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“Bireysel Emeklilik Sözleşmesi”ni Mehmetçik Vakfı Sigorta’dan yaptıran tüm TSK personeline
ücretsiz 20.000 TL teminatlı “Ferdi Kaza Sigortası”
Kasko poliçelerinde tüm TSK mensuplarına TSK personel indirimi
TSK Personeline özel Mehmetçik Tamamlayıcı Sağlık Sigortası
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KONUT SİGORTASI
ZORUNLU TRAFİK SİGORTASI
KASKO
İȘYERİ SİGORTASI
TÜM SİGORTACILIK HİZMETLERİ
MEHMETÇİK VAKFI
SİGORTA ARACILIK HİZ. LTD. ȘTİ.

0850 724 08 50

0850 724 55 00

0850 250 99 99

0850 250 81 81

0850 755 07 55
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Nenehatun Cad. No.
Telefon
Faks
Web
e-posta

: 55 Gaziosmanpașa/ANKARA
: 0 312 437 77 43
: 0 312 436 27 44
: www.mehmetciksigorta.com.tr
: bilgi@mehmetciksigorta.com.tr

Yaşar BAL
E. Tümgeneral
Genel Müdür
Değerli Okurlarımız,
Mehmetçik Vakfı dergisinin 40’ıncı sayısını sizlere sunmanın mutluluğu içerisindeyiz. Vatanımızın ve milletimizin
güvenliği, huzuru ve refahı için; canlarını hiçe sayarak şehit olan veya askerlik görevi esnasında hayatını kaybeden,
gazi ve engelli duruma gelen Mehmetçiklerimiz ile bakmakla yükümlü oldukları yakınlarına, ne yapsak azdır
düşüncesiyle, bizlere verilmiş olan bu ulvi görev ve sorumluluğu yerine getirmeye devam ediyoruz.
Bu sayımızda, şehit ve gazi çocuklarımıza yönelik olarak 2009 yılında başlattığımız ve bu sene on birincisini
düzenlediğimiz “2019 Yılı Mehmetçik Çocukları Kültür Gezisine” yer verdik. Ayrıca Kültür Gezisine katılan Mehmetçik
Çocuklarımızın gezi ve Vakıf hakkındaki düşüncelerini sizlerle paylaştık.
2019 Yılı Vekâleten Kurban bağışı döneminde, kadirşinas halkımızın yaptığı bağışlarla şehit ve gazi Mehmetçik
ailelerimize daha çok yardım edebilmenin mutluluğunu ve huzurunu yaşarken bu konudaki faaliyetlerimize sizler
için yer verdik.
Yine bu sayımızda, Milli Savunma Bakanımız Sayın Hulusi AKAR’ın yazdığı “Harbord Askeri Heyeti Raporu” adlı
kitabın telif gelirlerini, TSK Mehmetçik Vakfı’na bağışlaması nedeniyle, kendisine takdim edilen şükran belgesi
haberini sizlerle paylaştık.
Dergimizin 40’ıncı sayısının kapsadığı dönem içerisinde başlayan Fırat’ın doğusuna yönelik Barış Pınarı
Harekâtı’nda, duyarlı halkımız Mehmetçik’e olan sevgisini ve gönül bağını bir kez daha gösterdi. Bizler de Türk
Milleti’nin tek yürek olarak sıradağlar gibi Mehmetçik’in arkasında durduğu bu gurur tablosunu sizlerle paylaştık.
Vakfımızdan eğitim yardımı alan Şehit kızımız Sevcan KAYA ile Vakıf hakkındaki düşüncelerinden, dünya çapında
elde ettiği başarılara kadar gururla okuyacağınızı düşündüğümüz bir söyleşi gerçekleştirdik.
Tüm mal varlığını TSK Mehmetçik Vakfı ve Türk Eğitim Vakfı’na bağışlayan değerli bağışçımız merhum Zeki
MÜREN’in vefatının 23’üncü yıl dönümünde, Bodrum’da ve Bursa’da gerçekleştirdiğimiz anma etkinliklerine ilişkin
çok özel anlara sizler için yer verdik.
Ayrıca, 30 Ağustos Zafer Bayramı, 19 Eylül Gaziler Günü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Ulu Önder Gazi
Mustafa Kemal ATATÜRK’ün 81’inci ölüm yıl dönümü olan 10 Kasım ATATÜRK’ü Anma Günü kapsamında; ilgiyle
okuyacağınızı düşündüğümüz yazılardan, İstanbul Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığı’nda 15 günde
bir icra edilen “Türkiye Şehitlerini Anıyor” projesine kadar pek çok konuyu sizler için kaleme aldık.
Yüce Türk Milleti’nin vermiş olduğu destekle, her geçen gün gücüne güç katarak daha da büyüyen Mehmetçik
Vakfı’nın bugünlere ulaşmasında, desteklerini ve yardımlarını esirgemeyen başta Mehmetçik Vakfı ailesinin değerli
mensupları olmak üzere, şehit yakınları, gaziler ve bağışçılarımız, tüm kişi, kurum ve kuruluşlar ile siz değerli
okurlarımıza en içten sevgi, saygı ve şükranlarımı sunar, esenlikler dilerim.
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2019 YILI
MEHMETÇİK ÇOCUKLARI
KÜLTÜR GEZİSİ

Kültür gezisine katılan Mehmetçik Çocuklarının Vakıf Genel Müdürlüğü’nü ziyareti
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Gelenekselleşen
Kültür Gezisi
11’inci yılında
TSK Mehmetçik Vakfı’ndan,
bakım
ve
öğrenim
yardımı alan şehit ve gazi
Mehmetçik
Çocuklarına
yönelik olarak düzenlenen
ve ilk olarak 2009 yılında
gerçekleştirilen
“Kültür
Gezisinin”
2019
yılı
programı; 7–19 Temmuz
2019 tarihleri arasında
Ankara,
Afyonkarahisar,
Denizli, Fethiye, Antalya,
Konya ile Nevşehir il ve
ilçelerinde
gerçekleşti.
Anadolu’nun
dört
bir
yanından gelen Mehmetçik
Çocukları, ülkemizin tarihi
ve kültürel yerlerini gezerek
unutulmaz bir deneyim
yaşadı. 12 gün boyunca hem
öğrenen hem de eğlenen
86 genç, unutamayacakları
anılarla geziyi noktaladı.
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Gazi Orduevi’nde yenen öğle yemeğinde; davetliler, çok değerli bağışçılar, TSK Mehmetçik
Vakfı çalışanları ve öğrenciler bir araya gelerek güzel bir birliktelik oluşturuldu.
“Mehmetçik Çocukları Kültür Gezisi 2019”
TSK Mehmetçik Vakfı Yardımlar Müdürlüğü
koordinatörlüğünde, Türkiye genelinden 86
öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi. Kültür
gezisine katılan gençler, ülkemizin tarihi ve
kültürel değerlerini yakından görme ve öğrenme
fırsatı bulmalarının yanı sıra; birbirleriyle tanışma,
kaynaşma, paylaşma, dinlenme ve eğlenme fırsatı
da buldular.
BİRİNCİ
GÜN

İKİNCİ
GÜN

Kültür gezisine katılmak için Ankara’ya
gelen öğrencilerin, Vakıf görevlileri
tarafından
Ankara
Şehirler
Arası
Otobüs Terminali ve Tren Garı’ndan
alınarak toplanılacak olan otele getirilip
yerleşmeleri sağlandı.

bağışçılar, TSK Mehmetçik Vakfı çalışanları ve
öğrenciler bir araya gelerek güzel bir birliktelik
oluşturuldu.
Öğle yemeği sonrasında Anıtkabir ziyareti
gerçekleştirildi. ATA’mızın manevi huzurunda
saygı duruşunda bulunuldu. Öğrenciler tarafından
mozoleye Türk Bayrağı’nı temsilen kırmızı ve beyaz
karanfiller bırakıldı. Anıtkabir ziyaretinden çok
etkilenen öğrenciler, ulusumuzun kurucusu Gazi
Mustafa Kemal ATATÜRK’ün manevi huzurunda
bulunmaktan gurur duyduklarını ifade ettiler.
Akşam yemeğinde; Vakıf Genel Müdürü, Genel
Müdür Yardımcısı ve Vakıf personeli ile bir araya
gelen öğrenciler dolu dolu geçen bir günü geride
bıraktı.

TSK Mehmetçik Vakfı Genel Müdürü
E.Tümg. Yaşar BAL, Gazi Orduevi’nde
öğrencilerle bir araya geldi. İlk buluşma
esnasında, Vakıf Genel Müdürü’nün
öğrencilerle ve öğrencilerin de kendi
aralarında tanışmaları sağlandı.

Vakıf Genel Müdür Yardımcısı E.Alb. Mustafa AYDIN
tarafından, TSK Mehmetçik Vakfı tanıtım sunumu
yapılarak, öğrenciler Vakıf hakkında bilgilendirildi.
İcra edilecek kültür gezisi hakkında kendilerine
Vakıf görevlilerince bilgi verildi. Daha sonra Vakıf
Genel Müdürlüğü’nü ziyaret eden öğrenciler Vakıf
çalışanlarıyla yakından tanıştılar. Gazi Orduevi’nde
yenen öğle yemeğinde; davetliler, çok değerli
8
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Mehmetçik Çocukları Anıtkabir’de
ATA’mızın huzurunda

ÜÇÜNCÜ
GÜN

Sabah Ankara’dan ayrılmadan önce ilk
olarak; 23 Nisan 1920’de açılan ve 15 Ekim
1924 tarihine kadar I. Türkiye Büyük Meclisi
olarak kullanılan, 23 Nisan 1981 tarihinde
ise müze olarak hizmete giren Kurtuluş
Savaşı Müzesi gezildi.

Alagöz Karargâh Binası

Kurtuluş Savaşı Müzesi
Mehmetçik Çocukları hemen sonrasında, II. Türkiye
Büyük Millet Meclisi olan Cumhuriyet Müzesi’ni de
büyük bir heyecan ve ilgiyle gezdi.

Kurtuluş Savaşı’nın verildiği önemli cephelerden
birini görmenin oldukça heyecan ve gurur verdiğini
belirten gençler, Kurtuluş Savaşı’nın yine önemli
noktalarından olan Afyonkarahisar’a doğru yola
çıktı.

DÖRDÜNCÜ

GÜN

Kocatepe
Cumhuriyet Müzesi
Kurtuluş Savaşı’nda Türk genel karşı taarruzunda
düşmandan geri alınan ilk tepe olan Polatlı
Duatepe’deki Duatepe Anıtı, Ulu Önder Gazi
Mustafa Kemal ATATÜRK’ün karargâh olarak
kullandığı Alagöz Karargâh Binası ve Sakarya
Meydan Muharebesi’nde şehit düşen askerlerimiz
için yapılan Sakarya Şehitliği’ni görme fırsatı
elde eden gençler, konusunda uzman rehberler
tarafından da bilgilendirildi.

Sabah oteldeki kahvaltıdan sonra kafilenin ilk
durağı Kocatepe ve Çiğiltepe oldu.
Ulu Önder Mustafa Kemal ATATÜRK ve emrindeki
kahraman Türk Ordusu’nun zafer yürüyüşüne
başladığı ve kurtuluş mücadelesini yaptığı
topraklarda tarihe tanıklık eden Mehmetçik
Çocukları, Büyük Taarruz Şehitliği ve Zafer Anıtı’nı
uzman rehberler eşliğinde gezdiler. Afyonkarahisar
merkezinde kısa bir şehir turu yapan kafile, bir
sonraki durakları olan Denizli’ye doğru yol çıktı.
MEHMETÇİK VAKFI DERGİSİ
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Hierapolis Arkeoloji Müzesi

Büyük Taarruz Şehitliği ve Zafer Anıtı

M.S. 1’inci yüz yılda yapımına başlanılarak 150 yılda
tamamlanan ve bugün hala Roma dönemi Anadolu
Tiyatroları arasında önemli bir yere sahip olan
Antik Tiyatro’da gençler bol bol fotoğraf çektiler.

Kültür gezisinin Denizli ayağı, Antik çağlardan beri
varlığını sürdüren, 35 ila 100 0C arasında değişen 17
sıcak su alanından oluşan Pamukkale’nin simgesi
Travertenler ile başladı.
BEŞİNCİ
GÜN

Hierapolis Antik Tiyatrosu

Pamukkale Travertenler
Öğle yemeğinin ardından 1984 yılından beri
hizmet veren Hierapolis Arkeoloji Müzesi’ne geçen
Mehmetçik Çocukları, Tunç Çağının en güzel
örneklerine sahip Beycesultan Höyüğü’nden elde
edilen arkeolojik buluntuları da görme fırsatı elde
ettiler.
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UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan ve
turistlerin çekim merkezlerinden biri olan 2.500
yıllık Kleopatra Antik Havuzu’nu da gören kafile,
antik kent turunu noktaladı.
ALTINCI
GÜN

Otelde kahvaltı yaparak güne başlayan
kafile, Kalkan-Kaş-Demre-Finike üzerinden
Kemer’e doğru hareket etti.

YEDİNCİ
GÜN

Mehmetçik Çocukları, Antalya gezisine;
Kemerli Köprüsü, Tarihi Su Yolları ve Antik
Tiyatrosu ile Roma İmparatorluğu’nun en
önemli eserlerinden biri olan Aspendos
Antik Kenti ile başladı.

SEKİZİNCİ
GÜN

Kültür Gezisinde 8’inci gün yine dopdolu
başladı. 2.365 metre yüksekliğindeki
Tahtalı Teleferiğine çıkan kafile, serin
havada keyifli anlar yaşadı.

Tahtalı Dağı Teleferiği

Aspendos Antik Kenti

Batı Toroslardan 93 km akarak Akdeniz’e karışan Manavgat Şelalesi ve M.Ö. 8’inci yüzyılda yerleşim
merkezi olan, birçok krallık ile imparatorluğa ticaret ve liman kenti olarak hizmet eden Side Antik Kenti’nin
görülmesi ile de gün noktalandı.

Manavgat Şelalesi
MEHMETÇİK VAKFI DERGİSİ
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Ardından Roma dönemi görsel sanatlarının sergilendiği Arkeoloji Müzesi ile 131 metrelik uzunluğu ve 3
metrelik genişliği ile dünyanın en büyük tünel akvaryumu olan Antalya Akvaryumu’nun görülmesi ile
günlük faaliyet son buldu.

Antalya Arkeoloji Müzesi

Antalya’daki 3’üncü güne şehir turu
DOKUZUNCU ile başlandı. Helenistik, Roma, Bizans,
Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinin
GÜN
surlar içindeki ortak eseri olan
Kaleiçi’ndeki tarihi dokuyu oldukça
beğenen gençler alışveriş yapmayı da ihmal
etmediler. Ardından 13’üncü yüzyılda yapılan ve
Antalya’daki ilk İslami yapılardan olan tarihî Yivli
Minare gezildi.

Günün sonunda tekne turuna katılan gençler,
gönüllerince
eğlenerek
dokuzuncu
günü
tamamladılar.

Yivli Minare

Antalya Tekne Turu
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Konya turu, türkülere konu olmuş eşsiz
bir mesire yeri olan Meram Bağları ile
ONUNCU
başladı. Ardından Selçuklu Devleti’nin gül
GÜN
bahçesi iken, ilerleyen yüzyıllarda türbe,
semahane ve mescit gibi eklemelerle
bugünkü halini alan Mevlana Müzesi ve Alaeddin
Tepesi’ni gezen gençler Nevşehir’e doğru yola
çıktı.

Üç Güzeller
Göreme’nin meşhur çömlek sanatını yerinde gören
gençler, uygulamalı çömlek yapımına tanıklık etti.

Konya Mevlana Müzesi

Gezinin Nevşehir bölümü, Göreme
kasabasının 2 km doğusundaki Açık Hava
ON BİRİNCİ
Müzesi ile başladı. M.S. 4’üncü yüzyıldan
GÜN
13’üncü yüzyıla kadar yoğun bir şekilde
manastır hayatı yaşanmış olan bölgede;
kiliseler, şapeller, aşevleri ve diğer tarihî mekânlar
arasında gençler fotoğraf çekti.

Göreme’de Çömlek Sanatı
Nevşehir’deki ilk gün, Jandarma At ve Köpek
Eğitim Merkez K.’lığındaki gezi ile son buldu. Özel
eğitimli köpeklerin eğitmenleri eşliğinde yaptıkları
şovlara hayran kalan gençler, yine eğitmenler
eşliğinde at binerek unutulmaz bir gün yaşadılar.

Göreme Açık Hava Müzesi

Öğle yemeğinin hemen sonrasında Avanos’ta kısa
bir gezinti yapan kafile, rehberlerden Üç Güzeller
hakkında da bilgi aldı.

Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkez Komutanlığı

MEHMETÇİK VAKFI DERGİSİ
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Nevşehir Güvercinlik Vadisi

ON İKİNCİ
GÜN

Sabah otelden ayrılan öğrenciler; çeşit
çeşit güvercinleri ve enfes gün batımı
ile ziyaretçileri kendine hayran bırakan
Güvercinlik Vadisi’ni gezdi.

Ankara’ya girilmeden önce Tuz Gölü’nü de
gören kafile; Gölün yapısı hakkında Tuz Gölü
rehberlerinden bilgi aldı ve bol bol fotoğraf çekildi.

Tuz Gölü
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Kültür
gezisinin
son
gününde,
öğrencilerin
arkadaşlarıyla
ve
ON ÜÇÜNCÜ
Vakıf
görevlileriyle
vedalaşarak
GÜN
ayrılmalarıyla “2019 Yılı Mehmetçik
Çocukları Kültür Gezisi” güzel anılarla
sona erdi. Birbirleriyle ömür boyu devam edecek
dostluklar kurarak ayrılan öğrenciler, tekrar bir
araya gelme temennisinde bulunarak Vakfa
teşekkür etmeyi de unutmadılar.

Hatıra Fotoğrafı

Mehmetçik Çocukları
Kültür Gezisi İzlenimleri
Öncelikle deyim yerindeyse ikinci ailem olan Mehmetçik Vakfı’na,
bize kocaman bir aile ve güzel dostluklar kazandırdığı için çok
teşekkür etmek istiyorum. Ben buranın benim eğitim yardımlarımı
aldığım bir devlet vakfı olduğunu sanıyordum, meğer burası
kocaman bir aile ortamıymış. Bunu kültür gezimizde anlama
fırsatım oldu.

Çisemnur KAVAS
17 yaşında. Babası vazife malulü.
Kütahya’da yaşıyor. Merkez Özel
Kütahya Bahçeşehir Koleji Anadolu
Lisesi 11’inci sınıf öğrencisi.

Benim ilk kültür gezimdi 2019 yılı gezisi. Başlarda çok fazla tereddüt
içindeydim, açıkçası çekindim ve “12 gün nasıl geçecek” dedim
kendi kendime. Ama herkes o kadar içtendi ki, Ankara’daki otelimize
girer girmez çok güzel bir şekilde karşılanmamızla bu tereddütlerin
yerini tatlı bir heyecan aldı. Sanki birbirimizi yıllardır tanıyormuşuz
gibi kaynaştık birbirimizle. 12 günün nasıl geçtiğini anlamadım.
Gezdiğimiz, gördüğümüz yerler, kaldığımız oteller mükemmeldi,
aynı zamanda askeri kurumları ve orduevlerini de ziyaret ettik.
Birçok Türk gencinin görmesi gereken farklı tarihi yerleri görme
fırsatımız oldu ve çok fazla bilgi edindik, bir o kadar da eğlendik.
Geri döndüğümüzde ailemize, arkadaşlarımıza anlatacağımız
bir sürü anımız oldu ve hiç kopmayacağına inandığım çok güzel
dostluklar edindik. Bu zaman içinde birbirimize o kadar bağlandık
ki hiç bitsin istemedik.
Başta gezi süresi, uzun bir zaman dilimi gibi gelmiş olsa da bu
zamanın aslında bize yetmediğini, birbirimizle daha fazla vakit
geçirmek ve hiç ayrılmak istemediğimizi anladım. Zaten gezideki en
duygusal olduğumuz anlardan birisiydi aslında vedalaşmak. Tabii
ki sadece arkadaşlarımızdan ayrılmak üzmedi bizi, orada bizim her
ihtiyacımızla ilgilenen Vakıf görevlilerinden ayrılmak da çok zor
oldu, bizi her şeyden koruyan bir an olsun yalnız bırakmayan Vakıf
görevlileri o kadar ilgi gösterdiler ki bize, kendimizi çok değerli ve
güvende hissettik. Ayrıca her ilde bizi uçan kuştan koruyan polis
ve jandarma koruma ekibindeki abilerimizin özverisi de görülmeye
değerdi. Gezi boyunca bize emek veren herkese çok ama çok
teşekkür etmek istiyorum, iyi ki varsınız…
Mehmetçik Vakfı’nın sadece maddi yönden yardım yapan bir Vakıf
olmadığını, gönül köprüsü kurarak kocaman bir aile, bizim ailemiz
olduğunu yüreklerimize kadar hissettirdiği için Vakfımıza sonsuz
teşekkürler…

MEHMETÇİK VAKFI DERGİSİ
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Sevgili Mehmetçik Vakfı, Değerli Ailem...

Canan FİLİZ
23
yaşında.
Babası
Gazi.
Balıkesir’de yaşıyor. Mehmet Akif
Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Yabancı Diller Bölümü İngilizce
Öğretmenliği Programı, 4’üncü
sınıf öğrencisi.

