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Değerli okurlarımız,

Mehmetçik Vakfı dergisinin 30’uncu sayısı ile bir kez
daha karşınızdayız.
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Bu sayımızda Mehmetçik Vakfından aldıkları

S U NU Ş

yardımlarla eğitimlerini tamamlayan ve artık meslek
sahibi olan gençlerimize ve onların Vakıf hakkındaki
düşüncelerine yer ayırdık. Güllü Albar ve Selçuk Bazarcı
gibi iyi yetişmiş evlatlarımız, TSK Mehmetçik Vakfı ailesi
olarak bizlere gurur kaynağı oluyor.
Türk ulusunun en büyük zaferlerinden biri olan
Çanakkale Zaferi’nin 99’uncu yıl dönümü nedeniyle
Çanakkale’de destan yazan Mehmetçiklerimizi
“Anzakların gözünden Mehmetçik” dosyası ile inceledik.
Bu sayımızda ayrıca 10 Kasım 1953’te Atatürk’ün
naaşının Etnografya Müzesi’nden Anıtkabir’e nakli
sırasında üsteğmen olarak görev yapan E. Tümgeneral
Remzi Güven ile Mehmetçik Vakfı bağışçılarından
olan ve Yalova’nın “Cumhuriyet Nine”si olarak tanınan
Emine Köseataç ile yaptığımız söyleşileri okuyacaksınız.
Yirmi yıl önce oğulları şehit olan şehit anne ve babası
Hanife – Resul Uraslı’nın mektubu, Kore’de kahramanca
çarpışan, geçtiğimiz aylarda kaybettiğimiz Kore Gazisi
Hidayet İpek’le son yapılan röportaj ve şehit babası
Ömer Önder’in 18 Mart Şehitler Günü dolayısı ile yaptığı
konuşma da ilerleyen sayfalarda bulunuyor.
Yüce Türk milletinin vermiş olduğu destekle her
geçen gün büyüyen TSK Mehmetçik Vakfı üzerinde emeği
geçen herkese ve Mehmetçik ailesine saygı ve sevgilerimi
sunar, yeni sayımızda buluşmak üzere hepinize sağlık ve
mutluluklar dilerim.

A. Tamer BÜYÜKKANTARCIOĞLU
E. Tümgeneral
Genel Müdür
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TSK Mehmetçik Vakfı Hafize İhsan
TS K M e hm etçi k Vakf ı
b ağ ı ş çı l arı nd an m e rhu m
ö ğ retm e n H af ize İ hsan
Payaza’nı n d i l e ğ i ye ri n e
g e l d i . “TS K M e hm etçi k Va k fı
H af ize İ hsan Payaza İ l k
ve O r tao kul u” 1 6.09.20 13
tari hi nd e A nkara’d a
d üze nl e ne n b i r tö re nl e eğ i t i m
ö ğ reti m hayatı na b aş l a dı .
MEHMETÇİK VAKFI DERGİSİ

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

n Payaza İlk ve Ortaokulu açıldı
Okulun açılışına Jandarma
Genel Komutanlığı Eğitim Komutanı
Korgeneral İbrahim Yaşar, TSK
Mehmetçik Vakfı Genel Müdürü E.
Tümgeneral Tamer Büyükkantarcıoğlu,
Ankara Vali Yardımcısı ile İl Milli
Eğitim Müdür Yardımcısının katıldığı
bir tören düzenlendi.
Törende konuşan TSK Mehmetçik
Vakfı Genel Müdürü E. Tümgeneral
Tamer Büyükkantarcıoğlu, merhum
Hafize İhsan Payaza’nın hayatını
eğitime adadığını belirterek,
Mehmetçik Vakfına okul yapılması
kaydıyla 1 milyon 238 bin lira

bağışladığını söyledi. TSK Mehmetçik
Vakfının söz konusu miktarı koruyup
değerlendirdiğini ifade eden
Büyükkantarcıoğlu, 2012 yılı Ocak ayında
Ankara Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü
ve Mehmetçik Vakfı arasında bir protokol
imzalandığını hatırlattı. İlgili paranın
protokolün imzalanması ile birlikte
Valiliğe teslim edildiğini dile getiren
Büyükkantarcıoğlu, “Bugün bu güzel
okulumuzun açılışında büyük mutluluk
duyuyorum. Şu anda adını verdiğimiz bu
okul ile rahmetli bağışçımızın ruhunun
şad olduğuna inanıyorum. Okulumuzun
tüm öğrencilerimize velilerimize hayırlı
olmasını dilerim” diye konuştu.

MEHMETÇİK VAKFI DERGİSİ
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Kendi kanatlarıyla uçanlar…
On la r Me hm etçik Vakfının y üz a kl arı … Vakı f tan al d ı kl arı yard ı m l arı n d a katkı s ı y l a
eğitim h ayatlarını tamamlamış ve ar tı k m es l e k sahi b i o l m uş p ı rı l p ı rı l g e nçl e r… Ş i m di
o n la r ke n di kanatlarıyla uçuyor. Gül l ü A l b ar, te ksti l m ühe nd i s i ; Se l çu k Ba za rc ı ,
A lpa sla n Ün iversitesinde araştırma g ö rev l i s i ... H e r i ki s i d e hayatl arı nı ve d üş ünce l eri n i
Me h metç ik Vakf ı dergisi ile paylaştıl ar.

Güllü Albar:
“ Mehmetçik Vakfının meslek sahibi olmamda ailem kadar desteği var”
S ÖY L EŞ İ

6
1989 Tirebolu / Giresun
doğumluyum. Babam askere gittiğinde
üç yaşındaydım ve annem kardeşime
hamileydi. 1993 yılı mayıs ayında
kardeşim Gökhan dünyaya geldi. O
zamanlarda askerlik 15 aymış, ama
çeşitli gelişmeler nedeniyle askerlik
dört ay uzatılmış. Babamın kaza
yapması da askerliğinin 15 ayını
doldurduktan sonraki ilk ay içinde
olmuş.

Dedeme haber vermişler. Dedem ve
amcam, kötü bir şeyinin olmadığını
küçük bir kaza olduğunu söyleyerek
Erzurum’a gitmişler. Babam, bir aydan
fazla yoğun bakımda kalmış ve dedem
yanındaymış. Bizimkilere iyi olduğunu
söylüyormuş. Kazadan sonra babamın
bir gözü görmemiş. Babam kendine
geldikten sonra annemler gerçeği
öğrenmiş. Annem, kardeşim küçük
olduğu için yanına gidememiş ama
Babam kaza yaptıktan sonra
önce öldüğünü düşünmüşler, ama o
zamanki birliğinin kıdemli üst teğmeni
hastaneye götürmüş ve orada hayata
dönmüş babam. Kaza haberini ilk
ben amcamlarla gitmiştim. Henüz beş
yaşında olmama rağmen, o gün babamı
o şekilde görmem hâlâ gözümün
önünde… Neyse ki Allah’ım babamızı
bize bağışladı…
Tirebolu’ya yerleşmemiz, benim
okula başlamamla oldu. O zamana
kadar köyde dedemlerle yaşıyorduk.
İlkokulu ve ortaokulu Tirebolu Kazım
Karabekir İlköğretim Okulunda, liseyi
Giresun Hamdi Bozbağ Anadolu
Lisesinde okudum. Lise bittikten sonra
bir yıl dershaneye giderek üniversiteye
hazırlandım ve 2008 yılında Uludağ
Üniversitesi Tekstil Mühendisliği
Bölümünü kazandım. Hazırlıkla
beraber beş yılın sonunda mezun
oldum. Mezun olduktan bir ay sonra
çok şükür mesleğimi elime aldım ve şu
an büyük bir tekstil firmasında müşteri
temsilcisi olarak çalışıyorum.
Ailemin ilk Mehmetçik Vakfıyla
tanışması babamın kazada öldüğüne
inanmayıp hastaneye götüren

MEHMETÇİK VAKFI DERGİSİ

SÖYLEŞİ
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üsteğmeni ile başlamış. Daha sonra
Vakıf bizimle iletişimde bulunmuş
ve neler yapmamız gerektiğini,
haklarımızla ilgili bizi bilgilendirmiş.
Bize yapılan yardımlarla ben de Vakıfla
tanışmış oldum.

“Arkamızda
kocaman bir
Mehmetçik
ailesi”
Vakıf, benim için iki yıl öncesine
kadar eğitimime katkı sağlayan
bir kurum olmaktan öte bir anlam
taşımıyordu. Ta ki iki yıl önce Vakfın
düzenlemiş olduğu “kültür gezisi”ne
katılana dek… Mehmetçik Vakfının
manevi değeri benim için şuan daha
önemli. Asıl Mehmetçik Vakfıyla
tanışmam “kültür gezisi”yle oldu
diyebilirim. Gezi için davet geldiğinde
kardeşimle gidip gitmeme konusunda
tereddüt yaşamıştık ama gidince,
o gördüğümüz sıcacık ortamıyla
tereddüdümüzde yanıldığımızı
hissettik. Aynı kaderi paylaştığımız
şehit ve gazi çocuklarıyla, Vakıf
çalışanlarıyla, bağışçılarla tanışma
fırsatımız olması ve beraber bir
şeyler paylaşmamız bizim için
unutamayacağımız güzel anılardandır.

En önemlisi arkamızda kocaman
bir Mehmetçik Vakfı ailesi olduğunu
gördük.
İş hayatımın şu an çok başındayım.
Öncelikle işimde kendimi daha da
geliştirmeliyim. Bunun için de iyi bir
yerde işe başladığımı düşünüyorum.
Hem iş ortamı hem de işim açısından
ilk iş hayatımda şanslıyım. Şu an
çalıştığım yerde müşteri temsilcisi
olarak çalışıyorum ve işimi seviyorum.
Tecrübe kazandıkça yükselmek ve
daha iyi pozisyonlara gelmek elbette
isterim.
Öncelikle bugünlere gelmemde,
mesleğimi elime almamda ailem
kadar yanımda olan ve katkısı olan
Mehmetçik Vakfı ailesine çok teşekkür
ediyorum.
Vakıftan yardım alan kardeşlerime,
Mehmetçik Vakfını sadece maddi
açıdan yardım olarak görmemelerini,
manevi açıdan da yanımızda olduğunu
bilmelerini ve fırsatları varsa bir
şekilde Vakıftakilerle tanışmalarını
sıcacık ortamı görmelerini
söyleyebilirim.
Vakfa bağış yapan tüm hayırsever
insanlara da ayrıca teşekkür ediyorum.
Yardımları sayesinde eğitimimizi
bitirip, meslek sahibi olduk.
Emeği geçen herkese kucak dolusu
teşekkürlerimi sunuyorum.

MEHMETÇİK VAKFI DERGİSİ

KENDİ KANATLARIYLA UÇANLAR …

Selçuk Bazarcı:
“ B ağ ış çıları n sevgi si ni de bize i l eti yo rs u n u z ”

S ÖY L EŞ İ
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Merhaba ben Selçuk Bazarcı. Eylül
1988’de Denizli’de doğdum. İlk ve orta
öğrenimimi Babadağ ilçesine bağlı
Kelleci köyünde tamamladım. Liseyi
Denizli’de yatılı okuduktan sonra
Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümünü
kazandım. Mezun olduktan sonra
vakit kaybetmeden askere gittim.
Sonrasında Gazi Üniversitesinde
yine aynı bölümde yüksek lisans
eğitimine başladım. 2013 Nisan ayında
“Araştırma Görevlisi” olarak Muş
Alparslan Üniversitesine atandım ve
şuan orada çalışmaktayım.
Henüz bir yaşımı doldurmadan
önce babam Osman Bazarcı vatani
görevini yapmak üzere askere gitmiş.
Babamın askerliğini icra ettiği
Şanlıurfa 20’nci Mekanize Tugayının
üzerinden yüksek gerilim hattı
geçmekteymiş. Bu hat üzerinde tamirat
yapan görevliler, mesai saatinin
dolması sebebiyle telleri tekrar
gerdirmeden ve herhangi bir uyarıda
bulunmadan evlerine dönmüşler.
Babam da o bölgede gece nöbetini
tutmak üzere görevlendirilmiş.
Babamın sırtında yaklaşık üç metrelik
anteni olan bir telsiz bulunmaktaymış.
Babam da nöbet esnasında antenin
tellere teması sonucu yüksek gerilim
hattına kapılmış. 35 bin voltluk
elektrik akımı telsizin bağlı olduğu sağ
kulaktan girip sol bacağı kopartarak
çıkmış.
Bir süre sonra babamı olay
mahallinde bulmuşlar. Hemen il
hastanesine oradan Diyarbakır Askerî
Hastanesine… İlk müdahalenin
ardından helikopterle Ankara Gülhane
Askerî Tıp Akademisine kaldırmışlar.
Yüksek elektrik akımı babamın
vücudunda ciddi yanıklara neden
olmuş. Bir süre komada kaldıktan
sonra bu durumu, GATA’da yirmiye
yakın ciddi operasyon geçireceği
iki yıllık bir süreç izlemiş. Şuan çok
şükür kendisi çok sağlıklı, hem fiziksel
hem de psikolojik olarak çok daha iyi
durumda.

“Annemin hakkını
ödeyemeyiz”
MEHMETÇİK VAKFI DERGİSİ

Bu elim olay gerçekleştiğinde
annem erkek kardeşime hamileymiş.
Babamın GATA’da tedavi gördüğü
süreçte kardeşim dünyaya geldi.
90’lı yılların başındaki ekonomik
kriz nedeniyle annem, evimizin
yanındaki küçük tekstil atölyemizde
babaannemlerle beraber çalışarak
hem evin geçimini sağladı hem de
babama refakat eden dostlarımıza ve
akrabalarımıza para gönderdi.
Mahkeme sürecinin uzun sürmesi

nedeniyle babamın maaşı birkaç yıl
bağlanmadı. Bu sürede bizi maddi
manevi ayakta tutan, gece gündüz
çalışıp çocuklarını büyüten o zor
dönemde en büyük direnci gösteren
insan annemdir onun hakkını
ödeyemeyiz. Yıllar geçtikçe biz
büyüdük. Babam, sık sık Ankara’ya
ve İzmir’e giderek tedavisine devam
etti. Zamanla hayatımız tekrar düzene
girdi 2000 yılında da küçük kardeşim
dünyaya geldi.
Ailemin Mehmetçik Vakfıyla
tanışması 90’lı yılların sonunda,
benim ise lise yıllarımda oldu. Biz
belli bir yaşa geldikten sonra babam,
böyle bir Vakfın olduğundan ve bizim
okul masraflarımızı karşıladığından
bahsetti. Doğrusunu söylemek
gerekirse üniversiteye başlayana
kadar yaşım küçük olduğu ve çok
derinlemesine araştırmadığım için
ne Mehmetçik Vakfının işleyişi ne de

SÖYLEŞİ
devletten bir kuruş bile almadığına
dair bir fikrim yoktu. Fakat Ege
Üniversitesinde eğitim hayatıma
başladığımda Mehmetçik Vakfının
varlığını, gücünü ve bizler üzerindeki
etkisini gerçek anlamda o zaman fark
ettim.

“Vakıf yabancı bir
şehirde yalnız olmadığımı
hissettirdi”
İzmir’e yerleştikten sonra
babamın tavsiyesiyle Vakfın İzmir
Temsilciliğine ziyarete gittim. Bir
gazi çocuğu olduğumu söylememin
ardından, orada çalışan personelin
ve komutanlarımızın beni sahiplenişi
beni gerçekten çok etkilemişti. O gün
yabancı bir şehirde yalnız olmadığımı
bana hissettirdiler.

ve son olarak Ege sahillerinde gezilip
görülebilecek birçok tatil yerini
kapsayan, tüm masrafların Mehmetçik
Vakfı tarafından karşılandığı
toplamda 99 şehit ve gazi çocuğunu
bir araya getiren, kaynaştıran on
günlük muhteşem bir tatildi. Bizimle
aynı kaderi paylaşan 97 kardeşimle
tanışma, birbirimizi dinleme, başka
arkadaşlarımıza anlatamadığımız
anılarımızı, sırlarımızı anlatma
şansını yakaladık. Orada çok güzel
dostluklar edindim ve birçoğuyla hâlâ
görüşüyorum.
Bizlerden desteğini esirgemeyen
bağışçılarımıza geldi söz… Çok değerli,
vefalı ve cennetlik bağışçılarımıza
tüm şehit ve gazi çocukları adına
teşekkür ediyorum. Şu an bir
yerlere gelmemizde onların katkısı
çok büyük... Mehmetçik Vakfıyla
tanıştığımdan beri, özellikle üniversite
yıllarımdan itibaren maddi manevi
her zaman Vakfın dolayısıyla
bağışçılarımızın desteğini hep
hissettim.

“Mehmetçik Vakfı
bağışçıların şefkat ve
sevgisini de iletiyor”
Genellikle bu tarz vakıfların en
önemli eksiği, soyut bir kavram olarak

algılanmasıdır. Fakat Mehmetçik Vakfı,
diğerlerinden çok farklı bir konumda...
Mehmetçik Vakfı, her zaman yardım
alan kardeşlerimizin ihtiyaç duyduğu
aile sıcaklığını onlara yansıtmaya
çalışmış ve bunu başarmıştır. Mevzu
gerçekten sadece para değil. Ben diğer
şehit ve gazi çocuğu arkadaşlarla
da tanıştıktan sonra buna kanaat
getirdim. Mehmetçik Vakfı sadece
yardım yapan bağışçılarımızın
maddi varlıklarını aktarmada aracılık
etmiyor, aynı zamanda onların şefkati
ve sevgisini de getiriyor. Bu yüzden
Vakfın bu işleyişi sağlamasında emek
sarf eden herkese teşekkür ediyorum.
Son olarak Vakıftan yardım alan
kardeşlerimize naçizane bir tavsiyem,
bir mesajım var. Kimimiz babasız
doğdu, kimimizin ise başka başka
yaşamları oldu. Ama sonuçta hayat
devam ediyor. Tüm bu yaşadıklarımızın
sebebi güzel vatanımızı daha da güzel
hale getirmek içindi. Babalarımız
bunun için üstlerine düşen görevi
yerine getirdiler. Bayrağı devralma
sırası şu an bizde. Onların ve bize
destek verenlerin emeklerini boşa
çıkartmamak için çok çalışalım,
ulu önder M. Kemal Atatürk’ün bize
öğütlediği gibi o gücü kendimizde
bulalım.

Beş yıllık üniversite hayatım
boyunca ara ara Vakfa gittim.
Bize bağış yapanlarla da tanışma,
sohbet etme fırsatım oldu. Oradaki
deneyimlerim, gösterilen sevgi benim
geleceğe güvenle, arzuyla bakmamda
çok önemlidir.
Aynı şekilde Ankara’da yüksek
lisansa başladığımda da ilk işim yine
Mehmetçik Vakfını ziyaret etmek
oldu. Genel Müdürlük’te çok değerli
insanlarla tanıştım. Her türlü sıkıntıda
arkamda Mehmetçik Vakfının olduğunu
bana hissettirdiler.
2012 yazında Vakfın şehit ve gazi
çocuklarına yönelik her yıl düzenlediği
ve o yıl dördüncüsü düzenlenen
kültür gezisine, üniversite okuyan
erkek kardeşimle beraber katıldık.
Ankara’dan başlayan Afyon, Denizli

MEHMETÇİK VAKFI DERGİSİ
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Çanakkale Zaferlerinin 99’uncu yıl dönümünde
Anzakların gözünden Mehmetçik
Onun gibi bir muharebe, belki de savaş tarihi boyunca hiç yaşanmadı. “Kahramanlar Savaşı” olarak
da tarihe geçen Çanakkale Muharebeleri tarihin tanık olduğu en zor savaşlardan biri olduğu kadar, en
“dürüst” savaşlardan birisi olarak da tarihe geçti. Muharebenin başında birbirlerini tanımayan her iki
tarafın askerleri, savaş ilerledikçe birbirlerine saygı beslemeye başladılar. Ülkelerine dönen “düşman
askerleri” Türk askerinden hep saygıyla bahsetti. İşte Anzakların gözünden Mehmetçik…
MEHMETÇİK VAKFI DERGİSİ

ÇANAKKALE ZAFERİ

37 yıl sonra
gelen eşyalar
Yıl 1952. Arıburnu çıkarmasında
Türkler tarafından esir alınan iki
Anzak subayından biri, otuz yıl sonra
eşiyle birlikte Gelibolu Yarımadası’nı
ziyaret etmek amacıyla Türkiye’ye
gelmiştir. Bu Anzak Subayı ve eşi, Türk
Genelkurmayı’na müracaat ettiğinde,
1915’in 57’inci Alay Komutanı Yarbay
Hüseyin Avni Bey’in oğlu Tümgeneral
Tekin Arıburun, Genelkurmay
Başkanlığında Harekât Başkan
Yardımcısıdır. Tümgeneral Tekin
Arıburun, okyanusun öbür ucundan
gelen bu aileye yetkililerden üç gün
izin almıştır. Fakat onlardan bir küçük
ricası vardır: Çanakkale dönüşünde
Ankara’ya gelip kendi evlerinde bir
kahve içmeleri…
Babası Çanakkale Cephesinde
şehit olduğunda sekiz
yaşında olan Tümgeneral
Arıburun’un yıllar sonra
yaptığı bu davetini
kırmayan eski Anzak
Subayı ve eşi

bir kahve içmek için dönüşte Ankara’ya
gelmişlerdir.

