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A. Tamer BÜYÜKKANTARCIOĞLU / E. Tümgeneral / Genel Müdür
Sevgili okurlarımız,
TSK Mehmetçik Vakfı’nın kuruluşunun 35’inci yılında, Mehmetçik Vakfı Dergisi’nin 35’înci yıla özel sayısı
ile karşınızda olmanın mutluluğu içerisindeyiz.
Kıbrıs’ta çözüm için görüşmelerin devam ettiği bu günlerde, gerek Kıbrıs Barış Harekâtı öncesinde,
gerekse harekât sırasında ve sonrasında çok önemli görevler almış E. Tümgeneral Ali Fikret ATUN ve
E. Tümgeneral Mehmet Zekai DOĞANAY’ın konuyla ilgili görüşlerine ve anılarına bu özel sayıda yer
verdik. Ayrıca KKTC’nin Kurucu Cumhurbaşkanı Merhum Rauf DENKTAŞ’ın, 19 Temmuz’u 20 Temmuz’a
bağlayan gece yaşananları anlattığı röportajı da ilgiyle okuyacağınızı değerlendirdik.
Vakfımızın bağışçısı Sanat Güneşi Zeki MÜREN’in vefatının 20’inci yılını anma adına gerçekleştirdiğimiz
konserler ve anma etkinliklerini yine bu özel sayımızda sizlere aktarmayı uygun bulduk.
Bağışçılarımızdan Çimen YILMAZ ile gerçekleştirilen röportaj ile geçtiğimiz sayılarda düşüncelerine yer
verdiğimiz bağışçımız Peyman KAVUKÇUOĞLU’nun Vakfımız adına yaptığı gönüllü tanıtım elçiliğini
konu eden haberimizin de sizleri mutlu edeceğini düşünüyoruz.
Şehitlerimizi asla unutmayacağız. “Bize emanet’’ dediğimiz şehit yakınlarına yönelik icra edilen “Türkiye
Şehitlerini Anıyor” faaliyetleri ve tüm şehitlerimiz ile merhum bağışçılarımız için okuttuğumuz mevlitler
onlara olan gönül borcumuzu ödemede bir nebze olsun yürek acımızı azaltıyor. Sizleri bu konularda da
bilgilendirmek istedik.
Bunların yanı sıra, TSK Mehmetçik Vakfı’nın yeni yatırımı Güngören Park AVM’nin açılışının da yer aldığı
dergimizin bu sayısında, her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz şehit ve gazi çocuklarına yönelik
“Kültür Gezisi”nin hikâyesini ilk kez farklı bir uygulamayla sizlere aktarmak istedik. “Gururla Yollardayız’’
isimli bir ek ve gezinin belgeselinin yer aldığı bir DVD’yi sizlere sunuyoruz. İstedik ki o yollarda sizler de
geleceğimizin güvencesi bu gençlerle beraber olun.
Bu sayımızda Vakıf ailemizin vatansever kahramanları gazi ve malul Mehmetçiklerimiz’e Genel
Müdürümüzün paylaştığı duygu ve düşüncelere de yer verdik.
Kuruluşunun 35’inci yılında yüce Türk Milletinin teveccühüne layık olmak amacıyla çalışmalarını
sürdüren TSK Mehmetçik Vakfı, 35 yılda kazandığı köklü vakıf kültürünün verdiği profesyonelliğinin yanı
sıra mükemmeliyet yarışında gelecekte de önde yer almaya devam edecektir.

Nice 35 yıllara, sağlık ve mutluluk dileklerimizle.
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GAZİ TORUNU BAĞIŞÇIMIZ
ÇİMEN YILMAZ’A
ALTIN MADALYA TAKDİM EDİLDİ
YILMAZ: “HERKESİ,
MEHMETÇİKLERİMİZE DERHAL
BAĞIŞ YAPMAYA ÇAĞIRIYORUM,
BU BİR MİLLİ GÖREVDİR.’’

TSK Mehmetçik Vakfı’na İzmir Urla’daki arazisinden
sonra yine İzmir ve Muğla’da bulunan toplam 4 adet
gayrimenkulünü daha bağışlayan Çimen YILMAZ’ın
Altın Madalya ve Beratı TSK Mehmetçik Vakfı İzmir
Temsilciliği’nde Vakfımız Genel Müdür Yardımcısı E.
Tümgeneral Sadık ÇELİKÖRS tarafından takdim edildi.
Madalya ve Berat takdiminin ardından Çimen Hanım’la
bağışları ve Vakfımız hakkında keyifli bir sohbet
gerçekleştirdik:
Çimen Hanım okuyucularımız için biraz kendinizden
bahsedebilir misiniz?
Benim annem öğretmendi, babam da zeytin mütehassısı.
Bu bağış yaptığım malların sahibi dedem ise Kuvayı
Milliyeci Hüseyin Sabri YILMAZ’dır. Kendisi gazidir, İstiklal
Madalyası vardır. Urla’nın kurtuluşunda Yunanlılara karşı
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bizzat çalışmıştır. Yunanlılar tamamen İzmir’i işgal edince
“Burada faydalı olamıyorum’’ diye neticede Afyon’a
gitmiştir. Gazi torunuyum yani. Vakfınız’la bir yürek bağım
var. Bu bağışlarımla sanırım başta dedemin ruhu olmak
üzere bütün aile büyüklerimizin ruhlarının şad olacağına
inanıyorum. Bana bıraktıkları malları hiç ziyan etmedim bu
şekilde değerlendirdiğim için de Rabbime şükrediyorum.
Bağışlarım yerini buldu, daha da bağışlayacağım.
“Bizler ATATÜRK sevgisi ve saygısı ile büyüdük’’
Annem ve teyzem de çok başarılı birer öğretmendiler. Bu
sebeple 4489 no.lu görgü ve bilgiyi arttırma kanunundan
istifadeyle arka arkaya Paris’e gönderildiler. İkisi de 1938
Çapa Öğretmen Okulu mezunudurlar. Tam bir ATATÜRK
öğretmenidirler. Hepimiz Atatürkçüyüz, ATATÜRK sevgisi
ve saygısıyla büyüdük. Paris’te sanat akademisini bitirdim.
Burada da bana şans yardım etti. Bütün Avrupa’yı
dolaştık. Çok iyi derece de Fransızcam var tabii. Babam
çalışmamı istemedi. Mallarımızın bakımı ve işletilmesi ile
ilgilenmemi istedi. İyi ki de öyle olmuş yoksa bu malları bu
güne getiremez ve size bağışlayamazdım.
Vakfımız’la nasıl tanıştınız, bağışçı olmaya nasıl karar
verdiniz?
Benim çocuğum olmadığı için mal varlığımın bir
kısmını bağışlamayı düşündüm. Mehmetçik’i, askerimizi

gerçekleştirdim. İstiklal Gazisi dedem dışında, 93 Harbi
Kars Kalesi Savunması Kahramanı Büyük Dedem Hüseyin
Hami Paşa, iki teyzemin beyi, teyzemin oğlu ve onun da
oğlu asker olduğundan, en uygun yer olarak Mehmetçik
Vakfı’nı düşündüm, hep zaten bunu istiyordum. Çok şükür
nasip oldu.
İlk bağışınızdan sonra dört bağış daha yaparak toplamda
beş gayrimenkul bağışında bulundunuz, sizi buna iten
süreci anlatabilir misiniz?
Karar verdiğimde koşa koşa evime geliyormuş gibi geldim.
Çok da yakından ilgilendiler. Büyük bir huzur ve mutluluk
buldum. Burada bağışlarımın iyi değerlendirildiğini ve
doğru yerlere gittiğini düşünüyorum. Türkiye’de en
güvenilir vakıf olarak Mehmetçik Vakfı’nı gördüğümden,
bağışlarımı buraya yapmaya devam ettim ve daha da
yapmaya devam edeceğim.

ve ordumuzu çok sevdiğimizden ayrıca vatanımızın
kurtuluşunun ve varoluşunun da orduya bağlı olduğuna
inandığımdan bağışımı Mehmetçik Vakfı’na yapmaya karar
verdim. Anlattığım gibi soyum da askerlere dayandığı gibi
iki evliliğimi de meslek olarak askerliği seçmiş beylerle

Buradan bağış yapmayı düşünenlere ve yardım alanlara
bir mesaj vermek ister misiniz?
Hiç durmasınlar, düşünmesinler, bence burası bugün
en güvenilir yer. Hepimizin canını malını koruyan
Mehmetçiklerimiz’e gözlerini kırpmadan derhal
bağış yapmaya çağırıyorum, bu bir milli görevdir.
Biz onlara borçluyuz. Diyorlar ki şehitlerimizin
cenazesinde “Hakkınızı helal ediyor musunuz?” Asıl
onlar bize haklarını helal etsinler. Biz ne yapsak hakları
ödenmez. Gençlerimize de mesajım bu yardımları boşa
çıkarmasınlar. Okusunlar, vatana millete hayırlı, dürüst,
Atatürkçü insanlar olarak yetişsinler. Çünkü bizim
varoluşumuz ATATÜRK’e bağlıdır.
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KIBRIS

MESELESİ

SON DÖNEMDE YENİDEN DÜNYA SİYASETİNDE KENDİNDEN SÖZ ETTİREN “KIBRIS MESELESİ’’NİN
BİLİNEN VE BİLİNMEYEN YÖNLERİNİ SİZLER İÇİN ELE ALDIK.
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“Yavru Vatan’’, “Yeşil Ada’’ ya da hepimizin
bildiği adıyla Kıbrıs Adası, başta jeopolitik
konumu olmak üzere, gerek yeraltı ve yerüstü
kaynakları, gerekse doğal güzellikleri ile tarih
boyunca stratejik konumunu sürdürmüş ve
her zaman adından bir “mesele’’ olarak söz
ettirmiştir.
Jeolojik dönemlerin başında Türkiye’ye bağlı
bulunan Kıbrıs, 3. ve 4. jeolojik zamanda
meydana gelen çökme ve yükselmeler
sonucunda bir ada karakterine bürünmüştür.
Akdeniz’in ortasında adeta bir “uçak gemisi’’
değerinde olan Kıbrıs, bu jeopolitik konumu
sebebiyle korsanlardan, imparatorluklara
kadar pek çok gücü kendisi için çatışır hale
getirmiştir.
Türkler ilk kez II.Selim’in emriyle Kıbrıs’ı
fetheden Lala Mustafa Paşa ile 1570’te adaya
çıkmış, son çıkarmayı ise, Kıbrıs Türk Halkı’nın
içten çağrısına kulak vererek 1974 yılında
gerçekleştirmiştir.
Arada geçen zamanda önce İngilizler
Ada’nın hâkimi olmuş, sonrasında Türk ve
Rum Halklarının eşitliğine dayalı bir “Kıbrıs
Cumhuriyeti’’ kurulsa da, uzun ömürlü
olmamış ve Türkler Ada’da önce azınlık, sonra
da soy kırım kurbanları haline getirilmek
istenmiştir.

Ağır siyasi baskılar, zorunlu göçler ve
soykırım tehdidi altındaki Türklere, “Garantör
Devlet’’ sıfatıyla yardım elini uzatan “Ana
Vatan’’, 20 Temmuz 1974’teki ilk çıkarmayı,
dönemin Başbakan’ı Bülent ECEVİT’in
“Biz aslında savaş için değil, barış için,
yalnız Türkler’e değil, Rumlar’a da barış
getirmek için Ada’ya gidiyoruz. Türkiye’nin
Kıbrıs’ta barış, kardeşlik ve özgürlük için
giriştiği harekât, bu sabah erken saatlerde
başlamıştır’’ sözleriyle tüm dünyaya
duyurulmuş ve kabul ettirilmiştir.
İlk çıkarmanın ardından başlayan Cenevre
görüşmelerinin bir sonuç vermemesi
üzerine 14 Ağustos 1974 tarihinde “Ayşe
Tatile Çıksın’’ parolasıyla ikinci kız Ada’ya
çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, 1983 yılında
KKTC’nin de kurulmasıyla, Ada’daki varlığını
sağlamlaştırmış ve Türkiye ilelebet Kıbrıs Türk
Halkı’nın yanında yer alacağını göstermiştir.
Kıbrıs Türk Halkı’nın Varoluş Savaşı ve Rauf
R. DENKTAŞ
E. Korgeneral Fuat AVCI (merhum), E.
Tümgeneral Mehmet Zekai DOĞANAY ve
E. Tümgeneral Ali Fikret ATUN tarafından,
kaleme alınan “Kıbrıs Türk Halkı’nın Varoluş
Savaşı ve Rauf R. DENKTAŞ’’ isimli kitabı
ve “Kıbrıs Meselesindeki son gelişmeleri’’
konuşmak üzere Sayın DOĞANAY ve Sayın
ATUN ile bir araya geldik.

YAVRU
VATAN
her daim adından bir
“mesele’’ olarak söz
ettirmiştir.

AKDENİZ’İN
ORTASINDA ADETA
BİR “UÇAK GEMİSİ’’
DEĞERİNDE OLAN
KIBRIS, BU JEOPOLİTİK
KONUMU SEBEBİYLE
KORSANLARDAN,
İMPARATORLUKLARA
KADAR PEK ÇOK GÜCÜ
KENDİSİ İÇİN ÇATIŞIR
HALE GETİRMİŞTİR.
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Kitabın yazılma fikri nasıl ortaya çıktı?
M.Z.D.: Öğrencilerimden birisi “Neden savaş tarihi konusunda
yazılmış Türkçe kitaplar yok?’’ diye sordu, ben de “Oğlum
Türkler Orta Asya’da ata bindi, hala inemedi. At üstünde
kitap yazılmıyor’’ şeklinde şakayla karışık cevaplasam da
bu konuda bir şeyler üretmek gerektiğine inandım ve E.
Tümgeneral Ali Fikret ATUN ile birlikte “Orta Doğu’nun
Jeopolitik ve Jeostratejik Açıdan Değerlendirilmesi: Körfez
Savaşı ve Alınan Dersler’’ isimli kitabı yazdık. Daha sonra
Korgeneral Fuat AVCI bir gün bizi yakaladı. Siz ikiniz
de Kıbrıs’ta bulundunuz. Kitap yazma konusunda da
tecrübeleriniz var. Kıbrıs’ın durumunu geçmişten gelen
bilgilerle şimdiki durumunu da açıklayacak şekilde bir kitapla
anlatalım’’ dedi. Sonra biz içine anılarımızı da ekleyerek
gerçek bilgi ve belgelere dayalı bu kitabı yazdık ve Kıbrıs
Türk Kültür Derneği Yayını olarak okuyucularımıza sunduk.
A.F.A.: Kıbrıs Meselesi son zamanlarda çok ciddi bir duruma
geldi. KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa AKINCI ile Rum lideri
Nikos ANASTASIADIS arasında yapılan görüşmelerde
iyimser bir hava ortaya çıktı ve sanki Kıbrıs meselesi
2016’nın sonunda çözülecekmiş gibi bir intiba yaratıldı fakat
İsviçre’deki Mont Pelerin’de tekrar düğümlendi. Toprak
konusunda Rumların aşırı derecede isteğinden dolayı
kilitlendi. Ve bunun üzerine bütün milletler daha doğrusu
Yunanistan’ı tarih boyunca savunan, onu yaratan Fransa,
İngiltere ve Avrupa birliği bunların yardımına koştu. Bizi bu
noktaya getiren bütün olaylar ve İsviçre’ye nasıl gelindi hepsi
bu kitapta yazılıdır.
“Kıbrıs Meselesini’’ adeta içmiş iki büyüğümüzden konunun
iç yüzünü öğrenebilir miyiz?
M.Z.D.: Kıbrıs Meselesinin üç kahramanı var; bunlardan
birincisi Dr. Fazıl KÜÇÜK, Rauf DENKTAŞ gibi devlet adamları,
ikincisi TMT (Türk Mukavemet Teşkilatı) yani mücahitler,
üçüncü kahramanı ise Mehmetçik’tir.

M.Z.D.: Üniversiteli çocuklar vardı Kıbrıslı. Bu çocuklar oraya
dönüp biz namusumuzu koruyacağız deyip döndüler ve
öldüler. Kıbrıs’ın kentlisi ve köylüsü öldürülüp toplu mezarlara
gömüldü. Artık bu devletten dönüş olmaz.
KKTC’nin kuruluşunun kolay olmadığını biliyoruz, bize bu
süreç hakkında biraz bilgi verir misiniz?
A.F.A.: Türkler adanın değişik yerlerine dağılmış bazıları
sadece Türklerden oluşan köyler, bazıları da karma köylerden
oluşan kantonlarda yaşıyorlardı ve silahlı saldırılar başlayınca
iki seçenek arasında kaldılar. Ya Rumların yönetimine
girecekler veya Rumlara köle olmayacaklar ya da kendi
ellerindeki silahlarla İstiklal mücadelesine başlayacaklar
ve kendi devletlerini kuracaklardı. Onlar ikinciyi seçtiler ve
herkes kendi köyünü ve kentini korumaya başladı. Devlet
hizmetlerinden uzak kalınca yeni bir devlet ihtiyacı başladı.
İnsanlar yine bu bölgelerde kendi idari teşkilatlarını kurdular.
Kıbrıs neden bu hallere düştü iyi anlamak lazım. Rum Yunan
ikilisinin tarihten getirdikleri kötü alışkanlıkları var. Bu da
Türkleri devamlı kötüleyerek Dünya Devletleri’nin antipatisini
Türkiye üzerinde yoğunlaştırmak. Biz buna Türk düşmanlığı
diyoruz. Bu 1821’de Mora Yarımadası’nda isyana başlayan
Rumların en başta gelen stratejileridir. Yunanistan’nın
ortaya çıkması da Rus Çarı ve Avrupa devletlerinin desteği
ile mümkün olmuştur. Ondan sonra da Türkiye’nin zayıf
hallerinden faydalanarak Ege Adaları’nı ve Doğu Trakya’yı
da alarak bugünkü Yunanistan’ı kurmuşlardır. Bu ana
projenin içerisinde Kıbrıs’ı da Yunanistan’a ilhak etmek
vardı. 1947’de 12 Adaları, Avrupa Devletleri Yunanistan’a
verince sıra Kıbrıs’a geldi dediler ve 1950’de Ada’da Kıbrıslı
Türkler ile mücadeleye başladılar. Rumların iddia ettiği gibi
Kıbrıs Meselesi 1974’te başlamadı. Onların iddia ettiği gibi

A.F.A.: Hepsi bütünleşerek ve bütün marifetlerini sergileyerek
KKTC devletini kurdular. KKTC’nin kuruluşu küçük bir olay
değildir. Kıbrıs Türk halkı bir İngiliz Koloni vatandaşıyken
şimdi devletini kurmuş kendi kendini yönetiyor.
M.Z.D.: Osmanlı İmparatorluğu Kıbrıs’a hakim olan ilk
devlettir. Ondan önce korsanlar var. Ne zamanki Osmanlı
geldi, Türkler buraya yerleştirildi ondan sonra devlet anlayışı
başladı. İlk devlet kuruluşu 1960’tadır. Ondan sonra KKTC’dir.
Anayasaya uysalardı bugün hala Kıbrıs Devleti bayrağı
dalgalanıyor olacaktı. İşte bu kitapta Rumların anlaşmalara
neden uymadığı ve KKTC’nin nasıl kurulduğu yazılıdır.
A.F.A.: KKTC devletinin kurulması tarihi bir olaydır. Hem
Türkiye için hem de Kıbrıs’ta yaşayan bir avuç Türk için.
Misak-ı Millî sınırlarının dışında kalan 105 bin kişilik bir
topluluk. TMT’nin kutsal çatısı altında birleşerek tam 15 sene
1955-1959 ve 1663-1974 yılları arasında, aç, susuz, biilaç
ve çok zor şartlar altında bir İstiklal Mücadelesi verdiler
ve bu onurlu mücadeleyi Anavatan Türkiye’nin yardımı ile
15 sene sürdürdüler ve Ada’ya TSK’nın yaptığı çıkarma ile
kuzeyde toplanarak yeni bir devlet kurdular. İşte bu şartlar
altında kurduğumuz devletten ve uluslararası anlaşmalarla
edindiğimiz haklardan vazgeçmemiz isteniyor. Bu bir
hayal ürünüdür. Biz topraklarımızdan ve devletimizden
vazgeçemeyiz.
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bir işgal meselesi değildir. Ada’da bugüne kadar yaşanmış
olan bütün olaylardan dökülen bütün kanlardan, çekilen
bütün cefalardan, doğrudan doğruya Rumlar ve Yunanistan
sorumludur. Bizim hiçbir sorumluluğumuz yoktur. Rumlar
bugün bizleri suçlayarak kendi akıllarından geçirdikleri hakları
almaya çalışıyorlar ve bir baskı oluşturmaya çalışıyorlar.
Bunu da Avrupa Birliği ile yapıyorlar. Yani Kıbrıs Meselesini
Birleşmiş Milletler zemininden çıkarıp, AB zeminine taşımak
ve kendilerine tarih boyunca müzahir olan Avrupa Ülkeleri’nin
yardımıyla ENOSİS’i Kıbrıs’ta gerçekleştirmek istiyorlar.
“KKTC, Kıbrıs Türkü’nün sığınacağı tek limandır. Bu ortadan
kalkarsa, Kıbrıs Türk’ünün geleceği tehlikeye düşer.’’
Cenevre’de yapılan görüşmelerde Rum tarafının isteği,
Güney’den Kuzey’e Rumların tekrar taşınması ve böylece Türk