Sözüme bu seneki “Mehmetçik Çocukları Kültür Gezisini” bizler için
hazırlayan Mehmetçik Vakfı’na ve bizlerle gezi süresince ilgilenen
herkese teşekkürlerimi sunarak başlamak isterim. 2016 yazındaki
ilk deneyimimin ardından bu seneki geziye çok büyük bir heves
ve mutlulukla katıldım. İlk gün biraz yabancılık çekmiş olsam da
bu asla bir sorun olmadı. Oda arkadaşımla kaynaşmamız o kadar
çabuk oldu ki görenler yıllardır arkadaş olduğumuzu sandılar. İkinci
günden itibaren güzel insanlarla tanışmaya devam ettim. Önceki
gezimden az sayıda arkadaşımın olması dezavantajın aksine büyük
bir avantajdı. Böylelikle yeni insanlarla tanışma imkânım çok daha
fazla oldu.
Ankara’da başlayan gezimizin ikinci gününde Anıtkabir’i ziyaret
ettik. Biz Mehmetçik çocukları için Anıtkabir’i ziyaret etmek
muhteşem bir deneyimdi. ATA’mızın kabrine karanfiller bıraktık,
“Biz geldik ATA’m, izindeyiz her zaman” dedik. Güzel anlatımlar
eşliğinde, yüreklerimiz kabararak Anıtkabir Müzesi’ni gezdik. I. ve
II. TBMM binalarını da gezerek üçüncü günümüzü tamamladık.
Ankara’nın ardından güzergahımız Polatlı, Afyon, Denizli, Fethiye,
Antalya, Konya ve Nevşehir şeklindeydi. Polatlı’da Malıköy Tren
İstasyonu Müzesi, Afyon’da Kocatepe Büyük Taarruz Şehitliği,
Denizli’de her derde deva Pamukkale travertenleri ve Hierapolis
Antik Tiyatrosu, Fethiye’de yamaç paraşütçüleri altında tüm
güzelliğiyle Ölüdeniz, Antalya’da İzmir Marşı söyleyerek inlettiğimiz
Side ve Aspendos Antik Tiyatroları, Konya’da Mevlâna türbesi,
Nevşehir’de masallar diyarı, Kapadokya gezip gördüğümüz yerlerin
sadece bir kısmı! Hem eğlenerek hem öğrenerek gezdik tarihi ve
doğal güzelliklerimizi...
Her şeyin planlı olması, her ihtiyacın, her ihtimalin düşünülmüş
olması gezinin düzenli ve çok rahat geçmesinin en büyük nedenleri
diye düşünüyorum. Bunların gerçekleşmesini sağlayan Vakıf
görevlilerine ne kadar teşekkür etsek az! Rehberlerimiz de bize
en iyi şekilde anlatımlarını yaptılar ve sorularımızı yanıtladılar.
Afyon’da Muzaffer TAYTAK Albayımız bize gururla eşlik etti ve
Kocatepe’de bildiklerinin tamamını bizlerle paylaştı.
Ömrüm boyunca unutmayacağım bu muazzam gezinin en
güzel yanı ise Türkiye’nin dört bir yanından gelen, aynı kaderleri
paylaştığımız arkadaşlar edinmektir. Büyüklerimizden tavsiye
almak, küçüklerimize yol göstermek ve en önemlisi birbirimize her
konuda destek olmak gezi süresince hepimizin çabaladığı şeylerdi.
Şunu eklemeden geçemeyeceğim, gezi bitti bunlar da biter diye
bir şey yok tabii, eminim ki bu gezi sayesinde çok güzel dostluklar
kurduk ve ilerleyen zamanlarda da birbirimize hep destek olmaya
devam edeceğiz...
MEHMETÇİK VAKFI’NA sonsuz teşekkürler.
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Birçok kez davet edilmiş olduğum ancak bu yıl katılma fırsatı
bulduğum Mehmetçik Vakfı Kültür Gezisi, benim için unutulmaz
ve muhteşem bir geziydi. Bu geziye daha önce katılamamış
olmanın üzüntüsünü geziye katıldığımda daha çok hissettim.
Gezi ilk başladığı andan son güne kadar en ince ayrıntısına kadar
düşünülerek özenle planlanmıştı.

Esin TORUN
24
yaşında.
Babası
Şehit.
Gaziantep’te
yaşıyor.
Hasan
Kalyoncu Üniversitesi, Sağlık
Bilimleri Yüksek Okulu, Beslenme
ve Diyetetik Bölümü 4’üncü sınıf
öğrencisi.

Bu gezinin benim için en güzel yanı edindiğim dostluklar
ve varlıklarını her zaman hissettiğim ancak tanışma fırsatı
bulamadığım çok kıymetli Vakıf personeliyle tanışmış olmaktı. Bu
gezide daha önce görmediğimiz tarihi ve kültürel yerleri rehber
eşliğinde eğlenerek görme ve öğrenme fırsatı buldum.
Gezinin düzenlenmesinde emeği geçen çok kıymetli bağışçılarımıza,
kıymetli Vakıf personelimize, gezimiz boyunca bizim her anımızda
yanımızda bulunan polis ve jandarma koruma ekibine çok teşekkür
eder şükranlarımı sunarım.
Çatısı Türk bayrağımız olan sayısını bilmediğim kardeşlerimin
olduğu bu kıymetli Mehmetçik ailesinin bir üyesi olmak gurur
verici…

Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı, değerli bağışçılarımızın
desteği ile kültür gezisi çatısı altında bizlere memleketimizin tarihi
ve kültürel güzelliklerini görme fırsatı yaşatmıştır.

Ahmet ŞEKER
21 yaşında. Babası askerlik hizmeti
sırasında trafik kazası sonucu
hayatını kaybetmiştir. Ankara’da
yaşıyor. Celal Bayar Üniversitesi
Ahmetli MYO Muhasebe ve Vergi
Bölümü’nü bitirdi.

Her karışı şehitlerimizin kanı ile ıslanan vatanımızın, daha önce
görmediğimiz yerlerini, rehberler ve Vakıf personeli eşliğinde
gezmek, unutulmaz bir deneyim yaşattı bizlere. Afyonkarahisar’da
Kurtuluş Savaşımızın izlerine ve yaşanmışlıklarına şahitlik ederken,
Pamukkale ve Antalya’da güzel ülkemizin kültürel yapısını
gözlemledik. Tüm bunların yanı sıra 12 gün süren bu harika gezide,
aynı kaderi paylaştığımız kardeşlerimizle nice güzel dostluklar ve
kardeşlik bağları kurduk. Gezi sırasında çabucak kaynaşıp dost
olan bizler ayrılırken de ne yazık ki hüzünlendik.
Bize bir Vakıf gibi değil de adeta bir aile sıcaklığında yaklaşan
Mehmetçik Vakfı çalışanlarına teşekkür ediyor, bu ailenin bir parçası
olduğum için ne kadar şanslı olduğumu bir kez daha anlıyorum…
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ŞEHİT MEHMETÇİKLERİN BABALARINA
BABALAR GÜNÜ YARDIMI

ADANA

ANKARA

BURSA

ERZURUM

İSTANBUL ANADOLU

İSTANBUL AVRUPA

İZMİR

SAMSUN

TSK Mehmetçik Vakfı Yönetim Kurulu tarafından
şehit olan erbaş ve erlerin eş, anne ve babalarına,
anneler ve babalar gününde yardım yapılması ve
ilk yardımın da 2017 yılından itibaren uygulanması
kararı alınmıştır.
Bu kapsamda, 2019 yılında 3.629 şehit annesine
3.991.900 TL ve 421 şehit eşine 463.100 TL olmak
üzere toplamda 4.455.000 TL yardım yapılmış,
konu ile ilgili habere dergimizin 39’uncu sayısında
yer verilmiştir.
18
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2019 yılı babalar gününde ise 2.654 şehit
babasına, 2.919.400 TL yardım yapılmıştır.
Mehmetçik Vakfı olarak hayata geçirdiğimiz
“Anneler Günü ve Babalar Günü Yardımı” ile
vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve ulusumuzun
güvenliği uğruna, canlarını hiçe sayan aziz
şehitlerimizin anne, baba ve eşlerine destek
olmaya, anneler ve babalar gününü kutlamaya,
sevinçlerini paylaşmaya, her anlarında yanlarında
olmaya devam edeceğiz.

Dönem İçindeki Anlamlı Günler

30 Ağustos Zafer Bayramı

Babalar Günü
15 Temmuz Demokrasi ve
Milli Birlik Günü

9 Eylül İzmir’in Kurtuluşu
19 Eylül Gaziler Günü

Değerli Bağışçımız Zeki MÜREN’in Vefatı

1881 - 193
MEHMETÇIK
VAKFI

13 Ekim Ankara’nın Başkent Oluşu

10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

MEHMETÇİK VAKFI DERGİSİ
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Milli Savunma Bakanımız
Sn. Hulusi AKAR’dan
TSK Mehmetçik Vakfı’na Anlamlı Bağış
Milli Savunma Bakanımız Sn. Hulusi AKAR; Milli Mücadele yıllarında Amerikan Askeri
Heyetinin ATATÜRK ile yaptıkları görüşmeyi ele alan “Harbord Askeri Heyeti Raporu”
adlı kitabının telif gelirlerini, Türk Tarih Kurumu ve Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay
ATASE Daire Başkanlığı aracılığı ile TSK Mehmetçik Vakfı’na bağışlamıştır. Yapılan bağışa
istinaden 27.09.2019 tarihinde, TSK Mehmetçik Vakfı Genel Müdürü E.Tümg. Yaşar BAL
tarafından Milli Savunma Bakanımız Sn. Hulusi AKAR’a şükran belgesi takdim edilmiştir.

TSK Mehmetçik Vakfı Gn. Md. E. Tümg. Yaşar BAL tarafından, Milli Savunma Bakanımız
Sn. Hulusi AKAR’a şükran belgesi takdimi
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Eserde ele alınan raporu hazırlayan heyetin
başında bulunan General James G. Harbord,
Amerika Birleşik Devletleri adına Doğu Anadolu
ve Güney Kafkasya’daki durumu tetkik etmek
üzere 1919 yılında bölgeye gönderilmiştir. Heyet
tarafından yapılan incelemeler sonucunda,
iddia edildiğinin aksine bölgede Ermenilerin
hiçbir zaman çoğunluğu oluşturmadığı ve
Türkler tarafından Ermenilere karşı “Soykırım”
olarak
nitelendirilebilecek
hiçbir
eylemin
gerçekleşmediği anlaşılmıştır. Diğer yandan bu
heyet, hem İzmir’in işgali ile Yunanların TürkMüslüman halka yaptığı katliamları hem de
Anadolu’da Mustafa Kemal Paşa önderliğinde
başlayan
Millî
Mücadele’yi
görmüş,
bu
Mücadele’nin Amerikan yönetimi ve kamuoyu
tarafından tanınmasına da katkı sağlamıştır.
Harbord Askeri Heyetinin hazırladığı bu raporda
yer alan bilgiler vesilesiyle Amerika Birleşik
Devletleri Kongresi, Ermeni mandaterliğini

kabul etmemiştir. Günümüz dünyasında Türklere
karşı yürütülen asılsız Ermeni tezleri karşısında
bu raporda yer alan bilgiler son derece büyük
önem taşımaktadır. Özgün Türk ve Amerikan
belgelerine ve arşivlerine, bunların yanı sıra
dönemin basını vb. mecralardan edinilen
kaynaklara dayandırılarak gerçekleştirilen bu
çalışma üç bölümden oluşmaktadır.
Birinci bölümde Osmanlı Devleti ve ABD
ilişkilerinin başlangıç dönemi ve seyri, ikinci
bölümde Harbord Askeri Heyetinin kuruluşu ve
Anadolu’ya gelişi, üçüncü bölümde ise nihai rapor
ve raporun etkileri gibi konular yer almaktadır.
Yabancı bir heyetin, Türk tarihinde vuku bulan
gerçeklere şahitlik etmesi Türk tarihçiliğine
kuvvet katmaktadır. Milli Savunma Bakanımız
Sayın Hulusi AKAR’a, büyük bir özenle kaleme
aldığı bu değerli eserin telif gelirlerini Vakfımıza
bağışladığı için şükranlarımızı sunarız.
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Mehmetçik Vakfı Vekâleten Kurban
Bağışı Faaliyetleri
Yüce gönüllü bağışçılarımız bu yıl da “Vekâleten Kurban Bağışı” döneminde
Mehmetçikle birlikteydi. Tüm kadirşinas bağışçılarımıza, şehit ve gazi Mehmetçik
aileleri adına şükranlarımızı sunarız.

Kurban bağışlarınızla
Şehit ve Gazi Mehmetçik Ailelerine
siz de destek olabilirsiniz.

Kurban Bağış Bedeli 1.130 TL
www.mehmetcik.org.tr

2019 yılı Vekâleten Kurban Temin ve Kesim
Faaliyeti kapsamında 70.905 hisse kurban
(Bir hisse: 1.130 TL) kesimi gerçekleştirildi.
Ayrıca, 2019 yılı Kurban dönemi süresince
(09.07.2019- 11.08.2019 tarihleri arasında)
7.554 bağışçımız tarafından 5.249.609,43
TL menkul bağışta bulunuldu. Aynı
dönemde Vakfımıza 2.035 SMS bağışı
(20.350 TL) yapıldı.
Vekâleten kurban bağışlarınızı, 1995
yılından beri kabul edip kesim faaliyetlerini
güveninize uygun şekilde gerçekleştiren
Mehmetçik Vakfı, bu yıl da 9 Temmuz 2019
tarihi itibarıyla bağışlarınızı kabul etmeye
başlamış ve 10 Ağustos 2019 tarihinde
bağış kabulünü sona erdirmiştir.
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Kurban Bayramı’ndan bir ay önce kurban bağışlarına yönelik
çalışmaya başlayan ve kesim faaliyeti tamamlanıncaya kadar kurban
koordinasyon merkezinde çalışmaya devam eden Vakıf personeli…

Mehmetçik Vakfı’nın vekâleten kurban kesim
hizmeti, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Tarım
ve
Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel
Müdürlüğü’nün konuyla ilgili yayımladığı tebliğe
uygun olarak yürütülmektedir. Kurbanlıkların
kesimi; modern tesislerde, hijyenik koşullarda,
her kesimhanede görevlendirilen yeteri kadar
Vakıf personeli (her kesimhanede ez az beş
kişi), veteriner hekim, noter ve din görevlisinin
denetimi ve gözetimi altında, kesim merkezlerinin
kapasitelerine göre, Kurban Bayramı’nın ilk
üç gününde dini vecibelere uygun olarak
yapılmaktadır.

Etlerin dağıtılamayan bölümü ise Diyanet
İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu’nun;
“Söz konusu etlerin kısmen veya tamamen et
olarak yurt içi ve yurt dışındaki Müslümanlara
ulaştırılması imkânının sağlanamaması halinde
–deri ve bağırsaklar gibi- bunların da rayiç
bedelle satılarak bedelinin vakıf maksadına
uygun olarak sarf edilmesi caiz görülmektedir.”
görüşüne uygun olarak değerlendirilmektedir.
Dağıtılamayan etler, kâr amacı gütmeden
ihale şartname esaslarına uygun olarak kurban
kesimini yapan yüklenici firmalara satılmakta
ve elde edilen gelir tamamen Vakıf Senedine

Kurban Bayramı’nın ilk gününden, 3’üncü günün sonuna kadar her kesimhanede Genel Müdürlük tarafından görevlendirilen
ve en az beş kişiden oluşan Vakıf personeli, kontrol görevini yerine getirmektedir.

Kesilen kurbanlıkların bir bölümü kesim
bölgelerinde bulunan şehit yakınları, malul gazi ve
engelli Mehmetçik ailelerine taze et olarak, kesim
bölgesi dışında bulunan şehit yakını ve malul
gazi Mehmetçik ailelerine ve kurban bağışçılarına
da kurban etlerinden yapılan kavurma şeklinde
dağıtılmaktadır.

uygun olarak hazırlanan yardım planı dâhilinde
şehit, malul gazi ve engelli Mehmetçik ailelerine
yapılacak yardımlarda kullanılmaktadır.
Mehmetçik Vakfı’na vekâleten kurban bağışları;
Vakfın anlaşmalı olduğu banka şubelerinden
veya bu bankaların internet bankacılığından
MEHMETÇİK VAKFI DERGİSİ
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Kesim bölgesi içerisinde yer alan şehit yakınları ile malul gazi ve engelli Mehmetçik
ailelerine taze et dağıtımı gerçekleştirilirken...

yararlanarak, bunun dışında Ankara’da Vakıf Genel
Müdürlüğü ile Vakfın Adana, Bursa, Erzurum,
İstanbul Anadolu, İstanbul Avrupa, İzmir ve
Samsun’daki temsilcilikleri, şirketleri (Mehmetçik
Vakfı Turizm, Petrol, İnşaat, Sağlık, Gıda Tic.
Ltd.Ş, Mehmetçik Vakfı Sigorta Aracılık Hiz.
Ltd.Ş, Mehmetçik Vakfı ve Tınaztepe Gayrimenkul
Yönetimi Tic.Ltd.Ş, TSK Mehmetçik Vakfı
Güngören Park AVM İşletmeciliği Ltd.Ş) vasıtasıyla
makbuz karşılığı nakit ya da kredi kartıyla veya
Vakıf internet sitesi (www.mehmetcik. org.tr)
üzerinden online bağış sistemini kullanarak kredi
kartı ile kolaylıkla yapılabilmektedir. Yurt dışında
bulunan vatandaşlarımız ise; Vakıf internet sitesi
üzerinden kredi kartı ile yukarıda açıklanan şekilde
online bağış yapabilecekleri gibi, bulundukları
ülkelerdeki banka şubelerinden (BIC SWIFT
Kodu ve IBAN numaraları Vakıf internet sitesinde
belirtilmiştir.) bağışlarını gerçekleştirebilmektedir.
Mehmetçik Vakfı’nın ilan edilen bu koşullarını
kabul edip yukarıdaki başvuru yollarından
herhangi biriyle Mehmetçik Vakfı’na, kurban
bağışında
bulunan
değerli
bağışçılarımız,
kurbanlarının kesimi için Mehmetçik Vakfı’nı
malik ve vekil kılmış olmaktadır. Kesim sonrası
bağışçılarımıza şükran duygularımızın ifadesi
olarak gönderdiğimiz, kurban kavurması (yurt
içinde), teşekkür mektubu, noter onaylı kesim
tutanağı ile arzu eden bağışçılarımıza kurban
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kesimi görüntüleri CD’sinin ulaştırılabilmesi için
bağış işlemleri sırasında kimlik, adres, cep ve ev
telefon bilgileri ile vatandaşlık numarasının tam
ve doğru olarak yazılması gerekmektedir.
Diyanet İşleri Başkanlığının yukarıda bahsi
geçen tebliğinde özetle; “Kurban ibadetinin
yerine getirilmesi için kurban temin edilmesi ve
kurbanın kesilerek kanının akıtılması gerektiği”
belirtilmektedir. Dolayısı ile Mehmetçik Vakfı’na
yapılan her kurban bağışı için kesim yapılmaktadır.
Mehmetçik Vakfı’nın, vatandaşlarımızın kendi
irade ve arzuları ile yaptıkları vekâleten kurban
bağışlarını kabul ettiğini, başka kişi, kurum veya
kuruluşlara Mehmetçik Vakfı adına vekâleten
kurban bağışı toplama yetkisi vermediğini
kamuoyunun bilgisine saygıyla sunar, bağışlarınız
için teşekkür ederiz.

Konserve kurban kavurması

Barış Pınarı Harekâtı’nda
Tüm Türkiye Yine Tek Yürek

Vatanımızın ve Milletimizin güvenliği, huzuru ve refahı
için 2016 yılında başlayan ve 2018 yılında başarı ile sona
eren Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekâtları sonrası,
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, yüksek moral ve
motivasyonla, 9 Ekim 2019 tarihinde Fırat’ın doğusuna
yönelik Barış Pınarı Harekâtı’nı başlatmıştır.
Milli güvenliğimize tehdit oluşturan terör örgütlerini
ve teröristleri etkisiz hale getirmek, hudutlarımızın
güvenliğini sağlamak, sınırlarımızın güneyinde bir
terör koridoru oluşturulmasını engellemek maksadıyla
başlatılan Harekât kapsamında; sivil insanların, tarihi
eserlerin, kültürel ve dini yapıların dokunulmazlığı
konusunda gerekli hassasiyeti gösteren şanlı ordumuz,
Vatanımızın ve Milletimizin bölünmez bütünlüğü uğruna
hedeflerine ulaşmaya çalışırken, tüm Türkiye yine tek
yürek olup, Mehmetçik’in arkasında sıradağlar gibi
durmaya devam etmiştir.
Harekât başladığı günden itibaren, sporcu ve
sanatçılarımızdan,
çeşitli
meslek
gruplarına,
çocuklarımızdan, yaşlı teyzelerimize ve amcalarımıza
kadar, 82 milyon TEK YÜREK olarak maddi/manevi
Mehmetçiğimizin yanında olduğunu göstermiştir. Bizler
de bu vesileyle şanlı Ordumuza başarılar diliyor, yüce
gönüllü Türk Milleti’ne şükranlarımızı sunuyoruz.
MEHMETÇİK VAKFI DERGİSİ
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Türkiye Mehmetçik İçin Tek Yürek Oldu

Lampart Modern Aydınlatma
San. ve Tic. Ltd. Şti. adına firma
sahibi Yusuf KANDEMİR, 15 Ekim
2019 tarihinde Vakfımıza bağışta
bulundu.

Denizli Hilmi
Lisesi 12’nci
21 Ekim 2019
düzenledikleri
elde ettikleri
bağışladı.

Özcan Anadolu
sınıf öğrencileri,
tarihinde, okulda
kermesten
geliri Vakfımıza

Tekirdağ’da yaşayan Lütfiye
UYSAL ve arkadaşları, 22 Ekim
2019 tarihinde, el emeği ürünleri
satarak elde ettikleri geliri
Vakfımıza bağışladılar.

Kocaeli’de 20 yıldır simitçilik
yaparak geçimini sağlayan Erkan
AYHAN, 16 Ekim 2019 tarihinde,
gelirini Vakfımıza bağışladı.

Ardahan Çıldır Şehit Öğretmen
Sezgin
Yolcu
Ortaokulu
öğrencileri, 21 Ekim 2019
tarihinde,
düzenledikleri
kermesten elde ettikleri geliri
Vakfımıza bağışladı.

KCE Finansal Yazılım Şirketi,
22
Ekim
2019
tarihinde,
Vakfımıza bağışta bulundu.

Altınordu/ORDU
Muhtarlar
Derneği
üyeleri,
aralarında
topladıkları parayı 17 Ekim 2019
tarihinde Vakfımıza bağışladı.

Sarıyerli
minibüs
şoförleri, Türkiye Jokey Kulübü, 23 Ekim
Mehmetçiğe destek amacıyla 2019 tarihinde Vakfımıza bağışta
22 Ekim 2019 tarihinde, bir bulundu.
günlük kazançlarını Vakfımıza
bağışladı.

TSK Mehmetçik Vakfı olarak; yüce gönüllü bağışçılarımıza,
tüm şehit ve gazi Mehmetçik aileleri adına teşekkür eder, şükranlarımızı sunarız.

26

MEHMETÇİK VAKFI DERGİSİ
KASIM 2019

Türkiye Mehmetçik İçin Tek Yürek Oldu

MEHMETÇİK VAKFI DERGİSİ
KASIM 2019

27

Türkiye Mehmetçik İçin Tek Yürek Oldu

28

MEHMETÇİK VAKFI DERGİSİ
KASIM 2019

Küçük Kalplerden Sevgi Dolu Mektuplar
Türkiye’nin dört bir yanındaki öğrenciler tarafından, Mehmetçiklerimize moral vermek
amacıyla duygu dolu mektuplar yazılmış, resimler yapılmıştır. Kendileri küçük, yürekleri
büyük kardeşlerimize teşekkür eder, başarılarının devamını dileriz.
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VAKFIMIZA YAPILAN BAĞIŞ VE ZİYARETLER
Protrans Profesyonel Eşya
Transferi Ltd.Şti.

Gaziosmanpaşa
Necla-İlhan İpekçi Ortaokulu

22 Mayıs 2019 tarihinde, Genel
Müdürlüğümüzü ziyaret ederek
bağışta bulunan Ankara Çayyolu
Final Okulları 6’ncı - 7’nci sınıf
öğrencilerine ve öğretmenlerine
teşekkür ederiz.

20 Ağustos 2019 tarihinde, Genel
Müdürlüğümüzü ziyaret ederek
Vakfımıza bağışta bulunan Protrans
Profesyonel Eşya Transferi Ltd.
Sti. adına Nahit DOĞAN’a, Vakıf
Genel Müdürü E.Tümg. Yaşar BAL
tarafından teşekkür belgesi takdim
edilmiştir. Kendisine teşekkür ederiz.

17 Ekim 2019 tarihinde, Genel
Müdürlüğümüzü ziyaret ederek
Vakfımıza bağışta bulunan Ankara
Gaziosmanpaşa
Necla-İlhan
İpekçi Ortaokulu öğrencilerine ve
öğretmenlerine teşekkür ederiz.

