmet Paşa
Raab (Yanık) Kale’nin zaptına karar vermişti. Bu kale III.
Murat Zamanında ele geçmiş, III. Mehmet zamanında elden
çıkmıştı.
Osmanlı Ordusu Serinvar’dan Yanık Kale’ye (Raab) ilerlerken o civarda yol üzerinde bulunan Komeron, Egersek,
Poeleske, Egervar, Kemendvar ve Kapornak kaleleriyle palangaları karşı koymadan teslim olmuşlardı.
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Raab Kalesi, Raab Nehrinin sol sahilinde bulunduğu için
nehrin sağ sahilinde bulunan Osmanlı Ordusu nehrin yukarı taraflarından münasip bir geçit yerinden karşıya geçmek
zorundaydı. Montecuccoli’nin komutasındaki Alman, Avusturya, Macar ve Fransız askerlerinden kurulu müttefik ordusu
da nehrin sol sahilini takip ederek, Osmanlı Ordusunun Raab
Suyunu kuzeye geçmesini önlemeye çalışıyordu.
Bir taraftan 1663’de Uyvar ve yukarıda adları geçen civar
kalelerin Osmanlıların eline geçmesi, diğer taraftan Viyana ve
Silezya yönlerinde yapılan akınlar, Avusturya ve Almanya’da
büyük heyecan uyandırmıştı. Bu kez Anadolu’dan gelen birliklerle Osmanlı Ordusu’nun daha da kuvvetlenmesiyle Raab
Kalesi’nin zaptını hedef tutan faal hareketi karşısında, Avusturyalılar 29 Temmuz 1664’de Çakani (Czakany) mevkiinde
Fazıl Ahmet Paşa’ya barış teklifinde bulundular. Avusturyalıların teklifi kabul olunmuştu. Ancak 10 madde olarak hazırlanan barış antlaşması metni, Avusturya Hükümeti tarafından
tasdik edilinceye kadar Osmanlı Ordusu muhasamatı devam
ettirme hareketinde serbest olacağı taraflarca kabul edilerek
harekâta devam olunmuştu.29
Bu antlaşma ile 1663 seferinden amacına ulaşan ve istediğini elde eden Fazıl Ahmet Paşa muhasamatı devam ettirme serbestisini elinde bulundurdu. Çünkü Fazıl Ahmet Paşa
Avusturyalıların asla ikinci bir ordu çıkaramayacağını biliyordu. Buradaki ordu yenilgiye uğratılınca, kendisine Viyana
yolu açılmış olacaktı. Birkaç gün içinde Tatarların öncüleri
oraya ulaşabilir, asıl ordu da en geç iki haftada kentin önüne
varırdı. Bir yıl önce gidemediği İmparatorluk başkenti, artık
ona elinin altındaymış gibi görünüyordu.30
(2) St. Gotthard – Mogersdorf Muharebesi
Osmanlı Ordusu 30 Temmuz 1664 günü nehrin sağ sahilindeki Saint Gotthard Köyüne gelmiş ve sahile paralel olarak
uzanan tepelerin sırtlarında çadırlarını kurmuştu. Bu sırada
Avusturya Ordusu da karşı yakada Mogersdorf Köyü’nün önlerine gelmişti. O zamanlar bu köyün adı Nagyfalva (Grossdorf) idi. 1698 tarihinde Mogersdorf adını aldı.
Bu muharebedeki Osmanlı Ordusunun mevcutları hakkında Avusturya kaynakları mübalağalı rakamlar kullanmışlardır. Avusturya kaynakları Osmanlı Ordusunu 50-60.000 kadarı muntazam asker olmak üzere 120 -130.000,31 Avusturya
Ordusunu ise 30.000 olarak göstermişlerdir. Hatta bazı kaynaklar Avusturya Ordusunu daha da küçülterek 26.000 olarak göstermişlerdir.32 Osmanlı kaynaklarına göre ise Avusturya Ordusu 50-60.000 kişidir.33 Kaldı ki bu miktarı diğer
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başka Avusturya kaynakları da teyit etmektedirler. 1663
yılında Almanya’nın Regensburg kentinde toplanan ittifak
başlangıçta 100.000 kişi toplanmasını kararlaştırmışsa da
muharebe meydanına ancak 50.000 asker toplanabilmişti.34
Osmanlı Ordusu St. Gotthard’a geldiği gün, bu köyün bir
saat (4 km) kadar güneybatısında dört atın yan yana geçebileceği, derinliği üzengi ıslatacak kadar olan bir geçit yeri
keşfedilmiştir. Bu geçit nehrin kavis yaptığı bir bölge üzerindedir. Bu şekilde düşman ateşi kavisin en dış noktasından itibaren eğilmekte olan sahille örtülü kalmış oluyordu. O gece
karşı yakaya bir yeniçeri müfrezesi geçirilmiş ve ertesi günü
bu geçit üzerinde hafif bir piyade köprüsü kurulmuştur. Gece
karşıya geçen müfreze fundalıklarda kendilerine siper kazarak yerleşmişlerdi.

Mogersdporf’un hakim tepesi Schlössberg’den muharebe alanının görünüşü. Tepe üzerindeki
platformda ise muharebe alanının ve karşılıklı yığınağın maketi bulunmaktadır. Maketin ortada Raab
suyu, suyun altında Avusturya ordusu, suyun üstünde de Osmanlı Ordusu yığınağı bulunmaktadır.
Fotoğraf: Osman Aydoğan

Daha ertesi günü (1 Ağustos) karşı yakada bir köprübaşı mevzii ele geçirmek maksadıyla Bosnalı İsmail Paşa komutasında 5.000 asker geçirilmiştir. Ancak o gün başlayan
yağmur nehrin sularını kabartmış ve kabaran sulardan ve
geçişlerden etkilenen köprü yıkılmıştır. Karşıya geçen müfrezelerin Avusturyalılarla çarpışmaya başladığını gören Fazıl
Ahmet Paşa Tatar süvarilerinin terkilerine bindirerek 5.000
kişi daha karşıya geçirmiştir.
Nehri ilk geçen grup başarılı olmuş, karşı taraf birlikleri ne
geçişi ne de tahkim çalışmalarını sezmişlerdi. Öyle ki, nehri ilk
geçen askerler Avusturyalılarla muharebeye tutuştuğunda, bu
Avusturya birliğinin komutanı Leopold Wilhelm von Baden-Baden ancak savaş başladığında yatağından kaldırılabilmişti.35
Yağan yağmur nehrin sularının yükselmesine, köprünün
yıkılmasına ve geçişlerden dolayı nehir kıyısının kayganlaşmasına neden olmuştur. Bu yüzden de Fazıl Ahmet Paşa karşı
kıyıya takviye imkânı bulamamıştır.
İşte, Avusturya kaynaklarınca St. Gotthard Muharebesi
diye ballandırılarak adlandırılan bu savaş; Raab nehrinin
karşısına geçirilen ve takviye imkânı olmayan 10.000 kişilik Osmanlı Müfrezesinin 50-60.000 kişilik Avusturya büyük
kısmıyla olan muharebesidir.
Başlangıçta nehri geçen birlikler süratle ilerleyerek
Montecuccoli’nin çadırına birkaç metre kadar yaklaşmışlardır. Bu durum karşısında Montecuccoli’nin kurmaylarının
kendisine ordunun imha olmaması için geri çekilmeleri gerektiğini söylemeleri Avusturya Ordusunun o andaki durumunun vahametini göstermektedir. Montecuccoli, boşta kalan
kanatlarını merkeze çekerek ilerleyen Osmanlı kuvvetlerine

taarruz ettirir. Osmanlı kuvvetleri çekilmek zorunda kalırlar.
Montecuccoli’nin boşta kalan kanatlarını merkeze çekerek ilerleyen Osmanlı kuvvetlerine taarruz ettiği zaman,
nehri geçen Osmanlı Kuvvetlerinin başlangıçta elde ettikleri
başarıyı yeterli görerek hedefi ele geçirdiklerini düşünerek
rahatladıkları, süvarilerin atlarından inerek ıslanmış elbiselerini kurutmakla meşgul oldukları ve ikindi vaktine kadar
muharebe ettikleri için yorgunluklarını gidermek için istirahat ettikleri andı.36
1 Ağustos saat 12 civarında Montecuccoli kurmayları ve
komutanları ile bir görüşme yapar. Avusturya kuvvetleri ya
bulundukları mevzilerde savunma durumunda kalacaklar,
ya da karşı taarruza geçeceklerdir. Montecuccoli’nin tüm
kurmayları ve komutanları karşı taarruz hareket tarzını
onaylamazlar. Bu hareket tarzının kendilerine çok pahalıya mal olacağını iddia ederler. Montecuccoli derhal karşı
taarruza geçilmesi fikrindedir. Fransız birlikleri komutanı
‘‘İmparatorumuz bize askerlerimizi tehlikeye atmamamızı
emretti’’ diyerek başlangıçta taarruza katılmak istemezler.
Montecuccoli’yi komutanlarından sadece Coligny destekler
ve fikrini şu şekilde savunur: ‘‘Eğer düşman bu gece mevzilerinde kalırsa, sabaha hiçbirimizin kafası gövdesinin üzerinde
kalmaz.’’ Bu sırada Osmanlı süvarileri (Nehri geçebilenler)
kanatlardan taarruza başlayarak Avusturya Ordusunu kuşatmaya çalışırlar. Montecuccoli konuşması ile generallerini
ikna eder, ya zaferi kazanarak ordusunu kurtaracağını ya da
öleceklerini söyler ve karşı taarruza başlarlar.37
Burada Montecuccoli, Mustafa Kemal Atatürk’ün Çanak-