11

Tümgeneral Tekin Arıburun’un
evindeki salonda Çanakkale’de şehit
olan babasının üniformalı bir resmi
asılıdır ve Anzak Subayı hemen
eşine, “Bu komutan bizi esir almıştı”
demiştir. O ana kadar şehit babasının
harp hatıralarının ayrıntılarını onun
hayatta kalan arkadaşlarından
dinleyen Tümgeneral Tekin Arıburun,
hemen kendisine anlatılan bir olayı
hatırlamıştır: Çıkarma sırasında esir
alınan iki Anzak subay, 57’inci Alay
Komutanının çadırında korkudan
titremektedirler.
Bu efsanevi Alayın Komutanı
onlara ikramda bulunmuş ve tabanca,
dürbün, İncil gibi kişisel eşyalarını
üzerlerinden aldırmıştır. Fakat
Anzak subayların titremeleri devam
etmektedir.

MEHMETÇİK VAKFI DERGİSİ
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İşte bu an, ev sahibinin gözünde
yeniden canlanmış ve hemen
salondaki dolaptan bu eşyaları çıkarıp
eski Anzak Subayı’na vermiştir. Eski
Anzak Subayı, “Aaa eşyalarım!” diye
bağırmıştır. Bu defa Tümgeneral, “Peki
babamın çadırında neden titrediniz?”
demiştir. Konuk Anzak Subayı’nın
yanıtı şöyledir:
“Bakın bugün hayattayım, diğer
arkadaşım da Avustralya’da yaşıyor.
Babanız bize misafir gibi muamelede
bulundu. Bugünümüzü ona borçluyuz.
Çadırındaki bu asil muameleden
hicap duydum. Bizzat babanıza da
söyledim. Fakat bizi esir alanlara
işaretle anlatmıştım. Şimdi size de
anlatıyorum. Çıkarmadan bir gün önce
Limni Adası’nda bizlere hitap eden
Ordu Komutanı, ‘sakın Türklere esir
düşmeyin ve ölene kadar çarpışın.
Çünkü Türkler yamyamdır, sizi
yerler’ demişti. Bizler de o gün esir
düştüğümüzde çadırda yenileceğimiz
saati beklerken, Türkler tarafından
hiç beklemediğimiz bir centilmenlikle
karşılaştık. Bu savaşta asil bir milleti
yakından tanımış ve vatanları için
ne büyük fedakârlıklara katlanmış
olduklarını görmüş olduk.”
Komutan ve Evlatları, Prof. Dr. Hikmet
Özdemir, Sayfa: 101-102, Anka Yayınları,
2007

MEHMETÇİK VAKFI DERGİSİ

Mehmetçik’e derin saygı
“Biz Gelibolu yarımadasından Türklerle savaşarak, binlerce insanımızı
yitirerek, Türk ulusuna ve onun eşsiz vatan sevgisine duyduğumuz büyük
takdir ve hayranlıkla ayrıldık. Tüm Avustralyalılar, Mehmetçik’e kendi
evlatları gibi sever, onun mertliği, vatan ve insan sevgisi, siperlerdeki
dayanılmaz heybeti ve cesareti tüm Anzakları hayran bırakan yurt sevgisi
insanlığın örnek alacağı büyük özelliklerdir. Mehmetçik’e minnet ve
saygılarımla...”
						Üsteğmen CASEY

ÇANAKKALE ZAFERİ

“Bir fazilet abidesi”
Her savaşta olduğu gibi, Çanakkale
Muharebeleri’nde de kahramanca
savaşan Türk askeri, düşmanlarını bile
hayran bırakmıştır. Bu savaşta, bir
kolu ile bir ayağını kaybeden Fransız
generalinin yurduna döndükten sonra
anlattığı bir savaş hatırası şöyledir:

25 Nisan 1915 günü Conk Bayırı’nda Türkler ve Birleşik Kuvvetleri
arasında korkunç siper savaşları oluyor. Siperler arasında 8-10 metre
mesafe var, süngü hücumundan sonra savaşa ara verildi. Askerler
siperlerine çekildi. Yaralılar ve ölüler toplanıyor. İki siper arasında açıkta
ağır yaralı ve bir bacağı kopmak üzere olan İngiliz yüzbaşısı avazı çıktığı
kadar bağırıyor, ağlıyor, kurtarın diye yalvarıyordu. Ancak siperlerden kimse
çıkıp yardım edemiyordu. Çünkü en küçük bir kıpırdanışta yüzlerce kurşun
yağıyordu. Bu sırada akıl almaz bir olay oldu. Türk siperlerinden beyaz bir iç
çamaşırı sallandı. Arkasından aslan yapılı bir Türk askeri silahsız siperden
çıktı. Hepimiz donup kaldık. Kimse nefes alamıyor, ona bakıyorduk. Asker
yavaş adımlarla yürüyor, siperdekiler kendisine nişan almış bekliyordu.
Asker, yaralı İngiliz subayını okşar gibi yerden kucakladı, kolun omzuna attı.
Bizim siperlere doğru yürümeye başladı. Yaralıyı usulca yere bırakıp, kendi
siperlerine döndü. Teşekkür bile edemedik. Savaş alanlarında günlerce bu
kahraman Türk askerinin cesareti, güzelliği ve insan sevgisi konuşuldu.
Lord CASEY
Eski Anzak Subayı,
Avustralya Genel Valisi
TUNÇOKU, A. Mete, Anzakların Kaleminden Mehmetçik, TBMM Kültür Sanat ve Yayın
Kurulu Yayınları, 2005, S.: 80 - 81

“Fransızlar Türkler gibi mert bir
milletle savaştıkları için daima iftihar
edebilirler. Hiç unutmam, savaş
sahasında dövüş bitmişti. Yaralı ve
ölülerin arasında dolaşıyorduk. Az
evvel Türk ve Fransız askerleri süngü
süngüye gelip, ağır zayiat vermişlerdi.
Bu sırada gördüğüm bir hadiseyi
ömrün boyunca unutmayacağım.
Yerde bir Fransız askeri yatıyor, bir
Türk askeri kendi gömleğini yırtmış,
onun yaralarını sarıyor, kanlarını
temizliyordu. Tercüman vasıtasıyla
şöyle bir konuşma yaptık:

“Niçin öldürmek istediğin
düşmana yardım ediyorsun?”
Mecalsiz haldeki Türk askeri şu
karşılığı verdi:
“Bu Fransız yaralanınca, cebinden
yaşlı bir kadın resmini çıkardı. Bir
şeyler söyledi. Anlamadım ama
herhalde annesi olacaktı. Benim ise
kimsem yok. İstedim ki o kurtulup
anasının yanına dönsün.
Bu asil duygu karşısında hüngür
hüngür ağlamaya başladım. Bu
sırada emir subayım Türk askerinin
yakasını açtı. O anda gördüğüm
manzara karşısında şok oldum. Çünkü
Türk askerinin göğsünde, bizim
askerinkinden çok daha ağır bir süngü
yarası vardı ve bu yaraya bir tutam ot
tıkamıştı. Az sonra ikisi de öldüler.”
Refik, İbrahim
Çanakkale’nin Ruh Portresi

MEHMETÇİK VAKFI DERGİSİ
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18 Mart Şehitleri Anma Günü
Ka h ra m a n ş e h it l e ri m izi gu ru rla an d ık

ET K İ N L İ K L ER
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Ailelerine gurur, Türk
milletine kıvanç veren yüce
şehitlerimiz 18 Mart Şehitler
Günü’nde rahmet ve minnetle
anıldı. TSK Mehmetçik Vakfı
tarafından 18 Mart Şehitler
Günü dolayısı ile başta Ankara
olmak üzere İstanbul, İzmir,
Adana, Samsun, Kocaeli
ve Erzurum’da düzenlenen
törenlere iştirak edildi.
Törenlerde şehitler için
saygı duruşunda bulunulması
ve saygı atışının yapılmasının
ardından şehit mezarlarına TSK
Mehmetçik Vakfının hazırlattığı
“Siz toprağa değil kalplere
gömüldünüz” ibaresi bulunan
karanfiller bırakıldı.
Törenlerde bir araya gelen
şehit yakınları, gaziler ve
Vakıf personeli bir kez daha
şehitlerimizi minnetle andı.
Özellikle şehit çocuklarının
ellerindeki çiçekleri özenle şehit
mezarlarına koymaları, bulunan
herkese duygulu anlar yaşattı.

MEHMETÇİK VAKFI DERGİSİ

ETKİNLİKLER
“Şehit yakınlarının acısını
paylaşmak için buradayız. İçimizden
geldiği için birkaç mektup yazıp onlara
vermek istedik. Onların yanında
olduğumuzu belli etmek istedik.
Mektuplarımızda buraya geldiğimizde
hissedeceklerimizi tahmini olarak
yazdık. Her zaman onların yanında
olduğumuzu yazdık. Ama buraya
geldiğimizde insanları görünce
yazdıklarımızdan daha fazlasını
hissettim. İnsanların acısını gördükçe,
yanıyoruz, yani kalbimiz yanıyor.”

“Kalbimiz yanıyor”
15

Öte yandan Ankara Cebeci Askerî
Şehitliği’nde düzenlenen törende
Afet İnan Ortaokulu öğrencileri,
şehit ailelerine verdikleri destek
mektuplarıyla takdir topladı.
Afet İnan Ortaokulu öğrencilerinden
İrem Şimşek, daha önce yazdıkları
mektupları şehitlikte dua eden şehit
yakınlarına verdi. Şehit Piyade Çavuş
Adıgüzel Kılıç’ın babasına mektubunu
veren küçük İrem şunları söyledi:

Yedi ilde mevlit
Ankara

Öte yandan TSK Mehmetçik Vakfı, 18 Mart Şehitler Günü münasebetiyle,
vatanımızın ve milletimizin birlik ve bütünlüğü için mücadele ederken şehit olan
veya herhangi bir nedenle hayatını kaybeden Mehmetçiklerimiz için Ankara başta
olmak üzere İstanbul, İzmir, Samsun, Adana, Kocaeli ve Erzurum’da mevlit okuttu.
14 Mart Cuma günü cuma namazı öncesinde Ankara Çankaya, Hasan Tanık;
İstanbul Pendik, Dumankaya; İzmir Narlıdere, Şehitlik; Samsun, Ulugazi; Adana,
M. Nuri Sabuncu; Kocaeli, Fevziye; Erzurum, Mehmet Zahid Kotku camilerinde
okutulan mevlitlere halkımız da büyük ilgi gösterdi.

Adana

İstanbul

Kocaeli

Erzurum

İzmir

Samsun

MEHMETÇİK VAKFI DERGİSİ
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Kore kahramanı
törenlerle uğurlandı
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Askerî hayatının ardından siyasete
atılıp milletvekili ve belediye başkanı
da seçilen ve 95 yaşında vefat eden
İpek’in Mecliste düzenlenen cenaze
törenine TBMM Başkanı Cemil Çiçek,
bazı eski bakan ve milletvekilleri ve
muharip gazilerin yanı sıra Güney
Kore’nin Ankara Büyükelçiliği askerî
ataşesi de katıldı.
TBMM’deki törenin ardından
Kocatepe Camiinde düzenlenen törene
TSK Mehmetçik Vakfı Genel Müdürü E.

Tümgeneral Tamer Büyükkantarcıoğlu,
Genel Müdür Yardımcısı Osman
Aydoğan, Bağışlar Müdürü Gürkan
Akyüz ile TSK Mehmetçik Vakfı eski
Genel Müdürü E. Tümgeneral Salih
Güloğlu katılarak İpek ailesine
başsağlığı diledi.
İpek’in cenazesi askerî araçla Cebeci
Askerî Mezarlığı’na götürülerek burada
defnedildi. Kore’ye gönderilen ilk
birliklerden birinin komutanı olan İpek,
Kunuri Muharebesi olarak adlandırılan
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savaşta üstün başarısıyla dünya basının
gündemine gelmişti. İpek’in savaştığı
bölgeye Güney Kore’de halen “Türk
Kalesi” deniyor. Bu muharebedeki
askerler, Amerikan Kongresi’nin ilk kez
bir yabancı birliğe verdiği “Mümtaz Birlik
Madalyası” almıştı.

A

Hidayet İpek ile Mehmetçik Vakfı
dergisinin 25’inci sayısında (Mayıs
2011) yaptığımız söyleşiyi bir kez
daha yayınlıyor, vefat edinceye kadar
TSKMEV’na bağış yapan merhum İpek’i
rahmet ve şükranla anıyoruz.

MEHMETÇİK VAKFI DERGİSİ
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19 50’de Kore Savaşı’ndaki kahrama nlıklarıyla bilinen
TSK Mehmetçik Vakfı bağışçılarından Yüzbaşı Hidayet İpek ,
TBMM’deki resmi tören ve Kocatepe Camisinde düzenlenen
askerî törenle son yolculuğuna uğurlandı.
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“Kore’nin Cesur Yüzbaşısı”
seri’nin
Öz Kay oyulmaz
d
a
ın
d
sı ile
ta
avurma
neﬁs k arıșamaz...
y
kimse
e
, sizin d
Neredeyse her ailenin asker olduğu
Deneyin ız bir
rn
sofrala önüșsün!o tarihlerde, Hidayet İpek de asker
d
șölene

O, ya ş aya n b i r ta ri h … Ko re
Sava ş ı ’n a i l k g i d e n kafi l e d e n …
S öz l ü s ü n ü b ı ra k ı p g i tt i ğ i
Ko re’de, a ç l ı k l a , so ğ u k l a ve
dü ş ma n l a m ü c a d e l e etm i ş ,
ces u rc a ç a rpı ş m ı ş b i r Yü z b a ş ı …
O ka da r k i b i rl i ğ i n i n ş a n l ı
d i ren i ş i sayes i n d e söz ko n u s u
bö l geye “Tü rk Ka l es i ” i s m i d a h i
ve ri l m i ş .

bir ailede hem de Mayıs 1919’da
Şebinkarahisar’da dünyaya geliyor. Altı
kız çocuğunun arasında tek erkek olduğu
için epey kıymetli… Dayılarının biri on
sekiz yaşında Birinci Dünya Savaşı’nda
şehit olmuş, diğeri de on dokuz
yaşında Sarıkamış’ta… Dayılarının şehit
olmasının kendisi üzerindeki etkisinin
büyük olduğunu anlatıyor:

m
elkenhei
aden-D yseri.de
ka
05 Wiesb
31, 652 p://www.ozg
in
-R
tt
h
nck
seri.de,
Max-Pla
GmbH, l: info@oz-kay
duktion
Mai
inkenpro -90 88 344, Eh
Sc
a
m
2
dy: 017
ar Pastır
Mond St 2 -50 460, Han
12
Tel.: 06

9 2’ l i k ç ı na r H i d ayet İp e k
bu gü n h a l a d i m d i k … Pa h a
bi ç i l mez a n ı l a ra sa h i p o l m a n ı n
gu r u r u n u ya ş aya n H i d ayet
Yü z ba ş ı , ü ze ri n d e n ya rı m a s ı r
geç en o gü n l e ri M e h m et ç i k
Va k f ı de rg i s i n e a n l attı .

“Anneannem durmadan ağlardı.
Bunlardan çok etkilenirdim çocukken...
Ona, ‘Anneanne sen ağlama, ben
büyüyünce asker olacağım, dayılarımın
intikamını alacağım’ diye teselli
ederdim. Mahallenin çocuklarına
değnekten at yapıp talim yaptırırdım.
Öyle isterdim asker olmayı… Ailemin,
asker olmama karşı çıkmalarına rağmen
bu psikoloji içerisinde asker oldum.
Çünkü bu yurdun kurtarılmasında her
aileden en az ikişer-üçer şehit vardır,
ben de bu bilinçle büyüdüm.”

Ailesinin bütün karşı çıkmalarına
karşın o yine bildiğini okuyor ve asker
oluyor. Askerlik günlerine ait anıları
çok ama tabii en önemlisi Kore yılları…
Bölük komutanı olarak yüzbaşı rütbesi
Kore Savaşına giden ilk kafileden
Hidayet Yüzbaşı… “İlk kafiledekilerin
hepsi seçme subaylardı” diyor. “1950
yılında genç bir yüzbaşı olarak Kore
1’nci Tugay Savaş Birliği ile Kore’ye
gittim. Sözlüydüm de o zamanlar” diye
devam ediyor. Kore Savaşına ait ilk
anlatmak istedikleri, savaşın akışında
önemli rol oynayan ve Türklere büyük
ün kazandıran Kunuri Muharebesi.
O çetin muharebeyi şöyle anlatıyor
Hidayet Yüzbaşı:

MEHMETÇİK VAKFI DERGİSİ

‘Siz Türk’ü de Türk tarihini de
bilmiyorsunuz. Bizim on kişilik bir
mangamız bile bir düşman alayını
durdurur. Bize yemek çay ikramınız
olmasaydı daha da ağır konuşurdum.
Arabanız da siz de ziyade olun’ dedim
ve biz yürüye yürüye yola çıktık.”

S ÖY L EŞ İ
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“28 Kasım sabahı, kuzeyden düşman
büyük birliklerle taarruza başlamıştı.
Bu şiddetli taarruzlarda birliğimiz
düşman kuvvetlerine karşı dayandı.
Güney Kore Kolordusunu yararak
ilerleyen düşman, bizim bu üç gün
süren direnişimiz nedeniyle Birleşmiş
Milletler Ordusunu kuşatamadı. Çok
önemli, çok çetin muharebeler oldu…
Sonra Kunuri çemberini yararak
toplanma merkezini bulmaya çalıştık.
Bir yandan soğuk… Gece -30 dereceye
dayanan bir soğuk oluyordu. Bir yandan
soğukla bir yandan açlıkla bir yandan
da yorgunlukla mücadele ederek
güneye doğru ilerledik ve öğle üzeri
bir Amerikan Topçu Alay Karargâhına
rastladık.

Bir mangamız
bile bir düşman
alayını durdurur
Daha önce çemberden kurtularak
geceyi bu Topçu Alay Karargâhında
geçiren başka bölüklerden iki teğmen
ve kırka yakın er, benim birliğime
katıldı, “artık kumandan sizsiniz”
dediler bana. Burada Amerikan
Topçu Alayı bize yemek verdi. Biraz
istirahat ettikten sonra güneye doğru
çekilmeye karar verdik. Topçu Alayının
Komutanından vasıta istedik, bana şu
yanıtı verdiler:
‘Bizimle kalın ondan sonra
bakarız… Zaten siz harp gücünüzü
kaybettiniz, artık bir şey yapamazsınız.
Birliğinizin varlığından bir haber de
yok ki…’ Bu sözleri duyunca benim
tepem attı, öfkeyle şöyle dedim:

MEHMETÇİK VAKFI DERGİSİ

Dünya basınında da büyük yankı
yaratan Kunuri Muharebesi’ne yönelik
o dönem çıkan haberleri de heyecanla
gösteriyor Hidayet Yüzbaşı…
“Türkler Kunuri’de şanlı tarihlerine
layık bir kahramanlık göstermişlerdir.
Türkler, muhaberelerde şanlı
dövüşmeleriyle bütün dünyanın
hayranlığını kazandılar.” Figaro
“Türk Tugayının kahramanca
muharebeleri bütün Birleşmiş
Milletler Kuvvetleri üzerinde bir iksir
tesiri yaratmıştır.” Time
Amerikan Kongresinin, üstün
başarıları üzerine Türk Tugayına
verdiği “Mümtaz Birlik Madalyası”ndan
gururla bahsediyor ve yakasında
taşıyor Hidayet İpek. “O güne kadar
bu nitelikteki bir madalya sadece iki
Amerikan birliğine verilmişti. Bunun
dışında yabancı bir ulusun birliği
olarak bu madalyayı ilk kez alan, bir
Türk Tugayı oldu.”
Kore Savaşı anılarını anlatmayı
sürdürüyor Hidayet İpek. Hatıraları
o kadar canlı ki üzerinden yarım asır
geçmemiş de sanki dün olmuş gibi
geliyor insana.
“21-22 Nisan gecesi düşmanın
ilkbahar büyük taarruzu ile savaş
tekrar şiddetlendi. 21 Nisan sabahı
şafakla başlayan taarruzda bölüğüme

çok dik ve kayalıklı, üzeri ağaçlarla
kaplı 541 rakımlı tepenin alınıp işgal
edilmesi emredilmişti. Çok çetin
çatışmalar neticesinde öğleden sonra
tepe alındı. Bayrak dikiliyken düşman
mevziinde ölmüş rolü yapan bir yaralı
düşmanın, makineli ile ateş açması
neticesinde birkaç erimiz yaralandı
ve mevzi kontrol edenler tarafından
o düşman da öldürüldü, mevzilerinde
160 kadar düşman cesedi sayıldı
ve on beş kadar esir alındı. O günkü
çarpışmada biz, bir astsubay ile
yedi eri şehit verdik. Bunun üzerine
yakaladığımız esirlerin öldürülmesi
için askerlerim bana yalvarmaya
başladı. ‘Müsaade edin biz de bunları
öldürelim’ dediler. Bunun üzerine
ben onları durdurdum ve ‘Türk
harp tarihinde esire kötü muamele
yapılmamıştır. Bunlara birer sigarayla
su verin’ dedim. Esir askerlerden biri,
bana cüzdanından çıkardığı fotoğraf
ile yalvarmaya başladı. Ailesinin
fotoğrafıymış. ‘Sen merak etme’
dedim. ‘Kılınıza zarar gelmeden haber
merkezine gideceksiniz’ ve öyle olması
için de emir verdim.
O gün tekrar bölüğümün bir gece
önceki mevziine çekilmesi emredildi,
eski mevziimize çekildik. Mevziimizde
müdafaaya yerleştikten sonra gece
saat 21.00 sıralarında düşmanın büyük
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taarruzu başladı. Sağımdaki ikinci ve
dokuzuncu bölüklere düşman birlikleri
girmeye başladı ve bölük komutanları
etkisiz hale getirildi. Düşman arkama
doğru sarkmaya başladı. Sol tarafımdan
da ateşler gelmeye başladı, sonra ateş
sesleri gerilere kaydı. Saat 23.00’e
doğru Alay Kumandanı Celal Dora
telsizden, ‘Hidayet Yüzbaşı, sağın solun
kuşatılmaya başladı ne yapacaksın’
dedi. Ben de dedim ki, ‘Artık geriden
yardım da gelemeyeceğine göre
üç kulhuvallah bir Elham’ı okuyup,
Allah’a sığınıp dayanacağım’ dedim.
Ondan sonra telsiz irtibatı da kesildi
ve ben takımlarıma, ‘Yerinizi asla
kıpırdatmayın. Birbirimizi himaye ede
ede çekileceğiz. Ben en son takımla
kalacağım. Mevzisini belli edeni ben
vururum’ dedim. Ancak daha birkaç gün
önce geldiğimiz o yalçın tepelerden,
gece karanlıkta çekilmemizin çok zor
olacağını düşünerek, ikmal yolumuz
olan ve içinde küçük bir de dere
bulunan vadiden, düşmanın içinden
çekilmeye karar verdim. Düşman
normal olarak benim tepelerden
çekileceğimi düşünerek büyük
kuvvetlerini buralara yerleştirmişti.
Ben de vadiden zayıf kuvvetleri yararak
çekildim. İlginçtir, bu muhaberede en
az zayiat benim bölüğümde oldu.”