Şehit Oğuzhan Yaşar And. Lisesi

Levent AKÇİN

Cem YILMAZ

29 Mayıs 2019 tarihinde, Genel
Müdürlüğümüzü ziyaret ederek
“Nefes alan yarınlar için yürüyoruz”
kampanyasından elde ettikleri
gelirin bir kısmını Vakfımıza
bağışlayan Şehit Oğuzhan Yaşar
Anadolu Lisesi öğrencilerine ve
öğretmenlerine teşekkür ederiz.

5 Eylül 2019 tarihinde, Genel
Müdürlüğümüzü ziyaret ederek
Vakfımıza
bağışta
bulunan
Levent AKÇİN’e, Bağışlar Müdürü
Fevzi KURŞUN tarafından altın
plaket ve beratı takdim edilmiştir.
Kendisine teşekkür ederiz.

1 Kasım 2019 tarihinde, Vakfımıza
bağışta bulunan sanatçı Cem
YILMAZ’a, Vakıf Genel Müdürü
E.Tümg. Yaşar BAL tarafından
gümüş plaket ve beratı takdim
edilmiştir.
Kendisine teşekkür
ederiz.

TESUD Yönetim Kurulu

Gülnazik YILMAZ

Sumru PLICKA

10 Temmuz 2019 tarihinde, Genel
Müdürlüğümüze ziyarette bulunan
TESUD Gn. Bşk. E.Tuğg. Namık
Kemal ÇALIŞKAN ve Yönetim Kurulu
üyelerine teşekkür ederiz.

2
Ekim
2019
tarihinde,
Mehmetçik Vakfı Ltd.Şti. Kurtköy
İstasyonuna gelerek, akaryakıt
istasyonlarımızda bugüne kadar
yapılan bağışlardan en yükseğini
yapan Gülnazik YILMAZ’a, bronz
plaket ve beratı Mehmetçik Vakfı
Ltd.Şti. Müdürü E.Tuğa. Osman
KAYALAR tarafından 20 Ekim
2019 tarihinde takdim edilmiştir.
Kendisine teşekkür ederiz.

6 Kasım 2019 tarihinde; Genel
Müdürlüğümüzü ziyaret ederek
Vakfımıza
bağışta
bulunan
Sumru PLICKA’ya, Vakıf Genel
Müdürü E.Tümg. Yaşar BAL
tarafından altın plaket ve beratı
takdim edilmiştir.
Kendisine teşekkür ederiz.

Çayyolu Final Okulları
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Değerli Bağışçımız Rukiye Serpil KALAYCI ile Söyleşi
Rukiye Serpil KALAYCI, emekli bir bankacı. Emekli
olduktan sonra babasından kalan ve kendisi için
maddi değerinden ziyade manevi değeri çok büyük
olan binasını Vakfımıza bağışladı. “Çocukluğumdan
beri her Türk gibi ben de askerlerimizi çok
sevdiğimden; onların geride kalan aileleri için bu
binayı bağışladım. Bağış yaptığım için çok mutlu
ve huzurluyum.” diyerek samimi düşüncelerini
bizlerle paylaşan Rukiye Hanım’la Mehmetçik
Vakfı İzmir Temsilciliği personeli Kaan ÖZER,
ilgiyle okuyacağınızı düşündüğümüz bir söyleşi
Değerli Bağışçımız Rukiye Serpil KALAYCI

Rukiye Hanım, okuyucularımız için kendinizden
bahsedebilir misiniz?
Ben
Mehmetçik Vakfı bağışçılarından Rukiye
Serpil KALAYCI. Isparta’da doğdum. Bir
yaşındayken üç yaşındaki ağabeyimi, beş yaşında
iken de babamı kaybettim. Uzun yıllar annemle
beraber yaşadım. Lise mezunuyum. Annem
memurdu, ben de bankacı olarak hayatıma devam
ettim. Babamdan kalan bazı malları satarak
annemin dedesinden kalma arsasına yazıhane ve
depoların bulunduğu bodrum, üzerinde üç işyeri
ve üstündeki dört katta da 20 apartın bulunduğu
altı katlı binamızı inşa etmeye başladık. Uzun
uğraşlar sonunda sahip olduğum ve Mehmetçik
Vakfı’na bağışladığım bu binanın benim için maddi
değerinden ziyade manevi değeri çok yüksektir.
Yedi yıl önce de eşimi kaybettim, Vakfa yaptığım
bağışın huzuruyla, hayatıma devam ediyorum bir
şekilde.
Vakfımızla nasıl tanıştınız, bağışçı olmaya nasıl
karar verdiniz?
Mehmetçik Vakfı’nın adını hep duyuyordum,
yaptığım araştırmalar sonucunda Vakfın son
derece ulvi görevleri yerine getirdiği konusunda
bilgi sahibi oldum. Ayrıca, TSK‘da vatani
hizmetlerini yaparken hayatını kaybeden, şehit
olan Mehmetçiklerimizin geride kalanlarına,
malul veya gazi olanlara ve çocuklarına destek
olan Vakfın çok kutsal ve yüce görevleri yerine
getirdiğini Mehmetçik Vakfı yayınlarından

gerçekleştirdi.

öğrendim. Çocukluğumdan beri her Türk gibi
ben de askerlerimizi çok sevdiğimden, onların
geride kalanları için bu binayı bağışladım.
Bağışçı olduktan sonra yaptığım bağış beni
oldukça gururlandırdı, sevindirdi. En önemlisi, bu
memlekette en çok güveneceğimiz kurum Türk
Silahlı Kuvvetleridir. Öyle de devam edecektir.
Herkesin askerine minnet borcu vardır. Ben de
borcumu bağış yaparak ödemeye çalıştım.
Bağış yapmayı düşünenlere ve Vakfımızdan
yardım alanlara bir mesaj vermek ister misiniz?
Bağış yapma gücü olanlar ve durumları müsait
olan kişiler hiç gecikmeden, tereddüt etmeden
bağış yapsınlar. Yapacakları bağış en doğru yere
gidecektir. Bizim güvenliğimiz ve huzurumuz
için zor şartlar altında fedakârlık yapan
Mehmetçiklerimize ne yapsak azdır. Bu Vakfa bağış
yaparak büyük bir aileye de sahip oluyorsunuz. Bu
Vakıf; vatan için hayatını feda eden Mehmetçiklerin
geride kalanlarına, gazilerimizin kendilerine
ve çocuklarına destek sağlayarak toplumsal
dayanışmayı da arttırmaktadır. İmkânı olan
herkesin bağış yaparak bu değerli ailenin bir ferdi
olmasını, milli birliğimize ve dayanışmamıza katkı
sağlamasını temenni ederim. Ayrıca, Mehmetçik
Vakfı’ndan yardım alan, okuyan gençler de
yapılan yardımların değerini bilsinler, kendilerini
yetiştirsinler, vatana ve millete hayırlı, dürüst
evlatlar olsunlar. Bu vesileyle aziz şehitlerimizi
rahmetle anıyor, Mehmetçik Vakfı ailesinin tüm
fertlerine sevgi ve saygılarımı sunuyorum.
MEHMETÇİK VAKFI DERGİSİ
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Şehit Mehmetçik Savaş KAYA’nın Kızı
Sevcan KAYA ile Söyleşi

Sevcan KAYA, 1997 doğumlu. İstanbul Yeditepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Grafik Tasarımı Bölümü
öğrencisi. Babası Savaş KAYA, vatani görevini sırasında Sevcan henüz sekiz aylıkken şehit oluyor. Mehmetçik
Vakfı İstanbul Avrupa Yakası Temsilcisi E. Albay Gürkan GÜLÇİN, “Şehit ve Gazi çocuklarına diyebileceğim
tek şey, babalarını düşünerek hareket etsinler şehit babalarının çocukları olsunlar. O zaman zaten mükemmel
insanlar olurlar.” diyerek babasının adını gururla yaşatmaya çalışan Sevcan’ın Vakıfla tanışma hikâyesinden,
dünya çapında elde ettiği başarılara kadar, umutla ve gururla okuyacağınızı düşündüğümüz bir söyleşi
gerçekleştirdi.
Sevcan kızım, bize kendinden bahseder misin?
Ben Sevcan KAYA. 1997 yılında Göle / Ardahan’da
doğdum. Şu anda Yeditepe Üniversitesi Güzel
Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü 2’nci
sınıf öğrencisiyim. Babam Yüksekova / Hakkâri’de
askerliğini yaparken, terhisine dört gün kala
teröristlerin karakol baskını sırasında şehit
düşmüş. Ben sekiz aylıkken bu olay yaşanmış,
yani ben babamı hiç görmedim.
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Annemle beraber büyüdük. Çünkü o da
çok küçükmüş daha 17 yaşındaymış babamı
kaybettiğinde. Çok büyük bir aşkla evleniyorlar
ama böyle gelişiyor olaylar. O da hayatını hep
bana adadı. Tek çocuğuyum, evlenmedi hiç.
Bir şekilde aslında babamı bana tanıtan da
kendisi. Annemden eşini, sevgilisini dinledim.
Babaannemden oğlunu dinledim. Arkadaşlarıyla
görüşüyorum, onlardan nasıl bir arkadaş olduğunu
dinledim. “Aslında hiç tanımadığım bir adamın
kızı gibi görünsem de ailem ve babamın sevenleri

sayesinde babamı herkesten daha iyi tanıyorum,
en azından öyle olduğunu düşünüyorum.”
Bir şehit çocuğu olmanın yansımalarını
bizimle paylaşır mısın? Neler yaşıyorsun, neler
hissediyorsun?
Bir şehit çocuğu olunca, şöyle söyleyeyim,
aslında fark etmeden hepimizin sırtına, yani bu
durumu yaşayan insanların sırtına o durumdan
sonra otomatikman bir sorumluluk yükleniyor.
Attığınız adımı dahi düşünerek atmak zorunda
kalıyorsunuz. Çünkü birinin ismini taşıyorsunuz
ve onun ismine zarar gelmesin diye hareket
ediyorsunuz. Hata yapsanız bile bu hatanın büyük
olma lüksü yok. Ya da sizi küçük düşürecek bir
şey yapmamalısınız. Çünkü şehit çocuğusunuz
ve ona göre hareket etmeniz gerekiyor. Aslında
biraz hızlı büyümek, erken büyümek zorunda
kalıyoruz.

Vakıf değil bence, vakıf çatısı altında, hep birlikte
büyük bir aile gibiyiz. Gezinin başlangıcında ilk
olarak Genel Müdürlüğe gittik, kapıdan içeri
girdik, kimse bizi yadırgamadı. Sanki 30 yıldır
oraya girip çıkıyormuş gibiydik. Çok güzeldi,
dediğim gibi Vakıf değil bence burası, aile ortamı
ve benim ikinci ailem.
Kültür gezisinde senin gibi diğer şehit ve gazi
çocuklarıyla tanıştın. Gezi nasıl geçti, neler
hissettin?
İlk gün biraz çekindim aslında, ilk defa gittim. Bir
de şöyle bir şey var bilinçaltında, asker kökenli
bir kurum dendiği zaman rütbeli komutanlarla,
albaylarla yürüyeceğinizi düşünüp hafif böyle
çekingenlik yaşıyorsunuz. Ancak aslında onlar
oraya geldikleri zaman albay ya da generalden
ziyade bize abi, baba, amca oluyorlar. Yani o
rütbeler, biz yan yana geldiğimizde gerimizde
kalıyor. Arkadaşlarımla 12 gün geçirdik. Dedik ki
“12 gün ne ki?”, kimine de çok uzun geldi ama
ayrıldığımızda sanki kardeşlerimizden ayrılıyor
gibiydik. Mesela benim şu anda 81 ilde bir kapım
var, keza onların da İstanbul’da bir kapısı var.
İletişim halindeyiz hâlâ.
Bize okulundan bahseder misin? Ödüllerin var
sanırım?

Sevcan’ın, 9’uncu sınıfta, New York / ABD
Oswego Üniversitesi’nde Jüri Özel Ödülünü
aldığı resim
Mehmetçik Vakfı ile ne zaman ve nasıl tanıştın?
Mehmetçik
Vakfı
ben
var
olduğumdan
beri benim hayatımda. Ben sekiz aylıkken
bile hayatımdalarmış. Ama ben ilkokuldaki
zamanlarımdan hatırlıyorum, ismini ilk o zaman
duymuştum. Bu sene ilk defa kültür gezisine
katıldım ve herkesle tanıştım. Aslında burası bir

Ben, ilkokulu mahallemizin okulunda okudum.
Ortaokulda öğretmenim, çizim yeteneğim
olduğunu fark etti. Çok ufak bir okuldu zaten,
devlet okulu, sınıflar 50 kişi… Daha sonra, hafta
içlerinde öğretmenimle beraber küçük bir odada
resim yapmaya başladım. Bir şekilde o da beni
yönlendirdi. Bu benim için bir hobiydi aslında.
Daha sonra SBS’ye girdim ve iyi bir puanla
sağlık liselerini kazandım. Ama son 12-13 gün
kala anneme dedim ki “Anne ben güzel sanatlar
okumak istiyorum.” Bir lise vardı, hep duyduğum
ve gitmeyi çok istediğim ama sınav günü geçmiş.
Devlet liselerinde senede bir veya iki defa
sınav yapıyorlar. Özel bir okuldan bahsettiler,
özel olduğu için her hafta sınav yapılıyormuş.
Onların sınavına girdim. %50 burs kazandım,
%50 de babamdan dolayı kontenjanım vardı,
onu verdiler. 9’uncu sınıfta aslında çok garip bir
şekilde sadece hayal kurmuştum, Amerika’ya
gitmek istemiştim. Yurt dışından gelmiş bir
arkadaşım vardı. Para biriktiriyorduk Amerika’ya
gitmek için, ama sonra acıkıp o parayı yemeğe
harcıyorduk. Resim yarışmalarına katılıyorduk
sürekli. Öğretmenlerim o konuda çok destek
MEHMETÇİK VAKFI DERGİSİ
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Sevcan, 11’inci Sınıfta, 3’üncülük ödülünü aldığı New York / ABD Oswego Üniversitesi’nde
oluyorlardı, bu gibi durumlarda olabildiğince
beni hep öne çıkarmaya çalışıyorlardı. Yarışmaya
katıldık, Türkiye’de finallere iki kişi kaldı, onlar
da bizdik.
New York/Amerika’daki Oswego
Üniversitesi’ne gittik, konusu insan ve çevre olan
bir resim yaptık. Benim İngilizcem hiç yoktu, bana
bir kâğıt verdiler. Kompozisyonumu İngilizceye
çevirip okunuşunu yazdılar ama ben heyecandan
titriyordum. Benden önce jüri önüne çıkan bir
arkadaşım vardı ve dedi ki “Çok kabalar, çok
resmi ve disiplinliler.” Ben heyecandan “inşallah
elimdekini okuyabilirim” noktasındaydım. Jüri
geldi, konuşurken sesim titriyordu, öyle olunca
çok şirin olduğumu söylediler bana. “Sizde
kebap var mı? Bana kebap alırsan seni dereceye
koyarım” gibi espriler yaptılar, güldük birlikte
ve ben o yıl jüri özel ödülü aldım ama bu bana
yetmedi. 10’uncu sınıfta bir daha hazırlandım.
Tabii ki bir önceki yılın verdiği rahatlıkla
“Nasıl olsa finale kalıyorum” inancının verdiği
bir özgüven de vardı biraz. Amerika’dan ses
çıkmadı. O sene 1’inci dönemin sonunda İstanbul
Büyükşehir Belediyesi’nin “İstanbul’un Fethi”
konulu bir yarışması vardı. Orada Marmara
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bölge birincisi oldum. O sene öyle kaldı. 11’inci
sınıfta bir daha hazırlandım ama arkadaşlarım
bir ay önce başlıyorlardı hazırlanmaya, ben altı
ay önceden başladım, derece almak için hırs
yaptım. Konu yine insan ve çevre üzerineydi.
Ben de konumu bularak tasarımımı hazırladım.
Sonra finaller açıklandı ve ABD’de düzenlenecek
olan Dünya çapındaki liseler seviyesinde Bilim
Sanat Olimpiyatlarında yarışmak üzere finale
kaldım. İngilizcem hâlâ kötü ve hâlâ aynı jüri var.
Ve jürideki adam hâlâ bana kebap ısmarlarsam
beni dereceye sokacağını söylüyor. Neyse, ben
kompozisyonumu ve resmimi anlattım. Sonra,
onur ödülleri açıklandı ama ben yoktum. Tam
artık “Olmadı, onur ödülü bile alamadım” diye
düşünmeye başladığımda adımı söylediler ve
orada üçüncülük ödülünü aldım. Sahneye çıktım.
Herkes bayrak açıyordu, dedim “En güzelini de
ben açayım.” Bayrağımızı açtım. Annemi aradım,
ağlıyordu. Sonra 12’nci sınıfta üniversiteye
hazırlandığım için hiçbir yarışmaya katılmadım.
Şu anda Yeditepe Üniversitesinde Grafik Tasarımı
Bölümünde %100 burslu okuyorum.

Gelecek için hedeflerin
neler? Biraz da bunlardan
konuşalım.
Ben bundan üç dört
yıl
önce
şunu
fark
ettim.
Ardahan’da
babaannemlerin bir evi
var. Oradan bir günlük
çıktı, bir açtım, babamın
çizimleri, boya kalemleri...
Orada fark ettim ki
babamdan kalan en büyük
mirasmış bu yetenek
bana. Şu anda aslında
çizimim orta derecede,
çok çok iyi olduğumu
iddia etmiyorum ama
yaratıcılığım konusunda
kendime
güveniyorum.
Grafik Tasarım okuyorum
ve şu an bu alanda
Türkiye’nin en iyileri ile
beraberim. Olabildiğince
iyi bir grafiker olmak,
kendi
ayaklarımın
üzerinde
durmak
ve
kahraman babamın kızı
olmak istiyorum. Hedefim
bu, yoksa öyle zengin
olmak gibi hedeflerim yok.
Ben daha ziyade anneme
“Tek başına büyütmeye
çalıştın, ben senin kızın
oldum, ben babamın kızı
oldum” demek istiyorum.
Tek istediğim bu aslında.

Sevcan’ın, Mehmetçik Vakfı’na hediye ettiği,
“Şehit Mehmetçik ve Kızı” temalı kara kalem çalışması

Peki, Mehmetçik Vakfı Dergisi aracılığıyla
diğer şehit ve gazi çocuklarına neler söylemek
istersin?
Umarım daha fazla olmayız… Yani bir şekilde bu
olay durur ve biz artık çoğalmayız. Söylemek
istediğim ilk şey bu. İkincisi, evet çok zor bir
hayatları olacak, çok zor büyüyecekler. Çok çetin
bir savaş olacak hayat onlar için. Ama onlara

söyleyeceğim tek şey, babalarının çocukları
olsunlar ve adım atarken şunu düşünsünler: “Ben
bu adımı atıyorum, babam beni bir yerde görüyor,
izliyor. Ona göre hareket etmeliyim.” Böyle
yaparlarsa hem kendileri için de çok iyi olur. En
azından ne yapılması gerektiğini bilirler. Onlara
diyebileceğim tek şey, babalarını düşünerek
hareket etsinler şehit babalarının çocukları
olsunlar. O zaman zaten mükemmel insan olurlar.
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Şehit Hayati ÇAY’ın Babası Değerli
Bağışçımız Mustafa ÇAY ile Söyleşi

Şehit Hayati ÇAY’ın Babası Mustafa ÇAY ve Annesi Bedriye ÇAY

TSK Mehmetçik Vakfı’na, Manisa ili Soma İlçesindeki arazisini bağışlayan Şehit Hayati ÇAY’ın babası Mustafa
ÇAY ve annesi Bedriye ÇAY, TSK Mehmetçik Vakfı İzmir Temsilcisi E. Albay Ahmet TUNCER tarafından ziyaret
edildi. “Mehmetçik için ne yapsak azdır, paylaşmak insana huzur verir.” diyerek Mehmetçik’e olan vefasını
dile getiren Mustafa Amcayla severek okuyacağınızı düşündüğümüz bir söyleşi gerçekleştirdik.

Mustafa Amca, okuyucularımız için kendinizi
anlatır mısınız?
Ben Soma’nın Küçük Işıklar Köyünde doğdum,
Bedriye Hanım ise Savaştepe Çukurçayı
Mahallesinde doğdu. 1957 yılında evlendik.
Hayatım boyunca çiftçilik ve hayvancılık yaptım.
Fakir bir aileydik, tütün, mısır, nohut yetiştirirdim.
1960 yılında askere gittim. Askerlik görevimi
Siirt’te yaptım. 1977 yılında Soma’ya taşındık.
Bizim üç oğlumuz vardı. En büyük oğlum Hayati
ÇAY askerlik görevi esnasında 17 Eylül 1980’ de
şehit oldu. O günden sonra hayat bizim için başka
türlü devam etmeye başladı tabi. Diğer çocuklarım
Murat ve Yüksel ÇAY ise kamu kurumlarından
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emekli oldu, halen çiftçilikle uğraşıyorlar. Dört
torunum var. Devletten şehit maaşı alıyoruz.
Mehmetçik Vakfı’nın varlığı ise bize güç veriyor.
Şehit oğlunuzdan bahsedebilir misiniz?
Oğlum Hayati ÇAY en büyük çocuğumuzdu.
Terhis olmasına üç gün kala şehit oldu. Onu eve
beklerken, yolunu gözlerken şehit haberi geldi.
Aile olarak bu olay bizi çok derinden etkiledi.
O günden beri sık sık yavrumuzun mezarını
ziyaret ederek avunmaya çalışıyoruz. 40 seneye
yakın olmasına rağmen onu hala ilk günkü gibi
özlüyoruz.

Mustafa Amca, Vakfımızla nasıl tanıştınız,
bağışçı olmaya nasıl karar verdiniz?

Bağış yapmayı düşünenlere ve Vakfımızdan
yardım alanlara mesajınız nedir?

Şehit anne/babası olarak vakfı yakından
tanıyorduk. Diğer Şehit/Gazi derneklerine
yaptığımız ziyaretlerde Mehmetçik Vakfı’nı daha
iyi tanıdık.

Bağış yapmayı düşünenler hiç tereddüt
etmesinler. Bağışları en doğru yere gidecektir.
Mehmetçik’e ne yapsak azdır. Paylaşmak insana
huzur verir. Bağış yapanları kesinlikle mutlu
eder. Milli birlik ve bütünlüğümüzü artırmak için
herkes gönlünden ne koparsa az çok demeden
bağış yapabilmelidir. Vakfa bağış yapanlar büyük
bir aileye de sahip olacaktır. Sıkıntılı anlarınızda
Vakıf size sahip çıkacaktır. Bu vatan için hayatını
feda edenlerin yakınları ve çocuklarına maddi/
manevi destek sağlayacaksınız, bundan büyük
huzur, mutluluk olur mu? Güçlü bir ordu için,
milli birlik ve beraberliğimiz için yardım yapacak,
çevrenize de örnek olacaksınız, erdemli insan
olarak toplumdaki itibarınız da artacaktır.
Yardım alan çocuklara da tavsiyem; yardımları
boşa çıkarmasınlar. Hep daha ileriye gitmeye
çalışıp, vatanımıza hayırlı ve dürüst insanlar
olarak yetişsinler.