kale Muharebelerinde Gelibolu’da oynadığı rolü oynar. Montecuccoli hatıratında bu olayı şu şekilde anlatır: ‘’Bir gece
evvelden Türklerin aldığı çok sayıda yardım kuvveti karşısında Avusturya askerleri kokuya kapılarak kaçmaya başladılar.
Tam bir bozguna uğrayacak iken Alman takviye birliklerini
yanıma alıp savaş yerine yetiştim. Avusturya askerlerini biraz düzelterek bunlarla da Türklerin açık yanlarına taarruza
geçtim. Türkler, bu taarruz karşısında dayanamayarak nehre
doğru çekilmeye başladırlar. Bu durumu gören birlikler Türkleri nehre kadar takip ettiler. …. Eğer Türkler bizi önleyici bir
taarruza geçselerdi imha edilmemiz muhakkaktı. …. Yanlarda
kuvvetli bulunmak bizim için çok iyi oldu. Türkler bizi kuşatsalardı bir kişi bile kurtulmazdı.’’ 38
Osmanlı Ordusunun nehri geçen birlikleri suların yükselmesi ve köprünün yıkılması nedeniyle takviye edilemedikleri
için karşı taarruza direnemezler. Ancak kahramanca savaşarak geri çekilirler.
Montecuccoli hatıralarında bu askerlerin (Türklerin) vuruşmalarını ‘‘takdire, hatta hayrete değer’’ şeklinde vasıflandırmaktadır.39 Karşıda kalan müfreze gittikçe yıprandığı için
askerler geçit başında toplanmış ve düşman kuvvetlerinin taarruzu karşısında kısmen düşman ateşi ile kısmen de nehirde
boğularak Osmanlı kaynaklarına göre 4.000 şehit verilmiştir.
Bu muharebede bulunmuş olan Evliya Çelebi de Seyahatnamesinde şehit olarak; üç vezir, altı sancak beyi, 11 alay
beyi, 1.080 yeniçeri, 1.800 sipahi ve dört bin kadar diğer
askerlerden bahsetmektedir.40
Şehit sayısında da Avusturyalılar mübalağalı rakamlar

St. Gotthard Muharebesinin cereyanı (1 Ağustos 1664)
Kaynak: Gnkur. Atase Başkanlığı As. Tarih Yayınları No: 2
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vererek savaşta ölenleri 6.000 nehirde boğulanları ise
8.000 kişi olarak göstermektedirler. Hatta 25.000 rakamı
bile mevcuttur. Fakat bu 14 ve 25 bin mevcutları karşı sahile
geçen 10 bin kişilik birlik mevcudundan 4-14 bin fazladır.41

“Osmanlılar için uzun süreli ve sonuç itibariyle başarılı geçen
savaşın talihsizce nihayetten bir cephesinden ibaret olan çatışma, muhatapları tarafından dünyaya kendi zaferleri olarak
sunulmuştur.”45 sonucuna varmaktadır.

Hatta bazı Avusturya kaynakları bu muharebede Osmanlı Ordusunun tamamının az kalsın yok alacağı iddiasında da
bulunmuşlardır.42 Hâlbuki Osmanlı Ordusunun büyük kısmı
nehrin sağ sahilinde ve muharebeye girmemiş durumdaydı.

Avusturya kaynakları bu muharebedeki güç dengesini
Osmanlıların sayısını artırarak, kendi sayılarını küçülterek,
Osmanlı kayıplarını çok, kendi kayıplarını az göstererek kaybettikleri bir savaşı bir zafer halinde kuşaktan kuşağa anlatarak canlı bir tarih bilinci yaratmaktadırlar.

Silahtar Fındıklılı Mehmet Ağa; ‘‘Bu vakayı orduda ahşamdan sonra bile işitmemiş âdem nihayetsiz idi’’43 (Bu
olayı akşamdan sonra bile duymamış çok insan vardı) diye
bu muharebeyi âdetâ bir müfreze müsâdemesi şeklinde
göstermektedir.
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Avusturyalıların isteği üzerine 29 Temmuz 1664’de
Çakani’de hazırlanıp St. Gotthard Muharebesinden sonra
10 Ağustos 1664 tarihinde imzalanan ve Osmanlıların yararına olan Vasvar Barış Antlaşması hükümlerinde, Avusturyalılarca, büyük bir başarı olarak ilan edilen St. Gotthard
Muharebesinin hiçbir etkisi olmamış ve on iki gün önce hazırlanan esaslara göre aynen imzalanmıştır.
c. Vasvar Barış Antlaşması (10 Ağustos 1664)
Vasvar Barış Antlaşmasının belli başlı hükümleri şöyleydi:44
Avusturyalılar Erdel’de işgal ettikleri kalelerden çekilecekler ve bu memleketteki Avusturya ve Osmanlı kuvvetleri
aynı zamanda çıkacaklardı.
Türk himayesinde bulunan Erdel prensi yerinde kalacak
ve Osmanlılara haraç vermeye devam edecekti.
Son savaşlarda ele geçirilen Uyvar ve Novigrad kaleleri
Osmanlılara bırakılacak.
Osmanlı Ordusunun yıktığı Yenikale (Serinvar) tekrar
yapılmayacak.
Avusturya İmparatoru bir defaya mahsus olmak üzere
200.000 florin altın kıymetinde bir hediye verecek, Osmanlı Hükümdarı da münasip gördüğü hediyeyi gönderecekti.
Bu Avusturya seferi, Erdel sorunu yüzünden açıldığı için
sefer sonunda imzalanan bu antlaşma, Avusturya’nın Türk
üstünlüğünü bir kere daha kabul ettiğini göstermekteydi.
4. Sonuç
Avusturya kaynaklarınca St. Gotthard Muharebesi diye
ballandırılarak adlandırılan bu savaş; görüldüğü gibi Raab
nehrinin karşısına geçirilen ve takviye imkânı olmayan 10
bin kişilik Osmanlı Müfrezesinin 50-60 bin kişilik Avusturya
koalisyon ordusunun büyük kısmıyla olan muharebesidir.
Aslında Saint Gotthard/Mogersdorf Muharebesi Osmanlı İmparatorluğunun 1663/1664 yıllarına Fazıl Ahmet Paşa
komutasında yapmış olduğu ve başarı ile sonuçlanan Avusturya Seferinin bir muharebesidir. Gerçekte Saint Gotthard
Muharebesi kaybedilmiş bir muharebe değil, anlatıldığı gibi
büyük kısmın muharebeye girmediği ve öncü kuvvetlerle yapılan neticesi alınmamış bir taarruzi harekâttır. Gazi Ahmed
Muhtar Paşa da “Sengotar’da Osmanlı Ordusu” adlı kitabında

Raab Nehri üzerinde 31 Temmuz 1664 günü kurulan köprüden Avusturya kaynakları pek bahsetmemektedir. Yağmur
ve yükselen nehir suları nedeniyle yıkılan bu köprü nedeniyle
birlikler takviye edilememiştir. Karşı kıyıya geçen birliklerin
tek takviye noktası bu köprü idi. Eğer bu köprüyü yok sayarsanız (ki Avusturya kaynakları pek dikkate almıyorlar) karşı
kıyıdaki 10 bin kişilik kuvvet muharebe ederken sanki hazır
bekleyen 110 bin kişilik Osmanlı Ordusunun 50-60 bin kişilik
Avusturya Ordusundan çekindiği için muharebeye girmemiş
veya 50-60 bin (Avusturya kaynaklarına göre de 26 bin kişilik) Avusturya Ordusu karşısında mağlup olmuş olduğu sonucu çıkar ki bu da incelemede görüldüğü gibi doğru değildir.
Zaten muharebeden önce yapılan ve Osmanlı İmparatorluğu lehine olan antlaşmanın Avusturya Ordusunca kabul
edilmesi bu savaşta gerçek galip tarafın kim olduğunu göstermektedir.
Vasvar Antlaşmasının bir an önce imzalanmasını isteyen tarafın da Avusturyalılar olması St. Gotthard Muharebesinden sonra hala dimdik ayakta duran Osmanlı Ordusunun
mukabil bir harekâtından Avusturyalıların çekindiği sonucu
çıkmaktadır.
Avusturya, başlangıçta bu muharebeyi abartarak zafer
olarak adlandırıp sonradan Vasvar antlaşmasına mecbur kalınca ne kendi ne de Macar kamuoyunu tatmin edebilmişti.
Hatta Macarlar ihanete uğradıklarını dahi düşünmüşlerdir.46
Bu muharebenin neticesi alınmamış bir harekât olarak
kalmasında Osmanlı Ordusunun tabii ki hataları olmuştur.
Ahmet Muhtar Paşa ‘‘Saint Gotthard’da Osmanlı Ordusu’’
isimli eserinde bu hataları ‘‘Sen Gotar Meydan Muharebesinde İstihsâl-i Galebe olunamamasının Esbâb-ı Aslîyesi’’ başlığı altında şu şekilde sıralamaktadır: 47 *
a. İlk defa olarak Raab Suyunu geçen ve imparatorluk
ordularını kendi ordugâhları ortasında emniyetli bir şekilde
istirahat ederken baskına uğratan Bosnalı İsmail Paşa komutasındaki Osmanlı kolunun himayesinde ihmal ve kusur olunarak zamanında ona lazım gelen takviyelerin gönderilmemesi ve bu şekilde düşman ordusu üzerine vurulacak kesin
darbe imkânının elden kaçırılması,
b. Raab Nehri henüz yağmur nedeniyle yükselmeden
Avusturya ve müttefikleri Ordusunun her iki kanadına da
uzun süre hiç dokunulmayarak kanatlar serbest bırakılmış ve
bu suretle Montecuccoli’ye kendi merkezi için bu kanatlardan yardım ve takviye imkânı verilmesi,
c. Kanatlar hücumlarına pek geç başladığı halde icrala-