Herkesin adını unuttuğu
bir çarpışma
“15 Mayıs 1951’de savunma
mevziimizden beş km kuzeye keşif
üssüne gönderildik. Keşif kıtalarımız
düşman kuvvetlerinin üç km yaklaştığını
rapor ettiler. Bana, bu mevzilenmede
demiryolu ve vadideki önü kavaklarla ve
ağaçlarla kaplı olan bir mevzi savunması
verilmişti. O bölgeye kavaklık bölge
derlerdi. 18 Mayıs gecesi, düşman büyük
kuvvetleriyle taarruza geçti ve bu arada
2’nci Tabur bölgesinden girme yaptı ama
atıldı. Bir buçuk saat sonra düşmanın
ikinci taarruzu başladı. Bu taarruz
anında bütün ağır silahları topu, havanı
hep benim mevzilerim üzerindeydi.
Düşmanın gayesi, benim müdafaa
ettiğim mevziiyi bir an evvel yararak
yol ve şoseden birliklerini daha rahat
yürütebilmekti. Buna ulaşmak için
de her türlü ateşi benim üzerime
toplamışlardı. Gerideki kumanda
makamları heyecan içinde benim
durumumu takip ederken, bu şiddetli
muharebe içerisinde benden sürekli
‘zayiatın nedir’ diye rapor istemeye
başladılar. Bir telefon, bir telsiz…

Halbuki benim bir an bile cepheden
gözümü ayırmamam lazım. Bu sırada
bir kez daha ‘alay kumandan muavini
arıyor’ dediler. ‘Hidayet Yüzbaşı
düşmanın ağır silahları, top mermileri
üzerinize yağıyor, rapor ver’ dedi.
O ateşin içerisinde, herkesin adını
unuttuğu bir sırada Namık Kemal’in
dizeleri ile cevap verdim:
Kan ile kılıçtır görünen bayrağımızda
Can korkusu gezmez ovamızda dağımızda
Bir şîr yatar her taşımızda toprağımızda
Gavgâda şehâdetle bütün kam alırız biz
Ulu Türkleriz can verir nam alırız biz

püskürtüldü ve sabah kalan kuvvetlerle
geriye doğru çekilmeye başladı. Eğer
Türk birliği burada çözülseydi, asıl
müdafaa hattımızdaki birliklerimiz
de düşman ateşi karşısında gecenin
karanlığında yok olup gidecekti. Onun
için bu başarı ile BM Ordusu Kore’yi
boşaltma planından vazgeçip, mukabil
taarruza geçmiştir. Bu nedenle o
bölgeye ‘Türk Kalesi’ ismi verildi.”
Bir yıl savaştığı Kore’den sayısız
anı ve gururla dönmüş Hidayet Yüzbaşı
Türkiye’ye… Sözlüsü bile yaşadığından
emin değilmiş, ta ki O, Türkiye’ye
dönene kadar.
“Ben ilk kafile ile Ağustos 1951’de
yurda döndüm. Önce Çanakkale,
sonra İstanbul… Müthiş bir kalabalık…
Denizin üzeri sandal ve motorlarla
papatya tarlası sanki… Ağlayanlar,
heyecandan denize atlayanlar…
Gazeteciler boy boy fotoğraflarımızı
çekiyor. Sözlüm ağlayarak boynuma
sarılıyor…”

Top patlasın ateşleri etrafa saçılsın
Cennet kapısı can veren ihvana açılsın
Dünyada ne bulduk ki ölümden kaçılsın
Gavgâda şehâdetle bütün kam alırız biz
Ulu Türkleriz can verir nam alırız biz

Ve sonunda ‘işte’ dedim. ‘Benim
raporum budur!’

Türk Kalesi
Benim bu konuşmam telsiz
frekansları ile diğer birliklere de
büyük maneviyat sağlamış. Heyecan
içindeki kumandanlar, Tugay Komutanı
Tahsin Yazıcı’ya diyorlar ki, ‘en
mühim bölgeyi müdafaa eden Hidayet
Yüzbaşı’dan aldığımız rapor budur.’
Tahsin Paşa da bunun üzerine, ‘Allah’a
çok şükür güvenirim ona’ diyor. Alay
Komutanı Celal Dora da ‘Kore’de Türk
Birliği’ kitabında bunu örnek olarak
yazmıştır. O kavaklık bölgesindeki gece
taarruzu iki defa daha tekrarlandı. Her
seferinde düşman ağır zayiat ile geri

“Ölünceye kadar Mehmetçik
Vakfına bağış yapacağım”
Anlatırken gözleri nemleniyor,
Hidayet Yüzbaşı’nın… Yarım asır
önceki savaş hala capcanlı yüreğinde.
Göğsündeki madalyaları da haklı bir
gururla gösteriyor. Savaş sonrasında hem
bürokrasi de hem de sivil hayatta çok şey
yapmış oysa. Şebinkarahisar Belediye
Başkanlığı, Üçüncü Dönem Giresun
Milletvekilliği, sayısız yöneticilik…
“Çok şükür her şeyi gördüm
geçirdim. Veren el, alan elden
hayırlıdır. Hiçbir şeyde tecessüsüm
kalmadı. Elimden geldiğince artık
yardıma çalışıyorum. Okuttuğum
öğrenciler de var. Mehmetçik Vakfı,
benim için en muteber kurumlardandır.
Ölünceye kadar da bağışımı yapmaya
devam edeceğim.”
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Remzi Güven

Atatürk’ü en son o gördü!
merasim subayı olarak verdiler. Zaten bu
görev sırasında Atatürk’ün Etnografya
Müzesi’nden Anıtkabir’e nakli sırasında
takım komutanı olarak görevlendirildim.
Görevi alır almaz tören provaları için
Ağustos ayında çalışmaya başladık.
Naklin hatasız gerçekleşmesi için her
türlü detay düşünülmüştü. İşin iki
safhası vardı. Birincisi, Etnografya
Müzesi’nden alınarak top arabasına
bindirilmesi. İkincisi de Anıtkabir’de top
arabasından alınıp defnedileceği yere
götürülmesi... İkibuçuk ayımız provayla
geçti. Çeşitli tabut şekilleri üzerinde
çalışmalar yaptık. Dar tabutla da geniş
tabutla da çalıştık. Kimi, ‘omuzlarda
taşıyalım’ dedi. Kimisi de ‘yanda elle
taşıyalım’ dedi. Ancak yanda taşıma
toplumumuzun adetlerine uygun değildi.
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10 Kasım 1953’te Atatürk’ü
Etnografya Müzesi’nden ebedî
istirahatgâhı olan Anıtkabir’e nakleden
bölüğün komutanı olan ve Atatürk’ün
yüzünü, ölümünden onbeş yıl sonra
gören genç bir üsteğmen olan E.
Tümgeneral Remzi Güven, Mehmetçik
Vakfı dergisine o anları anlattı.
O, 1928 doğumlu olmasına karşın
sağlığında Atatürk’ü hiç görmemiş
ama ölümünden sonra Ulu Önder’in
yüzünü son gören az sayıdaki insandan
biri. 10 Kasım 1953’te Etnografya
Müzesi’nden Anıtkabir’e nakli sırasında
genç bir üsteğmen olan ve naaşı taşıyan
askerlere komuta eden Remzi Güven, 61
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yıl önce yaşadığı o anları sanki dünmüş
gibi Mehmetçik Vakfı dergisine anlattı.
Tümgeneral olarak Türk Silahlı
Kuvvetlerinden emekli olan ve aynı
zamanda TSK Mehmetçik Vakfı
bağışçılarından Remzi Güven’in evini
bugün hâlâ Anıtkabir’e nakil sırasında
çekilen fotoğraflar süslüyor. Meslek
yaşamı boyunca pek çok önemli görev
yaptığını anlatan Güven, “hayatımda bir
daha o günkü kadar heyecanlanmadım”
diyor. Gerisini kendisinden dinleyelim:
“1951 yılıydı. Atış Okulundan
dereceyle mezun olduğum için beni
Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayına

Son olarak, ‘bu iş için bir ekip daha
lazım. Ne olur, ne olmaz’ dediler. Benim
sınıf arkadaşım var, emekli Tuğgeneral
Cemal Tezgörücü. O zaman üsteğmendi.
Ona da Anıtkabir’de karşılama ve
defin yapılacağı yere götürme görevini
verdiler. Ben veya ekibim hastalık,
kaza gibi herhangi bir nedenle törene
katılamasaydık, büyük dert olurdu.
Bu nedenle ikinci ekip düşüncesi
doğruydu.
On beş yıl sonra tahnit çözülecek ve
Ata’mızın naaşı 10 Kasım 1953 sabahı
tabuta konulacaktı. Atatürk’e 60 cm
yüksekliğinde gül ağacından tabut
yapıldı.
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Tabutu taşımak için altına da
kılavuz hazırlandı. Tabut onun
içine girecek, askerler kılavuzun
yanında hazırlanan yerlerden tutarak
omuzlarına alacaklardı. Kılavuzun
yüksekliği 12-13 cm.’ydi. 12 askerin
tutabileceği kulp yapıldı...
Sabah erkenden Etnografya
Müzesi’ne geldik. Atatürk’ün naaşının
bulunduğu odaya girdim.. Üzerinde
Atatürk’ün naaşı ve yanında Atatürk’ün
konulacağı gül ağacından tabut
duruyordu. Atatürk’ün başında ve
ayakucunda birer kişi bekliyordu.
Girdiğimde tam Atatürk’ün başını
bağlıyorlardı. Çekine, çekine doktor
olduklarını düşündüğüm sivil kıyafetli
kişilerin yanına gittim. ‘Affedersiniz,
acaba mümkün mü, yüzünü açabilir
misiniz?’ dedim. Onlar da sağ olsunlar
yüzünü açtılar, boynuna kadar olan
kısmını gördüm. Hiç bozulma yoktu
Dolmabahçe Sarayı’nda çekilen
fotoğraflarda gördüğümüz gibiydi.
Yüzünü gördükten sonra kefeni
tekrar bağladılar. Atatürk’ü tabuta
koymak için bizzat ricada bulundum,
kabul ettiler. Ölümünün üzerinden
onbeş sene geçmişti, hafiflemiştir diye
düşündüm. Fakat kaldırdığımda ağırdı,
normal bir insan ağırlığında…

ayaklarından tutarak tabutun içine
indirdik. Çok heyecan vardı. Herkes
adeta nefesini tutuyordu. Zorlandım
ama yerleştirdik. Tabuta konulduktan
sonra kapağını örttük. On iki asker geldi,
tabutu kılavuza yerleştirdik. Daha sonra
bayrağı tabutun üstüne serdik, bayrağın
uçmaması için gerekli önlemleri aldık.
Ardından tören için saygı duruşu
yapıldı. Katafalkın sağında altı, solunda
altı asker vardı. Askerlerimizin hepsi
seçmeydi... Tabutu omuzladılar. O anda
bir korku sardı beni; ‘ya askerin biri
tökezler de tabut yere düşerse’ diye.
Oysa iki buçuk ay prova yapmıştık.
Böyle bir şey olursa korkunç olurdu.
Sonradan o anın fotoğraflarına baktım.
Kaskatı kesilmişim. Sonunda naaşı, top
arabasına yerleştirdik ve benim görevim
orada bitti.
Daha sonra arka yollardan
Anıtkabir’e gittik. Anıtkabir’de Ata’nın
toprağa verileceği yerde bir tünel
vardı. Atatürk’ün toprağa verildiğine
dair mazbata geldi. Herkes tabutun
başına toplandı. Son bir kere daha

görebilmek için ben de atıldım. Bir
elim Menderes’in omzuna gelmiş.
‘Affedin’ dedim. Tabii o heyecanla
neler olduğunun kimse farkında değil.
Yüzü tekrar açıldı. Cumhurbaşkanı ve
Başbakan gördü. Daha sonra tabutla
toprağa verdik. Tüm Türkiye’de
bulunan illerden getirilen topraklarla
mezarı doldurduk. Aradan altmış bir
yıl geçmesine rağmen hâlâ bugünmüş
gibi hatırlıyorum.
Benim için en önemli şey Atatürk’ü
öldükten sonra da olsa görebilmemdi.
Çocukken Kırıkkale’den trenle
geçeceğini duymuştuk. İki kez istasyona
koştum ama görememiştim.
Atatürk öldüğü zaman 10 Kasım
1938’de, Kırıkkale’de, ilkokul 4’üncü
sınıftaydım. Edebiyat hocamız Nazım
Hoca derse girdi, ağlamaktan gözleri
şişmişti. ‘Çocuklar Atatürk’ümüzü
kaybettik. Atatürk’ümüz öldü’ dedi.
Hepimiz ağlamaya başladık. Çünkü onu
sağlığında hiç görememiştim, kısmet
böyleymiş.”

Kaldırdım ama tabutun üzerine
getirdiğimde kaskatı kesildim. Tabut
60 santim yüksekliğindeydi. Tabutun
içine bırakmam lazımdı ama kollarım
yetişmedi. Herkes heyecandan kasılmış
durumdaydı. Orada bulunanlardan
yardım istedim. O zaman onlar
da toparlandı. Baş kısmından ve
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Yalova’nın “Cumhuriyet Nine”si Emine Köseataç

TSK Mehmetçik Vakfına bağış yaparak
Atam’a borcumu ödedim
Kur tul uş Sava ş ı s ı ra s ı nda ç o c uk l a rı n ı ka rş ı ko m ş u ya e m a n et e d i p m i l l i m ü c a d e l eye katı l a n b i r a n n e b ab anın
kı zı o. Bi r asra ya k ı n ya ş a mı na ç o k ş ey s ı ğd ı rm ı ş a m a o n u n i ç i n e n g ü ze l a n ı Atatü rk i l e ka rş ı l a ş m ası… Öy le
ki o günl eri anl atı rken gözl eri hâ l â do l u do l u o l u yo r. Ya l ova’n ı n “Cu m h u ri yet N i n e”s i Em i n e Köseata ç , yaşad ığ ı
evi ni TSK Mehmet ç i k Va k f ı na ba ğı ş l a ma s ı i l e i l g i l i o l a ra k “A rtı k i ç i m ç o k ra h at Ata m’a b o rc u m u ö d e d i m” d iyor.
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Emine Köseataç ile Yalova’da bir
alışveriş merkezinin kafesinde bir
araya geliyoruz. 1919 doğumlu Emine
Hanım’ın 95 yaşında olduğuna inanmak
bir hayli güç. Yalnız başına yaşadığı gibi
her işini de kendisi yapıyormuş hâlâ.
Buluştuğumuz alışveriş merkezinde
hemen herkesin onu tanıdığını
görmek mümkün. Düşman işgalinden
kurtuluş, Cumhuriyet Bayramı gibi
resmi törenlerde, kutlamalara asker
kıyafetiyle katılmasından dolayı
Yalova’nın simgelerinden biri haline
gelmiş. Öyle ki Emine Hanım’ı
“Cumhuriyet Nine” diye seviyorlar.
İzmir-Tire’de dünyaya gelmiş Emine
Köseataç. O dönem öğretmen olan
babası ile annesinden bahsederken
gözleri doluyor. “Annem Azize
Türkmenoğlu ve babam Mustafa
Türkmenoğlu, Kurtuluş Savaşı’na
katılmak için, beni ve üç kardeşimi karşı
komşuya bırakmışlar. Sonra savaşa
gitmişler. Bir daha da ne onları ne de
kardeşlerimi hiç görmedim.”
Daha sonra kendisi gibi anne
babası savaşta şehit düşen öksüz
yetim çocuklarının Tire’den Edirne’ye
götürüldüğünü anlatıyor. Edirne’de
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ilkokulu bitirdikten sonra ortaokulu
İstanbul’da Maçka Kız Ortaokulunda
okumuş Emine Köseataç. Atatürk ile
karşılaşması da bu sırada olmuş.
“Hatırlıyorum, ‘Yerli Malı Haftası’ idi.
Yerli malı ile ilgili resimler yapmıştım.
‘Atatürk geldi’ dediler. İçeri girdi, oturdu.
Beni yanına çağırdı. Saçlarımı sevdi. ‘Ne
güzel saçların varmış senin’ dedi. ‘Emine
çok güzel tahrir yazar’ dedi öğretmenim.
‘Okusun o zaman’ dedi Atatürk. Arapça
kelimelerin yerine yeni kelimeler
gelmişti o yıl. Ben de o yeni kelimelerle
yazmıştım. ‘Bunları nereden öğrendin?’
diye sordu. ‘Sizden efendim’ dedim. ‘Siz
öğrettiniz ya!’ Gülümsedi… ‘Yerli malı
yurdun malı her Türk onu kullanmalı’

yazmıştım yeni harflerle. En sonda da
yaptığım resim vardı. Çok beğendi.
Sarıldı öptü. Sonra kahvesi geldi,
onu içtikten sonra ‘haydi hoşçakalın
Emine’ye iyi bakın’ dedi ve gitti.”
Yaptığı Atatürk portreleri ile
hayranlık uyandıran Emine Hanım,
resim alışkanlığının kendisine
babasından geçtiğini anlatıyor.
Resimlerinde portreye ağırlık veren
Emine Hanım’ın yaptığı Atatürk
portreleri çeşitli sergilerde de yer almış.
“Ben Atatürk’ü gördüğüm için yaptığım
resimler de güzel oluyor. Çünkü
onu gördüğüm anı bugünmüş gibi
hatırlıyorum” diyor Emine Köseataç.
İlerleyen yaşı nedeniyle artık Atatürk
portresi yapamadığını da sözlerine
ekliyor.
Yalova depremini sırasında evi
yıkılan ve daha sonra kalıcı konutlarda
yeniden ev sahibi olan Emine Köseataç,
halen yaşadığı evi TSK Mehmetçik
Vakfına bağışladı. Mehmetçik Vakfı
dışında bir yere bağış yapmayı hiç
düşünmediğini söyleyen Emine Hanım,
TSK Mehmetçik Vakfına yaptığı bağış ile
ilgili olarak “Artık içim çok rahat Atam’a
borcumu ödedim” diyor.

Biri evini diğeri altınlarını bağışladı

oraya yapacağız. Mehmetçiklerimize
helal olsun” diye konuştu.