tarafının içinde fiili Rum kantonlarının oluşturulması. Eğer
90 bin Rum Kuzeye taşınırsa, Kuzey’de karma bir Türk-Rum
devleti oluşacak. Güneyde ise tamamen homojen bir Rum
Devleti olacak. Dolayısı ile KKTC’yi ortadan kaldırmak ve
KKTC’de bulunan Türk askeri varlığını Ada’dan göndermek
istiyorlar. KKTC, Kıbrıs Türkü’nün sığınacağı tek limandır. Bu
ortadan kalkarsa, Kıbrıs Türk’ünün geleceği tehlikeye düşer.
Rumlar özel mülk iddialarını görüşmelere taşıyorlar, bunun
sonucu nasıl olur?
M.Z.D.: Bizim harita mühendislerimizin yaptığı çalışmalarda
şu anda Rum tarafında bulunan pek çok toprağın, Osmanlı
vakıflarına ait olduğu kanıtlanmıştır. Dünya hukuk siyasetinde
hiçbir vakıf toprağı devredilemez. Mesela Maraş bizim
diyorlar. Ama Maraş vakıf bölgesi ve buralar Rumlara
devredilemez. Bizim burada askeri bir gücümüz var. Bizim
burada olmamızdan aslında Avrupa Birliği gayet memnun.
Öyle memnuniyetsizliklerine bakmayın. Orta Doğu kaynıyor.
Rusya Suriye’ye kara gücünü yolluyor ama bakın Rusya’nın
Suriye’deki kara gücü bizimkinin yanında sıfır. Bu aynı
zamanda AB’nin ve Batı’nın lehinedir. Oradaki Türk gücü
Batı’nın emniyetidir. Bu lüksten vazgeçemiyorlar aslında.
Ne zaman ki Ada askerden arınacak, hatta İngiltere falan da
Ada’dan çıkacak işte ancak o zaman geri geliriz biz de.
A.F.A.: Abdullah Ağa ve Lala Mustafa Paşa’nın arazileri yani
onların vakıflarının arazilerini istiyor. Maraş’ı, Güzelyurt’u
Karpaz’ı istiyor. Biz eğer onları verirsek, emsal teşkil edecek
ve Kuzey’deki diğer arazileri de isteyecekler. Bugün hala
Kıbrıs’ta zamanında Osmanlı’nın yaptığı eski Türkçe tapular
kullanılıyor ve Osmanlı’nın kurduğu sistem devam ediyor.
Bu sistem içerisinde Padişah’ın özel mülkü de vardı. Mesela
İngiliz Hava Üssü’nün bulunduğu yer, Padişah’ın tapulu malı.
Şu anda elimizde bulunan topraklar Kıbrıs’ın yüzde 35,6’sını
oluşturuyor. İsviçre’de bu haritayı ortaya koyuyorlar ve
“Maraş’ı, Güzelyurt’u, Karpaz’ı’’ bana vereceksin ben o zaman
seninle anlaşırım diyorlar. Tabi bu istek karşısında görüşmeler
kopuyor. Rumların son isteği ise Karpaz ve Güzelyurt’un
federal bir devlet içinde iki küçük devlet olması.
“Kıbrıs Meselesi’’nden KKTC’ye uzanan yol hiç de kolay
geçilmedi. İşte bu yolda yürürken en değerli varlıklarını
bile geride bırakmaktan çekinmeyen, canını ortaya koymuş
gazilerimizin anılarından derlediklerimiz.
Mehmet Zekai DOĞANAY’ın kaleminden anılar*:
Kendi görev başındayken, ailesi de Kıbrıslı Türklerle aynı
kaderi paylaşan ve Kıbrıslı Türklerin koruması altında bulunan
Mehmet Zekai DOĞANAY, “Kanlı Noel’’ olarak adlandırılan
mefhum olayda eşini ve üç çocuğunu yitiren Tabip Binbaşı
Nihat İLHAN’ın acısını şu sözlerle kaleme almış:
“Harekâta hazır halde beklerken, Tabip Binbaşı Nihat İLHAN
acı olayı öğrenmiş olmalı ki, geçerken aniden jeepi durdurdu
ve yanıma geldi. Kendini kaybetmiş vaziyette idi. Bana, ‘Zekai
Yüzbaşı, çocuklarımı ve eşimi şehit ettiler, ben artık tabip
değilim, binbaşı da değilim, senin bölüğünde bir er olarak
savaşacağım’ dedi. Hüngür hüngür ağlıyordu. Kendisini
teselli etmeye çalıştım, ‘Komutanım biraz sonra harekâta
devam edeceğiz, merak etme bunun öcünü onlardan misliyle
alırız, hepimiz bilendik, o hayasızlar gibi çoluk, çocuk, kadın
ve yaşlıdan değil, karşımıza silahlı çıkanın burnundan fitil
fitil getiririz’ dedim. Gözyaşlarını silerek biraz sakinleşti.

Tam o esnada bir sıhhiye eri gelerek, yaralı bir mücahidin
getirildiğini söyledi. Binbaşım hemen dirildi ve hayat
kurtarmak için vazifeye koştu. O anı hiç unutamıyorum. Tabip
Binbaşı Nihat İLHAN’a karşı olan sevgim ve saygım bin kat
daha artmıştı.
DOĞANAY’ın Kıbrıs anılarındaki en önemli isim ise, şüphesiz
Rauf DENKTAŞ. İşte kendisinin kaleminden Rauf DENKTAŞ
ile olan anıları:
“Büyük Lider, Kamil İnsan DENKTAŞ Bey ile çok yakın
teşrik-i mesaimiz oldu. Sıkıldığında tümene gelir ve benimle
dertleşirdi. Bu sıkıntılı zamanlarda topçunun ve tank
birliklerinin eğitim atışlarına götürürdüm. Seyreder, ‘Yarın
Birleşmiş Milletler toplantısına yüksek moralle gideceğim
Zekai Paşa’ derdi. Birliğimin lojistik destek bölgesine
yüksek kapasiteli bir modern fırın yaptırmıştım, tesadüfen
açılışında bulundular. Fırının kapasitesini açıklayınca ‘Çok
fazla değil mi Zekai Paşa’’ dediler. Kendilerine, ‘Bir çatışma
olursa bölgemdeki Türk köylerini kim besleyecek?’ diye
sordum. ‘Haklısın, teşekkür ederim’’ dedi ve ilave etti ‘Yahu
Zekai Paşa, Kıbrıs Türkü’nün yaşadığı bölgenin yarısı senin,
diğer yarısı Eşref Paşa’nın. Allah’ını seversen bölgelerinizi
anavatana bağlayın, ben de şayet alırlarsa, mebus olarak
TBMM’ye giderim’ diye esprili bir konuşma yapmıştı.

*Anılar Kıbrıs Türk Halkı’nın Varoluş Savaşı ve Rauf R. DENKTAŞ
kitabından alınmıştır.

Mehmet Zekai DOĞANAY (Emekli Tümgeneral):
1932 yılında Sivas’ta doğdu. İlköğrenimini Siirt, Urfa, Kayseri
ve İstanbul’da tamamlandı. 1947 yılında Konya Askeri
Ortaokulu’na giren DOĞANAY, 1952 yılında Bursa Askeri
Lisesi’ni, 1954 yılında Kara Harp Okulu’nu, 1956 yılında
da Piyade okulunu bitirerek Piyade Teğmeni rütbesiyle
TSK’ya katıldı. 12 sene takım ve bölük komutanlığı yaptı.
Bir yıl süre ile ABD Yardım Kurulu’nda çalıştı. 1967 yılında
Harp Akademisini kazanan yazar, üç yıl süren eğitim ve
öğreniminden sonra Kara Harp Akademisi’ni birincilikle,
Silahlı Kuvvetler Akademisini üçüncülükle bitirdi. 8. Piyade
Tugayı, İzmir NATO Karargâhı ve SHAPE-NATO’da Karargah
görevinde bulunduktan sonra; 1976-78 yılları arasında 55.
Zırhlı Alay Komutanlığı, 1978-1979 yılında Genel Kurmay
Başkanlığı Personel Plan Şube Müdürlüğü yaptı. 1979 yılında
Tuğgeneralliğe terfi ederek, İki yıl MSB Asal Daire Başkanlığı,
bir yıl 3’üncü Zırhlı Tugay Komutanlığı; bir yıl GENKUR
Personel Daire Başkanlığı taptı. 1983 yılında Tümgeneralliğe
terfi ederek, İki yıl Kıbrıs’ta 39. Tümen Komutanlığı, iki yıl da
Tuzla Piyade Okul Komutanlığı görevlerinde bulunduktan
sonra, 1987 yılında kadrosuzluk nedeniyle emekli oldu. 19891996 yılları arasında Milli Savunma Bakanı adına Savunma
ve Sanayi Denetleme Kurulu Üyeliği yaptı. 1996-2000 yılları
arasında TSK Mehmetçik Vakfı Genel Müdürlüğü yaptı.
2000 yılında yaş haddinden emekli oldu. Evli ve dört çocuk
babasıdır.

Ali Fikret ATUN’un kaleminden anılar*:
Ali Fikret ATUN’un kendi hakkında anlattıkları kadar
anlatmadığı birçok anısı var. Bu anıların bir kısmını, silah
arkadaşı ve can dostu Zekai DOĞANAY’dan öğrendik:
“Fikret, daha Kıbrıs Lefkoşa Türk lisesinde okurken içindeki
Türklük aşkıyla pek çok iş yapmıştır. Mesela hafta sonu
okulun gönderine çekilen İngiliz bayrağını indirip yerine Türk
bayrağı çekmiştir. Kıbrıs mücadelesi başladığında ise, TMT’ye
destek verebilmek için, Ada’ya gizlice geçmesi gerekmişti.
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O da ne yapmış, arkadaşının (yani benim) kimliğimi çalıp,
Kıbrıs’a kaçak girmişti. Bu olayı bana çok sonraları itiraf etti
ama o dönemde bu yaptığı şey ile Kıbrıs’ta mücadele eden
Türklere hem taktiksel hem de moral olarak çok faydası
olmuştu. “
Şimdi de bu günleri kendi kaleminden okuyalım:
“Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Memduh TAĞMAÇ’ın
makam odasına girdiğimde beni güler yüzle karşıladı
ve doğrudan konuya girerek, ‘27 Haziran 1964 gecesi,
üniversiteli öğrenci kafilesi ile birlikte Anamur’dan Erenköy’e
geçeceksin. Görevini oradaki sorumlu komutandan alacaksın.
Şimdi evine git ve hazırlan. Yolun açık, gazan mübarek olsun’
dedi. Genelkurmay Başkanlığı Karargâhı’ndan ayrıldım ve
hazırlıklarımı yapmak üzere evime döndüm. Üzerimde Türk
Subayı olduğumu kanıtlayacak her şeyimi evde bıraktım.
Ben de artık üniversiteli bir gençtim. Akşam yemeğini
yiyip çocukları yatırdıktan sonra eşime, Türk Mukavemet
Teşkilatı’nda bir mücahit olarak görev yapmak üzere
gideceğimi anlattım. Beni bir subay eşine yakışır vakarla
ve örnek bir metanetle dinleyen eşim, büyük bir cesaret
göstererek hiçbir itirazda bulunmamıştı. Yine her zaman
olduğu gibi, bu zorlu görevde en büyük desteğim eşim
olmuştu. 26 Haziran 1964 sabahı yuvamdan ve çok sevdiğim
eşimden ve çocuklarımdan ayrılmanın zamanı gelmişti. Sanki
onları bir daha göremeyecekmişim gibi içimde bir his vardı.
Bunu düşünmemek ve kötü düşünceleri aklımdan çıkartıp
atmak için büyük gayret sarf ediyordum. Beş yaşındaki
oğlum bir yetişkin edasıyla annesinin yanında duruyordu.
Beş aylık kızım beşiğinde uyuyordu. Oğlumu iki yanağından
öptüm ve ‘bugünden itibaren evin reisi sensin. Annene ve
kardeşine iyi bak’ dedim. Yaşının üzerinde bir vakar, olgunluk
ve sorumluluk içinde ‘güle güle babacığım’ dedi. Beşiğinde
uyuyan kızımı uzanıp, iki yanağından öptüm ve dönüp eşime,
‘Kıbrıs’ta bu görev uzun sürmeyecek, kısa bir süre sonra
Kıbrıs Meselesi sona erecek ve evime döneceğim. Yine de bir
savaşa gidiyorum. Ölümlü bir dünyada yaşıyoruz. Kaderimde
gidip de gelmemek, gelip de sizleri bulamamak vardır.
Hakkını helal et, seni ve yavrularımı Allah’a emanet ediyorum’
dedim ve o gece yazdığım vasiyetimi eşime verip, evimden
ayrıldım. Burada şunu önemle belirtmek isterim ki, Etlik’te
evimde bıraktığım ve canımdan çok sevdiğim eşimin ve
yavrularımın Allah’tan başka hiç kimseleri yoktu. “
*Anılar Kıbrıs Türk Halkı’nın Varoluş Savaşı ve Rauf R. DENKTAŞ
kitabından alınmıştır.

Ali Fikret ATUN (Emekli Tümgeneral):
1934 yılında Kıbrıs’ta Magosa’nın Ergazi Köyü’nde doğdu.
İlk ve ortaöğrenimini Ergazi, Magosa ve Lefkoşa’daki Türk
okullarında tamamladıktan sonra, 1953’de Türkiye’ye giderek
Kara Harp Okulu’na girdi ve 1955’te buradan topçu subayı
olarak mezun oldu. TSK saflarına katıldıktan sonra sırasıyla
Kara Harp Akademisi’ni, Silahlı Kuvvetler Akademisi’ni ve
İngiltere’de Kraliyet Savunma Koleji’ni (Royal College Of
Defense Studies-London) bitirmiştir. Türkiye ve yurt dışında
değişik karargâh görevleri yapan Ali Fikret ATUN, Genç
bir üsteğmen olarak Kıbrıs Türk Halkı’nın verdiği özgürlük
ve varoluş savaşına başından itibaren katılmış olmanın ve
hemşerileri ile birlikte Türk Mukavemet Teşkilatı’nın (TMT)
kutsal çatısı altında görev yapmanın gururunu ve iç huzurunu
duymaktadır. Kıbrıs’a sevdalı Tümgeneral Ali Fikret ATUN,
1989’da Ağrı’da 12. Piyade Tümen Komutanlığı görevini
tamamladıktan sonra kadrosuzluktan emekliye ayrılmıştır.
E. Tümgeneral Ali Fikret ATUN evli olup, bir oğlu ve iki kızı
vardır. İngilizceyi okur, yazar, konuşur.
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... VE EN UZUN GECE...

Kıbrıs Meselesini enine boyuna ele aldığımızda, KKTC’nin
Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf DENKTAŞ’ı anmadan geçmek
mümkün değildir.
Aşağıdaki yazıda Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 40. Yıldönümü
nedeniyle Usta Gazeteci Mesut GÜNSEV’in kendisi yaptığı ile
Barış Harekatı gecesini konu alan röportajını okuyabilirsiniz.*
(13 Mayıs 1996)
Sayın Cumhurbaşkanım, sizi rahatsız etmemizin nedeni
Barış Harekâtı’nın basına yansımayan bazı yönlerini
zatıalinizden dinlemek. Örneğin 15 Temmuz’dan çok kısa
bahsedebilir miyiz? Lider olarak haberi aldığınızda nasıl
bir durum muhakemesi yaptınız. Harekâtı sezdiniz mi? 19
Temmuz’a kadarki gelişmeler nasıl cereyan etti?

5 Temmuz’dan daha evvel MAKARİOS’a karşı iki teşebbüs
yapılmıştı. Helikopteri düşürülmüştü. Ondan kurtuldu,
bilahare zannedersem Trodos’a giderken arabasının altında
bomba patladı. Ondan da kurtuldu. Bizce bunu Yunanistan’ın
yaptırdığı besbelliydi. Yunanistan ile MAKARİOS arasında
ideolojik bir savaş vardı.
MAKARİOS Kralcıydı. Kıbrıs’ı artık tamamen eline geçirmiş
olduğuna inanıyor ve Türkiye’yi asla müdahaleye zorlayacak
herhangi bir girişimde de bulunmadan yıllarca bekleme
planları yapıyordu.
Kıbrıs’ı çocukluğundan beri tanıdığı Yunan Kralı’na hediye
etmek sevdasındaydı ve Yunan Kralı adına Yunan Albayları ile
uğraşıyordu. Bu nedenle Albaylar ile arası açılmıştı ve onlar
kendisini iki kez öldürme teşebbüsünde bulundular. Bu iki
olaydan hemen sonra biz bir durum değerlendirmesi yaptık.
MAKARİOS ile Albaylar arasındaki düşmanlığın azalmayacağı,
aksine artacağı besbelliydi. Son iki olayda MAKARİOS
öldürülmüş olsaydı onun yerine cunta derhal kendi adamını
koyacak ve süratle Enosis için büyük bir adım atılacaktı.
Bunu önlemenin yegâne yolu, üçüncü bir teşebbüs yapıldığı
takdirde Türkiye’nin müdahalesi olmalıydı. Türkiye böyle bir
müdahaleye hazır mıydı değil miydi?
Bunlar üzerinde uzun boylu düşündük ve bu düşüncelerimizi
yani Yunanistan’ın yeniden bir teşebbüse kalkışacağını, böyle
bir şey yapıldığı ve Türkiye’nin müdahale etmediği takdirde
kısa bir süre içerisinde Ada’nın Yunanistan’a bağlanmış
addedileceğini Türk Hükümeti’ne duyurduk.
Dolayısıyla 15 Temmuz sabahı saat 8.30’da yazıhanemde

çalışırken silah seslerini işittim ve hemen arkasından
MAKARİOS’a darbe haberi geldi. Rum radyosundan marşlar,
“MAKARİOS ölmüştür” anonsları ortaya çıkınca ilk yaptığım
iş Türk Hükümeti’ne, “Bu darbe Enosis için yapılmıştır. Derhal
müdahale gerekir. Müdahale zamanında yapılmazsa Kıbrıs
meselesini kaybetmiş oluruz ve Kıbrıs Türkü olarak çok zor
durumda kalırız,” şeklinde bir mesaj göndermek oldu.
Mücahitlerimizin psikolojik durumunu bildiğim için
derhal mücahitlere dönük bir açıklama yaptım ve “Sakın
karışmayınız. Bu Rumlar arası bir iştir. Emirsiz bir şey
yapmayınız. Bizi ilgilendirmez,” şeklinde uyarılarla
mücahitlerimizin zamansız bir hareket başlatıp kendi
bölgelerindeki halkı ezdirmelerinin önüne geçmek istedim.
Çünkü tarihlerinde okuduk, Yunanistan’da milliyetçi
Yunanlılarla, komünist Yunanlılar çarpışırken daima her iki
taraf da diğerine saldırmaya giderken bir Türk köyünün
üzerinden veya kenarından geçer ve oradaki Türkleri de
hırpalardı. Dolayısıyla bunların iç müdahaleleri kendilerine
Türkleri unutturmuş olamazdı. Bu nedenle devamlı surette
bunun üzerine durmayı yeğledim ve Allaha şükür hiçbir olay
bizim tarafımızdan başlatılmadı. O günlerde başlatılsaydı
tekrar ediyorum sonuç çok feci olurdu.
Hemen hemen her gün, Türkiye’ye günde belki bir-iki belki
de daha fazla mesajlarla durumu bildiriyorduk ve ısrar
ediyordum: “Müdahale gereklidir. Şarttır,” diye en sonunda
herhalde Başbakan Sayın ECEVİT biraz da tedirgin olmalı ki
TC Büyükelçiliği’ne bir mesaj geldi:
“Sayın DENKTAŞ’a söyleyiniz endişe etmesinler.
Hükümet olayları çok yakından izlemektedir. Konjoktür
hazırlamaktadır.” Bu konjoktörü hazırlama noktasında bir
parantez açarak size bir anımı anlatayım:
Darbeden iki-iki buçuk ay evveldi. Bir rüya gördüm. ATATÜRK
etrafında bir toplulukla Girne kapısından içeri giriyordu. Ben
de etrafımda bir toplulukla kendisini karşıladım.
“Atam, bizi kurtar artık. Dayanamıyoruz. Mümkün değil,
dayanamıyoruz,” dedim, elini öpmeye çalıştım.
Bana sert sert baktı. Sonra gülümseyerek, “Konjoktür
önemlidir. DENKTAŞ, konjoktüre dikkat ediniz,” dedi.
Uyandığımda bu rüyanın şok etkisi altında kalmıştım. Bu
sanki rüyanın ötesinde bir şey gibiydi.
Sanki ATATÜRK’le hakikaten karşılaşmış, konuşmuşum
duygusunu taşıyordum. Çok heyecanlıydım. Sabahleyin
erkenden saat 09.00’da Büyükelçi Asaf İLHAN Bey’e gittim.
Kendisine bu rüyayı anlattım ve rüyayı günlüğüme de
yazdım. Dolayısıyla 15 Temmuz’dan sonra Sayın ECEVİT’ten
“Konjoktüre dikkat ediyoruz, konjoktüre bakıyoruz”
şeklindeki mesaj gelince, “Asaf Bey geliyorlar,” dedim.
“Nereden bildin?” dedi.
“Hatırlamıyor musun rüyamı? İki buçuk ay önce ben sana
geldim söyledim,” dedim.
Hatırlamadı. “Defterime de yazdım” deyince, ben daireme
gelmeden bir memurunu gönderdi. Hakikaten günlüğün o
sayfasını çevirdik tekrar okuduk.