* Ahmet Muhtar Paşa’nın bu eserini bu çalışma için Osmanlıca aslından çeviren Sn. Dr. Öğ. Alb. Ahmet Tetik’e burada teşekkürlerimi sunarım. (Gazi Ahmed Muhtar Paşa’nın
bu eserinin ilk Türkçe baskısı “Sengotar’da Osmanlı Ordusu” adıyla 2005 yılında yapıldı- Emre Yayınları, İstanbul, 2005)
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rında da gevşek davranılması, buna rağmen bu hücumların
netice vereceği ve düşman ordusunun yok olmasına sebep
olacağı anda nehir sularının yükselerek harekâtı engellemesi,
d. Şiddetle yağan yağmurların etkisiyle Raab Nehrinin
öğleden sonra birdenbire şiddetle taşarak geçit yerinde nehir
üzerinde kurulan hafif köprüyü alıp götürmesi ve bu suretle
nehrin iki tarafı arasındaki irtibatın ve takviyenin kesilmesi,
e. Ordu beraberinde her şarta göre kurulması mümkün
köprü takımlarının ve nehrin karşı sahile hâkim olacak menzilli topların ve hatta düşman ordusuna oranla yeterli miktarda adi topların dahi bulunmaması,
f. Müttefik askerlerin başkumandanı olan Montecuccoli’nin çok iyi yetişmiş, tecrübeli, bilgili, cesur, zeki ve
metanetli bir general olması,
g. Bu muharebenin; kendi harp esaslarımızın bozulmaya,
Avrupa askerliğinin ilerlemeye başladığı bir zamanda meydana gelmesi.
Gerçekten de bu muharebe Avrupa ve Avusturya’nın 30
yıl denen savaşlardan sonra yeni ve hareketli savaş teknikleri tecrübeleri edinerek çıktıkları, Osmanlı Ordusunun ise
bu zaman zarfında pek ciddi bir muharebeye katılmadıkları
ve müttefik ordularına göre savaş teknikleri açısından daha
geride oldukları bir döneme denk gelmiştir.
Bu muharebe aynı zamanda Osmanlı silah teknolojisinin
artık eskidiği, Avrupa silah teknolojisinin de gelişim çağı
içerisinde olduğu bir zamana denk gelmiş ve bu muharebe
Osmanlının askerî teknoloji olarak geri kalmasının ilk işaretlerini vermiştir. Montecuccoli Osmanlı topçusunun hantal ve
ağır olduğu, hâlbuki Koalisyon Ordusunun toplarının ise daha
seri, çevik ve isabetli atışları olduğunu hatıratında şu şekilde
bahsetmektedir: “Çok sayıdaki Türk topları, vurdukları noktada etkili olmalarına karşın kullanımda atak değil, yeniden
yüklenmesi ve onarımı ise zaman alıyor. Çok miktarda cephane tüketiyor, gürültü yapıyor ve çarkları, yatakları, siper ve
toprak setleri parçalıyor. Bizim toplarımız daha kullanışlı ve
bizim Türklerden daha üstün oluşumuzun sırrı burada...”48
Montecuccoli ise çağının en iyi generali idi. Eserleri tüm
Avrupa askerî düşünürlerini ve generallerini etkilemiş, Napolyon dahi onun eserlerini okuyarak bilgi edinmiştir.
Mohaç Meydan Muharebesi ile mukayese edildiğinde;
orada Macar Ordusu kesin bir yenilgiye uğradığı halde bu
kısa süreli zafere rağmen Osmanlı Ordusu her ihtimale karşı
asker, at üstünde ve silah elde olarak harp meydanında kalırken; bu muharebede ise nehri geçen kuvvetler başlangıçtaki zaferi yeterli görüp emniyeti de terk ederek süvariler at
üzerinden inerek ıslak elbiselerini kurutma gayretine girmişlerdir. Bu durum; taktik kurallar içerisinde yer alan ‘‘hedefte
tertiplenme ve yeniden teşkilatlanma’’ faaliyetinin ne kadar
önemli olduğunu gösterirken aynı zamanda da Osmanlı Ordusunun artık Kanuni zamanındaki disiplininin ve askerî bilgisinin de kaybolduğuna işaret etmektedir.
Bu muharebenin Avusturya açısından en önemli sonuçlarından birisi de bu muharebenin Avusturya tarafından bir zafer olarak adlandırılması ile Avusturya’ya göre Osmanlı Ordusunun Avrupa’da ilk defa olarak yenilgiye uğratılıyor olarak

gösterilmesidir. Böyle bir psikolojik etkiye Avusturya’nın o
zaman için ihtiyacı vardı. Avusturya’ya göre Osmanlı Ordusunun ‘‘yenilmez’’ unvanı sona eriyordu ve Osmanlı Ordusu artık ‘‘yenilebilir’’ bir hale gelmişti. Bu etkiyi Avusturya 1683’de
çok iyi bir şekilde kullanacaktı. Bu duyguyu pekiştirmek için
bazı batılı kaynaklar bu muharebeyi, bu muharebeden 300
yıl önceki Osmanlıların Sırpları ve Macarları yendikleri ‘’Sırp
Sındığı’’ muharebesi ile mukayese ederek bu muharebeye
‘‘Türk Sındığı’’ ismi ile anmaktadırlar.49
Sefer lojistik olarak incelenecek olursa; İstanbul’dan
Avusturya sınırlarına kadar olan uzaklığa 100.000 mevcudu aşkın bir ordunun bütün silah, araç ve gereçleriyle yürümesi Türk Ordusu’nun hareket yeteneği bakımından üstünlüğünü göstermektedir. Bu arada büyük bir orduyu ana
vatandan uzaklarda beslemek, bütün ihtiyaçlarını sağlamak
Türk Ordusu’nun lojistik bakımından da yeterli olduğunu ve
seferin iyi hazırlandığını gösterir. Buna karşılık Avusturyalılar kendi topraklarında aç ve susuz kalmışlardır.50 Bizzat
Montecuccoli anılarında ordusunda yiyecek ve cephaneleri
kalmadığı için Türk Ordusunun takip edemediklerini, kendi
ikmal işlerinin çok başıbozuk, Türklerdeyse mükemmel olduğunu yazmaktadır.51
Bazı Macar tarihçilere göre Osmanlı Ordusunun vurucu
kuvvetinin Avrupa’da erişebileceği son hudut Macaristan
arazisi idi. Bu tarihçilerden Géza Perjés’52 bu devirde bir ordunun en çok günde 20 km yol alabileceğine, insanların ve
hayvanların dinlenmesi, erzak ve yem tedariki dolayısıyla
da her dördüncü veya beşinci günü istirahat etmesi gerektiğine göre, günde ortalama 15 kilometrelik yol alabileceği
neticesini çıkarıyor. Ulaşım, erzak ve yem temini, konaklama güçlükleri dolayısıyla, kışın harbe çıkılmamış ve bu
sebeple seferler ilkbahar ile sonbahar arasındaki aylarda
yapılabilmiştir. Bu zamanın 180 gün olduğu kabûl edildiğine göre ve günde 15 kilometre yürünebildiği anlaşılınca,
bir ordunun bir harp mevsimi içerisinde alabileceği en uzun
yol 2.700 kilometredir. Bu sayıdan dönüş çıkarılınca 1.350
km elde edilir. Lâkin 180 günlük muharebe zamanının en az
bir ayı çarpışmalara ayrılınca, ordunun vurucu tesir sahası
900 km eder. Bu hesaptan anlaşılacağına göre, çarpışmalara ayrılması gereken 30 gün aşıldığı takdirde, ordunun kışlalara dönmesi gerektiğinden düşmanla muharebe suretiyle
elde edeceği neticeyi alamadan çekilmeye mecbur kalacağı
açıktır.
Bu hesabı dikkate alan Fazıl Ahmet Paşa 1663 Uyvar
Seferinden sonra İstanbul’a geri dönmemiş kışı Belgrat’da
geçirmiş, kış içerisindeki Avusturya tehditlerini manevraları ile bertaraf etmiştir. Ancak 1 Ağustos 1664 St. Gotthard
Muharebesi’nden sonra kendisinin planladığı Girit Seferi,
mevsim ve dönüş şartları nedeniyle ve Vasvar Antlaşmasının
kendi lehine sonuçlanması üzerine bu seferden kesin neticeyi
alamadan (Avusturya Ordusunu imha edemeden) İstanbul’a
dönmek zorunda kalmıştır. Avusturya kaynaklarının iddia
ettikleri gibi Fazıl Ahmet Paşa bu muharebede yenildiği için
geri dönmemiştir.
Bu muharebeden çıkarılacak en büyük sonuç ise tarih
araştırmalarında yabancı kaynaktaki bilgilerin mutlaka yerli
ve milli kaynaklarla mukayesesinin yapılması gerektiğidir. Bu
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mukayese yapılmadan yabancı kaynaktaki bilgilerin doğruluğuna şüphe ile yaklaşılmalıdır. Her ülke şimdiki ve gelecekteki nesillerine övünç ve şeref duyacakları bir tarihi geçmiş
bırakmak istemekte ve bu nedenle de tarihi olayları ve kayıtları subjektif olarak değerlendirmektedirler. İncelemede
de görüldüğü gibi St. Gotthard Muharebesi için bir Avusturya
kaynağı Osmanlı Ordusunun tamamının az kalsın yok alacağı
iddiasında bulunurken Türk kaynağında ise bu muharebeyi
küçümseyerek akşamdan sonra bile duymamış çok insanın
varlığından bahsetmektedir. Bu nasıl bir meydan muharebesidir ki Osmanlı Ordusundaki askerlerin çoğunun muharebeden haberi yoktur?
5. 1664 St. Gotthard / Mogersdorf Muharebesi’nden
Avusturya’da kalan izler.
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Avusturya’ya göre bu muharebede bir zafer elde edildiği
ve Osmanlı Ordusu Avrupa’da ilk defa yenildiği için bu zafer
bütün Avrupa’da kutlanmış, şiirler yazılmış, şarkılar bestelenmiş, anıtlar dikilmiş, resimler yapılmış, kitaplar yazılmış
ve paralar basılmıştır. Tabii Osmanlı Ordusundan ele geçirilen eserler ve ganimetler de çeşitli müzelerde sergilenerek
muhafaza edilmiştir.