Onlar Ankara Seyranbağları
Huzurevinin iki sakini… Birbirlerine
huzurevinde can yoldaşı olmalarının
dışında ortak başka özellikleri de var.
Ortak yönleri Fahriye Hastaoğlu’nun da
Sabiha Yeşiltuna’nın da TSK Mehmetçik
Vakfı bağışçısı olması.

Sabiha Yeşiltuna, devlet
memurluğundan emekli olduktan sonra
yalnız yaşadığı için bir süre sonra
huzurevinde kalmayı tercih etmiş.
Yalova’daki gayrimenkulünü Vakfa
bağışlayan Sabiha Yeşiltuna, “Mehmetçik
Vakfı bizim vakfımız. Tabii ki bağışımızı

Kolundaki altın bileziklerini satarak
Vakfa bağış yapan Fahri Hastaoğlu ise
“Benim okuma yazmam yok. Ama bağış
yapmak için Mehmetçik Vakfından
başka bir yer düşünmedim bile. Hele
kültür gezisi için gelen şehit ve gazi
çocuklarını da gördükten sonra iyi ki
Mehmetçik Vakfına bağış yapmışım
diye düşündüm” dedi.

Küçük yüreklerden büyük bağış

Ankara Çankaya Anafartalar Koleji
öğrencileri, harçlıklarından artırdıkları
paralarla TSK Mehmetçik Vakfına
bağış yaptı. Daha sonra öğretmenleri
ile birlikte TSK Mehmetçik Vakfını
ziyaret eden 1’inci sınıf öğrencilerini
Genel Müdür E. Tümgeneral Tamer

Büyükkantarcıoğlu kabul etti.
Öğrencilere kısaca “Mehmetçik”
kavramını anlatan Büyükkantarcıoğlu,
“Sizin gibi yavrularımızın yaptıkları
bu anlamlı bağış, Mehmetçik Vakfının
geleceğe güvenle bakmasına yardımcı
oluyor” dedi.

Öğrencilerin sorularıyla neşeli
anların yaşandığı ziyarette, yaptıkları
bağış nedeniyle Anafartalar Kolejine
plaket takdim edildi. Minikler, Vakıftan
ayrılırken anı fotoğrafı çektirmeyi de
ihmal etmedi.
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Sanat Güneşi’ni saygıyla andık
Tüm mal varlığını TSK Mehmetçik Vakfı ile Türk Eğitim Vakfına bağışlayan büyük sanatçı
Zeki Müren, vefatının 17’inci yıl dönümünde Bodrum’da düzenlenen törenlerle anıldı. Törenlere
TSK Mehmetçik Vakfı Genel Müdürü E. Tümgeneral Tamer Büyükkantarcıoğlu, TSK Mehmetçik
Vakfı İletişim ve Bilgi Sistem Müdür ü Cengiz Baştuhan ile TEV Genel Müdürü Yıldız Günay,
Genel Müdür Yardımcısı Güsel Bilal ve TEV Başkan Vekili Zühal Dönmezer Çakıroğlu katıldı.

ET K İ N L İ K L ER
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Zeki Müren’in vefatının 17’inci yıl
dönümünde yapılan törende ilk olarak
Müren’in şu anda müze olarak hizmet
veren evinde mevlit düzenlendi. Çok
sayıda Zeki Müren hayranının katıldığı
mevlit öncesinde ziyaretçiler müzeyi
ziyaret etti.
Ayrıca bu yıl ilk kez gün ışığına
çıkan “Bir Demet Zeki Müren” fotoğraf
sergisi de Kale Kafe’de açıldı.
Daha sonra TSK Mehmetçik Vakfı
ve Türk Eğitim Vakfının organize
ettiği, Bodrum Kaymakamlığı ile
Bodrum Belediyesinin desteklediği
bir konser düzenlendi. Bodrum Antik
Tiyatrosu’nda düzenlenen konserde
Zeki Müren’in unutulmaz eserleri
seslendirildi.
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ETKİNLİKLER

Ayşe Egesoy’un sunduğu konser
programı öncesinde bir konuşma yapan
TSK Genel Müdürü E. Tümgeneral Tamer
Büyükkantarcıoğlu sözlerine, “Spot
ışıkları altında sizleri göremiyorum ama
bakışlarınız yüreğimi, sesiniz gönlümü
fethediyor saygı değer Bodrumlular!”
diye başladı. Büyükkantarıcıoğlu daha
sonra şunları söyledi:

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.”

“Sizlerin gönül
borcunu ödüyoruz”

Mehmetçik Vakfı otuz bir yıldır
sizlerin gönül borucunu alıyor,
Mehmetçik’e aktarıyor. Sizlerin gönül
borcunu ödüyoruz. Her ay sizler
sayesinde beş milyon TL civarında bir
meblağı Vakıf, Mehmetçik aileleriyle
paylaşıyor. Ne güzel düşünmüş Sayın
Zeki Müren! Bir tarafta eğitim ordusu,
öbür tarafta Cumhuriyet Ordusu…
Bizleri burada bir araya getirdiği
için, kalplerimizde bulunduğu için ve
o ölümsüz eserleri bizlere yaşattığı
için kendisini şükran ve rahmetle
anıyorum.”

Sizlere tüm Mehmetçikler
adına saygılarımı sunuyorum. Ben
Mehmetçikle kırk bir yıl yaşadım
hâlâ da yaşamaya devam ediyorum.
Onu anlatmak çok zor… Onu en güzel
Mustafa Kemal Atatürk anlatmış.
Şöyle diyor Ulu Önder;
“Dünyanın hiçbir ordusunda yüreği
seninkinden daha temiz, daha sağlam

Daha sonra konuşan TEV Genel
Müdür Yardımcısı Güsel Bilal şunları
söyledi:
“Bir gün Sayın Zeki Müren beni
aradı. Biraz mahçup vasiyetini
değiştirip değiştiremeyeceğini sordu.
Gerekçe olarak da Mehmetçik Vakfının
programlarını televizyonda izlediğini
ve çok duygulandığını, dolayısı ile
yardım etmek istediğini söyledi. Ben
de Mehmetçik Vakfının çok saygın bir
kurum olduğunu, oraya yapılacak her
yardım ve bağışın kendi vakfımıza
yapılmış kadar hayırlı olacağını dile
getirdim.”
Sayın Bilal’e bu kadirşinas
davranışından dolayı bir kez daha
teşekkürlerimizi sunuyoruz.
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20 yıldır dinmeyen acı
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Resul Uraslı ve eşi Hanife Uraslı,
oğulları Erol Faruk Uraslı’yı 1994
yılında şehit vermiş, aradan yirmi yıl
geçmesine karşın acıları hâlâ taze
bir şehit ailesi… Her ikisi de hâlâ
oğullarından bahsederken sesleri
düğüm düğüm oluyor, göz yaşlarını
tutamıyor.
Erol Faruk Uraslı, 1969 yılında
Ankara’da dünyaya gelmiş. Babasının
görevi gereği yurdun çeşitli illerinde
ilk ve ortaöğrenimini tamamlamış.

Babası gibi polis olmak isteyen
Erol Faruk, sınavlarına girmiş ancak
kazanamamış. Tecilli olmasına karşın
1993 yılında tecilini iptal ettirip,
01 Mart 1993’te acemi eğitimi için
Amasya Eryatağı’na gitmiş. Üç ay
sonra Adapazarı İç Güvenlik Taburu
Komutanlığına intikal edip, Mardin –
Dargeçit, Diyarbakır – Kulp – Silvan
ilçeleri kırsal kesimde piyade komando
çavuş olarak görev yapan Erol Faruk,
terhisine beş gün kala şehit olmuş.
Baba Resul Uraslı, eşi Hanife
Hanım ile birlikte Mehmetçik Vakfı
dergisi için aşağıdaki mektubu kaleme
alarak 20 yıldır içinde biriktirdiği
duygularını bizlerle paylaştı:
“‘Evlat’ kelimesini her
duyduğunuzda ya da söylediğinizde
sizlerin hiç bilemeyeceğiniz bir
anlamı ifade etmesi çok tuhaf. Ama
öte yandan sizin için dünyadaki her
şeyden daha önemli bir anlamı var bu
kelimenin…
‘Evlat’ ki bu evlat, yedi aylık olarak
dünyaya gözünü açtı. Ne bilsin ki
‘şehit’ olacağını… Hayatta kalabilmesi
ve yaşaması için çok emek sarf ettik.
Hakkımız helal olsun… Ayrıntılı
yazmak istesem de üzüntülerimiz
müsaade etmiyor.
Ağlamamak elde değil. Ne
kadar dirensen de gözyaşlarını
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tutamıyorsun biricik evladın için.
Cenabı Allah bu kulunu, anne, baba ve
kardeşinden çok sevdiğinden, gençlik
yıllarının başında, yani 24 yaş 10 ay 1
günlük iken cennetine gönderdi. Allah
kimseye ‘evlat’ acısı göstermesin.
Acımız sonsuzdur. Ruhu şad olsun!
Mehmetçik Vakfına yardım eden,
bağışta bulunan vatandaşlarımızdan
Allah razı olsun. Bağışlarınız,
bizlere ve gazilerimizin tedavilerine
harcanıyor. Bundan emin olun.
Mehmetçik Vakfı sayesinde bütün
şehit yakınlarına ve tedavileri devam
eden yaralı gazilerimizin yaşamasına
harcanıyor. Şehit çocuklarının tahsil
hayatlarının sonuna kadar okuması
sağlanıyor. Bunları sağlayan TSK
Mehmetçik Vakfı Yönetim Kurulundan
çalışmalarının en iyi şekilde devam
etmelerini isterken, Mehmetçik
Vakfı Başkanına ve tüm personeline
çalışmalarında başarılar diler,
saygılar sunarız.
Şehit anne – baba ve ailesi olarak
gurur duyduğumuz ‘Mehmetçik Vakfı’
var olsun…

Saygılarımızla”
Hanife – Resul URASLI
Şehit anne ve babası

SÖYLEŞİ

Bir zamanlar
Sıcak eller dolaşırdı saçlarımda
Öpücükler eksik olmazdı yanaklarımda
Annem vardı yanımda babam da
Şimdi onlar uzaklarda
Dönüşü olamayan yolda
Ağlasam da fayda yok
Feryat etsem de duymazlar
Ama bir gün gelecek
Hep beraber olacağız
Kuşlar konar ranza başına
Burada bir iş gelirse başıma
Suskun komando yazsınlar mezar taşıma
Şehit Erol Faruk URASLI
12.08.1994
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Bu şiirini şehit olmadan iki gün önce hatıra defterine yazmış.
Tarih 12.08.1994 Cuma. 14.08.1994 Pazar günü saat 15:45’te
tek bir kurşunla, hain “Kanas” silahından çıkan kurşunla…
Cenab-ı Allah Mehmetçik’e şehit olacağını bildiriyor olmalı.

Gazi olmaktan onur ve gurur duyuyorum
Gazi Mehmet ULU
Ben Bolu Mudurnu Göllüören
köyünden Mehmet Ulu. 1986’da
askere gittim. Acemi birliğini
Diyarbakır Silvan 10’uncu
Jandarma Eğitim Komutanlığında,
usta birliğini Gaziantep
Kilis’te yaptım. Bir gün sınır
görevindeyken, Mehmet diye bir
arkadaşımız yerden el bombası
gibi bir şey buldu. Mehmet, “Bu
el bombası patlamış” dedi. Ben
“Patlamamış” diyemeden o bomba
benim suratımda patladı. O anda
ben gözlerimi kaybettim. Tabii
kendimi kaybettim orada.
Komutanlar yardım ettiler.
Ben komutanlardan gözlerimin
açılmasını istedim. Kilis’te
“Biz bunu açamayız” dediler.
Adana Çukurova Hastanesine
gönderdiler. İlk tedavimi orada
yaptılar. Sekiz gün orada yattım.
Ameliyat olduk, ama dediler ki
“Göremeyeceksin!”

İlk başlarda alışamadım, çok
zor durumlar yaşadım. Ama insan
haliyle alıştıkça gurur duyuyor.
Gazilik onur ve gurur duyulacak
bir şey. Her insana nasip olmuyor.
Devletimizde Mehmetçiğimize iyi
bakıyorlar. Allah razı olsun. Vatan
sağolsun!
Bu arada 14 Ekim 1966’da
dünyaya gözlerimi açmışım. Yine
bir 14 Ekim’de, 14 Ekim 1986’da
gazi olarak gözlerimi kapadım.
Ama olsun… Gazilikle de gurur
duyuyorum. Vatan sağolsun!
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Yedinci akaryakıt istasyonu

A. Tamer Büyükkantarcıoğlu,
Opet Genel Müdürü Cüneyt Ağca,
Mehmetçik Vakfı Limitet Şirketi
Müdürü Süleyman Tezel ve Vakıf
eski Genel Müdürü E. Tümgeneral
Salih Güloğlu birlikte yaptı. 15
Kasım 2013 günü gerçekleşen
açılışa çok sayıda davetli de katıldı.

AÇ I L I Ş L AR
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Akaryakıt alanında faaliyet gösteren Mehmetçik Vakfı Limitet Şirketi
İstanbul’da altıncı, Türkiye çapında yedinci istasyonu hizmete açtı. İstasyon
Güngören’de hizmet vermeye başladı.
TSK Mehmetçik Vakfına ait Mehmetçik Vakfı Limitet Şirketi yeni bir
akaryakıt istasyonunu daha hizmete açtı. İstanbul’da altıncı, Türkiye çapında
yedinci akaryakıt istasyonu olarak hizmete giren Güngören akaryakıt
istasyonunun açılışını, TSK Mehmetçik Vakfı Genel Müdürü E. Tümgeneral

Avrupa Yakası Temsilciliği açıldı

Vakfın İstanbul’da daha etkin
faaliyette bulunmasını amaçlayan
Avrupa Yakası Temsilciliği
aşağıdaki adreste hizmet vermeye
başladı.
Adres: Ergenekon Mah.
Halaskargazi Cad. Nu.: 3 D: 4
Pangaltı – Şişli / İSTANBUL
Tel: 0 212 343 37 50 - 51

Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı, Anadolu Yakası’nda 1997
yılından bu yana faaliyette bulunan temsilciliğinin ardından, İstanbul’da
ikinci temsilciliğini hizmete açtı.
Avrupa Yakası’nda hizmet verecek olan TSK Mehmetçik Vakfı İstanbul
Avrupa Yakası Temsilciliği, 27 Mart Perşembe günü TSK Mehmetçik Vakfı
Genel Müdürü A. Tamer Büyükkantarcıoğlu, şehit ve gazi çocukları ile
bağışçılar ve diğer davetlilerin katıldığı bir törenle açıldı.
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TSK Mehmetçik Vakfı 32 yaşında!
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TSK Mehmetçik Vakfı, 17 Mayıs 2014 Cumartesi günü 32’inci kuruluş yıl dönümünü kutlayacak. TSK Mehmetçik Vakfı
Genel Müdürü E. Tümgeneral A. Tamer Büyükkantarcıoğlu ve Vakıf personelinden oluşan heyet, Anıtkabir’i ziyaret edecek.

TSKMEV kurban bağışçılarına konserve kavurma gönderdi
TSK Mehmetçik Vakfı, 2013 yılında Vakfa
vekâleten kurban bağışında bulunan bağışçılarına
750 gram konserve kavurma gönderdi.
Türk Gıda Kodeksi Et ve Et Ürünleri Tebliği’ne
uygun olarak üretilen kavurmalar bağışçıların yanı
sıra kurban döneminde taze et dağıtımı yapılamayan
şehit ve malul gazi ailelerine de gönderildi.
Vakfın bu yıl ilk kez hayata geçirdiği bu
uygulamadan memnuniyet duyan bağışçılarımız
duygularını çeşitli mektuplar ve e-postalarla dile
getirdi.
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T S K M e h m e t ç i k Va k f ı n a

bağış yöntemleri
D evlet d este kl i h e rh a n gi b i r gelir kaynağı olm ayan TS K Me h metçik
Va kfı n ın e n ö n e ml i ge l i ri n i ya rdım sever vatandaşlarım ız ın kendi irade ve
a rzu la rı ile ge rçe kl e ş t i rd i kl e ri bağışlar oluşturm ak tadır.
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Menkul, gayrimenkul
ve vekâleten kurban bağışı
kabul eden TSK Mehmetçik
Vakfı, “bağış toplayan
değil bağış kabul eden”
bir vakıf olma özelliğini
korumaktadır.
Bankalar aracılığı ile bağış
Hiçbir kişi ya da kuruluşu Vakıf
adına makbuzla bağış toplama
konusunda yetkilendirmeyen
TSK Mehmetçik Vakfı,
vatandaşlarımızın yaptıkları nakit
bağışları sadece bankacılık kanalı
ile almaktadır.
TSK Mehmetçik Vakfının
anlaşmalı olduğu bankaların
Türkiye’deki herhangi bir
şubesinden bağış ekranları aracılığı
ile yapılan nakit bağışlarda havale
ve EFT ücreti alınmamaktadır.

SMS yoluyla bağış
TSK Mehmetçik Vakfına cep
telefonu aracılığı ile bağış yapmak
isteyenler, Avea, Turkcell ve
Vodafone GSM operatörlerinin
faturalı hatlarından 2582’ye boş
mesaj göndererek 10 TL bağışta
bulunabilir.
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On-line bağış
TSK Mehmetçik Vakfının
internet sayfası www.mehmetcik.
org.tr üzerinden kredi kartı ile online bağış yapılabilmektedir.

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

Vakfın gayrimenkul
değerlendirme şekli

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

Gayrimenkul bağışları
TSK Mehmetçik Vakfının gelir
kaynaklarından birisi de kendisine
bağışlanan gayrimenkullerden

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

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

TSK Mehmetçik Vakfının amacı
TSK Mehmetçik Vakfının amacı; Silahlı Kuvvetlerde yaptığı vatan hizmeti esnasında şehit olan veya herhangi bir
nedenle hayatını kaybeden erbaş ve erlerin yakınları ile malul gazi ve engelli Mehmetçiklerin kendilerine ve çocuklarına
belirlenen esaslara göre ve yardım planı dâhilinde ekonomik ve sosyal destek sağlamaktır.
TSK Mehmetçik Vakfının yaptığı yardımlar
TSK Mehmetçik Vakfı, 01 Ocak 1982 tarihinden itibaren hak sahibi olan erbaş ve erler ile yakınlarına
yardımda bulunmaktadır. Vakfın yaptığı yardımlar aşağıdaki gibi sıralanmaktadır:

Ölüm yardımı: Şehit olan veya herhangi
bir nedenle hayatını kaybeden erbaş ve erlerin
medeni durumları dikkate alınarak hak sahiplerine
yapılmaktadır.
Maluliyet yardımı: Malul gazi ve engelli erbaş
ve erlere maluliyet dereceleri esas alınmak suretiyle
yapılmaktadır.
Malul gazi ve engelli ölüm yardımı: Bakım
yardımı almakta olan malul gazi ve engelli
Mehmetçiklerin vefatı halinde hak sahiplerine
ödenmektedir.

- Öz gereksinimlerini yerine getiremedikleri,
başkalarının bakım ve yardımına muhtaç oldukları
devlet hastanelerinin sağlık kurulu raporu ile
belgelenen hasta ve engelli çocuklara hastalık ve
engellilik durumları devam ettiği sürece yardım
yapılmaktadır.
Lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin ayrıca
varsa harç bedelleri ve kırtasiye masraflarını da TSK
Mehmetçik Vakfı üstlenmektedir.
Ayrıca 5’inci ve 6’ıncı derece malul gazi ve engelli
Mehmetçiklere 01 Ocak 2010 tarihinden itibaren yılda
iki kez nakdi yardım yapılmaktadır.

Çocuk ölüm yardımı: Bakım ve öğrenim yardımı
almakta olan Mehmetçik çocuklarının vefatı halinde
velisine/vasisine ödenmektedir.
Doğum yardımı: Şehit olan veya herhangi bir
nedenle hayatını kaybeden erbaş ve erin vefat
tarihinde; sürekli bakım yardımına hak kazanan
gazi ve engelli erbaş ve erin ise malul veya engelli
olmasına sebep olan olay (kaza dâhil) tarihinde
eşi hamile ise doğum yaptığında doğan çocuğa
ödenmektedir.
2. Sürekli veya belli bir süre dâhilinde yapılan
yardımlar
Malul gazi ve engelli bakım yardımı: Maluliyet
yardımını hak eden 1’inci, 2’inci, 3’üncü ve 4’üncü
derece malul gazi ve engelli Mehmetçiklere yapılan ve
tutarı her yıl maluliyet derecelerine göre tespit edilen
yardımdır.
Bakım ve öğrenim yardımı: Bakım ve öğrenim
yardımına hak kazanan Mehmetçik çocuklarına;
- Koşulsuz olarak onsekiz yaşını tamamlayana
kadar,
- Lise düzeyinde eğitim gören çocuklara yirmi
yaşını tamamlayana kadar,
- Ön lisans düzeyinde öğrenim gören çocuklara
yirmi beş yaşını tamamlayana kadar,
- Lisans ve lisansüstü düzeyinde öğrenim gören
çocuklara yirmi altı yaşını tamamlayana kadar,

3. Diğer yardımlar
Ayvalık’taki TSK Ali Çetinkaya İlk Kurşun
Rehabilitasyon Merkezi Komutanlığından yararlanan
şehit yakınları ile malul gazi Mehmetçiklerin
kendilerinin ve yakınlarının ulaşım ve yemek ücreti
TSK Mehmetçik Vakfı tarafından karşılanmaktadır.
TSK Mehmetçik Vakfı 01 Ocak 1982’den 31 Mart
2014 tarihine kadar geçen sürede 39.041 kişiye
toplam 412.031.461,45 TL yardım yapmıştır. Vakıf
halen ortalama aylık olarak 5.100.000,00 TL
amaca yönelik ödemede bulunmaktadır.
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YARDIM PLAN I

1. Bir defaya mahsus yapılan yardımlar

TSK MEHMETÇİK VAKFI YARDIM PLANI
(2014 yılı 01 Ocak – 30 Haziran Dönemi)*
1. Bir defaya mahsus yapılan yardımlar
a.