19 Temmuz’da artık Amerika’dan gelen sesler, “Canım Nikos
SAMPSON artık idareyi ele almıştır. Çatışma durmuştur.
Halktan tebrikler gidiyor. Artık herhalde kendisini kabul
edebiliriz” gibi hava esmeye başladı. Bu bizi daha da
endişelendirdi. Her gün yabancı gazeteciler geliyor. Bu
oturduğumuz odanın arka tarafında Ledra Palas’dan
vurulmayacak şekilde siper alarak bahçede oturuyorduk.
Onlar biralarını yudumlarken günün de muhasebesini
yapıyorduk.
19 Temmuz’da bana; “Türkiye gelecek mi, gelmeyecek mi?
Ne dersiniz?” diye bir soru tevcih ettiler. Dedim ki, “Kırk sekiz
saate gelirse gelir, gelmezse artık çok geç kalır.” Çünkü ben
Amerika’nın tanıma eylemine gireceğini istihbar etmiştim.
Bunlar bu sözümden heyecanlandılar ve o gece Rum tarafına
geçeceklerine geldiler Saray Otel’de üslendiler.
19’unda akşamüstü saat 19.30 sularında Asaf İLHAN
Bey’in (TC Büyükelçisi) hanımı ile birlikte hiç yapmadığı
bir yürüyüşü yaptığını, yürüyerek bizim kapının önünden
geçtiğini, benim içeride olup olmadığımı sorduğunu, içeride
olmadığım kendisine söylenince “O zaman akşama aratırım
selam söyleyin,” dediği, bana duyurulduğundan herhalde bir
şey var diye yine heyecanlandım ve ümitlendim.
Hakikaten birkaç saat sonra beni arattı. Yanında o dönemin
Bayraktarı da vardı.
Bayraktar Nazmi Bey’di zannedersem adı ve bana
“Beklediğimiz gün yarın sabah” dedi.
Saat kaçta Sayın Cumhurbaşkanım?
Saat 20.30 civarındaydı. 19 Temmuz akşamı.
Ve en uzun gece başladı herhalde?
Evet, en uzun gece başladı. Tabii ki sarıldık, ağlaştık.
Sevinçten gözlerimiz yaşarmıştı.
Ondan sonra benim içime bir durgunluk çöktü. Olmaması
gereken bir savaş olacaktı. Kıbrıs davası yaratılmamalıydı.
Bu dava MAKARİOS tarafından yaratılmıştı. Halletmeliydi.
Halletmemişti. Türkiye’nin garanti hakkı olduğunu bilerek
gerilemeliydi, gerilememişti.
Ve şimdi savaş olacak ve savaş gencecik insanlarımızın ve
kardeşlerimizin şehit olması ile sonuçlanacaktı. Neticeden
endişemiz yoktu ama neden olsun diye içimde taş gibi ağırlık
hissettim.
Yapılması gereken işler arasında derhal bizim bir karargâh
bulmamız gerekiyordu. Hava saldırılarına, havan saldırılarına
karşı Kooperatif Merkez Bankası’nın zemin katını seçtik.
Karargâhı oraya nakledecektik. Fakat bana verilen talimat,
“Saat 05.00’e kadar yani çıkarma başlayıncaya kadar sakın
ha kimseye bir şey söyleme” şeklindeydi. Ancak söylemeden
yapılmayacak işler de vardı. Karargâhın toparlanması,
taşınması, radyoya, televizyona verilecek beyanatların
hazırlanması, tercümesi, bunun üzerine saat 22.00’yi
zor bekleyebildim. 22.00’de arkadaşları bir bir çağırdım.
Bakan arkadaşları, müsteşarları, kendilerine her tebligatı
yaptığımda “Yarın sabah geliyorlar,” dediğimde evvela bir
sevinç öpüşme ağlaşma, sonra “eve gidip geleyim” istekleri
ile karşılaştım. “Hayır, ben size bunu söyledim. Artık bu
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kapıdan çıkamazsınız Türk Ordusu gelinceye kadar burada
kalacaksınız,” dedim ve öyle yaptık. 24.00’e kadar bekledik.
Benim darbe gününden itibaren Birleşmiş Milletler’in verdiği
ikametgâhta kalan bir irtibat subayım vardı. Avusturyalı.
Ona bol bol şarap içirip, “Sen çık yat,” dedik. O da çıkıp
yattı. Ondan sonra biz karargâhı taşıdık ve sabahın beşinden
itibaren bizim radyomuz Bayrak “Türkler Ada’nın dört
tarafından çıkıyorlar,” diye yayıma başladı.
Yanılmıyorsam saat farkından doğan bir olay oldu galiba?
Bize gelen tebligatta saat 05.00’te çıkılacak deniyordu.
Ama Türkiye saati ile 05.00’ti galiba. (Yaz saati) Türkiye
saati, Kıbrıs saati demediler. Biz gelecekler diye 05.00’i
baz olarak aldık ve anonsu yaptık ve neticede Rum’a bir
saat erken haber vermiş olduk. Allahtan Nikos SAMPSON
bunlara inanmadı ve fazla bir tertibat alamadılar. Ayrıca dört
bir taraftan çıkıyor dediğimiz için ne tarafa bakacaklarını
bilemediler.
Dört bir yandan çıkarma var açıklaması nasıl karşılandı?
Benim bu şekilde konuşmam, kaç gündür, “Bu Rumlar arası
bir iştir sakın karışmayın ha,” dediğim mücahitler üzerinde
elektrik şoku yaptı ve derhal mevzilere harekete geçmeye
kalkıştılar ve kalkışır kalkışmaz da tabii Rumlar bu zayıf
kuvvetleri bir bir söndürdüler. İnsanlarımızı esir aldılar, bazı
yerlerde büyük harabiyet yaptılar.
Hâlâ daha bana Limasol’dan, Baf’tan, “Dört bir taraftan
geliyorlar dedin, başımızı belaya soktun,” diye takılan
arkadaşlar var. Ben de, “Ya Yavuz çıkarma plajından geliyorlar
mı diyecektim,” diyerek şaka yollu cevap veriyorum onlara.
O gece hiç uyunmadı tabii. Gittim benim irtibat subayını
uyandırdım. Yataktan fırlayıverdi.
«Ne var?” dedi.
“Çıkarma var” dedim.

Tugayı’nın komutanı bize geliyormuş. Biz ise heyecanımızdan
bekleyemeyerek arabaya atlayıp Alayın Ortaköy’ün
doğusunda bir çadırda kurulan harekât merkezine gittik.
Orada herkes heyecanla bize durumu anlatıyordu. Kısa
bir görüşmeden sonra harekât merkezinden çıktık. Bizi
uğurlamak için Allahtan hepsi bizimle birlikte dışarıya çıktı.
Biraz sonra biz köşeyi döndük ki tam çadırın üzerine bir
havan mermisi düşmüş, Allahtan kimseye bir şey olmamış.
Geri geldiğimizde komutanın bizi aradığını işittik. O
an buluşamadık. Hazırlıklar devam ediyordu. Yaralılar
getirilmeye başlandı. Onları ziyaret ettik. Öğleden sonra
saat 14.00 veya 15.00’e doğru Osman ÖREK’i yanıma alarak
Boğaz’a gittik. Nurettin ERSİN Paşa’nın geldiğini duyunca
karşılamaya gittik. ERSİN Paşa’yı ilk kez orada gördüm. Etraf
yanıyor, bütün tarlalar ateş içerisinde, asker koşuşuyor, büyük
bir heyecan var, fakat ERSİN Paşa sanki evinde oturuyormuş
gibi soğukkanlı, harita üzerinde çalışıyor. “DENKTAŞ Bey
geldi,” dediler. Derhal kalemi bıraktı. Döndü, sarıldı.
“Emirleriniz Paşam” dedim.
O bana kahve mi, çay mı istediğimi soruyor. “Aman Paşam,
biz kahveden çaydan geçtik, biz ne yapabiliriz onu sormaya
geldik.” Böyle bir manzara unutamayacağım bir şey. Yani
bir sorumlu subayın bu kadar soğukkanlı oluşu kendine
hâkimiyeti ve etrafa hâkim oluşu bende unutamayacağım bir
anı bıraktı.
O arada ben, sağda solda yürüyorum. Subaylarla
konuşuyorum. Bir paraşüt subayının yanında durdum. Onunla
da kucaklaştık, öpüştük. Konuşmaya başladık. Kendisine,
uçaktan, Rum ateşi altındaki bu yanan ovaların içerisine nasıl
atladığını, “Bu ateş sahnesinin içerisine atladığında içinize
korku düşmedi mi?” diye sorduğumda cevabı çok ilginç oldu:
“Belki inanmayacaksınız, ben hurafeye inanmam. Üniversite
talebesiyim. Ama o uçaktan atladığımda sanki bana
etrafımızda beyaz atlar üzerinde yalın kılıç binlerce 1571 askeri
göründü ve onlarla birlikte indik,” dedi.

“Ne çıkarması?”
“Türk çıkarması.”
“Aman.” dedi pantolonunu giyerek merdivenleri inişini
hatırlıyorum. Derhal karakola telefon etmek istedi. Telefon
hatlarını kestiğimizi, karargâhı başka yere naklettiğimizi
anlattım. Aldık onu da karargâha götürdük.
O adamın Kooperatif Merkez Bankası’nın önünde bizimle
birlikte Girne dağlarına bakışını ve bekleyişini hatırlıyorum.
Gecikmeyle de olsa evvela derinden top sesleri gelmeye
başladı, sonra arkasından uçakların paraşütçüleri indirmeye
başladığını gördük. O an etrafımda olanların yerlere kapanıp
toprağı öpüp şükürler olsun dediklerine tanık oldum. O
soğuk Avusturyalı da bu manzaraya bir baktı ondan sonra
iki eliyle elimi avuçlarının içine aldı içtenlikle, “Sizi kutlarım
artık kurtuldunuz,” dedi. Bundan benim çıkarttığım anlam şu:
Bu subay katliamın nasıl yayılacağını biliyordu. Onun bilinci
içerisindeydi.
O çok sıcak, o çok heyecanlı şekilde elime yapışıp, “Artık
kurtuldunuz” demesini hiç unutmuyorum. Allaha çok şükür
hakikaten kurtuluşumuz başlamıştı. Tabii ertesi gün sabah
olur olmaz Asaf İLHAN Bey’le buluştuk. Hava İndirme
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Bu bir inanç meselesi, bir itikat meselesi. Kur’an-ı Kerim’de bu
var, şehitler gizli askerlerdir. Bunlar ölmez, onlar yardımcıdır,
diye.
Ona inanmış olacak ki kendine bu göründü. Benim için
büyük olay, büyük manevi bir olay ve Türk askerinin gücünü
gösteriyor. Allah’a o kadar inanmış ki yalnız olmadığının
bilinci içerisinde hareket ediyor.O gece tabii zor şartlar
yaşadık.
Özellikle Alay çevresinde.
Evet biz akşamüstü ERSİN Paşa’dan dönüyorduk. Gönyeli’ye
girdik. Gönyeli’nin çıkışında arabamızın bir sağına bir soluna
havan mermileri düşmeye başladı. Biraz ilerledik ki köşedeki
bir evin üzerine bir havan mermisi düştü ve biraz ilerideki
elektrik direği önümüze devrildi. Benim reaksiyonum şoföre
“dur” demek oldu. Şoförün reaksiyonu ise süratle düşüşün
arasından geçmek oldu ve ani karar bizi kurtardı. Meğer işte
iki Alay o an ölüm kalım mücadelesindeymiş. Ben de sandım
ki ta uzaktan bayrağı ve arabayı görüyorlar ve uzaktan
atıyorlar. Halbuki ölüm kalım savaşının tam içinden geçiyoruz.
Arabaya bir mermi daha saplandı.

Şimdi ATATÜRK Enstitüsü olan okulda (Kızılay Binası), girişte
sedye üzerinde yaralı bir subay beni tanıdı, yakama sarıldı.
“Silahlarımı isterim, DENKTAŞ Bey. Ben silahsız olamam,”
diye feryat etmeye başladı. “Türk bölgesindesin, silaha lüzum
yok, emniyettesin,” dedik kendisine.
“Emniyet için değil, ben savaşacağım, silahlarımı isterim.
Arkadaşlarıma gideceğim,” diyerek ve büyük bir efor sarf
ederek birdenbire ayağa kalktı. Bunu gören ve hemen
yanındaki sedyede yatan kendisinden perişan er de fırladı,
“Ben de geliyorum komutanım,” diye. Zorla ikisini de
yatırdılar, iğne yaparak teskin ettiler.
Doktorlar, “Bu bir harikadır, mucizedir, bunlar değil ayağa
kalkmak, yattıkları yerde kımıldayamayacak durumdadırlar
nasıl oldu bu iş,” diye konuşuyorlardı.
Oradan şimdi Polis Dikimevi olarak kullanılan o zaman
hastane olarak kullanılan eski Viktorya okuluna gittik. Orada
genç güzel bir subay yatıyor ve ağlıyor da. İşte insan o
hallerde ne diyeceğini bilemiyor ki!
“Canım Türk askeri ağlar mı?” diyecek oldum. Tabii
söylenecek laf değildi. “Acımdan ağlamıyorum. Ayağımı
kestiler, savaşamayacağım ona ağlıyorum.”
Çok mahcup oldum. Eğildim yanaklarından öptüm. Önünde
ağlamamak için acele dışarıya çıktım.
Lefkoşa’ya geldik, yaralılar, mücahitlerin “Hani ya, Türk askeri
henüz gelmedi” mesajları.
Çünkü bekleme var. Diğer yerlerden mesaj alıyorsunuz.
Oğlum Raif; ertesi sabahtı zannedersem. Bölüğünden, (22.
Bölükteydi) karargâha geldi. Kendisini komutanı göndermiş.
Bir fısıltı yayıldı, “Türk askeri gelemedi, çıkamadı,” diye.
Söylentinin büyüdüğünü söyledi. Çünkü Rum radyosu denize
döktük, mahvettik, püskürttük diye sürekli yayın yapıyor.
Raif, “Büyük bir maneviyat bozukluğu başlıyor baba,’ dedi ve
devam etti: “Beş-on tane dahi olsa Türk askeri gelemez mi,
görsünler bir, canlansınlar insanlar.”
Ben bunu derhal Bayraktar kanalıyla ERSİN Paşa’ya
duyurdum. Çok önemli olduğunu, moral konusunda çok
hassas bir durum ortaya çıktığını bildirdim. Biraz sonra on-on
bir kişi geldi. Hallerinden iki gün, iki gece belki de daha fazla
uykusuz, yorgun oldukları, harpten çıktıkları besbelliydi. Emir
istediler. Evvela bir şeyler yiyin, bir şey için biraz dinlenin
diyecek olduk. “Katiyen, biz cepheye gideceğiz, görevliyiz,”
dediler, “Emriniz nedir?” diye sordular.
Bunun üzerine bunları sınırlara götürdük. Orada bizim
mücahitlerle kucaklaştılar, konuştular. Büyük bir maneviyat
doğdu, moral yükseldi ve “Artık geldiler ya ölürüz, hiç önemli
değil,” diyenler vardı.
Geri döndüklerinde zorla yemek yedirdik. Ayakları perişandı,
yün çoraplar ayaklara işlemiş vaziyetteydi. Herhalde üçdört gün botlarını hiç çıkarmamışlardı. Onları tedavi ettik.
Kendilerine yeni çoraplar verdik gittiler. Allah hepsinden razı
olsun. Bilahare hastanelere gittik. Zaten o günlerde sık sık
yaptığımız bir iş de hastaneleri ziyaretti.

Bu gibi vakalar ve olaylar hakikaten o günlerde bizim
vücudumuzda deveran eden kan gibiydi. Hiç uyku yok,
şehitler görüyoruz, kahroluyoruz. Ben bir talimat vermiştim:
“Gelen şehitlerin isimlerini bana söylemeyeceksiniz. Kaç tane
oldu, onu söyleyeceksiniz,” diye.
Birdenbire oğlumun şehit olduğu haberi gelebilir diye bunu
kendi kendime kararlaştırmıştım. “Söylemeyin,” dedim ve
üç-dört gün böyle geçti. Şehitler geldi, kaydedildi, gitti,
üç-dört gün sonra korkarak listeyi açtım baktım. Tanıdığım
arkadaşlarımın evlatları şehit olmuş, onları gördüm. Tabiatıyla
çok üzüldüm ama o hallerde insanın kalbi taş oluyor.
Şehit oldular, vatan için oldular, ağlamamak lazım,
gevşememek lazım, dayanmak lazım, bu acıyı sineye çekmek
lazım gibi bir duygu içerisine giriyor insan... Allah hepsine
rahmet eylesin. Gencecik çocuklar gittiler ama geride
bıraktıkları büyük bir mutluluk, hürriyet, vatan!
Sayın Cumhurbaşkanım müsaade ederseniz ben burada
bir saplama yapmak istiyorum. Harekât sırasında harp
muhabiri Ergin KONUKSEVER esir düşmeden önce bir
ara bizim birlikle birlikteydi. Ergin KONUKSEVER ve
Adem YAVUZ’u da EOKA’lar ağır yaraladı. Adem YAVUZ
ise biliyorsunuz daha sonra şehit oldu. Bu gazeteciler
esir düşmeden önce rahmetli Raif’in bölüğüne gitmişler.
Mücahitler mevzilerde. Tabii kimseyi tanımıyorlar. Raif’i
gösterip, “Bu DENKTAŞ Bey’in oğlu, “dediklerinde
inanamadım. Liderin oğlu diye kollamış geri bölgede bir
hizmet vermişlerdir diye düşünmüştüm demişti. Harekât
anıları içinde en çarpıcılarından biri olarak bu olayı
anlatmıştı bana. Biraz önce ifade ettiniz. Bir tarafta görev
diğer tarafta ateş altında bir evlat. Hepimiz babayız ancak
görevin sorumluluğu herhalde evlat sevgisine ağır basıyor
bu durumlarda.
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Öyledir. Ayırt edemezsiniz. Evlat mı, vatan mı diye? Öncelik
bu vatanı kurtarmaktır. O da orada bunu yapıyor, siz de
bana şimdi o orada şunu yapıyor bunu yapıyor diye haber
getirmeyin diye bu olaya konstantre oluyorsunuz.
Sayın Cumhurbaşkanım, Birinci Harekât bittiğinde
kuvvetlerimiz çok dar bir bölgeye sıkıştırılmıştı. İkinci Harekât
zorunluydu. Zaten siz içindeydiniz. Görüşmelere katıldınız.
Bu arada mahsur kalan bölgelerden zatıalinize nasıl bilgiler
akıyordu? Nasıl bekliyorlardı, moralleri düşmüş müydü?
İkinci Harekât olmasaydı bu soydaşlarımızın durumu ne
olacaktı?”
Ada’nın dört bir tarafında çıktılar çıkıyorlar haberi verildiği
için herkes derhal ve süratle kurtarılacağı inancı içerisine
girmişti.
Birinci Harekât durdu, Cenevre, toplantıları başladı denince
muazzam bir moral bozukluğu başladı. Fakat bazı bölgelerde
Rumlar, “Türkiye artık geldi.” diyerek iyi muameleye
başlamışlar bazı bölgelerde, genelde Baf taraflarında ise
muazzam bir baskı başlamış, bazı yerlerde de katliama
geçilmişti. Onun için gelen mesajlar değişikti. “Dayanırız,
kurtarılacağımıza eminiz,” diyenler çoğunluktaydı.
Ben esas İkinci Harekât’tan sonra, KLERİDES’le birlikte
Poli’ye, Baf’a gittim. Israrlarım üzerine ben onu Rumlara
getirdim. O da beni Türklere götürdü. Türklerin ne feci şartlar
içinde yaşadıklarını o zaman gördüm.
O zamana kadar hiç görememiş miydiniz?
Gidemezdik. Fakat hakikaten korkunçtu yapılan şeyler.
Hastalar ve yaralılar getirilecek diye anlaşmamız vardı. Bir
kadının bacaklarından itibaren bütün vücudunda yedi-sekiz
mermi sıkılmış ve bize vermiyorlar. Çünkü tecavüze de
uğramış. Bu ortaya çıkacak diye vermiyorlar. Bunları gittik,
gördük kurtardık. Allah kimseyi o duruma düşürmesin,
zordur.
İkinci Cenevre Konferansı’nda bulunduk tabi. Orada heyecanlı
günler, yorucu günler, çok gergin günler geçti ve nihayet
İkinci Harekât başladı. Konferans gece yarısı bir netice
alamadan sona erdi. BEN KLERİDES’e gittim, kendisine,
“Birinci Cenevre Anlaşması’nda söz verdiniz köylerimizden
muhasarayı kaldıracaktınız, kaldırmadınız. Buraya gelinceye
kadar çok acı raporlar aldım köylerimizden. Değirmenlik
civarında askerimizin etrafına mayınlar döşediniz.
Kaldıracaktınız, kaldırmadınız. Yunanistan’dan iki gemi dolusu
asker geliyor, geri döndürün dedik döndürmediniz.”
“Türk askeri ile aranızda bir ara bölge oluşturacağız, asker
kendisini tehdit edilmiş hissetmesin dedik, yapmadınız.
Bunları derhal yap. Benim önümde, al telefonu Kıbrıs’a
telefon et, emir ver, bunları yaptırt ki yeni bir harekât
olmasın.”
Hiç umursamadı, zannedersem Yunanistan’ın asker
gönderiyor, zaman araya giriyor, büyük devletler araya
girecek artık Türkiye bir şey yapamaz inancı içerisindeydi ve
hiç dinlemedi. Dolayısıyla o gece konferans saat 02.00’ye
doğru durdu. Geldik bir yahut iki saat ancak uyuduk ki
telefon çaldı. Reuter muhabiri bana:
“Kıbrıs’ta İkinci Harekât başlamıştır, ne diyorsunuz?” diye
soruyor.
“Bir şey söylemek gerekmez,” dedim. Acele giyindim, dışarıya
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çıkarken aynı hotelde kalan Rum ekibi gördük. Baktım
bavulları ile asansöre giriyorlar. Karşı karşıya geldik. Rum
Heyeti’nden TRİANDAFİLİDİS bana döndü:
“Bunun acısını çekeceksiniz,” dedi.
Yüzüne baktım, “Allah, yardımcınız olsun. Hadi güle güle”
dedim.
Onlar indi, arkasından ben de indim. Sefarete gittim. Harekâtı
takip etmeye başladık. Akşama da biz Kıbrıs’a döndük.
Sayın Cumhurbaşkanım, sizi yorduk, çok sağ olun, gençlere
olsun bir mesajınız var mı?
Bir kere her işte, karşınızdakini bilmeniz gerekir. Kıbrıs Türkü
de, Kıbrıs Rumu’nu çok iyi bilmelidir. Yani tarihini bilmelidir
ve bu bilinç içerisinde bilmelidir. Bir anlaşma yapacaksa
Rum’u bilerek yapmalıdır. Rum’a kanarak değil, Rum’u bilerek
yapmalıdır ve bu güzel vatanı korumak için babaları ve
ağabeyleri kadar bu vatanı sevmeli, onlar kadar Türkiye’ye,
Anavatan’a, Anadolu’daki kardeşlerine güvenmeli, inanmalı
ve onlar gibi gerektiğinde, her şeyi ortaya koyarım, her
şeyi kaybederim ama bayrağı yere düşürmem. Vatanı sana
vermem,” diyebilmelidirler.