Biz aile olarak Türk Silahlı Kuvvetleri’ni çok
severiz. Bağımsızlığımızı ve güvenliğimizi
ordumuza borçluyuz. Görevlerini hangi güç
koşullarda yaptıklarını biliyoruz. Her şehit haberi
aldığımızda yüreğimiz burkulmakta, çok büyük
üzüntü duymaktayız. Yaşımız da ilerlediğinden
Vakfa bağış yapmak istedik. Vakfa bağış
yaparken diğer iki oğlumuzu da ihmal etmedik.
Onların haklarını da verdik. Bir adet tarlamızı
da Vakfa bağışlamayı planladık. Bu bağış
düşüncemizi çocuklarım da Şehit kardeşleri
olarak çok destekledi, çok da mutlu oldular.
Ülkemizde herkesin TSK’ya minnet borcu vardır.
Biz de borcumuzu Mehmetçik Vakfı’na bağış
yaparak ödemeye çalıştık.
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Gazi Yunus Emre AYHAN ile Söyleşi

Gazi Yunus Emre AYHAN ve Adana Temsilciliğimizden Özkan CAN
Yunus Emre AYHAN, Beytüşşebap / Şırnak İlçe Jandarma Asayiş Komando Bölüğünde askerlik görevini
yaparken, 2007 yılında mayına basmak suretiyle her iki bacağından da yaralanarak gazi oldu. Adana
Temsilciliğimizden Özkan CAN, “Vatanım için değil bacaklarımı, canımı bile gözümü kırpmadan feda ederim.”
diyen Gazi Yunus Emre AYHAN’la, duygu yüklü bir söyleşi gerçekleştirdi, bizler de değerli gazimizin içten ve
onurlu hikâyesini sizlerle paylaşmak istedik.
Yunus Emre Bey, okuyucularımız için kendinizden
bahseder misiniz?
Ben birinci derece Gazi Yunus Emre AYHAN.
9 Mayıs 1986 tarihinde Adana’da doğdum. Ortaokul
mezunuyum, askere gitmeden önce gıda toptancılığı
yapan bir firmada çalışıyordum. Evliyim, dokuz
yaşında Selim, beş yaşında İsmail Emre adında iki
çocuk sahibiyim. Şu anda devlet tarafından verilen
iş hakkını kullanarak Adana İl Sağlık Müdürlüğü, 112
Acil Başhekimliğinde çalışmaktayım. Doğa ve avcılık
hobilerim arasında olup, ailemle beraber vakit
geçirmeyi, gezmeyi ve tatile çıkmayı çok seviyorum.
Vatani görevimi yerine getirmek üzere 2007
yılında askere gittim. Acemi birliğim Kırkağaç/
Manisa’da bulunuyordu. Sonrasında usta birliğim
olan Beytüşşebap/Şırnak İlçe Jandarma Asayiş
Komando Bölüğüne intikal ettim. Askerliğimin son
dönemleriydi ve 17 Eylül 2007 tarihinde, Çekiç-2007
operasyonu kapsamında Kato Dağı’na operasyon
yaptık. Akşam üzeri başlayan operasyonda,
kobra helikopterler ve obüsler eşliğinde sabaha
doğru tırmanışımızı tamamladık ve saat 05.45’te
komutanımızın çök emri ile hepimiz çöktük. Kısa
bir dinlenmenin ardından Kaçkapı Mevkiine doğru
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harekete geçtik. Ben en arkadaydım ve fazla bir
süre geçmeden üzerine bastığım mayın patladı.
Benimle beraber benim önümde yürüyen Hüseyin
ÖZTÜRK üsteğmenim de sırtından yaralanmıştı.
İlk müdahaleyi tim komutanımız yaptı. Daha sonra
bizi helikopterle aldılar, ben giderken kendimi
kaybetmişim. Helikopter bizi Şırnak Askeri
Hastanesine getirmiş, burada beş-altı günlük ön
tedavi sonrası Diyarbakır Askeri Hastanesine ve
burada da geçirilen sekiz-on günlük tedavinin
ardından Ankara GATA’ya sevk edildim. Sağ diz altı
ve sol diz üstü ampütasyon uzuv kaybı mevcut olup
tedavilerim tamamlandıktan sonra taburcu edildim.
Şu an her iki bacağımda da protez bulunmaktadır.
Devletten ve Mehmetçik Vakfı’ndan tüm haklarımı
2008 yılında aldım.
Gazilik sonrası hayatınızdaki
yaşantınıza etkileri nelerdir?

değişimlerin

Tedavi bittikten sonra tabii ki bu yaşadıklarımı
kabullenmek kolay olmadı. Fakat her geçen gün
kendimi geliştirmeye gayret ettim. Bundan sonra
nasıl yaşarım, amacım ne olmalı gibi hesaplar
yaparak kendimin doktoru olmaya çalıştım. Hiçbir
zaman pes etmedim ve hep hayata tutundum.

Yaşadıklarımda en büyük destekçim öncelikle
ailem oldu. Özellikle eşimin desteği ve çocuklarımın
varlığı benim için çok önemlidir. Eşimin, hayata
tutunmamda ve bu günlere gelmemde çok büyük
emeği ve desteği vardır. Ayrıca doğa ile ilgilenmek,
kendime çeşitli ilgi alanları yaratmak da hayata
bağlanmamı sağladı. Düşünsenize sağlıklı bir birey
olarak askere gidiyorsunuz ve şu an iki bacağınız
yok. Görüntüde var gibi gözükse de gerçekte yok.
İnsan inandıktan sonra bütün zorlukların üstesinden
gelebiliyor. Önemli olan hayata pozitif ve doğru
pencereden bakabilmek…

Mehmetçik Vakfı’na sonuna kadar güvenebilirsiniz.”
dedim.

Mehmetçik Vakfı ile nasıl tanıştınız?

Bizlerin beklediği sadece biraz saygı… Bu nedenle
gazilik ve şehitlik kavramlarının çocuklarımıza
aşılanması ve öğretilmesi gerek. Çocukları
eğitebilirsek sanırım toplumu da eğitmiş oluruz.
Ayrıca bizim ismimizi kullanmak isteyenlere de
karşı duruyoruz.

Mehmetçik Vakfı’nı, acemi birliğinde Mehmetçik
Yaşam Sigortası yapılırken tanıdım ve öğrendim.
İnsan hayatta başına hiçbir şey gelmeyecekmiş gibi
yaşıyor fakat yarınımızın bile garantisi yok. Sigorta
yapılırken hiç olumsuz bir şey düşünmemiştim zaten
ama uygulamanın çok doğru olduğunu sonradan
daha iyi anladım. GATA’da devam eden tedavi
sürecinde benim tüm işlerimi babam takip etti.
GATA personelinin verdiği bilgiler ve Mehmetçik
Vakfı Adana Temsilciliği personelinin yardımları
ve desteği ile tüm müracaatlarım yapıldı. Emekli
Sandığı ve Mehmetçik Vakfı’ndan, birinci dereceden
yardım alıyorum.
İlerleyen yıllarda Mehmetçik Vakfı personelinin beni
evimde ziyaret etmeleri ve özel günlerde telefonla
aramaları sayesinde Vakfı daha da yakından tanıma
imkânı buldum. Mehmetçik Vakfı’nın yapmış olduğu
yardımlar biz gaziler için çok anlamlı.

Ayrıca Mehmetçik Vakfı’nın yılda iki defa okuttuğu
mevlit faaliyeti ve kurban kesim faaliyetlerinde
gösterdiği hassasiyeti takdirle karşılıyorum. Mevlitler
ile ilgili olarak mesajla bilgilendirilmek, yerel ve
ulusal gazetelerde ilanlarını görmek de ayrıca çok
sevindirici. Şu ana kadar iştirak edemesem de çok
anlamlı buluyorum.
Sizce toplumun gaziye bakış açısı nasıl?

Eşiniz Sevinç AYHAN’a sormak isterim, gazi eşi
olmak nasıl bir duygu?
Eşimle gurur duyuyorum. Eşimin neden bu durumda
olduğunu bilmek, hangi zor şartları aştığını ve bu
günlere nasıl geldiğini bilmek bizlere gurur veriyor,
gazi eşi olmak onur kaynağı. Özellikle herhangi bir
ortamda gazi eşi olduğum için gösterilen saygı,
ilgi, alaka beni ve çocuklarımı çok mutlu ediyor.
Çocuklarım okullarında babalarından gururla
bahsediyorlar.

Mehmetçik Vakfı’na yardım yapmayı düşünenlere
bir mesaj iletmek ister misiniz?
Her yerde Mehmetçik Vakfı’nı, faaliyetlerini
tanıtmaya ve anlatmaya gayret ediyorum. Bağış
yapmayı düşünen herkesin Mehmetçik Vakfı’nı
tercih etmesi gerektiğini söylüyorum. Mehmetçik
Vakfı’na yapılan bağışların en ufak bir kayba
uğramadan bizlere ulaştığını insanlara anlatmaya
çalışıyorum.
Sizlere yaşadığım bir olayı anlatmak isterim.
Benim gazi olduğumu öğrenen ve Avusturalya’da
yaşayan bir hanımefendi benim yanıma gelerek
“Ben ve arkadaşlarım Avusturalya’da yaşıyoruz,
bizler ülkemizi ve askerlerimizi çok seviyoruz, bu
nedenle de Mehmetçik Vakfı’na düzenli olarak
bağışta bulunuyoruz. Yaptığımız yardımlar sizlere
ulaşıyor mu?” diye sordu. Ben de “İçiniz rahat olsun,
yaptığınız yardımlar bizlere ulaşıyor ve bu konuda

Gazi Yunus Emre AYHAN ve ailesi
Son olarak
istersiniz?

okuyucularımıza

ne

söylemek

Vatanım için değil bacaklarımı, canımı bile
gözümü kırpmadan feda ederim. Bugün çağırsalar
düşünmeden tekrar askere giderim. Bizler bu
duygularla ve terbiyeyle büyüdük. Gazi olduktan
sonra Mehmetçik Vakfı hayatımıza girdi ve
Mehmetçik Vakfı hayatımızda olduğu için, bizleri
yalnız bırakmadıkları için ve de bizleri unutmadıkları
için şükranlarımı sunuyorum.
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EVLENEN MEHMETÇİK ÇOCUKLARI
Yardımsever Türk halkının bağışlarıyla Vakfımızdan yardım alan Mehmetçik Çocukları, birer birer mutluluğa
adım atıyor. Mehmetçik Vakfı ailesi olarak bizler de genç çiftlerimizi bu mutlu günlerinde yalnız bırakmıyor,
kendilerine ömür boyu mutluluklar diliyoruz.

3’üncü derece Gazi Metin
AYTEMİR’in
oğlu
Murat,
02.06.2019 tarihinde Ankara’da
evlenmiştir.
Düğüne
Genel
Müdürlük Personelimiz katılım
sağlamıştır.

Şehit Selahattin BOYDAŞ’ın
kızı Elife, 20.07.2019 tarihinde
BURSA’da evlenmiştir. Düğüne
İstanbul Anadolu Yakası ve
Bursa Temsilciliklerimiz katılım
sağlamıştır.

Vazife Malulü Halil İbrahim
ALBAR’ın kızı Güllü, 20.07.2019
tarihinde İstanbul’da evlenmiştir.
Düğüne
İstanbul
Anadolu
Yakası Temsilciliğimiz katılım
sağlamıştır.
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Vazife malulü Selahattin CEMAL’in
kızı Bahar, 19.08.2019 tarihinde
SAMSUN’da evlenmiştir. Düğüne
Samsun Temsilciliğimiz katılım
sağlamıştır.

Gazi Ferhat YEŞİLYURT’un kızı
Sibel,
25.08.2019
tarihinde
SAMSUN’da evlenmiştir. Düğüne
Samsun Temsilciliğimiz katılım
sağlamıştır.

Vazife malulü Nurullah KENDİR’
in kızı Neslihan 22.08.2019
tarihinde İzmir’de evlenmiştir.
Düğüne İzmir Temsilciliğimiz
katılım sağlamıştır.

Şehit Sefer KARAKUŞ’un kızı
Kadife,
21.09.2019
tarihinde
İstanbul‘da evlenmiştir. Düğüne
İstanbul
Anadolu
Yakası
Temsilciliğimiz katılım sağlamıştır.
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Değerli Bağışçımız Nusret KURAL’ın
Eğitime Katkısı

Değerli Bağışçımız Nusret KURAL’ın yaptırdığı
Gül-Nusret Kural Ortaokulunun açılışı

Değerli Bağışçımız Nusret KURAL, Beşiktaş/
İstanbul’da bulunan Barbaros Caddesi üzerindeki
gayrimenkullerini intifalı olarak Vakfımıza
bağışlayan
bir
Mehmetçik
gönüllüsüdür.
Yardımsever bağışçımızla, Mehmetçik Vakfı
dergimizin 38’inci sayısı için bir söyleşi
gerçekleştirmiştik. Aynı zamanda bir eğitim
gönüllüsü olan Nusret KURAL söyleşide,
memleketi olan Bafra/Samsun’da bir okul
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inşa etme düşüncesi olduğunu, bu konuda en
büyük bağış ortağı olduğu için, Vakfa vermeyi
planladığı paydan bir kısmını okul inşasında
kullanma düşüncesini Vakıf yönetimine ilettiğini
ve bu konuda çok destek aldığını, bu vesileyle de
yapılacak okulun açılışı için Vakıf Genel Müdürü
E. Tümg. Yaşar BAL’a okulun açılışını beraber
yapma teklifini sunduğunu belirtmişti.

Söyleşide sözü geçen okul, 11 Ekim 2019 tarihinde,
Bafra / Samsun’da yer alan Fevzi Çakmak
Mahallesinde, Gül-Nusret Kural Ortaokulu adıyla
açıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması
ile başlayan açılış törenine, Samsun Valisi Osman
KAYMAK, Mehmetçik Vakfı Genel Müdürü
E. Tümg. Yaşar BAL, Bafra İlçe Kaymakamı Cevdet
ERTÜRKMEN, Bafra Belediye Başkanı Hamit KILIÇ

ve diğer protokol üyeleri ile Mehmetçik Vakfı
Samsun Temsilcisi E. Alb. Bülent UZUN da iştirak
etti. Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren
bağışçımız Nusret KURAL, törene katılımlarından
dolayı Mehmetçik Vakfı Genel Müdürü E.Tümg.
Yaşar BAL’a ve okulun yapımında emeği geçen
herkese teşekkürlerini sundu.

Mehmetçik Vakfı Genel Müdürü E.Tümg. Yaşar BAL ve
Bağışçımız Nusret KURAL, törenin açılış konuşmasında

KURAL’ın konuşmasının ardından kürsüye
çıkan Mehmetçik Vakfı Genel Müdürü E.Tümg.
Yaşar BAL, “Öncelikle iki gün önce başlayan ve
şu an da devam eden Barış Pınarı Harekâtı’na
katılan kahramanlarımıza can-ı gönülden başarı
diliyorum. Bu coğrafyada yaşamanın bedeli ağırdır.
Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır,
gazilerimize acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin
emanetleri ve gazilerimiz sıkıntı yaşamasın diye
Mehmetçik Vakfı kurulmuştur. Mehmetçik Vakfı
şehit aileleri ve kahraman gazilerimize maddi
manevi destek sağlar. Peki, gelir kaynağı nedir?
İşte bu güzel okulu yaptıran değerli bağışçımız

Nusret Bey ve ailesi gibi yurdumuzun yüce gönüllü
bağışçılarıdır. Bugün burada, gözleri parlayan,
yüzü gülen öğrencilerimizle ve siz değerli
misafirlerimizle bir arada olmanın mutluluğunu
yaşıyoruz. Bu okulun yapımında emeği olan
herkese teşekkür ediyor, sevgili öğrencilerimize
başarılar diliyorum.” dedi.
Mehmetçik gönüllüsü ve eğitim sevdalısı
değerli bağışçımız Nusret KURAL’ı, bu anlamlı
davranışı sebebiyle tebrik ediyor, Gül-Nusret
Kural Ortaokulunun, Bafra / Samsun halkına ve
milletimize hayırlı olmasını temenni ediyoruz.
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GURUR TABLOMUZ
Mehmetçik

Vakfı

ailesinin

birer ferdi olan şehit ve gazi
Mehmetçik
özverili

Çocuklarımız,
çalışmaları

neticesinde aldıkları başarılı
sonuçlarla

üniversite

kayıtlarını tamamlamışlardır.
Kendilerine bundan sonraki
eğitim öğretim hayatlarında
2019 yılı üniversite sınavları sonrası üniversite ve
yüksekokullara kaydı gerçekleşen Mehmetçik çocuklarımız

İlknur ORMAN, Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Fahrettin ÇAL, Milli Savunma Üniversitesi Kara
Harp Okulu.
Gülümser AKAR, Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve
Rehabilitasyon Bölümü.
Damla Huriye TOPDEMİR, Ege Üniversitesi Fen
Fakültesi Biyokimya Bölümü.
Eren YILDIZ, Kırıkkale Üniversitesi Veteriner
Fakültesi.
Melek DEMİRÖZ, Bülent Ecevit Üniversitesi
İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Bölümü.
Mehmet Kasım Batuhan YAVAŞ, Uludağ
Üniversitesi İnegöl İşletme Fakültesi İşletme
Bölümü.
Fevzi Tarık KILIÇASLAN, Eskişehir Osmangazi
Üniversitesi İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi.
Ümit AKOĞLU, Milli Savunma Üniversitesi Hava
Astsubay MYO.
Zeliha DÖNMEZ, İçişleri Bakanlığı Savunma
Koleji J. Astsubay Okulu.
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başarılar dileriz.

Azize ARSLAN, Bülent ECEVİT Üniversitesi /
Karadeniz Ereğlisi Turizm Fakültesi Turizm
Rehberliği Bölümü.
Berfin KOCAKAYA, Anadolu Üniversitesi AÖF
İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü.
Mert MÜNÜKLÜ, Ankara Üniversitesi GAMA
Meslek Yüksek Okulu Biyomedikal Bölümü.
İrem Huri ŞAHİN, Erzurum Üniversitesi Narman
MYO Tıbbi Sekreterlik Bölümü.
Pınar ÇELİK, Aydın Menderes Üniversitesi
Yenipazar MYO Bankacılık ve Sigortacılık
Bölümü.
Kader Beyza ÖZER, Ahi Evran Üniversitesi Sağlık
Hizmetleri MYO Terapi ve Rehabilitasyon
Bölümü.
Ahmet Furkan HASTÜRK, Uludağ Üniversitesi
Sosyal Bilimler MYO Toptan Ve Perakende Satış
Bölümü.
Oğuzcan DAYI, Karabük Üniversitesi TOBB Teknik
Bilimler MYO Makine ve Metal Teknolojileri
Bölümü.
Seval BAYRAM, Çukurova Üniversitesi Abdi
Sütcü Sağlık Hizmetleri MYO Tıbbi Laboratuvar
Teknikeri Bölümü.

ZAFER BAYRAMIMIZ
KUTLU OLSUN

AĞUSTOS AYININ TÜRK
TARİHİNDEKİ BÜYÜK ÖNEMİ
Muzaffer TAYTAK
E.P.Alb. / 13’üncü Anıtkabir
Komutanı

Dünya milletlerinin ve devletlerin tarihlerinde
onların
nesilden
nesile
gururlanarak
aktardıkları ve özel organizasyonlarla
kutladıkları, millî bilincin oluşmasında ve
sürdürülmesinde büyük katkıları olan çok özel
günler ve dönemler vardır.

Türk Milleti’nin binlerce yıllık tarihinde de
kuşkusuz pek çok önemli gün ve dönem vardır.
Bir takvim yılını ele aldığımızda Ağustos ayında
yaşanmış büyük zaferler olduğunu görürüz. Bu
ay içerisinde kazanılan en önemli üç zafer:

kralı Romen Diyojen komutasındaki 200.000
kişilik Bizans ordusuyla savaştı. Bu savaşta
kendisinden sayıca üstün düşmanı yenen ve Bizans
kralını esir alan Alparslan Gazi, Anadolu’nun
kapılarını Türklere sonuna kadar açtı.

1. Malazgirt Meydan Muharebesi
2. Sakarya Meydan Muharebesi
3. Büyük Taarruz ve Başkomutan
Muharebesidir.

Şüphesiz ki kazanılan bu büyük zaferin sonunda
Türklerin önünde onları durduracak hiçbir güç
kalmamış ve atalarımız kolaylıkla Anadolu içlerine
geçerek o verimli toprakları yurt edinmişlerdir.
Ordusu olmayan, savunma gücü kalmayan

Meydan

Şanlı Türk tarihinin altın sayfaları arasında yer
alan bu
üç önemli zaferi kısaca özetleyerek
hafızalardaki bilgileri tazeleyelim. Çünkü ulusların
kazandıkları bağımsızlıklarını koruyabilmeleri
için tarihsel hafızalarının sağlam
olması
gerekir. Tarihsel hafızayı zinde tutabilmek için
de bağımsızlığa giden yolda yaşanmış önemli
günlerin tüm ulusça hatırlanması ve millî bayramlar
olarak kutlanması son derece önemlidir.
1. Malazgirt Meydan Muharebesi:
Pek çoğumuz bu savaş hakkında şöyle bir bilgiye
sahiptir: Büyük Selçuklu hükümdarı Alparslan
komutasındaki 70.000 kişilik Türk ordusu 26
Ağustos 1071 tarihinde Malazgirt ovasında Bizans
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bir millet önce bağımsızlığını sonra her şeyini
kaybeder. Bu, Anadolu gibi coğrafi açıdan çok
kritik bir bölgede özellikle böyledir. Ordusuz bir
millet olmaz. İşte Malazgirt Zaferimizin sonunda
da süreç aynen böyle işlemiş, ordusunu kaybeden
Bizans Devleti zamanla küçülmüş ve nihayetinde
İstanbul’un fethiyle yıkılıp yok olarak tarihteki
yerini almıştır.
Malazgirt Zaferine ilişkin yukarıda yer alan kısa
özet sadece o büyük zaferin kazanıldığı günkü
durumu tespit etse de Türklerin Anadolu’ya
girişleri çok daha eskilere dayanmaktadır.
Atatürk kendi el yazısıyla yazdığı notlarında bu
gerçeği şöyle ifade etmektedir: “Bu memleket
dünyanın beklediği, asla unutamadığı bir

müstesna mevcudiyetin yüksek tecellisine yüksek
sahne oldu. Bu sahne yedi bin yıllık bir Türk
beşiğidir. Beşiği rüzgarlar salladı. Beşikteki çocuk
tabiatın yağmurlarıyla yıkandı, o çocuk tabiatın
yıldırımlarından, şimşeklerinden kasırgalarından
evvela korkar gibi oldu. Sonra onlara alıştı. Onları
tabiatın babası olarak tanıdı. Onların oğlu oldu. Bir
gün o tabiat çocuğu tabiat oldu, şimşek, yıldırım,
güneş oldu. Türk oldu. Türk budur. Yıldırımdır,
kasırgadır, dünyayı aydınlatan güneştir.” 1
Tarih konularına büyük merakı olan ve Türk tarihini
araştırmalarıyla bilinen Atatürk, Anadolu’dan
yedi bin yıllık Türk yurdu olarak söz ederken
engin tarih bilgisinin yanı sıra Anadolu’daki tarihî
kalıntılardan özellikle de Türk Tarih Kurumunun
Çorum Alacahöyük’te yaptığı kazılarda bulunan
eserler üzerindeki Türk izlerine dayanarak bu
sözleri dile getiriyordu.
Son yıllarda Hatay bölgesinde yapılan kazılarda
ortaya çıkan tarihi eserlerde bu öngörüyü
desteklemektedir.
Bununla birlikte, Atatürk’ün Hatay meselesinin
gündemde olduğu günlerde Adana’da yaptığı
denetlemeler esnasında Hatay’lı bir genç kızın
“Paşam bizi de kurtar” diye yalvarması üzerine
söylediği “40 asırlık Türk yurdu, düşman eline
bırakılamaz”³ sözünden hareketle Hatay’ın
tarihine ilişkin şu kısa bilgiyi de paylaşmakta
fayda var. Osmanlı İmparatorluğu döneminde,
İskenderun sancağı olarak adlandırılan bölgeye
“Hatay” adı 1936 yılında Mustafa Kemal ATATÜRK
tarafından verilmiştir. Sorunun uluslararası
kamuoyunda tartışılmaya başlanacağı 1936
yılından itibaren, bölgenin Türk kimliğine vurgu
yapmak üzere kullanılmaya başlanan “Hatay” adı,
“Güneş-Dil Teorisi”nin en gözde olduğu döneme

denk gelmiş ve bu nedenle söz konusu teoriyle de
arasında ilişki kurulmuştur. Böylece, bir yandan
Anadolu uygarlıklarından Hititler’in Türklüğü
kanıtlanmış oluyor, diğer yandan da İskenderunAntakya bölgesinde yaşayanların Türklükleri
kesinleşiyordu. 4
Bu bilginin yanı sıra UNESCO Dünya Mirası
Listesine aday ve geçmişi M.Ö. 900’üncü yüzyıla
dayandırılan Ahlat ilçesinde bulunan Selçuklu
Türk mezarlığı ve mezar taşları da Anadolu’nun
1071’den çok önce Türk yurdu olduğunu doğrular
niteliktedir.
2. Sakarya Meydan Muharebesi:
Yakın Türk tarihinin en önemli savaşlarından
birisi Sakarya Meydan Muharebesidir. Osmanlı
Devleti’nin 1683 tarihinde ikinci Viyana
kuşatmasında başarısızlığa uğrayarak başladığı
geri çekilme 1921 yılında Polatlı önlerine kadar
devam etmiş ve bu geri çekilme milyonlarca
insanımızın hayatına ve toprak kaybına mâl
olmuştur. Bu manada Polatlı SON KALE’dir.
Batılıların “Hasta Adam” diye niteledikleri
Osmanlı Devleti dört bir yanından kuşatılmışken
ve ülke işgal altındayken Mustafa Kemal Paşa
önderliğindeki Türk halkı ve kahraman Türk
ordusu, Sakarya nehrinin doğduğu topraklarda
emperyalist güçlerin ilerleyişine DUR! demiş ve
bu hattan ileriye geçmelerine mani olmuştur.
Ankara-Eskişehir yolunu kullanan yurttaşlar,
Polatlı’da Kartaltepe bölgesinde Sait Rüstem’in
eseri olan 35 metre yüksekliğindeki Mehmetçik
anıtının “EMPERYALİZME DUR!” dediği hattı
geçerken o topraklarda canını vermis binlerce
subay ve eri rahmetle ve şükranla anarak
selamlarlar.