Şehit olan veya herhangi bir nedenle hayatını kaybeden

		 Mehmetçik’ler için yapılan ölüm yardımı
b.

YARDIM PLAN I
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39.000,00 TL

Malul gazi ve engelli Mehmetçik’lere yapılan maluliyet yardımı

		 1’inci derece malul gazi ve engelli yardımı

39.000,00 TL

		 2’nci derece malul gazi ve engelli yardımı

35.100,00 TL

		 3’üncü derece malul gazi ve engelli yardımı

31.200,00 TL

		 4’üncü derece malul gazi ve engelli yardımı

27.300,00 TL

		 5’inci derece malul gazi ve engelli yardımı

23.400,00 TL

		 6’ncı derece malul gazi ve engelli yardımı

19.500,00 TL

c.

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

9.600,00 TL

ç.

Doğum yardımı

9.600,00 TL

d.

Çocuk ölüm yardımı

9.600,00 TL

2. Sürekli veya belli bir süre dahilinde yapılan yardımlar
a.

b.

Malul gazi ve engelli bakım yardımı (aylık olarak)
1’inci derece malul gazi ve engelli yardımı

1.030,00 TL

2’nci derece malul gazi ve engelli yardımı

930,00 TL

3’üncü derece malul gazi ve engelli yardımı

830,00 TL

4’üncü derece malul gazi ve engelli yardımı

730,00 TL

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

370,00 TL

Lise düzeyinde eğitim gören çocuklara yirmi yaşını tamamlayana kadar yapılan yardım

530,00 TL

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

670,00 TL
670,00 TL

875,00 TL

* Not: Yardım planı yılda iki defa güncellenmektedir.

Amasya 2011

YARDIM PLANI

TSK MEHMETÇİK VAKFI YARDIM PLANI
(2014 yılı 01 Temmuz – 31 Aralık Dönemi)*
1. Bir defaya mahsus yapılan yardımlar
a.

Şehit olan veya herhangi bir nedenle hayatını kaybeden

		 Mehmetçik’ler için yapılan ölüm yardımı
b.

40.000,00 TL

Malul gazi ve engelli Mehmetçik’lere yapılan maluliyet yardımı

		 1’inci derece malul gazi ve engelli yardımı

40.000,00 TL

		 2’nci derece malul gazi ve engelli yardımı

36.000,00 TL

		 3’üncü derece malul gazi ve engelli yardımı

32.000,00 TL

		 4’üncü derece malul gazi ve engelli yardımı

28.000,00 TL

		 5’inci derece malul gazi ve engelli yardımı

24.000,00 TL

		 6’ncı derece malul gazi ve engelli yardımı

20.000,00 TL

c.

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

9.800,00 TL

ç.

Doğum yardımı

9.800,00 TL

d.

Çocuk ölüm yardımı

9.800,00 TL

2. Sürekli veya belli bir süre dahilinde yapılan yardımlar
a.

b.

Malul gazi ve engelli bakım yardımı (aylık olarak)
1’inci derece malul gazi ve engelli yardımı

1.060,00 TL

2’nci derece malul gazi ve engelli yardımı

960,00 TL

3’üncü derece malul gazi ve engelli yardımı

860,00 TL

4’üncü derece malul gazi ve engelli yardımı

760,00 TL

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

400,00 TL

Lise düzeyinde eğitim gören çocuklara yirmi yaşını tamamlayana kadar yapılan yardım

560,00 TL

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

700,00 TL
700,00 TL

875,00 TL

* Not: Yardım planı yılda iki defa güncellenmektedir.

Kapadokya 2010
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Şehit babası Ömer Önder:

“Kalbimizde açılan yaraya
bir türlü alışamadık”
G enelkurm ay B a ş ka n l ı ğ ı , 18 Ma rt Şeh i tl er G ü n ü n eden i yl e şeh i tl eri anma
et k inliğ i dü ze n l e d i .

KONUŞMA
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Genelkurmay Başkanlığının 18 Mart
Şehitler Günü nedeniyle düzenlediği
etkinliğe Genelkurmay II. Başkanı
Orgeneral Yaşar Güler, komutanlar ve
şehit aileleri katıldı. Etkinliğe katılan
Şehit Hv. Plt. Ütğm. M. Oğuz Önder’in
babası Ömer Önder duygu dolu bir
konuşma yaptı:
“Bugün burada cennet mekân
şehitlerimizi anmak ve onların
manevi huzurlarında saygı, minnet
ve şükranlarımızı dile getirmek
için toplanmış bulunuyoruz.
Hazreti Mevlâna’nın Şebiarus gibi,
yavrularımızın sevgililer sevgilisi Yüce
Allah’a kavuştukları gecelerin adeta bir
bileşkesi olan Şebiarus’tayız.
Elbette ki; vatan için gerektiğinde
canını fedada bir an bile tereddüt
göstermeyen şehitlerimiz, bir günde
anılan ve sonra unutulan insanlar

MEHMETÇİK VAKFI DERGİSİ

değildir. Çünkü şehitler vuruldukları
zaman değil, unutuldukları zaman acı
duyarlar.
Onlar ki bizim göz bebeğimizdi.
Onlar ki bizim canımızdan bir parça
idi. Onlar ki bizim tek umudumuzdu.
Ama onlar, görevlerin en yücesi
ve en kutsalı olan; ulusumuzun
özgürlüğünü, ay yıldızlı şanlı
bayrağımızın göklerde ebediyen
dalgalanmasını ve nihayet her karış
toprağı şehit kanlarıyla sulanmış bu
kutsal vatanın bölünmez bütünlüğünü
koruma ve kollama uğruna canlarını
feda etmede bir an bile tereddüt
göstermediler.
‘Kendilerine yakışır tam bir ercesine,
Ve bir gül bahçesine girercesine,
Şaha kalkan süt beyaz atlarının
üzerinde
Dört nala cennete girdiler!..’

Evet, onlar cennete girdiler, bizlere
de ebediyen gururla taşıyacağımız bir
unvan bıraktılar. Unvanların en güzeli,
en yücesi, en şereflisi; şehit anası,
şehit babası, şehit eşi, şehit çocuğu!
Biliyorum, şu anda gözlerinizde
kümelenen hüzün bulutlarından yaşlar
ha aktı ha akacak, yüreklerinizdeki
acı tüm benliğinizi yakmakta ve fakat
bu unvanın bize vermiş olduğu gurur,
acımızı hafifletmekte, bastırmakta.
Şehitlerimiz…
Onlar göğüslerini siper etmeselerdi,
bugün isimlerimiz ne olurdu bilemeyiz.
Bayrağımızın yerinde nasıl bir paçavra
dalgalanırdı bilemeyiz. Tutsaklık
prangaları kaç adım atmamıza izin
verirdi bilemeyiz. Bunun için onlara
minnettarız. Her şeyimizi onlara
borçluyuz.

KONUŞMA
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‘İçimize düşse de bir kor parçası,
Yavuklusu, anası ve de babası
Bağrımıza basarak bir kara taşı,
Dindiriyoruz içimizdeki yası.’
Sevgili yavrularımız…
Varlığınızda, yokluğunuzu
hiç düşünmemiştik. Ama şimdi
yokluğunuzda, her an varlığınızı
düşünüyoruz. Varlığınızdaki her
karenin her noktasını, her noktanın her
zerresini içimize sindirerek yaşamaya
çalışıyoruz.
Yaşamak, alışmak demektir.
İnsan her şeye alışıyor. Lakin biz,
yokluğunuza bir türlü alışamadık.
Yokluğunuzun kör karanlığına, sağır
sessizliğine, donduran soğuğuna,
yakan ateşine, bir türlü alışamadık.

varsınız. Yaşamımızın her evresinde,
vücudumuzun her zerresinde,
kalbimizin en ücra köşesinde, sizler
varsınız. Sizler özgürlüğün timsali,
sizler yaşam pınarımız, sizler gurur
kaynağımızsınız.
‘Hiçbir baş sizinkinden yüce değil ak
değil
Gözlerden ırak olan gönülden ırak
değil.’
Unutmak ne mümkün sizleri!
Şehadet haberiniz geldiği gün unutmak
kelimesi silindi lügatimizden. Bir ateş
topu düştü içimize. Yuvarlandıkça
büyüyen, büyüdükçe etrafını daha çok
yakan bir ateş topu…

Bırakıp gittiniz bizi… Sizi unuttuk
sanmayın! Zaman bu acıya, bu
hasretliğe ne alışmayı öğretir bize ne
de unutmayı… ASLA!..

O anda hoyrat ve acımasız bir
el, adeta narkozsuz bir operasyonla
kalbimizi yerinden söküp sizinle
birlikte tabuda koydu. O tabut
ki bayrağa sarılı değil kendisi
bayraklaşmış… Baban perişan, anan
bayılmış... Gözyaşları sel olmuş akmış.
Her gelen babana sarılır, kısık bir sesle
ve fakat içtenlikle ‘başın sağ olsun’
der. Bu söyleyiş, bir başka cenazedeki
söyleyişten çok daha farklı, çok daha
anlamlıdır. Bu küçücük sözcükle şöyle
demek ister:

Çünkü özümüzde siz, sözümüzde
siz, közümüzde siz, kökümüzde
siz varsınız. Hayalimizde siz,
rüyalarımızda siz, dünyamızda siz

‘Oğlunun şehadeti ile onur
kazandın. Şehitlik ve şehit babası
olmak her kula nasip olmaz. Her unvan
geçicidir, ama şehit babası unvanı

Yokluğunuzun uzay gibi boşluğuna,
serap bile görülmeyen bir çöl oluşuna,
gidişinizle kalbimizde açılan yaraya bir
türlü alışamadık. Sizsiz yemek yemeye,
sizsiz bu havayı teneffüs etmeye, hâsılı
sizsiz yaşamaya bir türlü alışamadık.
Alışamadık… Alışamadık…

bakidir. Acını bu unvanla hafiflet.’
Ufka bakan, oralarda bir yerde
oğlunun siluetini arayan baba, nemli
gözlerini kendisine bakan kişiye
çevirerek cevap verir: ‘Vatan sağ
olsun!’
Cevap küçücük bir cümle… Ama
belki de dünyanın en asil, en onurlu,
en manalı cümlesi… Çok şeyi özünde
barındıran bir cümlecik. Geride
kalanın içinde özlem de vardır, gurur
da vardır, acı da vardır. Adanmışlığın,
inanmışlığın, vatan sevgisinin, gururun
ifadesidir bu cümlecik.
Vatan sağ olsun!
Üzerinde yaşanan toprak, vatan
değilse yaşamanın bir anlamı
olmadığının ifadesidir. Yalnız nefes
alıp vermenin tek başına bir anlama
gelmediğinin, vatan için göz kırpmadan
canını feda edebileceğinin ispatıdır bu
cümle.
Türk ulusunun tarih boyunca
verdiği var olma mücadelesinin en çok
kullanılan cümlesidir. Aynı zamanda
var oluş mücadelelerinde çektiği
acılara rağmen mağrur duruşunun
sessiz tanığıdır bu cümle.
Vatan sağ olsun!
Duyulan acıyı hafifleten bir ilaç,
teslimiyet ve tesellinin en büyük
kaynağıdır bu cümle.
Vatan sağ olsun!

MEHMETÇİK VAKFI DERGİSİ

Şehit babası Ömer Önder

geçemeyeceğim. Onlar ki; her zaman
gururla taşıyacağımız birer şeref
madalyaları gibi aziz ve değerli
varlıklardır. Ebediyete intikal
edenlere rahmet, yaşayanlara
esenlikler dilerim.
Saygıdeğer dinleyiciler,
Yer gelmişken bir hususu özellikle
belirtmek isterim. İlk günden beri
bizleri asla yalnız bırakmayan Türk
Silahlı Kuvvetleri; başka hiç bir
kurum ve kuruluşta rastlanmayan bir
özveri ile kadirşinaslığın mümtaz bir
örneğini göstermiş, her zaman maddi
ve manevi desteği ile yanımızda
olmuştur. Bu vefakârlık, duyduğumuz
acıyı hafifletmektedir. Minnettarız,
müteşekkiriz…

KONUŞMA
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Vatan bu kadar aziz, bu kadar
değerli, bu kadar sevgili olmasa bu
cümlenin hiçbir kıymeti olur muydu?
Uğruna bunca can feda edilir miydi?

‘Onlar asla dönmeyi düşünmediler
Konu vatan olunca şöyle dediler:
Bu can fedadır sana ey kutsal toprak.
Sözlerinde durup can feda ettiler.

Siz orada siperde, hain düşmanın
kurşunlarını katık yaparken
kumanyanıza, biz burada, sağlık
haberlerinizi almak için akşam dua ile
yatar, sabah kalkarız dualarla...

Onlar ki hep bizlere Sertaç odular
Esaret derdimize ilaç oldular.
Bir lokma ekmeğe muhtaç oldular
Lakin cana ihtiyaç hiç duymadılar.’

Aziz dinleyiciler,
Sözün burasında, geride bir
fatiha okuyacak kimsesi kalmamış
şehitlerimizi de yad etmek
boynumuzun borcudur. Özellikle dünya
durdukça unutulmayacak bir destan
yazan Çanakkale şehitlerimiz.

Hepinize saygılar sunarım.”

Düşmana bir kurşun bile atmaya
fırsat bulamayıp soğuktan donan
Sarıkamış şehitleri,
Devletimizin banisi, Ulu Önder
Atatürk’ün, ‘Hayatta en hakiki mürşit
ilimdir’ sözünü şiar edinen, kendileri
bir mum gibi eriyerek, etrafını
aydınlatma çabasındaki ilim-irfan
ordusunun öğretmenlerinden vazifesi
başında şehit edilenleri de unutmadık.
Halkın huzur ve emniyeti için gecesini
gündüzüne katan ve fakat hainlerce
sırtından kurşunlanan güvenlik
güçlerinin aziz şehitleri ve diğer tüm
şehitlerimiz, hepinizin acısı içimizde
gömülü.
Efendim,
Şehitlerimiz için ne söylense
yeridir ama yeterli değildir. Bu sözler
asla bitmez. Bir ömür bunları
anlatmaya yetmez. Yıllar, asırlar boyu
destanlar unutulmaz. En iyisi tüm
şehitlerimize rahmet dilemek. Aziz
hatıraları önünde bir kez daha en derin
saygı, minnet ve şükranla eğilmek…
Bu arada cesur ve fedakâr
gazilerimizi de anmadan

MEHMETÇİK VAKFI DERGİSİ

Şehit oğlum için yazdığım
şiirlerden birini, tüm şehit ailelerinin
hissiyatına tercüman olacağı inancıyla
okuyarak konuşmamı bitirmek
istiyorum.

VEDA
Seni senden ziyade ben severdim bir tanem.
Bırakıp da giderken veda etmedin neden?
Yokluğunun acısı, vefalı çıktı senden.
Bırakıp da giderken, veda etmedin neden?
Dayanacak gücü yok bu kalbin sensizliğe.
Tüm günlerim karardı, büründü sessizliğe.
Milyonların içinde, düştüm kimsesizliğe.
Bırakıp da giderken, veda etmedin neden?
Yıllardır ağlamaktan göz pınarım kurudu.
Görmez oldum dünyayı gözbebeğim kayboldu.
Bana ait ne varsa, hepsi birden kül oldu.
Bırakıp da giderken, veda etmedin neden?
Şehit babası
Ömer Önder

SİZDEN GELENLER
Sayın Komutanım,

Olay yerini görmek amacıyla
yapılan talebimiz üzerine 23.08.2013
– 25.08.2013 tarihleri arasında bizleri
misafir olarak kabul ettiniz. Bu süre
içerisinde bizlere olağanüstü bir ilgi
ve alaka göstererek duygu dolu saatler
yaşattınız ve bizi gururlandırdınız.
Başta siz değerli komutanım olmak
üzere Hakkari 3’üncü Piyade Tümen
Komutanlığına, Dağ ve Komando Tugay
Komutanlığına, Yüksekova’da bulunan
7’inci Alay Komutanıma ve Jandarma

Asayiş Komutanıma, Van’da bizimle
sürekli ilgilenen üsteğmenime, adını
tek tek anmak istediğim ama isimlerini
hatırlayamadığım subay, astsubay,
erbaş ve erlerimize; ayrıca bizleri
Yeşiltaş Karakolu’nda ve Kamil Üs
Bölgesinde ağırlayan kahraman erbaş
ve erlerimize minnettarlığımızı sunar,
nezdinizde tüm silah arkadaşlarınıza
sonsuz teşekkürlerimizi sunarız.
Sizler, bir kez daha vatanın
bölünmez bütünlüğünü şartlar ne
olursa olsun savunmanın ve yüce Türk
milleti için kutsal sayılan değerlerin
korunması için gerekirse şehit ve gazi
olmanın ne demek olduğunu bizlere
gösterdiniz. Bizler de şehit babası ve
annesi olarak şehitlik unvan ve rütbesini

gururla ve iftiharla başımızı yere
eğmeden, dik durarak taşıyacağımızın,
vatan hainlerinin sevinmelerine fırsat
vermeyeceğimizin sözünü veriyoruz.
Komutanım, uygun görülürse bu
mektubunuzun bizleri misafir etmiş
olduğunuz bölgelerde bulunan değerli
silah arkadaşlarımıza iletilmesi dileğiyle
yüce Allah’tan tüm erbaş ve erlerimizin
yar ve yardımcısı olmasını diliyor,
üstün başarılarınızın devamını temenni
ediyor, şehit ailesi olarak alınlarından
öpüyoruz.
28.08.2013
Şehit Babası Şevket BÜTÜN
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SİZDEN GELEN LER

Ben, 19.06.2012 tarihinde Hakkari
ili Yüksekova ilçesi Yeşiltaş Karakolu’na
haince yapılan saldırıda şehit düşen
bir üsteğmen, bir astsubay ve yedi
erden biri olan Ulş. Er Samet Bütün’ün
babasıyım.