Ana ilke birbirlerini sevmek, bu mücahitlik ruhunun verdiği
kardeşlik havası içerisinde, “Biz bu vatanı daha da güzel
yapacağız, daha da mamur yapacağız,” diyerek çalışmaktır.
Her devletin kuruluşunda zorluklar olur. İzafi zorluklar olur.
İdari zorluklar olur. Biz devlet olduk ama devlet adamı, devlet
olduktan sonra yetişecektir. Bunların yarattığı zorluklar vardır.
Belki can sıkan olaylar vardır. Hepsine, olur böyle şeyler,
bunların böyle olmaması için el birliği ile çalışalım, ama
yılmayalım, ümidi kesmeyelim ve dört elle bu vatanı daha da
güzel bir yer yapalım, demek gerekir.
Sağ olun Sayın Cumhurbaşkanım.
*Röportaj 20 Temmuz 1974 Şafak Vakti Kıbrıs kitabından alınmıştır.

Mesut GÜNSEV (Emekli Binbaşı):
1948 yılında İstanbul’da doğdu. 1969 yılında Harp
Okulu’ndan Deniz Piyade Subayı olarak mezun olan, uzun
yıllar amfibi birliklerde çalışan Mesut GÜNSEV, 1974 Kıbrıs
Barış Harekatı’nda Ada’ya ilk çıkan birlik olma özelliği
taşıyan Amfibi Alay’ın bir mensubu olarak üstün yararlıklar
gösterdiği için Liyakat Madalyası ile onurlandırıldı ve
kurtuluştan sonra ismi Girne’de bir sokağa verildi. Askerlik
mesleğinden emekli olunca Kıbrıs’a yerleşen ve Türk
Basını’na Ada’da hizmet etmeye başlayan Mesut Günsev, bu
süreçte yine çok önemli basın kuruluşlarında üst görevler
ifa etti, Dış Basın Birliği’nin kuruluşunu gerçekleştirdi,
Kıbrıs üniversitelerinde ders verdi, araştırma merkezlerinde
görev üstlendi, Kıbrıs televizyonlarında ilgiyle izlenen nice
programa imza attı. Evli ve iki çocuk babası GÜNSEV,
İngilizce, Rusça ve İtalyanca biliyor.

ŞEHİT FATİH KEMAL YARAR
TÖRENLE ANILDI
Şehit Deniz Komando Onbaşı Fatih Kemal YARAR, Askeri
ve Mülki Erkan, Mehmetçik Vakfı Temsilcileri, Şehit ve
Gazi Dernekleri ile çok sayıda vatandaşın katıldığı çeşitli
etkinliklerle anıldı.
Şırnak Maden Girgili Tepe Mevkiinde 8 Ocak 1994 yılında
gerçekleşen iç güvenlik harekâtı kapsamındaki bir çatışma
sırasında dokuz arkadaşı ile birlikte Deniz Kuvvetlerinin
ilk iç güvenlik şehidi olan Fatih Kemal YARAR’ı anma
etkinlikleri 15 Ocak 2017 tarihinde Sakarya ili Çökekler
Mezarlığı’ndaki kabrinde başladı.

Deniz Hava Üs Komutanı Tuğamiral Berkay Emre TOK, E.
Tümgeneral Aziz ÖZTÜRK, E. Tuğgeneral Ömer Vedat
ERSİN, E. Tuğgeneral Faruk Oktay MEMİOĞLU, Dünyanın
en yaşlı gazisi Hüseyin KAÇMAZ’ın oğlu ve aynı zamanda
Dünya Barış Elçisi Turgut KAÇMAZ, Giresun Şehit Aileleri
Dernek Başkanı Osman DOĞRAMACI, Zonguldak Şehit
Aileleri Derneği Başkanı Mehmet ÖZTÜRK ile Kırıkkale
Şehit Aileleri Derneği Başkanı ve aynı olayda oğlu da
şehit düşen Mehmet GENCER’in de katıldığı etkinlikler,
Mehmetçik’e saygı anıtında devam etti.

Sakarya Garnizon Komutanlığı’nın himayesinde devam
eden etkinlikler çerçevesinde şehidin adının verildiği
“Şehit Fatih Kemal YARAR Ortaokulu’nda’’ oluşturulan
şehit köşesi de ziyaret edildi. Öğrencilerin de katkıda
bulunduğu törenin ardından okuldan ayrılan heyet
şehidin evi ve babası tarafından hazırlanmış müzeyi
gezdi. Burada duygularını ifade eden Şehit Onbaşı Fatih
Kemal YARAR’ın babası E. Öğretmen Salim YARAR,
“Katılan herkese teşekkür ederim. Ömrümüze ömür
kattınız. Burada başta Mustafa Kemal ATATÜRK olmak
üzere vatanı uğruna gazi olmuş, şehit düşmüş tüm
evlatlarımızın önünde saygıyla eğiliyorum’’ şeklinde ifade
etti.
Etkinlikler saat 15.30’ta Orduevi’nde verilen yemeğin
ardından son buldu.
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TSK MEHMETÇİK VAKFI’NIN
ALTIN KALPLİ BAĞIŞÇISI
GÖNÜLLÜ TANITIM ELÇİSİ OLDU
TSK MEHMETÇİK VAKFI BAĞIŞÇISI
PEYMAN KAVUKÇUOĞLU, YAPTIĞI
MADDİ BAĞIŞLARIN YANI SIRA
KATILDIĞI ETKİNLİKLERDE DE TSK
MEHMETÇİK VAKFI’NI TANITARAK
VAKIF’LA OLAN GÖNÜL BAĞINI
SÜRDÜRÜYOR.
Kocaeli Değirmendere’de bulunan Müfit SANER İlkokulu’nda
30 Kasım 2016 tarihinde düzenlenen “Yardımseverlik
ve Vatan Sevgisi” konulu etkinliğe katılan Peyman
KAVUKÇUOĞLU, burada öğrenci, öğretmen ve okul
yöneticileri ile bir araya gelerek TSK Mehmetçik Vakfı’nı ve
Vakıf’a yaptığı bağışı anlattı.
Müfit SANER İlkokul Müdürü Sayın Ramazan AÇIKGÖZ,
Cengiz TOPEL İlkokul Müdürü Sayın Faruk ÜNSAL
ve Sınıf Öğretmeni Rana Neşe KESLER’in katıldığı
etkinlikte öğrencilere hitaben bir konuşma gerçekleştiren
KAVUKÇUOĞLU, konuşmasına TSK Mehmetçik Vakfı’na
bağış yapmasını vasiyet eden merhum eşi Cemal Sabri
KAVUKÇUOĞLU’nu anarak başladı.
KAVUKÇUOĞLU konuşmasında, “Hiç beklenmedik bir
anda 9 Ocak 2015 tarihinde çok genç denecek bir yaşta,
63 yaşındayken kendisini kaybettim. Benim için bundan
sonra zor ve bunalımlı günler başladı. Mehmetçik Vakfı ile
tanışana kadar günlerim ve gecelerim ‘böyle değerli bir insan
için ne yapabilirim?’ diye düşünerek geçti. Eşim ATATÜRK
ve Mehmetçik sevgisi çok yüksek bir insandı. Hayattayken
ailesinden kalan mal varlığını benim ölümümden sonra
Mehmetçik Vakfı’na bağışlamamı istemişti. Ancak ben eşimin
arzusunu hayattayken gerçekleştirmek istedim. İstesem,
bağış yapmak yerine hayatımın sonuna kadar lüks imkânlarla
yaşayabilirdim, ancak ben mütevazı bir yaşam biçimini tercih
ederek, bu imkânlardan vatan için gözünü kırpmadan canını
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veren Mehmetçiklerimizin aile ve çocuklarının faydalanmasını
arzu ettim. Umut ediyorum ki eşim de bir yerlerden bunları
görüyor ve hissediyordur’’ dedi.
KAVUKÇUOĞLU TSK Mehmetçik Vakfı’nın eğitim
yardımlarıyla okuyan şehit ve gazi çocukları olduğunu da
hatırlatarak, “Bu çocuklar, Vakfın yardımlarıyla öğrenimlerini
tamamlayarak, öğretmen, doktor, mühendis, hemşire oluyor
ve yurdun en ücra köşelerinde görev yapıyorlar. Onlara
gidecek bu bağışların çok büyük olmasına da gerek yok.
Damlaya damlaya göl olur sözü bunun en büyük kanıtı
değil mi? Şehit ve gazi çocuklarını Kültür Gezileri’yle bir
araya getiren TSK Mehmetçik Vakfı’nın bir yemeğinde genç
bir kızımız bana yaklaştı elimi öptü. ‘Teyze bu Vakıf ve
siz bağışçılarımız olmasaydınız, ben de annemin kaderini
paylaşacaktım. Çocuk gelinlerden biri olarak, köyde yaşamımı
devam ettirecektim. Hâlbuki şu anda Cerrahpaşa Tıp
Fakültesi’nde okuyorum. Doktor bir kızınız olacak.’ İşte bu
kızımızın sözleri, bana bu hayatta yaşanabilecek en büyük
mutluluğu tattırdı. O an çok onurlandım ve gurur duydum’’
şeklinde konuştu.
Konuşmasının ardından kendisine çiçek takdim edilen
KAVUKÇUOĞLU, okul yöneticileri ve öğrencilerle birlikte
hatıra fotoğrafı çektirdi.

MEHMETÇİK
VAKFI
AİLEMİZİN
HAYIRLI EVLATLARI;
KAHRAMAN GAZİLERİMİZ,
VAZİFE MALULLERİMİZ…
Vakfımız, 17 mayıs tarihinde 35’inci yılını kutlayacak.
Heyecanımız çok büyük! Vakfımızın kurulduğu yıl olan 1982
yılında ailemize katılan Mehmetçiklerimiz 55 yaşını geçtiler.
Çocukları eğitimlerini tamamladı, iş sahibi oldu, evlendi ve
hatta torun sahibi olan Mehmetçiklerimiz de var. Özetle
ailemiz giderek büyüyor.
Halen Vakfın amaçları doğrultusunda Vakıf’tan yardım alan
7.664 Mehmetçik’imiz ve ilkokuldan, üniversiteye, yüksek
lisans seviyesi de dahil eğitimlerini sürdüren ve yine bu
maksatla Vakfımızdan eğitim yardımı alan 1.106 öğrencimiz
var. Her yılbaşında olduğu gibi yine bu yılbaşında da
amaca yönelik para yardımlarını % 6.40 ile yüzde % 29.02
oranında arttırdık. Bu bağlamda en yüksek artışları 2015
yılı Ocak ayında yardım sistemimizde 1’inci dereceden
gazi/malul olan Mehmetçiklerimizin hakları ile yardım
almaya başlayan 5’inci ve 6’ıncı derece gazi/malul olan
Mehmetçiklerimiz almaya başladılar. 10 yılda yardımların
neredeyse 10 kat arttığını görüyoruz. Bu performans ile
Mehmetçik Vakfı neredeyse yüce devletimizin yardımlarını
ikiye katlar hale geldi. Devletimiz bugün itibariyle şehit
Mehmetçiklerimizin geride bıraktığı hak sahiplerine
91.225 TL yardım yaparken, Mehmetçik Vakfı da 50 bin
TL yardım yapıyor. Ayrıca eğer Mehmetçik’imiz 30 TL
karşılığı askerlik hizmeti başında (ki maddi durumu yeterli
olmayanlar için birlik komutanları rütbeli personelden
kaynak yaratmaktadır) Mehmetçik Yaşam Sigortalarını
(MYS) yaptırmış ise, şirketimiz “Mehmetçik Sigorta Aracılık
Hizmetleri Limited Şirketi’’ vasıtasıyla 30 bin TL daha
ödemektedir. Böylece Vakfımızın sağladığı 80 bin TL’lik
yardım, devletimizin yardımını bütünlemekte ve yardım

gerçekten anlamlı hale gelmektir. Maluliyet derecelerine
göre verilen toplu yardım ve aylara sari yardımlar dergide
yer almaktadır. Elbette bu vatan için canlarını seve seve
feda eden şehitlerimizin yerini hiçbir maddi olanak
doldurmamaktadır. Ruhları şad, mekanları cennet olsun!
Vakıf yöneticileri olarak sürekli, “Daha ne yapabiliriz?’’ in
arayışı içindeyiz. Bağışçılarımızın yanı sıra artık orta yaşlara
gelen Mehmetçiklerimiz için Mehmetçik Yaşam Sigortası
ücretlerinin tamamının Vakfımızdan ödenmesi gibi
çalışmalarımız mevcuttur. Bunlardan bazılarının müjdesini
yakında vereceğimizi umuyorum.
Gencecik evlatlarını kaybeden şehit anne ve babaları ile
gencecik eşlerini kaybeden anne olmuş şehit eşlerine
bu yıldan itibaren 500 TL “Anne ve Babalar Günü
Armağanı’’ vereceğiz. Muradım bu hak sahiplerine
“Sizleri asla unutmayacağız!’’ demektir. Zira Ulu Önder
Mustafa Kemal ATATÜRK’ün dediği gibi, “Dünyanın hiçbir
ordusunda yüreği Mehmetçik’ten daha temiz bir askere
rast gelinmemiştir’’ ve dünyanın hiçbir yerinde genç yaşta
şehit olan çocuklarını ve eşlerini toprağa verirken “Vatan
Sağolsun’’ diyebilen anne, baba ve eşlere de rastlamak
mümkün değildir.
Saygılarımla
A . TAMER BÜYÜKKANTARCIOĞLU
E. TÜMGENERAL
TSK MEHMETÇİK VAKFI GENEL MÜDÜRÜ
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GÜNGÖREN PARK AVM

AÇILDI

GELİRİ ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİNE
GİDECEK OLAN MEHMETÇİK
VAKFI’NIN İLK AVM YATIRIMI
GÜNGÖREN PARK AÇILDI…

lezzet, moda, spor ve hizmet markalarıyla geniş bir hedef
kitlenin göz bebeği olmayı hedefliyor.

Güngören Park Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nin açılış kurdelesi,
Genel Müdür E. Tümgeneral Tamer BÜYÜKKANTARCIOĞLU,
şehit ve gazi çocukları ile gaziler tarafından birlikte kesildi.
Alışveriş merkezi, bünyesinde bulundurduğu giyecek,
yiyecek-içecek, düğün salonu, fitness salonu, vb. amaçlarla
hizmet veren dükkânların kiralanmasıyla elde edilecek gelirle,
şehit ailesi, gaziler ve ailelerine maddi destek sağlayan
Mehmetçik Vakfı’na büyük katkı sağlayacak.
Güngören Park AVM’nin açılışı vesilesiyle planlanan Simge
SAĞIN konseri ise, aynı gün Kayseri’de meydana gelen
terör saldırısı sebebiyle iptal edildi. Kurdele kesiminin
ardından davetlilere kısa bir konuşma yapan Genel Müdür
BÜYÜKKANTARCIOĞLU, ziyaretçileri bir dakikalık saygı
duruşuna davet etti. İkramlar ve çocuklar için yapılan sürpriz
etkinlerin ardından açılış programı, Simge SAĞIN’ın imza
dağıtması ve kendisine Vakıf tarafından şilt verilmesiyle son
buldu.
Bölgede yer alan konut projelerinin, üniversitelerin, yurtların,
iş merkezlerinin ve lojmanların ihtiyacına cevap verecek
nitelikte tasarlanan Güngören Park AVM, eğlence, sinema,
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Yıldız Teknik Üniversitesi’ne, Öğretim Üyesi Lojmanlarına,
ilk ve ortaöğretim kurumlarına, iş merkezlerine ve konut
projelerine çok yakın konumda olan Güngören Park AVM,
FSM Öğrenci Yurdu’na 1 dk, Esenler Otogarı’na 10 dk, Esenler
ve Davutpaşa Metrolarına 5 dk, Teknopark’a 5 dk, Yıldız
Teknik Üniversitesi’ne 5 dk, Güngören Merkeze 5 dk uzaklıkta
inşa edildi.
Yaklaşık 18.000 m2’lik kapalı alanda, 66 bağımsız bölümde
30 adet marka, 155 araçlık otopark, 4 salonlu sinema,
restoran ve kafeler, çocuk eğlence merkezi, moda/kişisel
bakım, ev tekstili, hizmet mağazaları, ATM’ler, fitness salonu
ve balo/konferans salonu ile hizmet sunan AVM, geniş marka
karmasıyla her mevsim yaşanabilir alanlar sunan butik bir
alışveriş merkezi.

MEHMETÇİK VAKFI

ŞEHİTLERİ UNUTMADI
TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ
MEHMETÇİK VAKFI, TÜM ŞEHİTLER
İÇİN 16 ARALIK 2016’DA İSTANBUL
GÜNGÖREN YEŞİL CAMİ’DE
OKUTTUĞU MEVLİT ÖNCESİ,
ŞEHİTLER TEPESİ’Nİ DE ZİYARET ETTİ.

TED KOLEJİ VE MAYA OKULLARI ÖĞRENCİLERİNDEN

ANLAMLI BAĞIŞ…

TED KOLEJİ KİŞİSEL GELİŞİM VE PSİKOLOJİ
KULÜBÜ ÖĞRENCİLERİ VE KULÜP BAŞKANI
ÖĞRETMEN TİJEN YÜCESOY İLE ANKARA
MAYA OKULLARI ORAN YERLEŞKESİ OKUL
AİLE BİRLİĞİ ÜYELERİ VE ÖĞRENCİLER TÜRK
SİLAHLI KUVVETLERİ MEHMETÇİK VAKFI’NIN
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜ ZİYARET ETTİ.
Genel Başkan E. Tümgeneral Tamer BÜYÜKKANTARCIOĞLU
ve Genel Başkan Yardımcısı E. Tümgeneral Sadık ÇELİKÖRS
tarafından kabul edilen öğrenciler, 10 Kasım’da ATATÜRK’ün
sevdiği çiçek olan kasımpatı satışı organizasyonundan elde
edilen geliri ve kendi aralarında topladıkları bağışı Vakfımıza
takdim etti.

TSK Mehmetçik Vakfı Genel Müdürü E. Tümgeneral Tamer
BÜYÜKKANTARCIOĞLU ve Genel Müdür Yardımcısı E.
Tümgeneral Sadık ÇELİKÖRS, tarafından gerçekleştirilen
ziyarette, 10 Aralık 2016 Cumartesi günü meydana gelen
menfur saldırıda şehit olan kahraman polisler ve vatandaşlar
için dua edilmesinin ardından, olay yerine çiçek bırakıldı.
Şehitler Tepesi ziyaretinin ardından, TSK Mehmetçik Vakfı’nın
her yıl 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Ramazan ayında 7 ilde
okutulan mevlitlerine ek olarak, vatanın ve milletin birlik ve
bütünlüğü için mücadele ederken şehit olan veya herhangi
bir nedenle hayatını kaybeden Mehmetçikler, merhum
bağışçılar, 15 Temmuz şehitleri ve 10 Aralık 2016 Cumartesi
günü meydana gelen menfur saldırıda şehit olan kahraman
polisler ve vatandaşlar için bir mevlit okutuldu.
TSK Mehmetçik Vakfı Genel Müdürü E. Tümgeneral Tamer
BÜYÜKKANTARCIOĞLU, Genel Müdür Yardımcısı E.
Tümgeneral Sadık ÇELİKÖRS, Vakıf Çalışanları ve vatandaşın
katılımıyla gerçekleşen mevlidin ardından, vatandaşlara
lokum dağıtıldı.

Mehmetçik toplantı salonunda ağırlanan YÜCESOY ve
öğrencilere hitaben konuşan BÜYÜKKANTARCIOĞLU, “Bugün
Vakfımız için çok müstesna bir gün. Geleceğimizi emanet
edeceğimiz gençlerin böylesine anlamlı bir iş yapması bizleri de
duygulandırdı’’ dedi.
Lâl DEMİR, Işıl SEVİM, Defne EKER, Zeynep KOŞER, Güzde
GÜR, Şehir ALPTEKİN, Ekin ORHANER’den oluşan kulüp adına
duygularını ifade eden YÜCESOY ise, “Burada olduğumuz için
çok mutluyuz, okulumuzda bağış rekoru kırarak size gelmemiz
ise bizi daha da gururlandırdı.” şeklinde konuştu.

Konuklara Vakıf hakkında yapılan kısa bilgilendirme ve
tanıtımın ardından, topladıkları bağışları E. Tümgeneral Tamer
BÜYÜKKANTARCIOĞLU’na takdim eden Tijen YÜCESOY ve
öğrencilere, plaket ve beratları verildi.
İkinci ziyareti gerçekleştiren Ankara Maya Okulları Oran
Yerleşkesi Okul Aile Birliği Üyeleri ve öğrenciler ise, TSK
Mehmetçik Vakfı Bağışlar Müdürü E. Albay Dursun ERTUĞRUL
tarafından kabul edildi.
Öğrenciler ve Okul Aile Birliği Üyeleri 16 Aralık 2016 tarihinde
düzenledikleri “Mayamız ATATÜRK” etkinliğinden elde
ettikleri geliri TSK Mehmetçik Vakfı’na bağışladı. Ziyaret
TSK Mehmetçik Vakfı Genel Müdürlüğü’nün önünde topluca
çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.
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SANAT
GÜNEŞİMİZ
ZEKİ MÜREN

VEFATININ 20. YILINDA DA
GÖNÜLLERDEYDİ
TSK MEHMETÇİK VAKFI VE TÜRK EĞİTİM VAKFI’NIN ORTAK BAĞIŞÇISI ZEKİ MÜREN’İN
ÖLÜMÜNÜN 20. YILI MÜNASEBETİYLE DÜZENLENEN ETKİNLİKLERE, VAKIF YÖNETİCİ VE
TEMSİLCİLERİNİN YANI SIRA SANATÇIYI GÖNÜLLERİNDE YAŞATAN SEVENLERİ DE KATILARAK
“SANAT GÜNEŞ’İNİN’’ BATMAYACAĞI MESAJINI VERDİ.