2019 Mehmetçik Çocukları Kültür Gezisinde, şehit ve gazi Mehmetçik çocukları
Duatepe Anıtı önünde
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Yıllarca şanla şerefle taşıdığı üniformasını çıkartarak
ordudan istifa etmek zorunda kalan Mustafa Kemal
Paşa önderliğinde, 23 Nisan 1920 tarihinde TBMM
açılmış ve meclis ilk toplantıda kendisini başkan
seçmiştir. Bu süreçte Türk ordusu bir yandan
düzenli ordu teşkilatına geçmeye çalışırken öte
yandan yurdun batı bölgelerini işgal eden ve
bölgedeki Türk halkına zulmeden Yunan ordusuyla
savaşıyordu. Padişahın ve şeyhülislamın yazdığı,
İngiliz uçaklarıyla yurdun
çeşitli bölgelerine
atılan bildirilere uyarak millî direnişi kırmaya
çalışan çetelerin ve iç isyanların verdiği zarar da
azımsanmayacak kadar büyüktü. İşte Türk ordusu
1’inci ve 2’nci İnönü Zaferlerini böyle bir ortamda
kazanmış ve işgalcileri yenilgiye uğratarak “Türk
Milleti’nin makus talihini” yenmişti1 Ancak kısa sürede
toparlanan Yunan ordusunun karşı saldırılarıyla
Eskişehir bölgesinde ordumuz yenilgiye uğramış ve
varlığını sürdürme (Beka) konusunda yeni ve ilave
tedbirler alınması gerekmişti.
Türk ordusunun o bölgede sıkışıp kalarak yok
olmasını önlemek için Mustafa Kemal Paşa’nın Batı
Cephesi Karargâhında 18 Temmuz 1921 tarihinde
verdiği direktif şöyleydi: “Orduyu, Eskişehir’in kuzey
ve güneyinde topladıktan sonra, düşman ordusuyla
araya büyük bir mesafe koymak lâzımdır ki, ordunun
düzenlenmesi ve takviyesi mümkün olabilsin. Bunun
için Sakarya doğusuna kadar çekilmek uygundur.”1
Askerî harekâtın önemli bir türü olan “Geri çekilme
harekâtı” bir hafta gibi kısa bir sürede kayıpsız
gerçekleştirilmiş ve harekât 25 Temmuz 1921
tarihinde tamamlanmıştır. Mustafa Kemal Paşa’nın
26 Temmuz tarihinde cephede yaptığı kontrol ve
denetlemeden sonra ordumuzun aldığı tertiplenme
yeni bir savaş için “güven verici” bulunmuştur.1
Bu arada askerî harekâtın gerektirdiği geri
çekilmeyi değerlendiremeyen kimi meclis üyeleri
savaşmadan çekilindiği ve toprak kaybettiğimiz
gerekçesiyle TBMM’de kıyametleri koparmakta
ve çok ağır tenkitlerde bulunmaktadırlar. Savaş
ortamının getirdiği olağanüstü
koşullara
olağanüstü tedbirlerle karşı koymak gerekliliğine
inanan Mustafa Kemal Paşa, TBMM üyelerinden
bir kısmının muhalefetine rağmen meclisten 5
Ağustos 1921 tarihinde aldığı bir defaya mahsus
ve üç ay süreli “Başkomutanlık” yetkisiyle orduyu
yönetmeye başlamıştır. Burada birkaç satırla ifade
etmeye çalıştığım ve ciltler dolusu kitaba ancak
sığan bu dönem, takdir edilir ki üzerinde saatlerce
konuşulacak ve yazılacak kadar geniş bir konudur.
Vatan toprağının düşmandan temizlenmesi
için verilen mücadele, başkomutanlık yetkisinin
alınmasından hemen iki gün sonra Başkomutan
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ve TBMM Başkanı Mustafa Kemal Paşa’nın 7
Ağustos 1921 tarihli Tekâlif-i Millîye (Millî Vergi)
emirlerini yayımlamasıyla bütün Türk halkının
topyekün mücadelesine dönüşmüştür. Yokluklarla
mücadele eden Türk ordusu Tekalif-i Millîye
emirlerinin uygulanmasıyla milletinin desteğini
de arkasına alarak çok kısa sürede savaş gücünün
en üst seviyesine ulaşmıştır. Atatürk bu konuda
mecliste yaptığı konuşmada şöyle demiştir:
“Millet, namusunu, bağımsızlığını kurtarmak
için acaba karşı koyabilir miyim, koyamaz mıyım
muhakemesini düşünmedi. Millet yalnız bir tek
şey düşündü: Namuslu olarak yaşarım! Bu sebeple
bu yasal hakkımızı kabul edenlerle dost olurum;
bana bu hakkı vermeyecek olanlarla ölünceye dek
dövüşürüm.”1
Türk ordusu savunma harekâtının en önemli
unsuru olan araziden azami yararlanacak şekilde
tertiplenmesini sürdürürken Ankara’yı ele geçirmeyi
ve Anadolu’daki Türk varlığına son vermeyi
amaçlayan Yunan ordusu da ileri harekâtına
devam ediyordu. Bu arada ordunun tertiplenmesini
denetleyen Mustafa Kemal Paşa, 12 Ağustos 1921
tarihinde Gazi Tepe’de atına binerken atın ürkmesi
sonucu düşmüş, Ankara’da hastanede yapılan
kontrolde kaburga kemiğinin kırıldığı ve ciğerine
zarar verdiği anlaşılmıştı. Doktorların yatması
ve istirahat etmesine yönelik ısrarlı önerilerine
karşın Türk Milleti’nin varlık-yokluk sorununun
sorumluluğunu omuzlarında taşıyan Başkomutan,
bu teklifi reddederek o haliyle tekrar cepheye
koşmuştu.
Türk ordusunun Sakarya önlerine çekilmesinden
sadece bir ay, Mustafa Kemal Paşa’ya başkomutanlık
yetkisi verilmesinin üstünden sadece 18 gün ve
Tekalif-i Millîye emirlerinin yayınlanmasından
sadece 16 gün sonra, 23 Ağustos 1921 sabahı şiddetli
Yunan taarruzları başladı. Dünya harp tarihinde
örneği olmayan ve 22 gün 22 gece sürecek olan bu
savaş, çok fazla subayımız şehit olduğu için “Subay
Savaşı” olarak da anılır.
Askerî bir deha olan Başkomutan Mustafa Kemal
Paşa askerlik hayatında verdiği üç çok önemli
emirden ikincisini bu savaşta vermiştir. İlk emir,
Çanakkale’de verdiği “Ben size taarruzu değil ölmeyi
emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek süre
içerisinde yerimizi başka kıtalar başka komutanlar
alabilir.” emridir.1 Başkomutanından “Hatt-ı
müdafaa yoktur, sath-ı müdafaa vardır. O satıh
bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaş
kanıyla ıslanmadıkça düşmana terk olunamaz”
direktifini alan ve onun ifadesiyle “Zaferleri ve

mazisi insanlık tarihi ile başlayan her zaman zaferle
beraber medeniyet nurlarını taşıyan kahraman Türk
ordusu” 1 ülkesini elinden almak isteyen, milletinin
namusuna ve özgürlüğüne göz diken işgalci Yunan
ordusunu durdurmuş ve 22 gün 22 gece süren
destansı bir savaşın sonucunda Afyonkarahisar
bölgesine kadar geri çekilmek zorunda bırakmıştır.
Binlerce şehit ve gazinin kanları ve canları pahasına
elde edilen bu büyük zaferle Türk Milleti tutsak
edilemeyeceğini tüm dünyaya haykırmıştır. Yunan
ordusunun Afyon hattına çekilmesiyle, 13 Eylül’de
sona eren Sakarya Meydan Muharebesi’nin zaferle
sonuçlanması üzerine, toplanan TBMM 19 Eylül
1921 tarihli oturumunda Başkomutan Mustafa
Kemal Paşa’ya “Gazilik” ünvanı ve “Mareşallik”
rütbesi vermiştir. Bunun üzerine mecliste yaptığı
teşekkür konuşmasında Atatürk: “Kazanılan bu
başarı, Yüksek Heyetinizin iradesiyle kuvvet
bulan
ordumuzun iradesi sayesinde, düşman
ordusunun iradesinin kırılması suretiyle belirmiştir.
Bu sebeple ödüllendirmenizin gerçek muhatabı
yine ordumuzdur.” 1 demiştir. 20 Eylül 1921
tarihli orduya bildirgesinde de “Zaferden dolayı
sizin kahramanlıklarınızla, sizin gösterdiğiniz
nihayetsiz fedakârlıklar pahasına kazanılan bu
büyük muzafferiyetlerin millet tarafından takdirini
gösteren mareşallık rütbesini ve gazilik ünvanını,
ancak size mâl ederek bütün askerlik hayatımın
en büyük övünme sermayesi olarak taşıyacağım”
demiştir. 1
3. Büyük Taarruz ve Başkomutan Meydan
Muharebesi:
Sakarya önlerinde bozguna uğrayan Yunan ordusu,
karargâhı Afyonkarahisar şehir merkezinde olmak
üzere Afyon ovasına çekilmiş, savunma tertip ve
düzeni almış müteakip harekâta hazırlık yapmaya
başlamıştı. Sakarya Zaferi’nin elde edilmesiyle
büyük bir moral güce kavuşan Türk ordusu,
düşmanı vatan topraklarından söküp atmak için bir
yandan gerekli hazırlıkları yaparken, öte yandan
komuta heyeti Mareşal Gazi Mustafa Kemal Paşa
komutasında harekât planlarını hazırlıyordu. Bütün
hazırlıklar bir yıl boyunca büyük bir gizlilik içinde
yapıldı.
Yeryüzüne gelmiş en büyük askeri teorisyenlerden
biri sayılan Çinli Sun Tzu’nun (M.Ö. 4’üncü yüzyılda
yaşadığı tahmin edilmektedir.) söylediği “Harp bir
hiledir” sözünü doğrularcasına 20 Ağustos 1922
tarihli Hâkimiyet-i Milliye gazetesinde şöyle bir
haber yayımlanır: “TBMM Başkanı Başkomutan
Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretleri Ağustos’un
21’inde Pazartesi günü saat 16.00’da Çankaya’daki

köşklerinde şehrimizde bulunan Kordiplomatiğe
bir ziyafet vereceklerdir. Ziyafette bütün elçiler ve
siyasi kişiler hazır bulunacaktır. Birçok kişiye dün
bu hususta davetiye gönderilmiştir.”1 Bu haberin
yayımlandığı gün ve gecelerde Başkomutan kurmay
heyetiyle birlikte son hazırlıklarını yapmakta ve
Akşehir’deki Batı Cephesi Karargâhında komuta
heyetine taarruza ilişkin son emirlerini vermektedir.
24/25 Ağustos tarihlerinde başkomutan ve karargâh
önce Şuhut’a daha sonra da harekâtın yönetileceği
Kocatepe’nin güneybatısındaki çadırlı ordugâha
geçerler.

Büyük Türk Milleti’nin özgürlük ve bağımsızlık
mücadelesinin tüm sorumluluğunu omuzlarında
taşıyan ve Nazım Hikmet’in ”Kurtuluş Destanı” isimli
muhteşem eserinde “Sarışın bir kurda benzeyen
şayak kalpaklı adam” diye söz ettiği Başkomutan,
günler geceler boyu çalışıp hazırladığı ordusunun
büyük taaruzunu yönetmek üzere Kocatepe’dedir.
Zafere olan inancıyla yakınındaki kurmay heyetine
“15 gün sonra İzmir’deyiz” der.1
Türk’ün varoluş mücadelesinin son aşaması olan
Büyük Taarruz “Güneş doğmadan önce bütün
dünyanın gözlerinin açıldığı zaman” 26 Ağustos 1922
sabah 04.30’da, topçu ateşiyle başlayacaktır. Büyük
önderin “Askerî hayatımda bu kadar mükemmel
bir topçu ve bu kadar mükemmel yönetilmiş
topçu ateşi çok az gördüm” dediği¹ kahraman
Türk topçusunun şiddetli ateşiyle başlayan
Büyük Taarruz, sonrasında çelik süngüleriyle
vatanını düşman çizmesinden, milletinin ırz ve
namusunu düşman tehdidinden kurtarma azim
ve kararlılığında olan Türk piyadesinin ve süvari
birliklerinin saldırılarıyla devam etmiştir.
Ordumuzun
beklenmedik saldırısı karşısında
düşman şaşkınlık içindedir. Onlar; Başkomutanın
Ankara’da yabancı elçilere kokteyl verdiğini
düşünüp rahat ve huzurlu uyurlarken tam bir
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baskına uğramışlardır. Türk askeri, “Altı ayda
geçilemez” denilen Yunan engel sistemini bir saatin
içinde temizlemiş ve Yunan mevzilerine süngüleriyle
dalmışlardı. 26 Ağustos gecesi Afyonkarahisar
şehri ele geçirilip düşmandan temizlenmişti. 29/30
Ağustos 1922 gecesi Afyon belediye binasında
Fevzi ve İsmet Paşalarla birlikte harp planlarını son
kez gözden geçirdiklerine dair Atatürk “Üçümüz
vaziyeti bir defa daha gözden geçirdik ve kesinlikle
anladık ki Türk’ün hakiki kurtuluş güneşi, 30 Ağustos
sabahı bütün parlaklığıyla doğacaktır” diyecektir.1
Atatürk’ün; “Dünyanın hiçbir ordusunda yüreği
seninkinden daha temiz, daha sağlam bir askere
rast gelinmemiştir. Her zaferin mayası sendedir. Her
zaferin en büyük payı senindir. İnancınla, imanınla,
emre uymanla, hiçbir korkunun yıldıramadığı demir
gibi temiz kalbinle düşmanı sonunda alt eden
büyük gayretin için gönül borcumu ve teşekkürümü
söylemeyi kendime en aziz bir borç bilirim.” dediği1
kahraman Türk askerinin Dumlupınar bölgesinde
sıkıştırdığı Yunan ordusu, 30 Ağustos sabahı
başlayan Başkomutan Meydan Muharebesiyle

2019 Mehmetçik Çocukları Kültür Gezisinde, şehit
ve gazi Mehmetçik çocukları
Kocatepe Atatürk Anıtı önünde

büyük bir yenilgiye uğratılmış ve bozguna uğrayan
düşman İzmir istikametinde kaçmaya çalışırken,
Atatürk askerlik hayatındaki en önemli üçüncü
emri 01 Eylül 1922 sabahı vermiştir: “ORDULAR İLK
HEDEFİNİZ AKDENİZDİR. İLERİ!”1
Büyük bir moral güçle düşmanı takip eden, gördüğü
yerde imha eden ve hatta 02 Eylül 1922 tarihinde
Yunan generali Trikopis’i de esir alan Türk askeri
09 Eylül 1922 tarihinde İzmir’i düşman işgalinden
kurtarmış ve Türk halkının sevinç gösterileri
içerisinde İzmir’e girmiştir.
Büyük zaferin mimarı Mareşal Gazi Mustafa Kemal
Paşa; 10 Eylül 1922 günü saat 14.00 sularında
beraberinde Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa
ve Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa ile birlikte
İzmir’e gelerek doğrudan hükümet konağına
gider ve binanın balkonundan meydanı dolduran
sevinç içindeki binlerce İzmirliye hitaben yaptığı
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konuşmada “Zaferin bütün millete ait olduğunu”
söyler.1
SONUÇ
Ağustos ayının Türk tarihindeki en önemli üç olayını
kısaca özetlediğim yukarıdaki satırların aralarında
nice isimsiz kahramanın fedakarlığı, insan üstü
çabaları ve bunların hikayeleri yatmaktadır.
Kuşkusuz ki Malazgirt’i anlatırken Afşin Bey’den,
Sakarya’yı anlatırken bir avuç kırık buğdayın
hikayesinden ve Büyük Taarruz’u anlatırken Albay
Reşat Çiğiltepe’den, süvari teğmeni Yıldırım
Kemal’den ve daha nicesinden söz etmemek
büyük eksikliktir. Ama her biri sayfalar tutan bu
kahramanların hikayeleri kuşkusuz ki bir makalenin
boyutunu çok aşan ve ayrı bir kitap yazmayı
gerektirecek kadar büyüktür.
Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal
Atatürk; “Tarihini bilmeyen milletler başka milletlerin
avıdır.” ve “Türk çocuğu Atalarını tanıdıkça daha
büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır
(1930)” diyerek1 Türk insanının zaferlerle dolu şanlı
tarihini bilmesinin önemini vurgulamıştır. Yukarıda
özetleyerek ele alınan ve Türk Milleti’nin kaderini
belirleyen her biri olağanüstü fedakarlıklarla elde
edilen büyük zaferler Türk insanı tarafından en
ince ayrıntısına kadar öğrenilmeyi ve bilinmeyi hak
etmektedir.
Tüm şehit ailelerine, gazilere ve onların ailelerine
kucak açan Mehmetçik Vakfı kurulduğu günden
bu yana bu bilinçle hareket etmekte ve hedef
kitlede yer alan gençlere tarih bilincini aşılamak
ve atalarının yarattığı destanları yerinde anlatmak
maksadıyla savaş alanlarına tarih ve kültür turları
düzenlemektedir. Vakfın düzenlediği etkinlikle 2019
yılı Temmuz ayında 86 gencimize Sakarya Meydan
Muharebesini ve Büyük Taarruzu savaş alanlarını
gezerek yerinde anlatmak fırsatını bulan birisi
olarak dileğim, Mehmetçik Vakfı’nın bu anlamlı ve
değerli çabasının diğer kurum ve kuruluşlara da
örnek olmasıdır.
KAYNAKÇA:
(1) Doğumundan Ölümüne Kadar Kaynakçalı Atatürk
Günlüğü, Prof. Dr. Utkan Kocatürk Ankara 2015
(2) Atatürk İçin, İsmail Habip Sevük s. 27
(3) Hatay Nasıl Kurtuldu, Abdurrahman Melek s.9
(4) Sancak (Hatay) Sorunu, Türk Dış Politikası:
Melek FIRAT, Ömer KÜRKÇÜOĞLU, İstanbul, 2006
* Makalenin yazarı E.P.Alb. Muzaffer TAYTAK’ın
Anıtkabir Komutanlığı görevi esnasında, 26 Ağustos
2014 tarihinde 6.000 gönüllünün oluşturduğu
“Dünya’nın en büyük ATATÜRK portresi” dergimizin
kapağında kullanılmıştır.
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BU VATANI BİZLERE EMANET EDEN
“ŞEHİT VE GAZİLERİMİZ”
Kasım Mehmet TEKE
Öğ.Yb. / Anıtkabir Atatürk ve
Kurtuluş Savaşı Müzesi Komutanı

Soldan:Sovyet Rus Ataşemiliteri Zivanaryof,
Sovyet Rus Büyükelçisi Aralov,
Gazi Mustafa Kemal Paşa, Azerbaycan
Cumhuriyeti Büyükelçisi Abilov
28 Mart 1922
“Çok şükür, askerlerim pek cesur ve düşmandan
daha dirençlidirler. Bundan başka hususî inançları,
çok defa ölüme sevk eden emirlerimi yerine
getirmelerini çok kolaylaştırıyor. Gerçekten
onlara göre iki semavî sonuç mümkün: Ya gazi ya
da şehit olmak! Bu sonuncusu nedir bilir misiniz?
Dosdoğru cennete gitmek!”1
Sakarya Meydan Muhaberesi sonrasında Büyük
Taarruz için hazırlıklara başlanmıştı. Taarruz
hazırlıkları devam ederken Gazi Mustafa Kemal
Paşa, aynı zamanda yaralıları ziyaret etmekte
ve onların sorunlarıyla da ilgilenmekteydi.
Cephedeki hazırlıkları kontrol ettikten sonra
Gazi Mustafa Kemal Paşa, Konya’ya gelmiş
ve gazilerimizi hastanede ziyaret etmiştir. Bu
ziyarette şunlar yaşanmıştır:
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“Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Paşa Büyük
Taarruz öncesinde cepheyi teftişten sonra 1
Nisan 1922 tarihinde Konya’ya gelmiş ve 4
Nisan’a kadar kalmıştı. Gazi’nin Konya’ya ikinci
gelişiydi. Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın yanında
Rus Büyükelçisi Aralov, Azerbaycan Cumhuriyeti
Büyükelçisi Abilov, Rus Ataşemiliteri Zivanaryof,
Azerbaycan
Cumhuriyeti
Askerî
Ataşesi
İsmailof da bulunmaktaydı. 2 Nisan sabahı saat
9.00’a doğru, Mustafa Kemal Paşa, elçilerle
göründü. Polis ve jandarma halkın arasından yol
açabilmek için çalışıyordu. Arabalara binilerek
önce hükümet, sonra belediye ziyaret edildi.
Daha sonra, İnönü Gazilerinin bulunduğu Hilâl-i
Ahmer Askerî hastanesine gidilmişti. Gazi,
hastalarla ayrı ayrı meşgul oluyor, onlara çeşitli
hediyeler veriyordu. Bir yaralının başında, Gazi
soruyor:
- Nasılsın evladım?
- Sağ ol Paşam, iyiyim.
- Nerelisin?
- Yozgatlıyım Paşam.
Sonrasında, yaralı, başını önüne eğiyor, utanan
bir hali var. Kolsuz yenine bakıyor. Gazi anlıyor,
teselli ediyor:
- İyileşeceksin evladım. İyileştikten sonra
memleketine döneceksin.
Yaralı asker, yerinden fırlıyor, gururuna
dokunulmuş gibi sesini yükseltiyor:
- Hayır Paşam, bir kolum daha var. Daha
işimiz bitmedi. Bu tek kolla cephede benim de
yapacağım hizmetler vardır.
Gazi’nin gözleri doluyor.
Elçilere dönerek: Bu millet ölmez, diyor.
Az ötedeki derme çatma bir karyolada yatan
Teğmen İsmail Bey var. En ön hatlarda çarpışırken
sol bacağını kaybetmiş ama kurtarmışlar. Gazi,
yaşlı gözlerle elini sıkıyor:

“Sizin mertebenize ulaşmak hepimizin arzusudur”
diyor. 2
Gazi, 13 Ağustos 1923 tarihinde Türkiye Büyük
Millet Meclisi’nin ikinci dönem toplanma yılını
açış konuşmasında şehit ve gazilerimiz için şu
cümleleri kullanmıştır.
“Geçirdiğimiz
buhranlı
günlerin
şerefli
kahramanlarını hep beraber kutlayalım. Onlar
arasında muharebe meydanlarında düşman
silahıyla göğüsleri delinmiş bahtiyarlar olduğu
gibi yangınlarda, ateşlerde yakılmış bedbaht
çocuklar, kadınlar ve ihtiyarlar vardır. Onlar
arasında namuslarına tecavüz edilmiş, ebediyen
ağlamaya mahkûm genç kızlar da vardır. Onlar
arasında yurtlarını kaybetmiş aileler, evlâtlarını
gömmüş analar vardır ve yine onlar arasında
muharebedeki namus vazifesini şerefle yaparak
bugün memleketlerine dönmüş gaziler vardır.
Onlardan şehitlik şerbetini içmiş olanların
ruhlarına Fatihalar sunalım.”3
Gazi,
Başkomutan
Meydan
Muharebesi
sonrasında, 31 Ağustos 1922 günü muharebe
meydanını gezerken şehitler arasında düşman
topçu mermisinin açtığı çukura gömülmüş bir
sancaktar görür. Bu aziz şehit, toprağın üstünde
katılaşmış kolu ile sancağı dimdik tutmaktadır.
Bu manzara karşısında duygulanan başkomutan,
savaş sonrasında yapılacak Şehit Asker Anıtı için
bunun sembol alınmasını söyler.