Milletime Sesleniş
Türk’ün şeref tarihi dünya kadar eskidir.
Yiğitlik bu ulusa, Allah’ın vergisidir.
Korkusuna Çin Seddi yaptırılan bu millet
İnsanlığın önünde koca bir abidedir.
Türk’ün asli cevheri, vatan için ölmektir.
Vatan için ölenler, hürriyetim demektir.
Toprağım şehit dolu, bayrağımın süsü kan
Ele geçmez bu yerler, alınmadan en son can
Ecdada olsun selam, onlardan kaldı bu şan
Soyumu tarih söyler, güç alırız onlardan
Türk’ün asli cevheri, şerefini bilmektir.
Gazi’nin hücum emri, haysiyetim demektir.
Kıtalara sığmazken, kaldı bir Anadolu
Bunu da çok görenin, bilin mezardır yolu
Tarihine dön bir bak, bitmez Türk’ün gururu
Kahramanlar diyarı, çiğnenmez Türk’ün yurdu.
Türk’ün aslı cevheri, hep imanlı olmaktır,
Umanımın esası, vatan için ölmektir.
Çıktı düşman İzmir’e canım vatan mahzunken,
Haysiyetim, şerefim, yiğitlerim dururken
Bu istila ne demek, Rabbın nusreti varken
Ana-bacı ağladı, vatan elden giderken.
Türk’ün aslı cevheri şehitliği tatmaktır.
Bu milletin davası, vatansız kalmamaktır.
Kan o gün topraklaştı, toprakta vatanlaştı.
Toprağın altı mezar, üstü de diyarlaştı.
Mehmetler şehit oldu, milletim bayraklaştı,
Böylece Anadolu’m tarihte destanlaştı.
Türk’ün asli cevheri Allah’ını bilmektir.
Tarihte Türk’ün adı asil millet demektir.
Muhlis Alçı
Em. Dz. Hâkim Albay
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Doğu’nun Batılı bir nefesi
Halil Cibran
“Eğer benim matemimi kahkahaya, tiksintimi coşkuya,
aşırılığımı normale çevirmek isteyen varsa; ona düşen, bana
Doğulular arasında adaletli bir yönetici, dürüst bir kanun
koyucu, bilgeliğiyle amel eden bir dini lider, karısına kendi
nefsine baktığı gözle bakan bir koca göstermektir. Beni dans
ederken görmek ve davul zurna çalarken duymak isteyen; beni
mezarlar arasında durdurmamalı, düğün evine çağırmalıdır.”
40
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Halil Cibran
Dilsiz Doğu’nun dili, kör Batı’nın gözüdür ‘’o’’.
Doğu’nun Batı’lı şairidir ‘’o’’.
20’nci yüzyılın dünyasının Shakespeare ve Lao Tzu’yla beraber en çok okunan
üçüncü yazarıdır ‘’o’’.
1923’ten bu yana ABD’nin en çok satanlar listesine İncil’in ardından ikinci olan
“Prophet/Ermiş” isimli kitabın yazardır ‘’o’’.
Lübnan asıllı Fransız yazar Amin Maouluf’un; “1968’in Paris’inde bir özgürlük
manifestosu olarak elden ele dolaşan bir metindi” dediği “Prophet/Ermiş”in yazarıdır
‘’o’’.
Yine Amin Maalouf’un “Prophet/Ermiş”in günümüzde yayınlanan Fransızca
baskısının önsözünde “Bir edebiyat sürgünü” dediği yazardır ‘’o’’.
Osman Aydoğan
E. Tuğgeneral
TSK Mehmetçik Vakfı
Genel Müdür Yardımcısı

1960’lı ve 70’li yıllarda Batı Avrupa ve ABD’inde gençlik arasında en çok okunan
ve tartışılan yazarlardan birisidir ‘’o’’.
Amerika’nın 28’nci Başkanı olan Woodrow Wilson’un; “O, Batı’yı kasıp kavuran ilk
Doğulu fırtınadır” dediği yazardır ‘’o’’.
Elvis Presley’in de sıkı bir hayranı olduğu ve eseri “Prophet/Ermiş”in binlerce
kopyasını dağıttığın kişidir ‘’o’’.
Her zaman ve her yerde olduğu gibi, bunca beğeniye rağmen gençliği zehirlediği
gerekçesiyle kitapları egemenlerce tehlikeli ve sakıncalı bulunan kişidir ‘’o’’.
“Göğsümün bir yanında İsa, diğer yanında ise Muhammed oturur” sözünü
söyleyebilen kişidir ‘’o’’.
“Eğer bugün benim herhangi bir önemim varsa, bunu kadına borçluyum. Kadın
benim gözlerimi ve kalp kapılarımı açmıştır. Eğer anne, kız kardeş ve kadın dost
olmasaydı, ben hâlâ tatlı rüyalarda horlayan ve etrafındakilerin huzurunu kaçıran biri
olurdum’’ ifadesini mektubunda yazan kişidir ‘’o’’.
‘’Katil olmamak, maktulun onurudur’’ sözünü söyleyebilendir ‘’o’’.
İşte ‘’o’’ kişi; büyük bir şair, büyük bir filozof ve büyük bir sanatçı olan Halil
Cibran’dır..
Cibran soyadı nedeniyle İç Anadolu’da yaşayan ve Yavuz Sultan Selim tarafından
Doğu’ya yerleştirilen Cibran Aşireti’nden geldiği, dolayısı ile Türk kökenli olduğu
iddia edilir.
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1883 yılında Lübnan’da doğmuştur…
Çocukluğu yoksulluk içinde geçer. Genç yaşlardayken
annesini ve iki kız kardeşini kaybeder.
Picasso’nun bir deyişi vardı; “sanat, acı ve hüznün
çocuğudur.’’ Hewingway de; “mutlu bir çocukluk
geçirmiş kişi, edebiyatçı olmaz” derdi.
Bu ifadelerin somut göstergesidir Halil Cibran.
Ancak çektiği acılar ve yoksulluk; Doğu’ya özgü bir
özellikten farklı olarak melankolinin derin kuyularına,
metafiziğin çıkmaz sokaklarına ve içinden çıkılmaz
bataklıklara sürüklememiştir Cibran’ı.
Cibran on iki yaşındayken ailesi Amerika’ya göç eder.
İlk, orta ve liseyi ABD’inde okur. Daha sonra üniversite
eğitimi için Beyrut’a geri gelir. Beyrut’ta tıp, uluslararası
hukuk, dinler tarihi ve müzik eğitimi alır.
1908 de Paris’e giderek Güzel Sanatlar
Akademisinde üç yıl süre ile Auguste Rodin’den dersler
alır. Resim yapıp satarak geçimini sağlar.
Halil Cibran 1910’da Boston’a döner ve kısa bir
zaman sonra New York’a yerleşir ve ölümüne kadar
orada yaşar…
‘’Fırtınalar’’ adlı kitabının Türkçe baskısının
arkasındaki tanıtım yazısında onun için; ‘’Batı’dan yazan
bir Doğulu olarak; Batı’ya Doğulu bir nefes, Doğu’ya
Batılı bir zevk katabilme çabasıyla yaşadı” ifadesi
kullanılır.
Yazım eksikliği nedeniyle ‘’dilsiz’’ olarak tanımlanan
Doğu’nun dili, Doğu’yu görmedeki yeteneksizliği
nedeniyle de ‘’kör’’ olarak tanımlanan Batı’nın Doğu’yu
gören gözü olarak nitelenmiştir Cibran.
“Sözler” adlı kitabının Türkçe baskısının önsözünde
şu ifade yer alır: “Doğu düşüncesini Batı dili ile yazmış
ve kendisini kabul ettirmiştir. Batı’ya akıl öğretmek
zordur, bu kişi hele Doğulu ise. Batı, akıl öğreten kişi
kendisinden olursa ses çıkarmaz, ama Doğulu hele
Yakındoğulu ise hiç dayanamaz. Kim oluyor bu Şarklı
der. Cibran, işte Batı’nın bu insafsız önyargısını kırmıştır.
Üstelik kırmakla kalmayıp, Batı’nın gözlerini Doğu’ya
çevirtmiştir.”

Kendisi gibi yazar olan ve kendisine âşık olduğu
Nasıra doğumlu May Ziyade (Meryem) ile birbirlerini hiç
görmeden, birbirlerinin seslerini de duymadan tam 19
yıl mektuplaşırlar. Bu mektuplar da ölümünden sonra
‘’Dosta Mektuplar’’ ve ‘’Aşk Mektupları’’ adı altında
kitaplaşmıştır.
Halil Cibran “Aşk Mektupları”nda Meryem’e bu
yazının başında verilen şu ifadeleri yazar: “Eğer
bugün benim herhangi bir önemim varsa, bunu kadına
borçluyum. Kadın benim gözlerimi ve kalp kapılarımı
açmıştır. Eğer anne, kız kardeş ve kadın dost olmasaydı,
ben hâlâ tatlı rüyalarda horlayan ve etrafındakilerin
huzurunu kaçıran biri olurdum.’’
Bu ifade Halil Cibran’ın kadına bakışını gösterir.
‘’Eğitimli bir kadın, toplum hayatının gelişmesinde
bin erkekten daha etkilidir’’ sözü ile de Cibran kadına
verdiği önemi ve kadının toplum hayatındaki yerine
işaret eder.
Cibran’a göre içinde aşk olan evlilik kadını da erkeği
de yüceltir, kanatlandırır.
Birbirine âşık olan kadın ve erkek için şöyle der
Cibran; “hep yan yana olun, ama birbirinize fazla
sokulmayın, çünkü tapınağı taşıyan sütunlar da
ayrıdır, zira bir selvi ile bir meşe birbirinin gölgesinde
yetişmez.”
Halil Cibran’ı düşüncelerindeki benzerlikler
nedeniyle Nietsche ile özdeşleştiren edebiyatçılar
vardır. Buna neden; Cibran’ın Paris’te iken Nietzsche’nin
eserleriyle tanışmış ve ondan çok etkilenmiş olmasıdır.
Cibran bu etkilenmeyi “Nietzsche kelimeleri ağzımdan
çalmış” diyerek ifade eder. Ancak yaşam biçimi ve
özellikleri nedeniyle Halil Cibran esas olarak Franz
Kafka’ya benzer, Kafka ile özdeştir.

Ancak Halil Cibran’ın kitapları bunca beğeniye
rağmen daha önce ifade edildiği gibi egemenlerce
tehlikeli ve sakıncalı bulunmuştur.
Gençliği zehirleyici görülerek Beyrut’ta pazar
yerinde yakılan ilk kitabı, Paris’te iken yazdığı “İsyankâr
Ruhlar”dır. Bu yüzden Marotin kilisesi tarafından aforoz
edilir. Kitapları Nazi Almanyası’nda da yakılır…
Son olarak daha iki binli yılların başında Mısır
Enformasyon Bakanlığı tarafından, kitaplarının Mısır’da
satılması yasaklanır.
Türkçeye “Ermiş” ve “Nebi” isimleriyle çevrilen
“Prophet” isimli kitabındaki konuşturduğu kişi ElMustafa’nın Hz. Muhammed olduğu iddia edilir. Zaten
kitapta hem Kuran’ı ve hem de İncil’i anımsatacak yeteri
kadar ifadeler vardır.

Franz Kafka
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Halil Cibran “Meryem’’e yukarıda bahsedilen
mektupları yazarken Kafka da benzer mektupları
sevgilisi “Milena”ya yazar. Kafka’nın Cibran’dan tek farkı
Milena’yı görebilmiş olmasıdır.
Milena’ya yazdığı mektupların birinde Kafka şu
ifadeleri kullanır; ‘‘içimizin korkunç sarsıntılarını kor
ortaya mektup yazmak. Mektup yazmak, hortlakların
önünde soyunmak, kendini ele vermek demektir.’’
Bir yazısında da Cibran şu benzer ifadeleri kullanır;
“evet, biz ikiz kardeşiz, ey gece; çünkü sen evreni ortaya
çıkarırsın, ben ruhumu.’’
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Her ikisinin de bünyeleri zayıftır ve her ikisi de
ciğerlerinden rahatsızdırlar. Kafka bu rahatsızlıkla ilgili
olarak her ikisini de birden tanımlayan şu sözleri Milena’ya
yazdığı bir mektubunda ifade eder; ‘‘ruh ve yürek, yükü
taşıyamaz olunca hiç değilse eşit bölünmesi için ağırlığın
yarısını ciğer üstlenir.’’ ‘’Zayıf bir bedenin içinde güçlü bir
ruhun bulunmasından daha zor bir şey yoktur.’’
Her ikisinin de yazdığı mektuplar diğer edebî
metinlerden tamamen farklıdır. Bu mektuplarda
yazarların kalbini, ruhunu ve iç dünyalarını tüm
çıplaklığı ile görmek mümkündür. Yalnızlığa merhem,
dostluğun, aşkın ve sevginin en saf hâlini yansıtan bu
mektupların her satırı konuşma dilinin dışında içtenlikle
ve tutkuyla yazılmıştır. Bu mektuplarda insan, sanki
kendisi yazmış gibi, kendi kalbini, kendi ruhunu ve kendi
iç dünyası bulur.
Halil Cibran’ın eserlerinde insan kendi yüreğinin ve
aklının yansımalarını bulur…
“Bugünün en acı hüznü dünün sevinçlerinin yâd
edilmesidir’’ sözünün sahibidir Cibran.
“Eğer ödülse dinin amacı, eğer vatanseverlik kişisel
çıkarlar demekse ve eğer eğitim ilerlemek içinse, o
zaman inançsız, vatan haini ve cahil bir adam olmayı
yeğlerim’’ sözlerini söyleyebilen bir düşünürdür Cibran.
Dualarını şu şekilde yapardı Cibran; “Tanrı’m, senden
hiçbir şey dileyemeyiz, çünkü gereksinimlerimizi daha
içimize doğmadan bilen sensin. Bize sen gereksin.’’
Burada da “bana seni gerek seni’’ diyen Yunus’u görürüz.
Arda arda vereceğim şu üç yazısı ile Halil Cibran
içinde bulunduğumuz Ortadoğu’nun bin yıllık yarasına
parmak basar;
“Ne yazık o ulusa ki bir urba giyer, kendi dokumaz,
bir ekmek yer, kendi hasat etmez ve bir şarap içer ki
kendi testisinden akmaz.
Ne yazık o ulusa ki zorbayı kahraman diye alkışlar ve
gösterişi fatih cömertliği sayar.
Bir ulusa ne yazık ki rüyasında küçümsediği tutkuya
uyanıkken boyun eğer.
Ne yazık o ulusa ki bir cenaze töreninde yürürken
sesini yükseltmez, yıkıntıları içindeyken bile öğünür ve
ensesi kılıçla kütük arasında uzanırken ayaklanmaktan
geri duracaktır.
Devlet adamı bir tilki, düşünürü bir hokkabaz ve
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sanatı yamama ve taklit olan o ulusa ne yazıktır.
Ne yazık o ulusa ki yeni yöneticilerini borazanlarla
karşılar ve yalnızca bir diğerini yine borazanla
karşılamak için yuhalarla uğurlar.
Ne yazık o ulusa ki bilgileriyle yıllardır dilsiz ve
güçlüleri beşiktedir henüz.
Ne yazık o ulusa ki parçalara bölünmüş, her parçası
kendini bir ulus sanır. “
…
‘’Ey kavmim, sen ki peygamberlerini bile dinlemedin
beni hiç dinlemezsin. Dönüp de bakmazsın ölülerine. Lut
kavminden de değilsin sen, hazdan olmayacak mahvın.
Acıyla karıldı harcın ama acıya da yabancısın. Ağıtları
sen yakarsın ama kendi kulakların duymaz kendi ağıtını.
Bir koyun sürüsünden çalar gibi çalarlar insanlarını
ve sen bir koyun sürüsü gibi bakarsın çalınanlarına.
Tanrı’ya yakarır ama firavunlara taparsın. Musa
Kızıldeniz’i açsa önünde sen o denizden geçmezsin.
Ey kavmim, sen ki peygamberlerini bile dinlemedin,
beni hiç dinlemezsin.
Korkarsın kendinden olmayan herkesten. Ve sen
kendinden bile korkarsın.
Hazreti İbrahim olsan sana gönderilen kurbanı sen
pazarda satarsın.
Hazreti İsa’yı gözünün önünde çarmıha gerseler sen
başka şeylere ağlarsın.
Gündüzleri Maria Magdelena’yı fahişe diye taşlar,
geceleri koynuna girmeye çalışırsın.
Maria Magdalena
Maria
Magdalena;
Magdalalı Meryem
veya Mecdelli
Meryem olarak
da adlandırılır.
Genellikle Batı
dillerinde Maria
veya Mary
Magdalena /
Magdalene olarak
geçer. Mecdel;
(Magdala) Yeni
Ahit’te bahsi
geçen, antik
Filistin’de iki
farklı yerin adıdır.
Bir inanışa göre, İsrail’de fahişelik yaptığı
gerekçesiyle taşlanan Meryem’e Hz. İsa yardım eder.
Hz. İsa, kadını linç etmek için toplanan kalabalığa
‘’hiç günahım yok diyen devam etsin’’ der ve bunun
üzerine öfkeli kalabalık dağılır. Daha sonra Meryem
tövbe ederek Hıristiyanlığı benimser ve bir azize olur.
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Ey kavmim, sen ki peygamberlerinin dediklerini bile
dinlemedin, beni hiç dinlemezsin.
Dönüp de bakmazsın ölülerine. Lut kavminden de
değilsin, hazdan olmayacak mahvın. Ama sen kendi
acına da yabancısın. Kadınların siyah giyer kederle
solar tenleri ama onları görmezsin. Her kuytulukta bir
çocuğun vurulur, aldırmazsın. Merhamet dilenir, şefkat
dilenir, para dilenirsin. Ve nefret edersin dilencilerden.
Utancı bilir ama utanmazsın. Tanrı’ya inanır ama
firavunlara taparsın. Bütün seslerin arasında yalnızca
kırbaç sesini dinlersin sen...
Ey kavmim, sen ki peygamberlerini bile dinlemedin,
beni hiç dinlemezsin...
Ey kavmim, tek tek öldürülürken insanların, sen
korkudan öleceksin.’’
…
‘’Ermiş’’ isimli
kitabından bir bölüm:
‘’ Siz kurallar koymayı
çok seversiniz, ama
kuralları bozmayı daha
çok seversiniz.
Tıpkı okyanus
kıyısında sabırla kumdan
kuleler yapan, sonra
da kahkahalarla onları
deviren çocuklar gibi.’’
…
‘’Gezgin’’ isimli kitabından bir kısa bölüm:
‘’... İstiridyenin biri diğerine dert yanar:
- İçimde yuvarlak ve ağır bir şey var, bana acı
veriyor.
Diğeri kibirli bir memnuniyet içinde:
- Şükürler olsun ki içimde hiçbir sıkıntı yok, hem
içimde, hem dışımda mutlu ve bütünüm.
O sırada oradan geçen yengeç şöyle der:
- Evet mutlusun halinden ve bütünsün ama şunu
söylemeliyim ki diğer istiridyenin çektiği acının sebebi
içindeki eşsiz güzellikteki incidir.’’
İstemesine rağmen parasızlık nedeniyle yaşadığı
ABD’inden Beyrut’a dönemez. 10 Nisan 1931 tarihinde
48 yaşında yalnız ve yoksulluk içinde hayata gözlerini
yumar, geride yüzlerce tablo ile sekizi İngilizce, sekizi de
Arapça yazılmış olmak üzere tam on altı eser bırakarak.
Hep bir şiire benzettiği ve “bir dağın değil, bir şiirin
ismidir” dediği memleketi Lübnan’da yaşamak istiyordu.
Bu nedenle vasiyeti üzerine na’şı doğduğu yer olan
Beyrut’un Beşeri köyüne defnedilir.
Ölümünde de rahat etmez Cibran. Doğduğu ve
anasının atalarının din adamlığı yaptığı ve kendisinin
aforoz edildiği kiliselere sahip bu ülkenin Beşeri
köyü yakınlarındaki Quadicha Vadisi’ne bitişik Mar

Sarkis Manastırına gelen cenazesi, önce birkaç
sene başka kiliselerde bekletildikten sonra, buraya
getirilebildi. Izdırabı bununla da bitmez Cibran’ın,
üzerinde “gözlerinizi kapayın ve bakın etrafınıza, beni
göreceksiniz, ben yanınızdayım” şeklinde, kendisine
ait bir cümlesi bulunan mezarından çalınan kemikleri
kayıptır. Meczuplar lahiti de çalmasınlar diye, mermer
lahit yere zincirlenmiş şekilde tutulmaktadır şimdi.
Halil Cibran’ın kitapları, Almanların ‘’Taschenbuch’’
dedikleri ‘’Cep Kitabı’’ gibidir, yolda, seyahatte,
plajda, parkta her yerde okunabilir, başucu kitabı
niteliğindedir…
Halil Cibran’ın Türkçe yayınlanan bazı kitaplarının
isimleri şunlardır:; ‘’Deli’’, ‘’Ermiş’’, ‘’Ermiş Bahçesi’’,
‘’Sözler’’, ‘’Haberci’’, ‘’Kum ve Köpük’’, ‘’İnsanoğlu
İsa’’, ‘’Gezgin’’, ‘’Vadinin Perileri’’, ‘’Bir Damla Yaş ve
Bir Gülümseyiş’’, ‘’Dosta Mektuplar’’, ‘’Nebi’’, ‘’Aşk’’,
‘’Aşk Mektupları’’, ‘’Gönül Sırları’’, ‘’Kalbin Sırları’’,
‘’Oluşumlar’’, ‘’Fırtınalar’’, ‘’Müjdeci’’, ‘’Avare’’, ‘’Kırık
Kanatlar’’, ‘’Asi Ruhlar’’, ‘’Kendimle Konuşmalar’’, ‘’Dünya
Tanrıları’’ ve ‘’Lazarus ve Sevgilisi’’
Hangi yaşta olursa olsun Cibran’la tanışmalı insan.
Kitapla tanışmamış insan bir şey kaybetmiştir, ancak
Cibran’la tanışmamış insan ise çok şey kaybetmiştir.
***
Halil Cibran’ın bir diğer önemi de her biri basit,
sade ve hayatın özünü anlatan bu kitaplarında yer alan
aforizma niteliğinde olan sözlerinden ileri gelir.
Halil Cibran’ın kitaplarından alınan bazı sözleri;
* Ve iki sevgili gördüm. Kadın adamın elinde,
çalmasını bilmediği bir saz gibiydi. Ve adam, çıkarttığı
bozuk seslerden başkasını anlamıyordu.
* Güzelliğin ötesinde bir din ya da bilim yoktur.
* İnsanlar vardır; derin bir okyanus. İlk anda ürkütür,
korkutur sizi. Derinliklerinde saklıdır gizi. Daldıkça
anlarsınız, daldıkça tanırsınız. Yanında kendinizi içi boş
sanırsınız.
* Sevinciniz, gerçekte peçesini kaldırmış
kederinizdir.
* Büyük bir adamın iki yüreği vardır; birisi kanar,
diğeri sabreder.
* Gariptir ki, kimi zevklerin tutkusudur acılarımızın
bir kısmını oluşturan.
* Birlikte güldüğünüz kişileri unutabilirsiniz ama
birlikte ağladığınız kişileri asla.
* Gerçekte biz kendi kendimizle konuşuruz; ama ara
sıra diğerleri de bizi işitebilsin diye sesimizi yükseltiriz.
* ... ve siz aşk yolunu yönlendirebileceğinizi
zannetmeyim, çünkü aşk sizi buna layık görürse sizin
yolunuzu yönlendirir.
* Yanlışlarımızı doğrularımızdan daha büyük bir
coşkuyla savunmamız ne gariptir!
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* Sırrını rüzgâra fısıldarsan ağaçlara söylediği için
suçlayamazsın.
* Ey Tanrım, tavşanı bana av yapmadan önce beni
aslana av yap.
* Arzu hayatın yarısıdır, kayıtsızlıksa ölümün.
* Dün bir rüya, yarınsa bir hayaldir. Rüyayı mutlu,
hayali umutlu yapan bu gündür. Bugüne iyi bak.
* Gerçekten büyük insan odur ki, ne yönetir ne
yönetilir.
* Açık olan; birisi onu basitçe anlatıncaya kadar,
anlaşılamayandır.
* İnsanın değeri ulaşmak istediğiyle ölçülür,
ulaştığıyla değil.
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* Kişinin hayal gücüyle, düşlerinin gerçekleşmesi
arasındaki mesafe, yalnızca onun yoğun isteğiyle
aşılabilir.