Zeki MÜREN’i anma etkinlikleri çerçevesinde 5 Ocak
2016 tarihinde Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde
düzenlenen muhteşem gece, düzenlenen ilk etkinlik oldu.
Ali – Aysun KOCATEPE, Bekir ÜNLÜATAER, Emel SAYIN,
Ferhat GÖÇER, Gökhan TEPE, Kenan DOĞULU, Nebi
BİRGİ, Nükhet DURU, Yonca LODİ, Zara ve Bursa Zeki
MÜREN Güzel Sanatlar Lisesi Korosu’nun sahne aldığı
geceye TSK Mehmetçik Vakfı Genel Müdürü E. Tümgeneral
A. Tamer BÜYÜKKANTARCIOĞLU, İstanbul Avrupa
ve Anadolu Yakası Temsilcilikleri ile Türk Eğitim Vakfı
yetkililerinin yanı sıra, TSK Mehmetçik Vakfı bağışçıları ve
Vakıftan bakım-öğrenim yardımı alan şehit-gazi çocukları
da katıldı.
Zeki MÜREN’i anma etkinlikleri çerçevesinde
gerçekleştirilen ikinci etkinlik dizisi ise 23 Eylül 2016 Cuma
günü merhumun mezarının bulunduğu Bursa’daki Zeki
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MÜREN Güzel Sanatlar Lisesi salonunda gerçekleştirilen
anma töreniyle başladı. Müteakiben, Zeki MÜREN’in
ölüm yıldönümü olan 24 Eylül 2016 Cumartesi günü saat
11.00’de mezarı başında gerçekleştirilen anma etkinliği ile
devam etti. Ailesi, sevenleri, Zeki MÜREN Güzel Sanatlar
Lisesi öğrencileri ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşen
etkinlikte, anma konuşmalarının ardından, din görevlisi
tarafından dualar edildi ve öğle namazını müteakip bir
mevlit okutuldu. Ayrıca aynı gün saat 17.00’de bir kokteyl
düzenlenerek, Zeki MÜREN’in adını yaşatmak maksadıyla
kurulan Zeki MÜREN Kültür ve Sanat Derneği korosu yılın
ilk sanat çalışmasını gerçekleştirdi.
Sanat Güneş’ini anma etkinliklerine aynı gün sanatçının
evinin bulunduğu Bodrum’da da devam edildi. Öğle
namazını müteakip okutulan mevlitle başlayan faaliyetler,
Zeki MÜREN Müzesi’nde sürdürüldü.

Merhumun müzeye dönüştürülen evinde açılan “İşte
benim Zeki MÜREN’’ sergisi çerçevesinde ziyaretçilerin
beğenisine sunulan, fotoğraflar ve Zeki MÜREN’e ait
eşyaların yanı sıra, bal mumu heykelleriyle ünlü Madamme
TUSSOUDS’un İstanbul’da açtığı müzeden özel olarak
getirilen Zeki MÜREN heykeli de, ziyaretçiler tarafından
ilgiyle karşılandı.
Serginin açılışına TSK Mehmetçik Vakfı Genel Müdürü E.
Tümgeneral A. Tamer BÜYÜKKANTARCIOĞLU’nun yanı
sıra, Türk Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Rona
YIRCALI, LEGOLAND® Discovery Centre ve Madame
TUSSAUDS İstanbul Grup Genel Müdürü Sarper Hilmi
SUNER Vakıf temsilcileri ve çok sayıda ziyaretçi katıldı.
“Zeki MÜREN’i Okumak Zeki MÜREN’le Okumak’’ temalı
anma etkinliklerinin finali aynı günün gecesinde Muğla
Valisi Amir ÇİÇEK, Bodrum Kaymakamı Dr. Mehmet
GÖDEKMERDAN, TSK Mehmetçik Vakfı Genel Müdürü E.
Tümgeneral A. Tamer BÜYÜKKANTARCIOĞLU Türk Eğitim
Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Rona YIRCALI’nın katılımıyla
Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği’nde gerçekleşti.
Bekir ÜNLÜATAER ve Ayşe TAŞ’ın sahne alıp Zeki
MÜREN’in unutulmaz şarkılarını seslendirdiği görkemli
Türk Sanat Müziği konserinde, binlerce kişi Zeki
MÜREN şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti. Konserin
sunuculuğunu ve moderatörlüğünü ise Osmantan ERKIR
üstlendi.
TSK Mehmetçik Vakfı Genel Müdürü E. Tümgeneral
A. Tamer BÜYÜKKANTARCIOĞLU yaptığı konuşmada
“Değerli bağışçımız Zeki MÜREN’ in aramızdan ayrılışının
20. ölüm yıldönümünde kendisini saygı ile anıyoruz.

Sayın Zeki MÜREN’in değerli bağışı ile yaptığımız yardım
miktarını artırmış olduk. O güne kadar yapmış olduğumuz
yardımlara yenilerini ekleyebildik. Tüm Mehmetçikler adına
bir kez daha şükranlarımızı sunarız” dedi.
TEV Yönetim Kurulu Başkanı Rona YIRCALI, anma
etkinlikleri kapsamında yaptığı konuşmada “Zeki MÜREN
sadece sanatıyla ve güzel Türkçesiyle bizleri aydınlatmakla
kalmadı. Ölümünün ardından da topluma ve geleceğe
ışık saçacak genç beyinlerin Türkiye’ye kazandırılmasına
ön ayak oldu. Sanat güneşimizin anıları, kalplerimizdeki
yeri, ilk günkü canlılığı koruyor; bağışları ise sonsuzluğa
uzanırken sanatçımızın ruhunu şad etmeye devam ediyor’’
dedi.
ERKIR’ın, arşiv görüntüleri eşliğinde Zeki MÜREN’le
yaptığı interaktif sohbetler izleyicilerden büyük alkış
alırken, konser teşekkür plaketlerinin verilmesinin
ardından son buldu.
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“TSK
MEHMETÇİK
VAKFI
HALKIMIZIN
GÖLGESİNDE
BİRLEŞTİĞİ
ULU BİR
ÇINARDIR”

“Mehmetçik
Vakfı, milletimizin
Mehmetçiklere olan
borcunu ödemek
için kurulmuştur’’

TSK MEHMETÇİK VAKFI GENEL MÜDÜRÜ E. TÜMGENERAL A. TAMER BÜYÜKKANTARCIOĞLU,
KURULUŞUNUN 35. YILINDA VAKFIN ÜSTLENDİĞİ BİRLEŞTİRİCİ GÖREVİ ANLATARAK,
BAĞIŞÇILARIN GÖSTERDİĞİ ÖZVERİ VE GÜVENE ŞÜKRANLARINI SUNDU.
Ülkemiz zor günlerden geçiyor, TSK Mehmetçik
Vakfı da geçmişten günümüze birleştirici bir
güç olarak görev aldı, bu bağlamda Mehmetçik
Vakfı’nın üstendiği görevi anlatabilir misiniz?
T.B.: Bu sorunun cevabı aslında Vakfımızın
isminde yatıyor. Mehmetçikler, anayasal bir ödev
olan vatan borcunu ödemek üzere koşarak Türk
Silahlı Kuvvetleri sathına katılmış olan kahraman
askerlerdir. Bu bağlamda, zenginiyle-fakiriyle,
Doğulusuyla-Batılısıyla yurdun dört bir yanından
Mehmetçiklerimiz Türk Silahlı Kuvvetlerinin
kadrolarına katılmaktadırlar. Aileler de yıllardan
beri çocuklarını davullarla zurnalarla bu göreve
uğurlamakta “Hadi oğlum, hayırlı olsun ya şehit ol
ya gazi’’ diye askere göndermektedirler ve dünyada
başka hiçbir ülkede evlat acısını “Vatan sağ olsun’’
diye karşılayabilecek anne ve babalar yoktur.
“Mehmetçik Vakfı, milletimizin Mehmetçiklere olan
borcunu ödemek için kurulmuştur’’.
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Böyle bir kutsal anlayışın altında sormuş olduğunuz
birleştirici özellik yatmaktadır. TSK Mehmetçik Vakfı
da Türkiye’nin emanet edildiği bu gençlerimize,
vatanımızın ve milletimizin aziz borcunu ödemek için
kurulmuş olan anlamlı bir Vakıf’tır.
Mustafa Kemal ATATÜRK, Mehmetçik için, “Dünyanın
hiçbir ordusunda yüreği seninkinden daha temiz,
daha sağlam bir askere rast gelinmemiştir. Her
zaferin mayası sendedir. Kanaatinle, imanınla,
itaatinle hiçbir korkunun yıldıramadığı demir gibi pak
kalbinle düşmanı nihayet alt eden büyük gayretin
için minnet ve şükranımı söylemeyi nefsime en aziz
bir borç bildim’’ demiştir. Bizler de Ulu Önderimiz
gibi, milletçe Mehmetçik’imize bağlıyız. O yüzden
diyoruz ki, “Türkiye Mehmetçik’e Mehmetçik Türk
Milleti’ne emanettir.’’

Son dönemde yaşanan kötü olaylar ve ekonomik
zorluklar bağışlarda bir değişime sebebiyet verdi
mi?
T.B.: Geçirdiğimiz kötü günler halkımızda
ayrışmaya gitmek yerine tam tersi bir etki yarattı.
Milletimiz olaylara bilmeden karışan masum
Mehmetçiklerimizden dolayı Vakıf etrafında adeta
kenetlendi. Yakın zamanda şunu gördük ki aziz
vatandaşlarımız birleştirici unsur olan Mehmetçik’e
ve onların ailelerine katkıda bulunmak için büyük bir
özveri ile bağışta bulunmuşlar ve böylece Vakfımızı
35. yılında şuana kadar olan aktif varlığının en üst
düzeyine süratle taşımışlardır. Bu bakımdan Vakıf
personeli olarak milletimize karşı şükran borcumuz
var. Yukarıda da belirttiğim üzere “Büyük gayretin
için minnet ve şükranımı söylemeyi nefsime en aziz
bir borç bildim’’ diyen ATATÜRK gibi, halkımız da
Mehmetçik’e olan gönül borcunu böyle bir birliktelik
içinde ödemektedir. İnanıyorum ki Mehmetçik

yatıyor. Onlardan filizlenen duygu ve düşünceler,
geçmişten geleceğe bu duyguların üzerine sürekli
yeni duygular, anlamlar eklenerek büyümeye devam
ediyor. Hiçbir ulusta yoktur ki böyle bir askerlik
görevi için işini gücünü bırakarak koşarak insanlar
gelsin ve orada sadece geride bıraktıkları çok
sevdikleri yakınlarından ziyade vatan ve bayraklarını
düşünsünler. Ülkemizde her Mehmetçik askere
katılmak üzere evinden ayrıldığı andan itibaren
TSK’nın bir parçası olur ve aklında artık sadece vatan
ve bayrak olur. TSK Mehmetçik Vakfı üstlenmiş
olduğu misyon ile sizin de belirtmiş olduğunuz
gibi bizlere emanet olan Mehmetçiklerimizin
geride bıraktığı anne-baba, eş ve çocuklarına da
ekonomik desteğin yanı sıra sosyal destekler de
sağlamaktadır. Düzenlediğimiz sosyal ve kültürel
etkinlikler, bağışçılarımızı ve yardım alanları bir
araya getirmekte ve bu çınar ağacının güçlenmesini
sağlamaya çalışmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yaşayan
vatandaşlar için en birleştirici unsurlardan biridir
çünkü her ailenin geçmişinde bir şehit ya da gazi
mutlaka vardır. Mehmetçik Vakfı da Mehmetçiklere
olan gönül borcunu ödeme misyonunu başarıyla
yerine getirmektir.

Sosyal destekler konusunda da bilgi alabilir miyiz?
T.B.: Her yıl yapmış olduğumuz sosyal ve kültürel
gezilerle şehit ve gazi çocuklarına bir yandan yakın
tarihimizin cereyan etmiş olduğu bölgelerde yaşanan
olayları bizzat yerlerinde göstererek, anlatarak
onlarda bir tarih ve vatan sevgisi bilinci oluşturmaya
çalışmaktayız. Bir yandan da onları kaynaştırmak
suretiyle bir aile olmanın verdiği güven duygusunu
yaşatmak amacındayız. Verdiğimiz eğitim desteği ile
meslek sahibi olmalarını amaçladığımız gibi sosyal
destekle de ileride yer alacakları iş ortamlarında
ve sosyal çevrelerinde kullanacakları görgü ve bilgi
verilerine ulaşmalarını hedeflemekteyiz. Bu ulu çınar,
altın kalpli bağışçılarımız ve onların bağışlarını boşa
çıkarmayan örnek gençlerimiz sayesinde büyüyerek
devam edecek yurdumuz için akıldan çıkmayacak
müstesna bir simge olacaktır.

Kuruluşundan bu yana 35 yıl geçen TSK Mehmetçik
Vakfı’nı köklerini bu toprağın geçmişinden
alan, dallarını ise geleceğe uzatan ulu bir çınara
benzetiyoruz. Ve bu çınarın gölgesinde toplanan
bağışçı halkımız ile yardım alan aileler ve
umudumuz gençler var. Bu birliktelik ruhunun
oluşmasını sağlayan koşulları anlatabilir misiniz?
T.B.: Biz sizin de benzettiğiniz çınar ağacı gibi köklü
bir aileyiz. Bu çınarın köklerinde yüzyıllardır bu
topraklar için, bayrak için, İstiklal ve Cumhuriyet
için seve seve canını veren şehit Mehmetçikler
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MEHMETÇİK VAKFI’NDAN E. KURMAY ALBAY
NEVZAT KUTLU’YA ŞİLT TAKDİMİ
“BALKANLAR YANIYOR’’ İSİMLİ KİTABININ TÜM GELİRLERİNİ MEHMETÇİK
VAKFI’NA BAĞIŞLAYAN E. KURMAY ALBAY NEVZAT KUTLU’YA, TSK MEHMETÇİK
VAKFI GENEL MÜDÜRÜ E. TÜMGENERAL A. TAMER BÜYÜKKANTARCIOĞLU
TARAFINDAN ŞİLT TAKDİM EDİLDİ.
BÜYÜKKANTARCIOĞLU’nun yaptığı teşekkür konuşması
ve şilt beratının verilmesinin ardından duygularını dile
getiren KUTLU “Vatanın bütünlüğü ve milletimizin
güvenliği için her koşulda görev yapan, görev yaparken
şehit düşen, kolunu, bacağını, gözlerini kaybeden
kahraman Mehmetçiklerimiz için ne yapılsa, ne kadar
yapılsa azdır diye düşünüyorum. Onların bizlere emaneti
olan çocuklarına, ailelerine yardım etmek bizim milli
görevimizdir’’ dedi.
1952 yılında İzmir’de doğan ve sırasıyla Kuleli Askeri Lisesi,
Kara Harp Okulu, Harp Akademisi ve Silahlı Kuvvetler
Akademisinde eğitim gören KUTLU, bölük, tabur ve alay
komutanlığı yaptı. ABD’de de eğitim gören ve NATO
Karargâhında görev başı eğitimine katılan yazar, Çek
Cumhuriyeti’nde Askeri Ataşelik, Kosova NATO gücünde
görev gibi uluslararası alanlarda da çalışmasının ardından
2005 yılında emekli oldu.
Askeri Ataşelik görevi sırasında, Birinci Dünya Savaşı’nda
Galiçya Cephesi’nde savaşırken yaralanıp, geri bölgedeki
askeri hastanelerde hayatlarını kaybeden şehitlerimizin
mezarlarını bulan ve başlarında bir taş bile bulunmayan
aziz şehitlerimiz için, Çek Cumhuriyeti’nde faaliyet
gösteren vefakâr Türk işadamlarını bir araya getiren
KUTLU, devletten hiçbir maddi yardım almadan bir şehitlik
inşa ettirdi.

Bu konuda da “Kayıp Şehitlik’’ isimli bir kitap yazan E.
Kurmay Albay Nevzat KUTLU kitapla ilgili anılarını şu
şekilde aktardı: “1996 Yılında Çek Cumhuriyeti’ne askeri
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ataşe olarak atandım. Bu ülke toprakları üzerinde, Birinci
Dünya Harbinde, 1916-17 yıllarında, Galiçya Cephesi’nde
çarpışırken şehit düşen 1200 evladımız yatmaktadır. Üç
ayrı şehirde, şehitliklerimiz vardır. Bunlardan Hodonin
Şehitliği 1967 yılında yapılmıştır. Şehitlikte bir abide ve
şehitlerimizin mezarları mevcuttur. Bir diğer şehitlik
Pardubice Şehrinde olması gerekirdi. Ancak, zaman
içinde kaybolmuş, hiçbir iz kalmamış. O şehitlerin yerlerini
bulabilmek, başlarına bir taş dikebilmek için, yabancısı
olduğum, komünizmden yeni çıkmış, bürokrasinin çok
yoğun olduğu bir memlekette ne sıkıntılar çektiğimi
bir ben bilirim, bir de Allah. Uzun çalışmalar sonunda
şehitlerimizin bulunduğu yere bir taş dikebildim ve
davetliler huzurunda açılışını yaptık. Üçüncü şehitlik,
ülkenin doğusunda Walasske Mezirici adlı kasabada,
tek bir mezar halinde idi. Buraya şehitlerimize ve şanlı
tarihimize yakışır bir şehitlik yapabilmek için MSB’ından
ödenek talep ettim. Ancak o zaman için ödenek tahsisi
mümkün olmadı. Bunun üzerine Çek Cumhuriyeti’nde
faaliyet gösteren iş adamlarımızla bir araya geldik.
Şehitliğin yapılması için gerekli parayı kendi aramızda
topladık. Kısa sürede harika bir şehitlik yaptırıp davetliler
huzurunda açılışını yaptık. Memleketinden o kadar uzakta,
bir duaya muhtaç şehitlerimizin başında al bayrağımızın
dalgalandığını görmek, hayatta tadabileceğim en
güzel duyguydu. İşte bu çalışmaları, çektiğim sıkıntıları,
yaşadığım heyecanı Kayıp Şehitlik adlı bir kitapta okurlara
sundum.’’

BAĞIŞÇIMIZDAN MEHMETÇİKLER’E İTHAFEN
GÖZ YAŞARTAN ŞİİR
KENDİSİ DE GAZİ OĞLU OLAN VE “YAŞAM ÖYKÜM’’ İSİMLİ KİTABIN YAZARI, TSK
MEHMETÇİK VAKFI BAĞIŞÇISI AHMET EMİN GÜVEN’E BAĞIŞLARI KARŞILIĞI ŞİLT
TAKDİM EDİLDİ.
GÜVEN, babası Başkatipzade Teğmen Ragıp Bey’in
anılarından oluşan “Yaşam Öyküm’’ isimli kitabı TSK
Mehmetçik Vakfı’na iletirken yolladığı notta “On seneden
beri bu doksanlık ihtiyarın ciğerlerini yakan, dünyada
benzerleri az bulunan yiğit Mehmetçiklerin Şehadetleri
üzerine yazdığım dörtlük’’ ifadelerini kullanarak
Mehmetçik’e ithafen yazdığı şu dörtlüğü bizlerle paylaştı:
“Mehmed’im eriştin en yücesine rütbelerin
Oldu Ay-Yıldızlı bayrak son üniforman senin
Milletin hap teşyi etti takdim için Allah’a
Geldi istikbale ecdat kapısına cennetin.’’

TSK MEHMETÇİK VAKFI AİLESİNİN GURUR GÜNÜ
GAZİ KIZI FATİME ÇELİK JANDARMA ASTSUBAY OLMAK İÇİN YEMİN EDEREK
EĞİTİMİNE BAŞLADI.
TSK Mehmetçik Vakfı ailesi gurur günlerinden birini daha
geride bıraktı. Şehit ve gazi ailelerinin sadece maddi
olarak değil, manevi olarak da her zaman yanında olan
TSK Mehmetçik Vakfı, 1. Derecede Gazi Yaşar ÇELİK’in
kızı Fatime ÇELİK’i yemin töreninde yalnız bırakmadı.
1991 yılında Jandarma Er olarak katıldığı iç güvenlik
harekâtında gazi olan Yaşar ÇELİK’in iki çocuğundan
biri olan Fatime ÇELİK, 20 Ocak 2017 tarihinde Beytepe
Jandarma Okullar Komutanlığı’nda düzenlenen yemin
töreninin ardından Jandarma Astsubay olmak üzere
eğitimine başladı.
Yemin törenine TSK Mehmetçik Vakfı’nı temsilen katılan,
Yardımlar Müdürü E. Albay Mesut GENÇ ve Bağışlar
Müdürü E. Albay Dursun ERTUĞRUL, Fatime ÇELİK’i bu
gururlu gününde de yalnız bırakmayarak duygularını,
“TSK Mehmetçik Vakfı bir ailedir ve aile bireylerinin her
zaman yanında yer alacaktır’’ şeklinde ifade ettiler.

Pamukkale Üniversitesi Resim-İş Öğretmenliği Bölümü
mezunu olan Fatime ÇELİK, ilk kişisel sergisinin gelirini
de TSK Mehmetçik Vakfı’na bağışlamıştı.
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35. YILDA ANLAMLI YARDIM
TSK MEHMETÇİK VAKFI 2017 YILINDAN İTİBAREN ŞEHİT AİLELERİNE ANNE VE
BABALAR GÜNÜ YARDIMI YAPACAK.
Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı kuruluşunun
35. yılında vatanın bütünlüğü ve ulusumuzun güvenliği
uğruna canlarını hiçe sayan aziz şehitlerimizin annebaba ve eşlerinin yanında olarak, acılarını ve sevinçlerini
paylaşmaya devam ediyor.
Bu amaçla Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı 2017
yardım planına “Anne ve Babalar Günü Yardımını’’ da
ekledi. Bu yıldan itibaren şehit Mehmetçiklerimizin annebaba ve anne olan eşlerine bahsi geçen günlerde 500 TL
nakdi yardımda bulunarak, bu özel günlerde de yalnız
olmadıklarını hissettirmeye çalışacak.
Şehit aileleri ile irtibata geçerek yeni uygulama hakkında
bilgi vermeye başlayan TSK Mehmetçik Vakfı, böylece bu
yardımdan tüm hak sahiplerinin istisnasız yararlanmasını
hedefliyor.