Mogersdporf Schlössberg’de bu muharebe anısına yapılmış kilise ve haç.
Kaynak: Information - Naturpark Raab

(Türk Haçı) olan bu haç üzerinde Almanca, Latince, Macarca
ve Fransızca yazılmış bir yazıt vardır;
‘’Nice yürekli kahraman burada,
Göğüs gererek Türkün silahlarına,
Can verdi 1664 yılında
Tanrı, imparator ve vatan uğrunda’’

Bu bölümde bunların önemli olanlarına kısaca yer verilmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir.
Muharebe’nin icra edildiği Mogersdorf köyünün hemen
kuzeyinde yer alan Schlössberg üzerinde yapılan müzede
(daha önce bitki kurutma odası olarak kullanılan bir binada) muharebede Türklerden ele geçirilen silahların bir kısmı, belge ve resimler sergilenmektedir.
Weisses Kreuz (Beyaz Haç) veya Türkenkreuz (Türk Haçı) denilen anıt ve hemen yanındaki
Friedenstein (Barış Taşı) denilen Türk Anıtı.
Fotoğraf: Osman Aydoğan

Mogersdporf’taki müzede muharebede Türklerden ele geçirilen silahların, belge ve resimlerin bir
kısmı sergilenmektedir.
Fotoğraf: Osman Aydoğan

Bu müzenin hemen ilerisinde bu muharebe anısına yapılmış olan küçük bir kilise bulunmaktadır. Bu kilise İkinci
Dünya savaşında tahrip edilmiş, ancak yeniden tekrar yapılmamış, ancak 1664’ün 300. yılı kutlamaları çerçevesinde
1984 yılında yeniden restore edilerek tahrip edildiği haliyle
bırakılmıştır. Bu kilisenin hemen yanında bu muharebenin
anısına 15 m yüksekliğinde bir haç dikilmiştir.
Muharebe’nin yapıldığı Raab suyu geçiş yerinin hemen
yakınında ve Mogersdorf köyünün batı tarafından girişinde
yer alan ‘‘Weisses Kreuz’’ (Beyaz Haç) bu muharebe anısına 1840 yılında yapılmıştır. Diğer bir adı da ‘‘Türkenkreuz’’
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Bu haçın hemen yanında 1.60 m boyunda
1984 yılında yapılmış olan
‘‘Friedensstein’’ denilen
Türk anıtı vardır. Bu anıtın
yüzünde Almanca ve Türkçe yazılmış bir yazıt vardır;
‘‘Den im Jahre 1664 gefalnen türkischen Soldagewidmet – Friede allen,
die hier ruhen’’ (1664
yılında şehit düşen Türk
kerlerine ithaf edilmişBurada herkes huzur içinyatsın) Diğer iki yüzünde
çeşitli dillerde BARIŞ yazıbulunmaktadır;
FRIEBARIŞ, BEKE, MIR VE PAX.
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Beyaz Haç’ın yaklaşık
300 m doğusunda köy tarafında yine savaşın anısına
Friedenstein (Barış Taşı) denilen Türk Anıtı.
Fotoğraf: Osman Aydoğan
1670 yılında yapılmış küçük bir kilise bulunmaktadır. Annakapella denilen bu kilisenin özelliği bir Türk çadı-

Mogersdorf köyü Kilisesinin duvarlarında da 1912 yılında yapılmış olan ve bu muharebeyi anlatan resim bulunmaktadır.

Annakapella (Anna Kilisesi). Şekli Türk çadırına benzediği için Türkler tarafından yapıldığına
dair yörede söylenti vardır.
Kaynak: Information - Naturpark Raab

rına benzer şekilde yuvarlak bir biçimde yapılmış olmasıdır.
Halk arasındaki inanışa göre bu muharebede Avusturyalıları Türklerden Hz. Meryem koruduğu için kendisine adak
olarak bu kilise yapılmıştır. Ayrıca yörede anlatılanlara göre
19. yüzyılın sonuna kadar her yıl 1 Ağustos günü bir Türk
heyeti gelerek bu kilisede şehit Türk askerlerinin anısına
çelenk koyarlarmış. Hatta şekli Türk çadırına benzediği için
kilisenin Türkler tarafından yapıldığına dair inanışlar da bulunmaktadır.53
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Viyana Askeri Tarih Müzesi girişinde yer alan Avusturya Koalisyon Ordusu Komutanı Mareşal
Raimund Graf Montecuccoli’in Süvari Komutanı Graf Johann von Sporck’un heykeli. Heykelde dikkati
çeken Sporck’un ayakları dibinde yer alan kesik yeniçeri kafasıdır. Fotoğraf: Osman Aydoğan
Avrupa’nın göbeği, medeniyetin beşiği bir kültür başkentinde, müze girişinde
ayaklar altında yerde bir kesik kafa!

Mogersdorf köyünün hemen yakındaki Fürstenfeld’de,
Graz’da, Ilz, Gleisdorf, Pischelsdorf ve Mureck’de bu
muharebe anısına dikilmiş
‘‘Mariensäulen’’ isimli anıtlar
bulunmaktadır.

Mogersdorf Köyü’nün hemen yakınındaki Fürstenfeld’de bu muharebe anısına dikilen
‘Mariensaulen’ (Maria Sutunu). Bu anıtın dikiliş hikâyesi farklıdır. 1 Ağustos 1664 günü
bir kısım Avusturya askeri Türklerin ilk hücumunda yenildiklerini zannederek bu köye
(Fürstenfeld) dolarlar. Halkta panik başlar. Köyde büyük maddi zararlar meydana gelir.
Ancak daha kötüsü Avusturyalı askerler köylüye bir salgın hastalık bulaştırırlar ve
Ağustos’tan Ekim’e (1664) kadar köyde bu hastalıktan dolayı 300 insan ölür. Bu anıt
1668 yılında bu hastalıktan kurtulmanın anısına dikilmiştir.

Montecuccoli’nin Süvari
Komutanı olan Graf Johann
von Sporck’un zırhı Viyana
Askerî Müzesinde muhafaza
edilmektedir. Viyana Askerî
Müzesinin hemen girişinde sol
tarafında Montecuccoli’nin,
sağ tarafında ise Sporck’un bir
heykeli bulunmaktadır. İlginç
olanı Sporck’un heykelinin
ayakları dibinde başı kesilmiş
bir yeniçeri kafası heykelinin
de hâlâ sergileniyor olmasıdır.*

Viyana Askeri Tarih Müzesinde
sergilenen Graf Johann Von Sporck’un zırhı.
Kaynak: Viyana Askeri Tarih Müzesi

* Avusturya kaynaklarına göre Merzifonlu Kara Mustafa Paşa’ya ait olduğu iddia edilen gerçek bir kuru kafa Viyana Şehir Tarihi Müzesinde sergi salonunda 1983 tarihine
kadar sergilenmiştir. 1983 yılında bu kuru kafa Viyana Şehir Tarihi Müzesinin teşhir salonundan müzenin deposuna kaldırılmıştır, halen burada muhafaza edilmektedir. Aynı
zihniyetle Viyana Askerî Müzesinde kesik bir yeniçeri kafası heykeli Sporck’un ayakları dibinde, müze girişinde sergilenmektedir.
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Avusturya Sanat Tarihi Müzesinde (Kunsthistorischemuseum) de bu muharebe anısına basılan paraların bir kısmı sergilenmektedir.
Graz’da ve Eisenstadt’daki Eyalet Arşivlerinde ve Viyana’daki Harp Arşivi Dairesinde bu muharebede kullanılan
harita ve dokümanlar bulunmaktadır. Montecuccoli’nin kendi el yazması bu muharebe ile ilgili yazıları da Viyana’daki
Harp Arşivi Dairesinde bulunmaktadır.
Bu muharebeyi Avusturya’da canlı tutan ve kuşaktan kuşağa yayılmasını sağlayan önemli nedenlerin birisi de ünlü şair
Rainer Maria Rilke’nin ‘‘Sancaktar Christoph Rilke’nin aşkının
ve ölümünün şarkısı’’dır. (Die Weise von Liebe und Tod des
Cornets Christoph Rilke) Christoph Rilke’nin 1899 yılında yazdığı bu şiirinin ana kahramanı yine adı Christoph Rilke olan
ve Sporck’un süvari birliğinde bu muharebeye katılmış ve
Sporck’da kendisine sancaktarlık unvanını verdiği bir askerdir.

54
Viyana Askeri Tarih Müzesinde sergilenen bu muharebede ele geçirilen Türk cep saati. 1 Ağustos
1664 saat 3’te durmuş. Ayı, haftayı, günü ve saati göstermektetir.
Kaynak: Viyana Askeri Tarih Müzesi

Avusturya Geseke’de Papaz Schmidt Diehl tarafında 1900 yılında Sporck’un 300’üncü doğum günü nedeniyle yazılan şiir bestelenerek hala Geseke’deki festivallerde söylenmektedir. Bu şarkının CD’si de Geseke’de
Heimatverein’da (Yurt Birliği) satılmaktadır.