Şehit Sancaktar Mehmetçik Abidesinin
Temel Atma Töreni
Dumlupınar-Zafer Tepe 30 Ağustos 1924
Daha sonrasında tüm hazırlıklar yapılır ve anıtın
temel atma törenine Atatürk de katılır. 30
Ağustos 1924 günü anıtın temel atma töreninde
Atatürk bir konuşma yapar. Bu konuşmasında;
“Efendiler; Afyonkarahisar - Dumlupınar Meydan
Muharebesi ve onun son safhası olan 30 Ağustos
¹ Kocatürk; s. 360. ² Önder; s.12-14.

Muharebesi, Türk tarihinin en mühim bir dönüm
noktasını teşkil eder. Millî tarihimiz çok büyük ve
çok parlak zaferlerle doludur. Fakat Türk Milleti’nin
burada kazandığı zafer kadar kesin neticeli ve
bütün tarihe, yalnız bizim tarihimize değil, dünya
tarihine yeni yön vermekte kesin tesirli böyle bir
meydan muharebesi hatırlamıyorum. Hiç şüphe
etmemelidir ki, yeni Türk Devleti’nin, genç Türk
Cumhuriyeti’nin temeli burada sağlamlaştırıldı.
Ebedî hayatı burada taçlandırıldı. Bu sahada akan
Türk kanları, bu semada uçan şehit ruhları, devlet
ve cumhuriyetimizin ebedî muhafızlarıdır. Burada
temelini attığımız “Şehit Asker” abidesi, işte
o ruhları, o ruhlarla beraber gazi arkadaşlarını,
fedakâr ve kahraman Türk Milleti’ni temsil
edecektir. Bu abide, Türk vatanına göz dikeceklere,
Türk’ün 30 Ağustos günündeki ateşini, süngüsünü,
hücumunu, kudret ve iradesindeki şiddeti
hatırlatacaktır.”4 demiştir.
Üç yıllık bir süreçten sonra anıtın yapımı
tamamlanır ve anıt 1927 yılında ziyarete açılır.
Bu cennet vatanda özgür ve güvende
yaşayabilmemizi “Şehit ve Gazilerimize” borçlu
olduğumuzu hiçbir zaman unutmamalıyız. Bu
konuda Gazi, hep hassas davranmıştır. Yıllarca
cephede birlikte bu vatan uğruna mücadele verdiği
silah arkadaşlarını hiçbir zaman unutmamıştır. Bu
nedenle Gazi’nin, yaşamı boyunca gazilerimize
her zaman sahip çıktığı gibi hayatının son anına
kadar birlikte nice zaferler kazandığı şehit
Mehmetçiklerimizi de unutmamıştır. Bu konuda
yıllarca Çankaya Köşkü’nün hafızlığını yapan,
Hafız Yaşar Okur şunları anlatır;
“Ramazanların Gazi için çok büyük bir önemi
vardı. Ramazan gelir gelmez beni huzurlarına
çağırır, Kur’ân-ı Kerîm’den bazı sûreler okuturlardı.
Ben okurken gözleri bir noktaya takılır, derin
bir huşu ile dinlerlerdi. Ruhen çok mütelezziz
olduğu her halinden anlaşılırdı. Ramazanlarda bir
ay müddetle Hacı Bayram-ı Veli ve Zincirlikuyu
Camilerinde şehitlerimizin ruhuna hatim-i şerif
okumamı emrederlerdi. O günlerde civar kasaba
ve köylerden gelenlerle de camii hınca hınç
dolardı. Gazi’nin emirleriyle şehitlerimizin ruhuna
hediye edilen bu hatim-i şerif kıraatlarında ilahi
nağmeler camii duvarlarında ihtizazlar yaparak
dalga dalga yayılırdı. Bu esnada cemaat huşu
içinde dinler, şehit kardeşlerinin, babalarının ve
dedelerinin ruhlarının istirahati için dua ederler,
sıcak gözyaşı dökerlerdi.”

³A.S.D.,C..I, s.338

⁴A..S..D.; C.II, s.178. Atatürk’ün Bütün Eserleri, C.16, s.281-289.
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Sanat Güneşimiz Zeki MÜREN,
23’üncü Ölüm Yıl Dönümünde
Bodrum ve Bursa’da Anıldı
kapasitesi olan Antik Tiyatro, Zeki MÜREN sevenleri
tarafından tamamen doldurulurken, bu özel gecede
Zeki MÜREN’in en sevilen şarkıları seslendirildi ve
MÜREN’in arşivinden çok özel görüntüler izleyiciler
ile paylaşıldı.

Değerli Bağışçımız,
Sanat Güneşimiz Merhum Zeki MÜREN
Tüm mal varlığını TSK Mehmetçik Vakfı (TSKMEV)
ve Türk Eğitim Vakfı’na (TEV) bağışlayan Sanat
Güneşimiz merhum Zeki MÜREN, vefatının 23’üncü
yıl dönümünde Bodrum ve Bursa’da anıldı. Bodrum
Belediyesinin ev sahipliği yaptığı Bodrum’daki
Zeki MÜREN’i anma etkinlikleri kapsamında, 21-22
Eylül 2019 tarihlerinde Zeki MÜREN Müzesi ücretsiz
olarak halka açıldı. 22 Eylül günü öğle saatlerinde
ise her sene oluğu gibi Zeki MÜREN Müzesi’nde
mevlit okutuldu.

Zeki Müren Müzesi’nde
gerçekleştirilen mevlit
Aynı günün akşamında Bodrum Antik Tiyatro’da
değerli sanatçımız Gökhan SEZEN’in sahne
aldığı anma konseri gerçekleştirildi. 3.500 kişilik
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Sunuculuğunu Arzu GÜL ve İlyas YILMAZ’ın yaptığı
özel gecede Gökhan SEZEN, Zeki MÜREN’in
şarkılarını seslendirdi. Konsere, TSK Mehmetçik
Vakfı ve TEV yöneticileri, Vakıftan yardım alan
Mehmetçik çocukları, Muğla bölgesindeki şehit ve
gazi Mehmetçik aileleri, Huzurevinden gelen yaşlılar
ve Zeki MÜREN’in Bodrum’da bulunan sevenleri
katıldı.
Gecenin açılış konuşmasını yapan Bodrum Belediye
Başkan Vekili Emel ÇAKALOĞLU ve TEV Yönetim
Kurulu Başkan Vekili Adnan İĞNEBEKÇİLİ’nin
ardından, TSK Mehmetçik Vakfı Genel Müdürü
E. Tümg. Yaşar BAL, Mehmetçik Vakfı’nın amacını
ve kurulduğu 17 Mayıs 1982 tarihinden bugüne
kadar geçen 37 yılda yaptığı hizmetleri anlatarak:
“Zeki MÜREN’in ve diğer değerli bağışçıların
Vakfa yaptığı bağışların katkısıyla, TSK Mehmetçik
Vakfı aylık ortalama 10.333.000 TL amaca yönelik
yardımda bulunurken, şehit olan veya askerlik
görevi esnasında hayatını kaybeden bir Mehmetçik
ailesine bir defaya mahsus 64.000 TL, bir gaziye
aylık 1.500 TL, üniversite öğrencisi bir Mehmetçik
çocuğuna ayda 900 TL yardımda bulunuyor.” dedi.
Ayrıca, konuşmasında Zeki MÜREN’in Mehmetçik
Vakfı ile ilgili duygu ve düşüncelerine yer veren
Mehmetçik Vakfı Genel Müdürü E.Tümg. Yaşar BAL:
“Bundan tam 23 sene evvel, kıymetli bağışçımız
Zeki MÜREN, mal varlığının tamamını Mehmetçik
Vakfı’na ve Türk Eğitim Vakfı’na bağışladığında,
“Kendimi hür bir martının denizi yalayarak uçuşu
gibi hissettim, hem de beyaz kanatlar üstünde,
duygularımı anlatacak kelime bulamıyorum ama
sizlerin hissettiğine inanıyorum.” diyerek yüce
gönüllülüğünü bir kez daha ortaya koymuştu.”

Sanat Güneşi Zeki MÜREN, doğum yeri olan
Bursa’da ise 24 Eylül Salı günü, TSK Mehmetçik Vakfı
Bursa Temsilciliği, Türk Eğitim Vakfı Bursa şubesi,
Zeki MÜREN Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri ve
sevenleri ile birlikte anıldı. Emir Sultan Mezarlığı’nda
yer alan kabri başında dualarla gerçekleştirilen
anma töreninin ardından, sanatçı için Emir Sultan
Camii’nde mevlit okutuldu.

TSK Mehmetçik Vakfı Genel Müdürü
E.Tümg. Yaşar BAL,
gecenin açılış konuşmasında
demiştir. Mehmetçik Vakfı Genel Müdürü E.Tümg.
Yaşar BAL’ın; “Kıymetli bağışçımız Zeki MÜREN
yine bir röportajında “Sizi son zamanlarda
en çok ne mutlu etti?” sorusuna, “Bizi sınır
boylarında bekleyen, vatan için canlarını hiçe sayan
Mehmetçiklerin anısına, Mehmetçik Vakfı tarafından
lütfedilip bana gönderilen ödüldür.” diyerek Zeki
MÜREN’in Vatan / Millet ve Mehmetçik sevgisinin
ne denli büyük olduğunu dile getirmiştir.

Konser ve çiçek-plaket takdimi
Bizler de maddi değerinin yanında manevi
değerine paha biçilemeyecek bu anlamlı bağışla,
gücümüze güç katarak kuruluş amacımıza yönelik
her türlü gayretimizi sürdürme azim ve kararlılığı
içerisindeyiz. Bu uğurda en büyük rehberimiz,
şüphesiz ki Mehmetçiği en yakından tanıyan, Aziz
ATA’mızın ilkeleri ve aydınlık yoludur.“ sözleri
misafirlerin uzun süreli alkışlarıyla desteklenmiştir.

Anma etkinliğinde Şehit Aileleriyle birlikte

Bursa Emir Sultan Mezarlığı’nda
gerçekleştirilen anma töreni
Aynı gün öğleden sonra, TSK Mehmetçik
ve Türk Eğitim Vakfı’nın Sanat Güneşimiz
yaptırdığı Bursa’da yer alan Zeki Müren
Sanatlar Lisesinde bir anma programı
düzenlendi.

Vakfı
adına
Güzel
daha

Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesinde
gerçekleştirilen anma töreni
Törende açılış konuşmasını yapan TSK Mehmetçik
Vakfı Bursa Temsilcisi Emekli Albay Ahmet Naci
BAKIRCI, “Bildiğiniz üzere merhum sanatçımız
Zeki Müren, TSK Mehmetçik Vakfı ve Türk Eğitim
Vakfı’nın güzide bağışçılarından bir tanesidir.
TSK Mehmetçik Vakfı kurulduğu 17 Mayıs 1982
tarihinden itibaren yüce Türk Milleti’nin duyarlı ve
fedakâr destek ve bağışları ile daha da büyüyerek
37 yılı geride bırakmıştır. Vakfımıza yapılan bağışlar;
bağışçılarımızda gönül huzuruna neden olmakta,
yardımdan faydalanan Şehit aileleri ve Gazilerimizin
gönlünde ise büyük bir güven ve minnettarlık
duygusu yaratmaktadır. Ne mutlu Sanat Güneşimiz
Zeki MÜREN gibi bu ulvi vakfa maddi ve manevi
katkıda bulunanlara.” dedi.
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MİLLİ MÜCADELE’NİN İKİ ESASI:
HÂKİMİYET-İ MİLLİYE ve HAREKÂT-I MİLLİYE
Milli Mücadelenin devamı süresince bu temel
düşünce iki önemli kavram altında toplanır:
Hâkimiyet-i Milliye ve Harekât-ı Milliye.
Abdullah Cüneyt KÜSMEZ
Dr. E.J.Kur.Alb.
Mondros
Mütarekesi,
30
Ekim
1918’de
imzalandığında Osmanlı Devleti için Birinci
Dünya Harbi’ni sonlandırmakla birlikte işgali ve
ilhakı kolaylaştıran ağır şartları nedeniyle yeni
bir mücadelenin de başlangıcını teşkil etmiştir.
Mütareke için 5 Ekim 1918’de yapılan girişimlerden
imzalanmasına kadar geçen sürede, iyimser bir
tutum içerisinde olan Osmanlı Devleti, mütareke
sonrasında toprak kaybından öte artık bir varlık
sorunu ile karşı karşıyadır. Ancak bu durumu
anlayamayan/anlamayan İstanbul Hükümeti’ni
daha Yıldırım Orduları Komutanı iken 3 ve 6
Kasım 1918 tarihlerinde gönderdiği telgraflarla
ikaz eden ve yapılması gerekenleri açıklayan
Mustafa Kemal Paşa’nın düşüncesinde, iki temel
husus bulunmaktadır. Birincisi “Millete dayalı bir
mücadele başlatılması” ikincisi bu mücadelenin
silahlı gücü olarak “Ordunun yeniden teşkili ve
muhafazasıdır.” Nitekim Birinci Dünya Harbi’nin
sona ermesi ile birlikte Osmanlı Devleti’nin
paylaşılması ve işgalini sağlayan Mondros
Mütarekesinin haksız hükümlerinin uygulanmaya
başlaması, milletin iradesine dayalı silahlı bir
mücadelenin de başlatılmasının nedenidir.

Bu temel düşüncelere sahip olan Mustafa
Kemal Paşa, bu kez İstanbul’da iken yapılacak
mücadelenin amacı ve yöntemi hakkında kararını
vermiştir. Kendi ifadesinde yer aldığı gibi Milli
Mücadele’nin amacı; “Millet egemenliğine
dayanan, tam bağımsız yeni bir Türk Devleti
kurmak.”1 yöntemi ise; “Bütün ulusu ve orduyu
şeklinde
belirtmiştir.3
ayaklandırmak...”2
Anlaşılacağı üzere, millet ve ordu; Milli
Mücadele’nin iki önemli gücünü teşkil etmektedir.

Hâkimiyet-i
Birlikteliği

Milliye

ve

Harekât-ı

Milliye

19 Mayıs 1919’dan itibaren iki ana koldan yürütülen
Milli Mücadele’nin siyasi, sosyal ve ekonomik
boyutunu içeren ve milletten gücünü alan
düşüncenin adı, Hâkimiyet-i Milliye’dir. Millet
iradesinin yerleşmesi için başlangıçta Kuvâ-yı
Milliye ile daha sonra askeri birlikler ile yürütülen
harekâtın adı ise Harekât-ı Milliye’dir. Bu gücü
ortadan kaldırmak isteyen İstanbul Hükümeti ve
İtilaf Devletleri’nin amacı, başlangıçta orduyu ve
ordunun Türk İstiklâl Harbi’ne hazırlanmasındaki
geçiş sürecinde önemli bir yeri olan Kuvâ-yı
Milliye’yi baskı ve kontrol altında tutmak daha
sonraki dönemde ise millet iradesinin temsili olan
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin gücünü ortadan
kaldırmaktır. Ancak, Mustafa Kemal Paşa ve
liderliğindeki Milli Mücadele’nin kadrosu, bu karşı
faaliyetlerin önleyici tedbirlerini gecikmeksizin
almasını bilmiştir. Bu iki temel düşünce, Milli
Mücadele’nin seyri içerisinde incelendiğinde
milletle bütünleşmenin ve ordu ile başarmanın
tüm izlerini taşır.

Mustafa Kemal Paşa, 9.Ordu Kıtaatı Müfettişi
olarak Samsun’a çıktıktan bir gün sonra,4
İstanbul Hükûmeti’ne yaptığı bilgilendirmeye
yönelik Erzurum Valiliğine de gönderdiği
suretinde; “Millet ve ordunun bu işgalleri kabul
edemeyeceğini, 5 devlet, ordu ve milletin kurtuluşu
için çalışılması gerektiğini6 ve 15.Kolorduya ise
işgallerin kınanması için protesto gösterileri
yapılarak İtilaf temsilcilerine muhtıralar halinde
bu durumun iletilmesini7” bildirmiştir. İki gün
sonra heyetindeki kurmaylarına İngiliz siyasi
mümessilleri ile yaptırdığı görüşme sonuçları
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ile birlikte düşüncelerini aktardığı İstanbul
Hükûmeti’ne ise “Türklüğün yabancı yönetimine
tahammül edemeyeceği ve milletin, birlik içerisinde
Hâkimiyet-i Milliye esasını Türklük duygusunu
hedef alarak gerçekleştireceği”8 iletilmiştir. Bu
açıklamalarda Milli Mücadele’nin başlangıç ilkeleri
çok açık bir şekilde görülmektedir.
Milli Mücadele’nin başlamasında ordu, Mustafa
Kemal Paşa için önemli bir yer teşkil etmiş ve ilk
iş olarak Kolordu Komutanları ile temasa geçerek
onların durum hakkındaki bilgi ve görüşlerini
almıştır. Nitekim kendi deyimi ile “İlk iş olmak
üzere bütün ordu ile ilişki kurmak gerekli idi.”9
ifadesi, Milli Mücadele’nin başlangıcında orduya
verdiği önemi ortaya koymaktadır. Kuşkusuz
Mustafa Kemal Paşa’nın tüm bu uygulamalarında
amaçladığı, milleti ve orduyu tümüyle Türk İstiklâl
Harbi’ne hazırlamaktır. 10
Özellikle milletin iradesine bağlı ve orduya dayalı
bir yöntemin uygulanacağı ve kendisinin de
endişeli olmakla birlikte bu duygular içerisinde
millet ve memlekete olan borcunun bir gereği
olarak görevini bu ilkeler doğrultusunda yerine
getireceğini, sadece 15.Kolordu Komutanı Kazım
Karabekir Paşa’ya11 şifreli olarak bildirmiştir. Diğer
bir ifade ile Kazım Karabekir Paşa, başlayacağı
mücadelede en yakın ve güvendiği kişidir.
Hâkimiyet-i Milliye’nin oluşmasında 28 Mayıs
1919’da Havza’da diğer kolordu komutanlıkları ile
irtibatı sağlaması ve işgallerin protesto edilmesi
için de halkın bilgilendirilmesini istemesi önemli
bir yer tutar. 21/22 Haziran 1919’da yayımlanan
Amasya Genelgesi’nde ise vatanın bütünlüğü
ve milletin bağımsızlığının tehlikede olduğu
temel esası üzerine milletin bağımsızlığını yine
milletin kesin kararı ve azminin kurtaracağı
belirtilerek Kuvâ-yı Milliye’nin önemi ve gereği
vurgulanmıştır. 23 Temmuz 1919’da Erzurum’da
1

Gazi Mustafa Kemal, Nutuk-Söylev, I, (1919-1920), Atatürk Kültür, Dil ve Tarih

Yüksek Kurumu-Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1989, s.19.

yapılan kongrede alınan kararlar gereği doğu
vilayetlerinin vatanın ayrılmaz bir parçası olduğu
belirtilerek Kolordu komutanları başta olmak
üzere hiçbir kıta komutanının emir-komutayı
bırakmaması gerektiği; 4-11 Eylül 1919’da yapılan
Sivas Kongresi’nde ise alınan tüm kararların
bir kez daha onaylandığı ve Batı Cephesi’nde
Yunan ilerlemesinin durdurulması için Kuva-yı
Milliye’nin teşkilatlanması gerektiği belirtilmiştir.
Ayrıca 9 Ocak 1920’de Heyet-i Temsiliye kararı ile
bir mücadele planı hazırlanacak12 ve tek elden
Harekât-ı Milliye’nin de uygulama esasları tespit
edilecektir. Nitekim kongreler süreci ile başlatılan
ve milletin egemenliğine dayalı Hâkimiyet-i
Milliye anlayışı ile ortaya konulan silahlı direnişin
yöntemini ve planını açıklayan Harekât-ı Milliye
anlayışı Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılması
ile 23 Nisan 1920’de tek merkezden yürütülecek
şekilde millete ait olacaktır.
Böylece Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılması
ile birlikte hâkimiyetin kayıtsız şartsız milletin
olduğu ve Kuva-yı Milliye harekâtından düzenli
birlik harekâtına geçilerek Milli Mücadele’de
ordunun asli unsur olduğu ortaya konulmuştur.
Nitekim Doğu Cephesi’nde Ermenilere ve Güney
Cephesi’nde Fransız ve İngilizlere karşı elde
edilen başarılar ile birlikte Batı Cephesi’nde
Birinci ve İkinci İnönü muharebeleri ile başlayan
ve Kütahya-Eskişehir Muharebeleri sonunda geri
çekilme harekâtı sonucunda Sakarya Meydan
Muharebesi ile Yunan ordusunun savaşma azim
ve iradesi kırılacak ve Başkomutanlık Meydan
Muharebesi’nde imha edilecektir.
Sonuç
Türkiye Büyük Millet Meclisi ve onun yönetimindeki
Türk İstiklal Harbi, vatanın kurtarılmasında eşsiz
bir yere sahiptir. Her bir anı milletinin yüksek
desteği ve ordusunun başarısı ile doludur. Bu
iki güç, 29 Ekim 1923’te Cumhuriyeti kurarak
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ilelebet payidar
kalacağını ilan etmiştir. Bu azim ve bilinçle
yetişen Türk gençliği ve Türk Milleti, sarsılmaz
bu değerlerini koruyacak ve Mustafa Kemal
Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da başlattığı Türk’ün
bağımsızlık mücadelesini her şart ve durumda
devam ettirecektir.
Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara, 2006, s.27-28.
Askeri Tarih ve Strateji Etüt Başkanlığı Arşivi (ATASE), ATAZB, Kutu:8,

6

2

Gazi Mustafa Kemal, Nutuk-Söylev, I, (1919-1920), s.21

Gömlek:13.