KURBAN KAVURMALARI
ADRESLERİNE POSTALANDI
BAĞIŞÇI VE AYNI ZAMANDA ŞEHİT AİLESİ OLAN HANİFE-RESUL URASLI ÇİFTİ,
GÖNDERDİĞİMİZ KAVURMA İÇİN TEŞEKKÜRLERİNİ SUNAN BİR KUTLAMA
YAZISINI VAKFIMIZA İLETTİ.
Bağışçılarımız ile yardım planında yer alan şehit ve malul
gazi/engelli Mehmetçik ailelerinin adreslerine teslim
edilmek üzere paketleme ve etiketleme işlemleri biten
konserve kavurmaların dağıtımına başlandı.
Ankara PTT Başmüdürlüğü tarafından 22 Aralık 2016 tarihi
itibari ile dağıtılmaya başlanan konserve kavurmalardan
adreslerine ulaşanlar tarafından Vakfımıza teşekkür
mesajları geliyor. Bağışçı ve aynı zamanda şehit ailesi olan
Hanife-Resul URASLI çifti, gönderdiğimiz kavurma için bir
teşekkür mesajı kaleme alarak, şunları yazdı:
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KÜÇÜK
YÜREKLERDEN

BÜYÜK DİLEKLER

ÖĞRENCİLERDEN, ÜLKEMİZ İÇİN CANINI ORTAYA KOYARAK, HER TÜRLÜ KOŞULDA GÖREV
YAPAN MEHMETÇİK’E YÜREKLERİ ISITAN DESTEK.

Edirne Selimiye İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri ve
Sosyal Bilgiler Öğretmenleri Hasan ÇİVİ, Mehmetçiklere
olan sevgilerini göstermek için teker teker mektup
yazarak, iletilmesi için TSK Mehmetçik Vakfı’na ulaştırdı.
Mektuplarında Mehmetçik’e olan sevgilerinden bahseden
öğrenciler, Mehmetçiklerin vatan için yaptıkları
fedakârlıklara değinerek, şükranlarını sundu. Mektupların
yanı sıra babalarının askerlik fotoğraflarını, kendi çizdikleri

resimleri de paylaşan küçük yürekler, şanlı bir al bayrak ile
Mehmetçiklere ikram edilmek üzere Edirne ilinin meşhur
tatlısı Kavala Kurabiyesi de gönderdi.
Öğrenciler tarafından gönderilen mektuplar, ikramlar ve
Türk Bayrağı, uygun birliklere ulaştırılmak üzere Vakıf
tarafından Van’da konuşlu Jandarma Asayiş Kolordu
Komutanlığı’na iletildi.
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BİR SABİYYENİN
“GÖZYAŞLARI’’

Osman AYDOĞAN

BEŞ HECECİLER (“HECENİN BEŞ ŞAİRİ’’, “HECECİLER’’ VEYA “HECENİN BEŞ OZANI” OLARAK DA
ADLANDIRILIRLAR); I. MEŞRUTİYET’TEN SONRA HECE VEZNİYLE VE KONUŞULAN HALK DİLİYLE,
MİLLİ EDEBİYAT AKIMININ GÖRÜŞLERİ DOĞRULTUSUNDA ŞİİR YAZAN BEŞ ŞAİRİN TÜRK
EDEBİYATINDAKİ GENEL ADIDIR…
Grubu oluşturan beş şair; Orhan Seyfi ORHON, Enis
Behiç KORYÜREK, Halit Fahri OZANSOY, Yusuf Ziya
ORTAÇ ve Faruk Nafiz ÇAMLIBEL’dir.
Şiire I. Dünya Savaşı ve Millî Mücadele yıllarında başlamış
ve aruz vezninde yazdıkları şiirlerle adlarını duyurmuş olan
“Beş Hececiler’’in Türkçe ve hece vezniyle şiir yazmayı
benimsemelerinde Ziya GÖKALP’ın etkisi büyük olmuştur.
“Beş Hececiler’’; şiirde sade, özentisiz, süsten uzak
olmayı tercih etmişler ve şiirlerinde memleket sevgisi,
yurdun güzellikleri, kahramanlıklar ve yiğitlik gibi temaları
işlemişlerdir.
İşte bu “Beş Hececiler’in öncüsü kimselerin, kimseciklerin
bilmediği “Gözyaşları’’ döken bir kadın şairimiz var: İhsan
RAİF Hanım.
Ahmet HAŞİM bu konuda şöyle der: “Benim anladığım hece
vezni ile milli şiiri iki kişi yazmıştır: Rıza TEVFİK ve İhsan RAİF
Hanım.”
Rıza Tevfik (BÖLÜKBAŞI) (namı diğer Feylosof Rıza) İhsan
RAİF Hanım’ın aile dostlarıdır ve İhsan RAİF Hanım’ın şiir
bilgisine katkıda bulunanlar arasındadır. Ancak İhsan RAİF
Hanım, Rıza TEVFİK’le tanışmadan önce de şiirleri vardır.
İhsan RAİF Hanım ilk şiirlerini, II. Meşrutiyet’in ilanıyla
birlikte çoğalan kadın dergilerinden biri olan Mehasin’de
yayımlamaya başlar. İhsan RAİF Hanım 1908’de Meşrutiyet
Dönemi’nde ateşli bir kadın hakları savunucusudur; kadınlar
için üniversite açılmasını savunanlar arasında yer alır.
İhsan RAİF Hanım’ın ağabeyi Mehmet Fuad Bey, Milli
Edebiyat akımını hazırlayan dilcilerdendir; Halit Ziya
UŞAKLIGİL ise İhsan RAİF Hanım’ın eniştesidir.
19. yüzyılda mutasarrıflık, valilik, nazırlık, ayan üyeliği ve
Şura-yı Devlet başkanlığı yapan Babası Köse Mehmet RAİF
Paşa Mithat Paşa’nın yanında çalışmıştır. Bu nedenle Sultan
II. Abdülhamit kendisinden pek hoşlanmaz ve çekindiği
için sık sık taşrada görevlendirir. İhsan RAİF Hanım’ın 1877
yılında Beyrut’ta doğmasının nedeni de budur. Babası
kendisiyle birlikte sık sık yer değiştiren kızlarının eğitimi için
gittiği yerlerde bulduğu özel hocalar tarafından kızlarının
eğitimlerini sağlar. Bundan dolayı İhsan RAİF Hanım, küçük
yaştan itibaren yetkin hocalardan iyi bir ev eğitimi alır. Tevfik
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Lami Bey’den Türk ve Batı müziği, piyano ve Fransızca
öğrenir. Musiki, edebiyat, felsefe, yabancı dil eğitimiyle hayatı
renklenir.
Balkan Savaşı sırasında Hilal-i Ahmer (Kızılay) cemiyetinde
gönüllü hemşirelik yapar. Balkan yenilgisinden sonra
Müdafaai Hukuk Derneğinin düzenlediği büyük mitingde
de Fatma Aliye ve Halide Edip ile birlikte kürsüye çıkıp
şiirler okur. Kurtuluş Savaşı sırasındaki mitinglerde de ateşli
nutuklar ve şiirlerle milli mücadeleye destek verir.
Kadın dergisi Mehasin’de Halide Edip, Emine Semiye, Şükufe
Nihal ve Fatma Aliye’nin yazılarıyla birlikte şiirleri yayımlanır.
Bunlar vatanperver şiirlerdir. 1912 yılında şiirlerinin bazılarını
yeni yetenekleri destekleyen kadın şair ve yazarlara da
sayfalarında yer veren Rübab dergisinde İ.R imzasıyla
yayınlar. Bu şiirler vesilesiyle daha sonra anlatacağım
üçüncü eşi olacak derginin yayın yönetmeni Şahabettin
SÜLEYMAN’la tanışır.
1914 yılında Mehasin ve Rübab’da yayımladığı elli şiirini
“Gözyaşları’’ adıyla kitaplaştırır.
İhsan RAİF Hanım’ın başından dört evlilik geçer. Babasının
dayatmasıyla gerçekleşmiş Mehmet Ali BORA ile olan on beş
yıllık ilk evliliğinden Ahmet Hikmet BORA (1891-1970); Hatice
Mehruba ATAY (1895-1984, daha sonraları Falih Rıfkı ATAY’ın

iknci eşi) ve Mehmet Akif BORA (1899- 1972) adlarında üç
çocuğu olur. Şairin bu dönemine yazımın sonunda ayrıntılı bir
şekilde yer vereceğim.
Mehmet Ali BORA’dan boşanıp çok kısa süren ikinci
evliliğinden sonra evlendiği dönemin ünlü yazar ve Rübab
dergisinin yönetmeni ve Fecr-i Ati’nin kurucularından,
Mekteb-i Sultani Hocası Şahabettin SÜLEYMAN’la evlenir.
Bu altı yıllık mutlu evliliği süresince Yahya Kemal’den Ahmet
HAŞİM’e, Ruşen Eşref’ten Fazıl Ahmet’e entelektüel bir çevre
edinir ve şair olarak kabul, ilgi ve takdir görür.

Ancak hayat hikâyesini roman şeklinde anlatan tek eser
2008’den itibaren Şişli Kaymakamlığı görevini yürüten
Mehmet ÖKLÜ tarafından kaleme alınan ve bir bestesi de
yapılan bildiğimiz bir şiirinin ilk dizesini de ad olarak alan
kitaptır: “Kimseye Etmem Şikâyet’’ (Doğan Kitap, 2013)
Günümüzde Şişli Kaymakamlığı binası olarak kullanılan bina
İhsan RAİF Hanım’ın babasına ait Taş Konak’tır. Kaymakam
Mehmet ÖKLÜ de bu konağın hikâyesinden yola çıkarak
İhsan RAİF Hanım’ın hikâyesine ulaşır ve onu romanlaştırır
ve kitaba ismini veren şiirin konusu da İhsan RAİF Hanım 13
yaşındayken bu konakta geçer ve hazin bir hikâyedir.

Bu mutlu evlilik, Goethe’nin “Aşkın kitabında az sevinç,
çok ıstırap ve ayrılık gördüm. Vuslat ise küçük bir yer işgal
ediyordu…’’ sözünü doğrularcasına dağ kürü için birlikte
gittikleri İsviçre’de Şahabettin SÜLEYMAN’ın İspanyol gribine
yakalanarak iki üç gün içinde hayata gözlerini yummasıyla
noktalanır.
“Söyletme’’ isimli şiirinde o günlerdeki acısını anlatır:
Söyletme beni derdim büyüktür.
Ümidim, gönlüm çoktan sönüktür.
Hayatım bana bir koca yüktür.
Gönül bağında baykuşlar öter.
Aşk rüya imiş gördüm, uyandım;
Muhabbet baki kalacak sandım;
Beyhüde yere ateşe yandım;
Bu acı bana ölümden beter.
İhsan RAİF Hanım, bu ani ölümden kısa bir süre sonra
İsviçre’de Şahabettin SÜLEYMAN’la birlikte tanıştıkları
sonradan Müslüman olan ve adını Hüsrev olarak değiştiren
Bell adında Strasburglu bir şairle dördüncü evliliğini yapar.
Son eşiyle İsviçre’de yaşayan şair, Fransa ve Belçika gibi
Avrupa ülkelerini de gezer. Son yolculuğu ise tedavi için
gittiği Paris’te geçirdiği bir apandisit ameliyatı sırasında 1926
yılının Nisan ayında kırk dokuz yaşında iken vefat eder. Naaşı
Türkiye’ye getirilerek Rumelihisarı Kabristanı’na defnedilir.
İhsan RAİF Hanım yalnızca şiir yazmakla kalmaz, şiirlerini
besteler, piyanosunun başına geçip bestelediği şarkıları da
seslendirir. Güfte ve bestesi kendisine ait on dokuz yapıtı
saptanmıştır; ayrıca başkalarının da bestelediği manzumeleri
vardır, çoğu, şairin adı anılmadan seslendirilmektedir. İlk defa
Kenan AKYÜZ, 1958 yılında yayımladığı “Batı Şiiri Tesirinde
Türk Şiiri Antolojisi’’nde “Gözyaşları’’ndan seçilen on bir
şiiri antolojiye alır. AKYÜZ’e göre İhsan RAİF, Türk kadın
şairlerinin en lirik olanıdır.
Bilinen eserleri; “Ey Ehl-i İslâm, Muhterem Askerlerimize
Hediye’’ (1912), “Gözyaşları’’ (1914) ve “Kadın ve
Vatan’’ (1914)’dır.
İhsan RAİF Hanım’ın yayımlanmış ve yayımlanmamış tüm
şiirleri ancak 2001 yılında Cemil ÖZTÜRK’ün yayımladığı
çalışmayla edebiyat tarihine kazandırılır. (Dr. Cemil ÖZTÜRK,
İhsan RAİF Hanım, Yaşamı, Sanatçı Kişiliği, Yayımlanmış ve
Yayımlanmamış Bütün Şiirleri, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi,
2001)
Bu tarihten önce ise 1987 yılında Kültür Bakanlığı “Türk
Büyükleri” dizisinden Hüveyla ÇOŞKUNTÜRK, yaşamı
ve şiirlerinden oluşan bir seçki yayımlamıştır. (Hüveyla
COŞKUNTÜRK, İhsan RAİF Hanım, Kültür ve Turizm Bakanlığı
Türk Büyükleri Dizisi 51, 1987)

İhsan RAİF Hanım yukarıda anlattığım gibi iyi bir eğitim
almıştır. Naiftir, her kadın gibi incedir, narindir, duygusaldır,
her şair gibi içlidir, hassastır, derindir. Öyküsünü anlatmadan,
yaşamında nasıl bir ıstırap çektiğini anlayabilmek için
kaynağını bilmediğim bir söze yer vermek istiyorum: “Tohum
ne kadar güçlü ise, uygun olmayan bir toprağa düştüğünde
kendine vereceği zarar da o kadar büyük olur.’’ Hiç de
kendisine uygun olmayan bir toprağa düşen İhsan RAİF
Hanım için de bu böyle olur... O güçlü tohum hep kendine
zarar verir. İhsan RAİF Hanım için o uygun olmayan toprak bir
kurt gibi için için kemirir kendisini, yer bitirir, tüketir…
Bundan sonra İhsan RAİF Hanım’ın hikâyesini Mehmet
ÖKLÜ’nün kitabından şöyle özetleyebiliriz:
Şiirin, musikinin, edebiyatın tozpembe ikliminde hür ufuklara
kanatlanırken hayatın ona hazırladığı başka bir sürprizden
habersizdi İhsan. Taş Konak onun hayallerinin mabedi bir
sırça köşke dönmüşken, taş atılan bir cam gibi dünyası tuz
buz olacaktı.
Nasıl mı?
İşte o Taş Konak’taki hayal dünyasında bir gün,
kardeşi Belkıs’la beşinci kattaki çocuk odasında oynarlarken,
odanın kapısı aniden, gürültüyle açılıverir birden. Hayatında
hiç görmediği ve tanımadığı bir adam girer içeriye. Belli ki
niyeti kötüdür. İhsan RAİF Hanım’ı kaçırmak için gelmiştir.
Teşebbüs de eder, ama çocukların korkulu çığlıklarıyla,
geldiği gibi koşar adım iner merdivenlerden ve gözden
kaybolur.
İhsan RAİF Hanım’ın hatıralarında “Arap bacıların komplosu”
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olarak anacağı olayda içeri dalan ve İhsan RAİF Hanım’ı
kaçırmaya kalkışan adam Reji memuru Mehmet Ali’dir.
Mehmet Ali’nin maksadı “karalar çalarak” küçük İhsan RAİF
Hanım’ı evlenmeye mecbur etmektir.
Bu basit gibi görünen hadise, küçük İhsan’ın hayatında
beklenmedik değişikliklere ve büyük ıstıraplara yol açar. Baba
RAİF Paşa hadiseyi kafasında büyütür. Kapıyı açmak dışında
hiçbir teması olmadığı ve tamamen masum olduğu halde,
hadiseden küçük İhsan RAİF Hanım’ı sorumlu tutar. Babaya
göre kendisinden habersiz girişilen bu “haneye tecavüz”
nedeniyle aile adına sürülen lekenin bir şekilde temizlenmesi
gerekir. Babaya göre artık İhsan RAİF’in adı “kirlenmiş’’tir.
Sonrasını İhsan Hanım’dan dinleyelim:
“Babamın terazisinin şaştığını hiç görmedim ben.
Onu Hazret-i Ömer adaletinin timsali bilirdim. Benim
istikbalimi tartarken adil olmadı o terazi. Mehmet Ali’yle
nikâhlanmaktan başka çıkar yolum kalmadı. Günlerce gözyaşı
döktüm, haftalarca yalvardım. Babacığım, masumum, bana
kıyma, derslerimi tamamlayayım, yaşım küçük, beni yakma,
dizlerine kapandım. Beni sevdiğim biriyle evlendir, telli
duvaklı gelin et...”
Şefkat timsali annesinin bazen içine akan, bazen dışına
taşan sessiz gözyaşları fayda vermez, sofrasında ekmeğini
paylaştığı, dost bildiği insanların ihanetini kimselere
anlatamaz İhsan RAİF Hanım ve babası da İhsan RAİF’in ve
diğer aile fertlerinin ağlamalarına, yalvarmalarına aldırmaz
ve 13 yaşındaki kızını “Nikâh kâfidir! Sessizce gidin!’’ diyerek
“O hain’’ Mehmet Ali’yle evlendirir ve İzmir’e bir sürgün
havasında yollar.
1890’da 14 sene dönemeyeceği İstanbul’a veda ederken
İhsan RAİF Hanım, ailesinden, çocukluk masumiyetinden,
çok sevdiği İstanbul’dan, hem de hiç sevmediği kocaman bir
adamın karısı olarak ayrılırken Maçka’ya, Teşvikiye sırtlarına,
Dolmabahçe sırtlarına bakıp, içinden, “Elveda çocukluğum,
elveda güzel kardeşlerim, annem, babam, evim, yuvam… “
diye için için ağlar, hıçkıra hıçkıra ağlar, bir sel gibi gözyaşları
döker…
Daha sonra bugünü şöyle hatırlar: “Uykularımda beni
yeşil vadilerde uçuran pembe rüyalarımın uçsuz bucaksız
bahçelerine veda ediyordum. Kırılırcasına üstüme gelen o
kapının adeta hayatımın ikbal kapılarını kapatacağını, bütün
acıların açılan bu gedikten hayatıma dolacağını yaşayarak
öğrenecektim…’’
İhsan Hanım henüz 13 yaşında, genç damat Mehmet Ali
ise 24 yaşındadır. Gönülsüz geldiği İzmir’den İstanbul’a
dönüş yolunun kapalı olduğunu bilen İhsan RAİF Hanım,
dişi kuş içgüdüsüyle yuvasını sahiplenir. Her kadın gibi o da
evlenirken saadet senfonisi bestelemeyi hayal eder, ama
sonuç değişmez.
Sonrasını İhsan RAİF Hanım şöyle anlatır:
“Evliliğimizin üçüncü ayında gittiğimiz Doktor Levi, ‘Müjde,
bebeğiniz geliyor.’ dediğinde hem sevindim, hem üzüldüm.
Bir ağladım, bir güldüm. Ne olurdu Rabbim bu müjdeyi
Taş Konak’ta, ailemin arasında alsam, bu sevinci orada
yaşasam, anneme babama torun haberini ellerini öperek
versem! Yetim gibi, öksüz gibi çaresizdim işte... Eşimden
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görmediğim sevgi ve destek ümitlerimi kırsa da hayata
direnme gücümü artırıyordu diyebilirim. 1 Temmuz 1891
günü oğlum Ahmet Hikmet’i kucağıma aldım. On dört
yaşında anne oldum. Mehmet Ali oğlumuzun doğumuna
çok sevindi. Hayatımızın meyvesine bakışı, sevinci, onun
cevherindeki iyiliği gösteriyordu aslında. Fakat iyice anladım
ki, Mehmet Ali elinde olmadan içkinin, nefsinin esiriydi. Her
ne olursa olsun içki düşkünlüğünün ve kayıtsız yaşayışının, işe
gidiyorum deyip birkaç gün eve uğramayışının, hayatımızın
tadını, yuvamızın saadetini yok ettiği bir hakikatti. İzdivacın
asude cennetini harlı cehennem gayyasına çeviriyordu. Genç
kalbimin heveslerini her zaman kırar, aşk beklentimi hüsrana
boğar, sonra kendini sokağa atar, mutluluğu yuvasında
aramaz, işkence ederdi. ‘Seni kevser suyuna götürür, bir
yudum içirmem’ dediğini nasıl unuturum! Kadehlerde içip
dağıtacağına bana bir yudum aşkını verse, dünyanın dönüşü,
hayatın akışı değişirdi. Heyhat, saadet güneşim galiba hiç
doğmayacak! ..”
Sadece bu kadar da değildi yaşadıkları İhsan RAİF Hanım’ın.
Anlatırdı paramparça olmuş iç dünyasını: “Aşkıma set çeken
bu da değildi sanırım. Gönül telimi titretecek nezaket ve
nezaheti bulamadım ben. Ruhumdaki sevgi tomurcukları
açmadan soldu belki. Benim pembe hayallerim olmadı hiç.
Rüyalarım bile baharda esen samyelinin yakıp kavurduğu
elma çiçekleri gibi kavruk…’’
Mehmet Ali’nin olumsuz alışkanlığı içkiyle, kumarla sınırlı
değildi. Derken İhsan RAİF Hanım, eşi Mehmet Ali’nin
İstanbul’da da Aspasya adlı bir eşi bulunduğunu, bu eşinden
de bir çocuğunun olduğunu, çocuğun babasız büyümemesi
için kadının tekrar onu İstanbul’a çağırdığını ve kaldıkları
yerden hayatlarına devam etmek istediğini öğrenir.
“Bir eşin varken, neden benim günahıma girdin? Neden onüç
yaşındaki talebe çocuğun hayallerini yıktın? Korkmaz mısın
mazlumun inkisarından” diye yakınır, ama yutkunur.
Evlilikleri devam eder. Cismen İzmir’de ruhen İstanbul’da “evli
bir dul’’ olarak bir hayat yaşar. Bir çocukları daha olur.
Sonra, “Babam belki de, Mehmet Ali’nin ilk eşiyle olan
münasebetini kesmek için, bizi zaruri gurbete, İzmir’e
göndermiştir” diyerek teselli bulur. Ama gerçeğin böyle olup
olmadığını hiçbir zaman öğrenemez.
Ve devam eder İhsan Hanım anlatmaya:
“Bir babanın evladının kötülüğünü isteyeceğine asla
inanmadım. Yüreğimi alev gibi yakmaya başlayan