Viyana Askerî Müzesinde sergilenen bir ilginç bir ganimet daha vardır; günün saatlerinden başka, haftanın günlerini ve ayları gösteren gümüş bir muhafaza içerisindeki
bir cep saatidir bu. Osmanlı takvimine göre 1 Ağustos 1664
öğleden sonra üçte durmuş, halen bu vakti göstermektedir.
Saat bir Türk komutana aittir.

Mogersdorf, Viyana’ya iki saat mesafede güney tarafında Avusturya - Macaristan - Slovenya sınırı üçgenindedir.
Avusturya’daki tek şehitliğimiz Mogersdorf’da bulunan
‘‘Friedenstein’’ ismi verilen yukarıda bahsi geçen bu anıttır. Burada yatan şehitlerimiz ruhlarına Fatiha okuyacak
ziyaretçilerini beklemektedir.

Müzede ayrıca bu muharebede ele geçirilen bir Türke ait
zincir bir gömlek de sergilenmektedir.

Fazıl Ahmet Paşa Köprülü Mehmet Paşa’nın büyük oğ-

Viyana Askeri Tarih Müzesinde sergilenen zincirden yapılmış örme Türk gömleği.
Fotoğraf: Osman Aydoğan
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6. Fazıl Ahmet Paşa’nın Biyografisi

Köprülü Fazıl Ahmet Paşa
Kaynak: Kerstin Tomenendal, ‘Das Türkische Gesicht Wiens, Böhlau Verlag, Wien, 2000

ludur. 1635 yılında Vezirköprü’de doğmuştur. Yedi yaşında
iken İstanbul’a getirilerek medrese eğitimi almış, müderris
olmuş, 22 yaşında iken babası sadrazam olunca Erzurum
Valiliğine atanmıştır. Daha sonra Şam ve Halep valiliklerinde bulunmuştur.
Babası Köprülü Mehmet Paşa ölünce yerine 1661 yılında
26 yaşında iken sadrazam olarak atanmıştır. Osmanlı tarihinin
en önemli sadrazamlarından ve devlet adamlarından biridir.
Fazıl Ahmet Paşa’nın araştırma içinde bahsedildiği gibi
Kanuni Sultan Süleyman’ın kuşatıp alamadığı Uyvar Kalesini fethi esnasında askerlerine karşı tutumu ve ihsanları,
şehri ele geçirdikten sonra Hristiyan halka tanıdığı can,
mal ve yaşama güvencesi, centilmenliği ile ona Avrupa’da
büyük bir ün kazandırmıştır. Avrupa’da adından çokça söz
ettiren Fazıl Ahmet Paşa, Fransızca “Fort Comme Un Turc”
yani “Türk gibi güçlü” deyiminin doğmasına neden olmuştur. Bugün hala Fransızcada kullanılan bu deyim, güçlü ve
dayanıklı anlamlarıyla eş anlamlı olarak kullanılmaktadır.
Fazıl Ahmet Paşa üç sene Avusturya ve Macaristan’da,
iki buçuk sene Venediklilerle Girit’te (Kandiye Kalesinin
fethi Avrupa ülkeleri askerî okullarında ders olarak okutulmaktadır), üst üste üç sene Lehistan’da savaştı. Bu suretle
15 sene süren sadrazamlığının dokuz senesi cephede muharebe ile geçmiştir. Hasta olarak padişahla Edirne’ye giderken yolda ağırlaşarak 3 Kasım 1676 günü Ergene civarındaki Karabiber Çiftliği’nde 43 yaşında vefat etmiştir. Ölümü
Osmanlı tarihi için büyük bir kayıp olmuştur. Kaynaklardan
anlaşıldığına göre ölüm nedeni olarak aşırı çalışmaya bağlı
yorgunluk ve yıpranma gösterilmiştir. Cenazesi İstanbul’a

nakledilerek Divanyolu’nda babasının yanına defnedilmiştir. Ölümü üzerine kendisinden duyulan memnuniyetin ve
güvenin bir göstergesi olarak üvey kardeşi Merzifonlu Kara
Mustafa Paşa sadrazamlığa getirilmiştir.
Fazıl Ahmet Paşa iyi bir eğitim almış, olgun, bilgili, dürüst ve mert bir yapısı vardır. El yazısı hattat derecesinde
iyidir. Silahtar tarihi yazarı yaşıtı Mehmet Halife, Fazıl Ahmet Paşa hakkında o zamanki kelimelerle şu ifadeyi kullanmaktadır; ‘‘..Pâşâyı mezbur âlim ve halim ve selim, fâzıl,
kâmil, âdil, uğru açık, aklü firasette ve fikri kiyasette ve sehâ
ve keremde rahm ve şefakette bî-nazîr, hüsn-i hulk sâhib-i,
âli-cenab, çelebi-meşreb ve zamane vezirlerinin serefrâzı
ve misli bulunmaz gazi bir adamdı’’ (Adı geçen paşa, bilgin, yumuşak huylu, kusursuz, erdemli, olgun, adaletli, uğru
açık, akıl ve anlayışta ve cömertlikte, yardım edicilikte,
esirgeyip korumakta benzersiz, güzel ahlak sahibi, şerefli,
zarif, görgülü, zamanın vezirlerinin en üstünü ve benzeri
bulunmaz gazi bir adamdı) demektedir. Yumuşak huylu, anlayışlı ve fazilet sahibi olduğu için kendisine “Fazıl” lakabı
takılmıştır. İcazetli bir hattat, nesir alanında iyi bir kalem,
fıkıh ve felsefe alanında da iyi bir akademisyendi.
İstanbul Divanyolu’nda babasının medrese ve türbesinin yakınındaki kütüphaneyi Fazıl Ahmet Paşa yaptırmış ve
sahip olduğu kitaplarını oraya vakfetmiştir. Kendisinin Uyvar, Kamaniçe ve Kandiye’de namına birer camileri vardır.
Fazıl Ahmet Paşa’nın çocukları olmayıp Köprülü Ailesi
şehit kardeşi Fazıl Mustafa Paşa’dan yürümüştür.54
Ruhu şâd olsun.
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7. PERJÉS Géza, Mohaç Meydan Muharebesi, Türk Tarih Kurumu
Yayınları, Türk tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1988 (Macar Kaynağı)
8. SCHREIBER Georg, Edirne’den Viyana kapılarına kadar Türklerden kalan, Milliyet yayınları No: 4
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6. UZUNÇARŞILI Ord.Prof. İsmail Hakkı, Türk Tarih Kurumu Yayınlarından, XIII. Dizi, Osmanlı Tarihi II.Cilt, Türk Tarih Kurumu Basımevi,
Ankara 1983
7. UZUNÇARŞILI Ord.Prof. İsmail Hakkı, Türk Tarih Kurumu Yayınlarından, XIII. Dizi, Osmanlı Tarihi III.Cilt, I.Kısım, Türk Tarih Kurumu
Basımevi, Ankara 1983
8. UZUNÇARŞILI Ord.Prof. İsmail Hakkı, Türk Tarih Kurumu Yayınlarından, XIII. Dizi, Osmanlı Tarihi III.Cilt, 2.Kısım, Türk Tarih Kurumu
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9. YÜCEL Ebubekir S., Mühürdar Hasan Ağa’nın Cevahirüt Tevarihi
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10. YÜCEL Yaşar, Prof. Dr. Muhteşem Türk Kanuni ile 46 Yıl, Türk
Tarih Kurumu Yayınları, XXIV. Dizi, sa.1, Türk Tarih Kurumu Basımevi,
Ankara 1987
11. Türk Silahlı Kuvvetleri Tarihi, Osmanlı Devri, IIIncü Cilt 3ncü
Kısım, Gnkur. ATASE Bşk.lığı As. Tarih Yayınları No. 2, Gnkur. Basımevi,
Ankara 1981
12. Sengotar Muharebesi 1664, Türk Silahlı Kuvvetleri Tarihi IIIncü Cilt 3 ncü Kısım Eki, Gnkur. ATASE Bşk.lığı As. Tarih Yayınları No.2,
Gnkur. Basımevi, Ankara 1978
13. Mufassal Osmanlı Tarihi, 4. Cilt, Baha Matbası, İstanbul 1960
14. N. Berin TAŞAN, Merzifonlu Kara Mustafa Paşa’nın Mezarı ve Viyana
Müzesindeki Kafatası, Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Uluslararası Sempozyumu, Merzifon, 08-11 Haziran 2000, Ankara 2001
15. Türk Ansiklopedisi, C. XVIII
16. İslam Ansiklopedisi, C. IV-VIII

Şehit kızı Emel Gülay Koç:

“Oğluma dedesinin
adını vereceğim”
“ 19 88 Tra bzon doğumluyum. Babam 9
H a z ira n 19 89’da ben yedi aylıkken Er uh’ta
ş e h it d ü şmü ş. Koskoca 26 yıl babasız
ama mü ke mmel bir anne ile bu zamana
g e l dim. An n em, bana hiçbir zaman
b ab a mın eksik liğini yaşatmadı. Ona ne
kad a r teşe k kü r etsem az…

“Gönül sayfamızda sizin
adlarınız yazacak”
Kayahan Açar
TSK Mehmetçik Vakfı
bağışçılarından Kayahan
Açar’ı 04 Nisan 2015
tarihinde kaybettik.
Sağlığında Vakfa yaptığı
bağışlarla Mehmetçik
ailelerini sevindiren usta
müzisyenin ailesi vefatında
da Mehmetçik Vakfını unutmadı. Çiçek ve
çelenk yerine Mehmetçik Vakfına bağış
yapılmasını isteyen eşi İpek Açar hanımefendiye
şükranlarımızı belirtirken, merhum bağışçımızı
rahmet ve minnetle anıyoruz.