* İçinizdeki ‘‘iyi’’den söz edebilirim, ama ‘’kötü’’den
edemem, çünkü ‘‘kötü’’ kendi açlığı ve susuzluğu
nedeniyle işkence çeken ‘’iyi’’den başka nedir ki?

* En acınacak kişi, düşlerini altın ve gümüşe
dönüştürmüş olandır.

* Hakikat iki kişiye muhtaçtır; biri onu dillendiren,
diğeri onu anlayan.

* Siz, günleriniz endişesiz ve geceleriniz bir istek ve
üzüntüden uzak olduğunda özgür olacaksınız.

* Tanrı düşündü, ilk düşüncesi melekti, Tanrı
konuştu, ilk konuşması insandı.

* Hakikate kulak veren, hakikati dillendirenden daha
basit değildir.

* Benim varlığımın sonu yoktur. İnsanının ruhu,
Tanrı’nın yaradılışta kendinden ayırdığı meşaledir.

* Güzellik bütün bir hayatımız boyu aradığımız
yitiğimizdir.

* İki kadın konuştuğunda hiç bir şey söylemezler, bir
kadın konuştuğunda bütün bir hayatı açıklar.

* Cehaletimin sebebini bilseydim bilge biri olurdum.
* Onlara Güneş’i işaret ettim, onlar parmaklarıma
baktılar.
* Öğretilerin çoğu pencere camı gibidir. Arkasındaki
gerçeği görürsün, ama cam seni gerçekten ayırır.
* Suçlu, çoğu zaman mağdurun kurbanıdır.
* Neşeli yüreklerle birlikte neşeli şarkılar söyleyen
kederli bir kalp ne kadar yücedir.
* Aşkı konuşmak için dudaklarımı kutsanmış ateşle
temizledim, ama hiçbir sözcük bulamadım.
* Ben senin gibiyim, ey gece, vahşi ve korkunç;
çünkü kulaklarım mağlup ulusların çığlıkları ve yitirilmiş
toprakların iç çekişleriyle doludur.
* Ben senin gibiyim, ey gece, sessiz ve derin ve
yalnızlığımın ortasında bir beşikte bir tanrıça yatar ve
cennette doğan yalnızlığımda cehenneme dokunur.
* Aşk ve şüphe bir arada bulunmaz.
* Sevgiyle dolu olarak çalışırsanız, ilkin kendinize,
sonra birbirinize sonra da Tanrı’ya bağlanmış olursunuz.
* Eğer işinize sevgiyle değil de isteksizlikle
sarılmışsanız o zaman işinizi bırakın ve tapınağın
kapısı önüne çöreklenip sevgiyle çalışanların önünüze
atacakları sadakaları toplayarak geçinin, daha iyi.
* Gerçeği arayıp da onu insanlara açıklayan herkes
acı çekmeye mahkûmdur.
* İlham daima mırıldanır, asla açıklamaz.
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* Olur da bir şeylere muhtaç duruma düşerim
korkusu, gerçekte muhtaç durumda oluşun ta kendisi
değil midir?
* İstendiği zaman vermek güzel bir davranış olabilir;
fakat istenmeden, ihtiyacı hissederek vermek çok daha
anlamlıdır.
* Bana kulak ver ki, sana ses verebileyim.
* Siz, sevgiye yol göstereceğinizi sanmayın, çünkü
sevgi sizde değer görürse, her yolu gösterir.
* Sevgi sizi geliştirir, fakat budaya budaya ıstırap
verir.
* Karşındakinin gerçeği sana açıkladıklarında değil,
açıklayamadıklarındadır. Bu yüzden onu anlamak
istiyorsan, söylediklerine değil, söylemediklerine kulak
ver.
* Şafağa ancak gecenin yolunu izleyerek ulaşılabilir.
* Hayat; kalbini okuyacak bir şarkıcı bulamazsa,
aklını konuşacak bir filozof yaratır.
* Güzelliğin şarkısını söylersen eğer, çölün ortasında
tek başına olsan bile bir dinleyicin olacaktır.
* Söylediklerimin yarısı beş para etmez; ama ola ki
diğer yarısı sana ulaşabilir diye konuşuyorum.
* Dünya kuruldu kurulalı bilinir: Aşk, derinliğinin
farkına, ancak ayrılık saati gelip çattığında varır.
* Baskıya başkaldırmayan kişi kendine karşı
adaletsizdir.

MAKALE

* Bir gerçek her zaman bilinmek, ama ara sıra
söylenmek içindir.

* Yalnızca bir kez naçar kaldım; ‘’sen kimsin?’’ diye
soranın karşısında.

* Yoksa ne çiçek açan ne de meyve veren bir
ağaç mı olsaydım; çünkü verimli olabilmenin sancısı,
kıraç olmaktan ağırdır; ve eli açık zenginin çektiği acı
dilencinin sefaletinden beterdir...

* Bir şeyi elde etmek istiyorsan onu kendin için
isteme!

* Hayatın güzelliği ve kötülüğü içinde melekleri ve
şeytanları görmeyen kişi, bilgelikten çok uzak olacak,
ruhu da sevgiden yoksun kalacaktır.

* Beşeri kanunları yalnızca iki kişi çiğner; deli ve
dâhi. Bu ikisidir Tanrı’nın kalbine en yakın insan.

* Zihnimiz bir süngerdir, yüreğimizse bir nehir.
Çoğumuzun akmak yerine, sünger gibi emmeyi seçmesi
ne garip!
* Meşe ile çınar birbirlerinin gölgesinde büyümezler
* Bir adam bir düş gördü ve uyandığında yorumcuya
giderek düşünü kendisi için yorumlamasını istedi.
Yorumcu adama dedi ki, bana uyanıkken gördüğün
düşlerle gel ki anlamlarını söyleyebileyim. Ama
uykunun düşleri ne benim bilgeliğime aittir ne de senin
imgelemine...
* Yalnız açığa çıkan ışığı görebiliyorsan, yalnız
söylenen sesi duyabiliyorsan, ne görebiliyorsun, ne
duyabiliyorsun.
* Bir elmanın yüreğinde gizlenen tohum görülmez bir
elma bahçesidir. Ama bu tohum bir kayaya rast gelirse
ondan hiçbir şey çıkmaz.
* Biz sevinçlerimizi ve hüzünlerimizi onları
yaşamadan çok önce tercih ederiz.
* Ağaçlar yeryüzünün gök kubbeye yazdığı şiirlerdir.
Ama biz onları devirir ve boşluğumuzu kaydedebilmek
için kâğıda dönüştürürüz.
* Hayatın bütün esrarını çözdüğün vakit ölümü
arzularsın. Çünkü o da hayatın sırlarından biridir.
* Kulağa gelen müzik tekse de, onu oluşturan notalar
farklıdır.
* Öğrenimsiz akıl sürülmemiş tarlaya benzer.
* Âşıklar birbirlerinden çok, aralarındakini
kucaklarlar.
* Sahip olduklarınızdan verdiğinizde, çok az şey
vermiş olursunuz; gerçek veriş, kendinizden vermektir.

* Sırtını güneşe çevirirsen gölgenden gayrı bir şey
göremezsin.

* Başkalarının yanlışının farkına varmaktan daha
büyük bir hata var mı?
* Sen iki kişisin; biri karanlıkta uyanık, diğeri
aydınlıkta uyuyan.
* Kalplerimizin sırlarını ancak kalpleri sırlarla dolu
olanlar kavrar.
* Suskunluğu gevezeden, hoşgörüyü hoşgörüsüzden
ve kibarlığı kaba olandan öğrendim. Ne garip ki, tüm bu
öğretmenlerime karşı oldukça nankörüm.
* Bilmen gerekenlerin sonuna ulaştığında,
duyumsaman gerekenlerin başında olacaksın.
* Ben hem alev, hem de kuru çalıyım ve benim bir
yanım diğer yanımı yok etmekte.
* Anlayışlı olan beni anlayışlı, aptal olan ise aptal
bulur. Bence ikisi de haklıdır.
* Bir ağaç bir kuşa “nerelisin?” diye sormaz... Sadece
kuşun söylediği şarkıyı dinler...
* Eğer biri sana gülerse ona acıyabilirsin; ama sen
ona gülersen kendini asla bağışlama. Eğer biri seni
incitirse bunu unutabilirsin; ama sen onu incitirsen bunu
hep hatırlarsın. Aslında öteki, senin başka bir bedendeki
en duyarlı benliğindir.
* Eyleme dönüşen biraz bilgi; boş duran fazla
bilgiden sonsuz derecede daha değerlidir.
* Gerçek dansınızı, toprak el ve ayaklarınızı geri
istediğinde yapacaksınız.
* Öleceğim ve ruhum bir süre dinlenecek ve sonra bir
kadın gebe kalacak bana ve yeniden dünyaya geleceğim.
***
Bu sözler Cibran’ın kitaplarından seçilen sözleri,
tabii ki Cibran’ın bütün sözleri değil. Cibran’ı
anlamak için bütün kitaplarını okuyarak fikrinin
bütünlüğü içerisinde bu sözleri anlamak gerekir diye
değerlendiriyorum.
10 Nisan 1931 tarihinde 48 yaşında yalnız ve
yoksulluk içinde hayata gözlerini yuman Halil Cibran’ı
83’üncü ölüm yıldönümünde saygıyla anıyorum.
Toprağı bol olsun.

❖
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Vasiyet hakkında merak edilenler
08.12.2001 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak 01.01.2002 tarihinde yürürlüğe girmiş olan
4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun miras hukuku isimli üçüncü kitabının, mirasçılar ba şlıklı
b irinci kısmının, ikinci bölümü “ölüme bağlı tasarruflara” ayrılmıştır. Bu yazımızda Türk Medeni
Kanunu’nda ele alınmış olan ölüme bağlı tasarruf şekillerinden olan vasiyet hakkında akla
gelebilecek sorulara cevaplar vererek açıklamalarda bulunulacaktır.
Ölüme bağlı tasarruf nedir?
Vasiyet ve miras sözleşmesi gibi
şekillerle ortaya çıkan, hukuki etki ve
hükümlerini tasarruf sahibi gerçek
kişilerin ölümlerinden sonra doğuran
hukuki işlemler ölüme bağlı tasarruf
denir.
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Ölüme bağlı tasarruf
şekilleri nelerdir?
Türk Medeni Kanunu’nda sayılmış
olan ölüme bağlı tasarruf şekilleri
vasiyet ve miras sözleşmesidir.

Kimler vasiyet yapabilir?
Okan Orduoğlu
TSK Mehmetçik Vakfı
Hukuk Müşaviri

Ayırt etme gücüne sahip ve onbeş
yaşını doldurmuş herkes vasiyet
yapabilir.

Vasiyet nasıl yapılır?
Vasiyet sözlü olarak yapılabileceği
gibi, el yazılı veya resmi vasiyetname
düzenlenmesi yoluyla da yapılabilir.

Sözlü, el yazılı ve resmî
şekillerden hangisi tercih
edilmelidir?
Öncelikle bilinmesi gereken şudur
ki miras bırakan; yakın ölüm tehlikesi,
ulaşımın kesilmesi, hastalık, savaş gibi
olağanüstü durumlar yüzünden resmî
veya el yazılı vasiyetname yapamıyor
ise, sözlü vasiyet yoluna başvurabilir.
Bu hallerden biri veya benzeri mevcut
değilken sözlü vasiyet yapılmamalıdır.
Vasiyetnamenin yapıldığı yıl, ay ve gün
gösterilerek başından sonuna kadar
miras bırakanın el yazısıyla yazılmış
ve imzalanmış olması zorunlu olan
el yazılı vasiyetname ise saklanmak
üzere açık veya kapalı olarak notere,
sulh hâkimine veya yetkili memura
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bırakılabilir. Bu sayılan görevlilerden
herhangi birine bırakılmayan el yazılı
vasiyetnamenin kötü niyetli kişilerin
eline geçmesi halinde rahatlıkla
ortadan kaldırılabileceği göz ardı
edilmemelidir. Hal böyle iken kişinin
ölümünden sonra gerçekleşmesini
istediği son arzularının yerine
getirilmesi yolunda en güvenilir şekil
resmî vasiyetname düzenlettirilmesi
olarak karşımıza çıkmaktadır.

Resmî vasiyetname nasıl
düzenlenir?
Resmî vasiyetname, iki tanığın
katılmasıyla resmî memur tarafından
düzenlenir. Resmî memur, sulh hâkimi,
noter veya konsolos gibi kanunla
kendisine bu yetki verilmiş diğer bir
görevli olabilir. Resmî vasiyetname
günlük hayatta daha çok noter
vasıtasıyla düzenlenmekte olup vasiyet
denildiğinde akla gelen şekil de
genelde noterliklerde düzenlettirilen
resmî vasiyetnamelerdir.

Noterde vasiyetname
yaparken nelere dikkat
edilmelidir?
Vasiyetnamenin düzenleme
şeklinde yapılması ve fotoğraflı olması
zorunludur. Kanunda noterden söz
edilmesi, noterlik makamının hedef
alınmasındandır. Noter yetkisine
sahip yeminli başkâtibin düzenlediği
vasiyetname ile yeminli kâtibin
düzenlediği vasiyetname de Yargıtayca
geçerli kabul edilmektedir. Ancak,
vasiyetnamenin baştan sona kadar
aynı memur tarafından düzenlenmesi
ve onun tarafından gerekli yerlerin
imzalanması zorunludur.
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Vasiyetnamede tanıklıkların
rolü nedir?
Vasiyetnameye tarih ve imza
konulduktan hemen sonra miras
bırakan, vasiyetnameyi okuduğunu,
bunun son arzularını içerdiğini
memurun huzurunda iki tanığa
beyan eder. Tanıklar, bu beyanın
kendi önlerinde yapıldığını ve
miras bırakanı tasarrufa ehil
gördüklerini vasiyetnameye yazarak
veya yazdırarak altını imzalarlar.
Miras bırakan vasiyetnameyi bizzat
okuyamaz veya imzalayamazsa
tanıklar, hem miras bırakanın
beyanının kendi önlerinde yapıldığını
ve onu tasarrufa ehil gördüklerini hem
de vasiyetnamenin kendi önlerinde
memur tarafından miras bırakana
okunduğunu ve onun vasiyetnamenin
son arzularını içerdiğini beyan
ettiğini vasiyetnameye yazarak veya
yazdırarak altını imzalarlar.

Noterlerde vasiyetlerle ilgili
yapılan işler nelerdir, noterler
vasiyet sahibinin ölümünden
nasıl haberdar olurlar?
Noterler açık veya kapalı
olarak verilen vasiyetnameleri
saklarlar ve buna dair bir tutanak
düzenlerler. Gerek bu suretle saklanan
vasiyetnameleri, gerek noterler
tarafından düzenlenen sair ölüme bağlı
tasarrufları yapanların ölümü halinde
bilgi verilmesi için, durumu bunların
kayıtlı oldukları nüfus dairelerine yazı
ile bildirirler. Noterler, nüfus idaresi
tarafından ölümün ihbarı veya resmi
bir belge ile isbatı halinde, yetkili sulh
hâkimine verilmek üzere, dairelerinde
saklı bulunan vasiyetnamelerin ve
noterlikçe düzenlenmiş ölüme bağlı
tasarruf senetlerinin onaylı örneklerini
Cumhuriyet Savcılığına tevdi ederler.

Vasiyet yapmak suretiyle
tüm mal varlığımız üzerinde
tasarrufta bulunabilir miyiz?
Mirasçı olarak altsoyu, ana ve
babası veya eşi bulunan miras bırakan,
mirasının saklı paylar dışında kalan
kısmı üzerinde vasiyet yapmak
suretiyle tasarrufta bulunabilir. Bu
mirasçılardan hiç biri yoksa miras
bırakan mirasının tamamında tasarruf
edebilir.

Saklı pay nedir?
Kanun koyucunun kanuni
mirasçıların bazılarına tanıdığı, miras
bırakanın kendi mal varlığı üzerindeki
tasarruf özgürlüğünün sınırını
oluşturan, ortadan kaldırılamayan,
dokunulamayan; hak sahibi kişilerce
talep ve dava edilebilir olan miras
hakkına saklı pay denir.

Kişinin saklı pay sahibi
mirasçıları kimlerdir?
Kişinin altsoyu (yani çocukları,
onların çocukları ve onların
çocuklarının da çocukları...) ana
ve babası veya eşi saklı pay sahibi
mirasçılarıdır.

Saklı pay oranları ne
kadardır?
Altsoy için yasal miras payının
(normalde elde edeceği miras payının)
yarısı; ana ve babadan her biri için
yasal miras payının dörtte biri; sağ
kalan eş için, altsoy veya ana ve baba
zümresiyle birlikte mirasçı olması
hâlinde yasal miras payının tamamı,
diğer hâllerde yasal miras payının
dörtte üçü şeklindedir.

Kardeşlerin saklı payı yok
mudur?
4721 sayılı Türk Medeni
Kanunu’nun 505’inci ve 506’ncı
maddelerinde 2007 yılında yapılmış
olan değişiklik ile kardeşler saklı paylı
mirasçılar arasından çıkarılmıştır.

Saklı paylı mirasçıların
mirastan pay almasını
istemiyorsak ne yapabiliriz?
Mirasçının, miras bırakana veya
miras bırakanın yakınlarından birine
karşı ağır bir suç işlemesi ve/veya miras
bırakana veya miras bırakanın ailesi
üyelerine karşı aile hukukundan doğan
yükümlülüklerini önemli ölçüde yerine
getirmemesi hallerinde miras bırakan,
ölüme bağlı bir tasarrufla saklı paylı
mirasçısını mirasçılıktan çıkarabilir.
Mirasçılıktan çıkarılan kimse, mirastan
pay alamayacağı gibi dava da açamaz.

Mirasçılıktan çıkarılan
kimsenin miras payı kime
geçer?
Miras bırakan başka türlü tasarrufta
bulunmuş olmadıkça, mirasçılıktan
çıkarılan kimsenin miras payı, o
kimse miras bırakandan önce ölmüş
gibi, mirasçılıktan çıkarılanın varsa
altsoyuna, yoksa miras bırakanın
yasal mirasçılarına kalır. Mirasçılıktan
çıkarılan kimsenin altsoyu, o kimse
miras bırakandan önce ölmüş gibi saklı
payını isteyebilir.

Mirasçılıktan çıkarma nasıl
geçerli olur?
Mirasçılıktan çıkarma ancak miras
bırakanın buna ilişkin tasarrufunda
çıkarma sebebini belirtmesi halinde
geçerlidir. Mirasçılıktan çıkarılan
kimse itiraz ederse, belirtilen sebebin
varlığını ispat, çıkarmadan yararlanan
mirasçıya veya vasiyet alacaklısına
düşer. Sebebin varlığı ispat edilememiş
veya çıkarma sebebi tasarrufta
belirtilmemişse tasarruf, mirasçının
saklı payı dışında yerine getirilir;
ancak, miras bırakan bu tasarrufu
çıkarma sebebi hakkında düştüğü
açık bir yanılma yüzünden yapmışsa,
çıkarma geçersiz olur.
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26 Mart 2014
Şehit Oktay Duru’nun annesi Pakize
Duru, TSK Mehmetçik Vakfı Adana
Temsilcisi Mesut Demiralay tarafından
evinde ziyaret edildi.

26 Mart 2014
Askerlik görevi sırasında vefat eden
Yılmaz Yüksel’in annesi Hatice Yüksel ve
kardeşi Ahmet Yüksel, İstanbul Avrupa
Yakası Temsilciliğini ziyaret etti.
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26 Mart 2014
Gazi Ahmet Topçu ve Gazi Ergün Ertürk,
TSK Mehmetçik Vakfı Kocaeli Temsilcisi
Mehmet Solak tarafından Bilecik’teki
işyerinde ziyaret edildi.