Aspasya meselesini zihnimden uzaklaştırmaya çalışarak
hayatıma tutunmaya, sanatın vicdanında huzur bulmaya
çalışıyordum. O sonbahar günü, İzmir’in kavakları yaprağını
dökerken, benim de ümitlerim onlarla beraber topraklara
eleniyordu.”
İşte o zaman yazar İhsan RAİF Hanım o gönül telimizi tir tir
titreten şarkının güftesini. Bu şiir çaresiz bir genç kadının
yakarışıdır, başına gelenlere sessiz isyanıdır, içten haykırışıdır:

Kimseye etmem şikâyet; ağlarım ben
halime
Titrerim mücrim (suçlu) gibi baktıkça
istikbalime
Perde-i zulmet (karanlık perdesi)
çekilmiş korkarım ikbalime
Titrerim mücrim gibi baktıkça
istikbalime...
(İhsan RAİF Hanım bu kendi şiirini Suzinak makamında
besteler. Daha sonra da bu şiir Kemânî Serkis Efendi
tarafından da Nihâvend makamında bestelenir. İhsan RAİF
Hanım’ın erken vefatı ile kendi bestesi unutulmuş, Serkis
Efendi’nin bildiğimiz bestesi yaygınlaşmıştır.)
O günlerde İstanbul’da kalan kız kardeşi Belkis’e yazdığı
mektupta şu ifadeleri kullanır: “Yaşadığı denizdeki kayadan
koparılmış midye gibiyim. Sağır duvarlara hitap etmekten
bıktım. Duvarlara attığım yumruklardan ellerim parçalandı.
Her şeye rağmen, hayata tutunmak için çırpınan ümit
kuşumun kanatlarını kırmamaya çalışarak yaşıyorum. Saadet
ülkesine giden bir yolun olduğuna ve bir gün onu bulma
inancımı kaybetmemek için çırpınıyorum. Bugün dört
yılını dolduran gurbet hayatım, dört asır gibi geliyor bana.
Zamanın geçtiğini çocuklarımdan anlıyorum.’’
“Gözyaşları’’ adlı kitabında yer alan “Ağlarım’’ isimli şiiri İhsan
RAİF Hanım’ın o günlerindeki ağlayışlarının dile şahidi gibidir:
Neden gülmesin gül gibi yüzler;
Niçin ağlasın o güzel gözler,
Niye sevgiye sevimsiz sözler,
Söylenir diye şaşar ağlarım.
Şu gördüğümüz rengârenk, çiçek,
Sevdalı bülbül, arı, kelebek,
Yekdiğerini bırakıp gidecek:
Vefasızlığa bakar ağlarım.
Solmasın dersin sümbülüm, gülüm;
Yâri elinden alacak ölüm;
Bütün dünyayı inletse ünüm;
Çaresizlikten coşar ağlarım.
Neş’e gizlenir çöker bir melal;
Her vücud, her şey mahkûm zülal;
Son nefese kadar tükenmez cidal,
Tükenmez derdim sayar ağlarım.
Aklım ermiyor of, ne haldir bu!

Yaşamak için dert, mihnet kaygu;
Bir zevke bedel bin acı duygu;
Duygusuz felek sorar ağlarım.
Zalimler ceza görmeli elbet.
Mazlumlar niçin çeksinler zahmet?
Hak çiğneniyor, nedir bu hikmet?
Haksızlıklara yanar ağlarım.
Yine kitaba ismini veren “Gözyaşları’’ isimli şiiri o günlerde
dökülen gözyaşlarını anlatır gibiydi:
Firari bahardan, aşık hazandan,
Cu-yi dile ma’kes nay-i hicrandan,
Nagme-yi sevdadan, bu-yi figandan
Serpildi melalin elmas taşları.
Sarardı baharın payinda eylul;
Titredi emeller, umidler ma’lul;
Döküldü uzanmış zanbaga melul
Nergis-i ademin har gözyaşları.
“Hırçın’’ isimli şiiri de bu mutsuz evliliğinin dile gelmiş haliydi
sanki:
Bir cananım var gayet hıyanet,
Yaramaz hırçın etmez inayet,
Kendi kendinden eder şikâyet,
Bekleyedursun gönül vefayı.
Sevmek isterim yanımdan kaçar,
Uzak durursam ateşler saçar,
Sitem sözlerle dilde derd acar,
Fakat arttırdı gönül sevdayı.
Eziyet etmek en büyük zevki;
Muazzeb görmek neş’esi, şevki;
Şeytanlıkta hiç bulunmaz fevki,
Meşke başladı gönül cefayı.
Sevdirebilmek hayli emektir,
Gücendim git, der, gel sev demektir;
Merakı uzup lütf eylemektir,
Onsuz bulamaz gönül sefayı.
“Genç Günler’’ bu dönemimde aşkı nasıl yaşadığını anlatırdı:
Ey, genç kanı gibi kaynayan pınar!
Ey, altına yatıp kaldığım çınar!
Söyledikçe hala yüreğim oynar,
Gölgende okudum kitab-ı aşkı.
Ey, kumrulu bahçem, sümbüllü bağım!
Ey, bülbüllü derem, mineli dağım!
Sizinle geçti en güzel çağım,
Orada dinledim rubab-ı aşkı.
Muhabbet bağında kendimden geçtim,
Ateşler içinde bir lale seçtim,
Yandı yüreğiyim, kanarak içtim;
Kızıl dudağından serab-ı aşkı.
“Bu Sevdadan Geçersin’’ şiirini de muhtemeldir ki kocasına
Aspava’sı için yazmıştı:
Niçin beni yan bakışla süzersin?
Sözlerime neden dudak bükersin?
Bugün sever, yarın belki üzersin
Gel üzülme, bu sevdadan geçersin.
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Sevsen de hoş, sevmesen de sen beni,
Ben vahşiyim, hiç sevdirtmem kendimi;
Bu halimle incitirim ben seni;
İncinmeden bu sevdadan geçersin.
Bülbül gibi âşık olma her güle;
Vefasızdır, gül inanmaz, bülbüle;
Çünkü şakır lalelere, sümbüle;
Sümbül gibi aşkın solar geçersin.
Ancak 27 yaşında 3 çocuk annesi bir genç kadın olarak döner
İzmir’den. Bir süre sonra çapkınlıklarıyla bezdiren hayırsız
kocadan boşanmasına izin çıkar.
Mehmet Ali BORA’ya duyduğu aşk ve nefret hislerinin
tümünü şiirlerine yansıtan İhsan RAİF Hanım, ilk eşine olan
hislerini şu mısralarla dile getirir:
“Sabreyle Ali, bir gün olup mat olacaksın;
Ölsen dahi sen lanet ile yad olacaksın.”
Bir başka yerde de şöyle isyan eder Mehmet Ali’ye:
“Bana çok karalar sürdün, çıldırdın iftiharından
Korkmaz mısın mazlumun inkisarından’’
İhsan RAİF Hanım derin derin düşünür... Ona göre bu olayları
başına getiren şey neydi? İhsan RAİF’in hatıralarında “Arap
Bacıların komplosu” olarak anacağı olayda, yani kendisi
tamamen masumken ve konağa içeriden yardım almaksızın
girmek mümkün değilken, yetişkin bir erkeğin konağın en
mahrem odalarına kadar, elini kolunu sallaya sallaya girmesi
nasıl mümkün olmuştu? Yardım edenlerin derdi neydi?
Yine İhsan RAİF Hanım’dan dinleyelim:
“Kalfaların hasetliğinin temelinde kadim bir âdetin yol açtığı
çekememezlik duygusunun yattığını hain sırdaşım Gülru
Cariyenin anlattıklarından çıkardım: Mısır taşrasından olan
Arap kalfalar İstanbul’a geldikten sonra İstanbul kadınlarının
sünnet edilmediğini, o kâbusu yaşamadıklarını hayretle
görmüşler; Mısır kadınlarının başına gelen bu gayri tabii halin
onları diğer hemcinslerine karşı kıskandırdığını, ruh hallerini
bozduğunu, ekseri evlenemeyip mesut olamamalarını buna
bağladıklarını, evlenenlere karşı derin bir haset beslediklerini
ima etmişti... Kalfalarımızın gülen yüzlerinin derinlerinde,
meğer çocuk ruhlarına vurulan bir darbenin yarattığı menfi
duygular ağının, belki kin ve acılar yumağının çöreklendiğini
sonradan fark ettim. On üç yaşındaki bir çocuğun istikbalini
karartan tuzağa ancak böyle talihsiz ruhlar destek olabilir.”
19. yüzyılda bile 13 yaşında zorla evlendirilen bir sabiyyenin
(küçük kız) ruhunda kopan fırtınalar, kıyametler işte böyle…
Aldığı eğitim sayesinde İhsan RAİF Hanım duygularını dışa
vurabilmiş, duygularını şiire, edebiyata dökebilmiştir... Ya
duygularını dışa vuramayanlar? Çocuk yaşta genç kızların o
meşum, o çaresiz intiharlarının nedeni nedir sanıyorsunuz ki?
Yazar Mehmet ÖKLÜ son olarak kitabını şöyle bitirir:
“İhsan RAİF Hanım, başını Aşiyan yamaçlarına dayamış
kabrinden Boğaz’ın mavi sularını, yeşil korularını, asude
göklerini dinliyor. Ziyaretçileri mezar taşındaki bin bir ismini
andığı Rabb’ine yakaran mısralarını, 4 Nisan 1926 yazan
ona vuslat tarihini heceliyor. Onun insani hüznüne, vicdani
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hüsnüne, deruni yasına bürünmüş derin sessizlik, kıyamete
kadar bitmeyecek nöbetini sürdürüyor.
RAİF Kızı İhsan Hanım! Hecenin, aşkın, hüznün, taze
Türkçenin, vicdanın, ezanın ve şühedanın şairi! Kimseye
şikâyet etmeden kendi halinde ağlayan, ‘Gözyaşları’nın
bestekârı. Nişantaşı’nın, İzmir’in, Davos’un mahzun gelini! ‘Öz
dilinin lisanı’na getirdiğin güzelliği, musikimize hediye ettiğin
gönül telimizi titreten ölümsüz nağmeleri dinledik. Elmas
taşları gibi saçılan gözyaşlarının boşa akmadığını gördük.
Firari feryatlarının vicdanlardaki yankısını duyduk, milletine
de duyurmak, göstermek istedik. Yaşadığın, sevdiğin semtin
Nişantaşı’nda komşun Nigâr Hanım’a gösterilen vefa gibi,
bir sokakta İhsan RAİF Hanım adını görmek istediğimiz gibi.
Hecenin Beş Şairi’ni anarken, onların ablası olarak en başta
senin ismini görmek, seninle beraber altı hece şairinin adını
saymak istediğimiz gibi. Hassas ruhun şad, harap gönlün
abad olur ümidiyle…’’
İhsan RAİF Hanım, daha çocukken Nişantaşı’nda Taş
Konak’ta hocası Rıza TEVFİK ile hocasının bir şiiri üzerinde
çalışıyorlardı. Hocası Rıza TEVFİK’in şiiri şöyleydi:
“Yürü be hey bî vefâ hercâî güzel
Gönlüm o sevdâdan vaz geldi geçti
Soldu açılmadan gonca-i emel
Sonbahar’a erdik yaz geldi geçti’’
İhsan RAİF Hanım hocasına bu şiire Türkçeyi kullanmak adına
şu düzeltmeyi yapmak istediğini söyler: “Hocam, ‘bî vefa’
yerine ‘vefasız’ desek, şiirin havasına daha uygun olmaz mı?
Çünkü bu iç sızlatan bir şiir hocam… Vefasız dersek “sız’’
ekiyle mevcut sızıya bir sızlama daha eklenip gönül sızısı
artmaz mı?’’
İhsan RAİF Hanım bu sözleriyle sanki kendi hikâyesini
anlatırdı. Çünkü bu hikâye iç sızlatan bir hikâyedir... Çünkü bu
hikâye mevcut sızıya bir sızlama daha ekleyip gönül sızısını
artıran bir hikâyedir… Çünkü bu hikâye bir gelenek adına hâlâ
toplumun ruhunu inim inim inleten, toplumun vicdanını sızım
sızım sızlatan bir hikâyedir...
Ey hecenin, aşkın, hüznün şairi! Hassas ruhun şad, harap
gönlün abad olsun!
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VEFA
ZİYARETLERİMİZ
Genel Müdürümüz A. Tamer BÜYÜKKANTARCIOĞLU Şehit er
Murat TELCİ ve vefat er Mehmet TELCİ’nin ailesini Tortum ilçesi
Bağbaşı köyünde ziyaret etmiştir.

Vakfın yardım planı kapsamında 4. derece Engelli Hakan
ERGÜL, 25 Kasım 2016 tarihinde, Vakıf İstanbul Avrupa
Yakası Temsilciliği tarafından İş yerinde ziyaret edilmiştir.

5. Derece Gazi Yavuz COŞKUN ve ailesi 24 Kasım 2016
tarihinde Kadıköy’deki evlerinde Anadolu Yakası Temsilciliği
tarafından ziyaret edilmiştir.

Temsilciliğimizce, 13 Ağustos 2016 Cumartesi günü İzmir ili
Buca ilçesinde Malûl Ali Rıza YORULMAZ ziyaret edilmiştir.

Gazi Kudret GÖKÇE ve ailesi Kütahya’nın Simav ilçesinde
bulunan evlerinde ziyaret edilmiştir.

17 Ocak 2017 tarihinde, Şehit Hüseyin KAŞKA’ nın ailesi
evlerinde ziyaret edilmiştir.

Gazi Kudret GÖKÇE ve ailesi Kütahya’nın Simav ilçesinde
bulunan evlerinde ziyaret edilmiştir.
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BAĞIŞÇI
ZİYARETLERİ
Merhum E. Topçu Pilot Alb. Cahit ANGI adına yaptıkları
gayrimenkul bağışına istinaden Feriha ve Arzu ANGI’ya,
01 Kasım 2016 tarihinde Genel Müdürümüz A. Tamer
BÜYÜKKANTARCIOĞLU tarafından şilt ve plaket takdim edilmiştir.

İstanbul Avrupa Yakası Temsilciliği tarafından , menkul bağışçı
Hüseyin BİÇER’e 07.06.2016 tarihinde, evinde ziyaret edilerek
şilt ve beratı taktim edilmiştir.

Yaptığı bağışa istinaden Vakıf Genel Müdürlüğü tarafından
gönderilen altın plaket ve plaket beratı, Gayrimenkul bağışçımız
Sevgi GÜLER’e 16 ocak 2017 tarihinde takdim edilmiştir

Almanya’da yaşadıklarını bildiğimiz, Balıkesir’de komple bina
bağışlamış olan ve Altınoluk’ta bulunan Ümmügül-Uysal
ÇAVDAR çifti, yazlıklarında ziyaret edilmiştir.

08 Aralık 2016 tarihinde, menkul bağışçımız POELSAN A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar DAĞDELEN, Samsun’ da
bulunan iş yerinde ziyaret edilmiştir.

06 Haziran 2016 tarihinde, Isparta ilinde ikamet eden şartsız
gayrimenkul bağışçısı Rukiye Serpil KALAYCI ziyaret edilmiştir.

İntifalı bağışçımız Zehra ALTAÇ, İstanbul Anadolu Yakası
Temsilciliği tarafından, 19 Ocak 2017 tarihinde, evinde ziyaret
edilmiştir.
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TSK MEHMETÇİK VAKFI YARDIM PLANI
(2017 Yılı 01 Ocak – 30 Haziran Dönemi)

1. Ölüm Yardımı

50.000,00 TL

2. Maluliyet Yardımı
1’inci derece

50.000,00 TL

2’nci derece

45.000,00 TL

3’üncü derece

40.000,00 TL

4’üncü derece

35.000,00 TL

5’inci derece

30.000,00 TL

6’ncı derece

25.000,00 TL

3. Bakım Yardımı1
1’inci derece

1.200,00 TL

2’nci derece

1.100,00 TL

3’üncü derece

1.000,00 TL

4’üncü derece

900,00 TL

5’inci derece

500,00 TL

6’ncı derece
4. Bakım Ve Öğrenim

450,00 TL
Yardımı2

On sekiz yaşını tamamlayana kadar

480,00 TL

Lise düzeyinde eğitim gören çocuklara yirmi yaşını tamamlayana kadar

640,00 TL

Ön lisans düzeyinde öğrenim gören çocuklara yirmi beş, lisans ve lisansüstü düzeyinde öğrenim
gören çocuklara yirmi altı yaşını tamamlayana kadar3

780,00 TL

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

780,00 TL

5. Bakım Yardımı Almakta İken Vefat Edenler İçin Yapılan Ölüm Yardımı

10.000,00 TL

6. Doğum

Yardımı4

5.000,00 TL

7. Çocuk Ölüm Yardımı5

5.000,00 TL

8. Şehit Olan Erbaş ve Erlerin Anne ve Babaları İle Resmi Nikahlı Çocuklu Eşlerine Anneler Ve
Babalar Günü Nakdi Yardımı

500,00 TL

AÇIKLAMALAR:
1) Bakım yardımı tutarları aylık olarak hesaplanıp, hak sahiplerine üç aylık dönemler halinde ödenir.
2) Bakım ve öğrenim yardımı; şehit olan veya herhangi bir nedenle hayatını kaybeden Mehmetçiklerin çocukları ile bakım
yardımı alan Mehmetçiklerin sakatlanma tarihinden önce doğan çocuklarına yapılmaktadır.
3) Ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyinde öğrenim görenlerin, ayrıca üniversite harçları ödenir ve kendilerine yılda bir
defa bir aylık yardım tutarı kadar kitap ve kırtasiye yardımı yapılır.
4) Doğum yardımı; şehit olan veya herhangi bir nedenle hayatını kaybeden erbaş ve erin ölüm tarihinde; bakım yardımı
alanların ise malul olmasına sebep olan olay (kaza dahil) durumunda olay tarihinde; hastalık durumunda ise askerliğe
elverişli değildir kararlı rapor tarihinde eşi hamile ise doğum yaptığında ödenir.
5) Bakım ve öğrenim yardımı almakta olan çocuğun vefatı halinde ödenir.
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TSK MEHMETÇİK VAKFI’NIN
YAPTIĞI YARDIMLAR
TSK Mehmetçik Vakfı’nın 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 saglamaktır.
TSK Mehmetçik Vakfı, 01 Ocak 1982 tarihinden itibaren hak sahibi olan erbaş ve erler ile yakınlarına yardımda
bulunmaktadır. Vakfın yaptığı yardımlar aşağıdaki gibi sıralanmaktadır:

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 ögrenim 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
erbas ve erin ise malul veya engelli olmasına sebep
olan olay (kaza dâhil) tarihinde eşi hamile ise doğum
yaptığında doğan çocuğa ödenmektedir.

2. Sürekli veya Belli Bir Süre Dâhilinde
Yapılan Yardımlar

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.

- Ön lisans düzeyinde öğrenim gören çocuklara yirmi
beş yaşını tamamlayana kadar,
- Lisans ve lisansüstü düzeyinde öğrenim gören
çocuklara yirmi altı yaşını tamamlayana kadar,
- Öz gereksinimlerini yerine getiremedikleri,
başkalarının bakım ve yardımına muhtaç oldukları
devlet hastanelerinin sağlık kurulu raporu ile
belgelenen hasta ve engelli çocuklara hastalık ve
engellilik durumları devam ettiği sürece yardım
yapılmaktadır.
Lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin ayrıca kırtasiye
masraflarını ve varsa harç bedellerini de TSK
Mehmetçik Vakfı üstlenmektedir.

3. Diğer Yardımlar

Ayvalık’taki TSK Ali ÇETİNKAYA 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 30 Nisan
2016 tarihine kadar geçen sürede 44.215 kişiye toplam
559.692.904,57 TL yardım yapmıştır.
Vakıf hâlen aylık ortalama olarak 7.000.000,00 TL
amaca yönelik yardım yapmaktadır.