Nermin Eroğlu Sekban

Şimdi hamileyim ve bir oğlum olacak bebeğime “Bayram
Ali” adını yani dedesinin adını vereceğim. Ben onu tanımamış
olsam da biliyorum ki o bizi görüyor, seviyor ve kolluyor.
Süleyman Demirel Üniversitesi muhasebe ve Anadolu
Üniversitesi işletme bölümü olmak üzere iki lisans
mezunuyum. Okul yıllarımdaki yardımlarından dolayı
Mehmetçik Vakfına minnettarım. Mehmetçik Vakfı bizi hiç
unutmadı, her zaman yanımızda oldu.
Devletin bize sunduğu iş hakkından yararlandım.
Milli Eğitim Bakanlığına atamam yapıldı. Şükürler olsun
şehit çocukları, yakınları unutulmadı. Bizler de iş sahibi
olduk. Bu yaşıma kadar yanımda olan eşsiz anneme, bütün
akrabalarıma, eşime ve bizlerden hiçbir zaman sevgilerini
eksik etmeyen Mehmetçik Vakfı ailesine sonsuz teşekkürler…
Saygılar ve sevgiler…”
Emel Gülay KOÇ

Samsun’da yaşayan
eğitim gönüllüsü ve
Mehmetçik Vakfı bağışçısı
Nermin Eroğlu Sekban’ı
06 Nisan 2015 tarihinde
kaybettik. Merhum
bağışçımızı rahmet ve
minnetle anıyoruz.
Feridun Tınaztepe
TSK Mehmetçik Vakfına
İstanbul Bakırköy’de
bulunan Tınaztepe Çarşısını
bağışlayan Tınaztepe ailesine
mensup Feridun Tınaztepe’yi
22 Nisan 2015 tarihinde
kaybettik. Başta ağabeyi
Halidun Tınaztepe olmak
üzere bütün yakınlarına
başsağlığı diliyor ve merhum bağışçımızı rahmet
ve minnetle anıyoruz.

MEHMETÇİK VAKFI DERGİSİ
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Tarihte Mehmetçik Vakfı
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Sayın Silahlı Kuvvetler Ataşesi,
Ben New York C.’nin 200 ml
kuzeyinde Binghamton’da yaşayan
bir Türk’üm. Dün arkadaşlarımdan
“Mehmetçik Vakfı” kurulduğunu
duydum, ben de çapıma göre böyle
çok büyük ve lüzumlu Vakfa yardım
etmek istiyorum.
Sizlerden, bu Vakfa yönelik
çekimi kime ve nereye yollamam
gerektiği ve başka bir şekilde
yardımım dokunursa iki satırla bana
bildirmenizi çok rica ediyorum.
Sağolun.
Mehmetçik’e ve tüm Türk
Silahlı Kuvvetlerinde vazifelerini
gören sizlere hürmetim, saygım ve
güvenim sonsuzdur.
Yardımınıza şimdiden teşekkür
ederim, saygılarımla.17. 02.1988
Binghamton New York
Yedek Subay Teğmeni
Ara MİSAKYAN

MEHMETÇİK VAKFI DERGİSİ

Sayın Ara Misakyan,
17 Şubat 1987 tarihli değerli ve gurur verici
mektubunuzu aldım. Çok memnun oldum ve
duygulandım.
Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı,
görevi esnasında sakat kalan, hayatını kaybeden
Mehmetçik’e, onun geride bıraktığı ailesine
ve yetimlerine devletimizin verdiği güvenceye
ilave, sosyal ve ekonomik destek sağlamak
amacına yönelik olarak kurulmuş olan bir
Vakıftır. Yardımlarınızı aşağıdaki banka hesap
numaralarına yatırabilirsiniz.
Yurdumuzdan uzakta Türk olmanın gururunu,
yurt ve Mehmetçik sevgisini daima gönlünde
yaşatmış bir kişi olarak sizi bu örnek ve anlamlı
davranışınızdan dolayı kutlar saygılarımı
sunarım. 23.02.1988 Washington DC
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Erol ÖZKASNAK
Top. Kur. Albay
Kara Askerî Ataşesi

Sayın Ara Misakyan,
Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfına
yaptığınız bağış için, bir şükran ifadesi olarak
Vakfın şilt ve beratı ilişikte sunulmuştur.

Sayın Albayım,
23 Şubat 1988 tarihli “Mehmetçik Vakfı” için
bilgi veren mektubunuzu büyük bir sevinçle aldım
ve böylece ben de bu Vakfa bir yardımda bulundum.
İşle ilgili olarak Montreal’e gitmem icap etmişti, bu
sebeple mektubum gecikti özür dilerim.
Sayın Albayım, sizlerin ne kadar meşgul olduğunu
bilirim yine de bana şahsen yazmış olduğunuz
mektubunuza sonsuz minnettarım. Sevgili Albayım,
sizin gibi büyüklerimiz, annem, beybabam ve
hocalarım bana yurdumu, sancağımı ve Türk olmanın
gururunu öğrettiler. İşte böylece ben de göğsümü
kabartarak, alnım açık, Türk’üm diye öğünürüm.
Her zaman emrinizde olarak saygılarımı sunarım.
18.03.1988 Binghamton New York
Ara MİSAKYAN

Bazı terör ve bölücü kuruluşların malum
olan tutum ve davranışlarına rağmen, üstün
cesaretinizin, eşsiz insanlık ve kardeşlik
sevginizin, asil yaradılışınızın, olgunluk ve
candan samimiyetinizin, millî duygularınızın en
içten sembolü ve ifadesi olan ve maddi olduğu
kadar bilhassa manevi bakımdan çok büyük
anlam ve değer taşıyan, aynı zamanda saymakla
bitiremediğimiz üstün niteliklerinizin bir sembolü
olan bu davranış ve bağışınızı takdir ve şükranla
karşılıyoruz.
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Mehmetçik Vakfına
karşı göstermiş olduğunuz bu örnek ilgi ve candan
yardımsever davranışınızdan dolayı ayrıca
Mehmetçik adına teşekkürlerimi sunuyor, kardeşim
olarak Türklük gururunu sizinle paylaşmaktan
sonsuz haz duyduğumu bilhassa belirtmek
istiyorum. 08.07.1988
Saygılarımla
Raif BABAOĞLU
Vakıf Genel Müdürü
MEHMETÇİK VAKFI DERGİSİ

09.04.2015
TSK Mehmetçik Vakfı Bursa
Temsilciliği Şehit Aileleri, Gazi/Malul
İşlem Uzmanı Önder Yalçın, Gazi
Adem Harput’u işyerinde ziyaret etti.

06.04.2015
TSK Mehmetçik Vakfı İzmir Temsilciliği
Şehit Aileleri, Gazi/Malul İşlem Uzmanı
Halil İbrahim Çelik, 1’inci derece malul
Aşkın Ekiz’i İzmir – Buca’daki Zübeyde
Hanım Huzurevindeki Engelliler Kurs
Merkezinde ziyaret etti.

ŞEHİT YAKINLARI VE GAZiLERi ZiYARE TLER
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06.04.2015
TSK Mehmetçik Vakfı Erzurum
Temsilciliği personeli tarafından Şehit
Umut Göral’ın anne ve babası Erzurum
– Narman İlçesi Göllü Köyü’ndeki
evinde ziyaret edildi.

05.03.2015
TSK Mehmetçik Vakfı Anadolu
Yakası Temsilcisi Mehmet Keskin,
malul Mehmetçik Hasan Nazlı’yı
evinde ziyaret etti.

12.03.2015
Gazi Hüseyin Çiftçi, İzmir
Menemen’deki iş yerinde TSK Mehmetçik
Vakfı İzmir Temsilcisi Mehmet Şahingöz
ve İzmir Temsilciliği personeli Melis
Büyüksavaş tarafından ziyaret edildi.

MEHMETÇİK VAKFI DERGİSİ

31.03.2015
TSK Mehmetçik Vakfı İstanbul
Anadolu Yakası Temsilcisi Mehmet
Keskin, Gazi Yüksel Karabel’i evinde
ziyaret etti.

26.03.2015

20.01.2015
TSK Mehmetçik Vakfı Adana
Temsilciliği Şehit Aileleri, Gazi/
Malul İşlem Uzmanı Özkan Can, Gazi
Ahmet Akkuş’u evinde ziyaret etti.

13.01.2015

Gazi Nuri Ünal, TSK Mehmetçik
Vakfı Samsun Temsilciliğini ziyaret
etti.

09.01.2015
TSK Mehmetçik Vakfı
İstanbul Avrupa Yakası
Temsilcisi Mustafa Akyol, Gazi
Erol Polat’ı evinde ziyaret etti.

MEHMETÇİK VAKFI DERGİSİ
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ŞEHİT YAKINLARI VE GAZiLERi ZiYARE TLER

TSK Mehmetçik Vakfı Yardımlar
Müdürü Ayhan Arslan, Gazi Osman
Candan ve ailesini Çorum –
Sungurlu’daki evinde ziyaret etti.
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01.04.2015
TSK Mehmetçik Vakfı Genel Müdürü
E. Tümgeneral Tamer Büyükkantarcıoğlu,
bağışçı adayımız Nusreddin Yılmaz ve TSK
Mehmetçik Vakfı İstanbul Avrupa Yakası
Temsilcisi Mustafa Akyol ile birlikte Çanakkale
Valisi Ahmet Çınar’ı makamında ziyaret etti.

01.04.2015
TSK Mehmetçik Vakfı Genel Müdürü
E. Tümgeneral Tamer Büyükkantarcıoğlu,
bağışçı adayımız Nusreddin Yılmaz
ile birlikte Gelibolu Belediye Başkanı
M. Mustafa Özacar’ı ziyaret etti.