25 Mart 2014
Gazi Salih Salman, İstanbul Anadolu
Yakası Temsilcisi A. Ulvi Vural tarafından
evinde ziyaret edildi.

25 Mart 2014
Şehit Er Erol İşal’ın ailesi, TSK Mehmetçik
Vakfı Samsun Temsilciliği tarafından
Samsun’da bulunan evlerinde ziyaret
edildi.
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12 Mart 2014
TSK Mehmetçik Vakfı Samsun Temsilciliği,
Vakıftan yardım alan Nazım Tozmaz ve
ailesini Samsun / Çarşamba’da bulunan
evlerinde ziyaret etti.

12 Mart 2014
Şehit Engin Sertel ile Saffet Sertel’in ailesi
İstanbul Anadolu Yakası Temsilcisi A. Ulvi
Vural ve İstanbul Avrupa Yakası Temsilcisi
Mustafa Akyol tarafından ziyaret edildi.
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14 Ocak 2014
Gazi Tuna Belikaya, TSK Mehmetçik
Vakfı Adana Temsilciliği tarafından
ziyaret edildi.

09 Ocak 2014
TSK Mehmetçik Vakfı İzmir Temsilciliği
Vakıftan yardım alan Erol Koca’yı ikamet
ettiği Manisa Soma ilçesi Pomak köyünde
ziyaret etti.

02 Ocak 2014
Şehit Er Semih Sözen’in ailesi TSK
Mehmetçik Vakfı Erzurum Temsilciliği
tarafından ziyaret edildi.

MEHMETÇİK VAKFI DERGİSİ

28 Mart 2014
Özel Marmara Anadolu Meslek Lisesi öğrencileri TSK
Mehmetçik Vakfı Genel Müdürü E. Tümgeneral A.
Tamer BÜYÜKKANTARCIOĞLU’nu İstanbul Anadolu
Yakası Temsilciliğinde ziyaret etti. Öğrenciler Genel
Müdür BÜYÜKKANTARCIOĞLU’ndan Vakıf ile ilgili
bilgi aldı. 28 Mart 2014

28 Mart 2014
TSK Mehmetçik Vakfı Genel Müdür Yardımcısı
Osman Aydoğan, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi
Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi “Sosyal
Dayanışmalar ve Ekonomik Araştırmalar Topluluğu”
tarafından yapılan menkul bağışa istinaden Pehlül
Mengi’ye şilt takdim etti.

GEN EL M Ü DÜ RLÜ K Z İ YA RET L ERİ
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27 Mart 2014
TSK Mehmetçik Vakfı Genel Müdürü E. Tümgeneral
A. Tamer BÜYÜKKANTARCIOĞLU, İstanbul Avrupa
Yakası Temsilciliğinde Vakıftan yardım alan
öğrencilerle biraraya geldi.

17 Mart 2014
Sosyal Güvenlik Kurumu Türk Halk Müziği Korosu
18 Mart Şehitler Günü dolayısıyla “Vatan Size
Minnettardır” konseri verdi. Konserde, TSK
Mehmetçik Vakfı Genel Müdürü E. Tümgeneral Tamer
BÜYÜKKANTARCIOĞLU’na şehit ve gazi ailelerine
desteklerinden dolayı plaket takdim edildi.

11 Şubat 2014

Nursen YAVAŞ başkanlığındaki CHP’li kadın kolları
üyeleri TSK Mehmetçik Vakfını ziyaret etti.

MEHMETÇİK VAKFI DERGİSİ

GENEL MÜDÜRLÜK ZİYARETLERİ

27 Şubat 2014
TSK Güçlendirme Vakfı Genel Müdür Yardımcısı
E. Tümgeneral Veysi SUNAL, TSK Mehmetçik
Vakfı Genel Müdürü E. Tümgeneral Tamer
BÜYÜKKANTARCIOĞLU ve Genel Müdür Yardımcısı
Osman AYDOĞAN’ı ziyaret etti.

28 Ocak 2014
Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanı
Orgeneral Salih Zeki ÇOLAK, TSK Mehmetçik
Vakfı Genel Müdürü E. Tümgeneral A. Tamer
BÜYÜKKANTARCIOĞLU’nu ziyaret etti.
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06 Aralık 2013
TSK Mehmetçik Vakfının kurulmasında emeği geçen
E. Korgeneral Fuat AVCI ile TSK Mehmetçik Vakfı
eski Genel Müdürü Zekai DOĞANAY ve E. Tümgeneral
Ali Fikret ATUN Vakıf Genel Müdürü E. Tümgeneral
Tamer BÜYÜKKANTARCIOĞLU’nu ziyaret etti.

06 Kasım 2013

Makine Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürü
E. Tümamiral İzzet ARTUNÇ, TSK Mehmetçik
Vakfı Genel Müdürü E. Tümgeneral Tamer
BÜYÜKKANTARCIOĞLU’nu ziyaret etti.

05 Kasım 2013

OYAK Yönetim Kurulu Başkanı E. Korgeneral Hasan
MEMİŞOĞLU, TSK Mehmetçik Vakfı Genel Müdürü
E. Tümgeneral Tamer BÜYÜKKANTARCIOĞLU’nu
ziyaret etti.

MEHMETÇİK VAKFI DERGİSİ
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MEHMETÇİK VAKFI DERGİSİ
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MEHMETÇİK VAKFI DERGİSİ

01.09.2013 ile 31.03.2014 tarihleri arasında şehit olan veya herhangi bir nedenle vefat eden ve
yakınlarına TSK Mehmetçik Vakfı tarafından yardım yapılan Mehmetçik’lerin listesi

YA RDI M L AR

54

ENGİN ŞAHİN
ALKAN GEYİK
FERHAT MORTAŞ
ADEM DOLAZ
RUŞEN EŞ
ABDULKADİR TEKİN
SEYFETTİN DERİN
MEHMET TÜRK
HASAN PİRHAN
HALİL İBRAHİM ÇELİK
ŞAHİN ZORLU
CÜNEYT YAVUZ
OKAN AKDOĞAN
MURAT BUDAK
MUHAMMET ÖZDEMİR
İBRAHİM BOY
ONUR POR
GÖKHAN ÇELİK
HALİL DAĞ
BENZETTİN KAMİŞLİ
MAHMUT ÖZAY
MİRHAN ÖZGÜN
ADEM KALKAN
ASLAN KURNAZ
RAMAZAN ÇİFTÇİOĞLU
İBRAHİM SÜĞÜR
CEVAT ELGÖRMÜŞ
ALPEREN GÜNGÖR
MUSTAFA ÖZÇELİK
NECİP KILAĞUZ
OSMAN DENKTAŞ
İBRAHİM DEMİR
SADDAM KALINDODAK
ÜMİT ÜNLÜ
ERDİNÇ ERDEM
KAYAHAN YALÇIN
TEYFUR ŞAHİN
ERCAN ÖZKAN
DURAN BAŞKURT
OSMAN NURİ ÖZBEK
İSA CİHAN ÖZMEN
SONER SUNĞUR
FARUK ERARSLANOĞLU
RIDVAN ÇELİK
YILMAZ ÖNLER
HASAN HÜSEYİN DİRİL
MUHAMMED MUSTAFA DEDE
MEHMET TÜRKMEN
FERDA USTABAŞ
RAMAZAN BİLECEN
ÖMER FARUK BİÇER
MAHMUT ALİ UYLASI
İLYAS ÖZSOY
EMRAH İPEK
ONUR IŞIK
MAŞALLAH TEKİN
ALİ GÖKLÜ

MEHMETÇİK VAKFI DERGİSİ

FAZLI YÜKSEL
TURGAY KARACA
ADEM KAYA
ERDİ AKOL
BİLAL YAHŞİ
HÜSEYİN ACILIKAYA
HALUK UTKUN
TUNCAY AYTEKİN
UFUK ÖZYÜREK
RIDVAN ÇÖPÇÜ
MUSA ÖLMEZ
HALİL ÇITAK
EMRE CENK OFLEZER
HASAN BİRCAN
MESUT GÜNDOĞDU
ALİCAN BÜLBÜL
YAVUZ ARSLAN
ABDULLAH SAĞNAK
MUSTAFA KESKİN
OĞUZ ŞAHİNER
MUSTAFA TEKİN
NEVZAT AKYOL
SEMİH SÖZEN
SÜLEYMAN MERT PAŞALI
SERDAR BALOĞLU
ALPARSLAN TAŞCI
MURAT ASLAN
FEHMİ KOCAMAN
NURETTİN DİRİ
MURAT AKKUŞ
ONUR ÇOLAK
ŞÜKRÜ LAÇİN
FİKRET YILMAZ
YAKUP KUŞİN
DOĞAN GÜR
SÜLEYMAN KIRIŞ
ÜNAL GÜNDÜZ
MUHAMMED ABDULLAH TARAN
BEKİR YILMAZ
MAZLUM AKSU
SAMET BÜYÜKGÜLLÜ
MİRAÇ GÜNEŞ
KURBAN FİDAN
MEHMET KESKİN
OĞUZHAN ASLANOĞLU
HALİL İBRAHİM ŞAHİN
ÖMER FARUK ÖZTÜRK
MUSTAFA SARİDAĞ
AYKUT BUDAK
TAYFUN BEKLEN
CEBRAİL KAYA
EMRAH ERDEM
MURAT HELVALI
KADİR ÇAPA
ALİ YAŞA
ALİ ETLİ

YARDIMLAR

01.09.2013 ile 31.03.2014 tarihleri arasında malul gazi ve engelli hale gelen ve TSK Mehmetçik Vakfı
tarafından yardım yapılan Mehmetçik’lerin listesi

MEHMET TÜFEK
İBRAHİM ŞAHİNLİ
SAVAŞ GÖZ
NURETTİN KAYA
MURAD OLGUN
YAVUZ PAPAĞAN
ARİF ÜSTÜN
ONUR ÇANKAYA
ABDULLAH TANRIKULU
HASAN CAN
TURGUT TOĞAR
MUSTAFA PESENMAN
MUSA KODAL
ZİYATTİN KAYA
ŞEREF SEZEK
TALİP KILIÇ
OĞUZ KÜÇÜKKARA
OKTAY DURGUT
YILDIRIM ÇELİKKESEN
MURAT ARICI
MEHMET ARSLAN
MEHMET PAMUK
ÖZGÜR SAPAN
ADEM ESEN
REGAİP ÖZDEMİR
ESAT AVCI
MEHMET SAVAŞ KORKMAZ
OSMAN GEZGİN
İBRAHİM MİKAİLOĞULLARI
ŞÜKRÜ ESER
EYÜP TALAŞLI
TOLGA İŞKİN
KENAN TAŞIYAN
MUSTAFA BAYRAM
HALİL İBRAHİM ŞENEL
İLYAS SEVEN
NAİM ŞEN
CELAL ÇAKMAK
ETHEM OLĞAR
FARUK ÇAĞLI
OKTAY SOYUŞEN
CAN OK
ŞAHİN AY
NURİ ÇALIŞIR
HÜSEYİN GÜLEÇ
UMUT KAHRAMAN KUL
HÜSEYİN VAKAR
DOĞAN ÖZKARTAL
ENSER KÖKALP
SEFER TAÇYILDIZ
ERCAN ERDEM
MEHMET ERDAL DEMİRKAYA

RAYET ÖZGÜL
AHMET HAREKET
BURAK DEMİRKIRAN
SEZER KARTAL
ÖMER FARUK YILDIRIM
ENES GÜNEYLİ
YAKUP GÜNDÜZ
OKAN ÇUKUN
RECEP ULU
MİKAİL ÖKSÜZ
YAŞAR TEK
EKREM AKTAŞ
OKAN ALİ KUMAŞ
EYÜP TOLUN
HAKAN DÖNEK
UTKU DEDEKOÇ
YUSUF ASLAN
MÜRSEL SEÇKİN
MEHMET BULUT AKBULUT
YILMAZ TAN
YASİN ÇETİNOĞLU
MURAT ALGUR
MUSTAFA OTURAKLI
CUMA ÇILDIR
MEHMET KARATAŞ
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Vakıf halen
9.164 Mehmetçik ve
Mehmetçik ailelerine
yardımda
bulunmaktadır.
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198
117

150
68

318
153

240
130

97
59

309
261 161
144

130
64

361
224

73
42

81
41

164
120

21
11
99
59

546
296

196
91

240
110

119
63

266
164

136 95
66
46
197
147

171
125

420
240

258
160

153
77

328
182

154
75

180
88

315
194

428
268

Gazi ve engelli Mehmetçiklerimiz

: 9.464

295
266

294
158
168
113

149
77

271
161

110
67

333
145

54
40

55
26
153
94

273
259 164
145
100
47

161
78

204
92

103
49 106
56

440
246

97
44

104
56

141
77

91
48

237
132

274
148

169
72

222
119

79
37

39
35

01 Ocak 1982 - 31 Mart 2014 dönemini kapsamaktadır.

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

50
37

485
233

361
256

328
247

327
191

313
211

158
128

325
183

157
94

361
246

141
79

157
89

266
169

143
90

147
98

97
49

85
57

75
60

Şehit olan veya hayatını kaybeden Mehmetçiklerimiz : 16.399

403
199

105
64

126
57

103
49

Türkiye Mehmetçik’e,
Mehmetçik Türk milletine emanettir.

56

VATAN İÇ İN YA Ş AYIP
VATA N İ Çİ N M Ü CA D E LE ETTİLE R ,
TO P R AĞA D EĞİL
K AL P L E R E GÖ M Ü LD Ü LE R .. .
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(31 Ağustos 2013-31 Mart 2014 tarihleri arasında şehit olan Mehmetçiklerimizdir.)

P. Er
Saddam KALINDODAK
03.09.2013
MUŞ

J. Er
Ramazan BİLECEN
25.09.2013
YOZGAT

J. Er
Rıdvan ÇELİK
10.10.2013
MUŞ

P. Er
Ömer Faruk BİÇER
01.11.2013
ÇANKIRI

J. Onbaşı
Faruk ERARSLANOĞLU
04.11.2013
ÇANKIRI

Dz. Er
Rıdvan ÇÖPÇÜ
23.12.2013
SAMSUN

Dz. Er
Semih SÖZEN
23.12.2013
ERZURUM

Dz. Er
Alican BÜLBÜL
23.12.2013
ISPARTA

Dz. Er
Fehmi KOCAMAN
23.12.2013
UŞAK

Dz. Er
Süleyman Mert PAŞALI
23.12.2013
ÇANAKKALE

Ulş. Er
Turgay KARACA
14.11.2013
KAHRAMANMARAŞ

Dz. Er
Yavuz ARSLAN
23.12.2013
İZMİR

Dz. Er
J. Er
Serdar BALOĞLU
Nevzat AKYOL
23.12.2013
30.12.2013
BALIKESİR MEHMETÇİK VAKFI
KAYSERİ
DERGİSİ

TSK MEHMETÇİK VAKFI

TEM S İLC İL İK L E R
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İSTANBUL ANADOLU YAKASI TEMSİLCİLİĞİ
Adres : Suadiye Mah. Plaj Yolu Sok.
		 Tan. Apt. Nu.: 19/4
		Caddebostan-Kadıköy/İstanbul
Telefon : 0 216 369 66 22
Faks
: 0 216 369 67 57
İSTANBUL AVRUPA YAKASI TEMSİLCİLİĞİ
Adres : Ergenekon Mah. Halaskargazi Cad.
		 Nu.: 3 D: 4 (Askerî Müze Karşısı)
		Pangaltı-Şişli/İstanbul
Telefon : 0 212 343 37 50 - 51
Faks
: 0 212 343 37 52
İZMİR TEMSİLCİLİĞİ
Adres : Talatpaşa Bulvarı Olgun Apt. Nu.: 34/1
		Alsancak/İzmir
Telefon : 0 232 464 66 66
Faks
: 0 232 464 66 66
ADANA TEMSİLCİLİĞİ
Adres : Reşatbey Mah. 5 Ocak Cad. Naşal Apt. Nu.: 7/1
		Seyhan/Adana
Telefon : 0 322 457 26 27
Faks
: 0 322 457 26 27
SAMSUN TEMSİLCİLİĞİ
Adres : Ulugazi Mah. İstiklal Cad. Sekban Apt. Nu.: 22/12
		Samsun
Telefon : 0 362 435 07 47
Faks
: 0 362 435 07 47
KOCAELİ TEMSİLCİLİĞİ
Adres : Körfez Mah. Şehit Rafet Karaca Bulvarı
		 Nu.: 4 Eren Apt. A Blok Kat: 2 D: 3
		Merkez/Kocaeli
Telefon : 0 262 324 23 22
Faks
: 0 262 324 23 22
ERZURUM TEMSİLCİLİĞİ
Adres : İstasyon Mah. Mustafa Durmaz Pınar Sok.
		 Nu.: 28 Mehmetçik Apt. Kat: 1
		Yakutiye/Erzurum
Telefon : 0 442 235 70 60
Faks 		 : 0 442 235 70 61

MEHMETÇİK VAKFI DERGİSİ

MEHMETÇİK VAKFI TURİZM PETROL
İNŞAAT SAĞLIK GIDA LTD. Ş.
Adres : Yenişehir Mah. Dedepaşa Cad. Nu.: 21
		Pendik/İstanbul
Telefon : 0 216 482 00 00
Faks : 0 216 482 50 50
E-Posta : mehmetcik@mehmetciklimitet.com
Web : mehmetciklimitet.com.tr
MEHMETÇİK VAKFI SİGORTA
ARACILIK HİZ. LTD. Ş
Adres : Nenehatun Cad. Nu.: 55
		Gaziosmanpaşa/Ankara
Telefon : 0 312 437 77 43
Faks : 0 312 436 27 44
E-posta : bilgi@mehmetciksigorta.com.tr
Web : www.mehmetciksigorta.com.tr
MEHMETÇİK VAKFI VE TINAZTEPE
GAYRİMENKUL YÖNETİMİ LTD. Ş
Adres : Zeytinlik Mah. Fahri Korutürk Bulvarı Nu.: 39
		 Tınaztepe Pasajı
		Bakırköy/İSTANBUL
Telefon : 0 212 571 72 00
Faks : 0 212 571 72 00

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

: INGBTRIS
: TR880009900888888800100001
: TR830009900888888800200001
: TR560009900888888800200002

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

MEHMETÇİK VAKFI DERGİSİ

TURİZM PETROL İNŞAAT SAĞLIK GIDA VE TİCARET LTD. Ş

Katkılarınız
Şehit ve Gazi aileleri için

MEHMETÇİK VAKFI TURİZM PETROL İNŞAAT SAĞLIK GIDA VE TİCARET LTD. Ş
KURTKÖY AKARYAKIT VE DİNLENME TESİSLERİ
Fatih Mah. Tem Anadolu Otoyolu Nu.: 1 Orhanlı-Tuzla/İSTANBUL
Telefon: 0 216 482 49 83
Faks: 0 216 482 49 73
Web: www.mehmetciklimitet.com
e-posta: mehmetcik@mehmetciklimitet.com
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NAKİT BAĞIŞI YAPILAN
BANKALAR
T.C. Ziraat Bankası
Türkiye Halk Bankası
Türkiye Vakıﬂar Bankası
Akbank
Alternatif Bank
Denizbank
Finansbank
Garanti Bankası
ING Bank
Şekerbank
Türk Ekonomi Bankası
Türkiye İş Bankası
Yapı Kredi Bankası
TSK MEHMETÇİK VAKFINA bağışta bulunmayı arzu eden vatandaşlar;
• Yukarıda belirtilen bankalardaki ortak hesap numaralarına
bağışta bulunabilecekleri gibi, Ankara’da Vakıf Genel Müdürlüğünde,
İstanbul, İzmir, Adana, Samsun, Kocaeli ve Erzurum’da bulunan
temsilciliklerimizde, Ankara’daki Mehmetçik Vakfı Sigorta Aracılık
Hizmetleri Ltd. Ş ile İstanbul’da Kurtköy, Maslak, Pendik ve Güngören’de,
Ankara’da ise Etimesgut’ta bulunan Mehmetçik Vakfı akaryakıt
istasyonlarında makbuz karşılığı bağışta bulunabilirler.
• Ayrıca Vakıf internet sitesi www.mehmetcik.org.tr üzerinden de
kredi kartı ile on-line bağış yapabilirler.
• Turkcell, Avea ve Vodafone GSM operatörlerinin faturalı telefonları
üzerinden 2582’ye boş kısa mesaj göndererek Vakfa 10,00 TL nakit bağış yapabilirler.

TSK MEHMETÇİK VAKFI ÇELENGİ
Düğün, cenaze, açılış ve bunun gibi etkinliklerde kullanılan
çiçek/çelenk bağışı için IBAN numarası
T.C. ZİRAAT BANKASI
Yenişehir Şubesi
TR72 0001 0004 7100 0019 8251 18