3

Sina Akşin, İstanbul Hükümetleri ve Milli Mücadele, I, Türkiye İş Bankası

7

ATASE Arşivi, ATAZB, Kutu:8, Gömlek:94.

8

ATASE Arşivi, ATAZB, Kutu:8, Gömlek:12.

Kültür Yy., İstanbul 2004, s.304..
4

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri, (CDA), DH.ŞFR., Kutu:630, Gömlek:122,

Sıra:0
5

Atatürk’ün Tamim, Telgraf ve Beyannameleri (ATTB), Haz.:Ali Sevim, İzzet

Öztoprak, Mehmet Akif Tural, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu-
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⁹ Gazi Mustafa Kemal, Nutuk-Söylev, I, (1919-1920), s.23.
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“BENİ HATIRLAYINIZ...”
Kasım Mehmet TEKE
Öğ.Yb. / Anıtkabir Atatürk ve
Kurtuluş Savaşı Müzesi Komutanı

Hipodrum’da 10. Yıl Kutlamalarında.
Ankara, 29 Ekim 1933
Büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK,
10 Kasım 1938 tarihinde saat 9’u 5 geçe
yakalandığı amansız hastalıktan kurtulamayarak
hayata gözlerini kapadı. Onu vefatının 81’inci
yılında sevgiyle, minnetle anarken, onun ilke
ve inkılapları, fikirleri, yolumuzu aydınlatmaya
devam
etmektedir.
Cumhuriyetimizin
kuruluşunun 10’uncu yılında ATATÜRK’ün ünlü
hitabesini bilmeyenimiz dinlemeyenimiz yoktur.
Peki, bu hitabeyi nasıl yazmıştı ve ne anlam ifade
etmekteydi. İsterseniz Prof. Dr. Yusuf Hikmet
BAYUR’dan bunun hikâyesini okuyalım;

ve bundan böyle ekonomik ve kültürel kalkınma
ve ilerleme işleri ile dış siyasada yeni hamleler
yapılması keyfiyetinin ön safhaya geçmesidir.

“Bugün radyoda kendi sesinden dinlediğimiz
10’uncu yıl nutkunu nasıl hazırlamıştı?

Nutuktaki, “Yurdumuz dünyanın en mamur…”
cümlesi ve ondan sonraki cümleler ve “Türk
milletine çok yaraşan…” cümlesi bundan böyle
girilecek olan yola işaret etmektedir.

Atatürk Cumhuriyetin onuncu yıl dönümüne çok
ehemmiyet vermişti. Bunun sebebi sadece on
rakamının sayı usulündeki ehemmiyeti değildi.
Asıl sebebi o sırada siyasa iç işlere ait inkılâp
hamlelerinin hemen hemen tamam olmuş olması
60

MEHMETÇİK VAKFI DERGİSİ
KASIM 2019

Filhakika ülkede programlı surette bir sürü
fabrikanın kurulması ve cihan iktisadi buhranı
sıkıntısının Türkiye üzerinden kaldırılması,
Türkiye’yi Avrupa manzumesinin önemli bir üyesi
yapan Balkan Antlaşması ile Montrö Boğazlar
Mukavelesinin yapılması ve Hatay’ın ana yurda
kavuşturulması, o sıralarda veya o andan itibaren
girişilmiş veya tahakkuk ettirilmiş başarılar.

O tarihte ATATÜRK’ün kâtibi umumîsi idim. O,
samimî olmak şartiyle azamî surette tenkitleri ister
ve arardı. Ve yakınlarınca bunun yapılmamasını
samimiyetsizlik sayarak keza, ehemmiyet verdiği

Hipodrum’da 10’uncu Yıl Nutkunu Okurken.
Ankara, 29 Ekim 1933
her işle etrafındakilerin meşgul olmasını isterdi,
bu suretle aynı şeyle meşbu dimağlardan çıkacak
mütalaa ve tenkitlerin daha esaslı olmasını temin
etmiş olurdu.
1933 Ekiminin ortalarında:
“Onuncu yıl dönümünde ne söyleyeceğiz?
Düşünüp bir şeyler hazırlayalım!” tarzında bir
emir vermişti.
Ekseriya emirlerinin sınırları çok genişti. Yani
bunu alan, gayret ve kabiliyetine göre onu,
emirlerin sınırlarından çıkmadan muhtelif
derecede ifa edebilirdi. Ve o işteki azamî verimini
vermesi mümkün olurdu. Meselâ yukardaki
emre göre baştan aşağı bir nutuk müsveddesi
hazırlanabileceği gibi. Mevzubahsi edilebilecek
noktaların tespiti veyahut onların düşüncesiyle
iktifa olunabilirdi. Fakat herhalde ATATÜRK,
asgarî olarak, muhatabına:

Fakat okuyucularımın dikkatini bilhassa 5/1
işaretini taşıyan 4 satır üzerine çekmek isterim:
“Bu söylediklerim hakikat olduğu gün senden ve
bütün medenî beşeriyetten dileğim şudur:
“Beni hatırlayınız...”
Bu sözler bana çok hazin gelmişti, âdeta bir
veda name hissi veriyordu. Bütün milletin o
güne O’nunla beraber erişmeyi dilediğini ve
düşündüğünü söyleyip bu cümlenin kaldırılmasını
rica ettim. Cümlenin sonuna işaret koyduktan
sonra müsveddeyi gören hemen herkes ayni şeyi
tekrarlayınca cümleyi çizdi.¹
¹ Hikmet Bayur; “Atatürk”, HABER-Akşam Postası, 10 Kasım 1940, s.3.

“Bundan böyle zihnin bilhassa bununla meşgul
olsun!” demiş bulunuyordu.
Bu emri alışımın ikinci günü, âdetim olduğu
veçhile, yaverlikten ATATÜRK’ün uyandığı haberi
verilince odasına gitmiştim. Beni görünce:
“Bu gece çalıştım ve nutku yazdım” dedi.
Bazen pek geç de olsa misafirlerini uğurladıktan
sonra oturup çalışırdı. Bahsettiğim müsvedde işte
bu yazıdır; ondan sonra gerek kendi düşünceleri,
gerek kendi mütalaaları üzerine nutuk bazı
değişiklikler görmüştür. Müsveddelerin 30-10933 tarihli “Hâkimiyeti Milliye” de çıkan metinle
karşılaştırılması bu değişiklikleri gösterir.
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MEHMETÇİK VAKFI ile
TÜRKİYE ŞEHİTLERİNİ ANIYOR
18 Mart 2015 tarihinden itibaren İstanbul Harbiye
Askerî Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığında, aziz
şehitlerimizin üstün cesaret ve fedakârlıklarını
anmak,
hatıralarını
yaşatmak,
olağanüstü
kahramanlıklarını gelecek nesillere aktarmak,
geçmişle gelecek arasında bir köprü kurabilmek,
şehit aileleri ile olan bağlarımızı daha da
sağlamlaştırmak, Türk Milleti’nin aidiyet duygusu
ile milli birlik ve beraberliğini pekiştirmek
maksadıyla; 15 günde bir Çarşamba günü “Türkiye
Şehitlerini Anıyor” adı altında anma etkinliği
düzenlenmektedir.

Genelkurmay ATASE Başkanlığı ile koordineli
olarak Harbiye Askeri Müze ve Kültür
Sitesi Komutanlığında 15 günde bir icra
edilen proje kapsamında anma törenlerine,
anılacak şehitlerin yakınları davet edilmekte,
kendilerine katılım belgesi, şehit yakını rozeti
ve anı objesi takdim edilmekte, aynı zamanda
törene askeri öğrenciler, askeri birliklerden
çeşitli rütbelerden askerler, çeşitli öğrenim
kurumlarındaki okullardan öğrenciler, basın
ve medya mensupları ile çok sayıda davetli de
katılmaktadır.

TSK Mehmetçik Vakfı tarafından, anma etkinliğinin
icrasında kullanılacak şehitlerimize ait bilgi, belge,
doküman, resim ve şehit yakınları ile yapılan
röportajlar, yurdun dört bir köşesinde şehit
yakınlarının bulundukları ikametgâh adreslerinde,
Mehmetçik Vakfı görevlileri tarafından ziyaret
edilmek suretiyle temin edilmektedir.

Anma törenlerine TSK Mehmetçik Vakfı adına
İstanbul Avrupa Yakası Temsilciliği katılmakta,
törene ait kayıt, fotoğraf ve belgeler
arşivlenmektedir.
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YÜREĞİMİZE DOKUNANLAR
Mehmetçik Vakfı Şehit / Malul Yakınları İrtibat Müdürlüğü tarafından, Harbiye Askeri Müze ve Kültür
Sitesi Komutanlığı’nda 15 günde bir icra edilen, “Türkiye Şehitlerini Anıyor” etkinliğine yönelik faaliyetler
kapsamında; seyahat güzergâhındaki il, ilçe, köy ve mezralarda ikamet eden terör şehidi aileleri ile
Vakıf bağışçıları da ziyaret edilmektedir. Bu ziyaretler sırasında her bir ailenin yüreğimize dokunan
hikâyelerini kısaca sizlerle de paylaşmak istedik.
Şehit Adem YÖRÜK

Şehit Emrah AKTAŞ

Şehit Adem YÖRÜK’ün, Korkuteli/Antalya’ya
bağlı Küçükköy beldesinde yaşayan babası
İlyas YÖRÜK, imamlık yaptığı komşu köyden
bir kızla nişanlı olan oğlu için bir ev hazırlıyor.
Evladı vatanı uğruna şehit olduğunda ise
oğlu ve gelini için hazırladığı evinin ikinci
katını Şehit Evine dönüştürerek, şehidimiz hiç
ölmemiş gibi her şeye kaldığı yerden devam
etmeye ve hayata tutunmaya çalışıyor.

Şehit Emrah AKTAŞ’ın babası Sami AKTAŞ,
aynı zamanda bir Kurtuluş Savaşı şehidi torunu.
Ulubey/Ordu’dan iki saati aşkın bir sürede
gidilebilen Ören köyünde, askerlik sonrası
oğluna ev yapmayı planladığı iki dönüme yakın
arazisi bulunuyor Sami Bey’in. Ancak Sami
Bey, oğlu şehadete erince bu araziye, oğlu ve
dedeleri için şehit evi, anıt mezar ve aş evi
yaptırıyor. Her yıl oğlunun şehadet tarihinde
tüm köy ahalisine yemekler yaptırıp yemek
yediren şehit babamız, kendi tabiriyle oğlu için
gelen her kuruşu yine canından öte oğlu için
harcıyor.

Şehit Ali ÇETİN

Şehit Erdal BAŞTAN

Şehit Ali ÇETİN’in annesi Dudu ÇETİN,
Menteşe/MUĞLA’nın ulaşımı zor bir köyü
olan Günlüce köyünde yaşıyor. 80 yaşındaki
Dudu Teyze, evinin karşısında yer alan
oğlunun mezarını gece gündüz görebilmek
için perdesini hiç kapatmıyor, öyle ki günde
üç kere o pencereden oğluna seslenip onunla
konuşan teyzemiz, görüntüsünü kapatan
bir ağacı Orman İdaresi’nin özel izniyle
kestirmiş…

Şehit Erdal BAŞTAN’ın Vakfıkebir/Trabzon’a
bağlı Ballı köyünde yaşayan babası Rıza
BAŞTAN, “Ben, oğlum şehit olmadan evvel
askeri pek bilmezdim, ama şimdi uzman
çavuş bile görsem Genelkurmay Başkanı
gibi saygı gösteriyorum. Bunca zamanda
gördüm ki gerçek anlamda bizi her zaman
onlar hatırlıyor. Çok acele göreve giderken
bile hatırımı sormadan geçmiyorlar.” diyerek
askerin ve Mehmetçiğin önemini vurguluyor.
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Şehit Emrah TEMEL

Şehit Necdet FİDAN

Şehit Emrah TEMEL’in Mudurnu/BOLU’da
yaşayan ailesi, genç yaşta şehit annebabası olmanın onuruyla, evlatlarının
anısını yaşatmak için, evlerinin bir köşesini
şehidimize tahsis etmişler. “Şehit annebabası olmak hem onurlu, hem çok zor bir
duygu ama biz biliyoruz ki evladımız bedenen
burada değil, ruhu her daim bizimle.” diyen
aile, oğullarının anılarıyla yaşama devam
etmeye çalışıyor.

Şehit Necdet FİDAN’ın, Mudurnu/BOLU’ya
bağlı Avdullar köyünde yaşayan annesi Selme
Teyze, eşini kaybetmiş, diğer oğlunun 12
yaşındaki kızıyla birlikte yaşıyor. Köy evinin
bir köşesini şehit oğluna tahsis eden Selme
Teyze, torununun ‘‘Babaanne sen olmasan
beni kim büyütecek? Allah seni, beni büyüt
diye sağlıklı yapıyor.’’ sözlerine ve oğlunun
anılarına sarılarak hayata tutunmaya çalışıyor.

Şehit Noyan AYDIN

Şehit Ufuk BAŞARI

Şehit Noyan AYDIN’ın, Ereğli/Zonguldak’a
bağlı Dedeler köyünde yaşayan annesi Ayşe
AYDIN, genç yaşta eşini kaybettikten sonra
hayatını iki oğluna adıyor ancak büyük oğlunu
vatanı için feda ediyor. Ayşe Teyze, kendi
deyimiyle gözünün nuru evladının şehadeti
sonrası, oğlu hiç ölmemiş gibi, yaptırdığı iki
katlı evin birinci katını şehidimize ayırıyor ve
bu sayede anılarını canlı tutuyor.

Şehit Ufuk BAŞARI’nın Başköy Doğanhisar/
KONYA’da yaşayan ailesi, tüm enerjisini ve
maddi imkânlarını şehit oğulları adına bir anıt
mezar inşa etmek için harcıyor. Bu konuda tüm
idari makamlara başvurarak oğulları adına
inşa ettirdikleri şehitlik için, “Oğlumuzun adı
yaşadıkça, oğlumuz da yaşıyor gibi huzur
bulmaya çalışıyoruz, bizim de tesellimiz bu.”
diyor BAŞARI ailesi.
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Şehit Serkan SAĞIR

Şehit Nurettin TEK

Şehit Serkan SAĞIR’ın, Karasu/Sakarya’ya
bağlı Resuller köyünde yaşayan ailesi,
evlerinin bir köşesini şehit oğullarına tahsis
ediyor, aile bununla da yetinmiyor, köy
girişine bir de Şehitler Anıtı inşa ettiriyor
ve bu şekilde evlatlarının adını sonsuza dek
yaşatmaya çalışıyor.

Şehit Nurettin TEK’ın Finike/ANTALYA’da
yaşayan annesi, ‘‘Ben daha iyi olmam ama
çocuklarım, torunlarım iyi yaşayacaklar
inşallah, benim oğlum bu vatanın insanları
iyi olsun diye verdi canını.’’ diyor hüzün ve
gururla ve şehit evladının anılarına sarılarak,
geride kalan evlat ve torunlarına kendini
adayarak teselli bulduğunu dile getiriyor.

Şehit Burak KAPUCUOĞLU

Şehit Aykut İNCE

Şehit Burak KAPUCUOĞLU’nun Kastamonu’da
yaşayan babası Metin KAPUCUOĞLU, evladının
askere gidene kadar kullandığı odasını, onun
sevdiği eşyaları ve hatıralarıyla düzenlemiş,
tabutuyla gelen bayrağımızı ise yatağının
üzerinde sergileyerek oğlunun anılarıyla
dolu bir Şehit Anı Odası oluşturmuş. Şehit
babamız, bu şekilde oğlunun hatıralarına
sarılarak yaşamının kalan kısmını oğlu
hayattaymışçasına sürdürmeye çalışıyor.

Şehit Aykut İNCE’nin, Menteşe/ MUĞLA’ya
bağlı Yemişendere köyünde yaşayan ailesi,
oğullarının adının yaşatılması ve zorlu köy
yollarından geçenlerin istifade etmesi için
hayrat
çeşmesi
yaptırıyor.
Şehidimizin
ailesi, bu çeşmeden faydalanan her Can’ın
hayır duasının, oğullarının ruhuna ulaşacağı
inancıyla huzur bulmaya çalışıyor.
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TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN HABERLER
Adana

Bursa

Erzurum

21 Ekim 2019 tarihinde, Adana
Yeşilyuva
İlköğretim
Okulu
3-C sınıfı öğrencileri, Adana
Temsilciliğimizi ziyaret ederek
Vakıf
faaliyetleri
hakkında
bilgi almışlar ve aralarında
topladıkları harçlıklarını Vakfımıza
bağışlamışlardır.

3 Ekim 2019 tarihinde, Türkiye
Muharip Gaziler Derneği Bursa
Şube Başkanı Muzaffer UYAR,
Bursa Temsilciliğimizi ziyaret
etmiştir.

25
Ekim
2019
tarihinde,
Palandöken/Erzurum’da bulunan
Özel Güneş İlkokulu öğrencilerinin,
“Görsel
Sanatlar
Artırılmış
Gerçeklik
Teknolojisi”
dersi
kapsamında Mehmetçik Vakfı’na
gönderilmek üzere hazırladıkları
“Mehmetçik’e Selam” projesi,
Erzurum Temsilciliğimiz aracılığı ile
Mehmetçik Vakfı’na sunulmuştur.

İstanbul Anadolu

İstanbul Avrupa

İzmir

Askerlik görevi esnasında hayatını
kaybeden Mehmet AYDIN’ın kızı
Beyza Nur AYDIN, 24 Haziran 2019
tarihinde, İstanbul Üniversitesi Çapa
Tıp Fakültesinden mezun olmuş,
mezuniyet törenine İstanbul Anadolu
Yakası
Temsilciliğimiz
katılım
sağlamıştır.

30 Ekim 2019 tarihinde, Vakfımıza
nakit bağışta bulunan Falkon Tekstil
adına firma sahibi Kemal ŞAHİN’e,
İstanbul Avrupa Yakası Temsilciliğimiz
tarafından şilt ve beratı takdim
edilmiştir.

10 Ekim 2019 tarihinde, Türkiye
Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul
ve Yetimleri Derneği Turgutlu/
Manisa İrtibat Müdürlüğü İzmir
Temsilciliğimiz tarafından ziyaret
edilmiştir.

Samsun

28 Ekim 2019 tarihinde, Samsun
Atatürk Anıtı’nda düzenlenen
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
kutlama törenlerine Samsun
Temsilciliğimiz tarafından katılım
sağlanmıştır.
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ŞİRKETLERİMİZDEN
HABERLER
A-101 Market ve Site Sinemaları, Mehmetçik Vakfı Şirketi olan
Güngören Park AVM’de Hizmet Vermeye Başladı
A-101 Market, bir Mehmetçik Vakfı şirketi olan
Güngören Park AVM İşletme Ltd.Şti. yöneticileri
ve A-101 Marketler Zinciri firma yetkilileri ile
Ağustos 2019’da yapılan anlaşmanın ardından,
bir aylık mağaza tadilat, hazırlık sürecinin
bitmesiyle, 7 Eylül 2019 tarihinde müşterilerin
hizmetine sunuldu.
Güngören PARK AVM-A-101

Ayrıca, Güngören Park AVM’de hizmet vermeye
başlayan ve bölgede tek olan Site Sinemaları,
sinema sezonunun açılması ile birlikte yoğun
ilgi görmeye başladı.
A-101 Market ve Site Sinemalarının Güngören
Park AVM’de hizmet vermeye başlamasıyla
birlikte, AVM’ye giriş sayısının önemli ölçüde
artış gösterdiği gözlenlenmektedir.

Güngören Park AVM-Site Sinemaları

Aytemiz, Mehmetçik Vakfı’ndan Kiraladığı İstasyonların
Açılışını Gerçekleştirdi

İstanbul-İzmir Otoyolunun trafiğe açılmasıyla
birlikte, Aytemiz Akaryakıt Dağıtım A.Ş.
4 Ağustos 2019 tarihinde, Mehmetçik
Vakfı’ndan kiraladığı, Bursa Karacabey
Bölgesinde bulunan karşılıklı iki adet
istasyonun açılışını gerçekleştirmiştir.
Mehmetçik Vakfı Tarafından Aytemiz’e Kiralanan
Bursa Karacabey Akaryakıt İstasyonları
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Mehmetçik Vakfı Limitet Şirketi ile OPET Petrolcülük A.Ş.
Bayilik Sözleşmesini Yeniledi
OPET Petrolcülük A.Ş. ile 19 yıldır karşılıklı
anlayış ve uyum içerisinde sürdürülen
iş birliğimizin sonuçlarından biri olarak,
23 Haziran 2019 tarihinde, Mehmetçik
Vakfı Limitet Şirketi, Kurtköy Akaryakıt
İstasyonlarının
OPET/AYGAZ
bayilik
sözleşmeleri yenilenmiştir.

Mehmetçik Vakfı Kurtköy Akaryakıt İstasyonu

Mehmetçik Vakfı Limitet Şirketi Akaryakıt İstasyonlarından
Tüm Zamanların Satış Rekoru
Mehmetçik Vakfı Limitet Şirketi Akaryakıt İstasyonları, 9 Ağustos 2019 tarihinde, bir günde litre bazında
tüm zamanların en yüksek perakende Akaryakıt satışını gerçekleştirmiştir. Bu başarı neticesinde
2 Eylül 2019 tarihinde Mehmetçik Vakfı Genel Müdürü E. Tümg. Yaşar BAL, OPET A.Ş. Genel Md.
Yardımcısı İrfan ÖZDEMİR ve Şirket çalışanlarımızın katılımıyla kutlama yapılmıştır.

Mehmetçik Vakfı Genel Müdürü E.Tümg. Yaşar BAL, OPET A.Ş. Genel Md. Yardımcısı İrfan
ÖZDEMİR ve Şirket çalışanlarının katılımıyla kutlama
Mehmetçik Vakfı Genel Müdürü E. Tümg. Yaşar BAL; Mehmetçik Vakfı Limitet Şirketinin tüm
paydaşlarıyla birlikte nice başarılar gerçekleştirmesi temennisinde bulunarak emeği geçenlere
teşekkürlerini sunmuştur.
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VEFA ZİYARETLERİMİZ

9 Mayıs 2019 tarihinde, şehit Ali GÜVEN’in ailesi, Adana
Temsilciliğimiz tarafından Nevşehir’de yer alan evlerinde ziyaret
edilmiştir.