G EN EL M Ü DÜ RLÜ K Z İ YA RET L ERİ
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01.04.2015

TSK Mehmetçik Vakfı Genel Müdürü
E. Tümgeneral Tamer Büyükkantarcıoğlu,
2’nci Kolordu Komutanı Korgeneral Yıldırım
Güvenç’i ziyaret etti.

19.03.2015
Şehit kızı Kadife Karakuş, TSK
Mehmetçik Vakfı Genel Müdürü E.
Tümgeneral Tamer Büyükkantarcıoğlu’nu
ziyaret ederek, şehit ve gazi çocuklarına
gösterdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

27.02.2015

TSK Mehmetçik Vakfı Genel Müdür
Yardımcısı Osman Aydoğan, bağışçımız
Melahat Durmaz’ı Bursa’daki evinde ziyaret
etti.

MEHMETÇİK VAKFI DERGİSİ

GENEL MÜDÜRLÜK ZİYARETLERİ

31.01.2015

TSK Mehmetçik Vakfı Genel Müdürü
E. Tümgeneral Tamer Büyükkantarcıoğlu,
9’uncu Kolordu Komutanı Korgeneral Şeref
Öngay’ı makamında ziyaret etti.

30.01.2015
TSK Mehmetçik Vakfı Genel Müdürü
E. Tümgeneral Tamer Büyükkantarcıoğlu,
şehit babası Şevket Kazancı’yı
Erzurum’daki evinde ziyaret etti.

29.01.2015

TSK Mehmetçik Vakfı bağışçılarından
Nadide Yazıcı İstanbul Avrupa Yakası
Temsilciliği tarafından ziyaret edildi.

22.01.2015
Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve
Yetimleri Derneği Ankara Şubesi Başkanı
Üstüner Midiliç ve beraberindekiler
TSK Mehmetçik Vakfı Genel Müdürü E.
Tümgeneral Tamer Büyükkantarcıoğlu’nu
makamında ziyaret etti.

29.08.2014

TSK Mehmetçik Vakfı İzmir Temsilciliği,
Vakıf bağışçılarından Hilmiye Karalı’yı
Antalya Korkuteli’nde ziyaret etti.

MEHMETÇİK VAKFI DERGİSİ
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01.09.2014 ile 31.03.2015 tarihleri arasında şehit olan veya herhangi bir nedenle vefat eden
ve yakınlarına TSK Mehmetçik Vakfı tarafından yardım yapılan Mehmetçik’lerin listesi
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BERAT SAĞIRKAYA
EMİN DAŞCI
İDRİS SOLMAZ
MUSTAFA NURE
OKAN YILDIRIM
YASİN AYKUT
KASIM DÜNDAR
FURKAN İNCE
MESUT YILMAZ
ÖMER KUNDUZ
DİNÇER MERİÇ
MÜCAHİT YILMAZ
YİĞİT ŞAHAN
CİHAD KANCA
YAHYA KOSALAK
ALİ ÇAĞIRAN
ADEM DÖĞÜŞĞEN
RAMAZAN FAKÇI
EKREM DİRİCİ
EMRUŞ ÇİÇEK
YUNUS BÖÇKÜN
AHMET ERCAN
MESUT DEMİR
FEHMİ KULABER
FATİH SALAR
TUNAY ÖRS
ALİ DENİZ
MUSTAFA KARAGÖL
SERDAL PALA
ÜMİT AVCI
EMRE BÜYÜKKILIÇ
RIDVAN ÇOBAN
MUHAMMET RAŞİT TAŞÇI
KADİR BOZAN
ORHAN ER
LÜTFİ ÇAKIR
REMZİ AKÇA
MEHMET FATİH DENİZ
RAMAZAN KÖSE
YUNUS YILMAZ
VEYSEL SERHAT
ÖMER ASLAN
KAZİM TAŞTEPE
RAMAZAN KAYA
SİNAN SERTBAŞ
UFUK GÖLBEZ
ÖNDER UBİÇ
MUTLU ACISU
BURHAN KARABAŞ
HASAN ALKAN
MURAT KARA
AHMET YILDIZ
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ONUR KURT
BURHAN BOZKAYA
YILMAZ GÜN
AYGÜN ÖNER
BURÇ SELVİ
MUSTAFA KARAKURT
ABDULCELİL KAYA
VEDAT SARIKAYA
AHMET KINA
HAMZA ONBAŞI
SEFER ALPAR
MUSTAFA SERDAR ÖLMEZ
TANER KAYA
RAMAZAN YEL
AHMET HAKAN KAPICI
SAVAŞ YILDIZ
ERAY ESMERAY
GÖKHAN AKPINAR
YILMAZ BOLAT
METİN DEMİR
KADİR YILDIZ
RIDVAN AKKUŞ
KEMAL AKGÜL
EYÜP GÖKMEN
UFUK ERTAÇ
ŞENOL İNAK
YASİN DURSUN
SEYFULLAH TEKİN
TAHA KANDEMİR
ERHAN TURUN
MEHMET AKİF ADIYAMAN
MAHSUN YAP
UĞUR GÜNEŞ
MURAT KARAYOLİK
ÜMİT AYKUT
EMRAH AKMAN
AYKUT KAYA
ÖMER YALÇİN
ŞAHİN TAŞKIN
ÖZGÜR BEDİR
EMRE GÜNALAY
ABİDÜN KELEŞ
ŞABAN KURİ
RESUL KÜÇÜK
ÖMER ÖZDEMİR
EMİRHAN ALTINYAZ
BARIŞ BAYHAN
AKIN BULUŞ
ERAY AKGÖZ
HALİL TUNÇKOL
DURMUŞCAN GÜLCÜOĞLU

YARDIMLAR

01.09.2014 ile 31.03.2015 tarihleri arasında malul gazi ve engelli hale gelen ve TSK Mehmetçik Vakfı
tarafından yardım yapılan Mehmetçik’lerin listesi

HAMİT CEVİZ
ERHAN ÖZDEMİR
AHMET ŞAHİN
RIDVAN ALADAĞ
CİHAN KESGİN
MESUT KASIRĞA
İSMAİL ERCE
ABDULKADİR ÇAY
ABDURRAHMAN KIZIL
ABDURRAHİM ARIKAN
HÜSEYİN YILDIRIM
EJDER KAR
FATİH USLU
MUMİN SARUCAN
SAMET KÜTÜK
SERKAN İZCİ
YUSUF SARMAYE
KADİR ERDAL
İLHAN ERDOĞAN
HASAN SALDIRAY
AYDIN AKBURAK
ERKAN KUŞ
MURAT DEMİR
YUNUS ŞEHİR
FATİH YAYASET
HÜSEYİN GÜL
ABDURRAHMAN ESMER
EMRAH TEPEDÜZÜ
ENES ERCAN
BİLGİ KAYAPINAR
İHSAN YILDIRIM
HAKAN FER
İDRİS KAYNAR
SEYDİ KARABULUT
OSMAN BAYKARA
OZAN ERSOY
FURKAN ÇINAR
MUHAMMED ŞAHİN
MUSTAFA CEBECİ
MEHMET AKTAŞ
RAMAZAN TUNCEL
SÜLEYMAN BACAKSIZ
ŞÜKRÜ SOY
MURAT CAN ARIKAN
YAVUZ SELİM AKKOÇ
HALİL GÜMÜŞ
GÖKAY ŞAHİN
ADEM GÜNDOĞDU

COŞKUN ÇAKIR
HÜSEYİN YURTSEVER
MUSTAFA GÖKHAN YAMAK
YUNUS KOLDAŞ
DENİZ KAPUCU
HÜSEYİN ULU TİTİZ
İLYAS
KAPIAÇMAZOĞULLARI
ALİ ÖZDEMİR
ÖMER ALİ GEDİK
LÜTFÜ TANBAĞA
KENAN CANSIZ
HÜSEYİN KARADAŞ
HÜSEYİN SONKAL
AHMET GEREDELİ
ÜMİT KANDEMİR
SERKAN ALABAŞ
YILMAZ YILMAZ
İBRAHİM DOĞAN
FARUK YILDIZ
OSMAN KÖSE
YASİN KADİR ÜNAL
ULVİ BİLİCİ
MUSTAFA TAYFUR
ŞEVKET ŞANLI
MUSTAFA AYDEMİR
MAHMUT AKBALIK
ENES BAYAZIT
VELİ GÜLER
FATİH KÜÇÜKKILIÇ
MUSTAFA ÖZÇELİK
TEMEL KARACA
EYÜP YALÇIN
BEYTULLAH TÜRKOĞLU
NURETTİN UÇAR
SERKAN YILDIZ
BERKAN GÜMÜŞ
EMRE BİLEN
YAKUP ÇITLAK
OKTAY KILIÇ
RAMAZAN ERKARADAŞ

Vakıf halen
8.897 Mehmetçik ve
Mehmetçik ailesine
yardımda
bulunmaktadır.
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320
157

240
132

98
59

311
264 164
144

132
66

361
238

73
42

82
42

166
123

21
11

244
114

99
58

551
301

197
92

95
46

119
64

270
167

137
68
197
149

174
123

423
250

260
158

154
78

333
185

155
76

182
90

317
197

433
272

Gazi ve engelli Mehmetçiklerimiz

: 9.621

297
268

294
161
174
112

149
77

276
168

113
69

336
147

55
42

56
28
154
96

275
259 163
148
101
47

163
79

212
93

105
51 108
56

443
251

99
44

107
55

143
78

93
50

237
135

282
151

167
73

222
122

80
39

40
35

01 Ocak 1982 - 31 Mart 2015 dönemini kapsamaktadır.

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

50
36

488
236

366
261

333
249

327
192

316
218

160
129

330
188

157
94

368
249

142
79

159
91

268
173

143
90

147
99

98
50

86
57

75
60

Şehit olan veya hayatını kaybeden Mehmetçiklerimiz : 16.558

408
208

105
64

128
56

105
50

Türkiye Mehmetçik’e,
Mehmetçik Türk milletine emanettir.
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VATAN İÇ İN YA Ş AYIP
VATAN İ Çİ N M Ü CA D E LE ETTİLE R ,
TO P R AĞ A D EĞ İ L K A LP LE R E GÖM Ü LD Ü LE R . . .