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,
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TSK MEHMETÇİK VAKFI
KENDİLERİNE VE YAKINLARINA
YARDIM YAPILANLARIN LİSTESİ
01.04.2016 - 31.01.2017
ÖLÜM YARDIMI
FERHAT ERSECEN
OĞUZHAN BAKIRHAN
UFUK DAL
BAHRİ KÜLTER
ARİF SUBAŞOĞLU
KAYHAN AYDIN
HİLMİ EKİNCİ
İSA AYDOĞAN
BUĞRA KAYACI
ALİ ÖZTAŞ
SERKAN KÖSE
ŞÜKRÜ KARAOĞLU
ÜNAL CEYLAN
ÖZKAN ÖZDEN
AYHAN ERDOĞAN
FATİH SARI
ALPER ÇETİNKAYA
MUTTALİP SOYLU
MUSTAFA ÖZEL
ADEM GÜL
VOLKAN KARATEPE
VEDAT DOLANÇAY
OĞUZ ARSLAN
SEFA UZUN
FATİH GEVKER
MEHMET GÜRSUL
MUSTAFA DAL
SERKAN PAMUK
LEVENT AKTUĞ
SAMET TURGUT
SALİH BULUT
ORKUN ALP ARSLAN
OSMAN ER
CELAL MUNGAN
ENES TATLİ
MAHMUT YILMAZ
ÖZKAN TOGUŞ
DOĞAN KUŞDEMİR
MEHMET ŞERİF EMEVİ
AHMET ALTUN
AHMET EKİN
SONER SÜYLÜ
MAHMUT ELES
YILMAZ GÜLEZ
MÜCAHİT ŞİMŞEK
İSMAİL KILINÇ
BAYRAM KAVCI
GÖKAY AYAN
SELMAN AKDENİZ
ÜNAL FİDAN
MEHMET BAKAN
TUNAHAN DOKTUR
MİKAİL YAŞA
ÖMER ÖNER
DOĞAN KAYA
TAYFUR ÇANKAYA
EYÜP ÖKSÜZ
FATİH ÇAYBAŞI
TURAN ER
MUHAMMET DUMAN
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MALULİYET YARDIMI
ERCAN TAMAR
MURAT GÖZAL
BERAAT UZUNOVA
SEMİH SANCAK
AHMET TEZCAN
HÜSEYİN KAVALBACAK
SİNAN GÖKTAŞ
UMUTHAN TALAŞ
İSMAİL ÇİL
NABİ TEKİN
EVREN KARA
EYÜP HACİOĞLU
GÖKHAN AYDER
FERHAT YILDIRIM
BÜLENT BÜYÜKTEPE
FURKAN KAHRAMAN
OZAN KESTEVUR
HAMZA KOCA
ŞABAN YILDIRIM
LATİF AŞIKMUSLU
UĞUR İPEK
SEDAT KAYA
HALİS CAN AYDIN
EMRAH YALÇIN
ÖMER ARMAĞAN GACAL
HASAN DURAK
UĞUR DİLMEN
BURAK SÖNMEZ
BAYRAM KARDAŞ
FUAT KİNAY
ORHAN TEK
SAMET KURT
SERDAR COMART
SÜLEYMAN AYDINDAĞ
OĞUZHAN DEMİR
OĞUZ HAN KARACA
SEFA FURKAN ÇİFTCİ
ERDİ ALKAN
ADEM KARAÇÖP
ORHAN İRKARLI
ÖZCAN KAPLAN
MUĞDAT DURNA
MUHAMMED ALİ SARI
MUHARREM BİLGİÇ
ÖMER BULUT
CUMA KESKİN
MEVLAN ÖZTEKİN
ARİF TUĞ
RAŞİT YÜCEL
GÖKSAL MUSTAFA AĞAÇYETİŞTİREN
UĞUR KORKMAZ
AHMET TAŞ
EMRE EKİCİ
SAMET CAN ÖZYURT
ERKAN ÖZDEMİR
FEHMİ BARCIN
SERDAR AMAK
HAKAN TEKDAŞ
MUSTAFA CİHAN
YILMAZ OĞUZHAN KULA

İSMAİL TANRISEVEN
YUSUF İNAN
EKREM KABATAŞ
HAMİ KORKUDAN
MURAT DOĞAN
TUNAHAN AKSÜNGÜ
BARIŞ ÖZÇİL
HÜSEYİN DOĞRU
BİROL TÜRKYILMAZ
MUHAMMET PEHLİKAN
YAKU ARSLANLAR
MURAT ALBAŞ
DURAN ÇAĞRI ÇELİK
MURAT SAĞLAM
ÖZKAN SERMAN
EMRAH ŞİMŞEK
DURMUŞ ALİ AKBİLEN
ŞAKİR ALTIN
NESİP TEZGEL
İDRİS MUTLU
NİZAMETTİN AYDIN
İSMAİL MACİT
MAHMUT KAYCİ
İSMAİL GÜLAL
MEHMET ÇİFTÇİ
BARİN DEMİR
ÖMER DEMİROĞLU
HAKAN KARZAN
DEVRİM SEL
BEKTAŞ ÜNALAN
ERCAN ERBUTLE
RECEP BERKTAŞ
MEHMET CEYHAN
ÖMER ŞAHİN
ADİL GÜNDÜZ
BARIŞ DEMİR
TARHAT BİÇEN
MEHMET KARAKOÇ
MUSTAFA AŞKAR
FATİH KARA
İBRAHİM APAK
EMRE TÜRK
SEYFİ DİNÇER
HALİL ERDOĞAN
RAMAZAN YİLMAZ
ALİ ERKAN DEMİR
BERKAY ÖZCAN
İBRAHİM DEMİRBAŞ
OSMAN ÖZTAŞDELEN
MEHMET DERTLİÇOBAN
SAVAŞ GÜMÜŞTEKİN
MUHAMMED BOTAN
ENDER KILIÇASLAN
EREN ÇAPAR
HÜSEYİN BAYRACI
MEHMET KOYUNCU
MUHAMMED KILIÇ
SÜLEYMAN AKDENİZ
ŞAKİR BAĞIRICI

OSMAN KORKMAZ
SELAHATTİN MENTEŞ
ÖKKEŞ KOÇAK
EMRE SARIKAYA
KADİR KUNAÇ
EMRAH ZAN
SEYFETTİN AKDENİZ
BAHRİ EKİCİ
HARUN ÖZBENGİ
ERCAN EKMEN
CİHAN KESKİN
MEHMET DAĞLIOĞLU
HALİL SADE
TAHİR TAVŞAN
CENAP AKYILDIZ
SÜLEYMAN KARAER
ERCAN KORKUSUZ
ERDEM ÖZBAY
SAİT KOÇUK
MEHMET TÜREL
ALAATTİN EKİNCİ
SABRİ KOÇ
METİN ERGİN
ABDULLAH EROL
SERKAN YAŞARBAŞ
GÖKHAN UYAR
EREN YİĞİT
MUHAMMET BOZKURT
HAKAN KARA
ERCAN ATAY
TUNCAY ÖZDEMİR
HAMİT OLĞUN
KASIM YURDAKUL
MESUT ŞAHİN
ÇAĞLAR ÖNGEN
YASİN YILMAZ

TSK MEHMETÇİK VAKFI’NA
BAĞIŞ YÖNTEMLERİ
Devlet destekli herhangi bir gelir kaynağı olmayan TSK Mehmetçik Vakfı’nın en önemli gelirini yardımsever
vatandaşlarımızın kendi irade ve arzuları ile gerçekleştirdikleri bağışlar oluşturmaktadır.
TSK Mehmetçik Vakfı hiçbir kişi ya da kuruluşu
Vakıf adına makbuzla bağış toplama konusunda
yetkilendirmemektedir.

Bankalar Aracılığı ile Bağış
TSK Mehmetçik Vakfının anlaşmalı olduğu bankaların
(Akbank, Denizbank, Finansbank, Garanti Bankası,
ING Bank, Şekerbank, Türk Ekonomi Bankası, Türkiye
Halk Bankası, Türkiye İş Bankası, Türkiye Vakıflar
Bankası, Yapı Kredi Bankası, Ziraat Bankası)
Türkiye’deki herhangi bir şubesinden bağış yapabildiği
gibi bu bankaların internet bankacılığı “bağış menüsü”
kullanılarak da bağış yapılabilir. Yapılan bağışlarda
havale ve EFT ücreti alınmamaktadır.

Sms Yoluyla Bağış
TSK Mehmetçik Vakfına cep telefonu aracılığı ile
bağış yapmak isteyenler, Turkcell, Türk Telekom ve
Vodafone GSM operatörlerinin faturalı hatlarından
2582’ye bos mesaj göndererek 10 TL bağışta
bulunabilir.

Online Bağış
TSK Mehmetçik Vakfının internet sayfası www.
mehmetcik.org.tr üzerinden kredi kartı ile online bağış
yapılabilmektedir.
Menkul bağış işlemlerinde dikkat edilmesi gerekenler;
• TSK Mehmetçik Vakfı’na 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 Vakfı’na gönderilmesi gerekmektedir.
Bu bağış sonucu, düğüne üzerinde bağışçıların ismi
yazan TSK Mehmetçik Vakfı çelengi gönderilir ve
nikah masasına Vakıf şildi konulur.

Gayrimenkul Bağışları
TSK Mehmetçik Vakfı’nın 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, serh, 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.

Nakit veya çelenk
bağışı yapabilirsiniz:

SMS bağışında
bulunabilirsiniz:

Banka aracılığı ile
bağış yapabilirsiniz:

www.mehmetcik.org.tr
sitesinden dilediğiniz
miktarda bağışta
bulunabilirsiniz.

2582’ye boş
mesaj atarak
Mehmetçiklerimize
10 TL bağışta
bulunabilirsiniz.

Anlaşmalı
bankalarımızın
şubelerinden veya
internet bankacılığı
hizmetinden
yararlanabilirsiniz.
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TSK MEHMETÇİK VAKFI’NIN DESTEK OLDUĞU
ŞEHİT VEYA HAYATINI KAYBEDEN MEHMETÇİKLERİMİZ
İLE GAZİ VE ENGELLİ MEHMETÇİKLERİMİZİN
İLLERE GÖRE DAĞILIMI
01.01.1982 - 31.01.2017
129
51

156
65

106
46
76
55

262
143

174
121
133
73

21
21
106
63

139
140

201
147

98
46

369
229

100
51

149
70

265
150

262
129

341
160

101
37
330
171

285
116
55
34

81
36

458
202

429
457

197
99

168
58

165
65

280
141

158
93

75
40

316
214

102
28

443
270

86
62

364
543

144
75

321
156

241
114

151
61

496
190

169
123
56
25

163
81

414
314

327
163

273
155

101
55

147
71

242
132

83
35

121
63

187
87

555
296

146
68

234
111

111
44

300
156

155
74
206
123

115
59

156
84

331
195

108
53

341
140

340
236

179
103

113
44
99
47

43
32

221
77

151
79

98
46
247
162

269
190

373
267

303
289

164
127

285
153

54
31

319
224

ŞEHİT OLAN VEYA HAYATINI KAYBEDEN MEHMETÇİKLERİMİZ: 16832

GAZİ VEYA ENGELLİ MEHMETÇİKLERİMİZ: 9836

ŞEHİT OLAN MEHMETÇİKLERİMİZ
(01.04.2016 – 31.01.2017)

J. Er
Mustafa ÖZEL
15.04.2016
TRABZON

J. Onb.
Volkan KARATEPE
22.04.2016
SİVAS

J. Er
Özkan ÖZDEN
22.04.2016
SAMSUN

İs. Er
Celal MUNGAN
30.04.2016
ŞIRNAK

P. Onb.
Muttalip SOYLU
02.05.2016
NİĞDE

P. Er
Ayhan ERDOĞAN
02.05.2016
BARTIN

J. Er
Adem GÜL
02.05.2016
TEKİRDAĞ

J. Er
Sefa UZUN
07.05.2016
BURSA

J. Er
Salih BULUT
06.06.2016
SİVAS

İkm. Er
Ferhat YILDIRIM
17.06.2016
DİYARBAKIR

J. Er
Mücahit ŞİMŞEK
25.06.2016
KAHRAMANMARAŞ

J. Er
Murat GÖZAL
30.06.2016
MARDİN

P. Er
Soner SÜYLÜ
05.07.2016
SAMSUN

J. Er
Orkun Alp ARSLAN
10.07.2016
AYDIN
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P. Er
Osman ER
10.07.2016
BİLECİK

J. Er
Eyüp ÖKSÜZ
10.07.2017
SAMSUN

J. Er
Ahmet ALTUN
19.07.2016
ERZURUM

Ulş. Er
Sedat KAYA
21.07.2016
İSTANBUL

P. Onb.
Ömer ÖNER
26.07.2016
İSTANBUL

P. Er
Mikail YAŞA
27.07.2016
MALATYA

J. Komd. Er
Muhammed Ali SARI
31.07.2016
KIRŞEHİR

J. Komd. Er
Doğan KAYA
31.07.2016
SİVAS

P. Er
İsmail ÇİL
02.08.2016
TRABZON

Dz. Mhf. Er
Mehmet BAKAN
04.08.2016
GAZİANTEP

Tnk. Çvş.
Ahmet SUNA
10.08.2016
KAHRAMANMARAŞ

P. Er
Bayram KAVCI
10.08.2016
ÇORUM

P. Er
Tayfur ÇANKAYA
10.08.2016
AFYONKARAHİSAR

SG Er
Sinan GÖKTAŞ
17.08.2016
SİVAS

P. Onb.
Hüseyin KAVALBACAK
23.08.2016
KONYA

J. Er
Fatih ÇAYBAŞI
25.08.2016
ERZİNCAN

İs. Er
Tunahan DOKTUR
28.08.2016
ANKARA

J. Er
Ahmet TEZCAN
16.09.2016
MANİSA

P. Er
Gökhan AYDER
01.10.2016
SAKARYA

İs. Er
Orhan İRKARLI
03.10.2016
ŞANLIURFA

J. Onb.
Evren KARA
09.10.2016
MANİSA

J. Er
Eyüp HACİOĞLU
09.10.2016
MALATYA

J. Er
Erkan ÖZDEMİR
09.10.2016
DÜZCE

J. Er
Latif AŞIKMUSLU
09.10.2016
ÇANKIRI

P. Er
Yunus KAYMAK
14.10.2016
ORDU

J. Er
Uğur İPEK
23.10.2016
NEVŞEHİR

J. Er
Fuat KİNAY
27.10.2016
DİYARBAKIR

P. Onb.
Barboros YILMAZ
29.10.2016
MERSİN

P. Onb.
Süleyman AYDINDAĞ
29.10.2016
UŞAK

Mu. Onb.
Yılmaz Oğuzhan KULA
29.10.2016
YOZGAT

P. Er
Bayram KARDAŞ
07.11.2016
BİTLİS

Topçu Er
Oğuzhan DEMİR
19.11.2016
KOCAELİ

Tnk. Er
Oğuz Han KARACA
23.11.2016
ERZURUM

P. Er
İsa NAZLIM
30.11.2016
KIRIKKALE

İs. Er
Kenan DÖNGEL
17.12.2016
SİNOP

İs. Er
Uğur KORKMAZ
17.12.2016
RİZE

Mu.Onb.
Abdulsamet ÖZEN
17.12.2016
KOCAELİ

P. Çvş.
Arif TUĞ
17.12.2016
ERZURUM

P. Çvş.
Fehmi BARCIN
17.12.2016
BURSA

P. Er
Serdar AMAK
17.12.2016
İZMİR

P. Er
Yunus Emre DURAN
17.12.2016
KIRŞEHİR

P. Onb.
Muhammed Ali OCAK
17.12.2016
YOZGAT

P. Onb.
Ahmet TAŞ
17.12.2016
KIRŞEHİR

P. Onb.
Mustafa CİHAN
17.12.2016
OSMANİYE

Shh. Er
Hasan İLHAN
17.12.2016
DENİZLİ

Shh. Er
Kamil TUNÇ
17.12.2016
AFYONKARAHİSAR

Ulş. Çvş.
Göksal Mustafa
AĞAÇYETİŞTİREN
17.12.2016
SİNOP

Ulş. Er
Raşit YÜCEL
17.12.2016
ANKARA
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TSK MEHMETÇİK VAKFI’NA
YURT DIŞINDAN YAPILACAK
BAĞIŞLAR İÇİN HESAP NUMARALARI
T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Girişimci Şubesi

Türkiye Garanti Bankası Yenişehir Şubesi

BIC/SWIFT Kodu 		

: TCZBTR2A

BIC/SWIFT Kodu 		

: TGBATRISXXX

1982 (TL hesabı için)

: TR070001002533000019825329

1982 (TL hesabı için)

: TR960006200041100000001982

1983 (ABD Dolar hesabı için)

: TR500001002533000019825331

1983 (ABD Dolar hesabı için)

: TR690006200041100000001983

1984 (Euro hesabı için)

: TR660001002533000019825334

1984 (Euro hesabı için)

: TR420006200041100000001984

Türkiye Halk Bankası Meşrutiyet Şubesi

Türkiye İş Bankası Balgat Şubesi

BIC/SWIFT Kodu 		

: TRHBTR2A

BIC/SWIFT Kodu 		

: ISBKTRISXXX

1982 (TL hesabı için)

: TR230001200938700016001982

1982 (TL hesabı için)

: TR950006400000142840001982

1983 (ABD Dolar hesabı için)

: TR860001200938700053001983

1983 (ABD Dolar hesabı için)

: TR300006400000242840001983

1984 (Euro hesabı için)

: TR16000120093870002P001984

1984 (Euro hesabı için)

: TR030006400000242840001984

Türkiye Vakıflar Bankası Balgat Şubesi

Yapı ve Kredi Bankası Ankara Şubesi

BIC/SWIFT Kodu 		

: TVBATR2A

BIC/SWIFT Kodu 		

: YAPITRISFEX

1982 (TL hesabı için)

: TR960001500158007286587386

1982 (TL hesabı için)

: TR570006701000000000001982

1983 (ABD Dolar hesabı için)

: TR400001500158048000441268

1983 (ABD Dolar hesabı için)

: TR300006701000000000001983

1984 (Euro hesabı için)

: TR560001500158048000441271

1984 (Euro hesabı için)

: TR030006701000000000001984

Denizbank Balgat Şubesi

Akbank Balgat Şubesi
BIC/SWIFT Kodu 		

: AKBKTRIS

BIC/SWIFT Kodu 		

: DENITRIS

1982 (TL hesabı için)

: TR040004600646888001001982

1982 (TL hesabı için)

: TR850013400000900198200002

1983 (ABD Dolar hesabı için)

: TR750004600646001000001983

1983 (ABD Dolar hesabı için)

: TR800013400000900198300002

1984 (Euro hesabı için)

: TR250004600646036000001984

1984 (Euro hesabı için)

: TR750013400000900198400002

Şekerbank Balgat Şubesi

Finansbank Necatibey Şubesi

BIC/SWIFT Kodu 		

: SEKETR2A

BIC/SWIFT Kodu 		

: FNNBTRIS

1982 (TL hesabı için)

: TR230005902350130000001982

1982 (TL hesabı için)

: TR690011100000000000001982

1983 (ABD Dolar hesabı için)

: TR930005902350130000001983

1983 (ABD Dolar hesabı için)

: TR420011100000000000001983

1984 (Euro hesabı için)

: TR660005902350130000001984

1984 (Euro hesabı için)

: TR150011100000000000001984

Türk Ekonomi Bankası Balgat Şubesi

ING Bank Çankaya Şubesi

BIC/SWIFT Kodu 		

: TEBUTRISXXX

BIC/SWIFT Kodu 		

: INGBTRIS

1982 (TL hesabı için)

: TR540003200015000000001982

1982 (TL hesabı için)

: TR880009900888888800100001

1983 (ABD Dolar hesabı için)

: TR270003200015000000001983

1983 (ABD Dolar hesabı için)

: TR830009900888888800200001

1984 (Euro hesabı için)

: TR970003200015000000001984

1984 (Euro hesabı için)

: TR560009900888888800200002
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TSK MEHMETÇİK VAKFI
TEMSİLCİLİKLERİ VE ŞİRKETLERİ

TEMSİLCİLİKLER
İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ (AVRUPA YAKASI)
Adres

: Ergenekon Mah. Halaskar Gazi Cad. No: 3 D: 4
Pangaltı - Şişli / İstanbul
Telefon : 0 212 343 37 50 - 51
Faks
: 0 212 343 37 52
E-Posta : istanbultemavrupa@mehmetcik.org.tr

İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ (ANADOLU YAKASI)
Adres

: Plaj Yolu Sok. Tan Apt. No: 19/4
Caddebostan - Kadıköy / İstanbul
Telefon : 0 216 369 66 22
Faks
: 0 216 369 67 57
E-Posta : istanbultem@mehmetcik.org.tr

İZMİR TEMSİLCİLİĞİ
Adres

: Talatpaşa Bulvarı Olgun Apt. No: 34/1
Alsancak / İzmir
Telefon : 0 232 464 66 66
Faks
: 0 232 464 66 66
E-Posta : izmirtem@mehmetcik.org.tr

ADANA TEMSİLCİLİĞİ
Adres

: Reşatbey Mah. 5 Ocak Cad. Naşal Apt. No: 7 K: 1 D: 1
Seyhan / Adana
Telefon : 0 322 458 76 00
Faks
: 0 322 458 76 00
E-Posta : adanatem@mehmetcik.org.tr

SAMSUN TEMSİLCİLİĞİ
Adres

: Ulugazi Mah. İstiklal Cad. Sekban Apt. No: 22/12
İlkadım / Samsun
Telefon : 0 362 435 07 47
Faks
: 0 362 435 07 47
E-Posta : samsuntem@mehmetcik.org.tr

BURSA TEMSİLCİLİĞİ
Adres

: Nalbantoğlu Mah. Atatürk Cad. Şehbenderler Apt. No: 47
Daire: 16 Kat: 4 Osmangazi / Bursa
Telefon : 0 224 224 77 59
Faks
: 0 224 224 77 59
E-Posta : bursatem@mehmetcik.org.tr

ERZURUM TEMSİLCİLİĞİ
Adres

: İstasyon Mah. Mustafa Durmaz Pınar Sok. No: 28
Mehmetçik Apt. Kat: 1 Yakutiye / Erzurum
Telefon : 0 442 235 70 60
Faks
: 0 442 235 70 61
E-Posta : erzurumtem@mehmetcik.org.tr

ŞİRKETLER
MEHMETÇİK VAKFI TURİZM PETROL İNŞAAT SAĞLIK
GIDA LTD. ŞTİ.
Adres : Fatih Mah. Kâtip Çelebi cad. No: 2 Orhanlı - Tuzla / İstanbul
Telefon : 0 216 482 50 11
Faks
: 0 216 482 49 73
E-Posta : mehmetcik@mehmetciklimitet.com
Web
: mehmetciklimitet.com

MEHMETÇİK VAKFI SİGORTA ARACILIK HİZ. LTD. ŞTİ.
Adres : Nenehatun Cad. No: 55 Gaziosmanpaşa / Ankara
Telefon : 0 312 437 77 43
Faks
: 0 312 436 27 44
E-Posta : bilgi@mehmetciksigorta.com.tr
Web
: mehmetciksigorta.com.tr

MEHMETÇİK VAKFI VE TINAZTEPE GAYRİMENKUL
YÖNETİMİ TİC. LTD. ŞTİ.
Adres

: Zeytinlik Mah. İstasyon Cad. No: 39 Tınaztepe Pasajı
Bakırköy / İSTANBUL
Telefon : 0 212 571 72 00
Faks
: 0 212 571 72 00