17 Eylül 2019 tarihinde, şehit Ömer KELEŞ’in babası, Samsun
Temsilciliğimiz tarafından Samsun’da bulunan evinde ziyaret
edilmiştir.

25 Haziran 2019 tarihinde, şehit Ferhat EKİCİ’nin, Ağın/Elazığ’da
yaşayan babası, Şehit/Malul Yakınları İrtibat Müdürlüğümüz
tarafından ziyaret edilmiştir.

19 Eylül 2019 tarihinde, gazi Vedat AKTAŞ, Erzurum Temsilciliğimiz
tarafından çalıştığı iş yerinde ziyaret edilmiştir.

2 Temmuz 2019 tarihinde, gazi Yalçın KILIÇ ve ailesi, İstanbul
Anadolu Yakası Temsilciliğimiz tarafından İstanbul’da bulunan
evinde ziyaret edilmiştir.

3 Ekim 2019 tarihinde, şehit Aydoğan GÜVEN’in annesi, İstanbul
Avrupa Yakası Temsilciliğimiz tarafından Uzunköprü/Edirne’de
bulunan evinde ziyaret edilmiştir.

21 Ağustos 2019 tarihinde, şehit Çağatay Necati DİNÇ’in ailesi, 22 Ekim 2019 tarihinde, şehit Aydın KUZEY’in ailesi, Bursa
İzmir Temsilciliğimiz tarafından Torbalı/İzmir’de bulunan evlerinde Temsilciliğimiz tarafından Çanakkale ilinde ziyaret edilmiştir.
Ampute Milli Futbol Takımımız’ın gol sevinci
ziyaret edilmiştir.
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BAĞIŞÇILARIMIZA TEŞEKKÜR ve ZİYARETLER

21 Haziran 2019 tarihinde, Vakfımıza düzenli olarak menkul bağışta
bulunan Selten Uluslararası Fuar ve Aksesuar Tic. Ltd. Şti adına
firma sahibi Aytaç EKİZ’e ve eşi Güler EKİZ’e, bronz plaket ve beratı
İstanbul Avrupa Yakası’nda, Genel Müdürümüz E.Tümg. Yaşar BAL
tarafından takdim edilmiştir.

20 Eylül 2019 tarihinde, Vakfımıza menkul bağışta bulunan Poelsan
Plastik San. ve Tic.A.Ş. adına Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar
DAĞDELEN’e, şilt ve beratı Samsun Temsilciliğimiz tarafından
takdim edilmiştir.

z

l
e

21 Ağustos 2019 tarihinde, Vakfımıza kızı Deniz KUL adına menkul 3 Ekim 2019 tarihinde, Vakfımıza gayrimenkul bağışında bulunan Ayşe
bağışta bulunan Sinan KUL’a, şilt ve beratı Erzurum Temsilciliğimiz TAŞDEMİR’e, altın plaket ve beratı Bağışlar Müdürlüğümüz tarafından
tarafından takdim edilmiştir.
takdim edilmiştir.

21 Ağustos 2019 tarihinde, bağışçımız Hatice Muammer
ERCANVERDİ, İzmir Temsilciliğimiz tarafından Torbalı/İzmir’de
bulunan evinde ziyaret edilmiştir.

9 Ekim 2019 tarihinde, bağışçımız Zehra ALTAÇ, İstanbul Anadolu
Yakası Temsilciliğimiz tarafından evinde ziyaret edilmiştir.

a
3 Eylül 2019 tarihinde, Vakfımıza menkul bağışta bulunan Nuri
SATAR’a, bronz plaket ve beratı Adana Temsilciliğimiz tarafından
takdim edilmiştir.

5 Kasım 2019 tarihinde, bağışçımız Tülin TAŞÇI, Bursa temsilciliğimiz
tarafından, Osmangazi/Bursa’da ziyaret edilmiştir.
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TSK MEHMETÇİK VAKFI’NIN
YAPTIĞI YARDIMLAR
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01 OCAK 1982 - 31 EKİM 2019 TARİHLERİ
ARASINDA TSKMEV TARAFINDAN YARDIM
YAPILAN KİŞİ SAYILARI

1. Ölüm Yardımı
17.152
4.515
2.139
10.498
10.100
3.238
6.862
222
4. Doğum Yardımı
256
5. Çocuk Ölüm Yardımı
36
6. Bakım Yardımı
8.225
3.654
289
129
378
30
Yardımı durdurulan çocuk sayısı

0
2.828

8. Anneler / Babalar Günü Yardımı
Anneler Günü yardımı (Anne ve Eş sayısı)

4.050

Babalar Günü yardımı (Baba sayısı)

2.654
5.757
52.106
8.666
7.840
826

NOT : Bugüne kadar toplam 913.028.013,68 TL yardım yapılmış, aylık olarak ise ortalama 10.333.000,00 TL amaca yönelik
yardım yapılmaktadır. (Bu yardımlara KKK.lığı TSK Ali Çetinkaya İlk Kurşun Reh. Mrk. K.lığı ödemesi dahildir.)
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TSK MEHMETÇİK VAKFI YARDIM PLANI
2019 Yılı 01 Temmuz - 31 Aralık Dönemi

1. Ölüm Yardımı

64.000,00 TL
64.000,00 TL
57.600,00 TL

3’üncü derece

51.200,00 TL

4’üncü derece

44.800,00 TL
38.400,00 TL

6’ncı derece

32.000,00 TL

3. Bakım Yardımı1
1.500,00 TL
1.400,00 TL
3’üncü derece

1.300,00 TL

4’üncü derece

1.200,00 TL
1.000,00 TL

6’ncı derece

950,00 TL
2

600,00 TL
760,00 TL
3

900,00 TL
900,00 TL

10.000,00 TL
6. Doğum Yardımı4
7. Çocuk Ölüm

Yardımı5

5.000,00 TL
5.000,00 TL
1.100,00 TL

AÇIKLAMALAR:
1)
2)
3)
4)

5)
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TSK MEHMETÇİK VAKFI TARAFINDAN
KENDİLERİNE VE YAKINLARINA YARDIM
YAPILANLARIN LİSTESİ
01.06.2019 - 31.10.2019

ÖLÜM YARDIMI

MALULİYET YARDIMI

ABDULLAH TANDIR
ALİ OSMAN ATEŞ
BİNALİ TAŞDEMİR
CAHİT TEKDEMİR
CAN YILMAZ
DOĞANCAN KILIÇ
EMRAH DOĞAN
ERDİ KARALAR
ERKAN DURGUT
ERTUĞRUL ÜSTÜN
GÖKHAN SARIAL
GÖKSEL SEPET
HAKAN KURUÇAY
HÜSEYİN CANDAN
HÜSEYİN UMUT SEVİNÇ
KADİR EFE
KEMAL KARAOĞLAN
MAZLUM İRĞAT
MUHAMMED İSLAM ALTUĞ
MUSTAFA ÖNLEMEÇ
MUSTAFA TAŞ
NURETTİN ÜNER
OĞUZHAN KAMAN
ORHAN SEKVAN
ORHAN FARUK BAYTEKİN
SEZER ZEYBEK
ŞEVKİ EREN YATKIN
TAYFUR AKCAN

AHMET CEYHAN
BARIŞ ALTUNDAŞ
BERAAT YILMAZ
BESTAMİ ATICI
BORA UĞURLU
CANER ERÇİN
CELAL DEMİR
EMRE KEVRAN
EREN ERGİN
FERDİ FİLİZ
FİKRET NADİR GİRGİN
HAKAN KIŞLA
HAMZA UYSAL
HASAN HÜSEYİN ÇELİK
HUZUR UZUN
İBRAHİM HALİL ÖZTÜRK
KADİR KARA
KAZIM CEM CESUR
MERT KILIÇ
MURAT ÖZDEMİR
MÜKREMİN KORKMAZ
NAHSEN AKGÜL
REŞAT MEMİŞ
SAFİ KAVALLI
SALİH VARÇIN
SİNAN YAVRUTÜRK
SONER GÜREL
ŞERAFETTİN KARADAĞ
ÜMİT ALÇİÇEK
ÜNAL ACUN

MEHMETÇİK VAKFI DERGİSİ
KASIM 2019

77

TSK MEHMETÇİK VAKFI’NIN DESTEK OLDUĞU ŞEHİT
VEYA HAYATINI KAYBEDEN MEHMETÇİKLERİMİZ İLE
GAZİ VE ENGELLİ MEHMETÇİKLERİMİZİN İLLERE
GÖRE DAĞILIMI
01.06.2019 - 31.10.2019

Edirne

Bartın

Kırklareli

Kastamonu
Sinop
76
158
267
Zonguldak 59
87
Samsun
Artvin
Ardahan
52
108
Kocaeli
Düzce
371
62
177
Rize
Trabzon
Ordu
864
448
108
173
Sakarya
123
Giresun
99
133
141
272
24
44
74
53
164
166
375
284
263
Karabük 151
59
204
Kars
208
Tekirdağ
22
138
160
111
46
156
20
101
86
334
342
289
55
43
321
156
468
138
80
106
28
Çankırı
102
245
168
75
60
30
Yalova
33
148
86
197
Amasya
154
497
67
438
32
270
Çorum
Tokat 156
111 Bolu
44
251
601
162 Bursa
Bayburt
327
172
Erzurum
Çanakkale
100
Gümüşhane
168
135
110 Bilecik
115
149
Kırıkkale 71
Iğdır
56
55
303
53
Eskişehir
331
Balıkesir
Ankara
Sivas 140 Erzincan
147
337
19
166
Ağrı 247
62 Yozgat 204
278
Kütahya
159
113
105
149
348
Kırşehir
104
Bingöl
85
37
419
Muş
156
221
564
59
Nevşehir
Tunceli
357
389
70
Malatya
Manisa
306
116
138
112
193
Kayseri
Bitlis
Afyonkarahisar
Van
40
Elazığ
52
76
209
184
Kahramanmaraş
Uşak
103
Aksaray
123
102
130
Diyarbakır
İzmir
87
45
Konya
45
60
151
315
39
244
34
171
Niğde
231 Batman Siirt
99
96
294
138
135
46
69
273
381
249
304
Aydın
55
Adıyaman
212
294
183
Isparta
145
Şırnak
33
Burdur
Hakkari
Muğla
Gaziantep
Osmaniye
Denizli
Mardin
Karaman
324
Mersin
Antalya
Adana 231
Şanlıurfa
Kilis
129
49

107
45

İstanbul

Hatay

ŞEHİT OLAN VEYA HAYATINI KAYBEDEN MEHMETÇİKLERİMİZ: 17.152

GAZİ VEYA ENGELLİ MEHMETÇİKLERİMİZ: 10.100

ŞEHİTLERİMİZİ KALBİMİZE GÖMDÜK 01.06.2019-31.10.2019
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J. Onb.
Muhammed İslam ALTUĞ
24.06.2019 - YALOVA

P. Onb.
Mustafa ÖNLEMEÇ
27.06.2019 - ISPARTA

Ulş. Er
Oğuzhan ERDOĞAN
10.10.2019 - SİVAS

P. Onb.
Onur YAVAN
13.10.2019 - SAMSUN

MEHMETÇİK VAKFI DERGİSİ
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P. Er
Erhan GÜRBÜZ
04.10.2019 - AĞRI

P. Er
Sezai EŞKİOĞLU
20.10.2019 - ERZURUM

P. Er
Mehmet Emin KOTANOĞLU
07.10.2019 - ERZURUM

İs. Er
Zekeriya ALTUNOK
22.10.2019 - YOZGAT

VEFAT EDEN

BAĞIŞÇILARIMIZ

Ahmet Tuna POLAT
01/05/1939 - 02/08/2019

Ayşe İNAL
10/07/1938 - 22/06/2019

Ayten TARAR
01/07/1931 - 23/07/2019

Fatma Vedide SINAY
20/07/1922 - 17/08/2019

Feriha ORCAN
01/03/1932 - 10/06/2019

Franziska Babetta KÖSE
27/08/1937 - 23/08/2019

Hesna DUYGUN
01/09/1927 - 13/07/2019

Medine KORKMAZ
02/04/1938 - 03/09/2019

Melek Figen ANTER
19/05/1949 - 13/05/2019

Mustafa Şevki DEMİRİZ
05/05/1923 - 24/06/2019

Mürüvet AVGIN
20/02/1932 - 09/09/2019

Sevim ÖZKAN
15/06/1932 - 27/05/2019

Ebediyete intikal eden yardımsever, yüce gönüllü bağışçılarımıza
Allah’tan rahmet, tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz.
MEHMETÇİK VAKFI DERGİSİ
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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 Vakfı’nın anlaşmalı olduğu
bankaların (Akbank, Denizbank, QNB Finansbank,
Garanti BBVA Bankası, 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 işlem ücreti alınmamaktadır.

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.

SMS Yoluyla Bağış

TSK Mehmetçik Vakfı’na cep telefonu aracılığı ile
bağış yapmak isteyenler, Turkcell, Türk Telekom ve
Vodafone GSM operatörlerinin faturalı hatlarından
2582’ye “MEHMETÇİK” yazıp göndererek 10 TL
bağışta bulunabilir.

Vakfın gayrimenkul değerlendirme şekli; Vakıf
gayrimenkulleri gelir getirmek amacıyla kiralayarak
değerlendirmektedir. Ancak kiralama imkânı
olmadığında gayrimenkulü satış yoluna gitmektedir.

Online Bağış

Gayrimenkul bağışında dikkat edilmesi
gerekenler;

TSK Mehmetçik Vakfı’nın www.mehmetcik.org.tr
internet sayfası üzerinden kredi kartı ile online
bağış yapılabilmektedir.

Menkul Bağış İşlemlerinde
Edilmesi Gerekenler;

•
•

Dikkat

•

TSK Mehmetçik Vakfı’na bağışta bulunan değerli
bağışçılarımız, banka görevlilerine isim-soyisim,
T.C. kimlik numarası, adres ve telefonlarını (cep
telefonları dâhil) doğru olarak verdiklerinden emin
olmalıdır.

•

•
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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 nikâh masasına Vakıf
şildi konulur.
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•

Gayrimenkulün tapusu bulunmalı ancak birden
fazla hissedarı olmamalıdır.
Gayrimenkulün üzerinde ipotek, şerh, haciz,
vergi borcu bulunmamalıdır.
Gayrimenkulün üzerinde miras ve diğer
konularla ilgili hukuki problem bulunmamalıdır.
Gayrimenkul, imar yönünden sit alanı, yeşil
alan, sel bölgesi, belediye kamulaştırma
alanı, güvenlik ve arkeolojik alan içerisinde
bulunmamalıdır.
Gayrimenkulün, belirli bir rayiç üzerinden kiraya
verilebilme veya kısa sürede satılabilme imkânı
olmalıdır.

Nakit veya çelenk
bağışı yapabilirsiniz:
www.mehmetcik.org.tr
sitesinden dilediğiniz
miktarda bağışta
bulunabilirsiniz.

SMS bağışında
bulunabilirsiniz:

Banka aracılığı ile
bağış yapabilirsiniz:

2582’ye “MEHMETCIK”
yazıp göndererek
10 TL bağışta
bulunabilirsiniz.

Anlaşmalı bankalarımızın
şubelerinden veya internet bankacılığı
hizmetinden yararlanabilirsiniz.

TSK MEHMETÇİK VAKFI’NA
BAĞIŞLAR İÇİN HESAP
NUMARALARI

YURT İÇİNDEN BANKALAR ARACILIĞI İLE BAĞIŞ
TSK Mehmetçik Vakfının anlaşmalı olduğu bankaların (Akbank, Denizbank, QNB Finansbank, Garanti BBVA Bankası, 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 gişelerindeki kurumsal tahsilat ekranlarından, internet
bankacılığından ise “Bağış menüsü” kullanılarak da bağış yapılabilir. Yapılan bağışlarda işlem ücreti alınmamaktadır.

YURT DIŞINDAN BANKALAR ARACILIĞI İLE BAĞIŞ
T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Kurumsal Şubesi

Türkiye Garanti BBVA Bankası Yenişehir Şubesi

BIC/SWIFT Kodu
TL hesabı için
ABD Dolar hesabı için

: TCZBTR2A
: TR130001001745000019825433
: TR560001001745000019825435

Euro hesabı için

: TR020001001745000019825437

BIC/SWIFT Kodu		
TL hesabı için
ABD Dolar hesabı için
Euro hesabı için		

Türkiye Halk Bankası Ankara Kurumsal Şubesi
BIC/SWIFT Kodu 		
TL hesabı için
ABD Dolar hesabı için
Euro hesabı için

: TRHBTR2A
: TR750001200945200016001982
: TR410001200945200053001983
: TR51000120094520002P001984

Türkiye Vakıflar Bankası Balgat Şubesi
BIC/SWIFT Kodu 		
TL hesabı için
ABD Dolar hesabı için
Euro hesabı için

: TVBATR2A
: TR960001500158007286587386
: TR400001500158048000441268
: TR560001500158048000441271

: AKBKTRIS
: TR040004600646888001001982
: TR750004600646001000001983
: TR250004600646036000001984

BIC/SWIFT Kodu		
TL hesabı için
ABD Dolar hesabı için
Euro hesabı için		

: ISBKTRISXXX
: TR950006400000142840001982
: TR300006400000242840001983
: TR030006400000242840001984

Yapı ve Kredi Bankası Ankara Özel Bankacılık Merkezi
BIC/SWIFT Kodu 		
TL hesabı için
ABD Dolar hesabı için
Euro hesabı için

: YAPITRISFEX
: TR570006701000000000001982
: TR300006701000000000001983
: TR030006701000000000001984

BIC/SWIFT Kodu 		
TL hesabı için
ABD Dolar hesabı için
Euro hesabı için

: DENITRIS
: TR850013400000900198200002
: TR340013400000900198200047
: TR130013400000900198200037

QNB Finansbank Kavaklıdere Şubesi

Şekerbank Balgat Şubesi
BIC/SWIFT Kodu
TL hesabı için
ABD Dolar hesabı için
Euro hesabı için

Türkiye İş Bankası Balgat Şubesi

Denizbank Balgat Şubesi

Akbank Balgat Şubesi
BIC/SWIFT Kodu		
TL hesabı için
ABD Dolar hesabı için
Euro hesabı için

: TGBATRISXXX
: TR960006200041100000001982
: TR690006200041100000001983
: TR420006200041100000001984

: SEKETR2A
: TR230005902350130000001982
: TR930005902350130000001983
: TR660005902350130000001984

BIC/SWIFT Kodu 		
TL hesabı için
ABD Dolar hesabı için
Euro hesabı için 		

: FNNBTRIS
: TR690011100000000000001982
: TR420011100000000000001983
: TR150011100000000000001984

Türk Ekonomi Bankası Balgat Şubesi
BIC/SWIFT Kodu 		
TL hesabı için
ABD Dolar hesabı için
Euro hesabı için

: TEBUTRISXXX
: TR540003200015000000001982
: TR270003200015000000001983
: TR970003200015000000001984
MEHMETÇİK VAKFI DERGİSİ
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TSK MEHMETÇİK VAKFI
TEMSİLCİLİKLERİ VE ŞİRKETLERİ
TEMSİLCİLİKLER
İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ (AVRUPA YAKASI)
Temsilci : E.Alb. Gürkan GÜLÇİN
Adres
: Ergenekon Mah. Cumhuriyet Cad.
No:157 D:6 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)

Temsilci : E.Alb. Ümit YÜCEKAN
Adres
: Caferağa Mah. Albay Faik Sözdener Cad. No:17 Benson İş Merkezi
Kat:3 D:4 Kadıköy/İSTANBUL
Telefon : 0-216 369 66 22
Faks
: 0-216 369 67 57
E-Posta : istanbultem@mehmetcik.org.tr

İZMİR TEMSİLCİLİĞİ

Temsilci : E.Alb.Ahmet TUNCER
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

Temsilci : E.Alb.Aykut EROĞLU
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

Temsilci : E.Alb.Bülent UZUN
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

Temsilci : E.Alb. Ahmet Naci BAKIRCI
Adres
: Nalbantoğlu Mah. Atatürk Cad.
Şehbenderler Apt. No:47 D:16 K:4
Osmangazi/BURSA
Telefon : 0-224 224 77 59
Faks
: 0-224 224 77 59
E-Posta : bursatem@mehmetcik.org.tr

ERZURUM TEMSİLCİLİĞİ

Temsilci : E.Alb. Alp Arslan ERYILMAZ
Adres
: İstasyon Mah. Mustafa Durmaz Pınar
Sok. No:28 Mehmetçik Apt. K:1
Yakutiye/Erzurum
Telefon : 0-442 235 70 60
Faks
: 0-4442 235 70 61
E-Posta : erzurumtem@mehmetcik.org.tr
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ŞİRKETLER
MEHMETÇİK VAKFI TURİZM PETROL
İNŞAAT SAĞLIK GIDA LTD.ŞTİ.
Şirket Müdürü : E.Tuğa. Osman KAYALAR
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
HİZMETLERİ LTD.ŞTİ.
Şirket Müdürü : Serap ÇETİNKAYA
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.
Şirket Müdürü : E.Alb. Cumhur ERENTÜRK
Adres
: Zeytinlik Mah. İstasyon Cad. 			
No:39 Tınaztepe Pasajı Bakırköy/İstanbul
Telefon
: 0-212 571 72 00
Faks

: 0-212 571 72 00

GÜNGÖREN PARK AVM.İŞL.LTD.ŞTİ.
Şirket Müdürü: E.Alb. Deniz ŞAYAN
Adres
: Gençosman Mah. Org.Eşref 			
Bitlis Cad. No:8 Güngören/İstanbul
Telefon
: 0-212 562 05 55
Faks

: 0-212 568 02 22

VATAN DESTANI
O kadar dolu ki toprağın şanla,
Bir değil, sanki bin vatan gibisin.
Yüce dağlarına çöken dumanla
Göklerde yazılı destan gibisin.

Bir yandan hep böyle taştın, köpürdün,
Bir yandan cefalı bir ömür sürdün,
Fakat ne derece ezildinse dün.
Şimdi gene tunçtan kalkan gibisin.

Hep böyle bulutlar içinde başın,
Hilâli kucaklar her vatandaşın.
Geçse de asırlar, tazedir yaşın,
O kadar leventsin, fidan gibisin.

Bir insan nihayet kemikle ettir,
Bu et, bu kemiğe can hürriyettir.
En büyük hürriyet Cumhuriyettir,
Demek şimdi sen bir cihan gibisin.

Çiçeksin, bayılır kuşlar kokundan,
Her dalın bir yay ki zümrüt okundan
Müjdeler fısıldar Ergenekon’dan:
Bu sese gönülden hayran gibisin.

Ey ana toprağı, ey Anadolu,
Açıldı önünde terakki yolu.
Hamdolsun her yanın bereket dolu,
Cennette bir yeşil meydan gibisin.

Ey bütün cihana bedel Türkeli,
Açtığın cenklerin yoktur evveli.
Tarih bir nehir ki coşkundur seli.
Sen ona nisbetle, umman gibisin.

Yeni bir ay ördün al bayrağına,
Girdin en sonunda irfan bağına,
Medeni hayatın nur ırmağına
Ezelden susamış ceylan gibisin.

Halit Fahri OZANSOY
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