SG Er
Ramazan FAKÇI
17. 08.2014
GAZİANTEP

J. Ulş. Er
Kadir BOZAN
20.10.2014
NİĞDE

J. Er
Ramazan KÖSE
25.10.2014
ARTVİN

J. Er
Yunus YILMAZ
25.10.2014
BİNGÖL

J. Er
Mustafa KARAKURT
31.10.2014
SİVAS

P. Er
Vedat SARIKAYA
26.11.2014
KAHRAMANMARAŞ

J. Onb.
Muhammet Can BİÇİCİ
28.11.2014
NEVŞEHİR

P. Er
Taner KAYA
06.12.2014
MARDİN

P. Çvş.
Ramazan YEL
09.12.2014
KÜTAHYA

P. Onb.
Kadir YILDIZ
09.12.2014
KASTAMONU

Dz. P. Er
Emre GÜNALAY
25.12.2014
KÜTAHYA

P. Er
Emrah ÇALKIN
03.01.2015
TEKİRDAĞ

Hv. Ulş. Er
Şahin TAŞKIN
04.01.2015
BURSA

J. Er
Özgür BEDİR
16.01.2015
MARDİN

P. Er
Ömer YALÇIN
13.02.2015
BİTLİS

P. Er
Akın BULUŞ
26.02.2015
EDİRNE

P. Onb.
Muhammed CAN
26.02.2015
KIRŞEHİR

(31 Ağustos 2014-31 Mart 2015 tarihleri
arasında şehit olan Mehmetçiklerimizdir.)
MEHMETÇİK VAKFI DERGİSİ

Bağış Hesap Numaraları

T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Girişimci Şubesi
BIC/SWIFT Kodu

: TCZBTR2A

1982 (TL hesabı için)

: TR070001002533000019825329

1983 (ABD Dolar hesabı için)

: TR500001002533000019825331

1984 (Euro hesabı için)

: TR660001002533000019825334

Türkiye Halk Bankası Meşrutiyet Şubesi
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BIC/SWIFT Kodu

: TRHBTR2A

1982 (TL hesabı için)

: TR230001200938700016001982

1983 (ABD Dolar hesabı için)

: TR860001200938700053001983

1984 (Euro hesabı için)

: TR16000120093870002P001984

Türkiye Vakıflar Bankası Balgat Şubesi
BIC/SWIFT Kodu

: TVBATR2A

1982 (TL hesabı için)

: TR960001500158007286587386

1983 (ABD Dolar hesabı için)

: TR400001500158048000441268

1984 (Euro hesabı için)

: TR560001500158048000441271

Akbank Balgat Şubesi
BIC/SWIFT Kodu

: AKBKTRIS

1982 (TL hesabı için)

: TR040004600646888001001982

1983 (ABD Dolar hesabı için)

: TR750004600646001000001983

1984 (Euro hesabı için)

: TR250004600646036000001984

Şekerbank Balgat Şubesi
BIC/SWIFT Kodu

: SEKETR2A

1982 (TL hesabı için)

: TR230005902350130000001982

1983 (ABD Dolar hesabı için)

: TR930005902350130000001983

1984 (Euro hesabı için)

: TR660005902350130000001984

Türk Ekonomi Bankası Balgat Şubesi

MEHMETÇİK VAKFI DERGİSİ

BIC/SWIFT Kodu

: TEBUTRISXXX

1982 (TL hesabı için)

: TR540003200015000000001982

1983 (ABD Dolar hesabı için)

: TR270003200015000000001983

1984 (Euro hesabı için)

: TR970003200015000000001984

Türkiye Garanti Bankası Yenişehir Şubesi
BIC/SWIFT Kodu

: TGBATRISXXX

1982 (TL hesabı için)

: TR960006200041100000001982

1983 (ABD Dolar hesabı için)

: TR690006200041100000001983

1984 (Euro hesabı için)

: TR420006200041100000001984

Türkiye İş Bankası Balgat Şubesi
BIC/SWIFT Kodu

: ISBKTRISXXX

1982 (TL hesabı için)

: TR950006400000142840001982

1983 (ABD Dolar hesabı için)

: TR300006400000242840001983

1984 (Euro hesabı için)

: TR030006400000242840001984
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Yapı ve Kredi Bankası Ankara Şubesi
BIC/SWIFT Kodu

: YAPITRISFEX

1982 (TL hesabı için)

: TR570006701000000000001982

1983 (ABD Dolar hesabı için)

: TR300006701000000000001983

1984 (Euro hesabı için)

: TR030006701000000000001984

Denizbank Balgat Şubesi
BIC/SWIFT Kodu

: DENITRIS

1982 (TL hesabı için)

: TR850013400000900198200002

1983 (ABD Dolar hesabı için)

: TR800013400000900198300002

1984 (Euro hesabı için)

: TR750013400000900198400002

Finansbank Necatibey Şubesi
BIC/SWIFT Kodu

: FNNBTRIS

1982 (TL hesabı için)

: TR690011100000000000001982

1983 (ABD Dolar hesabı için)

: TR420011100000000000001983

1984 (Euro hesabı için)

: TR150011100000000000001984

ING Bank Çankaya Şubesi
BIC/SWIFT Kodu

: INGBTRIS

1982 (TL hesabı için)

: TR880009900888888800100001

1983 (ABD Dolar hesabı için)

: TR830009900888888800200001

1984 (Euro hesabı için)

: TR560009900888888800200002
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TEM S İLC İL İK L E R
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İSTANBUL ANADOLU YAKASI TEMSİLCİLİĞİ
Adres : Plaj Yolu Sok. Tan. Apt. Nu.: 19/4
		Caddebostan-Kadıköy/İstanbul
Telefon : 0 216 369 66 22
Faks
: 0 216 369 67 57
İSTANBUL AVRUPA YAKASI TEMSİLCİLİĞİ
Adres : Ergenekon Mah. Halaskârgazi Cad.
		 Nu.: 3 D.: 4 (Askerî Müze Karşısı)
		Pangaltı-Şişli/İstanbul
Telefon : 0 212 343 37 50 - 51
Faks
: 0 212 343 37 52
İZMİR TEMSİLCİLİĞİ
Adres : Talatpaşa Bulvarı Olgun Apt. Nu.: 34/1
		Alsancak/İzmir
Telefon : 0 232 464 66 66
Faks
: 0 232 464 66 66
ADANA TEMSİLCİLİĞİ
Adres : Reşatbey Mah. 5 Ocak Cad. Naşal Apt. Nu.: 7/1
		Seyhan/Adana
Telefon : 0 322 458 76 00
Faks
: 0 322 457 26 27
SAMSUN TEMSİLCİLİĞİ
Adres : Ulugazi Mah. İstiklal Cad. Sekban Apt. Nu.: 22/12
		Samsun
Telefon : 0 362 435 07 47
Faks
: 0 362 435 07 47
BURSA TEMSİLCİLİĞİ
Nalbantoğlu Mah. Atatürk Cad. Şehbenderler Apt. Nu. : 47
Daire: 16 Kat: 4 Osmangazi / Bursa
Telefon : 0 224 224 77 59
Faks
: 0 224 224 77 59
ERZURUM TEMSİLCİLİĞİ
Adres : İstasyon Mah. Mustafa Durmaz Pınar Sok.
		 Nu.: 28 Mehmetçik Apt. Kat: 1
		Yakutiye/Erzurum
Telefon : 0 442 235 70 60
Faks 		 : 0 442 235 70 61
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MEHMETÇİK VAKFI TURİZM PETROL
İNŞAAT SAĞLIK GIDA LTD. Ş.
Adres : Yenişehir Mah. Dedepaşa Cad. Nu.: 21
		Pendik/İstanbul
Telefon : 0 216 482 00 00
Faks : 0 216 482 50 50
E-Posta : mehmetcik@mehmetciklimitet.com
Web : mehmetciklimitet.com.tr
MEHMETÇİK VAKFI SİGORTA
ARACILIK HİZ. LTD. Ş
Adres : Nenehatun Cad. Nu.: 55
		Gaziosmanpaşa/Ankara
Telefon : 0 312 437 77 43
Faks : 0 312 436 27 44
E-posta : bilgi@mehmetciksigorta.com.tr
Web : www.mehmetciksigorta.com.tr
MEHMETÇİK VAKFI VE TINAZTEPE
GAYRİMENKUL YÖNETİMİ LTD. Ş
Adres : Zeytinlik Mah. Fahri Korutürk Bulvarı Nu.: 39
		 Tınaztepe Pasajı
		Bakırköy/İstanbul
Telefon : 0 212 571 72 00
Faks : 0 212 571 72 00

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

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, Bursa ve Erzurum’da bulunan temsilciliklerimizde,
Ankara’daki Mehmetçik Vakfı Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Ş ile
İstanbul’da Kurtköy, Maslak, Pendik ve Güngören’de, 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

Düğün, cenaze, açılış ve bunun gibi etkinliklerde kullanılan
çiçek/çelenk bağışı için IBAN numarası
ZİRAAT BANKASI
Ankara Kamu Girişimci Şubesi
TR12 0001 0025 3300 0019 8253 36

